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Wielki Odpust Przeczycki Fot. Wacław Mokrzycki
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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE

Wr z e ś n iow y  nu m e r  „Wi a -
d o m o ś c i  B r z o s t e c k i c h ” 

żeg na Cz y tel n i ków z le t n imi 
w yd a r ze n ia m i  k u l t u r a l ny m i , 
których pod koniec sierpnia nie 
brakowało. I  jak przystało po 

sezonie urlopowym, czas zabrać 
się za trudne sprawy. Są nimi na 
pewno drogi w naszej gminie, 
ważne zarówno dla mieszkańców, 
jak i dla rozwoju całego terenu. 
Zbliżają się też wybory parlamen-
tarne, a poprzedzająca je kampa-
nia jak zwykle przyniesie wiele 
emocji i zapewne na jakiś czas 

przysłoni „drobniejsze” problemy. 
W takiej sytuacji warto sięgnąć 
do zasobów mądrości ludowej 
i przypomnieć znane wszystkim 
przysłowie: Gdzie dwóch się bije, 
tam trzeci korzysta. My, miesz-
kańcy gminy Brzostek, chcemy 
być tym trzecim.

U. Kobak

Od redakcji

Dokończenie na str. 4

• Podpisano umowę z PDM w Dębicy 
na wykonanie nawierzchni bitumicz-
nej na drogach w Brzostku przy ul. 
Mickiewicza (między komisariatem 
policji a budynkiem weterynarii), na 
drodze dojazdowej do gimnazjum, 

a także na drodze koło Dębu w Januszkowicach, 
drodze w Przeczycy (między szkołą a kościołem) 
oraz „Na Granice” w Kamienicy Górnej. Zakoń-
czenie robót przewidziane jest na 15 października 
2015 roku.

• Rozpoczęły się prace przy remoncie drogi w Ka-
mienicy Górnej „Na Wąsika”. Finansowana jest 
ona ze źródeł dawnego FOGR-u.

• W najbliższych dniach ogłoszony zostanie prze-
targ na wykonanie nawierzchni bitumicznej na 
kolejnych drogach w naszej gminie. Nawierzchnia 
zostanie położona: „Na Berdechów” w Gorzejo-
wej, „Na Trucinę” w Skurowej oraz „Na Hutę” 
w Siedliskach-Bogusz. 

• W najbliższych dniach otrzymamy projekt adapta-

cji budynku starej szkoły w Brzostku na potrzeby 
przedszkola. Zrobimy wszystko, by planowany 
remont przebiegł sprawnie i szybko. Cieszymy się, 
że dyrekcja Szkoły Podstawowej w Brzostku ze 
zrozumieniem podeszła do tej inwestycji i niedo-
godności, jakie z tego remontu wynikają. Przyjęto 
to jako oczywistą trudność w takich wypadkach. 

• Planujemy poprawić w najbliższych miesiącach 
stan techniczny szkoły w Grudnej Górnej. Chce-
my wykonać nowy podjazd oraz wyremontować 
łazienkę w przedszkolu. Część środków na ten cel 
została już przekazana.

• Zgłoszono do KRRiTV działalność TV Brzostek.
• Oczekujemy wpływu do budżetu środków 

będących zwrotem z tytułu dofinansowania ka-
nalizacji w Januszkowicach i Opacionce. Pozwoli 
to na spłatę części zobowiązań i na koniec 2015 
roku zadłużenie Gminy Brzostek wynosić będzie 
około 17% budżetu po stronie dochodów. Lepszy 
wskaźnik posiadać będzie tylko Gmina Dębica

Burmistrz Wojciech Staniszewski

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
dotycząca zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą

 Burmistrz Brzostku informuje, że została powołana gminna komisja do spraw szacowania zakresu 
i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w któ-
rych wystąpiły szkody spowodowane przez suszę na terenie Gminy Brzostek.
 Rolnicy, u których wystąpiły znaczne szkody w uprawach rolnych (w procentach stopień zniszczenia 
przekroczy 30% średniej rocznej produkcji rolnej wyrażonej kwotą obniżenia przychodu) zobowiązani 
są złożyć wniosek o szacowanie szkód w uprawach rolnych do dnia 15 września 2015 r.
 Przy wypełnianiu wniosku o szacowanie szkód w uprawach należy zachować zgodność danych 
zawartych we wniosku o przyznanie dopłat na bieżący rok składanych do Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.
 Wnioski o szacowanie strat do pobrania ze strony internetowej lub w biurze nr 8 w Urzędzie Miejskim 
w Brzostku.

Z prac Rady Miejskiej
Podczas uroczystej sesji w dniu 25 sierpnia 2015 roku 

wręczono 38 uczniom szkół średnich nagrody Burmistrza 
Brzostku za szczególne osiągnięcia w nauce. Wojciech Stani-
szewski, Burmistrz Brzostku, złożył gratulacje wyróżnionym 
uczniom oraz ich rodzicom. Podkreślił, że wysokie oceny 
świadczą nie tylko o ciężkiej i wytrwałej pracy, ale również 
o dużej dojrzałości i odpowiedzialności. Wyraził nadzieję, że 
otrzymana nagroda będzie motywacją do dalszego rozwoju oraz 
zdobywania nowych umiejętności. Stanie się także impulsem 
do jeszcze większej pracy oraz umocni w dążeniu do realizacji 
własnych marzeń i aspiracji. 

W drugiej części obrad Burmistrz Brzostku Wojciech 
Staniszewski przedstawił informację z przebiegu wykonania 

budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Brzostek za pierwsze półrocze 2015 roku oraz infor-
mację o realizacji uchwał Rady Miejskiej. W okresie sprawo-
zdawczym Zarządzeniem Nr 76/15 Burmistrza Brzostku z dnia 
14 lipca br. wprowadzono zmiany do zestawienia zbiorczego 
planów finansowych jednostek budżetowych na 2015 r., zgod-
nie z Uchwałą Nr VIII/32/15 z dnia 14 lipca 2015 r. Realizując 
Uchwałę Nr VII/31/15 z dnia 28 maja 2015 r., Zarządzeniem 
Nr 91/15 Burmistrza Brzostku z dnia 21 sierpnia br. ogłoszono 
przetarg na sprzedaż kompleksu działek położonych w Brzostku 
przy ul. Okrągła. Na podstawie Uchwały Nr VIII/35/15 z dnia 
14 lipca br. wystąpiono do komendanta wojewódzkiego poli-
cji w sprawie udzielenia opinii o kandydatach na ławników. 
Komenda Wojewódzka Policji przesłała informację w tej 
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czyszczenia Zakład 
jest zobowiązany do 
zapewnien ia awa-
ryjnego dostępu do 
wody z beczkowo-
zów podstawionych 
w miejscach wcześniej 
uzgodnionych oraz 
w określonych godzi-
nach tak, aby odbiorcy 
mogli się zaopatrzyć 
w wodę na potrzeby 

sprawie pismem znak: E -419/15 z dnia 12 sierpnia 2015 roku. 
W części dotyczącej podejmowania uchwał radni przyjęli 
zmiany do uchwały budżetowej na 2015 rok. Zmiany w pla-
nie dochodów majątkowych budżetu dotyczyły zwiększenia 
o kwotę 3.525.947,85 zł w związku ze zwrotem środków na 
realizację projektu pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Januszkowice i Opacionka” w wysokości 

3.516.276,65 zł oraz przekazaniem dofinansowania zadania 
zakończonego w roku 2014 pod nazwą „Utworzenie siłowni ze-
wnętrznej w miejscowości Brzostek” w wysokości 9.371,20 zł. 
W planie wydatków majątkowych zwiększono wydatki o kwotę 
409.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowych zadań 
inwestycyjnych do realizacji w 2015 roku. Na spłatę pożyczek 
otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Januszkowice i Opacionka) przeznaczono 
kwotę 3.100.000 zł. W konsekwencji do-
konanych zmian w budżecie Gminy Brzo-
stek na 2015 rok radni przyjęli uchwałę 
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Brzostek. Na podstawie 
dokonanych zmian w budżecie, zawartych 
umów i opracowanych harmonogramów 
poziom zadłużenia gminy na koniec 2015 
roku kształtował się będzie w wysokości 
8.200.000,00 zł. Zmiana Statutu Gminy 
Brzostek dotyczyła ujęcia w wykazie 
gminnych jednostek organizacyjnych 
i spółek prawa handlowego Zakładu Go-
spodarki Komunalnej w Brzostku sp. z o.o.

Treść podjętych uchwał prezentowana 
jest w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie internetowej Gminy Brzo-
stek.

Opracowała
E. Sz.

Dokończenie ze str. 3

Wywiad z Leszkiem Bieńkiem, Prezesem Zarządu 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku

Skąd pozyskiwana jest woda dla wodociągu funkcjonującego 
w gminie Brzostek?
Woda dla wodociągu miejskiego w Brzostku pozyskiwana jest 
ze źródeł wód podziemnych ze studni głębinowych zlokalizo-
wanych w Brzostku (przysiółek Równie).

Jaka jest zasobność tych źródeł?
Na podstawie decyzji Starosty Dębickiego z dnia 20 listopada 
2001 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku może 
korzystać z wód podziemnych ze studni wierconych w ilości 
28,0 m3/h.

W jaki sposób zakład gospodarki komunalnej zabezpiecza 
użytkowników wodociągu na wypadek długotrwałej suszy? 
Czy istnieją jakieś rezerwowe zbiorniki, źródła wody?
Wodociąg w Brzostku funkcjonuje w oparciu o zbiorniki wy-
równawcze zlokalizowane przy ul. Słonecznej o pojemności 
225,0 m3, które zabezpieczają wodę dla obiorców w przypadku 
awarii Stacji Uzdatniania Wody na okres około doby.

Kiedy np. Brzostkowi może zagrozić brak wody w sieci wodo-
ciągowej? Jaka obecnie jest sytuacja?
W przypadku awarii sieci wodociągowej możliwe są przerwy 
w dostawie wody. Obecnie pomimo suszy sytuacja zaopatrzenia 
w wodę jest stabilna.

Jakie są wskaźniki, które sugerują wystosowanie zawiado-
mień do mieszkańców o konieczności oszczędzania wody?
W przypadku braku opadów przez dłuższy okres i obniżenia 
się poziomu wody w studniach głębinowych zaopatrujących 
wodociąg w Brzostku zawiadamiamy użytkowników wodo-
ciągu o konieczności oszczędzania wody.

Jakie są obowiązki zakładu gospodarki komunalnej w razie 
braku wody na skutek suszy lub jej zanieczyszczenia w czasie 
powodzi?
W przypadku braku wody na skutek suszy lub jej zanie-

CZY ZABRAKNIE NAM WODY?
Fot. Paweł Batycki

Fot. Jacek Samborski

bieżące. Sytuacja taka wystąpiła w czasie powodzi w 2010 r., 
wtedy woda była pobierana z wodociągu w Pilźnie.

Z Prezesem Zarządu rozmawiał Jacek Samborski
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Co dalej z drogami powiatowymi?
Zbliżający się czwarty kwartał to okres, kiedy rozpoczynają 

się intensywne prace nad projektami budżetów Jednostek 
Samorządu Terytorialnego na przyszły rok. Z perspektywy 
mieszkańca gminy czy powiatu najważniejszym pytaniem jest, 
ile środków przeznaczonych zostanie na inwestycje i w jaki 
sposób wpłynie to na poprawę jego komfortu życia. Do prac 
nad budżetem przystąpią wkrótce władze powiatu dębickiego. 
Nie jest tajemnicą, że główną bolączkę stanowi niezmiennie od 
lat stan dróg powiatowych, który często pozostawia wiele do ży-
czenia. Zniszczona nawierzchnia, przełomy, brak odpowiedniej 
infrastruktury towarzyszącej czy poboczy w negatywny sposób 
wpływają na komfort, a przede wszystkim na bezpieczeństwo 
zarówno mieszkańców miejscowości przylegających do drogi, 
jak i wszystkich uczestników ruchu.

Mając na względzie powyższe argumenty, stosowną do tego 
porę oraz liczne postulaty i zapytania mieszkańców, członko-
wie i członkinie Klubu Radnych Bezpartyjnych Samorząd dla 
Mieszkańców wystąpili z wnioskiem w tej sprawie do Starosty 
Powiatu Dębickiego. We wniosku tym wnosimy o umieszczenie 
w planie inwestycyjnym na rok 2016 przebudowy dróg powia-
towych na terenie Gminy Brzostek w następującej kolejności:
1. Droga nr 1319 Brzostek – Smarżowa (na odcinku Wola 

Brzostecka – Smarżowa),
2. Droga nr 1316 Głobikowa – Siedliska Bogusz (most wraz 

z dojazdami),
3. Droga nr 1322 Brzostek – Opacionka.

W przypadku drogi nr 1316 sprawa jej przebudowy wraz 
z mostem jest pilna, gdyż wykonana została już dokumentacja 
i biegnie termin jej ważności. Byłoby marnotrawstwem środ-
ków, gdyby inwestycji nie zrealizowano. Natomiast przebudo-
wa drogi 1319 została już zrealizowana na odcinku Brzostek 
– Wola Brzostecka. Logiczne wydaje się dokończenie tego 

przedsięwzięcia, biorąc dodatkowo pod uwagę znaczącą rolę 
tego szlaku w całej sieci dróg na terenie gminy oraz fatalny 
stan techniczny nawierzchni.

Stanowisko Burmistrza Brzostku w tej kwestii jest toż-
same ze stanowiskiem Klubu, co potwierdza pismo z dnia 
03.08.2015 r. Pozostaje nam przekonać Pana Starostę, Zarząd 
Powiatu i Radnych Rady Powiatu, że warto te inwestycje reali-
zować. Pierwszym krokiem był nasz wniosek, kolejnym spotka-
nie ze Starostą, Przewodniczącym Rady Powiatu i Dyrektorem 
Zarządu Dróg Powiatowych. Uczestniczył w nim Burmistrz 
oraz przedstawiciel Klubu w osobie Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Daniela Wójcika. Rozmawiano na temat możliwo-
ści realizacji inwestycji, źródeł finansowania, udziału gminy 
w przedsięwzięciu. Mamy nadzieję, że wyniki tych rozmów 
już wkrótce będą widoczne gołym okiem.

Przewodnicząca Klubu
Anna Nowicka

Wola Brzostecka - tu kończy się dobra nawierzchnia

Fot. Paweł Batycki

Plon niesiemy plon 
Gospodarzom w dom
Szczerozłote nasze kłosy, 
Będzie chleba u nas dosyć
Aż do drugich żniw…

Niedziela 30 sierpnia 2015 roku była kolejnym, pięknym 
dniem okrytym pogodą i niezwykłą aurą. Z nieba „lał się” 

żar. Sklepienie niebieskie całe lazurowe, a po nim przesuwały 
się leniwie nikłe obłoczki. Lekki wietrzyk jakby tylko muskał 
ciało ludzkie. Dzieciaki gromadnie okupowały cukiernię Gol-
ców i lodziarnie, wychodząc z dużymi lodami i różnorakimi 
napojami. Parking na rynku był pełen pojazdów, a mieszkańcy 
gminy grupkami podążali w kierunku zabudowań WTZ na 
terytorium dawnej plebanii brzosteckiej, a dziś placu im. Jana 
Pawła II. Wokół zabudowań WTZ i ŚDS parkingi zapełniły się 
po brzegi. Strażacy kierowali ruchem, odsyłając pojazdy na 
drogę boczną wiodącą wokół cmentarza, zaś do bramy plebań-
skiej wpuszczane już były tylko pojazdy zaproszonych gości 

z województwa, powiatu i sąsiednich gmin. W obejściu dawnej 
plebanii tłok ludzki był duży. Starsi ludzie szukali miejsca, 
aby usiąść w cieniu. Mamy z dziećmi w wózkach i tych trochę 
większych dzieciaków kupowały słodycze, lody, łakocie, watę 
cukrową, baloniki napełniane gazem, które zabawnie kołysały 
się na lekkim wietrze. Wokół budynków ustawiono stoiska 
z pracami wykonanymi przez uczestników WTZ i ŚDS. Ob-
legały je kobiety i młodzież. Wszyscy zachwycali się precyzją 
wykonanych prac. Stoisko maszyn rolniczych z brzosteckiego 
EKiW-u prowadzonego przez Edwarda Kmiecika też wzbudzało 
zainteresowanie. Tutaj zatrzymywali się głównie młodzi gospo-
darze, oglądali i dyskutowali. Przybyli uczestnicy dożynkowi 
podziwiali elegancję i niezwykłość zmodernizowanej dawnej 
plebanii, stajen i spichlerzy, które zostały przystosowane do 
prowadzenia zajęć z ludźmi niepełnosprawnymi. Patrząc na 
ŚDS, wygłaszali słowa uznania dla wielkiej pracy w środowisku 
proboszcza brzosteckiej parafii prałata ks. dr. Jana Cebulaka. 
 Czas oczekiwania na dziękczynną mszę świętą za zbiory plo-
nów 2015 roku coraz to wypełniały inne przeżycia. Nadjeżdżały 
korowody z wieńcami z poszczególnych wsi. Z trzaskaniem 
z batów zbliżały się wozy ustrojone konarami brzóz, kwiatami, 
ciągnione przez przystrojone konie, które wiozły wieńce i cały 
korowód żniwiarzy często ubranych w stroje ludowe – kobiety 
odziane były w kolorowe spódnice, białe bluzeczki, kaftany 
wyszywane koralikami, dziewczęta na głowie miały wianusz-
ki z kwiatów polnych, mężczyźni zaś ubrali się w niebieskie, 
sukniane spodnie z naszywanymi na bokach ozdobami, białe 
koszule, żupany i czarne kapelusze na głowie. Wśród nich sie-
dzieli grajkowie i wygrywali radosne melodie ludowe na akor-
deonach, trąbkach, klarnetach, skrzypcach z towarzyszeniem 
bębnów. Rzeszowskie polki rytmiczne i żywe wraz ze śpiewem 
niosły się daleko, daleko… Te odświętnie przybrane pojazdy 
okrążały w paradzie rynek brzostecki, a potem dojeżdżały na 
plac dożynkowy. To znowu traktory z przyczepami ozdobiony-
mi zielenią i kwieciem z wieńcem dożynkowym i korowodem 

Gminne dożynki 2015 w Brzostku

Dokończenie na str. 6

Fot. Paweł Batycki
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Dokończenie ze str. 5
młodzieży wjeżdżały na teren plebański. Na poczesnym miejscu 
17 delegacji ustawiało przywiezione wieńce. Każdy z nich był 
bardzo wymyślny, metaforycznie zamknięty w różne kształty 
i symbole. 
 Warsztaty Terapii Zajęciowej ustawiły wieniec w postaci 
serca, w którym stał orzeł, a na jego głowie widniała hostia IHS, 
a wokół pięknie pleciony warkocz z pszenicy wąsatki, w której 
w puszystych wąsach kryły się dorodne ziarna pszenicy. Kosz 
dożynkowy wypełniony był darami lata. Bukowa wieniec 
dożynkowy ozdobiła obrazem świętego Jana Pawła II, który 
przybrała różańcem z orzechów. U góry wieńca widniał krzyż 
precyzyjnie upleciony. Nad tym wieńcem pracowały kobiety 
z koła gospodyń z Bukowej oraz radna gminy i sołtys. Skurowa 
zauroczyła widzów pięknym wieńcem wzorowanym na figurze 
Matki Boskiej Przeczyckiej, a właściwie na Jej koronie. To 
precyzyjne wykonanie niezwykłego wieńca świadczy o dużym 
talencie kobiet młodzieży i strażaków tej wsi. Przeczyca przy-
niosła wieniec wykonany z pszenicy wąsatki w postaci hostii. 
Tło wypełnione zostało mozaiką z ziaren zbóż, a kosz wzbo-
gacono owocami, kwiatami i ziołami. Wola Brzostecka w swój 
wieniec dożynkowy wkomponowała obraz Matki Boskiej, wokół 
której płaszczyzna została wyłożona misternie stłuczonymi 
skorupkami z jaj. Przyozdobiły ten wieniec kobiety ziołami, 
kwiatami i owocami oraz napisem „Maryjo błogosław polską 
ziemię”. Ludzie oglądający to dzieło chwilę zatrzymywali się 
i pozostawali w zadumie oraz podziwiali twórców – kobiety 
wraz z ich sołtyską Zofią Grodzką. Nawsie Brzosteckie przy-
gotowało wieniec w postaci 
kopuły uwitej z wszelakich 
zbóż, ozdobionej zielenią 
i owocami, a na tacy widniał 
duży bochen chleba upieczony 
z tegorocznego ziarna. Twór-
cami tego wieńca były kobiety 
wraz z sołtyską Anną Ziębą. 
Bączałka - młodzież, kobie-
ty i sołtys przygotowali na 
dożynki gminne nowoczesny 
wieniec w postaci kombajnu, 
to jakby symbol współczes-
ności i zmian zachodzących 
we wsi. Ów kombajn jakby 
wjeżdżał na pole pszeniczne. 
Wieniec budził zainteresowa-
nie, bo był inny od pozosta-
łych. Januszkowice wieniec dożynkowy przywiozły w postaci 
serca uwitego z wszelakich zbóż, w którym widniał obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej, zaś mozaika z ziaren zbóż 
przyklejana wokół obrazu, łuszczone ziarna fasoli oraz różne 
kasze świadczą o wielkiej wyobraźni i talencie twórców, a były 
nimi kobiety zrzeszone w kole gospodyń wraz długoletnim soł-
tysem, Bolesławem Pieniądzem. Opacionka wymyśliła wieniec 
w postaci trzyczęściowego toru obsypanego ziarnkami prosa 
i innych zbóż. U góry widniał krzyż, a wszystko ozdobione 
było polskimi kwiatami. Wykonawcami tego nowoczesnego 
wieńca były kobiety wraz z sołtysem. Gorzejowa przygoto-
wała misternie wykonany wieniec w postaci kosza lub dzbana 
zdobionego wszelkimi zbożami z figurą Matki Boskiej, całość 
przystrojona w kolorowe kwiaty i zioła. Autorami wieńca były 
kobiety i rada sołecka. Smarżowa w swój wieniec dożynkowy 
wykonany z wszelakich zbóż wkomponowała obraz błogosła-
wionej Karoliny Kózkówny z napisem „Nie zamykajcie serc”. 
Nad wykonaniem tego ciekawego wieńca czuwał sołtys, Adam 
Czyż, oraz kobiety i młodzież smarżowska. Grudna Górna 
swój wieniec dożynkowy uwity z różnorakich zbóż połączyła 
z postacią świętej Faustyny. Wzorem do tego wieńca dożynko-
wego był relikwiarz znajdujący się w ich kościele. Wykonanie 
tego niezwykłego wieńca wymagało wielkiej precyzji i talentu, 
którym wykazały się kobiety wraz z sołtysem. Kamienica 
Dolna w swój wieniec dożynkowy wkomponowała obraz 
Matki Boskiej, wokół którego była mozaika z ziaren socze-
wicy i różnych kasz, a wszystko to wyrastało z dużego serca 
ozdobionego kwiatami. Nad tym wieńcem pracowała sołtyska 
wraz z młodzieżą i kobietami. Siedliska-Bogusz wieniec uwiły 

z dorodnych kłosów zbóż, wokół krzyża widniał obraz św. Jana 
Pawła II, a wszystko przystroiły kwiatami, ziołami i owocami 
oraz dużym bochnem chleba upieczonego z tegorocznych 
zbiorów. Ten wieniec przygotowały kobiety zgromadzone 
w stowarzyszeniu Siedliszczanki wraz z sołtyską Elżbietą 
Gąsior. Klecie przyniosły dary lata na dużej tacy ozdobione 
wieńcem ze zbóż, ziół i kwiatów. Wszystko to zostało wykonane 
przez młodzież kleciecką wraz z sołtysem, Janem Sarneckim. 
Zawadka Brzostecka przywiozła swój niezwykły i symbolicz-
ny wieniec dożynkowy na traktorze. Uczestnikami korowodu 
dożynkowego była młodzież zawadzka odziana w stroje ludowe 
wraz z Jerzym Wojnarem. Wieniec dożynkowy był w postaci 
symboli chrześcijańskich, a mianowicie ryby i krzyża uwitego 
z kłosów zbóż. Całość wieńca misternie wykonana i subtelnie 
ozdobiona zmuszała widza do zadumy. Twórcami tego dzieła 
była młodzież z Zawadki. Brzostek swój wieniec dożynkowy 
przygotowały kobiety zrzeszone w kole gospodyń z ich zastęp-
cą przewodniczącej, Wandą Szarek, na czele. Wieniec został 
uwity ze zboża ofiarowanego przez Cisoniów i Borowieckich. 
Został ozdobiony kwiatami, ziołami i owocami oraz dużym 
bochenkiem chleba upieczonym z tegorocznych zbiorów. Ten 
wieniec wniósł korowód żniwiarzy na czele z Przewodniczącym 
Zarządu Miasta Brzostek, Jerzym Potrzebą. Wszyscy ubrali się 
w kompletne stroje rzeszowskie, co wnosiło dodatkową moc 
oddziaływania na wyobraźnię widzów.
 Świętowanie dożynkowe, jak staropolski zwyczaj mówi, 
rozpoczęło się od dziękczynnej mszy świętej koncelebrowanej 
przez księdza Ryszarda Radonia z Siedlisk-Bogusz, a pro-

