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Dokończenie na str. 4

„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród.
Nie damy pogrześć mowy,
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy.
Nie damy, by nas gnębił wróg.
Tak nam dopomóż Bóg”

M. Konopnicka „Rota”

 Ranek tego dnia był bardzo piękny, 
jasny i rześki. Lekki przymrozek ściął 
trochę ziemię, a ostry wiatr potęgo-
wał chłód. Od rana rynek brzostecki 
był pusty, tylko przed 
pomnikiem płonęły 
znicze. W godzinach 
przedpołudniowych na 
dziedzińcu kościelnym 
ustawiały się poczty 
sztandarowe: komba-
tantów, „Solidarności 
R. I.”, Rady Miejskiej, 
szkół i straży pożar-
nych. To niezwykłe 
święto wyzwoliło u 
mieszkańców Ziemi 
Brzosteckiej patrio-
tyzm. Z nakazu owego 
patriotyzmu wszyscy 
zebran i  pa raf ian ie 
przyszli świętować 93 
rocznicę odzyskania 
niepodległego by tu 
narodowego naszego 
kraju. Ta niezwykła 
uroczystość rozpoczę-
ła się Mszą świętą, którą sprawował 
proboszcz parafii ks. dr Jan Cebulak. 
Przybyłe poczty sztandarowe ustawiły 
się wzdłuż całego kościoła. Ołtarz 
przyozdobiony był biało-czerwonymi 
kwiatami, a Msza święta rozpoczęła się 
odśpiewaniem „Roty” Marii Konopnic-
kiej. Niezwykłą homilię – pełną ładunku 
patriotycznego – wygłosił ksiądz pro-
boszcz. Odwoływał się do przeszłości, 
pokazując postać Marszałka Józefa 
Piłsudskiego – Naczelnika Państwa 
Polskiego w latach 1918 – 1922, na-
czelnego wodza Armii Polskiej oraz 
twórcę tzw. rządów sanacyjnych w II 
Rzeczpospolitej – jako wzór patrio-
tyzmu. Cytatem z „Serca” Amicisa: 
„Kocham Ojczyznę, bo moja matka 
się tutaj urodziła, bo czuję Ojczyznę 
w krwi płynącej w mych żyłach, bo 
w tej świętej ziemi spoczywają ci 
wszyscy, których opłakuje matka 
i czci ojciec, bo moje miasto ro-
dzinne, mowa, książki uczące mnie, 
bo mój brat, moja siostra, koledzy 
moi, cały wielki naród, wśród któ-
rego żyję, przyroda, co mnie otacza 
i wszystko, co widzę, co kocham, co 
podziwiam – jest częścią Ojczyzny” 
przypomniał, że patriota to nie tylko 
ten, kto przelewa krew za ojczyznę, 
ale we współczesnych czasach jest 
to każdy obywatel kraju naszego, 
który rzetelnie pracuje, uczy się, 
chroni tradycje, przyrodę ojczystą. 
Głoszący homilię kapłan odwoływał 
się również do słów Marii Konop-
nickiej: „Kochasz ty dom, rodzinny 
dom...” mówiąc o wielkiej roli domu 

rodzinnego i umiejętności zaszczepiania 
miłości do niego młodemu pokoleniu. 
Przypomniał również, że nasz Błogosła-
wiony Jan Paweł II, ilekroć przyjeżdżał 
do kraju, pochylał się do ziemi, całując 
ją. Mówił on także, iż najważniejsze są 
dwie miłości, do Boga i ziemi ojczystej.
 Po Mszy świętej odbyła się cześć ar-
tystyczna przygotowana przez młodzież 
Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz, 
z którą pracowali nauczyciele: Maria 
Dziurdzik, Franciszek Ogrodnik, a opra-

cowanie muzyczne przygotował Jerzy 
Wojnarowski. Młodzież zaprezentowała 
bardzo dojrzały i wymowny program, 
w którym narrator nawiązał do życia 
i działalności Marszałka Józefa Piłsud-
skiego.
 Józef Klemens Piłsudski urodził się 
5 grudnia 1867 roku w Zułowie pod 
Wilnem. Tam na Litwie w rodzinie 
patriotycznej spędził młodość. Później 

podjął studia medyczne na Uniwersy-
tecie w Charkowie. Tam, też rozpoczął 
działalność konspiracyjną w niepodle-
głościowych organizacjach studenckich 
i za tę działalność został zatrzymany 
przez policję carską, a w 1887 roku 
został zesłany w głąb Rosji, przebywał 
w Kireńsku, gdzie spotkał polskich ze-
słańców. Za pięć lat powrócił z zesłania 
do Wilna i tam rozpoczął działalność 
w ruchu socjalistycznym. W 1900 
roku został ponownie aresztowany 

