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 D e dy k u j e my  t e  k w i t n ą c e  k a k t u s y  
śp. Panu Józefowi Nosalowi, który zawsze się 
nimi zachwycał, fotografował kwiaty, a zdjęcia 
publikował w „Wiadomościach Brzosteckich”

Maria i Krzysztof Kawalcowie 
z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Paweł Batycki
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Tak się bawi Zawadka Fot. Aleksandra Berek

Fot. Paweł BatyckiOstatnie chwile zboża
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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE

Czerwiec obfitował we wszelkiego 
rodzaju imprezy plenerowe, a „Wia-

domości Brzosteckie” pękały w szwach 
od relacji z rodzinnych festynów. Najwy-
raźniej wszyscy chcieli zdążyć przed se-
zonem urlopowym. A szkoda, bo w cza-
sie wakacji pewnie wiele osób chętnie 
skorzystałoby z tego typu rozrywki. Tu 
trzeba pochwalić Zawadkę Brzostecką. 
Wieś z sołtysem na czele sama w lipcu 
zorganizowała udany piknik. I nawet 
obyło się bez szkoły, której akurat w tej 
miejscowości nie ma. 

Tymczasem władze gminy postano-

wiły podnieść kondycję fizyczną miesz-
kańców i ogłosiły Sportowe Dni Ziemi 
Brzosteckiej. Wydawać by się mogło, że 
zabraknie miejsca dla wszystkich chęt-
nych, bo przecież są szkoły promujące 
sport, a na nasze tereny zawitała już moda 
na uprawianie biegów czy intensywnych 
spacerów z kijkami. Niestety, tym razem 
jakoś trudno było zmobilizować się do 
wzięcia udziału w rajdach. Wiadomo, 
że nie każdy fascynuje się sportem, 
a część z nas wyjechała na wczasy lub 
po prostu nie mogła. Uczniom pewnie 
nikt nie obiecał szóstek z wf-u i punktów 
z zachowania, więc im się nie za bar-
dzo opłacało. A starsi? Może po prostu 

jeszcze nie umiemy się wspólnie bawić? 
Może chcemy „gwiazdorzyć”, a w tłumie 
trudno? A może jesteśmy zbyt leniwi? Na 
szczęście osiemdziesięciu(!) uczestni-
ków sportowej zabawy uratowało honor 
mieszkańców Ziemi Brzosteckiej i bez 
problemu poradziło sobie z wyznaczo-
nymi trasami. Burmistrz z pilotażowej 
imprezy jest zadowolony i liczy, że 
w przyszłym roku będzie się ona cie-
szyć dużo większym zainteresowaniem. 
Zobaczymy. Szczegółowe relacje ze 
sportowych dni zamieściliśmy na łamach 
niniejszego numeru.

U. Kobak

Od redakcji

• Zakończył się remont 
mostu „Na Kujawach” 
w Grudnej Górnej i czę-
ści drogi powiatowej nr 
1317. Całkowity koszt 
inwestycji drogowej 

wyniósł 300 tys. zł.
• 11 sierpnia 2015 roku rozstrzyg-

nięty zostanie przetarg na wykona-
nie dróg bitumicznych, o których 
informowałem Państwa w ostatnim 
numerze „Wiadomości Brzosteckich”. 
Niestety, nie uda nam się do 15 sierpnia 
wykonać remontu drogi w Przeczycy. 
Wynika to z opóźnienia przetargów 
w związku z faktem, że chcieliśmy 
dołożyć do tego przetargu inwestycję 
drogową w Kamienicy Górnej „Na 
Granice”. Ponieważ nie można tego 

robić ze środków bieżących, a jedynie 
z inwestycyjnych, więc potrzebna była 
zgoda Rady Miejskiej w Brzostku, a to 
opóźniło proces przetargowy.

• Rozpoczął się remont mostu na dro-
dze gminnej w Kleciach. Planowane 
zakończenie prac to koniec września 
2015 roku. Planowany koszt prawie 
250 tys. zł.

• Rada Miejska na wniosek Burmistrza 
wprowadziła zmiany w budżecie 
umożliwiające wykonanie inwestycji 
– remont drogi gminnej w Kamienicy 
Górnej przysiółek Granice (wartość 
120 tys. zł) oraz środki na projekt 
drogi łączącej ul. Mysłowskiego z dro-
gą krajową nr 73 (90 tys. zł).

• Pojawiła się szansa na wykonanie 

łącznika drogowego między Nawsiem 
Brzosteckim a ul. Szkolną. Oczekuje-
my w tej sprawie na zgodę właściwych 
podmiotów. Jeśli taką uzyskamy, 
włączymy inwestycję do zadań bu-
dżetowych na 2016 rok.

• W związku z planowanymi inwesty-
cjami chcę wyraźnie powiedzieć, że 
wszelkie prace, które będziemy reali-
zować, poprzedzone będą spotkaniami 
i rozmowami z osobami, których nasze 
działania będą dotyczyć. Jednocześnie 
pragnę dodać, że na etapie projektowa-
nia w zasadzie nie prowadzimy takich 
spotkań, ponieważ po pierwsze nie 
wymagają tego przepisy, a po drugie 
dopiero gotowy projekt wskazuje nam 
osoby, z którymi rozmawiać trzeba.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Ogłoszenie z dnia 29 lipca 2015 r.
 Przewodniczący Komisji Stypendialnej powołanej w celu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnie 
uzdolnionych studentów zamieszkałych na stałe w Gminie Brzostek informuje, że można zgłaszać kandydatów 
do stypendiów.
Nagrodę pieniężną w wysokości 2 500,00 zł przyznaje się studentom studiów stacjonarnych, posiadających stałe 
zamieszkanie w Gminie Brzostek. 

Wytyczne dla studentów ubiegających się o stypendium naukowe: 
•	 Należy zapoznać się z warunkami i zasadami ubiegania się o stypendium określonymi w Regulaminie przy-

znawania i wypłacania stypendiów naukowych oraz z wykazem kierunków priorytetowych uprawniających 
do wystąpienia o stypendium, 

•	 Należy wypełnić wniosek o stypendium na udostępnionym formularzu. Wszelkie modyfikacje formularza 
wniosku o stypendium w zakresie treści bądź formy są niedozwolone i skutkują tym, że zmodyfikowany 
wniosek nie spełnia wymogów formalnych w zasadniczej części. 

•	 Wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych określonych w Regulaminie przyznawania i wypłacania 
stypendiów naukowych, zostaną wyłączone z postępowania konkursowego. 

 Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.brzostek.pl lub pod numerem telefonu 14 
6803018. Wnioski można składać do dnia 30 września br. w Urzędzie Miejskim w Brzostku, ul. Rynek 1,  
39-230 Brzostek – sekretariat.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXIX/299/2014 Rady Miejskiej w Brzostku dotycząca zasad przyznawania 
przez Burmistrza Brzostku stypendiów naukowych studentom.

Przewodniczący Komisji Stypendialnej
Marian Warchał
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Z prac Rady Miejskiej
Rada Miejska w Brzostku obradowała na VIII sesji w dniu 

14 lipca br. Obradom przewodniczył Daniel Wójcik – 
Przewodniczący Rady. Na początku obrad Burmistrz Brzostku 
Wojciech Staniszewski przedstawił informację o realizacji 
uchwał Rady. W okresie sprawozdawczym Zarządzeniem Nr 
59/15 Burmistrza Brzostku z dnia 28 maja br. wprowadzono 
zmiany do zestawienia zbiorczego planów finansowych jed-
nostek budżetowych na 2015 rok, na podstawie Uchwały Nr 
VII/28/15 z dnia 28 maja 2015 r. Aktem notarialnym Nr Rep. 
3806/2015 z dnia 26 czerwca br. przyjęto darowizny działek pod 
uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej Siedliska–Bogusz 
„Huta”, zgodnie z Uchwałą Nr VI/24/15 z dnia 23 kwietnia 
br. Realizując Uchwałę Nr VII/31/15 z dnia 28 maja 2015 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym 
działek położonych w Brzostku przy ul. Okrągła, dokonano 
wyceny i ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w trybie przetargowym. Na podstawie Uchwały 
Nr VI/20/15 z dnia 28 kwietnia br. zawarto umowę w dniu 22 
czerwca br. z Powiatem Dębickim w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej na remont drogi powiatowej Nr 1317R Kamienica 
Dolna – Grudna Górna, na kwotę 100 000 zł. Koszt tego zada-
nia wynosi 300 000 zł. 10 lipca br. sporządzono akt notarialny 
sprzedaży trzech lokali mieszkalnych położonych w budynku 
wielorodzinnym w Siedliskach–Bogusz.
W punkcie dotyczącym podejmowania uchwał radni przyjęli 
zmiany do uchwały budżetowej na 2015 rok. Zmiany w pla-
nie wydatków budżetu dotyczyły przeznaczenia środków na 
budowę parkingów w Brzostku, przygotowanie dokumentacji 
pod budowę drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 73 z ul. 
Mysłowskiego oraz budowę drogi gminnej Kamienica Górna 
– Brzeziny.

Rada Miejska w Brzostku dokonała zmiany w Statucie 
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, dotyczącej przyjęcia w skład 
Związku Miasta Dębicy i Gminy Biecz. Kolejne uchwały 
dotyczyły powołania zespołu opiniującego kandydatów na 
ławników oraz zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego 
Policji informacji o kandydatach na ławników. Ze względu 
na niekorzystne warunki lokalowe dokonano zmiany siedziby 
lokalu wyborczego Nr 5 mieszczącego się w Domu Strażaka 
w Januszkowicach na Dom Ludowy w Opacionce.

Treść podjętych uchwał prezentowana jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy 
Brzostek.

Opracowała E. Sz.

OSUWISKO W BUKOWEJ
Droga krajowa w Bukowej znów przypomniała o sobie. 

Osuwiska to jej specjalność. Niedawno kierowcy w tym 
samym miejscu męczyli się z ruchem wahadłowym. Ciekawe, 
kiedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na tyle 
gruntownie wyremontuje ten odcinek, żeby TIR-y i przyczyny 
naturalne znów nie zniszczyły drogi nr 73 w tak krótkim czasie.

A przy okazji – nawierzchnia asfaltowa drogi krajowej 
w okolicach Kamienicy Dolnej też gdzieniegdzie nie prezentuje 
się za ciekawie.

U.K.

Ruszyła TV Brzostek
Z radością informujemy, że w ostatnim tygodniu lipca w Cen-

trum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku ruszyła gminna 
internetowa telewizja „TV Brzostek”. Od tej pory będzie można 
oglądać serwisy informacyjne, wywiady z ciekawymi ludźmi, 
reportaże, relacje z istotnych wydarzeń z naszej gminy za 
pośrednictwem strony internetowej, stworzonej specjalnie dla 
TV Brzostek, serwisu internetowego YouTube czy Facebooka. 

Chcemy, aby TV Brzostek była telewizją obiektywną i niezależ-
ną, którą tworzyć również będą mieszkańcy Brzostku. Naszym 
najważniejszym celem jest być blisko spraw ludzi mieszkających 
na terenie Gminy Brzostek, odsłaniać ich często niezwykłe 
historie, a także informować o problemach dnia codzienne-
go. Telewizja, jako krzewiciel kultury, będzie również żywo 
wspierać lokalnych artystów, a także wydarzenia kulturalne 
odbywające się w naszej miejscowości – mówi Bartłomiej Ziaja, 
redaktor naczelny TV Brzostek.

 TV Brzostek ma przede wszystkim gromadzić wokół siebie 
ludzi zafascynowanych życiem w naszym środowisku. Redak-
cja zaprasza również wszystkich chętnych do pracy na stano-
wisku reporter/prezenter, którzy chcieliby spróbować swoich 
sił w naszym małym dziele. Zapraszamy także mieszkańców 
gminy do współpracy, przekazywania informacji oraz zgłasza-
nia ciekawych tematów, którymi powinniśmy się zająć. Swoje 
kandydatury oraz wszelkie propozycje kierowane do redakcji 
prosimy nadsyłać w prywatnych wiadomościach na fanpage’u, 
a także na naszą skrzynkę e-mail: tvbrzostek@gmail.com. 

K.K. 

Fot. Paweł Batycki
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TAK SIĘ BAWI ZAWADKA
18 lipca 2015 roku w Zawadce Brzosteckiej odbył się Piknik 

Rodzinny pod hasłem BAJKOWY ŚWIAT. Ta impreza 
integracyjna adresowana do mieszkańców naszego sołectwa 
umożliwiła miłe i kulturalne spędzenie sobotniego popołudnia 
wspólnie z dziećmi.

Bardzo liczni milusińscy przebrali się fantazyjnie w prze-
różne, ciekawe stroje: biedronek, księżniczek, piratów, Indian 
itp. A i wśród osób dorosłych nie brakowało oryginalnych 
ubiorów jak choćby: czarownice, Meksykanki czy kowboje... 
Sam Sołtys wystąpił jako… Szeryf. Przepiękna, słoneczna 
pogoda była atutem, a przygotowana profesjonalnie przez firmę 
PMS Marka Wojnara scena zachęcała do wspólnej zabawy. Od 
godziny 16.00 do 20.00 prezentowano blok zabaw, konkursów, 
umiejętności i zawodów sportowych dla dzieci z atrakcyjnymi 
nagrodami (przeszło 120) do wylosowania. Radosne miny dzie-
ciaków i zaangażowanie w zabawę świetnie wynagrodziły trud 
przygotowania konkursów przez Krystynę Nawracaj i Irenę 
Czech. Nie brakło też rozgrywek dla trochę „starszej młodzie-
ży” jak przeciąganie liny, bieg w workach, piłowanie drewna 
czy bieg z jajkiem, które sprawnie poprowadził sołtys Zawadki 
Brzosteckiej, Marcin Sas. Emocje i dopingowanie sięgały zeni-
tu, podobnie jak śmiech i radosne kibicowanie swoim sąsiadom 
czy rodzinie. Zabawę uświetniły też dziewczęta z Gimnazjum 
w Brzostku tańczące układ tańców nowoczesnych, zespół dzieci 
działający przy Domu Kultury w Brzostku i wykonujący tańce 
ludowe, młodzieżowy zespół muzyczny COLD FIRE oraz 
pokaz umiejętności strażaków z OSP BRZOSTEK pod wodzą 
Daniela Wójcika. Z każdą godziną zabawy przybywało coraz 
więcej ludzi na placu przy Domu Ludowym, którzy mogli się 
bezpłatnie posilić serwowanymi kiełbaskami czy boczkiem 
z grilla (tu niski ukłon w stronę Mariusza i Grzegorza), ciastami 
upieczonymi przez nasze Gospodynie, napojami, proziakami 
czy pierożkami. Kulinarnym gwoździem imprezy był kocioł 
pysznego bigosu przygotowanego pod wodzą Pani Ireny, 
który rozszedł się błyskawicznie. Kiedy słońce chyliło się ku 
zachodowi, na parkiecie rozpoczęła się zabawa taneczna przy 
muzyce grupy EX TIME z Siekierczyny, na którą sporo osób 
z niecierpliwością czekało. Chłopcy z tej kapeli tak porwali swą 
energią mieszkańców do tańca, że na podłodze cały czas prawie 
brakowało miejsca. Podłoga pełna, przy stolikach tłum, ciepła 
noc - naprawdę wszystko się pięknie ułożyło. Udana zabawa 
trwała do samego rana, do godziny trzeciej (choć niektórzy 
twierdzą, że znacznie dłużej) i pokazała, iż ludzie potrzebują 
tego typu imprez, by wyjść z domu i z sąsiadami się spotkać, 
porozmawiać, zabawić. 

Jako sołtys bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy 

włączyli się w przygotowanie pikniku, a szczególnie naszym 
mieszkańcom za zaangażowanie, czas i produkty ofiarowane 
na tę imprezę. Przy okazji też pragnę wymienić sponsorów 
zabawy, a byli to: Piotr Berek - Firma Team Peter, PMS Ma-
rek i Marcela Wojnar, Firma Taurus z Pilzna, SOLID TYNK 
Zenon Grodzki, Marino Agnieszka Skorupa, Marian Warchał, 
DK Brzostek, Burmistrz Wojciech Staniszewski, HITPOL - 
Pan Cieślikowski, Firma Limba z Pilzna, Pizzeria P. Golec, 
MOTOR PORT Marek Smoła, ORLEN Państwo Lemek, Pań-
stwo Cisoniowie, Sklep Spożywczy Klecie. Bardzo Państwu 
dziękuję za pomoc materialną, pomogło to nam niezmiernie 
w przygotowaniu pikniku i w zakupie nagród dla dzieciaków.
Niektórzy uczestnicy festynu już pytają mnie, kiedy znów 
zorganizujemy taką imprezę. Mam nadzieję że jeszcze nieraz 
uda nam się wspólnie udanie bawić i spędzać rodzinnie czas. 
Sądzę, że za rok znów wymyślimy coś ciekawego i jeszcze 
więcej mieszkańców Zawadki przyłączy się do nas.

Marcin Sas

Powstał Klub Radnych
W ramach Rady Miejskiej w Brzostku rozpoczął dzia-

łalność Klub Radnych Bezpartyjnych Samorząd dla 
Mieszkańców. Celem Klubu jest działalność zgodna z ustawą 
o samorządzie gminnym, Statutem Gminy Brzostek oraz 
innymi aktami prawa. Główne zadania Klubu to działalność 
społeczna i kulturalna, budowa społeczeństwa obywatelskie-
go, wspieranie inicjatyw lokalnej społeczności, 
utrzymywanie więzi z wyborcami, współpraca 
z organizacjami społecznymi. Członkowie nowo 
powstałej struktury deklarują również chęć walki 
z bezrobociem i wykluczeniem społecznym, chcą 
zjednywać zwolenników mających na względzie 
szeroko rozumiany rozwój Gminy Brzostek. 

Zadania te Klub realizował będzie w głównej 
mierze poprzez spotkania z mieszkańcami i prze-
kazywanie ich postulatów odpowiednim insty-
tucjom, zajmowanie stanowiska i opiniowanie 
podejmowanych lub planowanych przez organy 
samorządowe działań, występowanie z wnioskami 
lub własnymi projektami uchwał.

Pierwsza inicjatywa podjęta przez Klub doty-

czy utworzenia na terenie Gminy Brzostek Strefy Aktywności 
Gospodarczej w celu zwalczania bezrobocia i wsparcia rozwoju 
gospodarczego. Wniosek w tej sprawie został skierowany do 
Burmistrza, a przedstawiciel Klubu odbył już pierwsze spot-
kania z ekspertami w tej dziedzinie. 

Kolejny wniosek dotyczy zabezpieczenia środków finanso-
wych na budowę alternatywnego połączenia drogi powiatowej 
nr 1319 w Nawsiu Brzosteckim z ul. Szkolną i drogą powiatową 
nr 1322 Brzostek-Opacionka. Uważamy, że inwestycja ta jest 

jednym z priorytetów, jeśli chodzi o rozwiązania 
komunikacyjne w gminie, a środki na ten cel 
powinny zostać zabezpieczone już w budżecie 
roku 2016. W przygotowaniu są następne wnioski 
i projekty uchwał, które przedstawione zostaną na 
kolejnych Sesjach Rady Miejskiej.
W skład Klubu Radnych Bezpartyjnych Samorząd 
dla Mieszkańców wchodzą:

Anna Nowicka - Przewodnicząca
Daniel Wójcik - Sekretarz
Jerzy Kmiecik
Zofia Roś
Krystyna Wójtowicz

Sekretarz Klubu
Daniel Wójcik

Przewodnicząca 
Anna Nowicka

Fot. Aleksandra Berek
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Dwa dni zdrowej sportowej rywalizacji i wspaniałej zabawy, 
liczne imprezy na brzosteckich obiektach sportowych, 

mnóstwo rozdanych nagród, uśmiechnięte twarze zwycięzców 
- tak przebiegały Sportowe Dni Ziemi Brzosteckiej, które zor-
ganizowała Gmina Brzostek w dniach od 31 lipca do 1 sierpnia. 

Wszystko zaczęło się na brzosteckim Orliku finałem Ama-
torskiej Ligi Tenisa Ziemnego, w którym zmierzyli się Mate-
usz Nosal oraz Sławomir Rams. Po trzech godzinach zaciętej 
gry z pojedynku zwycięsko wyszedł Sławomir Rams. Było 
to jego trzecie zwycięstwo w sześciu dotychczasowych edy-
cjach Amatorskiej Ligi 
Tenisa Ziemnego. Ko-
lejnym punktem bu-
dzącym wiele emocji 
był mecz towarzyski 
pomiędzy Radą Mia-
sta oraz pracownikami 
Urzędu Miasta. Nie 
zabrakło kibiców, któ-
rzy dopingowali obie 
drużyny. Mecz mógł 
się podobać, był prowa-
dzony w dosyć szybkim 
tempie. W pierwszej 
połowie bramkę dla 
Urzędu Miasta strzelił 
Rafał Niemiec (referent 
ds. budownictwa). Rada 
Miasta miała kilka bar-
dzo dobrych okazji, 
aby wyrównać, lecz zabrakło skutecznego wykończenia akcji. 
Swoją cegiełkę w tym względzie dołożył też burmistrz Woj-
ciech Staniszewski, który dzielnie strzegł bramki. W drugiej 
połowie zawodnicy troszkę opadli z sił, ale mimo narastającego 
zmęczenia stworzyli wiele groźnych sytuacji pod obydwiema 
bramkami. Gwiazdą meczu został Mateusz Domaradzki, 
którego technika gry nie przypominała Cristiano Ronaldo, 
ale swoimi „celnymi” podaniami starał się pomóc kolegom 
z drużyny. Do końca meczu nie padły już bramki i radni mu-
sieli uznać wyższość magistratu. Po porozumieniu stron obie 
drużyny zgodziły się na dodatkowe rzuty karne, w których 
również górą okazali się urzędnicy (6:5). 

Później przyszedł 
czas na prawdziwą 
walkę. Do akcji wkro-
czyły cztery najlepsze 
drużyny Amatorskiej 
Ligi Piłki Nożnej. Na 
pierwszy ogień poszedł 
mecz o trzecie miejsce 
pomiędzy drużynami: 
Bez Nazwy i Paraliż 
Reaktywacja. Była to 
powtórka z pierwszej 
edycji w roku 2010. 
Podobnie jak pięć lat 
temu zwycięsko z poje-
dynku wyszła drużyna 
Bez Nazwy i mogła się 
cieszyć z brązowych 
medali. Zwieńczeniem 
pierwszego dnia był 
finał ligi pomiędzy dru-
żynami Coco Jambo a Kolegium Sędziów Regamet Dębica. 
Obie ekipy wałczyły zacięcie, a sędziowie prowadzący mecz 
mieli pełne ręce roboty. Bramki padały w drugiej połowie. Tę 
najważniejszą - zwycięską zdobył Jakub Dzwoniarek z Ko-
legium Sędziów Regamet Dębica tuż przed ostatnim gwizd-
kiem sędziego. Zaraz potem jego ekipa mogła się cieszyć ze 
zwycięstwa w całej imprezie. Po zakończeniu meczu odbyła 
się ceremonia rozdania nagród, a po niej tradycyjny grill dla 
zawodników wszystkich drużyn, jakie brały udział w tego-

rocznej edycji. 
Drugi dzień to prawdziwy wysyp imprez. Obrodziło nimi, 

niczym grzybami po deszczu. Każdy pasjonat rekreacji mógł 
znaleźć coś dla siebie. Imprezy odbywały się w różnych częś-
ciach gminy, by każdy mieszkaniec miał szansę wziąć w nich 
udział. Za to meta była wspólna – stadion w Siedliskach-
-Bogusz. Jako pierwszy wyruszył rajd Nordic Walking spod 
domu ludowego w Zawadce Brzosteckiej. Wśród „kijanek” 
(jak pieszczotliwie określa się nordic walkingowców) masze-
rował sam burmistrz, próbując rozchodzić zakwasy, jakich 

nabawił się podczas 
wcześniejszego meczu. 
W towarzystwie pań 
dzielnie kroczył przez 
malowniczą trasę. 