wadzonej przez proboszcza 
brzosteckiej parafii ks. dr. 
Jana Cebulaka w towarzystwie 
księży wikariuszy brzoste-
ckich. Mszę św. odprawiano 
na balkonie dawnej plebanii, 
a wierni siedzieli w amfitea-
trze oraz pod parasolami uło-
żonymi na posesji parafialnej. 
Teksty biblijne czytali lekto-
rzy Waldemar Wójcik oraz 
Kania z Brzostku, zaś kanto-
rem, który wyśpiewał psalm 
responsoryjny, był Grzegorz 
Szybist. Homilię będącą hoł-
dem dziękczynnym za tego-
roczne zbiory wygłosił ks. pra-
łat Jan Cebulak. Nawiązał do 

spotkania przed laty w Łańcucie ze św. Janem Pawłem II, 
który wracał z koronacji Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce 
i był zachwycony wystawą wieńców dożynkowych w kościele. 
Często też o tym wydarzeniu wspominał podczas spotkań z pol-
skimi pielgrzymami w Rzymie. Nawoływał do przekazywania 
tradycji i obyczajów polskich, gdyż przez wieńce dożynkowe 
chłopi dziękczynną modłą zwracają się do Boga, jak również 
wieńcem oddają hołd ludziom pracującym na roli. Kaznodzieja 
nawiązał też do 35. rocznicy powstania Solidarności w Polsce, 
która była przyczynkiem do transformacji społecznej, do 
powalenia komuny w Polsce i obudzenia pełnej wolności czło-
wieka. Przypomniał też podstawową zasadę Solidarności, tj. 
wzywanie do jedności i zgody, która zawsze buduje. Odwołał 
się też w tym kontekście do współczesnej rzeczywistości kraju. 
Mówiąc o przeobrażeniach, dał przykład brzosteckiego WTZ, 
które powstało w starej plebanii i jej podwórzu. Przypomniał 
też o trudach życia zmarłego proboszcza ks. prałata Kazimierza 
Ostafińskiego – proboszcza gospodarza, który z kosą, w gu-
mowych butach pracował na polu plebańskim. Była to trudna 
i żmudna praca księdza gospodarza. Pokazał trud przeobrażenia 
tej dawnej osady gospodarczej w obecną placówkę terapeutycz-
ną i wzywał do twórczej pracy i do wyzwalania myśli twórczej 
z wizją transformacji przyszłości. Powoływał się kaznodzieja 
na słowa współczesnego papieża Franciszka, który mówił do 
pielgrzymów 19 sierpnia 2015 r. o godności ludzkiej „…praca 
jest święta…” nasi praojcowie słowa „módl się i pracuj” mieli 
jak święte przykazanie i my, współczesne pokolenie, też mu-
simy w takim myśleniu trwać. Zwrócił też uwagę na ekologię 
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w rolnictwie, która jest podstawą produkcji zdrowej żywności. 
Mówił o tym, że musi zmienić się nastawienie elity rządzącej 
do potrzeb rolników. Po homilii i zakończeniu mszy świętej 
dziękczynnej pobłogosławił wieńce dożynkowe i wszystkich 
obecnych, a po odśpiewaniu pieśni „ Boże coś Polskę” rozpo-
częło się gminne świętowanie dożynek.
 Rozrywkową część dożynek poprowadził Adam Berkowicz, 
który, witając wszystkich uczestników tej uroczystości, oddał 
głos gospodarzowi gminy Wojciechowi Staniszewskiemu. Ten 
zaś witał zaproszonych gości przybyłych z województwa, po-
wiatu i ościennych gmin, a wśród nich byli: poseł Jan Warzecha, 
starosta powiatu dębickiego Andrzej Reguła, radni powiatu 
Leszek Bieniek, Kazimierz Sarna i Jan Janiga, burmistrz dębicki 
Mariusz Szewczyk, wiceburmistrz Pilzna Krzysztof Krawiec, 
wójt gminy Dębica Stanisław Rokosz, Robert Mucha wójt gminy 
Jodłowa, zastępca komendanta powiatowego policji w Dębicy 
podinspektor Janusz Natkaniec, dyrektor oddziału KRUS Wie-
sław Lada, prezes Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Andrzej 
Czernecki. W swoim wystąpieniu burmistrz Wojciech Stani-
szewski przypomniał o chłopskim premierze wywodzącym się 
z Wierzchosławic, Wincentym Witosie, głoszącym etos pracy 
na roli. Potem burmistrz przedstawił starostów dożynkowych, 
a byli nimi Agnieszka Sarnecka z Kleci, żona i matka oraz 
gospodyni, która wraz z mężem pracuje na dużym areale przy 
produkcji zbóż, oraz Adam Rak – kawaler z Nawsia Brzoste-
ckiego, gospodarz pracujący na dużym areale i specjalizujący 
się w hodowli trzody chlewnej. Starostowie obdarowali burmi-
strza bochnem chleba, mówiąc „dziel równo i sprawiedliwie”. 
Wzruszony burmistrz ucałował chleb, a potem rozdzielił go 
na drobne kawałeczki i wraz z plasterkiem kiełbasy częstował 
wszystkich obecnych gości. 
 Podczas całej uroczystości dożynkowej przygrywała rodzin-
na kapela Zastawnych. Grała siarczyste oberki, przeróżne polki 
oraz ludowe brzosteckie przyśpiewki. Rytmiczność i śpiewność 
klarnetu podrywała wszystkich obecnych do tańca. Radosne 

oberki i niezwykłe dźwięki wydobyte z cymbałów przy wtórze 
skrzypiec i kontrabasu zmuszały przybyłych do wspomnie-
nia dawnych czasów, kiedy to takie kapele przygrywały na 
weselach, zabawach, spotkaniach towarzyskich i dożynkach, 
a tańcom nie było końca.
 Przemawiali też przedstawiciele zaproszonych gości, a wśród 
nich poseł Jan Warzecha, który przekazał obecnym zmiany 
w nowych zasadach przy produkcji i sprzedaży mięsa wie-
przowego. Starosta dębicki Andrzej Reguła, zabierając głos, 
wyraził słowa uznania dla brzosteckich organizatorów dożynek 
oraz przekazał rolnikom życzenia dalszych dobrych plonów. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzostek Daniel Wójcik – 
kandydat na posła – odniósł się do sytuacji rolników podczas 
tegorocznej suszy. Wyraził słowa nadziei, że środki finansowe 
jako rekompensaty skutków suszy będą szybciej rozdyspono-
wane poszkodowanym rolnikom.
 Wśród zebranych uczestników dożynek stawała się atmosfera 
coraz to bardziej rodzinna. Dzieci pałaszowały smakołyki, mło-
dzież piła soki, wodę mineralną, starsi wsłuchiwali się w śpiewy 
wokalistek i muzykę. Pracownicy WTZ-u roznosili wśród ze-
branych cegiełki na wykończenie modernizacji dawnej plebanii 
dla potrzeb niepełnosprawnych. Z grilla unosiły się zapachy 
pieczonej karkówki, kiełbasy, a przy stołach siedziały grupy 
korowodów wieńcowych z poszczególnych wsi i częstowały się 
przygotowanymi pokarmami. Zapanowała powszechna radość, 
a gawędom wspomnieniom, łzom radości z powitań i pożegnań 
znajomych nie było końca. Strażacy kierowali ruchem pojazdów 
na drodze przed posesją plebańską.
 Tylko pomnik Jana Pawła II stał monumentalny, cały oświet-
lony w słońcu, które miedziany kolor wzmacniało jeszcze bar-
dziej i zmuszało przechodnia do zatrzymania się i zatopienia 
w zadumie. Oby takich świąt ingerujących pokolenia młode ze 
starszymi oraz mieszkańców wsi i miast było jak najwięcej. 
Organizatorom i twórcom gminnych dożynek w Brzostku należą 
się słowa podziękowania i wielkiego uznania.

Zuzanna Rogala 

Wielki Odpust Przeczycki
W piątek 14 sierpnia w wigilię uroczystości Wniebowzięcia 

NMP rozpoczął się Tygodniowy Odpust w Sanktuarium 
Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy. W tym roku Odpust 
miał niezwykle szczególny charakter, ponieważ wypadał w 90. 
rocznicę koronacji i 40. rocznicę rekoronacji łaskami słynącej 
figury Matki Bożej Przeczyckiej. 

Koronacji cudownej statuy papieskimi koronami, która 
była przygotowana przez św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara, 
dokonał w 1925 roku sufragan przemyski bp Karol Józef Fisher 
w asyście biskupów tarnowskich Leona Wałęgi i Edwarda Ko-
mara. Natomiast rekoronacji dokonał 
w roku 1975, na trzy lata przed wy-
borem na Stolicę Piotrową, kardynał 
krakowski Karol Wojtyła w asyście 
kard. Pawła Zun Grany z Górnej 
Wolty (Afryka) i bpa tarnowskiego 
Jerzego Ablewicza oraz kilkunastu 
innych biskupów.

Tegorocznej centralnej Uroczysto-
ści Odpustowej 15 sierpnia o godz. 
1100 przewodniczył ks. bp Andrzej 
Jeż – ordynariusz tarnowski. W swo-
im słowie skierowanym do zebranych 
podkreślił wielki trud, jaki rolnicy 
wkładają w uprawę roli, zebranie 
tego, co ziemia im co roku ofiaruje, 
rodzi. Często zmagają się również z niesprzyjającymi warunka-
mi pogodowymi. Za tę ciężką, ale jakże potrzebną pracę należą 
się im słowa podziękowania i uznania. Uroczysta Msza Święta 
była bowiem jednocześnie nabożeństwem dziękczynnym za 
zebrane plony, zakończone żniwa. Obecne na niej liczne dele-
gacje z okolicznych miejscowości przyniosły ze sobą piękne 
wieńce żniwne, niejednokrotnie prawdziwe „dzieła sztuki”, 
aby w ten sposób oddać hołd Maryi, jak również podziękować 
Jej za zebrany chleb. Zostały one poświęcone przez głównego 

celebransa uroczystości.
W ciągu całego Odpustu Sanktuarium w Przeczycy nawie-

dziło kilkanaście tysięcy pielgrzymów. Swoje spotkania z Mat-
ką Bożą i Jej Synem tradycyjnie przeżywali między innymi 
Rycerze Niepokalanej, chorzy, członkowie Róż Różańcowych, 
rolnicy, Liturgiczna Służba Ołtarza, służby mundurowe, na-
uczyciele i wychowawcy, pracujących na emigracji, dzieci oraz 
młodzież. Odbyła się także specjalna procesja różańcowa na 
miejscowy cmentarz, aby polecić Bogu wszystkich zmarłych. 

Z okazji Odpustu i spotkania Liturgicznej Służby Ołtarza, 
przy Szkole Podstawowej w Przeczycy miał miejsce turniej 
piłki nożnej, w którym wzięło udział prawie stu chłopców. 
Ministranci i lektorzy z różnych parafii rywalizowali w dwóch 

kategoriach wiekowych: szkoła 
podstawowa i gimnazjum. W obu 
kategoriach zwyciężyli gospoda-
rze turnieju, wyprzedzając w kat. 
szkoły podstawowej zawodników 
z Brzostku i Jodłowej, a w kat. 
gimnazjum zawodników z Jodło-
wej i Siedlisk Bogusz.

Wszyscy przybywający do 
Przeczycy pielgrzymi jak również 
parafianie mogli nie tylko oddać 
pokłon Tej, która „przeczy złu 
i nieszczęściu”, ale również wziąć 
udział w specjalnie dla nich zorga-
nizowanych nabożeństwach, wsłu-
chać się w wygłaszane słowo Boże.

Wielki Odpust Przeczycki zakończył się w niedzielę 23 
sierpnia. W tym dniu poświęconym błogosławieństwu dzieci 
uroczystej Sumie Odpustowej przewodniczył ks. bp Władysław 
Bobowski – biskup senior diecezji tarnowskiej. Ks. Biskup jest 
ostatnim żyjącym biskupem biorącym udział w niezwykłych 
wydarzeniach sprzed czterdziestu lat. Jego obecność była bar-
dzo miłą niespodzianką oraz okazją do wspomnień szczególnie 
dla tych, którzy w roku 1975 brali udział w rekoronacji. 

Ks. Rafał Żelazny

Dokończenie ze str. 6
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Nowe drogi w Brzostku
13 lipca odbyło się posiedzenie Klubu Radnych Prawa 

i Sprawiedliwość w składzie 9-osobowym, działającym 
przy Radzie Miejskiej w Brzostku. W posiedzeniu uczestniczył 
poseł Jan Warzecha.
 Wśród wielu omawianych tematów była też poruszana spra-
wa projektu drogi gminnej łączącej ulicę Mysłowskiego z drogą 
krajową nr 73. Podczas dyskusji na ww. temat uznano, że plano-
wana droga nie rozwiąże bardzo ważnego problemu lewoskrętu 
z drogi powiatowej 1319 Brzostek - Smarżowa na drogę krajową 
nr 73 Pilzno-Jasło oraz skrętu z drogi krajowej nr 73 na ulicę 
Szkolną w Brzostku. Uznano, 
że budowa odcinka drogi od 
ulicy Mysłowskiego do ulicy 
Królowej Jadwigi jest zasad-
na ze względu na planowaną 
budowę parkingu przy ulicy 
Królowej Jadwigi. Budowa 
pozostałego odcinka budziła 
bardzo duże kontrowersje. 
Objazd w kierunku Pilzna 
może się już odbywać ulicami 
Mysłowskiego, Przedmieście, 
Szkotnia do drogi krajowej nr 
73. Należy tylko niezwłocznie 
oznakować przebieg trasy 
objazdu. Nadmienia się, że na 
wyżej wymienionych ulicach 
mogą się poruszać samochody 
do 10 ton, gdyż tak ograniczają znaki na drodze powiatowej.
 W toku zebrania postanowiono, iż Marian Warchał, Prze-
wodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwość, prze-
prowadzi wstępne rozmowy z Ks. Proboszczem dr. Janem 
Cebulakiem dotyczące lokalizacji drogi łączącej drogę po-
wiatową Brzostek - Smarżowa z ulicą Szkolną. Proponowana 
droga rozwiąże w bardzo dużym stopniu problem wyjazdu 
w stronę Jasła i ulicy Szkolnej z pominięciem zatłoczonej 
części Brzostku. 21 lipca odbyło się spotkanie w terenie Ks. 
Proboszcza Jana Cebulaka z Przewodniczącym Klubu Radnych 
PiS Marianem Warchałem, na którym uzgodniono przebieg 
drogi i jej szerokość. W imieniu Radnych Klubu PiS oraz 
własnym serdecznie dziękuję za przychylność oraz pozytywne 
załatwienie przez Ks. dr. Jana Cebulaka tak ważnej sprawy 
dla przyszłych użytkowników tej drogi. W dniu następnym, 
tj. 22 lipca, nastąpiło spotkanie ks. Proboszcza Jana Cebulaka, 
Burmistrza Wojciecha Staniszewskiego oraz Przewodniczącego 

Klubu Radnych PiS. Potwierdzono uzgodnienia odnośnie prze-
biegu drogi oraz niezbędnego pasa gruntu pod jej budowę. Ze 
względu na ważność sprawy Burmistrz poinformował nas, iż od 
zaraz rozpocznie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, 
która zostanie opracowana do końca 2015 roku. Uzgodniliśmy 
też, że ze względu na potrzebę tej drogi będzie ona wpisana 
na rok 2016 do wykonania, a środki na jej wykonanie w razie 
trudności pozyskania z zewnątrz będą własne. Równocześnie 
Ks. Proboszcz wyraził zgodę na korzystanie z parkingu przy 
WTZ wielkości około 1500 m². Nadmienia się, że jest już 
wykonana podbudowa, pozostało ułożenie nawierzchni bitu-
micznej. Korzystanie z ww. parkingu zwiększy bezpieczeństwo 
dzieci i ich rodziców. Informujemy, że po konsultacjach Ks. 

Proboszcza z Ks. Biskupem 
jest zgoda Biskupa na zamia-
nę gruntu pomiędzy parafią 
a gminą Brzostek potrzebnego 
na budowę drogi. 
 Ponadto uzgodniliśmy z Burmi-
strzem wykonanie w tym roku 
odcinka drogi z nawierzchnią 
bitumiczną wzdłuż cmentarza. 
Będzie to ulica jednokierunko-
wa. Omówiliśmy też przebudo-
wę drogi powiatowej Brzostek 
– Opacionka na zwężonym 
odcinku, aby mogła mieć dwu-
kierunkową nawierzchnię bitu-
miczną, ponieważ obecny stan 
tego odcinka ze względu na 
bardzo duży ruch samochodo-

wy zagraża bezpieczeństwu z jego korzystania. 
 Klub Radnych PiS wystąpi z wnioskiem do radnych powiato-
wych z naszego okręgu, tj. Leszka Bieńka i Kazimierza Sarny, 
aby w planach inwestycji drogowych na 2016 rok Starostwo 
Powiatowe w Dębicy uwzględniło przebudowę drogi Brzostek 
- Opacionka na zwężonym odcinku nawierzchni bitumicznej 
oraz budowę chodnika na dalszym odcinku przy ulicy Słonecz-
nej wzdłuż ww. drogi powiatowej do drogi gminnej biegnącej 
do Krzyża Jubileuszowego. 
 Uważamy, że wniosek Klubu Radnych Bezpartyjnych złożo-
ny później, tj. 23 lipca 2015 r. w sprawie budowy drogi łączącej 
drogę powiatową Brzostek – Smarżowa z ulicą Szkolną jest 
bezprzedmiotowy, gdyż wszelkie sprawy odnośnie przebiegu, 
włączenia tej inwestycji na 2016 rok oraz jej finansowania 
zostały uzgodnione na spotkaniu 22 lipca 2015 r.

W imieniu Klubu Radnych PiS
Marian Warchał

W związku z publikacją artykułu „Nowe drogi w Brzostku” 
autorstwa Pana Mariana Warchała pragnę uściślić kilka 

bardzo ważnych wątków.
Przypominam, że Rada Miejska głosami także i radnych 

PiS jednogłośnie przegłosowała uchwałę o wykonaniu projektu 
drogi na całość odcinka ul. Mysłowskiego - droga krajowa 
nr 73. Stąd całkowicie niezrozumiałe jest dla mnie obecne 
stanowisko radnych PiS i wg mnie tłumaczy to tylko zbliżająca 
się kampania wyborcza. Dodam jeszcze w sprawie „lewoskrę-
tu” na Jasło, że jeśli - na mój rachunek - będzie można w lewo 
skręcić do Jasła i z rynku, i z nowej drogi, to sytuacja ulegnie 
znaczącej poprawie. Co do „objazdu” ulicami Mysłowskiego, 
Gryglewskiego, Przedmieście i Szkotnia, to wyjaśniam, że 
jest on znany praktycznie wszystkim użytkownikom drogi od 
strony Nawsia i oczywiście znaki można postawić, ale nikt 
tam nie pojedzie, tylko dlatego że nagle się one tam pojawią. 
Nie wyobrażam sobie również skrętu z Przedmieścia w ulicę 
Szkotnia np. ciężarówką z ładunkiem 8 ton. 

Jeszcze raz dziękuję Panu Marianowi Warchałowi za włącze-
nie się w sprawę realizacji budowy drogi z Nawsia Brzosteckie-
go przez Warsztaty Terapii Zajęciowej do ul. Szkolnej. Drogę 
tę od dawna planowano i miała mieć taki właśnie przebieg. Jej 
budowa była przedmiotem dyskusji podczas ostatnich zebrań 

z mieszkańcami Nawsia Brzosteckiego (są odpowiednie pro-
tokoły), a możliwość jej realizacji rozważał jeszcze Burmistrz 
Leszek Bieniek. Prosiłbym jednak na przyszłość, by w przeka-
zywanych do publikacji tekstach być precyzyjnym i nie tworzyć 
wrażenia, że pewne decyzje zapadają poza miejscami i gremia-
mi, które do takich spraw są powołane. Proszę też pamiętać, że 
luźne rozmowy mające charakter „techniczny” nie są tożsame 
z własnymi wyobrażeniami i nie powodują automatycznych 
zapisów w budżetach, których jeszcze nie ma.

Stanowczo nie zgadzam się z pomysłem, by wpisywać do 
planów inwestycyjnych Starostwa Powiatowego na rok 2016 
remontu drogi w odcinku Brzostek - Opacionka. Nie dlatego że 
jestem takiemu remontowi przeciwny, tylko dlatego że jest już 
zgłoszony do Starostwa wstępny harmonogram remontów dróg 
powiatowych na terenie naszej gminy. Wydaje mi się, że takie 
kroki, o jakich pisze Radny Warchał, powinny być w pierwszej 
kolejności ustalane z burmistrzem. Powiat zapewne chętnie zgo-
dziłby się na taką propozycję, o jakiej pisze Radny Warchał, ale 
nie zrealizuje wtedy innego zadania, jakie już wstępnie z nami 
ustalił, czyli projektu i remontu drogi powiatowej w odcinku 
Wola Brzostecka – Smarżowa. Koszt remontu wspomnianego 

Tu powstanie nowa droga od Nawsia Brzosteckiego

Komentarz Burmistrza do tekstu „Nowe drogi w Brzostku”

Dokończenie na str. 9

Fot. Paweł Batycki
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I w tym roku zgodnie z kilkunastoletnią tradycją 16 sierpnia 
o godzinie 18.00 została odprawiona w przeczyckim sank-

tuarium msza św. w intencji służb mundurowych powiatu 
dębickiego i okolic. Nie wszystko jednak odbyło się tak jak zwy-
kle. Przed rozpoczęciem uroczystości zaczął padać długo przez 
wszystkich oczekiwany deszcz i choć nie był może przesadnie 
obfity, to jednak skłonił organizatorów do przeniesienia mszy 
do wnętrza świątyni. Orkiestrę dętą z OSP w Jodłowej, kompa-
nię honorową z OSP w Kołaczycach oraz kilkadziesiąt pocztów 
sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych do kościoła 
wprowadził członek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
OSP Stanisław Bryg. Przybyłych na uroczystość księży, par-
lamentarzystów, samorządowców, strażaków i przedstawicieli 
innych służb mundurowych m.in. policjantów, żołnierzy, służbę 
więzienną i leśników oraz wszystkich pielgrzymów przywitał 
Ksiądz Kustosz Marek Marcićkiewicz. Burmistrz Brzostku 
Wojciech Staniszewski wymienił każdego gościa według god-

ności. Podczas mszy św. piękną 
oprawę muzyczną zapewniała 
strażacka orkiestra dęta z Pil-
zna. Siedzący z przodu mogli 
zauważyć dyrygenta – pana 
w słusznym już wieku, który 
z niebywałą energią i widoczną 
radością, pewną ręką prowadził 
całą orkiestrę. 

Mszę św. odprawiał kapelan 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych Diecezji Tarnowskiej, 
który również wygłosił ho-
milię. Mówił między innymi 
o mundurze, o zaszczycie, jaki 
on daje i o potrzebie noszenia 
tego munduru z godnością. 

Ostatnim akcentem było wyjście księży 
na parking obok cmentarza i poświęcenie 
stojących tam kilkudziesięciu pojazdów 
strażackich oraz ich załóg. Niemiłosierny 
hałas, jaki sprawiły włączone wtedy syreny 
strażackie, niejednemu widzowi boleśnie 
wwiercał się w uszy. Często po takim graniu 
syren słychać było też ubolewanie, że oko-
liczne kury zaprzestaną znoszenia jajek, ale 
ponoć przez tych kilkanaście lat zdążyły się 
już przyzwyczaić.