i osadzony w Cytadeli, 
a w 1904 roku założył 
w Japonii legion pol-
ski. Po rewolucji 1905 
roku został przywódcą 
nowej organizacji bojo-
wej PPS. Przed I wojną 
światową zorganizował 
kurs szkoły oficerskiej 
Związku Strzeleckiego, 
do którego należeli, też 
brzostowianie o czym 
informuje nas tablica 
pamiątkowa wmuro-
wana w ścianie budyn-
ku Urzędu Miejskiego 
w Brzostku. Podczas 
I  wojny światowej 
Komisja Tymczaso-
wa Skonfederowanych 
Stronnictw Niepodle-
głościowych mianowa-
ła Piłsudskiego naczel-

nym komendantem sił wojskowych. W 
1916 roku wszedł w skład Rady Stanu. 
Po zakończeniu I wojny światowej Pił-
sudski przybył do Warszawy, gdzie 
Rada Regencyjna przekazała mu wła-
dzę zwierzchnią, powołał On rząd jak 
również przygotował dekret nakazujący 
przeprowadzenie wyborów. W 1919 roku 
sejm przyznał Piłsudskiemu uprawnie-
nia naczelnika państwa. Podczas bitwy 

o Warszawę w 1920 roku pokonał 
Armię Czerwoną, a ta bitwa nazwa-
na jest cudem nad Wisłą. Ten sukces 
dla Polski był bardzo ważny. Marsza-
łek Józef Piłsudski u schyłku życia 
cierpiał na chorobę nowotworową 
i zmarł w 1921 roku, jego prochy 
pochowane są w Srebrnej Krypcie 
na Wawelu, zaś serce wraz z matką 
na Litwie.
 Młodzież szkolna z Siedlisk-
-Bogusz odśpiewała piękne pie-
śni patriotyczne z okresu I wojny 
światowej: „Wojenko, wojenko”, 
„Rozkwitały pąki białych róż”, „Pie-
chota” oraz zaprezentowała piękne 
liryki patriotyczne. Na zakończenie 
uczeń odczytał „Modlitwę ks. Piotra 
Skargi za Ojczyznę” i na tym część 
artystyczna została zakończona.
 Po części artystycznej poczty 
sztandarowe wraz z mieszkańcami 
ziemi brzosteckiej przeszły pod 
pomnik smoleński i katyński na 
dziedziniec Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Brzostku i tam po krót-
kiej modlitwie nastąpiło złożenie 

kocham ojczyznę, bo moja matka się tutaj urodziła...

Tablica pamiątkowa w starym budynku Szkoły Podstawowej w Brzostku

Tablica na budynku Urzędu Miejskiego
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kwiatów i zapalenie zniczy.
 Przed Mszą św. Burmistrz Brzostku 
Leszek Bieniek z Przewodniczącą Rady 
Miejskiej Zofią Skórską, Komendantem 
Policji Markiem Boroniem, Radnymi 
oraz towarzyszącymi pocztami sztan-
darowymi złożyli kwiaty pod tablicą 
wmurowaną w budynek Domu Kultury 
upamiętniającą pacyfikację Brzostku 
podczas II wojny światowej w dniu 
20 czerwca 1944 r. Następnie przeszli 
pod budynek Urzędu Miejskiego, gdzie 
złożyli kwiaty pod tablicą wmurowaną 

4 sierpnia 1939 roku przez społeczeń-
stwo Brzostku, a upamiętniającą wy-
marsz członków „Strzelca” z Brzostku 
w 1914 roku. Kolejnym miejscem od-
dania hołdu tym co polegli za wolność 
Brzostku był pomnik na rynku naszego 
miasteczka. Tego dnia nie składa-
no kwiatów przed tablicą poległych 
uczniów naszej brzosteckiej szkoły w la-
tach 1914 – 1920, wmurowanej w ścianie 
dawnego budynku Szkoły Podstawowej 
w Brzostku. Na pewno pamiętali o tym 
uczniowie szkoły.
 I tak 93. rocznica odzyskania nie-
podległości naszej ojczyzny była god-

nie i bardzo uroczyście obchodzona 
przez wszystkich mieszkańców naszej 
brzosteckiej ziemi. A o współczesnym 
patriotyzmie wszyscy już od najmłod-
szych lat musimy pamiętać, nie tylko 
od święta, ale poprzez dobrą pracę 
i kultywowanie tradycji narodowej, bo 
Ojczyzna to nasza Matka. Polska no-
blistka Wisława Szymborska pisze o niej 
tak: „Bez tej miłości można żyć… ale nie 
można owocować. Ziemio ojczysta, zie-
mio jasna nie będę powalonym drzewem, 
codziennie mocniej w ciebie wrastam 
radością, smutkiem, dumą, gniewem…”

Zuzanna Rogala

Rodzaj podatku lub opłat Stawki obowią-
zujące w 2011 r.