Następną imprezą 
były biegi, których start 
miał miejsce w rezer-
wacie „Kamera”. Kibi-
cami i świetnym (a do 
tego najzupełniej le-
galnym) środkiem do-
pingującym byli miesz-
kańcy lasu, m.in.: sarny 
i zające. Znalazł się też 
jeden amator biegu, 
który zagubił się już 
na samym początku, 
myląc miejsce startu. 
W przyszłym roku zor-

ganizujemy specjalny dowóz dla owego biegacza. No chyba że 
była to przemyślana akcja i pechowiec świadomie postanowił 
wybrać się na grzybobranie (wiadomo – pełnia, grzyby rosną). 

W tym samym czasie z różnych miejsc wyruszył rajd rowero-
wy oraz rajd konny. Najliczniejszą grupę stanowili rowerzyści, 
którzy dzielnie przemierzali trasę wyznaczaną przez organi-
zatorów. Nie była trudna, co pozwoliło nawet najmłodszym 
na bezproblemowe dotarcie do mety. Konie wraz z jeźdźcami 
wystartowały ze „Świerkowego Rancza” w Kamienicy Dolnej 
i podróżowały okolicznymi lasami. Po dotarciu wszystkich 
uczestników na metę (tym razem nikt nie poszedł na grzyby), 
każdy mógł odpocząć i nabrać sił na zawody sprawnościo-

we. W każdej konku-
rencji trzy najlepsze 
miejsca zostały nagro-
dzone pucharami. Po 
zakończeniu rywaliza-
cji przyszedł czas na 
losowanie upominków 
dla uczestników. Każ-
dy z niecierpliwością 
oczekiwał na wyczyta-
nie swojego nazwiska. 
Nagroda główna ufun-
dowana przez sklep 
Winter-Sport w Brzost-
ku – kamera sportowa 
powędrowała do Ro-
berta Piłata z Brzostku. 

Położenie gminy 
Brzostek sprzyja orga-
nizowaniu sportowych 
imprez. To święto nie 

tylko dla ciała, ale i dla ducha. Każdy miłośnik piękna mógł 
czuć się usatysfakcjonowany, przemierzając malownicze 
krajobrazy. Do tego możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród 
– czegóż chcieć więcej?

Wszystkim uczestnikom, sponsorom, współorganizatorom 
dziękujemy za mile spędzone dwa dni. Już dziś zapraszamy 
serdecznie do udziału w kolejnej edycji Sportowych Dni Ziemi 
Brzosteckiej. Do zobaczenia za rok!!! 

Magdalena Kawalec

SPORTOWE DNI ZIEMI BRZOSTECKIEJ ZA NAMI… Fot. Paweł Batycki
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Fot. Paweł Batycki

WIEJE NUDĄ
Radosław z Giszowca mówi o walorach turystycznych 
Brzostku i okolic.

Czy gmina Brzostek jest atrakcyjna turystycznie? Dla-
czego?
Niespecjalnie. Nie ma tu jakichś szczególnych atrakcji, 
głównie kapliczki i cmentarze. O miejscach, które poten-
cjalnie mogłyby być ciekawe dla turysty, nikt z zewnątrz nie 
wie. Brakuje informacji – nie ma dostępnych przewodników, 
folderów, map, tablic informacyjnych. Strona internetowa 
Brzostku wydaje się być skierowana wyłącznie do lokalnych 
mieszkańców – znikome wzmianki o turystyce są dopiero 
na samym końcu i przeciętny turysta zaglądający tam w po-
szukiwaniu przydatnych informacji, zwątpi, tonąc w nie-
dotyczących go linkach. Okoliczne lasy z daleka wyglądają 
malowniczo, ale co z tego, gdy nie ma w nich wyznaczonych 
szlaków i tylko tubylcy mają szansę się w nich nie zgubić. 

Co na tych terenach mogłoby zainteresować np. turystę 
ze Śląska?
Zależy, co kto lubi. Osobiście chętnie powędrowałbym po 
okolicznych pagórkach, ale nie chcę ryzykować powrotem 
do domu po tygodniu.

Co powinno się zmienić w Brzostku i jego okolicach, aby 
przyciągnąć turystów? Co zorganizować?
Jednym z najbardziej odpychających aspektów jest po-
łożenie centrum Brzostku przy bardzo ruchliwej trasie 
przelotowej. Również organizacja ruchu na podrzędnych 
ulicach jest tragiczna – mnóstwo samochodów pędzących 
z prędkością o wiele większą niż dozwolona, brak progów 
spowalniających, znaków, chodników i przede wszystkim 
brak kontroli policji. Aż strach tu z dzieckiem przyjeżdżać, 
bo a nuż wyjdzie za bramkę i zostanie zdmuchnięte z chod-

nika przez ciężarówkę mknącą 90 km/h zamiast 50 km/h. Przede 
wszystkim władze Brzostku powinny zacząć od zadbania o bez-
pieczeństwo. A jeśli chodzi o atrakcje, to najpierw przydałaby się 
konkretna promocja tego, co już jest. Promocja na skalę krajową, 
a nie lokalną. Wiąże się z tym potrzeba utworzenia zaplecza dla 
potencjalnego turysty – człowiek, który przyjeżdża, żeby odpo-
cząć, musi się gdzieś żywić i gdzieś spać, a w Brzostku nawet nie 
ma restauracji. Przydrożne, odległe bary nie wystarczą. Niezbędna 
jest też organizacja atrakcji dla dzieci – jeden mało urozmaicony 
plac zabaw nie zaspokoi potrzeb sześcio- czy siedmiolatka przy-
jeżdżającego na wakacje.

Rozmawiała Urszula Kobak

Fot. Urszula Kobak
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Wirtualny Brzostek
Czy pamiętacie Państwo ulice Brzost-

ku lub okolicznych miejscowości 
trzydzieści, dwadzieścia lat temu? Chod-
ników było jak na lekarstwo, samocho-
dów nieco więcej, ale głównie na trasie 
Pilzno – Jasło. Ale wtedy wszystkie drogi 
tętniły życiem. Wszędzie rozbrzmiewała 
dziecięca wrzawa. Kilkulatkowie i starsi 
wspólnie spędzali wolny czas. Grupami 
chodziło się na wycieczki, jeździło na 
rowerach, grało w piłkę czy w różne inne 
gry zespołowe albo po prostu siedziało się razem i opowiadało 
straszne lub śmieszne historie, śpiewało piosenki. Obowiąz-
kowo bawiło się w Indian i czterech pancernych, a kundelki 
dzielnie odgrywały rolę Szarików. Dopiero ciemności czy 
wołanie rodziców rozpędzało towarzystwo do domów. Wtedy 
wszyscy się znali, zawiązywały się przyjaźnie trwające do dziś.

Teraz ulice są martwe. Słychać jedynie pędzące samochody, 

motory lub skutery. Czasem 
przemknie jakiś pojedynczy 
wielbiciel roweru lub prze-
spaceruje się matka z małym 
dzieckiem. A gdzie dzieci 
i młodzież? Próżno szukać za 
dnia. Dopiero pod wieczór sły-
chać pokrzykiwania bardziej 
aktywnej ruchowo młodzieży 
ruszającej na podbój Orlika, 
dyskoteki czy rynku (właści-
wie to rynek lepiej obejrzeć 
w sieci, bez wychodzenia na 
zabójcze, świeże powietrze) 

ewentualnie bardziej ustronnych miejsc. Bo dzień albo i noc 
najlepiej spędzić w Internecie, grać w gry komputerowe, ba-
wić się wypasioną komórką. A następnie „lulu” do południa 
i znów to samo. 

Tylko że później to życie w realu jest takie inne niż to wir-
tualne. I jak się w nim odnaleźć? 

U.K.

W lipcu nie brakowało prawdziwie upalnych dni. Dla 
niektórych temperatura powyżej 30 stopni to raj, jed-

nak są i tacy, którzy preferują nieco chłodniejszy klimat. 
Oto naszych Czytelników

SPRAWDZONE SPOSOBY NA UPAŁ
• Jechać o 11.00 do galerii i chodzić przez całe południe, bo tam jest 

klima, a potem wrócić do domu. /Lipido/
• Syberia. Alaska, ewentualnie Grenlandia. /Józef/
• Pompką do roweru dmucham w siebie, a w przerwach basen. /Kuba/
• Wleźć do balijki z zimną wodą albo siedzieć w hipermarkecie.  

/Mikołaj/
• Włączyć wentylator i siedzieć przed nim. /Stefania/
• Przeczekać. Ewentualnie jechać na rower albo w góry iść, bo tam 

jest zimniej. Na rower można jechać, bo wtedy wieje, jak się jedzie. 
Albo plusiać się w basenie przed domem./Jaromir/

• Lubię słońce, ciepło, dlatego nie przeszkadzają mi aż tak bardzo 
upały. Ważną czynnością zabezpieczającą przed nagrzaniem 
pomieszczeń, w których przebywamy jest poranne wietrzenie 
i zasłonięcie okien. Podczas upałów piję dużo wody źródlanej 
z sokiem (oczywiście domowym) lub cytryną, jem ogórki prosto 
z działki, jogurty, owoce. W domu często moczę nogi w chłodnej 
wodzie lub biorę prysznic. Noce są chłodne więc można odpocząć 
od upałów./Ewa/

• Leżę do góry (…) i przeczekuję./Monika/
• Zimne napoje z lodówki (czasem też piwo), klimatyzacja w pojaz-

dach (sprawna), chłodniejsze pomieszczenia w domu plus wenty-
lator, praca na roli o świcie lub późnym wieczorem./Piotr/

• Gdy żar leje się z nieba, a na dworze panują saharyjskie warunki, 
dbam przede wszystkim o jasny, lekki, przewiewny ubiór. Obo-

wiązkowo wygodne, skórzane letnie sandały lub klapki – bo dobrze 
dobrany but, zapewnia komfort. Nie przeciążam skóry kosmety-
kami. Najważniejsze jest picie – chłodne, a nawet bardzo zimne 
- najwięcej i najczęściej - bez umiaru. Nie przebywam zbyt długo 
na słońcu. Na wszelki wypadek, zakupiłam letni kapelusz. Rano, 
o chłodzie wietrzę mieszkanie. Żaluzje obowiązkowe. /Maria/

• Nie patrzeć na termometr za oknem i nie oglądać prognozy po-
gody./Maria/

• Cień, wielka woda, dużo wody do picia, ewentualnie piwo schłodzo-
ne do odpowiedniej temperatury (z ilością nie przesadzamy). /Jacek/

• Ja sobie w ogóle nie radzę z upałem./Paweł/

Zima na ochłodę

Sernik z gruszkami
Składniki: 

275 g masła (150 125), 
250 g mąki,
200 g cukru, 
4 jajka, 
500 g twarogu, 
6 płaskich łyżek kawy cappuccino (2 małe 

torebki), 
łyżka kakao, 
łyżeczka proszku do pieczenia, 
szczypta soli, 
gruszki (najlepiej świeże, ale mogą być też 

z puszki)
Wykonanie:
1. 150 g masła stopić, wsypać cappuccino, 

wymieszać, przestudzić. Mąkę, kakao 
i proszek do pieczenia przesiać na stolni-
cę, dodać 1 jajko, 100 g cukru, sól i masło 
z kawą, zagnieść ciasto. Uformować kulę, 
wstawić na 20 min. do zamrażalnika.

2. Twaróg zemleć. Resztę masła utrzeć z po-
zostałym cukrem. Ucierając dodawać żółt-
ka i twaróg. Białka ubić, połączyć delikat-
nie z masą serową.

3. Natłuścić formę (ja to piekę w kwadrato-
wej, można też na małej tortownicy). Na 
dno zetrzeć 2/3 ciemnego ciasta, wyłożyć 
masę serową, poukładać obrane i  pokro-
jone gruszki. Resztę ciasta rozkruszyć 
palcami na gruszkach. Ciasto piec 70 min. 
w temp. 180 stopni.

GOTUJ i PIECZ z NAMI
Drodzy Czytelnicy!

 Jeśli ktoś z Was chciałby się podzielić 
z nami swoimi sprawdzonymi przepisami 
na rozmaite potrawy, ciasta lub przetwory, 
prosimy o przesyłanie ich wraz ze zdjęciem 
(najlepiej gdyby na nim był też sam Wy-
konawca) oraz własnym imieniem, nazwi-
skiem i miejscem zamieszkania na adres: 
wiadomosci@brzostek.pl. Przesłanie tych 
danych oznacza zgodę na ich publikację na 
łamach „Wiadomości Brzosteckich”.

U.K.

Fot. A.Cholewiak

Smacznego!
Maria Ramut, Skurowa!
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O chorobach zagrażających psom i kotom mówi

LEKARZ WETERYNARII KRYSTYNA KACZKA

Szczepienie psów przeciw wściekliźnie jest obowiązkowe. Ile 
miesięcy musi ukończyć pies lub kot, żeby go zaszczepić prze-
ciwko wściekliźnie? Jak często trzeba powtarzać to szczepienie?
Obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają 
wszystkie psy powyżej 3 miesiąca życia. Pierwsze szczepienie 
powinno się odbyć w ciągu 30 dni od ukończenia przez psa 3 mie-
siąca życia, a następne nie 
rzadziej niż co 12 miesięcy 
od dnia ostatniego szcze-
pienia. Wynika to z Ustawy 
o ochronie zdrowia zwie-
rząt oraz zwalczaniu cho-
rób zakaźnych zwierząt. 
Natomiast w przypadku 
kotów nie ma prawnego 
obowiązku szczepienia 
przeciwko wściekliźnie. 
Warto jednak to robić, 
ponieważ koty często są 
bardziej narażone na zaka-
żenie wirusem wścieklizny 
niż psy. Szczepienie jest 
szczególnie ważne u kotów, 
które żyją w pobliżu lasów 
lub w dużych skupiskach. Szczepienie wykonuje się u kotów, 
które ukończyły 3 miesiące życia i powtarza co dwa lata.
Jakim karom może podlegać właściciel psa, który nie dopełnił 
obowiązku zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie?
Właściciel psa, który nie dopełnił obowiązku szczepienia prze-
ciwko wściekliźnie, podlega karze grzywny.
Jakie jest postępowanie z psem, który kogoś ugryzł, a nie miał 
aktualnego szczepienia przeciw wściekliźnie?
Pies lub kot, który kogoś pogryzł, bez względu na to, czy był 
szczepiony przeciwko wściekliźnie, czy nie, podlega 15-dniowej 
obserwacji. Polega ona na 4-krotnym (dzień pokąsania, dzień 5., 
dzień 10. i dzień 15. od pokąsania) sprawdzeniu stanu zdrowia 
zwierzęcia. Obserwację kończy wydanie zaświadczenia o stanie 
zdrowia zwierzęcia. Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznacza 
urzędowego lekarza, który taką obserwację przeprowadzi. 
W przypadku, gdy obserwacja dotyczyła psa, który nie miał 
ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie, po jej zakończeniu 
zwierzę zostanie zaszczepione na koszt właściciela.
Jakim innym szczepieniom warto poddawać psy i koty? Kiedy 
można szczepić zwierzęta przeciw tym chorobom?
Oprócz wścieklizny jest szereg chorób, przeciwko którym warto 
zaszczepić pupila.
U psów będą to nosówka, parwowiroza, koronawiroza, wirusowe 
zapalenie wątroby, kaszel kenelowy czy leptospiroza.
Podstawowy kalendarz szczepień wygląda następująco:
- ok. 6. tygodnia życia - nosówka i parwowiroza,
- 10-12. tydzień życia - nosówka, parwowiroza, kaszel kenelowy, 
wirusowe zapalenie wątroby, ewentualnie leptospiroza,
- po 16. tygodniu życia - jak wyżej,
- dawki przypominające powtarza się co rok.
W praktyce jednak dostosowuje się kalendarz szczepień do tego, 
w jakim wieku i w jakim stanie zdrowia pies trafia do lekarza 
weterynarii. Na rynku istnieją również szczepionki przeciwko 
innym chorobom, jednak ich zastosowanie dobiera się indywi-
dualnie do potrzeb i trybu życia psa.
W przypadku kotów profilaktyka obejmuje takie choroby jak: 
koci katar, panleukopenia, białaczka czy chlamydioza.
Kalendarz szczepień wygląda następująco:
- ok. 8. tygodnia życia - koci katar, panleukopenia,
- 11-12. tydzień życia - koci katar, panleukopenia,
- rok po poprzednim szczepieniu - koci katar, panleukopenia,
- dawki przypominające w kolejnych latach zależą od trybu życia 
kota i mogą być powtarzane co rok lub co 2-3 lata.

WŚCIEKLIZNA, BORELIOZA, BABESZJOZA…
Dodatkowo można szczepić kota przeciwko białaczce, wściekliź-
nie, chlamydiozie czy grzybicy, jednak te szczepienia dobiera 
się w zależności od sytuacji.
Bardzo ważne jest, by przed szczepieniem zwierzę było zdrowe 
i odrobaczone.
Jakie są choroby odkleszczowe i jakie są ich objawy?
Nie każdy kleszcz przenosi choroby, jednak ryzyka wystąpienia 
chorób odkleszczowych nie należy lekceważyć. Dużo większe 
ryzyko zachorowania występuje u psów niż u kotów.
Kleszcze są aktywne w warunkach dodatnich temperatur, a więc 

od wczesnej wiosny do późnej 
jesieni. Występują w lasach, 
na łąkach czy w ogrodach. 
Przenoszą takie choroby jak: 
babeszjoza, borelioza, anapla-
zmoza czy ehrlichioza.
Babeszjoza
Wywołuje ją pierwotniak 
Babesia canis, który wni-
ka do czerwonych krwinek 
i niszczy je. Jest to bardzo 
ciężka choroba powodująca 
m. in. uszkodzenie nerek. Po-
czątkowo zwierzę jest smutne 
i osłabione, potem pojawia 
się gorączka, powiększenie 
węzłów chłonnych, ciemne 
zabarwienie moczu, wymioty, 

biegunka, zaburzenia świadomości, śmierć.
Jest to skrócony opis objawów, jednak żadnego z nich nie należy 
lekceważyć. Im wcześniej zdiagnozuje się chorobę, tym większe 
szanse na przeżycie psa.
Borelioza
Jest to bakteryjna choroba, która u psów atakuje głównie stawy, 
rzadziej inne narządy, jak nerki czy serce. Objawy pojawiają się 
okresowo w postaci braku apetytu, apatii, gorączki, kulawizn 
i obrzęku stawów. Po kilku dniach mogą samoistnie ustąpić 
jednak, jeśli nie wdroży się antybiotykoterapii, po jakimś czasie 
będą nawroty prowadzące do zwyrodnień stawów.
Przeciwko tej chorobie można zabezpieczyć psa, stosując szcze-
pienia profilaktyczne.
Anaplazmoza
Bakteryjna choroba o objawach zbliżonych do boreliozy. Nie-
leczona może prowadzić do nieodwracalnych zmian, np. znisz-
czenia szpiku kostnego czy odklejenia siatkówki.
Ehrlichioza
Bakteryjna choroba która może prowadzić do zaburzeń krzep-
nięcia krwi.
Kiedy należy się zgłosić ze zwierzęciem do lekarza weterynarii 
w przypadku ugryzienia przez kleszcza?
Warto udać się na konsultację do lekarza weterynarii, jeśli u psa, 
u którego wcześniej usunięto kleszcza, występują objawy, takie 
jak: osłabienie, gorączka, brak apetytu, wymioty, zaczerwie-
nienie miejsca wbicia kleszcza, kulawizny, bolesność stawów.
Jak najskuteczniej zabezpieczyć psa lub kota przed kleszczami?
Istnieje wiele preparatów odstraszających i zabijających klesz-
cze. Najpopularniejsze są krople nanoszone na skórę (działają 
około miesiąca) i obroże (działają 3 do 7 miesięcy). Jednak żaden 
preparat nie zabezpiecza zwierzęcia w 100%. Bardzo ważne 
jest regularne przeglądanie psa czy kota i usuwanie na bieżąco 
wszystkich kleszczy. Im wcześniej usunie się pasożyty, tym 
mniejsze ryzyko zakażenia chorobą odkleszczową.
Jak usunąć w całości kleszcza ze skóry zwierzęcia, zwłaszcza 
bardzo ruchliwego?
Kleszcza najlepiej usunąć specjalnie do tego przeznaczonymi 
haczykami lub szczypczykami. Należy złapać go jak najbliżej 
skóry i usnąć tak, jakby się chciało go wykręcić, a pozostałą rankę 
zdezynfekować. Nie powinno się kleszcza niczym smarować 
ani polewać. Jeśli właściciel ma obawy, czy poradzi sobie sam 
z usunięciem kleszcza, może poprosić o to lekarza weterynarii.

Wywiad przeprowadziła Urszula Kobak.

Fot. Paweł Batycki
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Dorota Machaj – ukończyła agronomię oraz marketing 
i zarządzanie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, 
studia podyplomowe w zakresie kształtowania i pielęg-
nacji terenów zielonych

Porady eksperta
NASZE OGRODY

Letnie cięcie formujące krzewów ozdobnych

Koniec lata to odpowiednia pora na przycinanie żywopłotów 
i krzewów ozdobnych, których kwitnienie przypada na wczesną 
wiosnę. Cięcie to jeden z najważniejszych zabiegów w pielęg-
nacji roślin, ale należy pamiętać, że jest zabiegiem inwazyjnym 
i w wielu przypadkach źle wykonany może prowadzić do 
trwałych uszkodzeń, a nawet do zamierania roślin. Od czego 
zacząć? Przede wszystkim od wyboru narzędzi dobrej jakości. 
Do cięcia używa się różnej wielkości sekatorów, ich rozmiar 
dobiera się w zależności od grubości ciętych gałęzi. Do cięcia 
młodych pędów wystarczy mały ręczny sekator, do grubszych 
potrzebny będzie sekator oburęczny, do przycinania żywopłotu 
specjalne nożyce, a do cięcia wyżej położonych gałęzi sekator 
teleskopowy. Do usuwania grubszych pędów przyda się piła 
„lisi ogon”. Jeśli roślin w ogrodzie jest dużo, warto przemyśleć 
zakup piły i nożyc z silnikiem elektrycznym, spalinowym lub 
akumulatorowym. Przystępując do cięcia, koniecznie trzeba 
sprawdzić stan narzędzi – powinny być ostre i czyste. Pamię-
tajmy, by nigdy nie wykonywać zabiegu cięcia przy wilgotnej 
i deszczowej pogodzie, a także w upalne dni. Najlepiej wybrać 
suchy, lekko zachmurzony dzień.