Ta piękna, coroczna uroczystość zapo-
czątkowana w 1999 roku przez Księdza Ku-
stosza Marka Marcićkiewicza, ówczesnego 
dębickiego Komendanta Powiatowego PSP 
Zbigniewa Mroza oraz ówczesnego Wójta 
Gminy Brzostek Leszka Bieńka, odbywa-
jąca się zawsze 16 sierpnia o godzinie 18.00 
i zawsze w tym samym miejscu, u stóp Prze-
czyckiej Pani, trwale wpisała się w nasze 
strażackie życie i chyba nikt już sobie nie 
wyobraża, że mogłoby być inaczej.

P.S.

w tekście odcinka drogi Brzostek - Opacionka to około 1,8 mln 
zł, a drogi Wola Brzostecka – Smarżowa prawie 8 mln. Staro-
stwo Powiatowe prowadzi obecnie uzupełnienia i skrapianie 
poboczy drogi na Opacionkę i w ten sposób – powtarzając te 
działania - chcielibyśmy doczekać do roku 2017-2018, kiedy 
moglibyśmy tę drogę przebudować. Pragnę przypomnieć jesz-
cze, że Radny Powiatowy Pan Kazimierz Sarna podczas zebrań 
wiejskich w Woli Brzosteckiej, Kamienicy Górnej, Smarżowej 
i Bączałce - jakie miały miejsce na wiosnę tego roku - zbierał 
podpisy mieszkańców pod petycją o przebudowę właśnie drogi 
z Woli Brzosteckiej do Smarżowej. W tej sytuacji taka zmiana 
postawiłaby pod znakiem zapytania wiarygodność wcześ-
niejszych deklaracji. Przypominam jeszcze, że mieszkańcy 
wspomnianych miejscowości na zmianę nawierzchni czekają 
już około 20 lat. 

Nie podzielam opinii, iż w świetle rozmów prowadzonych 
na temat drogi z Nawsia Brzosteckiego przez Warsztaty Terapii 
Zajęciowej do ul. Szkolnej wniosek Klubu Radnych Samorząd 
dla Mieszkańców jest „bezprzedmiotowy”. W tej sprawie na 
dzień dzisiejszy tylko pismo Ks. Proboszcza Jana Cebulaka 
o zamianę gruntów oraz właśnie wniosek Klubu Radnych 
Samorząd dla Mieszkańców są jedynymi – z punktu widzenia 
formalnego – funkcjonującymi dokumentami.

Drodzy Państwo,
życzę sobie i wszystkim mieszkańcom, by w zbliżającej 

się gorączce przed wyborami zachowano zdrowy rozsadek. 
Na sprawy naszej gminy trzeba patrzeć dalej, niż wskazuje 

potrzeba skutecznej kampanii wyborczej, albowiem po wybo-
rach też będziemy tutaj żyć i załatwiać nasze lokalne sprawy. 
Chcę po raz kolejny przypomnieć, że jestem otwarty na pro-
pozycje i pomysły wszystkich obywateli. Nie zawłaszczam 
sobie na własny użytek niczyich pomysłów, nie przypisuję 
sobie nie swoich zasług i nie wchodzę w kompetencje innych 
osób. Chętnie korzystam z pomocy tych, którzy potrafią zrobić 
coś skuteczniej niż ja. Najlepszym przykładem jest Pan Radny 
Warchał, któremu za taką pomoc zawsze dziękuję i można to 
zweryfikować na taśmach z zapisów posiedzeń Rady Miejskiej 
w Brzostku czy na moim profilu FB. Byłoby dobrze, gdybyśmy 
na nasze potrzeby patrzyli nie tylko przez pryzmat tego, kto 
na nas zagłosuje, ale przede wszystkim żebyśmy mieli w per-
spektywie interes miasta i gminy. Jeśli chcemy, by Brzostek 
się rozwijał, musimy w pierwszej kolejności budować drogi 
i tworzyć tereny inwestycyjne. Upraszczać i lepiej komuniko-
wać miasto. Odrzucić myślenie, że półśrodkami uda się sprawy 
załatwiać. Trzeba mieć odwagę i wizję, bo inaczej trwać będzie-
my w niemocy. Nie ma spraw, których rozwiązanie zadowoli 
wszystkich. Ale trzeba rozmawiać z każdym, szukać kompro-
misów, starać się minimalizować ewentualne niedogodności. 

Na koniec apeluję do redakcji „Wiadomości Brzosteckich”, 
by w atmosferze zbliżających się wyborów potrafiła zachować 
bezstronność i zgodnie z prawem prasowym i zwykłą uczci-
wością publikowała nadsyłane materiały wyborcze. Te same 
słowa kieruję do TV Brzostek. Bądźcie otwarci, dociekliwi, 
pytajcie kandydatów nie tylko o to, co zrobią, ale również o to, 
co zrobili. W pierwszej jednak kolejności bądźcie bezstronni. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Dokończenie ze str. 8

Święto służb mundurowych. Przeczyca 2015

Fot. Paweł Batycki
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- Kto ze Skurowej jest bohaterem Węgier? Jakie były dochody 
brzosteckiego proboszcza w dawnych wiekach? Dlaczego nie 
ma parafii w Kleciach? Kogo zabili beskidnicy w Januszkowi-
cach w 1644 r.? Kto jest potomkiem brzosteckich powstańców?
- na te pytania znajdziesz odpowiedź w najnowszej książce 
wydanej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej. 

Wydarzenia roku – SESJA, 
KSIĄŻKA, ODSŁONIĘCIE POMNIKA
4 PAŹDZIERNIKA W BRZOSTKU ZOSTANIE ODSŁO-

NIĘTY „POMNIK UPAMIĘTNIAJĄCY UCZESTNI-
KÓW POWSTAŃ XIX W. I KSIĘCIA MIECZYSŁAWA 
WORONIECKIEGO”. Inicjatorem budowy pomnika 
i koordynatorem inwestycji był ks. prof. dr hab. Bogdan 
Stanaszek. Projekt został zrealizowany przez Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Brzosteckiej z pomocą lokalnych przed-
siębiorców, Społecznego Komitetu Wspierania Budowy 
Pomnika we współpracy z Urzędem Miejskim w Brzostku. 
Pomnik wykonano w ramach projektu dofinansowanego ze 
środków unijnych (działanie 413 „Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013). Realizacji projektu towarzyszyły 
doniosłe wydarzenia kulturalne. 11 października 2014 r. 
w Domu Kultury w Brzostku odbyła się międzynarodowa 
sesja naukowa, w której uczestniczyli wykładowcy uniwer-
sytetów oraz Konsul Generalny Węgier dr hab. Adrienne 
Körmendy. Ponadto w tym roku ukazała się książka pt. 
Z dziejów Brzostku. Studia i materiały. Tom IV. Ta naukowa 
publikacja nawiązuje do powyższych przedsięwzięć, dlatego 
warto zaprezentować ją Czytelnikom.
Seria wydawnicza pt. „Z dziejów Brzostku” ukazuje się od 
ośmiu lat pod redakcją ks. prof. Bogdana Stanaszka, a wydawcą 
jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej. Wsparcie 
finansowe okazało Starostwo Powiatowe w Dębicy. Najnowszy 
tom IV zawiera trzy działy: a) ARTYKUŁY będące w więk-
szości rozszerzoną wersją referatów wygłoszonych na wspo-
mnianej sesji naukowej w Brzostku, b) ŹRÓDŁA - tłumaczenia 
unikalnych tekstów z XVII i XIX w., c) SPRAWOZDANIA.

Książkę otwiera artykuł pt. Drewniany kościół pw. św. 
Leonarda w Kleciach. Analizy, rekonstrukcje, hipotezy dra 
Rafała Nawrockiego (pracownik KUL JPII w Lublinie). Au-
tor w bardzo interesujący sposób opisuje dzieje najstarszego 
kościoła w okolicy, który został wybudowany na przełomie 
XI i XII stulecia w Kleciach. Tam też opactwo benedyktynów 
z Tyńca założyło pierwszą parafię. Trudność badawcza polega 
na tym, że w Kleciach nie ma już ani kościoła ani parafii, 
a źródła historyczne są bardzo szczątkowe. Dlatego tym cen-
niejszy jest ten artykuł i warto go przeczytać. Ponadto dr Rafał 
Nawrocki napisał drugą unikalną rozprawę pt. Epitafium Pawła 
Trojanowskiego z dawnego kościoła św. Krzyża w Brzostku. 
Sam tytuł informuje, że tematyka dotyczy nieistniejącej już 
brzosteckiej świątyni, w której znajdowały się nagrobne epi-
tafia. Kościół ten spłonął wraz z miastem w 1657 r. podczas 
najazdu wojsk Jerzego II Rakoczego. Jednak przetrwała treść 
nagrobnego epitafium szlachcica Pawła Trojanowskiego za-
mordowanego przez beskidników w 1644 r. i pochowanego 
w podziemnych kryptach. Kolejny artykuł pt. Parafia Brzostek 
w XVII-XVIII w. – kwestie gospodarcze napisała dr Dominika 
Burdzy (adiunkt Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach). Autorka doskonale ukazuje ekonomiczno-społeczne 
realia funkcjonowania parafii i dochody proboszczów w czasach 
staropolskich. Następną rozprawę pt. Książę Mieczysław Wo-
roniecki – bohater Wiosny Ludów na Węgrzech napisał prof. 
dr hab. István Kovács, były konsul węgierski w Krakowie, 
wykładowca Instytutu Historii Węgierskiej Akademii Nauk 
w Budapeszcie. Profesor od wielu lat zajmuje się udziałem 
Polaków w dziewiętnastowiecznej historii Węgier. Teraz zapre-
zentował urodzonego w pobliskiej Skurowej bohatera węgier-
skiej młodzieży - księcia Mieczysława Woronieckiego, który 
zginął w walce „Za waszą i naszą wolność” w 1849 r. Autorem 
przedostatniego artykułu pt. Ochotnicy związani z Brzostkiem 
w powstaniu styczniowym jest ks. prof. dr hab. Bogdan Sta-

naszek (Instytut Historii UPJPII w Krakowie). Przedstawił 
w nim losy następujących osób walczących w powstaniu stycz-
niowym 1863-1864: Józefa Żmudzkiego z Brzostku, Macieja 
Pacany z Błażkowej, Władysława Sikorskiego z Januszkowic, 
Konstantego Straciły i Stanisława Kality z Siedlisk-Bogusz, 
ponadto Wincentego Dymnickiego, Jakuba Majkrzakowskiego, 
dra Ludwika Midowicza, Karola Roszkowskiego, dra med. 
Ignacego Januszkiewicza (naczelnika powstańczego Brzostku). 
Na końcu działu zamieszczony jest tekst pt. Rozbicie oddziału 
Jana Stefki ps. „Mściciel” przez UB w Grudnej Górnej w lipcu 
1946 r. mgra Rafała Szczygła (doktorant UPJPII w Krako-
wie). Artykuł ten ukazuje tragiczny epizod walki polskiego 
podziemia niepodległościowego z reżimem komunistycznym. 
O tym wydarzeniu nie wolno było mówić w czasach PRL-u, 
dlatego trzeba kultywować pamięć o Żołnierzach Wyklętych-
-Niezłomnych walczących na naszym terenie. 

Dział „Źródła” zawiera niepublikowane dwa zbiory do-
kumentów sądowych i wizytacyjnych dotyczących parafii 
Brzostek, które przetłumaczył z j. łacińskiego i opracował 
adiunkt KUL JPII ks. dr Marek Kozera: Dokumenty doty-
czące sporu między ks. Janem Żardeckim a wójtem Gawłem 
Kozłowskim i opactwem tynieckim z 1642 r.; Stan parafii 
Brzostek w latach czterdziestych XIX w. w świetle wizytacji 
dziekańskich. Z pierwszego opracowania można się dowie-
dzieć, czego dotyczył spór i jak działał wymiar sprawiedliwości 
w XVII stuleciu. Natomiast dokumenty wizytacyjne z dnia 
23 października 1831 r. ukazują nam stan beneficjum kościoła 
w Brzostku, z których m.in. dowiadujemy się, że: „Proboszcz 
pobiera dziesięcinę snopową z pól Dominium obywateli Brzost-
ku, Januszkowic i częściowo z Kleci, z Zawadki i pól wiejskich 
z Opacionki, Okrągłej, Nawsia i Woli. Dziesięcinę pieniężną 
z Klecia i Bukowej (…). Inwentarz jest następujący: 8 wołów, 
4 konie, jeden byk, 4 jałówki, reszta według spisu…”. To tylko 
mały fragment tekstu ukazujący Czytelnikom ówczesne realia.

Ostatni dział zawiera Informację z budowy Pomnika Upa-
miętniającego Uczestników Powstań Narodowych i Księcia 
Mieczysława Woronieckiego. Oprócz tekstu zamieszczono ze-
staw zdjęć w kolorze dokumentujących to przedsięwzięcie. Po-
nadto znajdujemy fotografie dotyczące powyższych artykułów. 

Przedstawioną książkę pt. Z dziejów Brzostku. Studia 
i materiały, tom IV można nabyć po promocyjnej cenie 
w Bibliotece Gminnej w Brzostku. Dostępne są tam również 
wcześniejsze tomy tej serii oraz inne publikacje wydane 
przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej. Ser-
decznie zapraszamy!

W imieniu TMZB Wiesław Tyburowski
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Zgodziłem się ponownie kandydować do Sejmu

WYWIAD Z POSŁEM JANEM WARZECHĄ
Panie Pośle, nieubłaganie zbliżają się wybory do Sejmu 
i Senatu. Czy uważa Pan, że po 25 października Prawo 
i Sprawiedliwość będzie rządzić samodzielnie?
Bardzo na to liczę, bo tylko wtedy będziemy mogli dokonać 
dobrych, odważnych zmian dla Polski. Chociaż kandydat 
PiS na prezydenta – Andrzej Duda otrzymał na Podkarpaciu 
ponad 71 proc. poparcia, to uważam, że o sympatię i zaufanie 
wyborców należy nieustannie zabiegać, przedstawiając kon-
kretne rozwiązania dla powiatu i regionu. Cieszy mnie to, że 
gmina Brzostek ma prawicowe poglądy – w Grudnej Górnej 
prezydent Andrzej Duda otrzymał ponad 94 proc. głosów. 
Zarówno on, jak i Beata Szydło dużą wagę przykładają do 
równomiernego rozwoju Polski, akcentując niwelowanie 
różnic między Polską zachodnią a wschodnią. Podkarpacie to 
piękny region, jest tu wielu gospodarnych ludzi, ale też niski 
wskaźnik uprzemysłowienia, niski wskaźnik PKB na osobę, 
duże bezrobocie i ogrom-
na emigracja. Mieszkańcy 
Podkarpacia liczą na Prawo 
i Sprawiedliwość.

Ma Pan mocne związki z na-
szą gminą, ukończył Pan 
Technikum Rolnicze w Kle-
ciach, nawet mieszkał chwi-
lę na stancji w Brzostku. Czy 
przełożyło się to na wsparcie 
naszej gminy, naszych inwe-
stycji?
O tym najlepiej będą świad-
czyć fakty, a konkretnie lata 
2010 – 2014, kiedy to PiS 
współrządziło powiatem. 
W tym okresie zrealizo-
waliśmy wraz z władzami 
samorządowymi ogromne in-
westycje i remonty na kwotę 
20,5 mln zł. Do największych 
należy m.in. przebudowa 
drogi Kamienica Dolna – 
Siedliska Bogusz ( 7,15 mln 
zł), przebudowa mostu w Ja-
nuszkowicach (5,8 mln zł), 
przebudowa drogi na trasie 
Wielopole – Dębica w miej-
scowości Grudna (2,5 mln zł), remont drogi Brzostek – Wola 
Brzostecka (1,6 mln zł), droga Zawadka – Przeczyca (600 tys. 
zł), remont trasy Brzostek – Opacionka (550 tys. zł), remont 
drogi w Brzostku za 200 tys. zł, remont drogi w Grudnej Gór-
nej za 200 tys. zł, w Zespół Szkół w Brzostku zaangażowano 
830 tys. zł, zakupiono tam ciągnik za 150 tys. zł i wiele innych.

A skąd się u Pana w ogóle wzięło zamiłowanie do polityki, 
czy Pan nie żałuje tego, że porzucił działalność gospodarczą?
Mój udział w polityce to naturalna konsekwencja marzeń 
z dzieciństwa i chęci pomagania ludziom, to także sprawa 
tradycji rodzinnych i poglądów politycznych: mój pradziadek 
Maciej był posłem na Sejm Krajowy we Lwowie na przeło-
mie XIX i XX w oraz wójtem, a dziadek Stanisław wójtem 
gminy. Tak się składało, że moja aktywność społeczna była 
zauważana. W Technikum w Kleciach zostałem wybrany 
w tajnym głosowaniu przewodniczącym Rady Młodzieżowej 
Szkoły, a na studiach starostą roku. W 1980 roku należałem do 
nielubianego przez władze PRL-u Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów. Pasjonowałem się przemianami w Polsce, odzy-
skiwaniem suwerenności, ideą pierwszej Solidarności. Jako 
młody chłopak emocjonalnie przeżyłem wprowadzenie stanu 
wojennego i rozwiązanie mojej organizacji studenckiej NZS. 
Chociaż moi rodzice nie należeli do żadnej partii politycznej, 
to o sprawach kraju, historii, represjach, szczególnie wczes-

nego PRL-u, wiele się mówiło. Moje poglądy są głęboko osa-
dzone w nauce społecznej Kościoła, poszanowaniu historii, 
tradycji, szeroko rozumianym solidaryzmie społecznym. To 
wszystko odnalazłem w programie ideowym Prawa i Spra-
wiedliwości. Moich wyborów nie żałuję również dlatego, że 
swoje doświadczenie zawodowe, wiedzę, umiejętności mogę 
spożytkować na rzecz Ojczyzny, zarówno w wydaniu mikro, 
jak i ogólnopolskim. Tym bardziej zgodziłem się ponownie 
kandydować do Sejmu, bo wierzę, że Prawo i Sprawiedliwość 
ma teraz szanse samodzielnie rządzić i wiele zmienić, a do 
tej pory byłem posłem opozycji. 

Kogo uważa Pan za swojego największego konkurenta 
w zmaganiach o mandat poselski?
Nikogo nie lekceważę, ale muszę przyznać, że największą 
konkurencję mamy zawsze na naszej liście Prawa i Sprawied-
liwości, która jest bardzo mocna. Kandydują m.in. wszyscy 
aktualni parlamentarzyści oraz aktualni i byli marszałkowie, 
wojewodowie, radni sejmiku wojewódzkiego, starostowie, 
burmistrzowie. To dobrze, bo wszyscy pracujemy na wynik 
naszej partii.

Wspomniał Pan o Sejmie. 
Wielu ludzi śledzących re-
lacje z obrad zastanawia się, 
dlaczego w sali plenarnej 
często zasiada tylko kilku 
lub kilkunastu posłów. Gdzie 
jest reszta?
Każdy poseł jest członkiem 
przynajmniej dwóch komisji 
sejmowych, ja np. pracuję 
w Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi oraz w Komisji 
Skarbu Państwa. Zaraz po 
rozpoczęciu przez marszałka 
trzydniowych lub czterodnio-
wych obrad Sejmu posłowie 
rozchodzą się do innych sal, 
by pracować w komisjach. 
Tych posiedzeń jest 5 do 
6 i trwają po 2-3 godziny. 
Wszystkich posłów w okrą-
głej sali plenarnej można 
natomiast spotkać podczas 
głosowań.

A jak podsumowałby Pan 
mijającą kadencję pracy 
poselskiej? Jakie działania 

zamierza Pan wspierać, jeśli zostanie ponownie wybrany 
posłem?
VII kadencja była bardzo pracowita i aktywna zarówno w te-
renie, jak i w Sejmie, w którym, jak to wychwyciły media 
ogólnopolskie i regionalne, należę do najaktywniejszych po-
słów w różnych kategoriach działalności. Jestem posłem opo-
zycji i uważam, że wykorzystałem w ramach tych możliwości 
wszystko, co było do wykorzystania. Wspierałem samorządy 
w działaniach dotyczących rozwoju infrastruktury drogowej 
i we wszystkich innych, z którymi się do mnie zwracali, m.in. 
marszałek województwa, wójtowie, burmistrzowie, starosta, 
ale przede wszystkim mieszkańcy powiatu, dla których moje 
drzwi były zawsze otwarte.
Podsumowując: do zrobienia u nas w powiecie jest nadal bar-
dzo dużo, m.in. w zakresie inwestycji drogowych jest potrzeba 
dobrego skomunikowania gmin z autostradą. Potrzebujemy 
nowego mostu na Wisłoce w kierunku na Straszęcin, nowych 
łączników z autostradą do węzłów Dębica-Wschód i Dębica-
-Zachód, remontu linii kolejowej L-25 Dębica-Mielec-Tar-
nobrzeg. Będę dalej mocno wspierał samorządy w zakresie 
przygotowania terenów pod inwestycje, aby zatrzymać jak 
najwięcej młodych ludzi i dać im pracę w naszym regionie.

Dziękuję za rozmowę.
Wywiad prowadziła A.G.
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Kapela Zastawnych powstała w czerwcu ubiegłego roku 
z inicjatywy Leszka, Jana i Jakuba Zastawnych. Jednak 

muzyka w tej rodzinie zadomowiła się kilka pokoleń wstecz. 
Najwcześniejsze wzmianki o zamiłowaniu do muzyki w fa-

milii Zastawnych sięga-
ją mniej więcej końca 
XIX w. Prapradziadko-
wie grającego w kapeli 
Jakuba muzykowali dla 
przyjemności w zaciszu 
swojego domu. Gdy uro-
dził się ich jedyny syn 
Franciszek (pradziadek 
Jakuba), zajął miejsce 
prymisty od razu, kiedy 
tylko nauczył się stroić 
i grać na skrzypcach. 
I tak oto jego ojciec Jan 
Zastawny sekundował 
na skrzypcach, jego żona 
Maria Zastawna grała na 
małych ludowych ba-
sach, a młody Franciszek 
na skrzypcach prowa-
dził w rodzinnej kapeli 

prym. Co ciekawe w takim właśnie składzie, tj. skrzypce prym, 
skrzypce sekund i małe basy, w XVIII i XIX w. kapele na te-
renach obecnego Podkarpacia grywały najczęściej. Po I wojnie 
światowej do rodzimych kapel chłopi z orkiestr wojskowych 
przywozili klarnety. Pojawiały się również cymbały przejęte 
przez kapele najprawdopodobniej od Żydów, które na dobre 
zadomowiły się właściwie tylko na terenie Podkarpacia. Są one 
instrumentem charakterystycznym dla Rzeszowszczyzny do 
tego stopnia, że nazywane są właśnie cymbałami rzeszowskimi. 
Akordeon w kapeli to symbol nowoczesności – wszedł w skład 
zespołów muzycznych dopiero mniej więcej przed II wojną 
światową i nie jest wcale instrumentem ludowym – burzy 
archaiczne brzmienie autentycznej kapeli ludowej.
 Zamiłowanie do muzyki w rodzinie Zastawnych szło dalej 
i nie zatrzymało się na pokoleniu Franciszka. Jego dzieci od 
najmłodszych lat przejawiały zdolności muzyczne. Synowie: 
Leszek, Jan, Tadeusz i Stefan zaczęli grywać po weselach, 
a córki: Anna, Stanisława i Janina muzykowały w rodzinnym 
zaciszu. Ile radości musiały sprawiać wszystkie okazje do 
rodzinnych spotkań. Święta, urodziny czy rocznice nie obyły 
się bez muzyki. Franciszek wraz z dziećmi mógł oddawać się 
swemu ulubionemu zajęciu. Jak wspomina 99-letnia siostra 
matki Franciszka – Janina Polakiewicz, z domu Niemasik, 
był to człowiek który zjednywał sobie ludzi muzyką właśnie 

Wielopokoleniowa muzykancka tradycja rodziny Zastawnych

Franciszek Zastawny
w swoim domu Dokończenie na str. 13

Zachwycamy się, że ktoś pięknie tańczy, śpiewa, świetnie 
gotuje, ładnie się ubiera czy ma talent do interesów, ale 
w coraz mniejszym stopniu zwracamy uwagę na sposób 
wypowiadania się, zwłaszcza w sytuacjach oficjalnych.