Przyjęte staw-
ki na 2012 r.

PoDaTek oD nieRUchoMości
1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,47 zł 0,50 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 
1 ha powierzchni 3,80 zł 3,80 zł

c) pozostałych od 1 m2 powierzchni 0,21 zł 0,10 zł
2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,28 zł 0,28 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków miesz-

kalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 

powierzchni
13,00 zł 13,50 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,20 zł 5,20 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,16 zł 4,45 zł

e) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej 2,96 zł 3,00 zł
3. od budowli – do 2% ich wartości 2% 2%

stawki podatkÓw i opłat lokalnych w Gminie brZostek na 2012 r.

Z prac rady miejskiej
 XIV sesja Rady Miejskiej w Brzostku 
odbyła się w dniu 15 listopada br. pod 
przewodnictwem Zofii Skórskiej – Prze-
wodniczącej Rady. Wiodącym tematem 
obrad było uchwalenie stawek podatków 
i opłat lokalnych na 2012 rok. Po 
raz kolejny stawka podatku rolnego 
pozostała na tym samym poziomie. 
Średnia cena skupu żyta ogłoszona na 
podstawie Komunikatu Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego została 
obniżona z kwoty 74,18 zł za 1 dt, do 
kwoty 30,00 zł za 1 dt przyjętej jako 
podstawa obliczenia podatku rolnego 
na obszarze gminy Brzostek w 2012 
roku. Uchwałą Nr XIV/87/11 określo-
no też wysokość stawek podatku od 
nieruchomości.
 W dalszej części obrad Rada Miej-
ska w Brzostku ustaliła stawki podat-
ku od środków transportowych oraz 
ustaliła wzory deklaracji i informacji 
podatkowych. W kolejnych punktach 
obrad zatwierdzono taryfy na zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków oraz ustalono 
dopłaty z budżetu. 
 Ponadto Rada Miejska podjęła 
uchwały w sprawie:
- przyjęcia rocznego programu współ-

pracy Gminy Brzostek z organizacja-

mi pozarządowymi oraz innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2012 rok, 

- przyjęcia Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Gminy Brzostek na 
2012 rok,

- przyjęcia Gminnego Programu Prze-

ciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Brzostek na 2012 rok.

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

E. Szukała

Jednym z zaproszonych gości był Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia krzyża 
świętego w Brzostku ks. dr Jan cebulak
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 Polsk i SieR PieŃ  zaczął się 
w 1980 r., gdy przez kraj przetoczyła 
się fala protestów robotniczych. Wsku-
tek strajków okupacyjnych, których 
nie można było rozpędzić siłami mi-
licji i bezpieki, władza komunistyczna 
skłoniła się do podpisania „Porozumień 
Sierpniowych” w gdańskiej Stoczni. 
Na czele strajkujących stanął Lech 
Wałęsa, został on przewodniczącym 
Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego SOLIDARNOŚĆ.
 Związek ten szybko uzyskał ogromne 
poparcie społeczne – należało do niego 
około 10 milionów osób (niestety wśród 
nich byli też celowo wprowadzeni taj-
ni współpracownicy terrorystycznej 
Służby Bezpieczeństwa). Generalnie 
„Porozumienia Sierpniowe” i legali-
zacja NSZZ Solidarność były bardzo 
istotne w pokojowym dążeniu do wol-
ności – dawały szansę Polakom na 
demokratyzację życia w totalitarnym 
państwie. Jednak komuniści nie myśleli 
o porozumieniu z Narodem. Polska 
Zjednoczona Partia Robotnicza miała 
swych mocodawców w Moskwie i tam 
szukała poparcia. Dlatego już późną je-
sienią 1980 r. szykowano się do zbrojnej 
interwencji w Polsce z udziałem wojsk 
radzieckich i „bratnich narodów” obo-
zu komunistycznego. Na szczęście do 
tego nie doszło, co było m.in. efektem 
zdecydowanego sprzeciwu Stanów 
Zjednoczonych i duchowego wsparcia 
Watykanu. 
 W 1981 r. pogorszyła się sytuacja 
gospodarcza w naszym kraju, nara-