Przycinanie i formowanie żywopłotów
Istnieje wiele gatunków i rodzajów żywopłotów, ale jest kilka 
zabiegów wspólnych, które można wykonywać na każdym 
rodzaju rośliny. Przede wszystkich wierzchołki krzewów 
powinny być przycinane do jednej wysokości. Jeżeli mamy 
żywopłoty formowane, można przystrzyc je do płaskiej po-
wierzchni, dzięki czemu osiadający śnieg nie będzie dostawał 
się w niższe partie rośliny. Boki żywopłotów najlepiej przycinać 
tak, aby dół był szerszy niż góra rośliny. Sprzyja to większemu 
nasłonecznieniu i nawodnieniu niższych partii krzewów, zaś 
w okresie zimowym ułatwia to zsuwanie się śniegu. Dla mniej 
wprawnych ogrodników dobrym rozwiązaniem jest użycie 

słupków i sznurka w celu wyznaczenia linii cięcia podczas 
strzyżenia długich, prostych żywopłotów. Pomocna może się 
też okazać specjalna drewniana łata wykonana z desek zbitych 
ze sobą pod kątem 100°.

Letnie przycinanie krzewów ozdobnych
Do grupy roślin, których cięcie przypada latem należą między 
innymi: pigwowce (Chaenomeles), perukowce (Cotinus), irgi 
(Cotoneaster), żylistki (Deutzia), złotlin (Kerria), migdałek 
trójklapowy (Prunus triloba), jaśminowce (Philadelphus), li-
laki (Syringa), bzy (Sambucus), krzewuszki (Weigela), tawuły 
kwitnące wiosną (Spiraea x arguta, Spiraea x cinerea), forsycja 
(Forsythia). U tych roślin pąki kwiatowe zawiązywane są na 
pędach zeszłorocznych, dlatego wskazane jest ich przycinanie 
dopiero po przekwitnięciu. Usuwamy suche gałęzie i te rosnące 
w zagęszczeniu. Przycina się też pędy, na których znajdowały 
się kwiaty. Latem wycinamy również przekwitłe kwiatostany 
większości bylin i róż.

Cięcie - strzyżenie form geometrycznych i innych np. form 
nazywanych bonsai’ami i topiarami
Do tego celu można użyć większości gatunków i odmian 
iglastych, jak i liściastych dobrze znoszących przycinanie 
np.: bukszpan, ligustr, ostrokrzew, trzmielina (niektóre odmia-
ny). Mogą mieć one nawet kilkanaście, a czasem i kilkadziesiąt 
lat, w zależności od gatunku rośliny oraz od formy, jaką chcemy 
uzyskać. Tworzenie takich form wymaga zarówno pewnego 
doświadczenia, jak i talentu. Jest to rodzaj kilkuletniego 
procesu „rzeźbienia”, następnie podtrzymywania nadanego 
kształtu przez całe życie rośliny. Strzyżenia dokonuje się ręcz-
nie, sekatorem lub nożycami. Przycinania lub wyłamywania 
gałązek u sosen najlepiej jest dokonywać przed wyrośnięciem 
igieł na młodych pędach. Pozostałe gatunki liściaste i iglaste 
dobrze znoszą przycinanie wiosną - przed ruszeniem wegetacji, 
a także latem.q
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Opowieści dawnej treści - letnie dni
Południe skwarne leży w krąg na łanach:
Sierpy bezczynne lśnią przy pustych dzbanach;
Skryci w błękitny cień żółtej kopicy,
Snem południowym drzemią robotnicy.

Bogate lato polskie ciężko dyszy…
Leopold Staff: „Południe”

Ostatnie dni lipca 2015 roku są burzliwe i gorące. To już 
jeden miesiąc letni za nami. Jestem nad Wisłoką i smętnym 

okiem spoglądam na puste brzegi naszej małej rzeki. Woda 
czysta, jakby zakropiona niebieską farbą, tylko tu i ówdzie 
wyskakują rybki, a potem wpadają do wody i wokół nich 
zataczają się kręgi coraz większe, aż wreszcie znikają. Brze-
gi tej rzeki jakby nigdy nie były remontowane, a wyłożone 
i wzmocnione ekologicznymi 
pustakami. Dziś stoją zaroś-
nięte trawą i dziwnymi chwa-
stami. Wierzby „kumoszki” 
z lekka kołyszą gałązkami 
jakby opowiadały o dawnych 
wakacjach, na których roiło 
się od dzieci kolonijnych, 
które przyjeżdżały do na-
szych szkół na kolonie letnie 
z miast i całymi grupami 
przychodziły z opiekunami 
tu nad tę rzekę. Było pełno 
gwaru i radości. Rozścielały 
koce i zażywały kąpieli sło-
necznych. Jeszcze dziś jakby 
gdzieś w dali słyszę słowa 
piosenki: „Hej wycieczka, hej 
daleka czeka na nas bór zielony, modra rzeka. Czy to w górze 
czy w dolinie…”. Obecnie czysta woda w rzece i pusto. I tyl-
ko jakby w pamięci rozbrzmiewają piosenki harcerskie. Nie 
ma młodzieży kolonijnej, nie ma wyjazdów z miasta do wsi 
i odwrotnie, młodzież w domach siedzi zatopiona w grach 
komputerowych… Ot współczesność.
 Dzisiaj nad Wisłoką zauważam kołujące w powietrzu 
jaskółki. Zataczają one coraz to niżej koła i wreszcie jakby 
uderzając o wodę, odbijają się i pikują w górę. Dostojne gołę-
bie przefruwają tylko od czasu do czasu, a w dali głośne „kra, 
kra” przypomina nam, że 
zagościły się tutaj gawrony. 
Nad rzeką niebo jest błękit-
ne, lazurowe, jasne i tylko 
gdzieniegdzie suną nikłe 
obłoczki. Pięknie tu. Można 
wypoczywać, dumać i trwać.
 Pola ciężkie, dyszące 
dźwigają jeszcze łany zbóż, 
pola ziemniaków, ale też 
są już całe zagony wymłó-
conego rzepaku. Za chwilę 
rozpoczną się wielkie żniwa. 
Gdzieś w dali słychać turkot 
kombajnu, który posuwa się 
dostojnie, „połykając” szero-
kie szpalery zboża, a wokoło 
niego pusto. Nie ma pomaga-
jących mężczyzn, nikt tutaj 
nie chodzi i maszyna sama pracuje. Jeszcze nie tak dawno 
słychać było brzęk kos, zgrzyt kamieni ostrzących te narzędzia 
żniwne. Przy kosie szedł kosiarz odziany w lekką koszulę 
z długim rękawem, wolne spodnie, szerokie buty, a na głowie 
miał kapelusz. Za nim podążał odbieracz ściętego zboża, który 
zbierał pokaźne snopy i układał je na powrósłach. Drugi zaś 
pomocnik, zwykle kobieta z białą chustką na głowie, w bluzce 
z długim rękawem, w długiej spódnicy przepasanej zapaską, 
szła i wiązała powrósła, a później odnosiła snopy, składając 
je w kopki. I tak poletka zbożowe pokryte były kopami zbóż, 

które suszyło się przez kilka dni, a potem zwożono je do sto-
doły lub ustawiano w stertę. Wtedy to rozbrzmiewały żniwne 
piosenki, a wśród nich takie: „Kosiarze stoją, żytka się boją, 
kosiarze nie stójcie, żytka się nie bójcie, najlepiej z rana boso, 
ciąć żytko kosą…” Ciężka praca żniwna wyzwalała u ludzi 
poczucie dobrze spełnionej pracy. Sąsiedzi razem pomagali 
sobie w żniwach, w omłotach, umiejętnie oddzielali zboże od 
plew i słomy, a ziarno wędrowało do spichlerza lub sąsieka. Dziś 
zwykle ziarno świeżo wymłócone odwożone jest do punktu 
skupu. 
 Pomnę, że jeszcze bardziej ciężkie żniwa przebiegały 
dawniej, kiedy to żęto zboże sierpem, zaś drugą ręką zbierano 
ścięte pęki i składano w małe snopki. Ileż to potu spadało 
wtedy z czoła ludzkiego. Jak bardzo drogi był chleb i z jakim 
szacunkiem był pielęgnowany, o tym może zaświadczyć liryk 

Cypriana Kamila Norwida: 
„Do kraju tego, gdzie kruszy-
nę chleba podnoszą z ziemi 
przez uszanowanie dla darów 
nieba, tęskno mi Panie…”
 Żniwne dni ciężkiej pracy 
przed laty organizowane były 
przez gospodarzy według 
tradycji. I tak za Oskarem 
Kolbergiem – etnografem 
polskim – powtórzę, że prace 
żniwne nie należało zaczynać 
w poniedziałek ani też w pią-
tek, gdyż był to dzień feralny. 
Dobrze było rozpocząć pracę 
w środkowe dni tygodnia, 
a już najlepiej w sobotę. Go-
spodarze wierzyli, że w sobotę 

chociaż na chwilę będzie dobra pogoda, ponieważ w ten dzień 
Matka Boska suszyła pieluszki małemu Jezuskowi. Dzisiaj już 
nikt nie zastanawia się, w jaki dzień rozpocząć żniwa, a zależy 
to od terminu, jaki wyznaczy kombajnista. Dzisiaj też nie ma 
wielkich kolejek do tego sprzętu żniwnego, gdyż większość 
pół straszy ostami kołyszącymi się na wietrze, a rachunek 
ekonomiczny sprzyja myśleniu: „mnie się nie opłaci”. A mnie 
przed oczyma stoją literackie postacie chłopów takie jak Ślimak 
Bolesława Prusa, czy ziemianin Korczyński, którzy trwali przy 
swoich ziemiach i nie wyzbywali się ich. Dziś często ekonomia 

zmusza do podejmowania 
bardzo trudnych decyzji ży-
ciowych i rezygnacji z tradycji 
rodzinnych…
 Po skończonych żniwach 
rokrocznie odbywają się świę-
ta plonów, czyli tak zwa-
ne dożynki. Grupa kobiet, 
dziewcząt przy pomocy męż-
czyzn wiją wieńce ze zbóż, 
ziół i owoców, a potem niosą 
je do kościoła wraz z dzięk-
czynnymi modłami. Przy tej 
okazji wspólnie częstują się 
i śpiewają żniwne przyśpiew-
ki takie jak ta: „ Żniwa się 
skończyły, pola uprzątnięto. 
Dzisiaj wszyscy chłopi ob-
chodzą swe święto. Zebrali 

się tutaj młodzi ze starymi, by się wspólnie cieszyć plonami 
żniwnymi…”
 Z wieńcami dożynkowymi jadą też przedstawiciele wsi 
brzosteckiej do Matki Boskiej Przeczyckiej 15 sierpnia, czyli 
w tzw. Zielną. Tam ofiarują Pani Świata podziękowania za 
dobre plony i proszą o błogosławieństwo na rok następny, 
a słowa dożynkowej pieśni: „ Plon niesiemy plon, gospodarzom 
w dom. Szczerozłote nasze kłosy, będzie chleba u nas dosyć, 
aż do drugich żniw…” niosą się daleko, daleko w przestworza. 

Zuzanna Rogala
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Cmentarze w dawnej Polsce były ściśle związane z budyn-
kami kościołów. W ich otoczeniu grzebano zmarłych, 

a duchownych i donatorów chowano pod posadzką świątyń. 
Trwało to do końca XVIII stulecia. Po I rozbiorze Polski 
władze cesarstwa Austrii nakazały zamknięcie cmentarzy 
przykościelnych i utworzenie nowych nekropolii. W Brzost-
ku taki cmentarz został założony w 1784 roku. Dokument 
to potwierdzający odnalazł w lwowskim archiwum ks. prof. 
Bogdan Stanaszek i opisał w książce pt. Stary cmentarz 
w Brzostku wydanej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Brzosteckiej. Publikacja ta zawiera ponad 150 fotografii 
i barwnie ukazuje nam dzieje cmentarza, nagrobków oraz 
spoczywających parafian. Książka jest do nabycia w Gmin-
nej Bibliotece w Brzostku.
Jeśli zwrócimy uwagę na topografię, to brzostecki cmentarz 
wyraźnie góruje nad resztą miasteczka. Ten obronny charak-
ter miejsca z pewnością był wykorzystany od XIV do XVII 
wieku do budowy warownych dworów wójtów brzosteckich. 
Wójt w czasach staropolskich reprezentował właściciela 
miejscowości (Brzostek należał do opactwa benedyktynów 
w Tyńcu) i z racji swego dziedzicznego urzędu, szlacheckiego 
pochodzenia oraz nadań ziemskich był najważniejszą osobą. 
Podlegał mu burmistrz wybierany przez rajców miejskich na 
krótką kadencję. Z czasem wójtowski dwór uległ zniszczeniu 
w wyniku sporów wewnętrznych, a pola przeszły w posiadanie 
mieszczan i nic nie wskazywało na to, że kiedyś wyrośnie tam 
brzostecka nekropolia.

Obecny kościół parafialny w Brzostku został wybudowany 
w 1816 roku na miejscu drewnianych świątyń wznoszonych 
już od XIV wieku. Budowle te otoczone były cmentarzem 
przykościelnym, gdzie grzebano parafian stanu mieszczań-
skiego i chłopskiego, zwykle niepiśmiennych. Nie stawiano 
im nagrobków, a jedynie małe, drewniane krzyże bez napi-
sów. Nie kultywowano wówczas pamięci zmarłych niskiego 
stanu, dlatego z czasem krzyże próchniały, a ziemne mogiły 
zanikały, dając miejsce nowym pochówkom. Natomiast osoby 
stanu duchownego i szlacheckiego, a też zamożnych mieszczan 
chowano pod posadzką kościoła lub w podziemnych kryptach, 
jeśli wyrażały takie życzenie poparte legatem (zapisem) ma-
jątkowym. Przykładem jest testament Stefana Trojanowskiego 
(właściciela Januszkowic), który w 1658 roku legował 1000 zł 
(ok. 22 kg srebra) na potrzeby odbudowy spalonej przez wojska 
Rakoczego świątyni w Brzostku, gdyż w kryptach spoczywali 
już jego rodzice i on chciał też zostać pochowany obok swych 
przodków. W czasach staropolskich była to powszechna prak-
tyka, ponieważ szlachta dbała o rodową pamięć. Ostatecznie 
pochówki wokół murów kościołów i wewnątrz świątyń zostały 
zakazane przez władze cesarstwa 
Austrii w 1784 i 1788 roku. Nakazano 
zakładanie nowych nekropolii „w sto-
sownym oddaleniu” od zabudowań. 
Oczywiście w Brzostku istniał nadal 
stary cmentarz przykościelny, ale nie 
był używany i ślady po nim uległy 
zatarciu, a wejście do krypt zamuro-
wano bez prawa otwierania. Niemniej 
przez długi czas władze diecezjalne 
przypominały proboszczom o god-
nym utrzymaniu terenu dawnych 
cmentarzy przykościelnych. Obecny 
cmentarz paraf ialny w Brzostku 
został założony w 1784 roku i nale-
ży wraz z pilzneńskim do jednych 
z najstarszych w Polsce (np. Cmentarz 
Rakowicki w Krakowie jest z 1803 
roku, a Powązkowski w Warszawie 
z 1790 roku). Decyzję o lokalizacji 
cmentarza podjęła brzostecka komisja 
magistracka, która zakupiła za 100 
florenów (złotych) działkę od Michała 
Chajowskiego położoną na wzgórzu 
wśród pól pałackowskich. Działka 

ta liczyła około 20 arów i znajduje się w centrum obecnego 
cmentarza. Pod dokumentem podpisali się: wójt Kazimierz 
Kwiatkowski, burmistrz Mikołaj Śliwiński, rajca Hilary Ru-
ciński, ławnicy: Wojciech Bulsiewicz, Sebastian Żmudzki, 
Grzegorz Uramowicz, notariusz Stanisław Kostka Jagielski. 
Na nowym cmentarzu brzosteckim grzebano wszystkich para-
fian za wyjątkiem zmarłych w wyniku epidemii (np. cholery), 
co też praktykowano w poprzednich wiekach z obawy przed 
rozprzestrzenianiem się zarazy w mieście. W XIX stuleciu na 
wspólnej nekropolii nadal zdecydowanie przeważały ziemne 
mogiły parafian, ale zamożniejsi fundowali pomniki nagrobne, 
mniej lub bardziej okazałe, a nawet cmentarne kaplice z gro-
bowcem rodzinnym w podziemnej krypcie (taką posiada ro-
dzina Anny i Mariana Mysłowskich herbu Nałęcz wybudowaną 
w 1864 roku). Niewielki teren brzosteckiego cmentarza został 
powiększony poprzez zakup nowych działek w 1890 roku (od 
strony kościoła) i w 1927 roku (od strony Opacionki). Malow-
nicze położenie nekropolii na wzniesieniu miało negatywne 
aspekty podczas wojen światowych. Szczególnie podczas bitwy 
o Brzostek w maju 1915 roku doszło do dużych zniszczeń na 
parafialnym cmentarzu. Obronne walory miejsca wykorzystały 
wojska rosyjskie i tam broniono się przed nacierającymi żołnie-
rzami austro-węgierskimi. Pociski artyleryjskie i karabinowe 
zniszczyły lub poważnie uszkodziły większość zabytkowych 
pomników. Również podczas II wojny światowej jesienią 1944 
roku artyleria sowiecka ostrzeliwała ten teren.

Na zakończenie warto sięgnąć do obliczeń dokonanych przez 
ks. prof. Bogdana Stanaszka na podstawie ksiąg parafialnych 
i zapoznać ze statystyką 
zmarłych parafian pochowa-
nych na naszym cmentarzu. 
Otóż w latach 1784-2012 
na brzosteckiej nekropolii 
pochowano ponad 20 tysię-
cy zmarłych. To ogromna 
liczba świadcząca o tym, jak 
wielkim miejscem pamięci 
jest „Cmentarna Górka”. Po 
zniszczeniach wojennych 
i wskutek upływu czasu 
zachowało obecnie się tylko 
89 zabytkowych nagrobków 
w większości pochodzących 
z przełomu XIX i XX wieku. 
Część z nich pilnie wymaga 
renowacji.

Oprac. W. Tyburowski na 
podstawie książki Ks. Bogda-
na Stanaszka, Stary cmentarz 
w Brzostku, Brzostek 2013.

Widok obecny z lotu ptaka

Cmentarze – Brzostek (cz.1)

Fot. Paweł Batycki
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Wakacyjna wycieczka
Niemal u progu rozpoczynających się wakacji, bo 7 lipca br. 

Dom Kultury w Brzostku zorganizował dla swych bywal-
ców jednodniową wycieczkę autokarową w okolice Ciężkowic, 
Dębna i Zalipia. Trasa niedaleka, może mało popularna, lecz 
warta poznania. W wyprawie wzięło udział około pięćdzie-
sięcioro dzieci i młodzieży systematycznie uczestniczących 
w różnorodnych zajęciach organizowanych przez dom kultury 
w ciągu roku szkolnego. Najmłodsi mogli w niej uczestniczyć 
wraz ze swymi rodzicami, zaś pozostali pod opieką instruktorów 
z domu kultury. Wycieczkę pilotowała Maria Smoroń. Ze wzglę-
du na doskwierające upały trasę zaplanowano tak, aby uczestnicy 
nie odczuli zbytniego zmęczenia – zwiedzanie klimatyzowanych 
obiektów muzealnych, których w tych okolicach nie brakuje.
Podróżowanie rozpoczęto od Muzeum Przyrodniczego im. 
Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach. Powstało 
ono w 1989 r., ale historia zbiorów jest o wiele starsza i wiąże się 
z postacią dr. Włodzimierza Tomka, który wraz z żoną Krystyną 
przez 50 lat zbierał eksponaty, te zaś po jego śmierci zostały 
wykupione przez Urząd Gminy w Ciężkowicach.

W obecnej chwili muzeum jest nowocześnie urządzone w stano-
wiska interaktywne, o niezwykle imponujących zbiorach: około 
200 ptaków, ok. pół tysiąca owadów, liczne trofea łowieckie, 
pełnoplastyczne preparaty przyrodnicze ssaków, ponad 100 
modeli roślin i skamieniałości. Zanim uczestnicy zaczęli podzi-
wiać eksponaty muzealne, w specjalnej sali odbyła się eduka-
cyjna lekcja przyrodnicza na temat fauny występującej niegdyś 
i obecnie w dolinie rzeki Białej. Oprócz oglądania eksponatów 
ssaków wycieczkowicze wysłuchali odgłosów prezentowanych 
zwierząt oraz poznali wiele ciekawostek na ich temat. O tym, że 
zainteresowanie tematyką było duże, świadczyły liczne pytania 
zadawane przez dzieci prowadzącemu tę lekcję. Nie mniejsze 
zaciekawienie budziło oglądanie fotografii z prezentacjami 
opisującymi główne rzędy i rodziny ptaków zgromadzonych 
w muzeum. Zaś możliwość odtwarzania z MP4 głosów krajo-
wych gatunków ptaków i stąpanie po szklanej interaktywnej 
podłodze, pod którą zostały zgromadzone fragmenty siedlisk 
i wybrane zbiorowiska roślinne były niesamowitą frajdą nie tylko 
dla najmłodszych, ale i dla starszych uczestników wycieczki, 
uczniów gimnazjum i liceum. Jednak prawdziwą furorę wywoła-
ła „podróż” podwodną „Piekielnicą”. Jest to duża metalowa łódź, 
której nadano nazwę jednej z ryb zamieszkującej rzekę Białą. Na 
pokładzie tej łodzi jest ster dla kapitana, miejsce dla pasażerów 
i duży kinowy ekran, dzięki któremu można wybrać się w rejs 
wodami rzeki Białej i zobaczyć, co jest na jej dnie. A wszystko 
to wzbogacone jest dodatkowymi efektami dźwiękowymi, co 
tworzy odpowiednią atmosferę przejażdżki łodzią podwodną. 
Dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki wrażenia z pobytu 
na tej łodzi są imponujące.