Moda na językową bylejakość
Pozytywną cechą szkolnego przymusu jest to, że prawie każ-

dy – chcąc nie chcąc – otarł się o dzieła literatury polskiej 
mówiące o patriotyzmie, walkach z wrogiem czy roli języka 
ojczystego w zachowaniu tożsa-
mości narodowej. Dużo pisało 
się o walce z germanizacją 
czy rusyfikacją w okresie 
zaborów. Przeżywaliśmy 
też lata przymusowej 
fascynacji językiem ro-
syjskim, kiedy wkuwa-
ło się na pamięć „żyzń” 
Lenina lub innych „ru-
skich gierojów”. Wtedy 
zazwyczaj stosowano 
się do zasady 3Z, czyli 
„zakuj, zdaj, zapomnij”, 
o ile ktoś w ogóle się 
uczył. Zresztą sam program 
nauczania służył bardziej 
propagandzie niż opanowa-
niu języka użytkowego, a ro-
syjskie „bukwy” stanowiły 
dodatkowe utrudnienie. A ponieważ Polak 
chętnie sprzeciwia się wszelkiemu przymusowi, język rosyjski 
nie miał szans, by na dobre zakorzenić się w polszczyźnie. Po 
latach niepodzielnego panowania język naszych wschodnich 
sąsiadów musiał szybko ustąpić angielskiemu. Tu jednak nauka 
wygląda już inaczej. Dzieci i młodzież uczą się porozumiewa-
nia w języku codziennym, opanowują słownictwo z różnych 
dziedzin, próbują w oryginale czytać literaturę anglojęzyczną. 
I dobrze. W wielu częściach świata jest to bardzo popularny 
język, a jego znajomość przydaje się w pracy, podróżach, ob-
słudze komputera i innych urządzeń. Zresztą w dzisiejszych 
czasach dobrze jest znać kilka obcych języków, nawet wschod-
nich. To jednak nie zwalnia nas z dbałości o język ojczysty, 
zdecydowanie bogatszy i trudniejszy od angielskiego. To tak 
jak z gwarą – wielu ludzi wstydzi się jej, mimo że posługuje 

się nią tylko w sytuacjach nieoficjalnych. Oby wkrótce nie do-
szło do tego, że będziemy się wstydzić polskiego. Chociaż już 
teraz daje się zauważyć, że niektórym zaczyna przeszkadzać 
poprawna polszczyzna. Przyklaskują niedbalstwu językowemu 
coraz bardziej powszechnemu w mediach, wynikającemu po 
części z tego, że w Internecie pisze każdy, co chce i jak chce, 
a telewizyjnymi prezenterami często są osoby cechujące się 
niewielką świadomością językową. Pomału przyzwyczajamy 
się do tego, że można pisać czy mówić byle jak i byle co, a wszy-
scy powinni się tym zachwycać, ewentualnie przynajmniej nie 
zwracać uwagi na błędy. A gdy do tego dołożymy postępujący 
proces ubożenia czynnego słownictwa czy też zanikający brak 
wyczucia, które wyrazy są potoczne lub – co gorsza – wulgarne, 

to obraz polszczyzny zaczyna się przed-
stawiać nieciekawie. I sami 
zniszczymy swój język 
ojczysty. Co to za naród 
bez własnego języka? Wcale 
nie pomaga tu zalew angiel-

skich słówek z lubością 
używanych przez Pola-
ków typu: O.K., sorry, 
wow. W „Syzyfowych 
pracach” Żeromskiego 

współczesnej młodzieży 
najbardziej podobało się to, 
że gimnazjaliści z Kleryko-
wa postanowili, że za każde 

wypowiedziane rosyjskie sło-
wo będą płacić karę. I płacili. 
A gdyby teraz wprowadzić 
te same restrykcje odnośnie 

słówek angielskich? Albo wul-
garnych? Oj, szybko uzbierałaby się niezła sumka!
 Język polski jest na tyle skomplikowany, że chyba nie ma 
osoby, która nie popełniałaby błędów, ale wszyscy w miarę 
możliwości powinniśmy doskonalić swoje umiejętności i dbać 
o to, żeby mówić czy pisać poprawnie, zwłaszcza jeśli chodzi 
o wypowiedzi publiczne. Bo albo jesteśmy Polakami, albo nie. 
Nawet bycie poliglotą nie wyklucza biegłego posługiwania się 
językiem ojczystym.
 Na koniec historyjka z życia wzięta. Pewien mieszkaniec 
Ziemi Brzosteckiej pracujący w kraju, gdzie jeszcze nie ma 
zbyt wielu Polaków, wsiadł do samolotu, a tam słychać głośne: 
„k…, ch…,k…m…” itd. Od razu poczuł się jak w ojczyźnie.

U. K.
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i z muzyką kojarzono go najbardziej. 
Seniorka opowiada, że rodzina Za-
stawnych z Ameryki również była 
bardzo muzykalna. Franciszek co 
niedzielę po obiedzie siadał przy 
stole i na swoich skrzypcach ćwiczył 
nowe utwory zapisane w nutach 
na ostatniej stronie gazety „Radio 
i Świat”. W 1979 r. Zastawni posta-
nowili wziąć udział w Turnieju Gmin 
Brzostek-Pilzno-Jodłowa w Pilźnie. 
Wystąpili w składzie: Franciszek 
- skrzypce prym, Leszek - klarnet, 
Janina - akordeon, Stanisława - 
skrzypce sekund, Jan- kontrabas, 
Stefan - bęben. Wzięli udział w ka-
tegorii zespołów rodzinnych i zajęli 
I miejsce.
 Kolejne pokolenia Zastawnych 
również przejawiają zdolności muzyczne. Synowie Leszka Za-
stawnego od najmłodszych lat pokochali muzykę, szczególnie 
Piotr i Łukasz. Również wnuki Leszka Zastawnego przejęły od 
przodków zdolności muzyczne. Najstarszy wnuk Jakub studiuje 
muzykę w klasie akordeonu. Podobnie wnuczka Julia - uczy się 
gry na skrzypcach, a wnuczka Maja na fortepianie.
 Franciszek Zastawny grał na skrzypcach całe swoje życie. 
W słynnej kapeli z Brzostku, prowadzonej przez Józefa Ruba-
chę prowadził sekund. Grał również w kapeli Pilźnianie na tym 
samym „stanowisku” sekundzisty. Później, gdy w 1999 roku 
Tadeusz Chudy zainicjował powstanie kapeli Brzostowianie, 
Franciszek Zastawny grał w niej prym do końca swojego życia. 
 Po kapeli Brzostowianie nadszedł czas na kapelę Zastawnych, 
która wykonuje autentyczne melodie tylko z terenu Pogórza 
Ciężkowicko-Strzyżowskiego i stara się zachować od zapomnie-
nia jak najwięcej zapomnianych melodii. Obecnie występuje 
w składzie: Józef Śliwa - skrzypce prym, Leszek Zastawny - 
klarnet, Kazimierz Czech - klarnet, Jakub Zastawny - cymbały 
i akordeon, Aneta Wójtowicz - skrzypce sekund i Leszek Wójto-
wicz - kontrabas. W tym roku kapela występowała w Konkursie 

kapel ludowych i śpiewaków w Dębicy. Następnie wzięła udział 
w Przeglądzie Folklorystycznym „KROPA” w Kroczynie, 
otrzymując tytuł laureata w kategorii kapel ludowych. Później 
wystąpiła na pikniku w Przeczycy, spotkaniach kapel ludowych 
w Kożuchowie i 50-leciu Straży Pożarnej w Skurowej. Ostatnim 
wyjazdem Kapeli Zastawnych był udział w 49. „Sabałowych 
Bajaniach” w Bukowinie Tatrzańskiej. Jest to druga w Polsce po 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym 
cykliczna impreza folklorystyczna tej rangi i wielkości. Kapela 
dostała się na tę imprezę dzięki wygranej na wyżej wspomina-
nym Przeglądzie Folklorystycznym „KROPA”. 49. Sabałowe 
Bajania trwały od środy do niedzieli. Kapela Zastawnych wzięła 
udział w festiwalu pierwszego dnia. Przejechała w paradnym 
korowodzie przez Bukowinę, tym samym otwierając festiwal. 
W Sabałowych Bajaniach kapele nie podlegają etapowi konkur-
sowemu, więc podobnie jak reszta zespołów, Kapela Zastawnych 
dała koncert przy Bukowiańskim Centrum Kultury i jako jedyna 
z nich porwała słuchaczy do tańca oraz wywołała gromkie oklaski. 

Jakub Zastawny

Dokończenie ze str. 12

Pytace prowadzący korowód w Bukowinie

Występ Kapeli Zastawnych w Bukowinie

Przejazd Kapeli Zastawnych przez Bukowinę

Fot. Piotr Szczuciński

Kapela rodzinna Zastawnych; Turniej Gmin Pilzno 1979 r.

Centrum Kultury w Bukowinie
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Fot. M
arek G
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adzki

 Zaproście mnie 
Do stołu 
Zróbcie mi miejsce  
Między Wami 
Wspominajcie sobie 
Trudne lata 
Powiedzcie otwarcie 
Co serdecznie boli

/z piosenki Elżbiety Woj-
nowskiej, ulubionego utworu 
Mariana Modelskiego/ 

Marian Modelski urodził się 9 listo-
pada 1924 roku jako pierwszy syn 

Jana Modelskiego i Ewy Modelskiej 
z domu Jakubek. Matka Mariana była 
wdową po Janie Gromadzkim. Miała 
z nim kilkoro dzieci, m.in. Jana Gro-
madzkiego i Józefa Gromadzkiego, który 
był długoletnim organistą w Kościele oo. 
Karmelitów w Pilźnie. Marian Modelski 
przyszedł na świat w Jaworzu Górnym, 
w drewnianym domu przeniesionym 
z Gorzejowej przez Jana i Ewę Gro-
madzkich na zakupione od właściciela 
Strzegocic Łopuskiego gospodarstwo 
rolne. Gotówkę na zakup gospodarstwa 
Jan Gromadzki zarobił podczas wyjazdu 
na „saksy” do Ameryki.

Marian Modelski ukończył 5 klas 
szkoły w Jaworzu Górnym, natomiast 
klasę 6. i 7. szkoły powszechnej - w Pil-
źnie. Od najmłodszych lat wykonywał 
wszelkie prace w gospodarstwie rolnym, 
którego był w niewielkim stopniu współ-
właścicielem. Jako młody człowiek, 
sam, bez ukończenia żadnej szkoły, 
nauczył się robić zastrzyki, również 
dożylne, i świadczył tę oraz inne drobne 
usługi medyczne (przede wszystkim 
opatrunki) okolicznej ludności. Usługi 
te wykonywał w domu, ale gdy chory 
nie mógł przybyć, to jeździł na rowerze 
nawet do odległych okolicznych wiosek: 
Bielów, Strzegocic, Dęborzyna, Zagó-
rza, Kamienicy Dolnej, Gorzejowej, 
a nawet Siedlisk czy Przeczycy. Często 
rodzina niemająca pieniędzy na zapłatę, 
odwdzięczała się, podarowując płody 
rolne (jaja, masło, sery). Zdarzyło się, 
że biedna rodzina z Kamienicy Dolnej 
w dowód wdzięczności zaprosiła całkiem 
obcego im Mariana na ojca chrzestnego 
ich dziecka. Innym źródłem utrzymania 
Mariana było zbieranie ziół i roślin lecz-
niczych. Corocznie zbierał w polu duże 
ilości korzenia perzu, który był chwa-

stem wtedy bardzo popularnym, opalał 
go na ognisku, czyścił, segregował, 
składał w wiązki i zawoził do punktu 
skupu w Tarnowie.

Marian Modelski posiadał niezwy-
kły talent artystyczny, ale nie było mu 
dane rozwinąć uzdolnień, gdyż nie miał 
możliwości ukończenia żadnej szkoły 
artystycznej. Rzeźbił w drewnie i ka-
mieniu gipsowym, malował i kopiował 
obrazy. Założył zespół teatralny przy 
Domu Ludowym w Bielowach, z którym 
wyreżyserował i wystawił kilka sztuk 
teatralnych. Największe uznanie zy-
skała inscenizacja „Starej baśni” J. I. 
Kraszewskiego, która zajęła pierwsze 
miejsce na Powiatowym Przeglądzie 
Ludowych Zespołów Teatralnych w Dę-
bicy. Dużym powodzeniem cieszyła się 
również wystawiona w jego reżyserii 
„Wierna rzeka” S. Żeromskiego. Do obu 
tych przedstawień sam pisał scenariusze, 
występował też w nich jako aktor.

Marian corocznie wykonywał na 
uroczystości Bożego Ciała do kościoła 
parafialnego w Gorzejowej ołtarze, 
które zawsze miały inną formę. Raz 
była to figura Matki Boskiej wykonana 
cała ze ściętego zboża, innym razem 
inscenizacja granicy (słup graniczny 
w polu). Te nietuzinkowe ołtarze na 
zawsze pozostały w pamięci wszystkich 
uczestników uroczystości Bożego Ciała 
w Parafii Gorzejowa. Marian Modelski 
wykonywał również pamiętne, oryginal-
ne szopki bożonarodzeniowe w kościele 
oo. Karmelitów w Pilźnie. Reżyserował 
również kilkakrotnie przedstawienie 
jasełek w tym kościele. Jego malarstwo 
to przede wszystkim kopiowanie dzieł 
wybitnych malarzy polskich (Gierym-
ski, Grottger). Malował dużo obrazów 
świętych Matki Boskiej i Pana Jezusa. 
Wykonywał obrazy Matki Boskiej, in-
krustując je prasowaną słomą i imitacją 
masy perłowej uzyskaną z rozbitych 
skorup małży. Wykonywał również 
ikony, wzorując je na fotografiach ikon 
prawosławnych. Flagową rzeźbą Maria-
na był Chrystus Frasobliwy rzeźbiony 
w czarnym dębie wyciągniętym z ziemi 
podczas wybierania żwiru z Wisłoki.

W wieku lat 50 Marian ciężko za-
chorował, wykryto u niego białaczkę 
limfatyczną.

Leczył się na Klinice UJ w Krakowie 
i tam zmarł 9 grudnia 1978 r. po czte-

Wspomnienie o Marianie Modelskim

Fot. Jerzy Modelski

rech latach walki z chorobą. 
Większość swoich prac, a przede 
wszystkim figury Jezusa Frasob-
liwego, które niesamowicie po-
dobały się wszystkim, ofiarował 
lekarzom i innym opiekunom 
w formie podarku wdzięczności. 
W rodzinie nie zachowała się 
ani jedna taka rzeźba. Marian 
Modelski został pochowany na 
cmentarzu parafialnym w Prze-
czycy.

Wspominał Jerzy Modelski,
bratanek Mariana
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6 maja 1915 roku jednostki IX Korpusu 4. Armii Austro-Węgier-
skiej doszły spod Gorlic do linii rzeki Wisłoka na północ od 

Jasła. Tutaj Rosjanie podjęli próbę ostatecznej obrony w oparciu 
o zachodnie pasmo wzgórz: Januszkowic, Bukowej Brzostku 
i Zawadki. Od świtu 7 maja nacierające wojska austro-węgierskie 
najpierw ostrzelały artylerią rosyjskie umocnienia, a w południe 
ruszyły na niezalesioną dolinę Wisłoki i powyższe wzgórza. 
Umocniony teren zdobywała piechota w sile aż dwunastu pułków 
(ok. 15 tys. żołnierzy), która atakowała stanowiska rosyjskich 
karabinów maszynowych i artylerii, a na końcu była bezpośrednia 
walka na bagnety. W niezwykle krwawej bitwie w dniu 7 maja 
1915 roku zginęło około 1500 żołnierzy, a kilka tysięcy odniosło 
rany. Z tego w walce o samo miasto Brzostek poległo ponad 250 
żołnierzy austro-węgierskich i prawie 100 rosyjskich, wszyscy są 
pochowani na czterech cmentarzach.

Cmentarz wojskowy nr 222 znajduje się na ul. Równie ok. 
150 m od strony skrzyżowania z ul. 20 Czerwca. Można też 
dojechać od strony drogi krajowej nr 73 (odległość ok. 500 m), 
skręcając obok stacji paliw na ul. Równie. Omawiany cmen-
tarz to duża mogiła zbiorowa utworzona na planie prostokąta. 
Jest otoczona pojedynczą rurą stalową na niskich betonowych 
słupkach. Od strony ulicy widać betonowy cokół, a na nim 
umieszczono betonowy krzyż łaciński ze stylizowaną koroną 
cierniową. Na ścianie czołowej jest tablica inskrypcyjna z krót-
kim napisem w języku niemieckim, który po przetłumaczeniu 
brzmi: „46 żołnierzy austro-węgierskich, którzy polegli pod 
Brzostkiem w maju 1915 roku”. Według spisu poległych nie-
mal wszyscy mają nazwiska czeskie lub słowackie i byli to 
rezerwiści tzw. trzeciego rzutu mobilizacyjnego. Cmentarz ten 
jest typowym przykładem mogił zbiorowych projektowanych 
w naszej okolicy przez Gustava Rossmana. Powierzchnia całego 
obiektu wynosi 72 m2.

Cmentarz wojskowy nr 223 położony jest na skraju cmentarza 
parafialnego od strony kościoła przy bramie wejściowej po 
prawej stronie. To duża nekropolia z wymownym pomnikiem 
oraz pojedynczymi i zbiorowymi mogiłami kryjącymi aż 164 
żołnierzy. Obiekt zbudowany został na planie wydłużonego 
trapezu o powierzchni 235 m2. Cmentarz ogrodzony jest pełnym 
murem betonowym od strony wschodniej, a na pozostałych 
bokach są metalowe sztachety z motywem krzyża pośrodku 
każdego segmentu zamontowanego na niskch słupach ka-
miennych. Wejście jest przez furtę jednoskrzydłową na alejkę 

prowadzącą do pomnika wbudowanego w linię betonowego 
ogrodzenia. Pomnik został wykonany z gładzonego piaskowca 
i ma formę wysokiej steli z dwoma parami ośmiobocznych 
słupków po bokach. Na licu steli przykuwa uwagę płaskorzeźba 
głowy Chrystusa w koronie cierniowej. Całość zwieńczona 
jest gzymsem z kutym krzyżem na szczycie. Do cokołu steli 
przylega tumba (forma grobowca) ustawiona na dwóch stop-
niach. Na tumbie znajduje się tablica inskrypcyjna z napisem 
w języku niemieckim, który po przetłumaczeniu informuje, 
że tu spoczywa: „Kapitan OLBRICH z 18 pułku i porucznik 
LEIN oraz pochowanych jest 65 żołnierzy austro-węgierskich 
i 97 rosyjskich. Polegli oni w ciężkich walkach koło Brzostku 
w maju 1915 roku”. Po obu stronach pomnika widać po cztery 
groby ujęte w betonowe obramowania z żeliwnymi krzyżami 
na betonowych cokolikach. Tam spoczywają oficerowie, ka-
deci i podoficerowie. Następnie bliżej wyjścia widać cztery 
ziemne mogiły, które mają charakter zbiorowy i wyróżniają 
je duże krzyże żeliwne jedno- i dwuramienne z ażurowym 

zdobieniem. W największej z mogił oznaczonej krzyżem dwu-
ramiennym spoczywa aż 62 żołnierzy rosyjskich. Pozostałe 10 
pojedynczych grobów ma formę małych steli zwieńczonych 
niewielkimi krzyżami żeliwnymi. Wszystkie mogiły są ułożone 
symetrycznie po obu stronach alejki. Omawiana nekropolia 
została zaprojektowana przez Gustava Rossmana, jest dobrze 
zachowana i należy do największych oraz najpiękniejszych 
w gminie Brzostek.

Cmentarz wojskowy nr 224 położony jest, tak jak poprzednio 
omawiany, na skraju parafialnej nekropoli. To duża mogiła 
zbiorowa utworzona na planie wydłużonego prostokąta o po-
wierzchni 52 m2. Na zboczach mogiły widać betonowe niecki, 
tam niegdyś były tablice z nazwiskami poległych. Obiekt 
ogrodzony jest rurami stalowymi na betonowych słupach. Od 
strony ulicy wznosi się betonowy cokół ujęty między słupy 
ogrodzenia. Na cokole umieszczony jest duży krzyż betonowy, 
który ma na skrzyżowaniu ramion żelazną glorię stylizowaną 
na koronę cierniową. Na ścianie frontowej cokołu znajduje się 
tablica inskrypcyjna z napisem w języku niemieckim. Lako-
niczny napis informuje o spoczywających tu 97 żołnierzach 
austro-węgierskich, którzy polegli w walkach o Brzostek 
w maju 1915 r. Według spisu poległych niemal wszyscy to re-
zerwiści tzw. trzeciego rzutu mobilizacyjnego i mają nazwiska 
czeskie lub słowackie. Jest to największy, pod względem liczby 
poległych, zbiorowy cmentarz wojskowy w gminie.

Cmentarze – Brzostek (cz.2)

Cmentarz wojskowy Brzostek; projektował Gustav Roßmann 
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Fot. Paweł Batycki

Cmentarz wojskowy nr 225 znajduje się obok cmentarza nr 
224, ale nie przylega do ulicy i należy zejść w bok około 20 
m. To też mogiła zbiorowa na planie prostokąta, ale znacznie 
mniejsza. Obiekt ma powierzchnię 26 m2 i ogrodzony jest rura-
mi stalowymi na betonowych słupkach. Z przodu widać duży 
betonowy krzyż na wysokim cokole flankowanym. Na licu 
cokołu znajduje się tablica inskrypcyjna z napisem w języku 
niemieckim informująca o spoczywających tu 42 żołnierzach 
austro-węgierskich, którzy polegli w walkach o Brzostek 
w maju 1915 r. 
Oprac. Wiesław Tyburowski na podstawie literatury: Karolina Pruchnik i Monika 
Kolbusz, Cmentarze I wojny światowej w Gminie Brzostek, Brzostek 2007, mps; 
Oktawian Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 
1995. Do druku przygotował Jacek Samborski.

Miesiące wakacyjne to czas nastrajający do wypoczynku 
w gronie rodzinnym, więc mniej go na działalność spo-

łeczną. Jednak brzosteckie gospodynie zrzeszone w kole starają 
się kontynuować działalność wpisaną na stałe do rocznego 
kalendarza imprez. Jedną z nich jest udział w Powiatowym 
Zjeździe Kół Gospodyń, który tradycyjnie odbywa się w Za-
wadzie. Od 2011 r. spotykają się tam 
członkinie kół gospodyń, by w Sanktua-
rium pw. Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny, z obrazem św. Marty, patronki 
gospodyń, poświęcić swój całoroczny 
trud włożony w pracę społeczną i prosić 
o błogosławieństwo w dalszej działal-
ności. Każdego roku, oprócz udziału 
w uroczystej mszy św., wszyscy spoty-
kają się w Zespole Szkół w Zawadzie na 
imprezie integracyjnej. Tam gospodynie 
wymieniają się doświadczeniami i na-
wiązują nowe znajomości. Powiatowa 
Rada Kobiet, która jest organizatorem tej 
uroczystości, honoruje odznaczeniami 
wyróżniające się kobiety w kole. W tym 
roku takie wyróżnienie otrzymała prze-
wodnicząca brzosteckiego koła gospodyń 
Kazimiera Gotfryd - dyplom uznania 
za aktywność i rozwój działalności koła 
gospodyń w Brzostku.
 Od kilku lat tradycją stało się wicie 

wieńca dożynkowego, by stanąć z nim na odpuście parafialnym 
w Przeczycy u stóp Matki Boskiej Wniebowziętej, a później 
wziąć z nim udział w dożynkach. Tegoroczny wieniec dożyn-
kowy zaprojektowany i wykonany przez członkinie zarządu ma 
kształt kuli zwieńczonej krzyżem, a uwity został z podstawo-
wych zbóż i udekorowany kwiatami ogrodowymi, polnymi oraz 

ziołami. Najpierw został on poświęcony 
w przeczyckim sanktuarium, potem na 
dożynkach gminnych i powiatowych, 
a zapewne nie zabraknie go na innych 
tego typu uroczystościach w najbliższym 
czasie.
 Jak już wyżej zostało wspomniane, 
brzosteckie gospodynie miały okazję 
„zaznaczyć swą obecność” na Gminnych 
Dożynkach w Brzostku. Jak co roku 
przygotowały tzw. „tacę” z kulinarnymi 
wyrobami, którymi mogli się częstować 
uczestnicy tej dorocznej biesiady - święta 
plonów. Zaś wspomniany wieniec dożyn-
kowy dumnie prezentowały w towarzy-
stwie Przewodniczącego Zarządu Miasta 
Brzostek w pięknych ludowych strojach.
 Reasumując, należy stwierdzić, że brzo-
steckie koło gospodyń nadal działa i stara 
się „zaistnieć” w swej „małej ojczyźnie”, 
a także poza jej granicami. 

E.M.