 Nieco inną dawką emocji była wizyta w uroczym i bardzo 
starym zamku w Dębnie oddalonym zaledwie o kilkanaście 
kilometrów od Ciężkowic. Zamek ten został wybudowany 
końcem XIV wieku przez Jakuba Dębińskiego, kanclerza 
koronnego i kasztelana krakowskiego. Jest on otoczony fosą, 
niegdyś wypełnioną wodą, a dostać się do niego można przez 

drewniany most. Od 1978 r. jest tu odział Muzeum Okręgowe-
go w Tarnowie jako muzeum wnętrz. Zwiedzając te wnętrza, 
uczestnicy wycieczki mieli okazję zobaczyć, jak żyli w dawnych 
czasach możnowładcy. Była to wspaniała lekcja historii. A na 
zakończenie zwiedzania tej posiadłości - dreszczyk emocji. 
Otóż w jednej z komnat wycieczkowicze, przecierając oczy ze 
zdziwienia, zobaczyli tajemniczą zjawę - Białą Damę. Była to 
postać pięknej Tarłówny, ubranej jak do ślubu, z długim złotym 
warkoczem, którą, jak głosi legenda, ojciec przed laty zamuro-
wał w komnacie w białej sukni ślubnej, bo nie chciała wyjść 
za przeznaczonego jej bogatego księcia z sąsiedniego zamku 
w Melsztynie, bo zakochała się w pokojowcu. O ten piękny złoty 
warkocz we wrześniu młodzieńcy odziani w zbroje walczą w po-
jedynku na odbywającym się na tym zamku dorocznym turnieju 
rycerskim. W tym roku turniej odbędzie się 20 września, o czym 
powiadomiła pani przewodnik, zapraszając wycieczkowiczów 
z całymi rodzinami.

Każda wycieczka z dziećmi czy młodzieżą nie może obyć się 
bez przystanku w McDonaldzie. Toteż autokar zajechał do Brze-
ska, gdzie we wspominanym barze szybkiej obsługi uczestnicy 
mogli się posilić i trochę odpocząć, jako że panował lipcowy upał.

Ostatnim punktem wojażowania było Zalipie. Tu miłośnicy 
zajęć artystycznych mieli naprawdę co oglądać. Kolorowe, 
bajeczne chaty malowane w kwiaty. Była to Zagroda Felicji 
Curyłowej, obecnie filia Muzeum Okręgowego w Tarnowie. 
Felicja Curyłowa była ludową malarką, która malowała niemal 
na wszystkim, „co jej wpadło w ręce: od ścian budynków, przez 
meble, aż po papierowe szlaczki i dywany naklejane potem 
pod sufitem albo nad łóżkiem.” I już za życia stała się sławna 
i odwiedzana przez turystów. Po jej śmierci zagroda Curyłowej 
została zakupiona przez Muzeum Etnograficzne w Tarnowie. 
Cała twórczość malarki zachowała się do dziś, więc wyciecz-
kowicze mogli ją podziwiać oprowadzani przez jej wnuczkę 
Wandę Racię, która sprawuje pieczę nad zagrodą, a nauczona 
przez babcię malowania, jak nikt inny potrafi przekazać styl 
pracy twórczej Curyłowej.

Oprócz oglądania tych pięknych malowideł, dzieci mogły 
same spróbować swych twórczych możliwości na specjalnych 
warsztatach malarskich, malując kwiaty białą farbą na czarnej 
kartce papieru, instruowani przez malarkę z Zalipia, co było 
zapewne niecodziennym przeżyciem. Należy wspomnieć, iż 
wycieczka była dla uczestników całkowicie bezpłatna, ponieważ 
wszystkie koszty związane z przejazdem i biletami wstępu oraz 
posiłek pokrywało Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. 

Sadzę, że dla wszystkich uczestników była to naprawdę cieka-
wa eskapada, zarówno rekreacyjna jak i edukacyjna, ukazująca 
walory poznawcze niemal własnego regionu, przynosząca wiele 
atrakcyjnych wrażeń, a przede wszystkim integrująca środowi-
sko dzieci i młodzieży. A przecież o to chodziło. By wspólnie 
spędzić czas letniej kanikuły, poznając przy tym miejsca tego 
warte. A zacytowanie znanego przysłowia „Cudze chwalicie, 
swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie” będzie miało 
tu swoją wymowę. Bowiem nie potrzeba przebyć setki kilome-
trów, aby aktywnie i w sposób atrakcyjny wypocząć – czasem 
atrakcje są „na wyciągnięcie ręki”.

E.M.
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Tradycyjnie już Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzost-
ku stara się zagospodarować przerwę wakacyjną dla 

dzieci i młodzieży, które w miesiącach letnich nigdzie nie 
wyjeżdżają. W tym roku również w domu kultury jest gwarno 
i rojno od rana do wieczora. Codziennie bowiem w godzinach 
od 10.00 do 20.00 czynny jest klub, w którym można pograć 
w bilard, darta, cymbergaja, szachy i różne gry świetlicowe.
 Ponadto na przełomie lipca i sierpnia rozpoczęto cykl 
zabaw tematycznych dla dzieci młodszych i starszych. 
Największym powodzeniem cieszą się zabawy plastyczne 
i teatralne. Dzieci lubią się bawić razem z innymi, rysując, 
lepiąc z plasteliny czy wycinając różne ozdoby z kolorowego 
papieru. Rozwijają swoje zdolności plastyczne i wymieniają 
się doświadczeniami. Nie inaczej jest z zabawami teatralnymi. 
Tutaj największe wzięcie mają gry pantomimiczne i przebiera-
nie się w różne stroje. Uczestnicy poznają też różne teatralne 
ćwiczenia i dramę, czyli wchodzenie w role. Zarówno star-
sze, jak i młodsze pociechy rodziców uwielbiają utożsamiać 
się z różnymi postaciami z bajek, a także odgrywać scenki 
z życia codziennego jak: zakupy w sklepie, wizyta na dworcu 
kolejowym, na przerwie w szkole, na podwórku z kolegami 
i inne. Natomiast podczas zabaw ruchowych odbywających się 
na świeżym powietrzu uczą się zdrowej rywalizacji i poznają 
smak zwycięstwa. Podczas konkursów prowadzonych w ra-
mach tych zabaw dzieci same nawzajem się oceniają i robią 
to naprawdę rzetelnie, bez lizusostwa, sprawiedliwie. Jeśli 
jest zabawa, to nie ma miejsca na nudę, bo można się czegoś 
więcej dowiedzieć i zweryfikować swoje wiadomości w danej 
dziedzinie. A przy tym przebywa się w gronie rówieśników, 
więc jest wesoło. Ulubiona zabawa tematyczna dzieci to 
„sałatka owocowa”. Polega na tym, że jej uczestnicy mają za 
zadanie utożsamić się z jakimś owocem lub warzywem i kiedy 
prowadzący trafi na składniki wymyślonej sałatki, mają się 
przemieszczać miejscami. Dla kogo zabraknie miejsca, zostaje 
prowadzącym, szukającym odpowiednich składników do 
„swojej sałatki”. Zabawa ta ma ogromne walory poznawcze 
i ruchowe. Należy dodać, że przez całe wakacje pasjonaci 
śpiewu mogli szlifować swój talent na zajęciach wokalnych.
 Każda zabawa powinna być urozmaicona i prowadzona 
w sposób jak najbardziej atrakcyjny i nowatorski. Dlatego 
brzostecki dom kultury zaprosił zawodowych animatorów 
w tej dziedzinie z firmy PALMONUTKA, którzy w dwie 
kolejne niedziele sierpnia prowadzą zabawy dla dzieci 
z dodatkowymi atrakcjami jak: wytwarzanie baniek myd-
lanych różnej wielkości, kręcenie talerzami cyrkowymi, 
nadmuchiwanie baloników o różnych kształtach, a przede 
wszystkim przeprowadzają różne konkursy i zabawy, w at-
mosferze dziecięcej muzyki i co istotne – na powietrzu, na 
placu zabaw przy domu kultury. Plac zabaw jest na takiej 
imprezie dodatkowym atutem podnoszącym jej atrakcyjność. 
Animatorzy z PALMONUTKI przez trzy godziny niestru-
dzenie prowadzili pogram, w którym nie brakowało dobrej 
dziecięcej muzyki zachęcającej do rytmicznych tańców. 
Wspaniałą atrakcją była zabawa z dużą chustą w barwnych 
kolorach, przy której znakomicie bawiły się nie tylko dzieci, 
ale i ich rodzice. Wszystkie zabawy i konkursy prowadzone są 
profesjonalnie, przeplatane dodatkowymi atrakcjami tak, aby 
nikt się nie nudził. Na zakończenie zabawy wszyscy uczest-
nicy otrzymali baloniki w różnych kształtach wykonane na 
życzenie i na oczach dziecka, a także pamiątkowe dyplomy 
za udział, z którymi uczestnicy zabawy wykonali pożegnal-
ny taniec. Zostali też zaproszeni na kolejną niedzielę zabaw 
z PALMONUTKĄ. Podczas trwania tej dziecięcej imprezy 
nie zabrakło popcornu, waty cukrowej, kolorowych balonów 
w różnych kształtach oraz stoiska ze słodyczami.
 Uważam, że dzieci i młodzież, jeśli tylko chcą, mają moż-
liwość spędzania czasu letniej kanikuły aktywnie i atrakcyj-
nie, pogłębiając swoje artystyczne zamiłowania i co ważne, 
w towarzystwie swoich rówieśników, nowych lub znanych 
już kolegów. 

E.M

Wakacje w brzosteckim domu kultury
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Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu – fragmenty
Front niemiecko–radziecki 
w naszej wsi cd.

Zbliżał się wieczór, a wraz z nim potrzeba 
wykonania codziennych prac przy koniach. 

Zadowolony z dobrze urządzonej kryjówki dla 
koni i dla siebie, poczułem odprężenie, bo cały 
czas byłem spięty pośpiechem. Wyszedłem na 
przeciwległy brzeg wąwozu by z odległości 
popatrzeć na moją kryjówkę i spokojnie ocenić 
czy jest dobrze zamaskowana. Nie było najlepiej, 
stwierdziłem istnienie kilku braków. Najbardziej 
rzucała się w oczy świeża ziemia z wykopu, 
którą wysypywałem wzdłuż ściany wąwozu 
na utworzenie pochyłego wejścia do kryjówki. 
Jutro całe wejście muszę solidnie zamaskować 
i zlikwidować inne dostrzeżone braki. Nagle 
usłyszałem grzmot, silniejszy niż wczoraj, lecz 
niepodobny do wyładowań atmosferycznych, 
tylko do wybuchów powtarzających się syste-
matycznie. Postałem chwilę, a grzmot z jedna-
kowym nasileniem powtarzał się rytmicznie 
podwójnymi wybuchami. Odgłosy wybuchów 
było słychać z tego samego kierunku co wczoraj. 
Nie miałem wątpliwości, że są to wybuchy arty-
leryjskie. Nieraz słyszałem jak charakteryzował 
je tato w opowiadaniach o jego udziale w I wojnie 
światowej oraz pan Antoni Chojnacki w opowia-
daniach o jego udziale w wojnie obronnej Polski 
we wrześniu 1939 r.
 Wróciłem do koni i zastałem je z uniesionymi 
głowami do góry, jakby nasłuchiwały wybuchów 
albo mojego nadejścia z paszą dla nich. Podałem 
im siano i natychmiast zajęły się jedzeniem. 
Okazało się, że jedzenie dla nich było ważniejsze 
niż jakieś wybuchy. Natomiast mnie te wybu-
chy zaniepokoiły tak bardzo, że zapomniałem 
o kolacji. Wziąłem wiaderko i dzbanek na wodę 
i poszedłem do strumienia. Miniwodospady na 
tamach słyszalne były dopiero przy strumieniu, 
co było ważnym spostrzeżeniem. W przeciw-
nym razie musiałbym je wyciszyć odpowiednio 
ułożonymi gałęziami. Spiętrzoną wodę bardzo 
łatwo nabrałem do wiadra po brzegi bez potrzeby 
dolewania dzbankiem. Ostatnie przyniesienie 
wody było zapasem dla mnie i dla koni do rana.
 Codzienne zajęcia i wrażenia zakończyłem 
wieczorną modlitwą i śpiewnym szeptem pieśni 
„Wszystkie nasze dzienne sprawy...”. Położyłem 
się na pryczy, ale sen nie przychodził. Czułem 
jedynie zmęczenie fizyczne i przygnębienie psy-
chiczne. Wreszcie ucichły grzmoty. Natomiast 
psy szczekały jakoś dziwnie jakby onieśmielone. 
Słyszałem jeszcze jak położyła się kasztanka 
i nie wiem kiedy zasnąłem. Spałem źle, męczyły 
mnie majaki senne. Przez sen słyszałem jakiś 
chrobot, chrzęst, pluskanie, ale nie mogłem się 
obudzić. A kiedy już obudziłem się nie byłem 
pewny czy śnię, czy słyszę na jawie. Chcę wstać 
nie mogę, bo przede mną jakaś zimna ściana. 
W dotyku rękami wyczuwam ziemię. Dopiero 
ten dotyk ziemi ocknął mnie na dobre. Uświado-
miłem sobie, że rękami dotykam chłodnej ziemi 
ściany mojej pryczy. Obróciłem się na wznak 
i zobaczyłem szarość otworu wyjściowego 
z ziemianki. Jednocześnie zanikło chrobotanie, 
pozostało jedynie pluskanie. Wstałem, podszed-

łem do otworu i stwierdziłem że pada deszcz. 
Wysunięta część siana przed zadaszenie zmokła. 
Posunąłem je pod dach i przycisnąłem mocniej 
do ściany. Gniada po cichu swoim hm, hm, hm 
dawała znać, że chce jeść. Cicho bądź! Syknąłem 
półgłosem. Kasztanka też nie spała już, ale stała 
spokojnie. Pogłaskałem ją po grzbiecie, była 
sucha. To mnie uspokoiło, że zadaszenie na razie 
nie przecieka. Położyłem się z powrotem na moje 
legowisko, ale już nie zasnąłem. Oczekiwałem 
na pojawienie się brzasku. Wnet uświadomiłem 
sobie, że z powodu zachmurzenia i deszczu, 
jasność poranka pojawi się później. Gniada 
chyba słusznie domagała się jedzenia. Poleżałem 
jeszcze chwilę, ale było mi jakoś niewygodnie. 
Wstałem, uklęknąłem na pryczy i pobożnie 
odmówiłem poranną modlitwę. Po cichutku od-
śpiewałem „Kiedy ranne wstają zorze...”, ale było 
jeszcze za ciemno by w kalendarzyku zaznaczyć 
kolejny dzień. Gniada kopytem próbowała 
ponownie domagać się jedzenia. Nie czekałem 
dłużej. Podałem jej i kasztance poranną porcję 
siana. Przegroda stała nienaruszona, ale żerdź 
pozioma nad półką paszową była jakaś jasna. 
Dotknąłem jej ręką i o mało nie wbiłem sobie 
drzazgi. Zrozumiałem, że gniada próbowała na 
niej siły swoich zębów. Stąd chrobotanie, które 
słyszałem przez sen. Muszę ją oduczyć korzy-
stania z wszelkich sygnałów dźwiękowych, bo 
może nimi zdradzić miejsce naszego ukrycia.
 Pojaśniało w otworze wejściowym z zie-
mianki na zewnątrz. Wyjąłem książeczkę i w jej 
kalendarzyku skreśliłem ołówkiem ósmy dzień 
sierpnia. Nagle i ja poczułem głód. Wcześniej 
zjadłem śniadanie i popiłem wodą z dzbanka. 
Deszcz przestał padać, ale z drzew przy lekkim 
podmuchu wiatru spadały jeszcze jego zatrzy-
mane krople. Napoiłem konie, by jak najszybciej 
uzupełnić braki w maskowaniu otoczenia kry-
jówki, które wczoraj stwierdziłem. Podświado-
mie wyczuwałem zbliżanie się niebezpieczeń-
stwa. Z wiadra wylałem resztę wody, której 
konie nie wypiły i z nim oraz łopatą poszedłem 
po ściółkę leśną na wykonanie maskowania. 
Łopatą zgarniałem ściółkę, a tu i ówdzie także 
z mchem, na kupki. Po deszczu była mokra 
więc dobrze było ją ładować do wiadra i ubijać 
w nim. Wiadro za wiadrem wnosiłem do wąwozu 
materiał maskujący i rozrzucałem go rękami, 
aż pokryłem nim wszystko co mogło zdradzać 
kryjówkę. Pokryłem też obwałowanie ziemianki 
i wsparte na nim na podkładach z kamieni legary. 
W gęstwinie wyciąłem kilka młodych świerków 
sięgających mi do ramion i powsadzałem je 
w dach, a cztery wyższe wetknąłem w ziemię 
przed dachem nad przednią ścianą ziemianki 
dla zamaskowania szczeliny wentylacyjnej.
 Nieduża ilość nocnego deszczu szybko 
wsiąkała w ziemie i wysychała z zarośli. Kiedy 
skończyłem maskowanie było już zupełnie 
sucho. Z przeciwległego brzegu wąwozu spraw-
dziłem jakość zakończonego maskowania lecz 
nie dostrzegłem już braków. Poszedłem jeszcze 
wyciąć kilka pręcików leszczyny, by w razie 
potrzeby korzystać z nich przy zniechęcaniu 
gniadej do nawyków korzystania przez nią 
z sygnałów dźwiękowych. Wycinając pręciki 
usłyszałem odgłosy warkotu silników chyba 
samochodowych od strony Kamieńca. Warkot 
ten to nasilał się to przycichał, ale zbliżał się 
coraz bardziej w dwóch kierunkach, w kierunku 
Kujaw przez las koło zagrody Wrony i od Głobi-
kowej w kierunku naszej wsi koło gospodarstwa 
Machali. Szybko wróciłem do koni. Zastałem je 

niespokojne. Strzygły uszami i nerwowo przestę-
powały z nogi na nogę. Moja obecność i łagod-
ność cichych słów uspokajania rozładowały ich 
podniecenie. Natomiast narastał mój niepokój 
i obawa o możliwość zajmowania przez wojska 
niemieckie pozycji obronnych na tutejszych 
terenach. Warkot samochodów i motocykli trwał 
nadal ze zmiennym nasileniem. Odnosiłem wra-
żenie, że zatrzymują się to znowu jadą w różnych 
kierunkach. Wydarzenia te kojarzyłem z tym co 
mówiła mi Gienia o zakwaterowaniu w naszej 
zagrodzie pododdziału łączności oraz o opinii 
dowódcy tego pododdziału na temat zajęcia 
pozycji obronnych na wschodnich wzgórzach 
przy granicy naszej wsi.
 Dotychczasowe fakty wskazują na to, że jeśli 
straci swój impet ofensywa radziecka rozpoczęta 
w trzeciej dekadzie czerwca tego roku (1944) 
to Niemcy mogą zająć pozycje obronne na 
wschodnim skraju naszej wsi i sąsiednich miej-
scowości na południe i północ od niej. Dłużyło 
mi się oczekiwanie na przyjście mojej siostry 
Gieni. W południe dałem koniom jeść, a później 
napoiłem je. Sam nie byłem głodny. Napełniał 
mnie niepokój odgłosów ruchu samochodów 
i motocykli. Późnym popołudniem poszedłem 
do strumienia, wyjąłem garnek z jego wody 
i zjadłem resztę obiadu przyniesionego mi przez 
Gienię przedwczoraj, a dziś nadal nie przycho-
dzi. Umyłem garnek wodą z domieszką piasku 
i zabrałem go do ziemianki. Ledwie zrobiłem kil-
ka kroków, jak usłyszałem strzały karabinowe, 
pojedyncze i seryjne oraz bardzo głośny wybuch. 
Huk dochodził z rejonu na północny wschód od 
zagrody Wrony. Przestraszyłem się i natychmiast 
pobiegłem do koni w ziemiance. Gniada szarpała 
się do ucieczki. Nie potrafiła jednak wyrwać 
kołka do którego była przywiązana. Stanąłem 
między końmi przy przegrodzie i uspakajałem 
je poklepywaniem i przemawianiem do nich 
po cichu. Strzelanina rozwijała się na całej 
słyszalnej długości z północy i południa już do 
wieczora. Konie stopniowo przyzwyczajały się 
do wystrzałów i huku wybuchów, reagując na 
nie coraz spokojniej.
 Wieczorem dałem koniom szczupłe porcje 
siana by starczyło go jeszcze na jutro rano i połu-
dnie. Gienia na pewno jutro przyjdzie najpóźniej 
po południu to zostanie chwilę przy koniach, a ja 
pójdę do Śliwy prosić by mi sprzedali albo poży-
czyli paszy dla koni. Niosąc wodę ze strumienia 
pomyślałem na razie przynajmniej picia jest pod 
dostatkiem. Napoiłem konie, przyniosłem wody 
na nocny zapas i usiadłem na półce do spania by 
zjeść kolację. Zamiast kolacji zacząłem marzyć. 
Front chyba nie utrzyma się długo w naszej 
wsi i okolicy. Rosjanie jak podciągną zaplecze 
zaopatrzeniowe i trochę odpoczną po forsow-
nych natarciach to znowu pogonią Niemców na 
zachód. Niełatwo bronić się będzie Niemcom, 
bo teraz muszą walczyć na dwa fronty wschodni 
i zachodni. W tych warunkach my już za kilka 
dni możemy odzyskać wolność po pięciu latach 
okupacji. Optymistyczne marzenia przerwał 
huk, świst i daleki wybuch, ale konie reagowały 
coraz spokojniej. Zapadał zmrok i stopniowo 
ucichła strzelanina. Z mieszanymi uczuciami 
pomyślałem, Niemcy wszczęli strzelaninę by 
oznajmić Rosjanom, że tutaj zatrzymali się i będą 
się bronić. W tej sytuacji między innymi i nasza 
wieś staje się polem walki frontu niemiecko-
-radzieckiego i nie wiadomo jak długo może to 
potrwać.

cdn.
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Z Brzostku w świat – rodzina Wandy i Jana Muziewiczów
Oto jest romans życia nie skłamany w niczem…

Juliusz Słowacki: „Godzina myśli”

Lutowy pejzaż zawadzki jest bardzo rozległy i cały odziany we 
wszystkie odcienie bieli. Pola zakryte są grubą pierzyną śniegu 

i po nich ciągną się tu i ówdzie nikłe ścieżki przetarte ptasimi pa-
zurkami. Gdzieniegdzie widnieją ślady zajęczych susów albo też 
tropy racic sarnich, dzików czy też pazury wilków. W dali widnieje 
Wisłoka skuta taflą lodu i błyszczy jak srebrnobiała wstęga, po 
której przechodzą odważni gospodarze, a nade wszystko śmigają 
dzieci w kolorowych czapeczkach, ślizgają się na butach, jeżdżą 
na łyżwach i sankach, a z pagórków szusują na nartach. W oddali 
widnieją dostojne góry zasnute białymi 
pierzynami puchu i przykryte zmrożo-
nymi czapami. Jak w baśni stoją monu-
mentalne lasy zawadzkie i te po drugiej 
stronie Wisłoki przeczyckie i skurow-
skie. Stoją nieruchome jakby zaklęte, 
całe w bezruchu. Promienie słoneczne 
oświetlają je, wydobywając kolory i bar-
wy diamentów. Pięknie i urokliwie… 
Mieszkańcy jakby zamknęli się w ciszy 
zimowej i czekają na ciepłe podmuchy 
wiatru, które przyniosą ze sobą wiosnę 
i nowe siły witalne potrzebne do pracy. 
Dzisiaj każdy z nich, siedząc w wygod-
nym mieszkaniu, jakby był zespolony 
i przykuty do telewizora… Ale nie 
zawsze tak się działo.
 Luty 1946 r. był nie tylko bardzo mroźny i śnieżny, ale także bar-
dzo ubogi. To pierwszy miesiąc w wyzwolonej Polsce. Cały kraj – tak 
jak i mieszkańcy w górach zawadzkich – dźwigał się z ruin i zgliszcz 
i organizował nowe życie i nowe miejsce egzystencji rodziny.
 Na zawadzkiej górce dom rodzinny Cecylii i Wojciecha Krzy-
żaków już trochę wyremontowano. Wstawiono nowe drzwi i okna 
– stare zostały wydarte i wstawione do bunkrów niemieckich ulo-
kowanych w tych lasach – pokryto słomą dach, założono drewnianą 
podłogę i można było mieszkać w miarę wygodnie. W kuchni stał 
duży piec kuchenny, chlebowy, na którym była susznia służąca do 
ogrzewania się, a czasami też było to miejsce do snu dla starszych 
osób. Zbito też z desek dwa łóżka, na których leżały pokaźne sienniki 
wypchane słomą oraz dwie duże pierzyny z piór gęsich. W tych łóż-
kach spała cała rodzina. Były to spartańskie warunki, ale w czasach 
powojennych życie długo wracało do normalności. I w tak trudnych 
warunkach domowych przycho-
dziły na świat dzieci, a rodziny 
były wielodzietne. Przyjeżdżała 
do domu akuszerka i w jednej 
izbie czy też małym pokoiku 
rodziły matki dzieci, bez lekarzy, 
bez zaplecza medycznego, bez 
psychologa…
 W takich warunkach przy-
szła na świat Wanda z domu 
Krzyżak Muziewiczowa. Była 
drugą córką Cecylii i Wojcie-
cha Krzyżaków. Tam na górce 
zawadzkiej w rodzinnym domu 
odebrała maleństwo położna 
Warchałowa, a potem odjechała 
do swojego domu. Rodzina po-
większyła się, ojciec rodziny Wojciech jeździł rowerem do pracy 
w sklepie Gminnej Spółdzielni, a matka Cecylia pozostawała sama 
z dwiema córkami oraz całym dobytkiem gospodarczym. Niełatwo 
jej było. Wodę musiała nosić ze studni z podwórza, nie było prądu 
elektrycznego, zatem wszystkie czynności wieczorne wykonywała 
przy lampie naftowej. Ponad to musiała nakarmić zwierzęta, a nade 
wszystko pilnie doglądała dwóch małych dziewczynek. Pomimo 
trudnych warunków materialnych w domu panowała miłość rodzinna 
i wzajemne zrozumienie.
 Czas upływał szybko. Wanda, po dwuletnim pobycie na górce 
zawadzkiej wraz z całą rodziną osiadła w Brzostku, najpierw 

w wynajętym mieszkaniu, a kiedy dom rodzinny w rynku został 
wyremontowany, cała rodzina przeniosła się do wygodnego lokum. 
Tutaj spędziła lata wczesnej młodości, radości i trudy życia małej 
dziewczynki. Do szkoły podstawowej miała bardzo blisko. Blisko 
też miała do kościółka, ale za to daleko wyganiała krowy, bo aż 
do Zawadki Brzosteckiej, prowadząc je tą dzisiaj bardzo ruchliwą 
szosą – wtedy tam nie było tak wielkiego ruchu. I tak codziennie 
przeganiała ze starszą siostrą na wygon zawadzki zwierzęta domowe, 
a wieczorem wracała do domu zmęczona i dopiero wtedy zasiadała 
do odrabiania lekcji. Zajmowała miejsce przy stole, na którym stała 
lampa naftowa, a wokół zasiadały wszystkie dzieci i przygotowywały 
się do lekcji na następny dzień, czytały zadaną lekturę, malowały 

obrazki czy też wykonywały inne pra-
ce zadane do domu. Potem odbywały 
się zabiegi higieniczne, jakże inne jak 
w dzisiejszej rzeczywistości. Najpierw 
mycie w jednej misce – wodę nosiło się 
wiadrami ze studni stojącej koło kaplicy 
na rynku lub ze studni kręconej kołem 
od Szczepanka. Mycie zębów też było 
diametralnie inne, czyszczono zęby 
solą lub proszkiem, a potem wieczorny 
pacierz, na kolanach, ze złożonymi 
rękoma i wreszcie ułożenie się do snu. 
I tak w pracy i nauce Wanda przeżyła 
okres wczesnego dzieciństwa, a po 
ukończeniu brzosteckiej podstawówki 
zdała egzamin wstępny do Liceum 

Ogólnokształcącego w Pilźnie. Tam też zamieszkała w bursie szkolnej 
aż do matury. Po egzaminie maturalnym podjęła naukę w studium 
nauczycielskim w Krośnie. Już po roku nauki rozpoczęła pracę 
dydaktyczną w szkole bieszczadzkiej. Jednak warunki życia i egzy-
stencji były tak ciężkie, że po roku postanowiła wyjechać na ziemie 
odzyskane w poszukiwaniu pracy i recepty na życie. Wyjechała do 
Wrocławia. Tam też życie dla samotnej dziewczyny nie było lekkie 
i proste, bo tylko w bajkach i baśniach w życiu są same pozytywy. 
Zmieniała pracę, szukała mieszkania i trwała w swojej samotności 
z dala od rodziny. Tam też znalazła męża Janusza, który też przybył 
z kresów wschodnich. We dwójkę było im już raźniej pokonywać 
trudności życia. Razem założyli rodzinę i trwają w niej po dziś dzień.
 Co przeżywała młoda dziewczyna kiedy wyruszyła za receptą na 
życie w daleki świat? Jak radziła sobie z obcością i innością w każ-
dy wolny od pracy dzień? Co przeżywała podczas świąt z dala od 
rodziny? Jak wrastała w nową rzeczywistość? Na te i inne pytania 

spróbuję odpowiedzieć.
  W tamtych czasach – lata 
sześćdziesiąte dwudziestego 
wieku – decyzje trzeba było 
podejmować szybko i odważnie. 
Tak też czyniła Wanda. Wynajęła 
mieszkanie, znalazła pracę i za-
częła bardzo skromną egzysten-
cję. Szybko wyszła za mąż i ra-
zem z mężem zaczęli wieść życie 
rodzinne. Mieszkali we Wrocła-
wiu, a potem w Brzegu. On koń-
czył maturę i codziennie świtem 
wyjeżdżał koleją do Wrocławia, 
gdzie pracował w geodezji ko-
lejowej. Późnym popołudniem 
wracał do domu i tak dzień za 

dniem trwał w swojej doli, jeździł do pracy bez wytchnienia, a na 
odpoczynek pozostawała niedziela. Obowiązkowo każda niedziela 
rozpoczynała się wysłuchaniem mszy świętej, a potem czas spędzał 
z rodziną. Czasami szedł kibicować na mecz piłki nożnej, a nade 
wszystko spotykał się z hodowcami gołębi pocztowych, oglądał loty 
ptaków i dużo czytał literatury fachowej. Był wielbicielem gołębi. 
Wreszcie wybudował dużą budowlę na działce zwaną gołębnikiem 
i założył hodowlę tych ptaków. Był odpowiedzialnym i mądrym 
hodowcą gołębi, a jego ptaki zdobywały dyplomy i trofea nie tylko 
na konkursach polskich, ale także na międzynarodowych. Te trofea 

Wanda i Jan Muziewiczowie

Dziadkowie z wnuczętami
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Jacek i Dorota z dziećmiJacek i Dorota z dziećmi Tomasz i Elwira z synem Łukaszem Wnuki Wandy i Jana

są po dziś dzień wielką dumą męża Wandy, Janusza. Kochał też 
pracować na działce, gdzie razem z żoną założyli piękny ogród 
warzywno-owocowy. A że w Brzegu ziemie są bardzo urodzajne, 
zasadzone warzywa i owoce pozwalały im zaopatrzyć rodzinę na 
zimę.
 Wanda z domu Krzyżak Muziewiczowa podjęła pracę w kadrach 
jednostki wojskowej. Była zawsze dobrą żoną i matką. Urodziła 
dwóch chłopców Jacka i Tomka i w wielkich trudach życia zapew-
niała im opiekę. Małych chłopców odwoziła do żłobka. Codziennie 
świtem o szóstej rano ubierała dziecięta i wiozła je na wózku, a zimą 
na sankach do żłobka. Możemy sobie wyobrazić, ile płaczu było pod-
czas tych wędrówek świtem, kiedy dziecko chciało jeszcze spokojnie 
spać, a tu brutalnie było przebierane, karmione i wywożone z domu. 
Bez względu na warunki atmosferyczne. Czy było ciepło, czy też 
zimno, czy padał śnieg, czy deszcz, ona z dwoma małymi chłopcami 
szła do żłobka, a potem do przedszkola, gdyż sama musiała zdążyć 
na godz. 7.00 do pracy – spartańskie to były warunki życia. Zwykle 
dzieci niezbyt chętnie jeździły do tych zakładów opiekuńczych. 
Często też chłopcy zapadali na przeziębienie czy też bóle gardła. 
Jednak nie było innych możliwości opieki nad dziećmi. Opiekunka 
– niańka przychodziła bardzo krótko, gdyż szybko znajdowała pracę 
w zakładach przemysłowych i odchodziła. Ten okres życia, kiedy 
chłopcy byli mali, był dla matki najtrudniejszy.
 Jacek i Tomek rośli „jak na drożdżach”. Szybko wrośli w rzeczywi-
stość szkolną i byli też wzorowymi synami. Starszy Jacek wyróżniał 
się opiekuńczością, a młodszy Tomek manualnymi zdolnościami. 
Razem bawili się, uczyli się, a czasami „wisusowali”. Na wakacje 
czy też na ferie zimowe przyjeżdżali do dziadków w Brzostku i ra-
zem z dziadkiem Wojciechem i kuzynami Robertem i Jurkiem oraz 
z kuzynkami Joanną i Dorotą odbywali wycieczki nad Wisłokę, do 
lasu, na łąkę, odwiedzali rodzinę w Zawadce Brzosteckiej, chodzili 
do kościółka. Babcia Cecylia piekła pyszne ciasteczka, bułeczki, 
gotowała znakomite obiady i inne frykasy i czas szybko płynął. 
W niedzielę po mszy świętej cała grupka młodzieży szła na poranek 
do kina w Domu Kultury w Brzostku. Ten okres wspominają chłopcy 
po dziś dzień.
 Najstarszy syn Wandy i Jana Muziewiczów, Jacek, po ukończeniu 
szkoły podstawowej w Brzegu podjął naukę w liceum ogólnokształ-
cącym. Był pasjonatem historii i szczególnie upodobał sobie czasy 
międzywojenne oraz pilnie śledził losy narodu polskiego podczas 
drugiej wojny światowej. Pochłaniał każdą kolejną pozycję tego okre-
su. Po zdaniu matury dostał się na Uniwersytet Opolski na wydział 
historii. Był pilnym i dobrym studentem. Podczas studiów zarabiał, 
sprzedając i rozprowadzając książki, a zarobione pieniądze służyły 
mu na wydatki na własne utrzymanie. Po obronie pracy magisterskiej 
rozpoczął pracę w charakterze nauczyciela historii w Grodkowie. 
Tutaj uczył w szkole podstawowej i gimnazjum. Prowadził często 
zajęcia dydaktyczne w terenie. Młodzież spotykała się z uczestnika-

mi działań wojennych w terenie i były to żywe lekcje historii, które 
na zawsze pozostaną w pamięci uczniów. Często też organizował 
wycieczki krajoznawcze oraz historyczne do Warszawy. Tam też 
odnalazł uczestników Armii Krajowej walczących w Powstaniu 
Warszawskim i opracował biografię, która znajduje się w Instytucie 
Pamięci Narodowej w Warszawie. Jest aktywnym nauczycielem w ży-
ciu szkoły i środowiska. Ożenił się z Dorotą, nauczycielką, magistrem 
filologii polskiej. Razem pracują w jednej szkole i wychowują dwoje 
dzieci, Izabelę uczennicę trzeciej klasy LO w Grodkowie oraz Miło-
sza ucznia szkoły podstawowej. Izabela jest pilną i zdolną uczennicą 
oraz laureatką licznych konkursów szkolnych, a nade wszystko kon-
kursów tańca latynoskiego oraz miłośniczką dobrej książki. Marzy 
o studiach prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim. Syn Miłosz 
uczęszcza do sportowej szkoły i specjalizuje się w grach zbiorowych. 
Jego drużyna piłki ręcznej zajęła czwarte miejsce w Polsce. Ponadto 
Miłek jest ciepłym i uczynnym chłopcem, dobrym i wspaniałym 
kolegą. Cała rodzina Jacka i Doroty Muziewiczów jest przykładem 
bogobojnej i prawej polskiej rodziny, w której najważniejsza jest 
miłość do ludzi i Boga oraz uczciwa i rzetelna praca.
 Drugim synem Wandy i Jana Muziewiczów jest Tomasz. Od 
zawsze był chłopcem bardzo życzliwym, uczynnym i wykazywał 
duże zdolności techniczne i manualne. Po ukończeniu technikum 
mechanicznego poszedł w ślady ojca i podjął pracę w geodezji kole-
jowej we Wrocławiu. Podczas transformacji ustrojowej i prywatyzacji 
zakładu pracy stracił zatrudnienie na kolei. Podjął się wtedy pracy 
w zakładzie remontowo-budowlanym, a obecnie pracuje w charak-
terze ochroniarza. Ożenił się z Elwirą, absolwentką Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wydziału Socjologii, która pracuje w Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Razem wychowują syna Łukasza, 
absolwenta gimnazjum w Oławie, miłośnika gier komputerowych 
i historii. Tworzą razem rodzinę przyjazną, pracowitą i przyjacielską. 
Tomek często przyjeżdża do rodziców i pomaga im w prowadzeniu 
działki oraz przeprowadza drobne remonty domowe.
 Wanda i Janusz są już emerytami i mieszkają w Brzegu w jedno-
rodzinnym domku, opiekując się ojcem, sędziwym już. Na posesji 
stoi duże pomieszczenie zwane gołębnikiem, rosną piękne kwiaty 
i zawsze świeże zioła i warzywa. I chociaż czas ucieka, a wraz z nim 
lata życia, chociaż przychodzą różne choroby, zabiegi chirurgiczne, 
to jednak dusza i psychika Wandy ciągle jest ta sama. Ośmielę się 
przywołać cytat, który jest myślą przewodnią jej życia: „ a Ten, który 
Mnie posłał jest ze Mną, nie pozostawił Mnie samego, bo ja zawsze 
czynię to, co się Jemu podoba” J 8,29.
 Wierność i ufność Panu jest drogą życia Wandy i Jana Muziewi-
czów i chociaż rzadko już są w Brzostku, to jednak często jednoczą 
się telefonicznie z Ziemią Brzostecką i rodziną, która tutaj żyje. Ciągle 
są spragnieni wiadomości o tej pięknej ziemi z lat młodzieńczych. 
Oby i następne pokolenie tak z pietyzmem pielęgnowało te więzi 
rodzinne.

Zuzanna Rogala
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Rozmowa z Bogiem
Ilekroć wejdę w siebie,
W mą duszę –
Tylekroć, Panie Boże, Ciebie
Przepraszać muszę…
Ilekroć życie spojrzeć zmusza
Dokoła –
Tylekroć zrozpaczona dusza
Darmo Cię woła…
Mam serce Boże i jestem człowiekiem
– Tak chciałeś…
– A żal do Ciebie i ból przed wiek 
wiekiem
– (Sądź, jak chcesz!) – Ty dałeś…

Przyjdźcie do mnie duchy, mary
Przyjdźcie do mnie duchy, mary,
Przyjdźcie strachy i widziadła
Odciągnijmy świat nasz stary
Od fałszywego zwierciadła…
Wpośród nocy, ciemnej nocy
Przyjdźcie do mnie duchy ciemne,
Niechaj spojrzę w wasze oczy
I szepty czuję tajemne.
Niech odczuję bliskość waszą
I demonów śmiech usłyszę
I te mary, co nas straszą –
Niechaj przyjdą w nocną ciszę.
Może wasza moc, potęga
Olśni mnie swoimi czary,
Może zwiąże nas przysięga,
Duchy ciemne, nocne mary…
Wpośród nocy, ciemnej nocy
W strachu mojego poświacie,
Część mi dajcie swojej mocy
Siostro – duchu, duchu – bracie…
Obym ja miał taką siłę,
Jak wy nad człowiekiem macie –
Przestraszyłbym świat – mogiłę,
Który dąży ku zatracie…
Każdy niecny czyn człowieka
Straszyłby go w dnie i noce,
Niechby wiedział, co go czeka
I uwierzył w wyższe moce…
W trupy tchnąłbym moc mówienia
Nieznane odkrył mogiły
Nie umniejszyłbym cierpienia
Lecz świat byłby bardziej miły…
Wpośród nocy, ciemnej nocy,
Kiedy będę śnił na jawie,
Spróbowawszy wszystkich mocy –
Na waszą kartę postawię…
Będę z wami duchem, marą
I szatanem i aniołem
I człowiekiem, i poczwarą,
I niemową, i potworem…
Wejdę światu do sumienia,
Targał będę każdą żyłą
Miast zmniejszyć – zwiększę cierpienia,
Aby się zło nie mnożyło!...

Nie zawsze

Nie zawsze można się skupić
Nie zawsze można wyrazić stan duszy
Nie zawsze można winy swe odkupić
Nie zawsze można nie błądzić wśród 
głuszy…

Nie zawsze można mówić, co się czuje
Nie zawsze można zrozumieć bliźniego
Nie zawsze człowiek winy opłakuje
Nie zawsze człowiek ucieka od złego…

Nie zawsze człowiek do celu dochodzi
Nie zawsze człowiek czyni jak zamierza
Młodzi nie zawsze naprawdę są młodzi
Nie zawsze człowiek sam sobie dowie-
rza…

Nie zawsze chęci bywają spełnione
Nie zawsze wiemy jaką obrać drogę
Nie zawsze wiemy, którą wybrać stronę
Nie zawsze trwogę bierzemy za trwo-
gę…

Nie zawsze człowiek szatana się boi
Lecz często sam mu podaje swe dłonie
A zawsze, zawsze coś go niepokoi
A zawsze, zawsze w niewiadomych 
tonie…

Już wiem dlaczego…

Już wiem dlaczego jest mi źle
Już wiem dlaczego tak narzekam
Już wiem dlaczego męczę się
Żyjąc, od życia wciąż uciekam…

Już wiem dlaczego nowe zła
I wiem czemu mnie rozpacz bierze
Bo żyje we mnie ziemskie „Ja”
„Ja” moje niskie: człowiek – zwierzę…

Już wiem czemu mi ciężko tak
Już wiem dlaczegom w pustce brodził:
Bo mojej duszy Boga brak
Bo się w niej Chrystus nie narodził!...

Henryk
Górka

Franciszek
Wojnarowski

Aleksandra
Kolbusz

Przyjaźń...
Przyjaciele są jak anioły -
Tak pisali poeci.
I gdy chodziliśmy do szkoły,
Jeszcze jako małe dzieci
Odkrywaliśmy nowe znajomości.
To było takie naturalne,
Lecz w naszej podświadomości
Tworzyły się więzi niebanalne.
Więzi, o których trudno nie wspomnieć,
W myślach zapisały się osoby,
Których nie sposób zapomnieć.
Ludzie na pozór przeciętni,
Z szczerym uśmiechem na twarzy,
Stali się coraz mniej obojętni.
Już wiedzieliśmy, co się wydarzy.
Tak narodziła się przyjaźń -
Piękne i wielkie uczucie.
I trwa po dzień dzisiejszy,
I nikt nie chce z niej uciec.

Wiara
Wiara mnie umacnia,
Wiara mnie unosi.
To ona czyni mnie szczęśliwym,
Z największego upadku podnosi.

To w niej mam swoje oparcie,
To na nią mogę liczyć,
Bo ona daje mi wsparcie, 
Jej darów nie mogę zliczyć.

Jest ze mną przez całe życie-
Od chwili chrztu, aż do śmierci.
I nigdy się jej nie wyprę,
Choćbym miał życie poświęcić.

Bo umrzeć w obronie wiary,
To tak, jak gdyby się zbawić.
Oddać życie za Boga,
To swoją duszę wybawić.

Tęsknota

Tęsknota do kraju ojczystego 
Do domu rodzinnego 
Do zapachu chleba
Świeżo pieczonego

Jak opuścić mam ten kraj kochany 
W każdej uliczce i drodze mi znany 
Tu ta ziemia od dzieciństwa 
I ta ścieżka od maleństwa jest mi znana

Jest kochana i przez ojców przekazana
Tu ta wioska, dom, rodzina

To mnie wszystko w zdrowiu trzyma
I choć dach nad głową stary 
Jest w tym domu pełno wiary
I nadzieja w sercu tryska 

Chociaż skromne moje mienie
To nie oddam, nie zamienię
Nie wyjadę w obce kraje
Serce moje tu zostaje
Z tą nadzieją taką wielką 
Że się zmieni z Bożą ręką

Nie będę już tym wędrowcem 
Ani żadnym gościem obcym 
Tylko panem na swej ziemi 
Co w rozkwicie kraj przemieni 
Tu ojczyzna, tu mój dom 
Nie wyjadę nigdzie stąd

Tęsknię z myślą tą 
Że swobodniej i bogaciej 
Będzie u mnie w mojej chacie.
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SPORTOWE DNI ZIEMI BRZOSTECKIEJ - dzień 1 Fot. Paweł Batycki

Co to za owad?
Zagadka przyrodnicza Fot. Zdzisław Gajowy
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SPORTOWE DNI ZIEMI BRZOSTECKIEJ - dzień 2 Fot. Paweł Batycki
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Piątek 14 VIII  Odpustowy Dzień Rycerstwa Niepokalanej.
18.00 – Msza Św. dla Rycerstwa Niepokalanej, Adoracja, Droga Krzyżowa.
21.00 – Apel Jasnogórski.

Sobota 15 VIII  Centralna Uroczystość Odpustowa.
  7.00 – Msza Św. z kazaniem.
  9.00 – Msza Św.  z kazaniem.
11.00 – SUMA ODPUSTOWA – poświęcenie wieńców żniwnych.
16.00 – Msza Św. z kazaniem.

Niedziela 16 VIII
  7.00 – Msza Św. z kazaniem.
  9.00 – Msza Św. z kazaniem.
11.00 – Msza Św. z kazaniem.
16.00 – Msza Św. z kazaniem.
18.00 – Msza Św. dla Straży Pożarnych i służb mundurowych.

Poniedziałek 17 VIII  Dzień modlitwy za emigrację.
  7.00 – Msza Św. z kazaniem dla pracujących za granicą i bezrobotnych.
10.00 – Msza Św. z kazaniem dla pracujących za granicą i bezrobotnych.
18.00 – Msza Św. z kazaniem dla pracujących za granicą i bezrobotnych.

Wtorek 18 VIII  Dzień Liturgicznej Służby Ołtarza.
  7.00 – Msza Św. z kazaniem.
10.00 – Msza Św. dla Ministrantów, Lektorów, Liturgicznej Służby Ołtarza, DSM.
18.00 – Msza Św. dla Rodziców, Nauczycieli i wychowawców.