Z działalności brzosteckiego koła gospodyń…

Niedawno zakończyły się wakacje – czas wolny od 
nauki. Zapytaliśmy 73 gimnazjalistów, ile książek 
dobrowolnie przeczytali w ciągu tych dwóch mie-
sięcy. 78% ankietowanych przyznało bez żadnego 
zażenowania, że ani jednej, nawet najcieńszej 
książeczki. W takiej sytuacji na pewno istotna jest 
zainicjowana przez Prezydenta RP już cztery lata 
temu akcja – 

NARODOWE CZYTANIE
Wszystko zaczęło się – wiadomo – od Mickiewi-

cza, rok później panował Fredro, a następnie 
Sienkiewicz. 5 września 2015 r. przywołana została 
„Lalka” Bolesława Prusa – dzieło, po które coraz 
mniej chętnie sięgają współcześni 
czytelnicy, mimo że mówi o wielu 
ponadczasowych problemach z ży-
cia wziętych. Projekt ma na celu 
popularyzowanie najważniejszych 
w polskiej kulturze dzieł, wzmac-
nianie poczucia wspólnej tożsamości 
oraz promowanie kultury żywego 
słowa. Do tej edycji akcji naszą 
miejscowość przygotowało Centrum 
Kultury i Czytelnictwa.

Mieszkańcy Brzostku – trudno 

rzec, żeby tłumnie – uczestniczyli w Narodo-
wym Czytaniu, które odbyło się na tzw. plantach. 
Burmistrz Wojciech Staniszewski wystąpił jako 
pierwszy i tak ruszył z kopyta, że jego następcy 
musieli się nieźle natrudzić, by nikt nie posądził ich 
o nikłe umiejętności czytania. Słuchaliśmy więc 
też „Lalki” w wykonaniu Zuzanny Rogali, eme-
rytowanej, ale wciąż aktywnej nauczycielki, oraz 
przewodniczącego i radnych Rady Miejskiej, czyli 
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Znakomite wyniki w nauce to wynik ciężkiej i wytrwałej 
pracy 38 uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie 

Gminy Brzostek, którzy 25 sierpnia br. odebrali już po raz szósty 
Nagrodę Burmistrza Brzostku. 

Nagrody te przyznaje się uczniom szkół średnich kończących 
się maturą, posiadającym stałe zameldowanie w gminie Brzo-
stek, którzy spełnili co najmniej dwa z poniższych warunków: 
uzyskali celujące, bardzo dobre i dobre oceny z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych (średnia ocen powyżej 4,5); są finalistami 
konkursu przedmiotowego przynajmniej na szczeblu między-
szkolnym (miejsca I - VI); wykazują szczególne zdolności w co 
najmniej jednej dziedzinie (obowiązkowe zajęcia edukacyjne), 
uzyskując z niej stopnie celujące, a z pozostałych przedmiotów 
oceny bardzo dobre, dobre i najwyżej jedną ocenę dostateczną 
lub osiągnęli nieprzeciętne wyniki w rywalizacji sportowej 
(indywidualne osiągnięcia na szczeblu co najmniej rejonowym). 
Oceny złożonych wniosków dokonała komisja weryfikacyjna 
w składzie: Jan Łazowski – przewodniczący komisji, zastępca 
Burmistrza Brzostku; Agnieszka Zaranek – sekretarz komisji, 
pracownik ds. promocji gminy i pozyskiwania środków ze-
wnętrznych; Irena Nosal – członek komisji, kierownik Gminnego 
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku; Paweł Hipszer 
– członek komisji, przewodniczący Komisji Budżetowej i Spraw 
Społeczno-Oświatowych.

Listy gratulacyjne i rzeczowe nagrody Burmistrza 
Brzostku otrzymali: Kamila Andreasik – Brzostek (III LO 
w ZS w Dębicy), Magdalena Augustyn – Januszkowice (LO 
w Kołaczycach), Kinga Byś – Brzostek (I LO w ZS w Krośnie), 
Aleksandra Czarnawska – Klecie (I LO w Dębicy), Michał 
Dobosz – Przeczyca (II LO w Jaśle), Aleksandra Dziedzic – 
Opacionka (LO w Kołaczycach), Karolina Grygiel – Nawsie 
Brzosteckie (I LO w Jaśle), Maria Hynek – Kamienica Górna 
(LO w Kołaczycach), Ewa Juszkiewicz – Klecie (ZS nr 3 w Ja-

śle), Natalia Kalina – Kamienica Górna (II LO w Jaśle), Izabela 
Kalina – Kamienica Górna (I LO w Dębicy), Dominika Kaput 
– Brzostek (I LO w Dębicy), Michał Krzyszczuk – Brzostek 
(I LO w Jaśle), Maciej Kula – Brzostek (LO w Kołaczycach), 
Kamil Lisak – Przeczyca (ZS nr 2 w Dębicy), Monika Nowicka 
– Bączałka (ZS Budowlanych w Jaśle), Piotr Nykiel – Grudna 
Górna (Technikum w ZSZ nr 1 w Dębicy), Anna Paściak – 
Brzostek (LO w Kołaczycach), Karolina Pieniądz – Brzostek 
(LO w Kołaczycach), Mariola Pruchnik – Brzostek (LO w Ko-
łaczycach), Alicja Przybyło – Przeczyca (LO w Kołaczycach), 
Barbara Raś – Kamienica Górna (LO w Kołaczycach), Beata 
Rusztowicz – Opacionka (ZS nr 3 w Jaśle), Krzysztof Stanek 
– Bączałka (ZS nr 2 w Dębicy), Justyna Stanek – Siedliska-
-Bogusz (I LO w Dębicy), Arkadiusz Starościk – Kamienica 
Dolna (ZS Budowlanych w Jaśle), Konrad Stasiowski – Klecie 
(ZS nr 3 w Jaśle), Magdalena Stawarz – Skurowa (ZS nr 3 w Ja-
śle), Monika Stawarz – Brzostek (LO w Kołaczycach), Diana 
Surdek – Januszkowice (LO w Kołaczycach), Grzegorz Szybist 
– Brzostek (II LO w Jaśle), Jakub Wadas – Siedliska-Bogusz 
(I LO w Dębicy), Monika Wal – Wola Brzostecka (LO w Koła-
czycach), Wioleta Wojdyła – Januszkowice (LO w Kołaczycach), 
Natalia Wójcik – Siedliska-Bogusz (I LO w Dębicy), Kornelia 
Wróbel – Smarżowa (ZS nr 2 w Dębicy), Karolina Zawiślak – 
Januszkowice (ZS nr 3 w Jaśle), Bartosz Żydek – Brzostek (LO 
w Kołaczycach).

Uroczystego wręczenia nagród rzeczowych dokonali Bur-
mistrz Brzostku Wojciech Staniszewski oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej Daniel Wójcik. Burmistrz wyraził uznanie dla 
wybitnych osiągnięć uczniów, życzył laureatom kolejnych suk-
cesów, wyznaczania sobie ambitnych celów i konsekwentnego 
ich realizowania. Był uścisk dłoni, gratulacje oraz wspólne 
pamiątkowe zdjęcie.

Jak mawiał Sir Winston Churchill: „Mądry uczy się stale, 
głupi wcale”.

A.Z.

Trzydzieści osiem nagród

Daniela Wójcika, Anny Nowickiej, Pawła 
Hipszera i Mateusza Domaradzkiego. 
Powieść czytał również Tomasz Milian, 
mieszkaniec Brzostku. Jednakże czarne 
chmury zawisły nad Narodowym Czyta-
niem i lektorzy oraz statyści musieli sko-
rzystać z gościnności pobliskiej pizzerii, 
aby nie ulec przemoczeniu przez z dawna 
oczekiwany deszcz. Tymczasem po ryn-
ku przechadzali się Stanisław Wokulski 
i Izabela Łęcka, można także było spot-

kać dostojne damy i kilku Żydów, 
którzy przywoływali atmosferę 
XIX-wiecznej Polski. Szczęśliwi 
posiadacze własnych egzempla-
rzy dzieła Prusa mogli otrzymać 
odcisk pamiątkowego stempla 
nadesłanego przez Prezydenta 
RP. Organizatorzy są niezmiernie 
wdzięczni Państwu Alinie i Sta-
nisławowi Golcom za udzielenie 
schronienia uczestnikom projektu 
przed prawie ulewą i za uratowanie 

ich od śmierci głodowej.
Miało też miejsce pewne zdarzenie 

– kiedy deszcz dość mocno zaczął doku-
czać, Burmistrz stanął z parasolem nad 
Zuzanną Rogalą i wytrwał na posterunku 
aż do końca czytanego przez nią frag-
mentu powieści. Czyżby ta scena zyskała 
wymiar symboliczny? Burmistrzu, chroń 
Brzostek!(?)

U. Kobak

Fot. Paweł Batycki

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

Urokliwa woda

Woda w ogrodzie ma prawie same zalety; po pierwsze jest 
niezwykłą ozdobą, po drugie poprawia mikroklimat, a po 

trzecie uspokaja i przyciąga wiele zwierząt. A wady? Koszty, 
wiele włożonej pracy w budowę i utrzymanie zbiornika oraz 
konieczność stosowania zabezpieczeń, jeżeli mamy małe dzieci.

Wodę w ogrodzie można zaaranżować na wiele sposobów. 
Nawet w małych ogrodach dodaje ona dynamiki i optycznie 
powiększa przestrzeń. Oczka wodne mogą naśladować swym 
kształtem naturę, przybierać postać naturalnych kaskad czy 
owalnych stawików. Mogą także nawiązywać do któregoś z hi-
storycznych stylów ogrodowych lub być bardzo nowoczesne. 
Najważniejsze jednak jest, by styl oczka wodnego nawiązywał 
do stylu domu oraz ogrodu tak, aby całość stanowiła jednolitą 
kompozycję.

Wybór odpowiedniego miejsca na działce
•	 Warto takie zbiorniki umieszczać stosunkowo blisko miejsca 

relaksu, aby woda była w zasięgu wzroku i by móc cieszyć 
się jej widokiem.

•	 Zbiornik powinien znajdować się w miejscu, gdzie będzie 
miał właściwe nasłonecznienie: najlepsze będzie miejsce 
o zmiennej ekspozycji na słońce, gdzie zbyt ciepła woda nie 
pozwoli się nadmiernie rozwinąć glonom, a jednocześnie 
zapewni wystarczającą ilość promieni słonecznych roślinom.

•	 Ważną kwestią jest również odpowiednia ilość drzew 
w otoczeniu zbiornika, jednak spadające liście mogą zalegać 
w oczku wodnym, gnić i je zanieczyszczać.

•	 Warto pamiętać, aby w miejscu budowy nie przebiegały 
żadne instalacje czy korzenie drzew. Gdy zamierzamy 
w oczku hodować ryby, trzeba wiedzieć, że jego głębokość 
musi wynosić min. 1,5 m. To zagwarantuje rybom warunki 
do życia podczas zimowych mrozów.

•	 Pamiętajmy o zabezpieczeniu, jeżeli mamy małe dzieci.

Zakładamy oczko wodne
Jeżeli mamy szczęście i nasza 

działka posiada naturalne zagłę-
bienie, a poziom wód gruntowych 
jest bardzo wysoki, nie pozostaje 
nam nic innego, jak tylko pogłębić 
dół i czekać, aż woda sama do 
niego napłynie. Jednak takie uwa-
runkowania zdarzają się bardzo 
rzadko. Ponad 90% zbiorników 
w ogrodach to zbiorniki sztucz-
ne, które sprawiają wrażenie 
naturalnych. Możemy pokusić się 
o gotowe oczka, wykonane z la-
minatu (czarne), które posiadają 
wyprofilowane półki na rośliny, 
ale niestety ich wadą jest łatwe 
pękanie, gdy chcemy je „udeko-
rować” kamieniami, a poza tym 
nie mogą w nich zimować ryby. 
Lepsze, lecz droższe, są oczka 
wykonane z laminatów żywico-
wych, odporne na uszkodzenia, 
niezwykle plastyczne i bezpieczne 
dla środowiska. Godnym polece-
nia materiałem do budowy zbior-
ników jest wykładzina EPDM, 
czyli syntetyczny kauczuk. Jego 
trwałość wynosi około 20-30 lat 
i jest odporny na działanie mrozu 

i słońca. Najtańszym sposobem i najłatwiejszym do wykonania 
są zbiorniki wykładane foliami PCV. Trzeba dokładnie zgrzać 
jej fragmenty, które dostosowujemy do kształtu i profilu sa-
dzawki. Taki staw wytrzymuje nawet do 20 lat.

Rośliny do oczka wodnego
Aranżując wodę w ogrodzie, trzeba pamiętać o doborze 

odpowiednich roślin oraz o odpowiednim ich posadzeniu.
•	 Rośliny wodne pływające: hiacynt wodny, osoka aloesowa, 

pistia, żabiściek pływający,
•	 Rośliny do strefy wody głębokiej (50-150 cm): grążel żółty, 

lilia wodna (grzybień biały), moczarka kanadyjska,
•	 Rośliny do strefy wody płytkiej (30-50 cm): grzybieńczyk 

wodny, pałka wodna, miniaturowe odmiany lilii wodnej, 
kosaciec żółty,

•	 Rośliny do strefy bagiennej: babka wodna, jaskier wielki, 
kaczeniec (knieć błotna), kosaćce japoński i żółty, czermień 
błotna, kroplik, krwawnica pospolita, niezapominajka 
błotna, pałka wodna, strzałka wodna, tatarak zwyczajny, 
wiązówka błotna,

•	 Rośliny do strefy nadbrzeżnej: firletka poszarpana, funkie, 
gunera, kosaciec syberyjski, liliowce, pełnik ogrodowy, 
rutewka orlikolistna, żurawki.

Technika sadzenia roślin 
Rośliny wodne potrzebują bardzo żyznego podłoża. W skle-

pach można kupić specjalne, wartościowe mieszanki, jednak 
gdy chcemy przygotować je sami, musimy zmieszać glinę 
z bogatą ziemią kompostową, najlepiej z dodatkiem obornika. 
Sposób sadzenia zależy od tego, czy rośliny sadzimy do po-
jemników, czy bezpośrednio do podłoża.
•	 Sadzenie roślin bezpośrednio do podłoża wykonujemy 

przed wypełnieniem zbiornika wodą, mocno dociskamy je 
do podłoża, następnie całość przykrywamy warstwą żwiru.

•	 Sadzenie roślin do ażurowych pojemników wypełnionych 
podłożem polega na umieszczeniu w nich roślin, mocnym 
dociśnięciu i wysypaniu warstwy drobnego żwiru, który 
będzie zapobiegał wymyciu podłoża z pojemnika. Dobrym 
sposobem jest umieszczenie na dnie warstwy kamieni, które 
będą pełnić funkcję kotwicy. Kosze z roślinami opuszcza-
my, w odróżnieniu od poprzedniej metody, do zbiornika 
wypełnionego wodą.

Każdy, kto marzy o wodzie jak z górskiego źródła, powinien 
zastosować pompy i filtry. Wówczas warto się zastanowić, 
czy nie oświetlić oczka wodnego i cieszyć się jego widokiem 
o każdej porze dnia i nocy. q
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BRZOSTECKI KLUB KYOKUSHIN KARATE
ZAPRASZA DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH NA TRENINGI 

W HALI SPORTOWEJ W BRZOSTKU W DNIACH:

WTOREK 

17:30-18:45 – DZIECI
19:00-20:30 – MŁODZIEŻ I DOROŚLI

CZWARTEK

17:30-18:45 – DZIECI
19:00-20:30 – MŁODZIEŻ I DOROŚLI

ROZPOCZĘCIE 01.09.2015 r.
TELEFON KONTAKTOWY 510 179 193

W Okunince nad Jeziorem Białym w dniach od 1 do 7 sierp-
nia odbył się Letni Obóz Karate Kyokushin zorganizo-

wany przez leżajski, brzostecki oraz gorzycki Klub Kyokushin 
Karate. Uczestniczyli w nim karatecy z Brzostku, Nowej 
Sarzyny, Rudnika, Sarzyny, Majdanu Łętowskiego, Jeżowego, 
Gorzyc oraz Tarnobrzega. Na obóz ten przyjechało około 130 
osób, w tym 25 z Brzostku. Braliśmy udział w treningach karate 
na świeżym powietrzu i macie, treningu nocnym oraz treningu 
w wodzie, porannych rozruchach w terenie, a także w jeziorze, 
treningu strzeleckim, meczach piłki nożnej i siatkowej. Dzięki 
ładnej pogodzie codziennie kąpaliśmy się w jeziorze. Najwięk-
szą atrakcją obozu była przejażdżka motorówką po Jeziorze 
Białym oraz przejście przez park linowy. Młodszym uczestni-
kom wiele radości sprawiła wycieczka do wesołego miasteczka. 
W przedostatni dzień odbyło też się pasowanie na samuraja oraz 
sayonara, podczas którego poszczególne grupy zaprezentowały 
wcześniej przygotowane skecze i kawały. Zajęcia prowadzili 
sensei: D. Burda, T. Mendoń, K. Ostrowski, A. Tokarz, P. Jezio-
rowski, M. Michalec, J. Waliłko, B. Bogdanowicz i R. Kolbusz. 
Uczestnicy obozu otrzymali koszulki, czapki oraz pamiątkowe 
zdjęcia. Wszyscy wróciliśmy zadowoleni, opaleni, wypoczęci 
i gotowi do kolejnego sezonu, który rozpoczniemy startem 

w międzynarodowym turnieju Kyokushin Karate Polish Open 
IKO Galizia CUP - 26.09.2015 w Leżajsku.

Robert Kolbusz

LETNI OBÓZ KARATE KYOKUSHIN OKUNINKA 2015
Fot. Robert Garstka
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Figle w „Figielku”
6 sierpnia została zorganizowana przez Panią Sołtys Zofię 

Grodzką oraz Radną Annę Nowicką wakacyjna wyciecz-
ka dla dzieci z Woli Brzosteckiej. Najmłodsi wraz ze swoimi 
opiekunami wyjechali do sali zabaw „Figielek” w Jaśle, gdzie 
mile spędzili czas. Dzieci korzystały z przeróżnych atrakcji, 
jakie oferuje to miejsce. Największe zainteresowanie wzbu-
dzały zjeżdżalnie, trampolina, suchy basen z piłeczkami, 
KINECT xbox360. Uczestnicy otrzymali też mały poczę-
stunek, a punktem kulminacyjnym były lody, które jeszcze 
bardziej osłodziły nasz wyjazd. 
 Serdeczne podziękowania składamy na ręce sponsorów, 
którzy okazali serce i zechcieli umilić wakacyjny czas na-
szym dzieciakom. Należy tu wymienić Panią Halinę Piotrow-
ską - sklep Wola Brzostecka, Pana Artura Potrzebę - sklep 
w Brzostku, Caritas w Brzostku, Państwa Martę i Michała 
Lasków z Krakowa, Państwa Małgorzatę i Jana Gryglów 
z Woli Brzosteckiej. Cieszymy się, że są jeszcze ludzie, 
którzy potrafią bezinteresownie zrobić coś dla innych.

W imieniu uczestników i opiekunów
A.N.

Dni z Nawsiem Brzosteckim
W tym roku w Nawsiu Brzosteckim pierwszy raz w historii 

społeczność zdecydowała się na zorganizowanie dwu-
dniowej imprezy „Dni z Nawsiem Brzosteckim”, podczas której 
uczestniczyliśmy w koncercie rockowym, zabawach dla dzieci 
oraz seansach kina plenerowego.

RockSesja 2015 zaliczona!
21 sierpnia 2015 roku w Nawsiu Brzosteckim miało miejsce 

wydarzenie bez precedensu! Trójka zapaleńców muzyki rocko-
wej w ramach „Dni z Nawsiem Brzosteckim” spełniła swoje 
marzenie i sprowadziła na małą wieś sąsiadującą z Brzostkiem 
zespoły z Tarnowa i Jasła, by zagrały koncert, jakiego w Gminie 
Brzostek jeszcze nie było!

Pierwszy na scenie zameldował się tarnowski zespół Fingers, 
mający na swoim koncie występy jako gwiazda wieczoru na 
tarnowskim festiwalu Demogramy. Zespół wykonał swoje naj-
większe hity takie jak „Reakcja” czy „Wyjście”. Muzycy uraczyli 
publiczność świetnym coverem piosenki Jacka Skubikowskiego 
„Było nas dwoje”. Nawsie Brzosteckie po raz pierwszy usłyszało 
również wielki przebój zespołu Pink Floyd „Another Brick in the 
Wall”. W tym przypadku już nie obyło się bez bisów.

Drugi w kolejności zagrał zespół jasielski zespół TUG BOAT. 

To dzięki niemu pierwszy raz na terenie naszej miejscowości 
ludzie zobaczyli… pogo. Zespół, który koncertował już wspól-
nie z Hunterem i ma na swoim koncie dwie profesjonalne płyty, 
rozgrzał publiczność do czerwoności swoim „Ołowianym snem”, 
a zwieńczeniem całego koncertu stało się brawurowe wykonanie 
przeboju zespołu Tool „Sober”. Tak, to był zdecydowanie nie-

zapomniany „wieczór z rockiem” w Nawsiu Brzosteckim. Aż 
strach pomyśleć, że to dopiero początek!

Organizatorzy całego zamieszania, czyli Bartek Ziaja, Mate-
usz Domaradzki i Rafał Wąsik, pragną w tym miejscu podzięko-

wać wszystkim, bez których pierwsza w historii RockSesja nie 
mogłaby się odbyć. Są to: Burmistrz Brzostku Wojciech Stani-
szewski, Centrum Kultury i Czytelnictwa na czele z Kierownik 
Martą Król, Ochotnicza Straż Pożarna w Nawsiu Brzosteckim, 
Koło Gospodyń Wiejskich z Nawsia Brzosteckiego. Dziękujemy 
oczywiście zespołom za cudowne show, a także osobom odpo-
wiedzialnym za oświetlenie i nagłośnienie RockSesji na czele 
z Arturem Tyburowskim, oraz Wam, Droga Publiczności! Do 
zobaczenia za rok!

Na koniec kino „Pod chmurką”
22 sierpnia odbyła się druga część „Dni z Nawsiem Brzoste-

ckim”, o której można przeczytać w artykule pt. „Pożegnanie 
wakacji”. Dzień zabaw zakończył się kinem „Pod chmurką” dla 
dzieci i dorosłych. Podobnie jak podczas piątkowego koncertu 
„RockSesja” o poczęstunek zadbało Koło Gospodyń Wiejskich 
w Nawsiu Brzosteckim, a całe wydarzenie objął patronatem 
Burmistrz Brzostku. Organizatorzy dziękują sponsorom, wśród 
których znaleźli się: Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszew-
ski, Przewodniczący Rady Miejskiej Daniel Wójcik, CKiCz 
w Brzostku, Bank Spółdzielczy i Rzemiosła oddział w Brzost-
ku, firma „EKIW Brzostek”, Zakłady Cukiernicze „Astra” 
w Krajowicach, LGD Liwocz, Firma „E-Matik”, firma „Marbet 
Brzostek”, Delikatesy Centrum w Brzostku i Małgorza Drozd, 
firma Limba, sklep spożywczo-przemysłowy Małgorzata Baran, 
Podkarpacki Bank Spółdzielczy Jasło. 

bzFot. Paweł Batycki
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Fot. A. Z.

Burmistrz Brzostku 
wraz z Towarzystwem 

Miłośników Ziemi 
Brzosteckiej pragnie 

poinformować,
że na dzień 

4 października 2015 r. 
zaplanowano 

uroczyste odsłonięcie 
pomnika 

uczestników powstań 
narodowych XIX w.

oraz 
księcia Mieczysława 

Woronieckiego.
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GMINNE DOŻYNKI 2015 Fot. Paweł Batycki

Bączałka Bukowa

GorzejowaBrzostek

Grudna Górna Januszkowice

Kamienica Dolna Klecie
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GMINNE DOŻYNKI 2015 Fot. Paweł Batycki

Nawsie Brzosteckie Opacionka

Siedliska-Bogusz

Smarżowa

Wola Brzostecka

Skurowa

Przeczyca

Zawadka Brzostecka
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DNI Z NAWSIEM BRZOSTECKIM

Fot. Paweł BatyckiRockSesja

Pożegnanie wakacji

Fot. J. D.Fot. J. D.

Fot. J. D. Fot. K. B.

Co to za motyl?