Środa 19 VIII
  7.00 – Msza Św. dla Róż Różańcowych i Czcicieli Matki Bożej Przeczyckiej.
10.00 – Msza Św. dla Róż Różańcowych i Czcicieli Matki Bożej Przeczyckiej.
18.00 – Msza Św. i Nowenna do Matki Bożej Przeczyckiej.

Czwartek 20 VIII  Dzień dziękczynienia za plony.
  7.00 – Msza Św. dziękczynna za zebrane plony.
10.00 – Msza Św. dziękczynna za zebrane plony.
18.00 – Msza Św. Procesja Różańcowa na cmentarzu, modlitwa za zmarłych.

Piątek 21 VIII
  7.00 – Msza Św. z kazaniem.
10.00 – Msza Św. dla młodzieży.
18.00 – Msza Św. dla młodzieży.

Sobota 22 VIII  Dzień Chorych, cierpiących, w podeszłym wieku,  
    emerytów.
  7.00 – Msza Św. z kazaniem dla chorych.
10.00 – Msza Św. z kazaniem dla chorych.
18.00 – Msza Św. z kazaniem dla chorych.

Niedziela 23 VIII  Dzień Błogosławieństwa Dzieci.
  7.00 – Msza Św. z kazaniem.
  9.00 – Msza Św. z kazaniem i błogosławieństwem dzieci.
11.00 – Suma z kazaniem i błogosławieństwem dzieci.
16.00 – Msza Św. z kazaniem i błogosławieństwem dzieci. Zakończenie Odpustu.

MARYJA Z NAMI NA DROGACH 
NAWRÓCENIA

O D P U S T
W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ w PRZECZYCY

w dniach od 14 do 23 sierpnia 2015 r.

Codziennie: 
6.30    odsłonięcie 
           Cudownej Figury 
           i Godzinki 
9.30    Modlitwa 
           Różańcowa 
17.30  Koronka do 
           Miłosierdzia 
           Bożego

Maryjo, 
Któraś w 
Przeczycy 
tron łaski 

obrała, 
obdarzaj nas 
swą opieką
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Robert Garstka CZARNE PUSTKOWIE
Rozdział III W drodze do korzeni
Część II

Stali tak jeszcze kilka minut, rozmyślając o tym, co się stało. Michał 
jednak myślał nie o przeszłości, a o przyszłości, myślał, co można 

zrobić, gdzie pójść. Miał już pewien przebieg zdarzeń w głowie. Nagle nasi 
bohaterowie zobaczyli, jak jakaś zakrwawiona postać wyczołguje się zza 
gruzowiska sklepów w centrum Brzostku. Od razu złapali za broń i czekali. 
Każdy miał ją na muszce albo w nią celował sztyletem bądź nożem. Po 
chwili ciszy prócz jęków Skorpiony usłyszały:
- Pomóżcie! Co tak patrzycie?! Pomóżcie!
- To nie Zombie! Ani nie Gul! Chodźcie ze mną - powiedział Michał, opusz-
czając sztylet. Razem z Lotarem podeszli do poturbowanego człowieka, 
pomogli mu wstać i otarli mu twarz z krwi. Od razu reszta załogi usłyszała 
stwierdzenie Michała, które ich niezmiernie ucieszyło.
- Ej, ludzie! To jest Grzesiek!
Cala grupa była bardzo zdziwiona i jednocześnie cieszyła się, że ich kamrat 
jednak przeżył. Michał i Lotar pomogli mu się podnieść i podprowadzili 
go do reszty grupy stojącej koło auta. Posadzili Grzegorza w bagażniku 
i zaczęli z nim rozmawiać.
- Jak? Jak to jest możliwe? Jak przeżyłeś?
- No to dość proste. Była strzelanina, no i trafili mnie! Ale w nogę. Gdy 
zobaczyłem, że odjeżdżacie, nie patrząc na resztę, postanowiłem sam się 
ratować. Śledziłem was, gdzie jedziecie i miałem dość czasu, by tu przybyć. 
Przez chwilkę biegłem, potem szedłem, ale jednak długo tak nie pociąg-
nąłem i od kilkunastu minut czołgałem się do was. Widać was z daleka.
- Patryk! Wyleczysz go z tego? - Michał zapytał Patryka zapatrzonego na 
ranę i ogólny stan Grzegorza.
Ten po chwili dłuższej obserwacji powiedział:
- No myślę, że tak. Od razu widzę, że to nie rana od pocisku.
- Jak to? - zapytał lekko ucieszony i jednocześnie zdruzgotany oraz wy-
czerpany od potwornego bólu i długiej drogi Grzegorz.
- No więc… Pocisk musiał uderzyć w jakąś deskę lub kamień, którego dość 
duży odłamek z wielką siłą wbił ci się w nogę, ale niegłęboko, jednak bardzo 
boleśnie, to widać. Możesz stracić czucie w nodze, jeśli przez dłuższy czas 
nic z tym nie zrobimy.
- Możecie go wyleczyć? Wyciągnąć ten pocisk czy co to jest? - zapytał 
pokładający w Patryku nadzieję Dominik.
- Tak. Będzie to w dodatku dość prosty zabieg. Pęsetę mam, scyzoryk mam, 
rozetnę nim lekko ranę, by dobrze wyciągnąć obce ciało, bandaż i gazy, 
ogólnie opatrunki są w apteczce, więc o to nie mamy się co martwić. Nie 
mam tylko… Kurczę, najważniejszego. Wody utlenionej! Macie jakiś 
środek odkażający?
Wszyscy przeszukali kieszenie dość nerwowo prócz Karoliny, która kieszeni 
nie miała. Po kilku sekundach Dominik jako jedyny powiedział:
- Ja mam spirytus.
- Serio… Nie macie nic innego?
Zapadła głucha i niezręczna cisza, a liczyła się każda sekunda. W każdej 
chwili Tarantule mogły podejść i zabić ich wszystkich.
- Dobra. Niech będzie. W sumie to nawet dobrze, że go masz - stwierdził 
Patryk, który miał od dzieciństwa uraz do alkoholu w każdej postaci. 
Nikt jednak nie wiedział dlaczego. Naukowiec nie pił nawet piwa, nawet 
drinków. Żadnego alkoholu.
- Nie wypali mi żył? - przestraszył się Grzesiek.
- Szczerze, to nie wiem, ale to niewielkie ryzyko - uznał Patryk, wkładając 
małą buteleczkę spirytusu do kieszeni fartucha. Wszyscy zaczęli nerwowo 
się poruszać, rozglądać, a nawet drapać. Czuli, że zaraz może tam wpaść 
Gang Tarantul. Po kilku nerwowych sekundach Michał powiedział po-
ważnym głosem:
- Grzesiek! Jak mówiłeś? Widać nas?
- Tak, i to bardzo dobrze!
- A od bloku też nas tak widać?
- Myślę, że tak, ale nie wiem.
Michał popatrzył nerwowo na Dominika, on zaś na Karolinę, ta na Lotara, 
a on na Mikołaja. Wszyscy wiedzieli, że są w wielkim niebezpieczeństwie.
- Musimy się ukryć… Jak najszybciej! - powiedział nerwowo przywódca. 
Mikołaj od razu zapytał.
- Ale gdzie?
- Dominik ma rację. Poza tym nie będę wykonywał zabiegu w bagażniku, 
mogą nas w każdej chwili wysadzić w powietrze.
- Możecie się zamelinować u mnie - zaproponował Lotar.
- U ciebie? - zapytał nerwowo Michał, obgryzając z nerwów paznokcie.
- Tak, mieszkałem w ruinach Brzostku przez przynajmniej pięć lat, jak 
nie więcej. Mieszkam w ruinach sklepu komputerowego ,,Lu.com”. To 
niedaleko.

PRÓBY LITERACKIE
Prezentujemy fragment powieści pisanej przez piętnastolatka z Januszkowic.
Wybuchła Kontynentalna Wojna. Użyto broni biologicznej, chemicznej i nuklearnej...

- Czekaj, czekaj… To ten naprzeciw takiej kapliczki w parku? - zapytał 
Michał.
- Tak, tak! Dokładnie! Obok starej pizzerii albo obok Kościoła, jak wolisz.
- To wiem gdzie. Idziemy! To jest dobre miejsce! Łatwo je bronić i trudno 
podbić!
- Na co czekamy? - powiedziała Karolina, ubierając dżinsy, które wyciąg-
nęła z samochodu.
- Chodźcie! Czas to luksus, którego nie mamy! Szybko! Mikołaj, Krystian! 
Pomagacie iść Grześkowi, a jak trzeba, nieście go! To rozkaz! Szybko! 
Patryk, bierz wszystko, co może nam się przydać z dostawczaka! Karolina, 
idziesz ze mną z przodu, ubezpieczasz.
Dominik wyciągnął z pochwy na plecach pistolet sześciostrzałowy, strzelbę 
dokładniej. Miała duży zasięg, około pięciuset metrów, potrafiła powalić 
konia jednym strzałem. Jedyną wadą były naboje. Dominik miał ich tylko 
sześć, tylko sześć. Przywódca załadował strzelbę, przerzucił ją z prawej 
ręki do lewej i patrząc na Lotara mówił:
- Ty… Idziesz i obstawiasz tyły.
Lotar rozumiejąc powagę sytuacji, kiwnął głową, nawet się nie uśmiechając.
- W drogę!
Wszyscy poszli dokładnie tak, jak rozkazał Dominik, nie pomijając żądnego 
rozkazu. Lotar szedł z tyłu, dostał od Krystiana jego pistolet jednostrzałowy 
z całym magazynkiem (osiemdziesiąt naboi). Krystian nie potrzebował go 
teraz, a poza tym miał jeszcze dwa przypięte do pasa, dokładnie takie same. 
Niektórzy uważali, że jego czarny garnitur nie pasuje do jego osoby, ale miał 
go już od kilku lat, co dziwne nie wyrósł z niego, cały czas był na niego 
dobry. Chłopak miał w nimi tyle skrytek, ile jest ziaren piasku na pustyni, 
no może przesadzam, ale w każdym razie miał ich bardzo dużo. W jednej 
na przykład był nóż, w drugiej sztylet, w trzeciej pistolet z tłumikiem, 
w czwartej buteleczka z kwasem itp. Był w końcu mistrzem w zabijaniu 
oraz w ataku i jednocześnie specjalizował się w prawie wszystkich rodzajach 
broni. W środku szli Mikołaj i Krystian pomagający rannemu Grześkowi. 
Zaraz obok nich szedł lekko przestraszony Patryk, chłopak nie miał żadnej 
broni prócz scyzoryka. Nie należało go jednak lekceważyć. Scyzoryk był tak 
ostry jak niejeden sztylet Michała. Przed nimi, na samym początku szedł 
Dominik ze strzelbą oraz Karolina z pistoletem. Przemieszczali się tak przez 
przynajmniej przez pięć minut. Może się to wydać dziwne, ale przez Grzesia 
drużyna musiała iść wolno. Nie każesz przecież umierającemu biegać, choć 
tak naprawdę niewiele mu się działo, prócz oczywiście niewyobrażalnego 
bólu w nodze. Otoczenie nie sprzyjało atmosferze. Skorpiony poruszały 
się po ruinach, gruzach niegdysiejszego miasteczka, które dumie nosiło 
nazwę ,,Brzostek”. W dobrym lub dostatecznym stanie było tylko kilka 
budynków, mianowicie: sklep Centrum, kaplica w parku, pizzeria, apteka 
za kościołem (który był, niestety, ruiną), sala gimnastyczna w gimnazjum, 
klinika obok gimnazjum. W otoczeniu dało się słyszeć odgłosy szperających 
w gruzach szakali lub dzikich psów. W śmietnikach grzebały najczęściej 
ścierwojady* albo olbrzymie szczury, zazwyczaj koloru brązowego. Nie 
należało lekceważyć tych stworzeń, prawdopodobnie zabiły już kilkanaście 
szwendających się po ulicach bezdomnych. Jednak nie tego najbardziej bały 
się Skorpiony. Jak można się było spodziewać, najbardziej bali się Gangu 
Tarantul, który znienacka ich zaatakuje. Po kilku minutach doszli do bu-
dynku. Drzwi były umieszczone przynajmniej jeden metr nad chodnikiem, 
prowadziły do nich schody, które częściowo się zawaliły. Nad drzwiami 
był umieszczony częściowo zniszczony napis: ,,Lu.Com”. Dominik kiwnął 
głową, sygnalizując, żeby Lotar poszedł przodem. Szef wiedział, że młody 
lepiej będzie znał teren. Lotar bez strachu (przynajmniej nie okazując go) 
wszedł powoli do sklepu, rozejrzał się po pomieszczeniu. Lotar cały czas 
trzymał pistolet w prawej ręce, a sztylet od Michała w lewej. Nagle usłyszał 
dziwny szelest i pisk. Od razu mocniej zaczął trzymać broń i rozglądał się 
nerwowo po dość małym pomieszczeniu. Zszedł po schodzie do podłogi 
i powoli zmierzał w stroną dość dobrze trzymającej się lady, przy której 
zawsze stał sprzedawca. Lotar powoli i ostrożnie zajrzał za ladę. Od razu 
z kąta wyskoczył olbrzymi, młody szczur. Lotar nie zawahał się i zaczął 
bić go sztyletem, ciąć jego ciało, jednocześnie jednak próbował strzelać 
z pistoletu. Szczur tylko piszczał i próbował uciec, jednak w ostatniej 
chwili Lotar strzelił i trafił szczura w korpus. Pocisk przeszedł na wylot, 
uśmiercając olbrzymiego gryzonia. Nie był on jednak, aż tak wielki. Miał 
może jakieś półtora metra długości i poł metra wysokości. Niczym więcej 
prócz wzrostem i walecznością nie różnił się od zwykłego szczura polnego 
czy jaskiniowego, a te to są dranie.
Zaraz po zabiciu zwierzęcia do sklepu wpadł Dominik ze strzelbą i szukał 
wroga, z którym bił się Lotar. Na zewnątrz było słychać tylko odgłosy 
strzelaniny i pisk umierającego szczura. Dominik, widząc gryzonia, wziął 
go za ogon i wyrzucił jak najdalej od ruiny sklepu. Cały gang wszedł do 
nowej kryjówki. Szyba na przedniej ścianie sklepu o dziwo nie była wybita, 
co jeszcze dziwniejsze, nie było na niej nawet ryski. Była po prostu brudna.

Cdn.
*Ścierwojad - wielki ptak o wysokości dwóch metrów. Przypominał dawno 
wymarłego Fororaka, olbrzymiego ptaka żywiącego się ssakami i padliną. 
Ścierwojady żywią się głownie padliną, stąd ich nazwa, ale nie pogardzą 
świeżym mięskiem.
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PRÓBY LITERACKIE
Maria Winiarska I CO?
Część II

Nad modrym ruczajem siedziała dobra wróżka. Nie miała na głowie 
korony, ale wianek upleciony z kwiatów. Zamiast różdżki trzymała 

w dłoni okrągły, zielony beret łopianu.
Złote włosy w gruby łańcuch składały jej kolibry, a na flecie przygry-
wał mały, polny skrzat.
- Co tu robisz, dobra wróżko? - zapytałam cicho, wychodząc spod 
krzaków.
- Co robię?... Uczę ptaki latać.
- Ptaki latać?
- Tak… Bo nie wszystkie wiedzą, że potrafią. Niektórym się wydaje, 
że mają za małe skrzydła. Inne myślą, że pióra mają zbyt poszarpane 
i nierówne lotki. Są też takie, które cierpią na lęk wysokości i takie, 
które boją się, że się w locie zbłaźnią. Są kalekie ptaki skrzywdzone 
przez los, takie, co faktycznie podnieść się nie mogą. Takie z pęknię-
tym sercem i urwaną nogą.
- Te też uczysz latać?
- Tak.
- Jak?… Przecież nie mają skrzydeł!... Mają przetrącone lotki… Dajesz 
im nowe skrzydła?... Nowe nogi?
- Nie… Ja im po prostu funduję motolotnie.

* * *
- Mamo, po co są te okropne muchy!? - zapytało dziecko.
- Kochanie… Gdyby nie one, nie byłoby jaskółek.
- A po co są jaskółki?
- Żeby zjadały muchy.

* * *
Kogo obchodzą twoje problemy?... Może jedynie plotkarzy… Kogo 
obchodzi twoje cierpienie?… Każdy zajęty jest swoim.
 W swoim małym pudełku zapałek każdy zamyka się przed światem. 
Rygluje drzwi i kraty zakłada w oknach.

* * *
Polną drogą szedł człowiek w łachmanach. Buty miał tak zdarte, że 
wyłaziły zeń palce. Człowiek zatrzymał się i usiadł na dużym kamie-
niu przywleczonym ongiś przez lodowiec. Wyciągnął pajdę chleba 
i zaczął się posilać. Dwóch wyrostków szło tą samą drogą. Podążali 
do miasta na targ.
- Zobacz!... Jakiś żebrak siedzi na kamieniu.
- To nie żebrak!... To głupek z naszej wioski!
- Dlaczego nazywasz go głupkiem?
- Widzisz… On miał pieniądze, ale dawał je każdemu, kto tylko o nie 
poprosił. Ludzie więc przychodzili do niego, udając biednych i cho-
rych, a ten głupek użalał się nad nimi i wspierał groszem. Kiedy rozdał 
już wszystko, brakło mu na chleb. Najął się więc do pracy w polu, ale 
ludzie, którzy go najmowali, oszukiwali go i płacili marnie. Oddał 
swoje ubranie w zamian za strawę i przywdział te łachmany, które 
teraz ma na grzbiecie. Wszyscy go okłamywali, bo wiedzieli, że jest 
głupi i we wszystko wierzy.
- Nie jest groźny?
- Nie, nie jest… Możesz się o tym przekonać… Idź i poproś go o te 
zgrzebne łachy.
Młody człowiek podszedł do żebraka.
- Wprawdzie mam ubranie, ale jest chłodno i marznę… Przydałoby 
się mi jeszcze jakieś wdzianko - powiedział.
- Weź moje - zaproponował żebrak. - Ty jesteś młody, masz życie 
przed sobą… Tobie jest bardziej potrzebne.
Mówiąc to, ściągnął z siebie podartą sukmanę i oddał chłopcu. Ten 
wziął przyodziewek i wrócił do swego kolegi.
- Miałeś rację, to głupiec - powiedział, rzucając łachmany do fosy.
Nazajutrz znaleziono półnagie, zamarznięte ciało człowieka nieopodal 
kamienia.
- Kto to? - pytali ludzie, kiedy wwożono furmanką zwłoki do wioski.
- To ten głupek - odpowiadał woźnica.
W tej samej chwili niebo się zachmurzyło. Do bram raju zapukała 
dusza. Miała na sobie jedynie podarte portki i rozklejone buty.
- Kto to? - pytali aniołowie.
- To bardzo mądry człowiek - odpowiedział św. Piotr.

* * *
- Babciu, podobno jesteś ślepa? - powiedziało dziecko, przysiadając 
się do zgarbionej kobiety.
- To prawda. Jakiś czas temu straciłam wzrok.
- To chyba ci nudno?
- Dlaczego myślisz, że mi nudno?
- Bo ja się nudzę. Nic nie ma ciekawego wkoło. Nie ma się czym zająć 
ani czym pobawić, ani co pooglądać.
- Dziecko kochane - powiedziała babcia. - Rozejrzyj się!... Wokół jest 
pełno kwiatów!
- Skąd wiesz?
- Czuję ich zapach - odparła kobieta. - Wiem, że są piękne i barwne. 

Właśnie przeleciał trzmiel.
- Skąd wiesz? - ponowiło pytanie dziecko.
- Słyszę go. Jest duży i szybciutko macha skrzydełkami. Może ma 
domek na drzewie?
- Skąd wiesz, że tu są drzewa?
- Słyszę, jak szumią. Czuję powiew wiatru. Jest piękny słoneczny 
dzień. O nawet skowronek zakwilił na błękicie nieba.
- A sąd wiesz, że świeci słońce?
- Czuję na twarzy jego pocałunki.
- Wiesz co, babciu?
- Co dziecko?
- Ty wcale nie jesteś ślepa… Ty wszystko widzisz. To ja mam chyba 
jakieś problemy ze wzrokiem.
- Dziecko, bo ty patrzysz tylko oczyma.

* * *
Jakże piękny jest badyl trawy z baldachimem liści i kwiat, który pą-
kiem wystrzelił. Jakże piękny jest motyl zawieszony na płatku niczym 
pocałunek na ustach.
Patrzę na słoneczne plamy rozlane na łące. Na żagle obłoków płynące 
po niebie. I wszędzie, gdzie spojrzę, wszędzie widzę Ciebie. Widzę 
Twoją miłość i mądrość, mój Boże. Oddech wiatru czuję na swej 
twarzy. Widzę, jak odsłania welon mgły nad rzeką. Bocian szybuje 
wytyczonym torem i słyszę jego suchy klekot.
Pasą się krowy, szczypią kępy trawy, brzęczą nad nimi rozwydrzone 
muchy. Czasem trzaśnie pod podeszwą buta jakiś patyk suchy.
Ciężko ogarnąć nieskończoność świata, kosmos i morskie głębiny. 
Wszystkiemu, co Bóg stworzył, dał to boskie tchnienie. Wszystko, 
co stworzył człowiek, martwe jest. Bez życia.
Oddaję Ci chwałę, patrząc na źdźbło trawy, na kłos zboża i na kielich 
kwiatu. Im dłużej patrzę, tym bardziej podziwiam Twoją miłość 
i Twoją mądrość, mój Boże.

* * *
 Słowo ma swój ciężar, swój zapach i kolor. Słowo nie ginie gdzieś 
w kosmosie. Nie umiera. Nie odchodzi w niebyt. Ono jest. Jest pra-
wie materialne. Oddziałuje niczym przedmiot. Słowo potrafi zabić 
jak siekiera. Rozkroić serce i uczucia. Potrafi obudzić kwiat miłości 
i odfrunąć w rajskie przestrzenie. Potrafi spaść niczym grad i łzami 
spłynąć po policzkach. Słowo na pewno nie jest obojętne. Nie można 
wziąć go do ręki, ale można zabrać do serca. Słowo idzie za nami 
niczym wierny pies. Nawet gdy go odtrącamy i nie przyznajemy się 
do niego. Nie odchodzi. Gdy zostało wypowiedziane zaczęło żyć. 
Baczmy więc na wypowiadane słowo.

* * *
 Świat jest naprawdę piękny… Tylko otwórz oczy!

* * *
Rozbity dzban jest jak człowiek po przejściach. Nawet jeśli ma wy-
szczerbione brzegi i oderwane ucho, jest tak samo cenny, o ile nie 
cenniejszy dla garncarza. Dla kogoś, kto go własnymi dłońmi ulepił 
i włożył weń swe serce. Gdyby nie stanowił żadnej wartości, nikt nie 
zadałby sobie trudu odnowienia go i przywrócenia do życia.