Zagadka przyrodnicza Fot. Stanisław SzukałaGminne dożynki - delegacja WTZ Brzostek
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Robert Garstka CZARNE PUSTKOWIE
Rozdział III W drodze do korzeni
Część III

W pomieszczeniu widniały ślady obecności człowieka. Wy-
raźnie widać było, gdzie Lotar palił ognisko. Została też 

jego skrzynia, w której trzymał swoje skarby takie jak: książki, 
biżuterię, monety. Niestety, wszystko to wyniosły szopy albo 
zabrały Gule bądź złodzieje. Lotar jednak się tym nie przejął, 
wyciągnął spod lady cienki materac i położył go pod ścianą, 
żeby mógł spać na nim Grzesiek. To nie była jedyna rzecz wy-
ciągnięta z ukrycia. Pojawiły się także kawałki drewna, którymi 
postanowił palić teraz Michał. Lotar znalazł też pudełko z za-
pałkami w środku, niezamoknięte i niezniszczone, jeszcze kilka 
starych gazet i Michał mógł zapalać ognisko. Była już godzina 
osiemnasta, noc zaczęła się zbliżać nieubłagalnie, a gdy ciem-
no, na pozostałości starego świata wychodzą najpaskudniejsze 
monstra. Po kilku minutach ognisko już się paliło, oczywiście 
dzięki Michałowi. Krucho było jednak z jedzeniem i odprowa-
dzeniem dymu. Lotar, niestety, jedzenia nie miał, ale zaradził 
coś na dym. Uchylił okno znajdujące się najwyżej w pomiesz-
czeniu, na ścianie głównej. Zabieg wyciągania ciała obcego 

z nogi Grześka przebiegał spokojnie i bez żądnych niemiłych 
niespodzianek. Niewątpliwie był ogromnie bolesny, zwłaszcza, 
że Patryk wykonywał go bez żadnego znieczulenia, powoli i bez 
pośpiechu. Całemu zabiegowi przyglądał się Mikołaj, a Patryko-
wi asystowała Karolina. Dominik, Michał i Lotar siedzieli przy 
ognisku i patrzyli w ogień, nic nie mówili, po prostu patrzyli. 
W pewnej chwili przywódca powiedział do Lotara:
- Może pójdziesz na zewnątrz. Słudzy Krzysztofa na pewno 
nas szukają.
Lotar kiwnął głową na tak, wstał i wyszedł, nie mówiąc nic. 
Po chwili od ogniska wstał także Michał i dołączył do Lotara. 
Krystian spał natomiast za ladą. Można powiedzieć, że w naj-
gorszym miejscu. Trzymał głowę zaraz obok legowiska szczura, 
którego zabił Lotar. Smród i kości zabitych ofiar widocznie nie 
przeszkadzały Krystianowi w ładowaniu baterii. Na zewnątrz 
przyjaciele rozmawiali ze sobą w dosyć swobodny sposób, bez 
żądnych ceregieli, traktowali się równo, najprościej mówiąc, 
polubili się, nawet bardzo.
- Myślisz, że Krzysztof wyśle oddział, by nas zabił? - zapytał 
Lotar.
- Pewnie tak. Patrz! Tam coś się świeci!
Michał dostrzegł świecącą się w oddali pochodnię, którą trzy-
mał jeden ze sługusów Króla Pająków. Kamraci zauważyli, jak 
podchodzi on do auta porzuconego przez nich i je podpala. Naraz 
usłyszeli wybuch, który zatrząsnął niestabilnymi budynkami 

Dokończenie na str. 26

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

Pożegnanie wakacji
22 sierpnia w Nawsiu Brzosteckim odbyło się „Rodzinne 

Pożegnanie Wakacji”. Rozpoczęło się o godz. 16.00 
utworem „Jedzie pociąg z daleka”. Wszyscy chętnie włączyli się 
do wspólnej zabawy. Pierwszą atrakcją była jazda na taczkach, 
w której ramię w ramię szli Burmistrz Wojciech Staniszewski 
oraz jego zastępca Jan Łazowski. Po zaciętej rywalizacji zwy-

cięstwo osiągnął Jan Łazowski. Druga runda zakończyła się 
rewanżem. W taczkach wożono Sołtys Nawsia Brzosteckiego 
Annę Ziębę oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Daniela 
Wójcika. Następna konkurencja to bieg rodzinny, w którym 
dziecko razem z rodzicem związano szarfą. Konkurencja była 
duża, zabawa natomiast sprawiała wiele radości zarówno 
uczestnikom, jak i widowni. Później przyszedł czas na bieg 
utrudniony tym, że na dużej drewnianej łyżce leżało surowe 
jajko. Wszyscy świetnie się bawili. Niejedno jajko rozbiło 
się na trawie, budząc tym salwę śmiechu i braw. I na koniec 
bieg w worku. Nie sposób przemilczeć tutaj zdecydowanego 
zwycięstwa Daniela Wójcika, który swoją taktyką i sprytem 
w znaczący sposób pokonał konkurentów. Kolejny etap im-
prezy poświęcony był straży pożarnej i niebezpieczeństwu, 
jakie niesie ogień. Strażacy na oczach młodych widzów 
gasili ogień, a następnie przeprowadzili fachowy kurs 
połączony z egzaminem, jak postępować, kiedy pojawia 
się niebezpieczeństwo pożarowe. Na zakończenie wszyscy 
mogli uczestniczyć w „Kinie pod chmurką” i oglądnąć bajkę 
– „Pingwiny z Madagaskaru”. Nie brakowało również poza 
tym wielu atrakcji w postaci nagród, malowania twarzy. 
Kusiły także ciasteczka domowej roboty przygotowane przez 

Panie z KGW. Kto 
nie chciał słod-
kiego, mógł zjeść 
kiełbaskę z grilla. 
W sporym tłumie 
dorosłych i dzieci 
można było za-
uważyć baśnio-
wych bohaterów: 
Misia, Lamparta, 
Tygryska, Stań-
czyka, Księżnicz-
ki, Szeryfa czy 
też Czerwonego 
Kapturka, którzy 
czuwali nad za-
bawą i wytrwale 
tworzyli na twarzyczkach najmłodszych niezwykłe postacie 
motyli, kotków, piesków itp. Ostatnią atrakcją dla dorosłych 
było wspólne oglądanie od godz. 20.00 filmów: „Sztos 2”, a na-
stępnie „Poranek kojota”. Po północy skończyło się Rodzinne 
Pożegnanie Wakacji. 

Mamy ogromną nadzieję, że za rok również będziemy mogli 
może nawet w jeszcze większym gronie żegnać w Nawsiu Brzo-
steckim wakacje. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili 
się, by ta impreza się odbyła: Burmistrzowi Brzostku, Paniom 
z KGW, Strażakom z OSP, CKiCz, Pani Sołtys Nawsia Brzo-
steckiego, Radzie Sołeckiej, sponsorom i pozostałym osobom 
zaangażowanym w organizację i przygotowanie imprezy.

Organizatorzy

Fot. K. B.

Fot. J. D.
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Dokończenie ze str. 25
i na domiar złego obudził Krystiana. Dominik natychmiast 
przyszedł do chłopaków, którzy pokazali mu członków gangu 
Tarantuli. Ten wyciągnął z pochwy strzelbę i wycelował w jed-
nego z nich (sługusów było tam około czterech). Jeden strzał. 
Dominik trafił centralnie w zakapturzoną głowę członka Gangu. 
Natychmiastowy zgon, śmierć na miejscu. Reszta bandytów na-
tychmiast się zorientowała, skąd strzelano i zaczęli iść w stronę 
Skorpionów. Na czele szedł Aragog ubrany w metalowy pancerz 
w czarnym kolorze z wyrytą czerwoną jak krew Tarantulą. Na 
głowie miał kaptur oraz charakterystyczny, czarny diadem, któ-
ry symbolizował prawie najwyższą pozycję w Gangu. Tarantule 
liczyły bowiem około pięćdziesięciu członków. Ci, którzy ata-
kowali blok, to najlepsi żołnierze. Dominik, widząc to, szybko 
obudził Krystiana i zaciągnął na zewnątrz. Lotar opowiedział 
mu, co się dzieje, a Michał zawołał, ale w końcu siłą przyprowa-
dził Mikołaja. Karolina została wewnątrz, asystując dalej przy 
wyciąganiu ciała obcego z nogi Grześka. Wszyscy, którzy byli 
poza budynkiem, mieli broń w ręku. Dominik wymyślił sprytny, 
prosty plan. Podzielił się nim ze wszystkimi i od razu zaczęła się 
akcja. Michał pobiegł i schował się za kaplicę, Mikołaj okrążył 
sklep i zaczaił się zaraz za nim. Krystian zeskoczył ze schodów 
i wszedł pod nie, położył się na ziemi i czekał, celując w dro-
gę, którą szły Tarantule. Dominik pobiegł od tyłu budynków 
i zaczaił się na nich obok pizzerii. Lotar wyszedł naprzeciwko 
Tarantulom, tak jak było to ustalone w planie. Aragog od razu 
go zauważył, jego żołnierze także. Lotar podszedł jeszcze trochę 
bliżej i klęknął, nie pokazywał, że ma broń. Gdy Przemysław 
podszedł do niego, ten powiedział:
- Jestem tu w imieniu Skorpionów. Poddajemy się…
Aragog zdjął chustę z swoich ust, chwycił Lotara za włosy, 
przyciągnął jego twarz do swojej i splunął całą siłą centralnie 
w twarz chłopaka. Ten przewrócił się, otarł twarz o koszulę, 
chowając przy tym broń za siebie tak, że Aragog nie widział. 
Ten uśmiechnął się złowrogo i powiedział zimnym tonem do 
udającego strach Lotara:
- Mam cię gdzieś! Gdzie jest Dominik! Gdzie jest twój gang?! 
Twoi żołnierze?!
Lotar uśmiechnął się do poważnego już Przemysława i powie-
dział zwycięskim tonem:
- Za tobą…
Aragog zaskoczony i przestraszony od razu się odwrócił, tak 
jak tego żołnierze. Wtedy Lotar szybko wstał i wystrzelił 
z pistoletu w tył głowy Żygłowicza. Ten jednak błyskawicznie 
padł na ziemię, kulka trafiła w głowę jednego z jego kumpli, 
zabijając go na miejscu. To był sygnał dla całej reszty. Natych-
miast powychodzili z kryjówek i zaczęli strzelać. Michał trafił 
jednego z żołnierzy, tak jak Dominik i Mikołaj. Wtedy został 
tylko Aragog wstający z ziemi i ostatni żołnierz. Wtem Kry-
stian wybiegł spod schodów, skoczył do przodu, zrobił fikołka, 
wybił się i w locie rzucił sztylet, trafiając żołnierzowi w klatkę 
piersiową. Gdy tylko wylądował na ziemi, szybko podbiegł do 
niego i wbił mu ostrze całkowicie w ciało. Po czym wyjął z we-
wnętrznej kieszeni marynarki pistolet i strzelił w samo czoło. 
Żołnierz zaliczył natychmiastowy zgon. Jedyne, co powiedział 
Krystian to:
- Wiesz, jak trudno doprać krew?!
- Spokojnie, Krystian… Kupimy ci nową kurtkę…- uśmiechnął 
się Lotar.
Przemysław klęknął, wyrzucił broń i patrzył miłosiernie, a jed-
nocześnie żebrząco na stojącego nad nim Dominika. Łzy strachu 
zaczęły płynąć z oczu Aragoga, tego nikt dawno nie widział. 
Żygłowicz wydusił jednak tylko:
- Proszę… Nie zabijaj mnie… Albo zabij… Ale szybko… 
Proszę…
- Krystian… Pistolet - powiedział zimnym głosem Dominik.
Krystian podał szefowi pistolet jednostrzałowy i przyglądał się, 
co przywódca zrobi. Ten przyłożył pistolet do czoła płaczącego 
Przemka i powiedział:
- Powiesz mi, gdzie jest Krzyś.
- Jest… Jest już daleko… Pewnie już w połowie drogi do Kra-
kowa… Tam… Tam mamy bazę… On już tu nie wróci… Jest 
pewny, że zginiecie z naszych rąk…
Dominik splunął na ziemię i wystrzelił z pistoletu. Strzelił, ale 

nie w czoło, tak właściwie to w nic. W pistolecie nie było naboi. 
Przemysław popatrzył na Dominika z lekkim zdziwieniem, ten 
powiedział:
- Nie będę marnował kul na ciebie. Wynocha stąd! Idź lizać 
się Krzyśkowi! Jak cię jeszcze raz tu zobaczymy, to zabiję, 
rozumiesz?
Przemysław cały spłakany kiwnął szybko głową na tak. Domi-
nik zdjął mu z głowy czarny diadem i założył sobie, po czym 
wziął swoją strzelbę, popchnął Żygłowicza i powiedział:
- Pamiętaj! Powiedz szefowi, że zabiłeś nas wszystkich! Na 
dowód… Weź to!
Michał rzucił Przemkowi swój sztylet, a Dominik celował 
z strzelby w Aragoga, który gdy tylko podniósł swoją broń 
i sztylet Michała, uciekał jak najszybciej przed siebie. Nie patrzył 
gdzie, byle jak najdalej od Skorpionów. Krystian położył rękę 
na ramieniu Dominika i powiedział:
- Wiesz… Teraz już wiem, że ciebie serio porąbało!
Krystian roześmiał się, poklepał szefa po plecach i poszedł do 
sklepu. Lotar wraz z Michałem podszedł do Dominika.
- Ja uważam, że dobrze zrobiłeś…- podsumował Lotar.
- A ja odstrzeliłbym mu łeb, ale szkoda mi się gada zrobiło… 
Macie coś do picia? - zapytał Michał Lotara.
- Niestety nie… Ale jutro pójdziemy do Centrum i kupimy, co 
ty na to?
- A ja na to jak na lato - powiedział radośnie Michał.
Wszyscy po kilku minutach wrócili do sklepu. Mikołaj dołą-
czył do wpatrujących się w uciekającego Żygłowicza. W końcu 
wszyscy siedzieli przy ognisku w sklepie. Grzegorz był razem 
z nimi, ale trochę dalej, na materacu. Przeszedł pomyślnie ope-
rację nogi, teraz w miejscu rany jest porządny, solidny opatrunek 
zrobiony przez Karolinę. Karolina siedziała przytulona do Do-
minika, Michał siedział obok Grześka, a Lotar obok Mikołaja. 
Krystian grzał się przy ognisku. Dominik zaczął rozmowę.
- Wiecie co… Gdyby ktoś mi wczoraj powiedział, że tak to się 
skończy, to bym mu nie uwierzył. Uznałbym go za wariata, 
a teraz siedzimy tu, już nie ma z nami naszych przyjaciół.
- No tak… Świat jest okrutny.
- Nie, to życie jest okrutne.
- O tak… Brat staje naprzeciw brata, ojciec naprzeciwko syna, 
najlepszy przyjaciel naprzeciwko najlepszego przyjaciela – 
powiedział Grzesiek, po jego policzkach lekko spływały łzy.
- Oni zginęli za nas… Trzeba to uszanować, co nie? - zauważyła 
smutnym tonem Karolina.
- Tak…
- Tu nie mamy do tego warunków… - stwierdził Mikołaj.
- To gdzie teraz? Jaki jest plan? - zapytał Lotar.
- Michał? - Dominik popatrzył na Michała, a ten przedstawił 
już dawno szykowany w głowie plan.
- No posłuchajcie, zrobimy tak. Jutro wstajemy rano, ktoś zostaje 
pilnować Grześka, na przykład Patryk albo Karolina. Reszta się 
rozdziela i penetruje budynki, które nie są zawalone. Wracamy 
do sklepu wieczorem, śpimy do rana i idziemy przez Klecie czy 
tam Góry do Januszkowic. Słucham was, co myślicie?
Wszystkim ten plan się podobał, jednak nikt się nie odezwał. 
Dominik powiedział więc:
- No dobrze. Więc głosujemy, kto jest za tym planem?
Wszyscy obecni ponieśli rękę do góry. Michał się uśmiechnął.
- No to mamy rozstrzygniętą sprawę… Szefuncio. Nie myśl 
jednak, że tak łatwo oddam ci koronę.
Wszyscy zaczęli się śmiać. Lotar wstał od ogniska i zamknął 
drzwi od wewnątrz nie zamkiem, lecz na haczyk. Gdy Lotar 
usiadł do ogniska, Michał powiedział:
- Wiesz co, Lotar. Twoje imię mi się kojarzy z ,,Gothic II”. Nie, 
Dominik?
- Tak, od dzisiaj jesteś… Paladyn, tak jak Lotar w Gothic.
Lotar nie znał Gothic ale z grzeczności pozwolił do siebie tak 
mówić, po chwili ogłosił:
- Zgoda, jeżeli ty będziesz Szefuncio, Michał Piwo, Patryk Me-
dyk, Mikołaj Złotko, Grzesiek Snajper, Krystian James Bond, 
a Karolina Puma.
Wszyscy wybuchnęli śmiechem, ale po chwili każdy swoją 
nową ksywę przyjął. Jeszcze chwilę tak sobie siedzieli, a potem 
wszyscy pozasypiali, niekoniecznie na jakimś posłaniu.

Cdn.
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- Stasiu, dlaczego wnosisz to wiadro 
z wodą do sypialni?

- Bo tata prosił, żeby go o piątej po cichu 
obudzić…

  
- Mamo, chłopcy zaczynają mnie pod-

rywać!
- W jaki sposób, córeczko?
- Rzucają we mnie kamieniami…

  
- Mamo, ile jest pasty do zębów w tubie?
- Nie mam pojęcia.
- Ja wiem! Od telewizora do kanapy.

  
- Naprawdę zamierzasz rzucić alkohol? 

– pyta marynarz kolegę.
- Już podjąłem pierwsze kroki. Na razie 

wyrzuciłem za burtę wszystkie puste 
butelki.

  
- Czy przypadkiem nie zgubiłeś portfela?
- Nie.
- To pożycz sto złotych.

  
- Ile masz lat?

- Liczę 25 lat.
- A ilu nie liczysz?

  
Okulista zapisuje pacjentowi krople 

i mówi:
- Będzie pan zakraplał oczy trzy razy 

dziennie.
- Przed czy po jedzeniu, panie doktorze?

  
Spotyka łysy szczerbatego i mówi:
- Ej ty, zazgrzytaj zębami.
- Jak zazgrzytam, to ci włosy dęba staną!

  
- Kelner, w moim jajku jest kurczak!
- Kurczak? To dopiszę do rachunku.

  

Grażyna Mączkowska „Powiedz, że mnie kochasz, mamo”
Wzruszająca przez swoją prostotę 

i autentyzm opowieść o potrzebie mi-
łości i trudnościach z jej okazywaniem. 
To historia życia ponadpięćdziesięcio-
letniej obecnie kobiety – życia nieła-
twego i zwyczajnego, ale może właśnie 
dlatego tak ciekawego. Ze skutkiem 
dzieciństwa pełnego przemocy fi-
zycznej i emocjonalnej, Gabi zmaga 
się do dziś… Tym, czego bohaterce 
brakowało najbardziej, był brak akcep-
tacji ze strony matki. Tytułowa prośba 
przewijała się przez cale jej trudne 
życie. Po lekturze tej mądrej, wzruszającej książki nikt już nie 
będzie wątpił, że nie wolno skrywać dobrych uczuć, że ciepło, 
serdeczność i akceptacja są najwspanialszym darem, jaki każdy 
z nas może ofiarować innym – a zwłaszcza swoim dzieciom.

Denise Kiernan „Dziewczyny ato-
mowe”

Nieznana historia kobiet, które 
pomogły wygrać II wojnę światową. 
Poznajcie Celię, Toni, Jane, Kattie, 
Virginię i wiele innych pięknych, mło-
dych kobiet. Przyjechały z odległych 
zakątków Ameryki do pracy w mie-
ście, które nie istniało na mapach. Nie 
wolno im było mówić o tym, co robią. 
Rozpoczęły wyścig z czasem, aby ura-
tować swój kraj. Zmieniły losy wojny 
i świata. Na zawsze.

Leonard Pluta „Ojciec tysiąca sierot”

Zima 1942 rok. W małym polskim 
sierocińcu w Taszkiencie księdza 
budzi gwałtowne pukanie do drzwi. 
Za kilka godzin ojciec Franciszek ma 
wyruszyć z grupą sześćdziesięciorga 
sierot do polskiego obozu utworzonego 
w Indiach przez maharadżę z Nawa-
nagar. Tam będą miały zapewniony 
spokój do końca wojny. Za drzwiami 
czeka mały chłopiec, którego ksiądz 
w końcu decyduje się zabrać ze sobą 
mimo ogromnego ryzyka związanego 
z przemyceniem dziecka przez granicę Związku Sowieckiego. 
Tak zaczyna się wieloletnia tułaczka ojca Franciszka i polskich 
dzieci po świecie.

Historia oparta jest na faktach. Powieść powstała dzięki 
notatkom i wspomnieniom głównego bohatera ojca Franciszka 
Pluty, który w 1939 roku został aresztowany przez Sowietów 
i osadzony w łagrze. W 1941 roku po tzw. amnestii dla Po-
laków wstąpił do armii Władysława Andersa. Na przełomie 
1941 i 1942 roku otrzymał polecenie otoczenia opieką ducho-
wą dzieci zgromadzonych w polskim sierocińcu, następnie 
towarzyszył im w podróży do Indii, a tam w Balachadi pełnił 
funkcję komendanta osiedla polskich dzieci. Zmarł 23 stycznia 
1990 roku w Kanadzie.

Autorem powieści jest bratanek Franciszka. W 2011 roku 
książka miała amerykańską premierę.

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

jest kołem 
ratunkowym 
na morzu życia

ROZRYWKA

Rady, aforyzmy i drogowskazy dla każdego
wybrała Maria Kawalec

 ¾  Jeśli człowiek popełnia błąd, musi się umieć do niego przyznać./Monteskiusz/
 ¾  Opilstwo nie rodzi wad, ale je wydobywa. /Seneka/
 ¾  Biednym nie przyjdzie nic z tego, że bogaci też zbiednieją. /Stefan Kisielewski/
 ¾  Nasz ból nie daje nam prawa do ranienia innych./Abraham Lincoln/
 ¾  Obcowanie z dobrymi jest ćwiczeniem się w cnocie, ze złymi – wyzbywaniem się cnoty./Ksenofont/
 ¾  Nigdy nie trać cierpliwości – to jest ostatni klucz, który otwiera drzwi./Antoine de Saint-Exupery/
 ¾  Doszukuj się cnót u innych, a u siebie wad./Benjamin Franklin/
 ¾  Uczymy się cnót przez wychowanie w środowisku, gdzie one są praktykowane./Leszek Kołakowski/
 ¾  Aby być lojalnym wobec innych, wpierw trzeba być lojalnym wobec siebie./Stanisław Jerzy Lec/
 ¾  Człowiek sprawdza się w pożyciu z drugimi i w konflikcie z nimi./Mirosław Żuławski/
 ¾  Zdrowa rozmowa jest zdrowsza od najzdrowszej surówki./Czytelniczka biblioteki/
 ¾  Ludzie ceniący bardziej przywileje niż zasady, wkrótce stracą i jedno, i drugie./Dwight Eisenhower/
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ROZWIĄZANIE:
WRZESIEŃ 2015

"

"

Rozwiązania:
krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za motyl? Fot. strona 
24) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 30 września 2015 r. 
do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4. Autorzy po-
prawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej wrzesień 2015

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za motyl?

Imię i nazwisko, miejscowość

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

ZAGADKA LOGICZNA
Puste szklanki
Mam pięć szklanek ustawionych w rzędzie. 
Pierwsze trzy są pełne, a dwie następne - puste. 
Jak sprawić, żeby stały na przemian, raz pełna, 
raz pusta, ruszając tylko jedną szklanką?

Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z LIPCOWEGO NUMERU
Zagadka logiczna: spośród czterech kierunków należy wybrać południe.
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: trzyszcz polny.
Hasło krzyżówki: KTO SAM KŁAMIE, DRUGIEMU NIE WIERZY.
Nagrody książkowe wylosowali: Wiktoria Sroczyńska z Nawsia Brzoste-
ckiego (zagadka logiczna), Stanisława Łukowicz z Opacionki (krzyżówka). 
Nikomu nie udało się rozpoznać trzyszcza polnego

POZIOMO:
1) Środek  lokomocji.  6) Piętro  widowni  teatralnej,  kino-
wej.  11) Nauka  o  ciałach  nieorganicznych.  12) Jed-
nostka  długości  w  astronomii.  13) Węgierskie  imię 
męskie.  14) Kołysanie,  chwianie,  bujanie,  huśtanie, 
wahanie,  kiwanie,  majtanie.  15) Firma  lub  osoba  po-
średnicząca  w  aktach  kupna  i  sprzedaży.  17) Potocz-
nie:  wyrostek;  mały  chłopiec.  19) Drzwi  w  bramie  lub 
murze.  23) Tiulowa  tkanina  osłaniająca  twarz  kobie-
ty.  27) Starożytny gród w Troadzie, nad rzeką Skaman-
der;  Troja.  28) Groźny  dla  statku  na  morzu  29) Ko-
biety  i  mężczyźni  30) Widz  na  trybunie  31) Rybka 
akwariowa.  34) Nakłanianie,  namawianie  do  cze-
goś.  37) Człowiek wyrzekający się przyjemności, wstrze-
mięźliwy.  41) Anna,  polska  piosenkarka  -  „Człowieczy 
los”  45) Pomieszczenie, w którym znajdują się urządze-
nia służące do mycia.  46) Państwo w pd.-zach. Europie, 
w Pirenejach.  47) Drzewo brazylijskie, daje włókno i olej; 
miąglina,  babassu.  48) Odsłonięta  część  sceny  przed 
kurtyną;  proscenium.  49) Funkcja  trygonometryczna: 
odwrotność cosinusa.  50) Indoeuropejka, indoiranka.

PIONOWO:
1) Skłonność,  namiętność,  żądza.  2) Młoda 
owca.  3) Byt  absolutny  4) U  Wańkowicza  na  krate-
rze.  5) Robotnik portowy  6) Drąg z hakiem  7) Stolica 
Guam  8) Kolejna  w  tekście.  9) Wychowanek  średniej 
szkoły  wojskowej.  10) Pracuje  pod  wodą.  16) Jed-
nostka  walutowa  EWG,  wprowadzona  1979.  18) Mia-
sto  na  Pojezierzu  Mazurskim  19) Krój,  wzór,  model 
ubioru  20) Miniona moda  21) Czarodziejka na wyspie 
Ajaja, więziła Odyseusza.  22) Ssak owadożerny żyjący 
w  lasach  Kuby  i  Haiti;  myszoryjek.  23) Polska  wyspa 
na Bałtyku  24) Na nodze żołnierza.  25) Klub piłkarski 
z  Rzymu  26) Rozpadlina  skalna,  avena.  32) Rze-
ka w  pn.  części  Niemiec,  połączona  kanałami  z  Renem 
i  Wezerą;  Amiza.  33) Człowiek  niemy.  35) Wyspy 
Mikronezji.  36) Lewy  dopływ  dolnej  Wisły,  przepływa 
przez Bory Tucholskie.  37) Gatunek antylopy  38) Dzi-
wak,  ekscentryk,  oryginał.  39) Despota,  satrapa,  wład-
ca  absolutny.  40) Po  nim  podwyżka.  41) Potocznie: 
łysina.  42) Komputerowy  klawisz  43) Mieszkaniec 
Archipelagu Malajskiego.  44) Jezioro  we  wsch. Afryce; 
Malawi. 

"

"
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Henryk
Górka

Nocne wojaże
Księżyc na niebie tak jasno świecił
Żonka zasnęła i spały dzieci
A że tak cicho było w tym mieszkaniu
Więc po kryjomu wyszedłem z domu
Miałem na oku młodą dziewczynę
Taką ładniutką miłą Halinę
Ona mi nigdy nie odmawiała
Zawsze serdecznie mnie przywitała
A że za lasem ona mieszkała
Dlatego żonka o niej nie wiedziała
Księżyc przyświecał tak jasno było
O kawalerce mi się marzyło
Szybko ubrałem spodnie i buty
Do mej dziewczyny szedłem na skróty
Szedłem do lasu pośród gęstwiny
Zdobywać serce młodej dziewczyny
I nagle rzeczka na mojej drodze
Bystra i rwąca z kamieniem w dole
Więc po co wchodzić nogą do wody
Wskoczę na kamień nie zmoczę nogi
A że nie byłem już taki młody
Zamiast na kamień wpadłem do wody
A woda zimna kryje ramiona
Głowa wystaje pomocy woła
W lesie ciemno nikt nie usłyszy
Głos mój tu ginie w tej martwej ciszy
Aż w końcu woda mnie wyrzuciła
Na zielonym brzegu mnie ułożyła
Za to że nocą chciałem ukrócić drogi
Przez to za karę wpadłem do wody
Cały mokry szedłem do mej Halinki
Zmęczony zziębnięty i pewny drzemki
Wierzyłem w nią że mnie zrozumi
Zziębniętego mokrego do serca przytuli
Tak zawitałem w Halinki progi
Ona mi rzekła nie dzisiaj drogi
Bo w moim łóżku jest chłopak młody
Ty jesteś stary nie masz forsy ani urody
Ty już masz żonę i parę dzieci
Wracaj do domu ratuj małżeństwo zanim 
się rozleci
Do domu przez las znowu wracałem
Na drodze rzeczkę znów napotkałem
A że już byłem mokry zmęczony
Śmiało wszedłem do rzeki wody
Żona się pyta co ci się stało
Żeś mokry cały i zimne twe ciało
Było gorąco, parno, koń w stajni brykał
Poszedłem nad rzeczkę poić konika
Koń był spragniony słowik zaśpiewał
Wskoczył do wody bo był spłoszony
Chciałem go złapać wpadłem do wody
W końcu złapałem swego konika
Wziąłem za uzdę i przestał brykać
Teraz znasz przyczynę wiesz co się stało
Więc przytul żonko zimne me ciało

Staruszek ubogi
Ubogi staruszek życiem był znużony
Nie chciał żyć na świecie bał się swojej 
żony
Była wiedźmą straszną spokoju nie dała
I co dzień od rana morały prawiła
Spać szła wcześnie wieczorem żeby do 
dnia wstawać
Żeby już od świtu dziadkowi spokoju 
nie dawać
Po co leżysz w łóżku wstawaj na śnia-
danie
Lenistwo jest grzechem boże przyka-
zanie

Gimnastyka ruch wczesne wstawanie
Jest najlepszym lekiem na twe narzekanie
Znalazłabym sobie młodszego spraw-
nego
Ale los mi podrzucił dziada starego
Nienawiścią pała zęby w niego wbija
Przez takiego staruszka jestem nieszczę-
śliwa
Prosi dziadek śmierć by po niego przyszła
Od żony zabrała cierpienie skróciła
Przyjemność małżonce wielką uczyniła
Śmierć nie chce przychodzić
Aż w końcu się stało staruszek jest chory
Żona uśmiechnięta po pokojach spaceruje
Chorował niedługo Bóg wezwał do siebie
Staruszek szczęśliwy podśpiewuje 
w niebie
Czuje się szczęśliwy i godny zaszczytu
Przecież tam na ziemi nie zaznał do-
brobytu
Nie szuka przyjaźni boi się dusz żeńskich
Może dlatego że był zbyt mało męski
Podobna go przykrość spotkała też 
w niebie
Bo Bóg jego żonę powołał do siebie
Przestraszył się dziadek na widok swej 
żony
Wróciły wspomnienia jak był poniżony
Zażalenie pisze do samego Boga
Po co mi tu w niebie moja ziemska żona
Odpowiedź nadeszła nie po jego myśli
Zapomniał że w młodości był bardzo 
kapryśny 
Musi być przy tobie i prawić morały
Boś za kawalera dużo grzeszył
I rozpustnym czynił swój świat mały
Jak odkupisz winy przebaczenie dosta-
niesz
I wtedy ze swoją żoneczką na zawsze się 
rozstaniesz
Ile cierpień zadałeś drugiemu w prze-
szłości
Po śmierci odliczą z łask szczęścia i ra-
dości

Emigrant
Polski emigrancie jak bezdomne dziecię 
Tułasz się poniewierasz po calutkim 
świecie
Wyjeżdżasz z kraju spod szarego nieba
Szukać za granicą pracy i chleba
Bo matka Polska ojczyzna Twoja
Nie ma zakładów nie ma już pola
Zakład zburzony pole chwastem zarasta
Nie ma pracy w tych wielkich miastach
Tu pozostała wegetacja niewola
Nie popracujesz w polskim zakładzie
Ani na żyznych pegieerowskich polach
Gospodarstwa rolne i pegieery
Poszły na ostrzał nie miały przyszłości 
ani kariery
Bruksela dzisiaj nam cel wytycza
Co mamy robić czym się żywić
Kogo rozbierać i czym dotykać
W co chleb zawijać czym ręce wycierać
Kogo do władzy mamy wybierać
Władza Polaka Polakiem zastrasza
I rzuca naród w niewolę Zachodu
Wy polskie dzieci jak wyrośniecie
Chleba i pracy tu nie znajdziecie
Gdzie zarobicie na renty emerytury
Kto wam za pracę wyrówna z góry

Tutaj biznesmen bat swój wydłuża
Rząd go ochrania jak z bratem się skumał
A Ty Polaku oklaskuj władzę
Za to ci ona rogi pokaże

Zauroczony
Jest tyle dziewczyn w całym kraju
Miła zabawna każda z nich
Brzostek jest jeden w całej Polsce
A w nim Insomnia fajnie w niej jest
Są tam zabawy rozrywki spotkania
W tym raju dużo dziewczyn bawi się
Spotkałem ją tańczącą na parkiecie
Zaraz do gustu przypadła mi
Od zaraz zgodziła się być moją damą
Ode mnie uzależnioną i poddaną
Szczęście tak nagle do mnie przyszło
Tuląc się w tańcu czule szeptała mi
Obiecywała na dłużej już przy mnie być
Ojciec zadowolony cieszy się matka
Że wreszcie synową w domu będzie mieć
Ksiądz zapowiedzi już odczytuje
Na ślub zaproszenia wysłane są
Dumny po wiosce ja spaceruję
Że w końcu żonę będę miał
Tak wcześnie dzisiaj rano wstałaś
Gdy w domu matka ojciec jeszcze spał
Bez pożegnania uprzedzenia wyjechałaś
Nie dając nikomu znać
Zabrałaś pieniądze na wesele przygo-
towane
I wyjechałaś na zawsze w siną dal

Osiemnastolatek
Danusię Krysię Zosię Marysię
Wszystkie dziewczyny kochać dziś chcę
Jestem dorosły i bardzo młody
Doceniam życie świecie mój drogi
Osiemnaście latek dzisiaj już mam
Wino zabawy wszystkie rozrywki
Ładne panienki los mi już dał
W zasięgu ręki mam cały świat
Więc chcę się bawić życia smakować
Dary miłości jak winogrona rwać
Mam pewność siebie w nią mocno wierzę
Że co zapragnę to muszę mieć

Szukałem
Szukałem Ciebie tyle lat
W Poznaniu w Jaśle u stóp Tatr
Zjeździłem Hiszpanię, Anglię, Nowy 
Jork
Szukałem dziewczyny z obcych stron
Poznałem życia gorzki smak
Straciłem wiele cennych dni
Kiedy wróciłem do rodzinnych stron
Spotkałem dziewczę wśród wina gron
Pierwszy raz od tylu lat jestem zado-
wolony 
Znalazłem miłość wracając w swoje 
strony
Nie rozumiem teraz sam po co było 
jeździć tam

NAJNOWSZE WIERSZE HENRYKA GÓRKI
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W dniach 11-20 sierpnia w kompleksie boisk „Moje boisko 
- Orlik 2012” odbyły się V Amatorskie Mistrzostwa Par 

Deblowych w Tenisie Ziemnym Gminy Brzostek. W zawodach 
wzięło udział cztery pary: Rams Sławomir/Nowicki Szczepan, 
Hals Krzysztof/Warzecha Robert, Ryndak Łukasz/Szybist 
Mateusz, Nosal Mateusz/Skórski Krzysztof. Mecze w grupie 
rozgrywane były systemem „każdy z każdym” do 2 wygranych 
setów. Dwie najlepsze pary przechodziły do finału. Wszyscy 
uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom i zaciekle 
walczyli na korcie. 
Wyniki grupy:
Szybist Mateusz/ Ryndak Łukasz - Warzecha Robert/ Hals 
Krzysztof 0:2 (4:6, 3:6)
Warzecha Robert/ Hals Krzysztof - Skórski Krzysztof/ Nosal 
Mateusz 1:2 (6:2, 3:6, 8:10)
Skórski Krzysztof/ Nosal Mateusz - Rams Sławomir/ Nowicki 
Szczepan 0:2(4:6,4:6)
Rams Sławomir/ Nowicki Szczepan - Warzecha Robert/ Hals 
Krzysztof 2:1 (2:6, 7:5, 14:12)
Skórski Krzysztof/ Nosal Mateusz - Szybist Mateusz/ Ryndak 
Łukasz 2:0 (6:4, 6:1)
Szybist Mateusz/ Ryndak Łukasz - Rams Sławomir/ Nowicki 
Szczepan 0:2 (0:6, 0:6)

Do finału awansowały pary: Skórski Krzysztof/ Nosal Mateusz, 
Rams Sławomir/ Nowicki Szczepan
Finał zapowiadał się bardzo emocjonująco, ponieważ obie 

pary deblowe spotkały się już wcześniej w fazie grupowej. 
Zwyciężyli Rams Sławomir/ Nowicki Szczepan, natomiast 
Skórski Krzysztof/ Nosal Mateusz zajęli II miejsce 2:0 (6:3, 
6:4). Po meczu finałowym wręczono nagrody ufundowane przez 
Burmistrza Brzostku Wojciecha Staniszewskiego. Finalistom 
gratulujemy i zapraszamy na przyszłoroczną edycję.

Animator „Moje boisko – Orlik 2012” 
Karol Wojdyła

V AMATORSKIE MISTRZOSTWA PAR DEBLOWYCH W TENISIE ZIEMNYM

Fot. Paweł Batycki

Grzegorz Wojtaczka na koniu Zament wygrał indywidualnie 
zawody kawaleryjskie w legendarnej węgierskiej Stadninie 

Koni Babolna.  Dobrze pojechała też cała polska drużyna, która 
w składzie: Jan Znamiec (8 Pułk Ułanów Niepołomice), Patryk 
Sagan (2 Pułk Strzelców Konnych Hrubieszów), Grzegorz 
Wojtaczka i Piotr Stani-
szewski (oczywiście 20 
Pułk Ułanów z Brzostku) 
zajęła 2. miejsce. Udał się 
rewanż drużynie węgier-
skiej za porażkę w niemie-
ckim Gotha.  Tam górą 
byli nasi ułani, zdobywając 
tytuł międzynarodowych 
mistrzów Niemiec. Po za-
ciętej walce w Babolnej 
węgierscy husarze  - ku 
radości swoich kibiców 
- wygrali kilkoma punk-
tami z naszymi zawod-
nikami. Trzecie miejsce 
zajęła drużyna niemiecka. 
W zawodach startowało 
ponad 40 zawodników 
i 8 drużyn. Prawdopo-
dobnie z początkiem paź-
dziernika w Brzostku będzie kolejna okazja do rewanżu. Nasi 
koledzy z Węgier wezmą udział w uroczystościach odsłonięcia 

pomnika Księcia Mieczysława Woronieckiego, po których 
planowany jest mecz kawaleryjski Polska – Węgry. Już dziś 
na niego zapraszamy! Udane starty w Babolnej są w sporej 
części zasługą luzaków naszej ekipy - Patrycji Sztorc i Martyny 
Kawalec, które nie tylko przygotowywały konie do startów, 

ale także mocno kibicowały. 
Warto dodać, że Stadnina 
Koni Babolna to ośrodek 
z ogromnymi tradycjami 
hodowlanymi. Funkcjonuje 
nieprzerwanie od końca 
XVIII wieku. Jej wizytówką 
hodowlaną są angloaraby 
shayga często spotykane też 
w naszym kraju. 

Po powrocie z Węgier 
nasi zawodnicy rozpoczęli 
przygotowania do Kawale-
ryjskich Mistrzostw Polski, 
które odbędą się we wrześ-
niu w Warszawie. W roli 
obrońcy tytułu znów wystą-
pi Grzegorz Wojtaczka, choć 
zadanie jest z wersji „mis-
sion impossible”, bowiem 
już dwukrotnie zwyciężał 

w tym konkursie. Pora na trzeci raz ???  Ja jestem za :)
Wojciech Staniszewski

Grzegorz Wojtaczka zwycięzcą
indywidualnych zawodów kawaleryjskich w Babolnej na Węgrzech

Fot. K
arolina Lusina

Grzegorz Wojtaczka, Patrycja Sztorc, Martyna Kawalec, Piotr Staniszewski
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Groch z kapustą
Dzisiaj będzie prawdziwy groch z kapustą, czyli o wszystkim 

po trochu. W sierpniowym wydaniu „Wiadomości Brzoste-
ckich” przeczytałam, że od 31 lipca do 1 sierpnia przebiegały 
Sportowe Dni Ziemi Brzosteckiej. W zawodach wzięło udział 
tylko 80 uczestników. A gdzie można było się dowiedzieć, że 
taka masowa impreza sportowa się odbędzie? Kiedy i gdzie 
była informacja o terminie i programie imprezy? Zawiodła 
komunikacja społeczna.
 W lipcowym wydaniu „Wiadomości Brzosteckich” można 
było przeczytać, że odbyło się..., miało miejsce..., przebiegło.., 
były występy..., a wszystko w czasie przeszłym. Dobrze, że 
są relacje z różnych wydarzeń, ale wykaz imprez na nadcho-
dzący miesiąc powinien być opublikowany z wyprzedzeniem 
i podany do wiadomości ogółu społeczeństwa, aby każdy mógł 
wybrać coś dla siebie lub wziąć bezpośredni udział. Skąd 
można dowiedzieć się o planowanych wydarzeniach kulturalno-
-sportowych? Ze strony Urzędu Miejskiego, z „Wiadomości 
Brzosteckich” (dobrze informuje Dom Kultury w Brzostku), 
z ogłoszeń parafialnych. Ale informacje te są rozproszone 
i stąd moja propozycja, aby wszystkie planowane imprezy 
kulturalno-sportowo-rozrywkowo-festynowe dotyczące ogółu 
społeczeństwa były podane z wyprzedzeniem, tj. w wyprze-
dzającym numerze „Wiadomości Brzosteckich”, na specjalnej 
stronie, którą można by zachować dla pamięci i brać udział, bo 
dzieje się dużo, jak wynika z informacji umieszczonych „po 
czasie”.
Dla przykładu wczoraj, czyli w czwartek 13 sierpnia około 
22.00 zaczęło się: łup, łup, bum, bum – gdzieś zaczęła się 
impreza. Nie było to wesele w lokalu na Przedmieściu, bo 
wtedy muzyka jednak pozwala usnąć. O godz. 23.00 i 24.00 
nadal: łup, łup, bum, bum – było tak głośno, że przy otwartych 
oknach (z powodu gorąca) nie dało się spać. Nie mówię, że jak 
ja śpię, to wszyscy mają spać, ale przecież nie była to impreza 
dla kompletnie głuchych, w końcu od godz. 22.00 obowiązuje 
cisza nocna i można – z uwagi na prawo i szacunek dla tych, 
którzy w piątek pójdą do pracy – ściszyć muzykę do głośności 
ochraniającej słuch. Przeszło mi przez myśl, aby zadzwonić na 
policję z prośbą o interwencję, ale jakoś wytrzymałam do 1.00 
w nocy, kiedy wreszcie to bum, bum, łup, łup ustało.
Czyja to była impreza? Gdzie się odbywała? Kto ją nadzorował? 
Pytałam kilka osób, którzy też nie spali przez ogłuszającą mu-
zykę, ale nikt nie wiedział. A powinniśmy wiedzieć.
 Druga sprawa, którą chciałabym poruszyć, to obwodnica 
Brzostku. Wiem, że sprawa jest z gatunku mało prawdopodob-
nych, ale poseł z naszego obwodu ogłasza swoją kandydaturę na 
następną kadencję już od wielu miesięcy na licznych bilbordach, 
na długo przed oficjalną kampanią wyborczą, licząc na nasze 
głosy, więc warto zaangażować go w tak istotnej dla nas spra-
wie. Petycję można poprzeć licznymi wypadkami drogowymi, 
nawet śmiertelnymi, na terenie zabudowanym obejmującym 
miasto Brzostek (w przywracaniu praw miejskich był argu-
ment, że miasto może więcej) oraz zdjęciem (kto go wykona? 
nadawałoby się na stronę tytułową „Wiadomości Brzosteckich”) 
wykonanym od strony kościoła w kierunku Pilzna około 8.00 
w dzień nauki szkolnej i od strony stacji paliw Majewskich 
w stronę kościoła, kiedy to TIR-y i inne pojazdy jadą jeden za 
drugim, a dzieci przechodzą przez jezdnię na pasach.
I tu należy się uznanie Burmistrzowi, że stara się o wybu-
dowanie drogi od Nawsia Brzosteckiego do drogi głównej 
z pominięciem Rynku. I że w każdym numerze Wiadomości 
informuje społeczeństwo o swoich poczynaniach.
Dlatego apeluję do Rady Miasta i Burmistrza o zaangażowanie 
w sprawę budowy obwodnicy Brzostku kandydata na posła 
z PiS-u na następną kadencję. Fundusze Europejskie skończą 
się nieodwołalnie w 2020 roku, więc jeśli nie teraz, to kiedy?

 Zamierzając kisić ogórki przypomniałam sobie, że w nu-

merze Wiadomości z sierpnia 2013 roku znajduje się regio-
nalny przepis na świetne ogórki i go odnalazłam w domowym 
archiwum. Jakie ciekawe zdjęcia znajdują się na okładkach 
miesięcznika z tamtych lat, jakie tematy interesujące ogół są 
tam poruszane! Wiem, że nikt nie zastąpi śp. Józefa Nosala, 
sprawującego wtedy funkcję redaktora naczelnego, bo pismo 
miało swoisty charakter, aurę. To jak w piosence Alicji Majew-
skiej: „To nie sztuka wybudować nowy dom, sztuka sprawić, 
żeby miał on duszę...”. Obecnie Wiadomości mają charakter 
literacko-informacyjny, jeszcze szukają swego indywidualnego 
charakteru i dobrze by było, gdyby społeczeństwo włączyło się 
ze swoimi sprawami i problemami, aby pismo było bardziej „dla 
wszystkich” i można było się w nim wypowiedzieć na różne 
tematy językiem nie tylko perfekcyjnie literackim.
A tak przy okazji to bardzo lubię czytać felietony i reportaże 
Jaromira Huni – gratuluję talentu! A już rola aktorska w przed-
stawieniu „Don Kichot z La Manchy” to majstersztyk. Gratuluję 
również pozostałym aktorom oraz nauczycielom nadzorującym 
przedstawienie. Można go obejrzeć na www.brzostekgim.glt.pl.
 Ostatnio w Internecie (http://kobieta.onet.pl/zdrowie/zycie-
-i-zdrowie/zywnosc-ktora-ma-najwiekszy-wplyw-na-zdrowie-
-czosnek-siemie-lniane-jajka/j9egg) 11 sierpnia przeczytałam 
artykuł o 10. produktach stanowiących najzdrowszą żywność 
świata. Wśród nich jest sporo znanych i lubianych w Polsce. Są 
to: czosnek, len, kasza jaglana, jajka, quinoa (komosa ryżowa), 
łosoś, przyprawa kurkuma, imbir, brokuły, spirulina (sinice). 
Oprócz dwóch właściwie wszystko stosuję, więc dlaczego jesz-
cze ta rwa mnie trzyma? Mam nawet przepis (wypróbowany) 
na świetny placek z marchewki z imbirem i cynamonem oraz 
na sos do makaronu z brokułami. Ostatnio zrobiłam dżem 
z cukinii – pewnie już wszyscy znają ten przepis, ale ja byłam 
zaskoczona składem i smakiem. Może ktoś zna potrawę z kur-
kumą, ale nie tylko ryżową? 
No i wyszedł faktyczny „groch z kapustą...”

 Janina Słupek

Reklama - Kancelaria Radcy Prawnego
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Dokończenie na str. 33

Tej nocy zupełnie nie spałem. Wiele 
myśli złych i dobrych tworzyło w mo-

jej wyobraźni przeróżne wizje. Najwięcej 
obrazów przedstawiało moją dramatyczną 
teraźniejszość bytowania w lesie przyfronto-
wym w oderwaniu od rodziny i środowiska, 
w którym przebywałem do siedemnastego 
roku mojego życia. Zostałem bez rodziny, bez 
domu i bez środków do życia dla siebie i koni, 
którymi opiekowałem się w samotności. Na 
szczęście nie opuszczały mnie wizje nadziei 
uratowania koni dla rodziny na powojenne 
prowadzenie gospodarstwa rolnego, a dla 
mnie na możliwość jawnego kształcenia się 
w szkole średniej i na wyższej uczelni. Za-
częło świtać, kiedy poruszyłem się w stanie 
odrętwienia. Moje poruszenie nie uszło uwagi 
gniadej, która natychmiast oznajmiła cichym 
rżeniem, że chce jeść. Musiałem skarcić ją za 
to leszczynowym pręcikiem, by pamiętała 
o konieczności bardzo cichego zachowywania 
się. Wyszedłem na zewnątrz kryjówki i po 
raz pierwszy tutaj usłyszałem wyraźne pianie 
koguta. Być może wcześniej nie zwracałem 
na to uwagi. Zaraz poczułem się swojsko jak 
w naszej zagrodzie. Odetchnąłem świeżym 
powietrzem i wróciłem do stajni, ale już nie 
tej w naszej zagrodzie. Odmówiłem poranną 
modlitwę, zanuciłem w myśli pieśń „Pod twą 
obronę Ojcze na niebie...”, wyjąłem książeczkę 
do nabożeństwa i w jej kalendarzyku skreśli-
łem dziewiąty sierpnia.