* * *
Znalazłam stare bilety wstępu do muzeów. Przeglądałam je po kolei, 
przypominając sobie te cudowne chwile spędzone na zwiedzaniu. 
To wspaniałe przeniesienie w czasie. Pomyślałam, że taki bilet to 
prawdziwy skarb. Klucz do drzwi pamięci. Chciałam pokazać bilety 
koleżance, ale odparła, że nie zbiera śmieci i zapytała, czy chcę obej-
rzeć jej stare, zużyte karty kredytowe. Powiedziała, że je zatrzymała, 
bo są ładne i jest na nich złotymi literami wydrukowane jej nazwisko.

* * *
Pewna kobieta nie potrafiła uporać się ze starym meblem. Duży stół 
był zbyt ciężki. Kobieta chciała wynieść go z mieszkania i podarować 
ludziom okaleczonym przez życie. Wysunęła mebel na korytarz. 
Schody w dół wydawały się nie do pokonania. Usłyszała kroki. Z góry 
schodził sąsiad. Znała go z widzenia. Słyszała od znajomych, że to 
człowiek światowy. Ważna osobistość. Jakiś docent czy doktor.
- Może mi pan pomoże znieść ten stół na dół? Mnie jest niepotrzebny, 
a komuś może jeszcze długo służyć. Postanowiłam go oddać biednym 
ludziom. Sama mam niewiele, ale cieszę się, że mogę komuś coś od 
siebie dać… Pomoże mi pan?
- Oszalałaś kobieto!... Ja nie będę tego grata dźwigał… Nie po to stu-
diowałem, by teraz meble przenosić! Niech pani sobie najmie jakąś 
firmę transportową!... Ja mam zaraz ważne zebranie. Nie mam czasu 
na bzdury!... Może jakiś bezdomny pani pomoże?… Ja nie będę sobie 
rąk brudził… Mówiłem już, że mam ważne spotkanie!?
Mężczyzna ominął stół i pobiegł w dół po schodach. W uchylonych 
drzwiach sąsiedniego mieszkania pojawiła się postać.
- Ja pani pomogę… Zawołam jeszcze kolegów… Remontujemy tu 
mieszkanie i niechcący słyszeliśmy rozmowę na korytarzu.
- Bardzo mi przykro, że ten człowiek mi nie pomógł – powiedziała 
kobieta.
- Niech się pani nie przejmuje… I niech pani zapamięta, że im bardziej 
człowiek prosty, tym większe ma poczucie honoru. q
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- Wyglądałeś przez okno, to powiedz, 

jaka jest pogoda?
- Skąd mogę wiedzieć? Jest taka mgła, 

że nic nie widać!
  

- Czy możesz mi pożyczyć 20 milionów?
- Człowieku, po co ci tyle forsy?
- Postanowiłem oddać wszystkie długi 

i skończyć z tym wiecznym pożycza-
niem…

  
- Czy ma pan prawo jazdy?
- Tak mam, pokazać?
- Nie. Pokazywać muszą ci, którzy nie 

mają…

  
- Halo? Czy to Towarzystwo Przyjaciół 

Zwierząt?
- Tak, co się stało?
- Na drzewie siedzi listonosz i drażni 

mojego psa.
  

- Czy to prawda, że grzyby są jadalne?
- Tak, ale niektóre tylko raz.

  
- Co ty robisz?
- Chcę nastawić budzik.
- Po co?
- Żeby sąsiedzi myśleli, że mamy telefon.

  
Gość do kelnerki:
- Poproszę gulasz i dobre słowo…
Po chwili otrzymuje gulasz.
- A dobre słowo?
- Niech pan tego nie je…

  
- Nie jedzą, nie piją, a rosną.
- Jak myślisz, co to jest?
- Ceny mój drogi, ceny!

  

  
- Czy wiesz, co to jest małe, okrągłe 

i pędzi?
- Nie mam pojęcia.
- Tabletka przeczyszczająca.

  
- Kelner! Mięso w moim kotlecie mielo-

nym jest nieświeże!
- My proszę pana do mielonych nie do-

dajemy mięsa.
  

- Panie kelnerze, niech pan uważa! Trzy-
ma pan palce w mojej zupie!

- Proszę się nie obawiać, przecież to 
chłodnik.

  
Wchodzi facet do drogerii:
- Poproszę szampon.
- Tylko jajeczny posiadamy.
- To dziękuję. Chciałem się cały wy-

kąpać…
  

- Panie majster, łopata mi się złamała!
- To oprzyj się o betoniarkę.

  

Malwina Kowszewicz „Zakazane gry”
Debiut literacki młodej utalentowa-

nej polskiej pisarki. Książka porywa-
jąca optymizmem i szczerością, pełna 
błyskotliwych dialogów i dowcipnych 
puent. Przewrotna opowieść o miłości 
dziewczyny do starszego o kilkanaście 
lat żonatego mężczyzny, człowieka 
sukcesu, w myślach nazywanego przez 
nią OMW – Obiektem Moich Wes-
tchnień. O ścieraniu się dwóch światów 
o odmiennych wartościach, o grze 
emocji, o roli przypadku. A przy tym 
wszystkim zabawny obraz śmietanki 
towarzyskiej Warszawy.

Spotkali się przypadkowo w samolocie. Ona uznała go za 
ważniaka, on jej nawet nie zauważył. Przyjmuje jego zaprosze-
nie na kolację – mimo że ją odpycha i zarazem przyciąga swoim 
cynizmem i brakiem spontaniczności. On kocha swoją pozycję 
i ułożone życie, dla Oliwki nie istnieją zakazane słowa, emocje, 
których nie wolno ujawniać, mężczyźni, których nie wolno 
kochać. Gdy są razem pragną, jednak tego samego – siebie…

Fritz Blankenhorn „Droga bez powrotu”
Podporucznik Fritz Blankenhorn 

miał 22 lata, gdy prosto ze szkoły 
oficerskiej trafił na front w Prusach 
Wschodnich, gdzieś na granicy z Pol-
ską. Były to ostatnie dni września 1944 
roku. Toczą się jeszcze walki z Ro-
sjanami, jeszcze niemiecka machina 
wojenna działa sprawnie. Ale wkrótce, 
w styczniu 1945 roku, zaczyna się od-
wrót i rozpaczliwe próby wydostania 
się z rosyjskiego okrążenia. A wreszcie 
Królewiec. Ostatnie dni obrony oblę-
żonej twierdzy…

9 kwietnia rozpoczyna się ponad 
czteroletnia niewola. „Wojna pożera własne dzieci” – stwier-
dza z goryczą Fritz, opisując wędrówkę przez rosyjskie obozy. 
Przejmująca relacja o życiu w niewoli: od obozu w Majewce 
koło Czerniachowska, poprzez Jełabugę nad Kamą, aż do 
kopalni węgla na dalekiej Syberii. Lata niewoli ukazuje bez 
emocji, ale szczegółowy zapis obozowego życia, morderczej 
pracy przy spławie drewna czy w kopalniach jest przerażają-
co realistyczny. To jedna z nielicznych relacji o życiu jeńców 
niemieckich w rosyjskiej niewoli.

Ewa Kurek „Dzieci żydowskie w klasztorach”
W brutalnych okolicznościach hit-

lerowskiego terroru zderzyły się dwa 
światopoglądy – katolicki i żydowski 
– w kwestii fundamentalnej: kim jest 
dziecko? Niewinnością, którą należy 
ocalić za wszelką cenę, ryzykując 
własne życie, czy członkiem narodu, 
który musi podzielić jego zagładę? Co 
jest cenniejsze: życie czy tożsamość?

Historyk i badacz stosunków pol-
sko-żydowskich, Ewa Kurek, z naj-
wyższą możliwą rzetelnością ukazuje 
jeden z aspektów humanitarnego 
sprzeciwu wobec zbrodni – polskie zakonnice pod groźbą 
utraty życia ratowały żydowskie dzieci przed faszystowską 
eksterminacją.

Te – zdawałoby się heroiczne i oczywiste – działania nie były 
i nie są do dziś oceniane jednoznacznie. Autorka przedstawia 
wiele równoprawnych punktów widzenia, co daje czytelnikowi 
możliwość zorientowania się w złożoności ówczesnego kosz-
maru i wymusza refleksje.

Chandra Hoffman „Dziecko do wzięcia”
Młoda pracownica ośrodka ad-

opcyjnego zaczyna niebezpiecznie 
angażować się w życie adopcyjnych 
i biologicznych rodziców. Jak daleko 
odważą się posunąć, by osiągnąć swój 
cel?

Chloe Pinter ma idealistyczne 
podejście do swojego zawodu. Wizja 
szczęśliwych par tulących adoptowane 
dzieci pomaga jej radzić sobie z wy-
górowanymi oczekiwaniami szefowej 
oraz biologicznych i adopcyjnych ro-
dziców. Praca, która stanowi dla Chloe 
ucieczkę przed skomplikowanym życiem osobistym, zamienia 
się w pole walki pomiędzy trzema parami: zamożnym małżeń-
stwem, które wcześniej miało problemy z płodnością, a teraz 
oczekuje narodzin dziecka, zapracowanym biznesmenem i jego 
zdesperowaną żoną, dla której adopcja jest ostatnią szansą na 
macierzyństwo oraz parą z nizin społecznych, nieposiadającą 
nic oprócz dziecka, po które wszyscy wyciągają ręce. Splot 
zaskakujących zdarzeń prowadzi do niebezpiecznego finału…

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

jest kołem 
ratunkowym 
na morzu życia

ROZRYWKA
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ROZWIĄZANIE:
SIERPIEŃ 2015

"

"

Rozwiązania:
krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za owad? Fot. strona 19) wraz 
z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 31 sierpnia 2015 r. do Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4. Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział 
w losowaniu nagród książkowych.

"

"

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej sierpień 2015

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za owad?

Imię i nazwisko, miejscowość

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ
POZIOMO:
1) Długie  obszerne, wełniane  okrycie  z  kapturem  noszone  przez 
Arabów.  5) Słowiańskie  bóstwo  słońca  i  ognia  czczone  na 
Rusi.  9) Gatunek  płaszczki;  diabeł  morski.  10) Przestarzale: 
bakteria,  zarazek,  drobnoustrój.  11) Twardy  cukierek w  kształcie 
kostki  12) Charakterystyczny dla  jazzu, nieregularny, synkopowany 
rytm.  13) Strop  drewniany;  pułap,  sufit.  16) Ptak  z  rodziny  kruko-
watych, o czarnym upierzeniu, wszystkożerny.  19) Podzwrotnikowa 
roślina  z  rodziny  czułkowatych;  czułek.  23) Druga  era w  dziejach 
Ziemi.  27) Funkcjonariusz  tajnej  policji  lub  służb wywiadowczych; 
wywiadowca,  tajniak.  28) Marek  (63-12  p.n.e.),  wódz  rzym.,  zięć 
Oktawiana; zwycięzca spod Akcjum.  29) Stolica Estonii.  30) Członek 
ludu indiańskiego z Meksyku.  31) Forma rozliczeń bezgotówkowych 
dokonywanych  za  pośrednictwem banku.  34) Obraz  Jana Matejki 
(1866).  37) Szybki  styl  pływacki.  41) Ksiądz  będący  pomocnikiem 
proboszcza.  45) Największa małpa człekokształtna.  46) Stan pozor-
nej śmierci.  47) Zwierzchnik zakonu rycerskiego.  48) Żałobna tkanina 
służąca  do  przykrywania  zwłok,  trumny,  katafalku,  do  zasłaniania 
okien itp.; kir  49) Ubikacja publiczna, ustęp.  50) Masyw górski nad 
Zatoką Koryncką (Grecja).
PIONOWO:
1) Styl  w muzyce  jazzowej,  powstały  na  początku  lat  czterdzie-
stych.  2) Część  ubrania  wkładana  na  ramię,  rękę.  3) Rozum, 
intelekt.  4) Jednoczesne  wystrzelenie  z  wielu  karabinów  lub 
armat.  5) piosenkarz  z  USA  6) Fałd mięśniowy  ograniczający 
otwór  ustny  (grube, mięsiste w-i;  zaciskać w-i;  słowa  cisną  się  na 
w-i).  7) Element  sprężynujący  zawieszenia  pojazdu,  łagodzący 
wstrząsy w czasie jazdy.  8) Niewielka jaszczurka, palce przystoso-
wane do  chodzenia  po  ścianach.  14) Składany wachlarz  japoński, 
uważany za symbol szczęścia; sensu, suehiro.  15) Najwyższy szczyt 
Filipin, czynny wulkan na wyspie Mindanao.  17) Pojazd ciągnięty przez 
konie.  18) Ozdobny pas przy kimonie.  19) Miasto w stanie Floryda nad 
zatoką Biscayne (USA).  20) Mały, niski mur.  21) Surowce, produkty, 
pieniądze nie przeznaczone do natychmiastowego zużycia, mające 
wystarczyć na jakiś czas.  22) Hist.: dawniej dozorca koni w kopalniach 
wielickich.  23) Komputerowy klawisz  24) Marka magnetowidu prod. 
japońskiej.  25) Oplecenie czegoś, oplecenie się wokół czegoś.  26) Mi-
zinny półwysep między Morzem Białym, a Morzem Barentsa (europ. 
część Rosji).  32) Biblijny właściciel arki.  33) Kosmita, bohater serialu 
„Alf”, smakosz kotów.  35) Worek podróżny przewożony na grzbiecie 
zwierzęcia jucznego.  36) Angielska jednostka powierzchni (4046,86 
m2).  37) Grecka wyspa na Morzu Egejskim, w staroż. ośrodek kultu 
Apollina.  38) Kraj  nadbałtycki,  stolica Wilno.  39) Średniowieczni 
kuglarze, komedianci, śpiewacy i muzycy.  40) Geogr.: rzeka, prawe 
ujściowe ramię Wisły.  41) Odzyskanie czegoś w zamian za złożenie 
żądanej zapłaty.  42) Imię żeńskie - 18 VIII Wrońska, aktorka polska 
„Na Wspólnej”  43) Promieniotwórczy metal z rodziny skandowców; 
symbol Ac, l.a. 89.  44) Popularny model Toyoty

ZAGADKA LOGICZNA
Jeden kłamca na dwóch
Jesteście na skrzyżowaniu i spotykacie kolejno dwie osoby, 
które pytacie o waszą dalszą drogę. Pierwsza osoba mówi 
wam: „Mój przyjaciel poradzi wam niewątpliwie, aby iść 
na Północ, na Wschód lub, być może, na Zachód, ale nie 
słuchajcie jego rady!”.
Uprzedzono was, że jedna z tych dwóch osób zawsze kła-
mie i że druga mówi zawsze prawdę, ale nie wiecie która. 
Który, spośród czterech kierunków: Południe, Północ, 
Wschód i Zachód powinniście wybrać?
Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z LIPCOWEGO NUMERU
Zagadka logiczna: najmniejsza możliwa liczba gości to siedem: dwie dziewczynki 
i chłopiec, ich matka i ojciec oraz jego rodzice.
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: paź królowej.
Hasło krzyżówki: KIEDY W STYCZNIU LATO W LECIE ZIMA ZA TO.
Nagrody książkowe wylosowali: Julia Białas z Brzostku (zagadka logiczna), Maria 
Przewoźnik z Nawsia Brzosteckiego (zagadka przyrodnicza), Teresa Baran z Przeczycy 
(krzyżówka).
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Cyklokarpaty 2015
W uroczym, zabytkowym, położonym na siedmiu wzgórzach 

mieście Przemyślu, 2 maja rozpoczęliśmy tegoroczny 
maraton rowerowy pod nazwą Cyklokarpaty. Marek Stasiowski, 
Janusz Podgórski, Roman Podgórski oraz Piotr Stasiowski, po-
dobnie jak w poprzednim roku, reprezentowali miasto i gminę 
Brzostek. W strugach deszczu, brudni, nie do rozpoznania 
z nadmiarem błota, lecz z uśmiechem na twarzy dojechaliśmy do 
mety. 32-kilometrowa przemyska trasa przebiegała po trudnych 
błotnistych szlakach. Nie obyło się bez przygód. Jeden z nas 
przebił oponę już na setnym metrze od startu, a po dwudziestu 
pięciu kilometrach zerwał łańcuch. Mimo to wszyscy ukończyli 
wyścig cali i zdrowi. Marek Stasiowski wrócił do domu z dy-
plomem za zajęcie piątego miejsca w swojej kategorii HM6. 
Po rowerowych przeżyciach podziwialiśmy urokliwy rynek 
przemyski, na którym można 
spotkać niedźwiadka w fon-
tannie oraz słynnego wojaka 
Szwejka - bardzo popularnego 
wśród turystów. Na zakończenie 
dnia wyruszyliśmy na Kopiec 
Tatarski (325 m n.p.m.), który 
według legendy został usypa-
ny przez Tatarów jako mogiła 
dla poległego w walce chana. 
Z Kopca podziwialiśmy piękną 
panoramę Przemyśla i okolic.

Następną miejscowością, 
która przywitała nas ładną 
pogodą i atrakcyjną trasą ro-
werową, były Kluszkowce koło 
Niedzicy. Ścigając się, zerkali-
śmy na piękne widoki Jeziora 
Czorsztyńskiego, ruin zamku w Niedzicy i Czorsztynie oraz 
panoramę Tatr. Dystans 26 kilometrów przebiegał po kamieni-
stych ścieżkach, polach i łąkach z podjazdem na górę Lubań. Za 
zajęcie piątego miejsca w kategorii HM6 dyplom otrzymał Ma-
rek Stasiowski, szóstego w kategorii HM5 - Janusz Podgórski. 
Roman Podgórski zajął siedemnaste miejsce w kategorii HM4. 
Maraton w Kluszkowcach był dla nas ogromnym przeżyciem, 
radością i satysfakcją z osiągniętych dobrych wyników.

Kolejny wyścig odbywał się w malowniczym Polańczyku, 
który leży nad jednym z największych sztucznych zbiorników 
w Polsce - Jeziorem Solińskim. Ładna pogoda, piękne widoki 
i ciężka oblepiona bieszczadzkim błotem trasa dawała w kość, 
ale warto było zmagać się i zajmować kolejne dobre miejsca: 
w kategorii HM5 szóste miejsce dla Janusza Podgórskiego 
i dwudzieste dla Romana Podgórskiego w kategorii HM4. Wra-
cając, zwiedziliśmy najpiękniejsze miejsce w Sanoku – skansen.

14 czerwca blisko Brzostku - bo w Strzyżowie, uczestniczyło 
blisko 600 zawodników. Była to krótka, ale wymagająca trasa, 
na której poczuliśmy prawdziwą rywalizację i walkę o dobre 
miejsca. Strzyżów pożegnał nas bardzo dobrymi wynikami: 
Janusz Podgórski piąte miejsce w kategorii HM5, Marek Sta-
siowski piąte w kategorii HM6. 

Trzy tygodnie później, o poranku wyruszyliśmy do Pruchni-
ka niedaleko Przemyśla. Braliśmy udział w dwudziestym zlocie 
rowerowym im. Gen. Marka Papały. Nie przerażało nas to, że 
temperatura z godziny na godzinę rosła, aby osiągnąć ponad 30 
stopni Celsjusza. Pot zalewał nam czoła, a my ostro jechaliśmy 
pod górę. Mieszkańcy pobliskich domów polewali nas wodą 
z węży ogrodowych. Z Pruchnika przywieźliśmy dyplomy 
za zajęcie czwartego miejsca dla Janusza, piątego miejsca dla 
Marka i osiemnastego miejsca dla Romana. W drodze powrotnej 
odwiedziliśmy zamek w Dubiecku. Wieś Dubiecko i okoliczne 
włości od 1389 roku należały do Kmitów. Później przeszły w po-
siadanie Stanisława Stadnickiego żonatego z córką Andrzeja 
Kmity. W 1588 roku Andrzej sprzedał Dubiecko Stanisławowi 
Krasickiemu z Krasiczyna. W 1735 roku rezydencja była świad-
kiem narodzin Ignacego Krasickiego - biskupa, arcybiskupa, 
a przede wszystkim wybitnego poety. W pięknym zamkowym 
ogrodzie, wśród potężnych drzew będących pomnikami przy-
rody, odpoczywaliśmy, czując satysfakcję z dotychczasowych 

osiągnięć sportowych. 
Poprzez uczestnictwo w maratonach rowerowych zdoby-

wamy doświadczenie, nawiązujemy kontakty z zawodnikami 
różnych stron Polski i z zagranicy, realizujemy swoje plany 
i marzenia. Przed nami jeszcze kilka startów w tegorocznym 
cyklu maratonów rowerowych - kolejne wyzwania i cele. Dzię-
kujemy naszym wiernym kibicom, którzy są z nami, wspierają 
i cieszą się z naszych sukcesów. Dołączcie do nas! 

Janusz Podgórski (OSKARJA)
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Zakończono zmagania w szóstej edycji Amatorskiej Ligi 
Tenisa Ziemnego Gminy Brzostek 2015, która tym razem 

dostarczyła mnóstwo emocji. Wspaniałe pojedynki, dosko-
nała gra i mnóstwo zaskakujących rozstrzygnięć. W turnieju 
wystartowało 11 uczestników: Sławomir Rams, Mateusz 
Nosal, Szczepan Nowicki, Albert Rams, Robert Warzecha, 
Krzysztof Skórski, Daniel Mróz, Grzegorz Szybist, Karol 
Wojdyła, Mateusz Szybist, Łukasz Ryndak. W całej lidze 
rozegrano 23 spotkania, które toczyły się w bardzo miłej 
i przyjaznej atmosferze. W pierwszej fazie turnieju zawod-
nicy zostali podzieleni na dwie grupy - „A” i „B”. Podczas 
meczu grupowego zawodnik Łukasz Ryndak doznał kontuzji 
i musiał się wycofać z rozgrywek, zgodnie z regulaminem 
wyniki z jego udziałem zostały anulowane. Mecze w gru-
pach rozgrywane były systemem „każdy z każdym” do 
2 wygranych setów. Poniżej wyniki gier grupowych:

Wyniki grupy „A”: 
RAMS S. - WOJDYŁA K. 2:0 (6:0, 6:4), 
SZYBIST G. – RAMS S. 0:2 (0:6, 0:6), 
RAMS S. – RAMS A. 2:0 (6:3, 6:1), 
SKÓRSKI K. – RAMS A. 2:0 (6:3, 6:2), 
NOWICKI SZ. – SKÓRSKI K. 2:0 (6:4, 6:3), 
WOJDYŁA K. – SZYBIST G. 2:0 (6:1, 6:3),
RAMS A. – WOJDYŁA K. 0:2 (4:6, 3:6), 
SZYBIST G. – RAMS A. 0:2 (3:6, 4:6), 
NOWICKI SZ. – RAMS S. 2:0 (6:1, 7:5), 
RAMS S. – SKÓRSKI K. 2:0 (6:2, 6:2), 
NOWICKI SZ. – RAMS A. 2:0 (6:1, 6:0), 
WOJDYŁA K. – NOWICKI SZ. 0:2 (1:6, 3:6), 
SKÓRSKI K. – WOJDYŁA K. 2:0 (6:0, 6:0), 
NOWICKI SZ. – SZYBIST G. 2:0 (6:2, 6:1) 

Wyniki grupy „B”: 
NOSAL M. – SZYBIST M. 2:1 (5:7, 7:6, 6:0), 
MRÓZ D. – NOSAL M. 0:2 (4:6, 4:6), 
SZYBIST M. – MRÓZ D. 0:2 (3:6, 4:6), 
WARZECHA R. – NOSAL M. 2:0 (6:1, 6:2), 
SZYBIST M. – WARZECHA R. 0:2 (0:6, 3:6), 
MRÓZ D. – WARZECHA R. 0:2 (3:6, 1:6).