Gniada cierpliwie czekała na poranną 
porcję siana. Dla wyrobienia w niej nawyku 
do cierpliwości i spokojnego zachowywania 
się najpierw podałem siano kasztance. Gdy 
podawałem jej siano stuliła uszy i błysnęła 
oczami, wyrażając w ten sposób swoją złość 
na mnie, zresztą nie pierwszy raz. Zawsze 
musiałem być ostrożny wobec niej, by nie 
wyraziła swojej złości na mnie zębami albo 
kopytem. Doświadczyłem tego w przeszło-
ści niejeden raz. Poiłem już konie gdy na 
wschodzie zaczęła się strzelanina. Tym razem 
jej odgłosy dochodziły już także ze strony 
rosyjskiej. Nasilały się też odgłosy dalszego 
ciągu wczorajszego ruchu samochodowego, 
co nasunęło mi przypuszczenie, że Niemcy 
nadal obsadzają wojskiem swoją stronę frontu 
i zwożą zapasy zaopatrzeniowe dla wojska. 
Aktywność przygotowań niemieckich może 
w krótkim czasie doprowadzić na tutejszych 
terenach do ciężkich walk z nacierającymi 
wojskami rosyjskimi. Nie można też wyklu-
czyć kontrataku wojsk niemieckich.

W południe odgłosy ruchu samochodowe-
go i strzelaniny wyraźnie przycichły. Pomy-
ślałem, chyba robią sobie przerwę obiadową. 
Żołnierze to też ludzie i podczas ich wojennej 
roboty potrzebują przerw na odpoczynek, 
jedzenie i spanie. Czas bym i ja dał koniom 
jeść. Pozbierałem resztki siana i podałem 
im. Sam też zjadłem skromny obiad, chleb 
z gotowanym jajkiem i solą, które przed-
wczoraj przyniosła mi Gienia. Dziś przed 

południem nie przyszła, to na pewno przyj-
dzie po południu ze świeżym prowiantem, 
albo z wiadomością bym wracał z końmi do 
domu. Niestety, nie doczekałem się przyjścia 
siostry. Dla siebie mam jeszcze jedzenie, ale 
dla koni ani trochę by dać im na wieczór. Do 
Śliwy po paszę nie chciałem iść w obawie 
przed Niemcami. Postanowiłem wyjść na 
skraj lasu i narwać koniom trawy. Wziąłem 
wiadro i szybko na skraju lasu rwałem do 
niego trawę i jakieś liście. Między drzewami 
zauważyłem, że na polu przyległym do lasu 
stoją kupki zboża. Podczołgałem się pod 
najbliższą, wyciągnąłem dwa snopki, zarzu-
ciłem na plecy i odczołgałem się z powrotem 
do lasu. Za pierwszymi drzewami zrobiłem 
powrósło, silnie związałem nim snopki razem, 
obciągnąłem luźne źdźbła słomy by nie robić 
nimi śladów w lesie. Snopki zarzuciłem na 
ramię podtrzymując je jedną ręką, a w drugą 
wziąłem wiadro i wróciłem do kryjówki.

Najpierw dałem koniom zieleninę przy-
niesioną w wiadrze. Bardziej jednak smako-
wały im liście niż leśna trawa. Rozwiązałem 
jeden snopek żyta i dałem im po połowie. 
Oczywiście jedzenie zaczęły od kłosów, ale 
nie pogardziły też słomą, w której było sporo 
suchej roślinności zielonej, zwanej u nas 
potrawą w słomie. Konie zjadły wszystko, 
została tylko część leśnej trawy. Wody też 
wypiły po wiadrze, więc powinny spać spo-
kojnie do rana. Zmęczenie po poprzedniej 
nocy nie przespanej ciągnęło mnie na pryczę. 
Mimo odgłosów strzelaniny chciałem zasnąć 
jak najszybciej, by jutro o świcie pójść po 
snopki żyta dla koni. Już wcześniej uwiązałem 
kasztankę na słabszym sznurze od Jędrzejczy-
kowej, a postronek na którym była uwiązana 
przygotowałem do mocnego związania kilku 
snopków żyta na polu na którym byłem dzi-
siaj. Z tymi myślami zasnąłem.

Spałem czujnie. Budziłem się kilka razy 
lecz zaraz zasypiałem. Kiedy obudziłem się 
po raz kolejny na dworze było widno. Zerwa-
łem się z legowiska, wyszedłem z kryjówki 
i stwierdziłem świtanie. Przyniesiony wczoraj 
snopek żyta rozwiązałem i dałem koniom po 
połowie, by zajęły się jedzeniem i spokojnie 
pozostały w kryjówce. Wziąłem postronek 
i poszedłem na skraj lasu. Tu rozejrzałem 
się bardzo uważnie, lecz nie dostrzegłem nic 
niebezpiecznego. Skrajem lasu zszedłem niżej 
do miedzy porośniętej tarniną. Ona będzie 
stanowić naturalną zasłonę przed możliwością 
widzenia mnie z drogi pomiędzy zagrodami 
Wrony i Matysika, gdzie prawdopodobnie 
są niemieccy żołnierze, bo tam wczoraj 
słyszałem ruch samochodów i motocykli. 
Wzdłuż tarniny stoi kilka kopek żyta. Pod-
szedłem do pierwszej, zdjąłem z niej chochoł 
i z góry pierwsze cztery snopki położyłem 
na postronku przemiennie kłosami i kneb-
lami. Mocno je skrępowałem postronkiem 
w wiązkę. Obciągnąłem luźne źdźbła, by nie 
spadały po drodze. Założyłem chochoł na 
uszczuploną kopkę. Wiązkę podciągnąłem na 
plecy postronkiem przez ramię i wycofałem 
się do lasu. W lesie poczułem się bezpieczniej. 
Ostrożnie, by nie zostawiać śladów słomą 
wróciłem do kryjówki. Wiązkę położyłem 
przy ścianie pod zadaszeniem i odetchnąłem 
z ulgą. Mam paszę dla koni na dziś i na jutro 
do południa oraz możliwość dalszego zaopa-
trzenia. Zadowolony lecz zmęczony wyprawą 
bo wiązka była ciężka, a jej przyniesienie 

bardzo ryzykowne, położyłem się na moim 
legowisku i zasnąłem.

Przebudził mnie jakiś huk. Za chwilę na-
stępny wybuch i następny. W pierwszej chwili 
nie mogłem się zorientować, co się dzieje. 
Odgłosy wybuchów dochodziły od strony 
południowej. Wreszcie usłyszałem cichy huk 
na południowym wschodzie od strony Brzezin 
i za chwilę głośny w rejonie Kujaw. Zrozu-
miałem, że artyleria radziecka ostrzeliwuje 
pozycje niemieckie. Konie z podniesionymi 
głowami niespokojnie strzygły uszami, ale nie 
próbowały uciekać. Radziecki ostrzał artyle-
ryjski upewnił mnie, że wraz z końmi jestem 
w rejonie frontu niemiecko-radzieckiego, 
a więc przebywam w lesie przyfrontowym 
po stronie niemieckiej.

Odmówiłem poranną modlitwę i w myśli 
zanuciłem pieśń „Kto się w opiekę odda 
Panu swemu”. W kalendarzyku książeczki 
do nabożeństwa skreśliłem dziesiąty sierp-
nia. Napoiłem gniadą z wiadra zapasowej 
wody i poszedłem po drugie dla kasztanki. 
Przy strumieniu umyłem się i wróciłem 
z pełnym wiadrem wody, którą kasztanka 
wypiła niemal do dna. Przyniosłem jeszcze 
zapasowe wiadro wody i wstawiłem go do 
dołka specjalnie wydrążonego w ziemi, by 
nie przewracało się wiadro. Zjadłem skromne 
śniadanie i popiłem wodą z dzbanka, który 
także stał w swoim dołku.

Patrząc na przyniesioną wiązkę snopków 
zaniepokoiła mnie możliwość widzenia jej 
z przeciwległego brzegu wąwozu. Poszedłem 
sprawdzić. Rzeczywiście widać jasną słomę 
wśród zieleni a to może budzić zainteresowa-
nie przypadkowo przechodzących żołnierzy 
niemieckich. W pierwszej chwili pomyślałem, 
utnę kilka gałęzi ze świerka i zamaskuję 
snopki. Wróciłem po siekierę, ale przyglą-
dałem się jeszcze w jaki sposób zamaskuję 
wiązkę. Zwykłe położenie gałęzi na snopkach 
jest niepraktyczne, ponieważ każdorazowe 
branie snopka będzie wymagało odkrywania 
i ponownego przykrywania pozostałych. 
Potrzeba jest matką pomysłów praktycznych 
rozwiązań. W tej potrzebie zrodził mi się 
pomysł dobudowania jednospadowego dachu 
zakrywającego całkowicie widok otworu 
wejściowego do stajni w ziemiance. Aby 
go wykonać potrzebowałem kilka drągów 
z sękami. Grubszymi końcami zakotwiczę 
je w ziemi pod kątem ostrym, a cieńsze oprę 
o dolny legar podtrzymujący spadową część 
dachu nad ziemianką. Na sęki drągów, które 
będą spełniać funkcję krokwi, położę cienkie 
żerdki, a połączone z krokwiami utworzą 
kratownicę pod poszycie dachu gałęziami 
ze świerków i jodeł. Stromy jednospadowy 
dach będzie trwałym elementem maskującym 
całkowicie otwór wejściowy do ziemianki, 
a jednocześnie zakryje dodatkową powierzch-
nie na przechowywanie zapasu paszy i innych 
rzeczy. Pomysł był gotowy, pozostało tylko 
jego wykonanie.

Najpierw z siekierą poszedłem obciąć 
dolne gałęzie ze świerków, by nimi tymcza-
sowo zamaskować snopki przyniesionego 
żyta. Ledwie co wyszedłem z wąwozu jak 
usłyszałem jakąś mowę. Niby słowa polskie 
ale wymawiane jakby nienaturalnie. Ich głos 
dochodził od strony drogi z Głobikowej do 
Grudnej. Po chwili głos ten zamilkł. Zastana-

Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu – fragmenty
W lesie przyfrontowym
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wiało mnie, co to może oznaczać. Wnet po-
nownie usłyszałem mowę w języku polskim 
o tym samym nienormalnym głosie. Podobne 
brzmienie głosu słyszałem przed wojną z radia 
u Stokłosy na kopalni oraz u dziadka Jakuba 
Andreasika Zalasem w Brzezinach. Nadal nie 
mogłem zrozumieć o co chodzi. Głos przesu-
wał się bliżej zagrody Machali, był bardziej 
wyraźny, ale słowa ginęły w szumie lasu. 
Pojedyncze słowa, które udało mi się wyłowić, 
to: „ godzina”, „opuścić”, „zabrać”, „wojsko”. 
Nie potrafiłem złożyć z pojedynczych słów, 
jakie usłyszałem, logicznych zdań. Jeszcze raz 
usłyszałem bardzo słabe echo tej mowy, chyba 
gdzieś koło zagrody Szydłowskiego. Przy-
pomniałem sobie też o podobnej modulacji 
głosu, który słyszałem w czerwcu 1939 roku 
w Jaśle, podczas ogłaszania przez megafon 
próbnego alarmu przeciwlotniczego i prze-
ciwgazowego. Skojarzyłem to przypomnienie 
z tym co słyszałem przed chwilą i doszedłem 
do wniosku, że było to ogłoszenie jakiegoś 
komunikatu, ale nie wiem czego on dotyczył.

Przestałem zastanawiać się nad tym 
czego mógł dotyczyć komunikat, bo pilno 
mi było obcinać gałęzie świerków na masko-
wanie snopków żyta. Idąc rozglądałem się 
jednocześnie za odpowiednią drągowiną na 
krokwie z sękami. Spotkałem dwa świerki 
bardzo odpowiadające potrzebie, ale szkoda 
mi było ich ścinać, bo wyglądały na okazy 
zdrowia i rosły pojedynczo, nie w gęstwinie 
wymagającej przecinki. Obciąłem trochę 
gałęzi z rosnących świerków i wróciłem 
z nimi do ziemianki. Rozwiązałem wiązkę 
ze snopkami żyta i ustawiłem je przy ścianie 
kłosami do góry. Maskowanie przyniesionymi 
gałęziami wykonałem tak by nie trzeba było 
je zdejmować, lecz tylko ich odchylić przy 
zabieraniu pierwszych dwóch snopków. Przy-
pomniałem sobie też, że potrzebna drągowina 
na krokwie niekoniecznie musi być z drzew 
iglastych. Rogale na których kopiliśmy siano 
były wykonywane najczęściej z olszyny. Co 
prawda były mniej trwałe od świerkowych lub 
jodłowych lecz z powodzeniem wytrzymy-
wały dwa, trzy sezony. Być może i tutaj przy 
brzegach strumienia rosną młode olsze lecz 
nie zwracałem na nie uwagi. Sprawdzę jak 
pójdę po wodę, by napoić konie w południe.

Tymczasem poszedłem wyszukać i na-
obcinać gałęzi świerkowych oraz jodłowych 
z gęstym igliwiem na poszycie dachu ma-
skującego otwór wejściowy do ziemianki. 
Kawałek od brzegu wąwozu nagle usłyszałem 
krzykliwe słowa wypowiadane po niemie-
cku i po polsku : „Heraus komen!, Heraus!, 
Schnell!, Schnell!, Wychodzić!, Wychodzić!, 
Szybko!, Szybko!.” Głosy te dochodziły od 
zagrody Machali i domku Skóry. Natychmiast 
zawróciłem do kryjówki i z przerażeniem 
próbuję zrozumieć co się dzieje. Na pewno 
jest to wypędzanie ludzi z domów. Ale dla-
czego? Na to pytanie nie potrafiłem sobie 
odpowiedzieć. Pełen nerwowego niepokoju 
wysunąłem się z kryjówki, by nasłuchiwać 
czy ktoś nie idzie w moim kierunku. Po chwili 
usłyszałem takie same polecenia po niemie-
cku i po polsku w rejonie od zagrody Oszajca 
do Śliwy. Nagle usłyszałem : „Halt!, Halt!” 
i trzy krótkie serie z automatu. Nogi zatrzęsły 
się pode mną. Szybko wycofałem się do kry-
jówki. Rozdygotany położyłem się w moim 
legowisku by trochę ochłonąć z doznanych 

przeżyć. Dłuższy czas nie mogłem zebrać 
myśli by postanowić co mam robić dalej. Mój 
bezwład udzielił się chyba koniom, które też 
stały w zupełnym bezruchu. Z odrętwienia 
wyrwała mnie rozpoczęta kanonada. Niemal 
jednocześnie z hukiem wystrzałów artyle-
ryjskich usłyszałem świst przelatujących po-
cisków w kierunku wschodnim. Rosjanie nie 
pozostawali dłużni. Ich pociski artyleryjskie 
co chwilę wybuchały na całym słyszalnym 
odcinku frontu i mieszały się z hukiem wy-
strzałów artylerii niemieckiej. W chwilowych 
przerwach huku artyleryjskiego słyszałem 
odgłosy kwiku świń i porykiwania bydła.

Oszołomiony odgłosami, które słysza-
łem od rana tego dnia, odczuwałem już 
tylko paniczny strach. Na lekkie grzebnięcie 
gniadej przednim kopytem podskakiwałem 
w legowisku rażony lękiem. Chyba przez to 
powoli odzyskiwałem trzeźwość myślenia. 
Wstałem z półki do spania i wyjrzałem na 
zewnątrz. Las wyglądał zwyczajnie. Jego 
wygląd obudził we mnie dobre myśli. Gniada 
ponownie dała sygnał kopytem. Zrozumiałem 
o co chodzi. Tym razem nie przymuszałem 
jej leszczynowym pręcikiem do cierpliwego 
milczenia, lecz rozwiązałem snopek i dałem 
każdej po połowie. Objaw nadmiernego ape-
tytu z jakim konie pochłaniały paszę wska-
zywał, że jest już chyba późne popołudnie. 
Słoneczny zegar nie wskazywał tego dnia 
upływu czasu, ponieważ od rana zasłaniały 
go chmury, a mój zegar biologiczny rozregu-
lował się przeżywanym strachem i poczuciem 
osamotnienia. Z rozsądku zdjąłem koszyk 
by posilić organizm. Niewiele zostało już 
w koszyku: sucha piętka chleba, garnuszek 
z masła wcześniej wymuskanego chlebem, 
sól i cukier w woreczkach oraz porcja sucha-
rów wojskowych i tabliczka czekolady, które 
zostawiłem na czarną godzinę. Piętkę chleba 
zamoczyłem w wodzie stojącej w dzbanku, 
kroiłem na kawałki i posypując je szczyptą 
cukru zjadałem z rosnącym apetytem. Resztę 
spóźnionego obiadu uzupełniłem wodą. Po 
chwili napoiłem też konie.

Spożyty posiłek przywrócił mi równo-
wagę wewnętrzną. Rozum zapanował nad 
emocjami i powrócił do logicznego myśle-
nia. Skoro znalazłem się w skrajnie niebez-
piecznych i bardzo trudnych warunkach to 
muszę robić wszystko aby je przetrwać, bo 
chcę żyć. Przede wszystkim nie wolno mi 
dopuszczać do panikarskich emocji, które 
miały miejsce dziś. Muszę zachować spokój 
i rozwagę. Niczego nie bać się i niczego nie 
lekceważyć. Rozpoznawać możliwości po-
zyskiwania pożywienia dla siebie i dla koni 
oraz nie tracić nadziei i wiary w szczęśliwe 
wyzwolenie i zakończenie wojny. Pokrzepio-
ny konstruktywnymi myślami poszedłem nad 
strumień sprawdzić czy wzdłuż jego brzegów 
rosną olsze odpowiednie na krokwie dachu 
maskującego. W górnym biegu strumienia 
olsze nie rosły, a w dolnym dopiero na skraju 
lasu brzegi strumienia obrastała olszyna. 
Wszedłem do wody i pod osłoną zarośli 
wypatrywałem, które mogą nadawać się 
na krokwie. Zauważyłem co najmniej trzy 
młode olsze o bujnych gałęziach prawie od 
samego dołu. Odpowiadają całkowicie moim 
potrzebom, ale nie zamierzałem ich ścinać bez 
sprawdzenia co dzisiaj zaszło w zagrodach 
położonych w pobliżu lasu.

Z wiadrem zapasowej wody wróciłem 

do koni w ziemiance, które stały spokojnie. 
Chyba przywykły już do warunków leśnej 
stajni oraz odgłosów strzelania na froncie. 
Uprzątnąłem spod nich gnój łopatą do gnoj-
nika i poszedłem po ściółkę leśną dla nich. 
Przyniosłem dwa razy udeptane wiadro liści 
i rozrzuciłem je pod zady końskie. Dałem ko-
niom po snopku żyta z myślą, że zostanie im 
z tego nieco słomy na podściółkę pod ich przo-
dy. Zjadłem połowę porcji sucharów i popiłem 
wodą z dzbanka. Zaczął zapadać zmrok jak 
napoiłem konie i poszedłem po snopki żyta. 
Z mendla rozpoczętego rano zdjąłem chochoł, 
ułożyłem na postronek wraz z pozostałymi 
snopkami i mocno je skrępowałem w wiązkę. 
Z ogromnym wysiłkiem dźwignąłem wiązkę 
na plecy lecz w lesie potknąłem się i upad-
łem pod jej ciężarem. Na szczęście nic mi 
się nie stało. Odpocząłem chwilę, ponownie 
dźwignąłem wiązkę na plecy i ostatkiem sił 
doszedłem do ziemianki. Wiązkę zamasko-
wałem świerkowymi gałęziami i położyłem 
się na moim leśnym posłaniu. Byłem bardzo 
zmęczony lecz nie zasnąłem zaraz. W towa-
rzystwie koni myślałem co będę robił jutro. 
Paszę dla moich podopiecznych mam więc 
cały dzień poświęcę na wykonanie pomysłu 
budowy jednospadowego dachu, który trwale 
zamaskuje całkowicie wejście do kryjówki 
z końmi, a jednocześnie stworzy schowek 
na paszę dla koni i rzeczy które posiadam : 
wiadro, dzbanek, garnek, koszyk, łopatę itd. 
Ciszę leśną zakłócała od czasu do czasu wy-
miana strzałów pojedynczych i krótkie serie, 
innych odgłosów nie było słychać w ogóle. 
Szczekanie i wycie psów z poprzednich nocy 
zupełnie zanikło. Postanowiłem jutro o świcie 
wyjść z lasu do jednej z pobliskich zagród, by 
sprawdzić czy są w niej właściciele. Z tym 
postanowieniem zasnąłem.

Kiedy przebudziłem się było już zupełnie 
jasno. Dałem koniom po snopku żyta by zajęły 
się jedzeniem w czasie mojej nieobecności. 
Wyszedłem na przeciwległy brzeg wąwozu 
i dalej lasem w kierunku chałupki Skóry. 
Drzwi do chałupki od strony lasu były za-
mknięte. Ostrożnie przesunąłem się do okna 
w szczytowej ścianie od strony południa. 
Przez szybę zobaczyłem pustą izbę z poroz-
rzucanymi rzeczami. Wycofałem się i skrajem 
lasu poszedłem w kierunku północnym, 
obserwując uważnie drogę z Głobikowej do 
Grudnej. Z tej drogi wczoraj słyszałem od-
głosy nadawanego komunikatu. Droga była 
pusta. Osłonięty lasem od wschodu i wznie-
sieniem od południa, podbiegłem do drzewa 
przy drodze. Następnie skokami od drzewa 
do drzewa zbliżałem się do zagrody Machali. 
Zauważyłem, że pień przedostatniego drzewa 
jest czymś owinięty. Gdy doskoczyłem tam 
zobaczyłem papier z drukowanym tekstem 
przywiązany do pnia drzewa sznurkami. 
Tekst druku w dwu kolumnach obok siebie 
wykonany był w języku niemieckim i języku 
polskim. Jego treść mówiła o natychmiasto-
wym ewakuowaniu mieszkańców z terenu 
pasa przyfrontowego za rzekę Wisłokę. Ukry-
wające się osoby na terenie ewakuowanym 
zostaną rozstrzelane. Rozkaz podpisał jakiś 
pułkownik (Oberst). Nie wszedłem już do 
zagrody Machali lecz w pośpiechu wycofałem 
się do mojej kryjówki w lesie. Tam wyjąłem 
książeczkę do nabożeństwa i w jej kalenda-
rzyku skreśliłem jedenasty sierpnia.

cdn.

Dokończenie ze str. 32
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Oferta Mokart
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Zapraszamy również do nowo otwartej stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU

Ślusarstwo Radzik

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

Od redakcji
Do kolejnego numeru „Wiadomości 

Brzosteckich” reklamy należy przesyłać 
do ostatniego dnia miesiąca na adres 

domkultury@brzostek.pl 
lub 

wiadomosci@brzostek.pl

CENNIK REKLAM
opłata za zamieszczenie w jednym numerze

  1 strony A4  100 zł
1/2 strony A4  55 zł
1/4 strony A4  30 zł

Płatności należy dokonywać na numer 
konta podany w stopce gazety. Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wydaje 
rachunki za zamieszczenie reklamy.
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OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW
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Reklama -„Konstruktor” usługi projektowo - budowlane
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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: 5 września 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 30 września 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
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Reklama - PBSbank
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Reklama BSR w Krakowie
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Fot. Paweł Batycki

LETNI OBÓZ KARATE

ŚWIĘTO SŁUŻB MUNDUROWYCH

Fot. Robert Garstka



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. Janina Słupek z Brzostku Fot. Krystyna Szarek-Ryndak z Brzostku

Fot. Aleksandra Kolbusz z BukowejFot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Małgorzata Grzesiakowska z Kamienicy Dolnej Fot. Mikołaj Rychter z Poznania

Fot. Mikołaj Dudek z Katowic Fot. Adrian Wójcik z Brzostku Fot. Paulina Baran z Januszkowic