Do półfinału awansowali zawodnicy, którzy zajęli w swo-
ich grupach pierwsze oraz drugie miejsce: Sławomir Rams, 
Mateusz Nosal, Robert Warzecha, Szczepan Nowicki. Wy-
niki półfinału: Warzecha R. - Rams S. 1:2 (4:6, 5:7), Nosal 
M. – Nowicki Sz. 2:1 (4:6, 6:4, 7:5). 

Mecz finałowy zapowiadał się ciekawie, Mateusz Nosal 
po bardzo dobrym meczu półfinałowym był bojowo nasta-
wiony do gry w finale. Choć panowie grali ze sobą w wcześ-
niejszych edycjach (zawsze wygrywał S. Rams), a Rams 
był już 2-krotnym triumfatorem turnieju, nie przesądzało 
to o kolejnym jego zwycięstwie. Już pierwszy set pokazał 
(Mateusz wygrał 6:3), że wolą walki i dobrze dobraną takty-
ką Nosal może pokusić się o pierwsze zwycięstwo w lidze. 
Emocje były bardzo duże, a każdy punkt na wagę złota. 
Niestety, kolejne dwa sety padły łupem Sławka i to on po raz 
trzeci cieszył się ze zwycięstwa w całym turnieju. Wynik 
finału: Nosal M. - Rams S. 1:2 (6:3, 3:6, 2:6). 

Po meczu wręczono nagrody dla finalistów, które zo-
stały ufundowane przez Burmistrza Brzostku Wojciecha 
Staniszewskiego. Finalistom gratulujemy i zapraszamy na 
przyszłoroczną edycję. 

Karol Wojdyła

AMATORSKA LIGA TENISA ZIEMNEGO GMINY BRZOSTEK

Delegacja brzosteckiego koła gospodyń  
na II Powiatowym Dniu Matki w Starej Jastrząbce
Powiatowa Rada Kobiet w Dębicy w zeszłym roku w maju 

wprowadziła do swego kalendarza imprez obchody Po-
wiatowego Dnia Kobiet. Wtedy miały one miejsce w Górze 
Motycznej w Dniu Matki. 

Tegoroczna uroczystość odbywała się w miejscowości 
Stara Jastrząbka w gminie Czarna, lecz ze względu na 
wybory prezydenckie miała miejsce w nieco później-
szym terminie, bo 7 czerwca. Rozpoczęto ją mszą świętą 
sprawowaną w tamtejszym kościele parafialnym. Później 
uroczystości przeniesiono do Domu Kultury w Starej 
Jastrząbce. Główną częścią tej imprezy było wręczenie 
zasłużonym kobietom odznak „Ordery Serca – Matkom 
Wsi.” Odznaka ta przyznawana jest od 2000 r. kobietom 
zasłużonym w wychowaniu młodzieży, kultywowaniu tra-
dycji oraz działalności społecznej m.in. w kole gospodyń 
wiejskich. Powiatowa Rada Kobiet postanowiła honorować 
taką odznaką zasłużone matki wielodzietne z kół gospodyń 
powiatu dębickiego. Każdego roku jedna matka z koła może 

taką odznaką otrzymać. 
W tym roku odznaką za-

służonej matki wielodziet-
nej uhonorowano Zuzannę 
Wójcik z brzosteckiego koła 
gospodyń. Należy wspo-
mnieć, że w uroczystości tej 
brały udział 23 koła gospo-
dyń z powiatu dębickiego, 
zaś brzosteckie koło repre-
zentowała czteroosobowa 
delegacja kobiet z zarządu, 
wśród których uczestniczyła 
odznaczona, ww. członkini. 
Imprezę uświetniła Kapela 
Ludowa z Jodłowej.

E.M.Zuzanna Wójcik

Fot. Paweł Batycki
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Reklama Salon fryzjerski MEGI

OFERUJE
• STRZYŻENIE DAMSKIE I MĘSKIE
• KOLORYZACJA
• BALEYAGE
• TRWAŁA ONDULACJA
• MODELOWANIE
• UPIĘCIA
• DOJAZD DO KLIENTA

 (PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU)

GWARANTUJĘ PRZYSTĘPNE CENY

SERDECZNIE ZAPRASZAM
wtorek - sobota 8.00 - 16.00

Małgorzata Łętek
tel. 510 701 304

ul. Schedy 4
39-230 Brzostek

MIKOŁAJ 
POLECA
Drogi Przedszkolaku!

Jeśli lubisz czytać książki sam 
lub z pomocą mamy i taty, 

polecam baśnie Marcina Mortki 
o wikingu Tappim. Ja już prze-
czytałem 4 książki tego autora: 
„Przygody Tappiego z Szepczą-
cego Lasu”, „Podróże Tappiego 
po Szumiących Morzach”, „Wę-
drówki Tappiego po Mruczących 
Górach” i „Tarapaty Tappiego 
w Magicznym Ogrodzie”. Są 
naprawdę ciekawe. Wiking ma 
przyjaciół – reniferka Chichotka 
i kruka Paplaka. Razem przeży-
wają niesamowite przygody. Cza-
sem muszą 
nawet zmie-
rzyć się ze 
s mok a m i , 
olbrzyma-
mi i czaro-
dziejami.
Prz y t ych 
ksią ż kach 
n a  p e w -
no nie bę-
dziesz się 
nudzić!

Amatorska Liga Piłki Nożnej na stałe wpisała się w kalendarz 
wydarzeń sportowych miasta Brzostek. W lipcu br. odbyła 

się jej VI edycja. Do rozgrywek przystąpiło 12 zespołów (96 
zawodników), które zostały podzielone na 3 grupy po 4 zespoły. 
 Rywalizacja w grupach toczyła się systemem „każdy z każ-
dym”. Po zaciętej walce do dalszej fazy rozgrywek awansowały 
po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy oraz dwa, które 
zajęły w swoich grupach trzecie miejsce. Po fazie grupowej 
przyszła pora na pucharową, 
gdzie zwycięzca pozostawał 
w grze, a przegrany żegnał się 
z turniejem. Łącznie rozegrano 
26 meczy. 
 Najlepsze wrażenie w tej fazie 
turnieju wywarła na kibicach 
drużyna „COCO JAMBO”, 
która mimo osłabienia spowo-
dowanego licznymi kontuzjami 
zawodników, dotarła do finału 
rozgrywek, gdzie zmierzyła 
się z drużyną „KOLEGIUM 
SĘDZIÓW REGAMET DĘBI-
CA”. Po wyrównanym pojedyn-
ku drużyna sędziów pokonała 
„COCO JAMBO”. Mecz zakończył się wynikiem 2:1. Drużyna 
zwycięska wystąpiła w składzie: Jakub Pych, Jakub Dzwonia-
rek, Paweł Bałut, Tomasz Kubicki, Krzysztof Hals, Arkadiusz 
Tomaszewicz, Michał Maziarka oraz Wojciech Kawalec. W me-
czu o trzecie miejsce rywalizowały drużyny „BEZ NAZWY” 
i „PARALIŻ REAKTYWACJA”. Spotkanie uznano za rewanż 
meczu sprzed 6 lat, kiedy to zespoły te spotkały się w finale 
rozgrywek. Po raz kolejny lepsza okazała się drużyna „BEZ 

NAZWY”. 
 Królem strzelców turnieju został zawodnik zwycięskiej 
drużyny – Jakub Dzwoniarek. Strzelił aż 9 goli. W bramce 
największą skutecznością wykazał się Mirosław Mroczek. Po 
meczu finałowym najlepsze zespoły otrzymały pamiątkowe 
statuetki i medale, jak również okazały puchar ufundowany 
przez Burmistrza Brzostku. Nagrody wręczał osobiście, a to-
warzyszył mu Przewodniczący Rady Miasta Daniel Wójcik, 

kandydat do Sejmu RP. Po cere-
monii wręczania nagród odbył 
się grill dla wszystkich zawodni-
ków i kibiców, którzy przez cały 
okres trwania ligi licznie groma-
dzili się na trybunach, kibicując 
swoim ulubieńcom. Sponsorami 
grillowych przysmaków byli: 
Burmistrz Brzostku Wojciech 
Staniszewski, Przewodniczący 
Rady Miasta Daniel Wójcik 
i Sklep Spożywczy Renata i Zbi-
gniew Golec. Nagrody spon-
sorowali: Burmistrz Brzostku 
Wojciech Staniszewski, LKS 
Brzostowianka Brzostek i Sklep 

Winter Sport Grzegorz Betlej i Dorota Betlej. Patronat medialny 
nad imprezą objęła TV Brzostek i Wiadomości Brzosteckie. 
Mecze fazy grupowej i ćwierćfinały sędziowali Krzysztof Hals 
i Karol Wojdyła. Rozjemcami półfinałów i finału byli Tomasz 
Sujdak i Stanisław Wałęga. Wszystkim, którzy pomagali w or-
ganizacji Turnieju, serdecznie dziękujemy.
Do zobaczenia za rok!

Krzysztof Hals

KOLEGIUM SĘDZIÓW REGAMET DĘBICA WYGRYWA 
AMATORSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ

Zwycięzcy

Fot. Kornelia Przewoźnik
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Groch z kapustą
Dzisiaj na wesoło...

Ostatnio nie jest mi do śmiechu. Odnowiła się rwa kulszowa 
i nie daje mi stać, chodzić, leżeć, siedzieć. Biorę zastrzyki 

i poddaję się rehabilitacji w miejscowym ośrodku zdrowia. 
Z zabiegów rehabilitacyjnych jestem bardzo zadowolona – właś-
ciciel i pracownica dokładają wszelkich starań, aby mi ulżyć 
w cierpieniu. Ponieważ w innej pozycji nie wytrzymuję bólu, 
zabiegi prądowe i masaże mam wykonywane w pozycji leżącej 
na boku. Do tego ćwiczenia manualne, masaż stopy, nogi i od-
cinka lędźwiowego kręgosłupa już przynoszą efekty. W parze 
idą tu umiejętności i chęci dobrego wykonywania zabiegów. 
O jakości tych medycznych zabiegów świadczą długie kolejki 
i konieczność wcześniejszych zapisów.
 No, ale miało być na wesoło, więc niech będzie. Przytoczę tu 
zapisane „złote myśli” z forum dyskusyjnego na różne tematy – 
niektórzy to mają polot!
 „Dzień z życia Polaka: Wstaje rano, włącza japońskie radyj-
ko, zakłada amerykańskie spodnie, wietnamski podkoszulek 
i chińskie tenisówki, po czym z holenderskiej lodówki wyciąga 
niemieckie piwo. Siada przed koreańskim komputerem i w ame-
rykańskim banku i zleca przelewy za internetowe zakupy 
w Anglii, po czym wsiada do czeskiego samochodu i jedzie do 
francuskiego hipermarketu na zakupy. Po uzupełnieniu żarcia 
w hiszpańskie owoce, belgijski ser i greckie wino wraca do 
domu. Gotuje obiad na rosyjskim gazie. Na koniec siada na 
włoskiej kanapie, pijąc kolumbijską kawę słodzoną ukraińskim 
cukrem i... szuka pracy w niemieckiej gazecie - znowu nie ma! 
Zastanawia się, dlaczego w Polsce nie ma pracy, a jak jest, to 
za 1200??? Gdyby Irlandczyk, Grek czy Niemiec zarabiał 1500 
euro i 5.50 euro wydawał na litr paliwa, 20 euro na kino i 250 
euro na średniej klasy buty, 5 tys. euro za metr kw. mieszkania 
i 60 tys. euro za średniej klasy nowy samochód, to na ulicach 
panowałaby regularna, krwawa wojna! Polska płaca minimal-
na 334 euro, minimalna płaca w Irlandii 1462 przy zbliżonych 
kosztach życia. Polacy to najgłupszy naród na świecie, od 
zawsze okradany i poniżany, i nawet niezdający sobie z tego 
sprawy (widzę wyniki wyborów). A teraz jeszcze będziemy się 
dokładać do wymienionych wyżej państw. Bo nas stać a oni mają 
mityczny kryzys. To co jest w Polsce, to nawet nie można nazwać 
kryzysem, to jest od zawsze dno i dwa metry mułu!!! Polak jest 
tanim wyrobnikiem UE, a Polska rynkiem zbytu dla towarów 
drugiej i trzeciej kategorii po cenach wyższych niż w UE!! Lu-
dzie, otwórzcie oczy! Gdybym był okupantem i chciał zniszczyć 
naród, to wyganiałbym młodych, mądrych ludzi za granicę za 
chlebem na emigrację, podnosiłbym podatki i wprowadzałbym 
nowe, dawał podwyżki i kolejne przywileje resortom siłowym, 
stawiałbym 500 nowych radarów, wzmacniałbym inwigilację 
obywateli, likwidowałbym państwowe szkolnictwo i służbę 
zdrowia oraz ograniczałbym do nich dostęp, oddałbym banki, 
media i handel obcym i wrogom Polski, wyśmiewałbym ich 
wartości i religię, skłócałbym młodych ze starszymi, aby przez 
odwróconą hipotekę przejąć za bezcen ich mieszkania i domy, 
zachęcałbym ich kobiety do feminizmu, prostytucji i aborcji, aby 
nie nadawały się na dobre matki i żony, zadłużałbym ich bez-
pośrednio oraz pośrednio przez państwo i gminy, aby nie mogli 
się temu sprzeciwiać, likwidowałbym ich przemysł, a w zamian 
budowałbym ogromne stadiony na kredyt, aby przynosiły straty, 
dopuszczałbym do sejmu złodziei i degeneratów, itd. Niech każdy 
prawdziwy Polak wklei to choć raz pod jakimś artykułem.”

*
„Był sobie robotnik, przodująca klasa, miał stałą robotę i miał na 
pół basa.
A jeszcze do tego za niewiele kasy mógł dostać mieszkanie i jechać 
na wczasy.
Strajkował, wiecował, wojował z komuną, wznosił palce w górę, 
śpiewał „Mury Runą”.
W salonach mówiono „Ciemny lud to kupi”, bo polski robotnik jest 
wielki i głupi.
I mury runęły bez większego huku, trochę go przygniotły - znalazł 
się na bruku.
Tak oto zostali zdradzeni o świcie, a w salonach dalej salonowe życie.”

 A teraz kilka dowcipów nie mojego autorstwa:

Czytałam taki dowcip: siedzi przy piwku kilku kolesi - typowe 
mięśniaki, złote łańcuchy itp, od razu widać, że to żołnierze 
mafii. Jeden zagaja: Jak myślicie, panowie - jak często trzeba 
zmieniać olej? Wszyscy myślą, ktoś mówi, że właściwie nie 
spotkał się z tym problemem, bo przecież każdy zmienia auto 
co 2 - 3 miesiące. No, ale gdyby trzeba było? - nie traci nadziei 
ciekawski. Jeden mówi - Słyszałem, że raz w roku. - Skąd 
wiesz? No, mam szwagra, mi mówił, że trzeba raz w roku. A co 
on ma? „Beemkę? Merola? Nie, smażalnię frytek.

*
Wędkarz złowił rybkę, która mówi: - Spełnię twoje trzy ży-
czenia. Wędkarz odpowiedział. - Chcę ognisko, patelnię i sól.

*
Jeśli facet mówi, że coś naprawi, to znaczy, że tak zrobi i nie 
trzeba mu o tym ciągle, co pół roku, przypominać.

*
Kochanie, co mi kupiłeś na urodziny? - Wyjrzyj przez okno. 
Widzisz tego czarnego mercedesa? - Jasne, że widzę! Rany!
No to rajstopy w tym kolorze ci kupiłem...

 Na zakończenie śmieszne powiedzonka moich wnuków:

Dziadek nakopał dżdżownic na ryby i umieścił je w wiaderku 
z ziemią. Wiaderko z robakami koniecznie chce zabrać do swe-
go domu (570 km) dwuletni Rafałek, dlatego zostało ono dobrze 
schowane. Mały szuka go wszędzie, bo już czas odjeżdżać. 
Wchodzi do pokoju, gdzie przebywał wujek Krzyś i pyta, gdzie 
są robaki. A wujek na to: „Zjadłem”. Zrozpaczony Rafałek: „To 
nie mogłeś zjeść kanapki zamiast robaków?”

*
Czteroletni Karolek ogląda bajki, a mama mówi, że jeszcze 
może obejrzeć tylko jedną. Na to Karol, że dwie. A mama znów, 
że jedną. Karol na to: „Jak jeszcze raz się ze mną kłótniesz, 
to będzie trzy”.

Janina Słupek

Reklama - Kancelaria Radcy Prawnego
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Zapraszamy również do nowo otwartej stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU

Reklama - Firma elektryczno-budowlana „ELKON”, Ślusarstwo Radzik
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Reklama - Drukarnia EKIW
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Reklama - BSR w Krakowie
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S K L E P  „WO J T E K ”
Brzostek, Rynek 28

Nr tel: 881 779 540
OFERUJE:
• Części samochodowe
• Opony, filtry, oleje

Cennik TAXI:
Opłata startowa 7 zł (do 1 km)

Za każdy następny kilometr 2,50 zł

Możliwość przewozu do 6 osób

tel. 519 308 330
ZAPRASZAMY

„WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE” 
zrzeszone w POLSKIM STOWARZYSZENIU PRASY LOKALNEJ

Wydawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku
Redaguje zespół: Urszula Kobak, Paweł Batycki, Marta Król, Maria Kawalec, Elżbieta Michalik, Zuzanna 
Rogala, Jacek Samborski, Piotr Szczepkowicz, Ewa Szukała, Wiesław Tyburowski, Justyna Zegarowska
Skład zamknięto: 3 sierpnia 2015 r.
Druk: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie Nakład: 800 egz.
Adres redakcji: ul. 20-go Czerwca 4, 39-230 Brzostek; E-mail: wiadomosci@brzostek.pl
Nr konta: BSR w Krakowie O/Brzostek Nr: 49 85890006 0080 0210 2062 0001

UWAGA!
Za treść ogłoszeń redakcja nie 
odpowiada. Publikując materiał 
nadesłany redakcja nie bierze od-
powiedzialności za treść, która może 
być sprzeczna z naszymi poglądami. 
Korespondencji i materiałów nie za-
mawianych nie zwracamy! Redakcja 
zastrzega sobie możliwość skracania 
materiałów.

WAŻNA INFORMACJA
Adres: wiadomosci@konto.pl jest nieaktualny. Materiały niezamówione będą drukowane w miarę możliwości.

Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 31 sierpnia na adres: wiadomosci@brzostek.pl

Reklama - sklep „WOJTEK” 

• Akumulatory
• Kosiarki, pilarki, kosy spalinowe
• części do pilarek i kosiarek
• prowadnice, łańcuchy

NOWOŚĆ

Ostrzenie,
nitowanie
łańcuchów

Elektronarzędzia:
• wiertarki,
• szlifiarki,
• akcesoria

Z A P R A S Z A M !
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Reklama - skok im. Krolowej Jadwigi
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Reklama - pracownia złotnicza w Brzostku 
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Reklama - PBS
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Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm) oraz Uchwały Nr VII/31/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 maja 
2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działek położonych w Brzostku, sta-
nowiących własność Gminy Brzostek - Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieru-
chomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym. Nieruchomości stanowią własność Gminy 
Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej RZ1D/00038565/0 i nr RZ1D/00079204/1.

Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczony zostaje do sprzedaży w trybie przetargowym 
– kompleks działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 111/1, 111/2, 112/1 i 112/2 o łącznej powierzchni 
1,4064 ha położonych w Brzostku w obrębie terenów rekreacyjno -sportowych i zabudowy usługowej. Teren 
płaski o foremnym kształcie prostokąta, położony przy skrzyżowaniu drogi powiatowej i gminnej. Dojazd 
z drogi o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomości położone około 1 km od centrum miasta i drogi krajowej nr 73.
Teren uzbrojony w sieć elektryczną, gazową, kanalizacyjną i wodociągową. Dojazd z drogi o nawierzchni asfaltowej.

Działki nie są objęte planem zagospodarowania gminy Brzostek. Według zapisów w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/135/2012 Rady 
Miejskiej w Brzostku z dnia 30.08.2012 r. ww. działki objęte są zapisem 1.PU. – teren zabudowy produkcyjnej, 
usługowej, składów i magazynów.

Przeznaczenie podstawowe: realizacja nowych inwestycji w oparciu o czyste i bezpieczne dla środowiska techno-
logie, charakteryzujące się niską energochłonnością, wodochłonnością oraz wytwarzaniem małej ilości odpadów.
Przeznaczenie dopuszczalne: dopuszcza się zabudowę usługową, obiekty administracyjno-socjalne zabudowę 
mieszkaniową związaną z prowadzoną działalnością produkcyjną, urządzenia infrastruktury technicznej.

Lp
Nr działki
położenie
Brzostek

Powierzchnia
(m 2)

Wartość rynkowa pra-
wa własności

netto (zł)

Koszt sporządzenia 
dokumentacji (wycena 

działki) zł

Łączna wartość nabycia 
nieruchomości

netto (zł)
1 111/1 6417 177 815,00 300,00 178 115,00
2 111/2 216 5 985,00 20,00 6 005,00
3 112/1 6950 192 585,00 350,00 192 935,00
4 112/2 481 13 329,00 30,00 13 359,00

Razem 14 064 389 714,00 700,00 390 414,00

Do wartości nabycia nieruchomości netto, zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy, 
winny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przez okres 21 dni oraz znajduje się 
na stronie internetowej www.brzostek.pl.

W razie wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa kupujący.

Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 tel. 014/ 6803005.

Brzostek, dnia 16.07.2015 r.

Burmistrz Brzostku
Wojciech Staniszewski

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA BRZOSTKU

 z dnia 16 lipca 2015 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
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Zabawy z Palmonutką przy domu kultury Fot. Paweł Batycki

OSUWISKO W BUKOWEJ



Kącik fotograficzny
Masz aparat? Robisz zdjęcia? Pochwal 

się nimi. Prześlij je wraz z imieniem i na-
zwiskiem oraz miejscem zamieszkania na 
adres: wiadomosci@brzostek.pl. Przesłanie 

tych danych oznacza zgodę na ich publikację 
w „Wiadomościach Brzosteckich” w podpisie 
pod zdjęciem. U.K.

Fot. Jakub Parat z Brzostku Fot. Karolina Kocół z Siedlisk-Bogusz

Fot. Marcin Grzesiakowski z Kamienicy Dolnej Fot. Katarzyna Żydek z Brzostku

Fot. Janina Kolbusz z Bukowej

Fot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej Fot. Andrzej Kolbusz z BukowejFot. Maria Skowronek z Krakowa

Fot. Stanisław Szukała z Brzostku