stało społeczne niezadowolenie, które 
było celowo podsycane, np. ciągłym 
brakiem towarów na rynku. Ludzie też 
byli przygnębieni po zamachu na Ojca 
Świętego (co przygotowały radzieckie 
tajne służby) i śmierci kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego. Wykorzystując te 
nastroje komuniści wyraźnie dążyli 
do konfrontacji, chociaż oficjalnie 
nawoływano do spokoju. Tymczasem 
służby bezpieczeństwa organizowa-
ły różnego rodzaju prowokacje, np. 
w Bydgoszczy. Szczególnie było to 
widoczne, gdy I Sekretarzem KC PZPR 
został gen. W. Jaruzelski, który będąc 
już premierem i ministrem obrony, stał 
się faktycznym dyktatorem. Podstępnie 
przez cały 1981 rok władza komuni-
styczna przygotowywała się do rozwią-
zania siłowego. Jaruzelski domagał się 
interwencji radzieckich wojsk w Pol-
sce i o to prosił Leonida Breżniewa! 
Wszystko po to, aby utrzymać własną 
dyktaturę i panowanie rosyjskie! Jednak 
Związek Radziecki toczył wówczas 
krwawą wojnę w Afganistanie i był 
w międzynarodowej izolacji, dlatego 
Breżniew odmówił zbrojnego wejścia 
do Polski. Tymczasem gen. Jaruzelski 
dysponujący potężnymi siłami wojska, 
milicji i Służby Bezpieczeństwa był już 
gotowy.
 O północy 13 grudnia 1981 r. wpro-
wadzony zostaje stan wojenny w Polsce! 
Wojskowa junta wypowiada wojnę 
polskiemu Narodowi! Komunistyczna 
władza nie szuka porozumienia, tyl-
ko wykonuje moskiewskie polecenia 

i nadal zniewala własnych obywateli 
pozbawiając ich wielu praw! Aresztowa-
no tysiące czołowych działaczy NSZZ 
Solidarność, prześladowano członków 
opozycji, w kopalni „WUJEK” od kul 
milicjantów zginęło 9 górników! Na 
szczęście zdelegalizowana Solidarność 
nie dała się sprowokować i nie doszło 
do wojny domowej. Społeczeństwo 
polskie zdało egzamin z dojrzałości 
i odpowiedzialności. Dlatego długie 
miesiące stanu wojennego przebiegały 
względnie spokojnie. Nad uwięziony-
mi działaczami czuwał autorytet Ojca 
Świętego JANA PAWŁA II i dlatego 
represje miały ograniczony charakter.
 Dziś próbuje się relatywizować 
tamte wydarzenia, a polscy kryptoko-
muniści głoszą teorię tzw. „mniejszego 
zła”, jakoby stan wojenny miał uchro-
nić kraj przez interwencją radziecką. 
co innego natomiast mówią doku-
menty. otóż gen. Jaruzelski (będący 
wcześniej tajnym współpracownikiem 
sowieckich służb informacyjnych) 
sam prosił Breżniewa o zbrojną inter-
wencję armii czerwonej w Polsce!!!
 Tak, 13 grudnia to dzień pamięci 
o tym, że komunizm zawsze dążył do 
pełnego zniewolenia Polaków, czego 
skutki niestety ciągle odczuwamy, 
m.in. w ubeckich metodach niszczenia 
ludzi kłamstwem…

(cdn.)

Opracował Zespół z wykorzysta-
niem publikacji J. Eislera „Polskie 
miesiące, czyli kryzys(y) w PRL”

Ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem
(cz. Viii – 30 rocZnica stanU woJenneGo)
Ty! Prawd – promienie wziąwszy za sztylety
Śmiesz jeszcze mniemać, żeś wódz – żeś generał!
O! niewolniku – stój – cofaj bagnety –
Dopókiż będę za ciebie umierał?...
 Wydaje się, że strofa tego wiersza napisana została 13 grudnia 1981 roku, gdy władza kierowana przez gen. Woj-
ciecha Jaruzelskiego wprowadziła w Polsce stan wojenny. Jednak utwór ten zatytułowany „Do Wroga” napisał poeta 
c. k. norwid w 1863 r. Tak wtedy, jak i 30 lat temu nadzieje Polaków na wolną ojczyznę zostały przekreślone. 13 Xii 
1981 r. cały komunistyczny aparat władzy i terroru, z bezpieką na czele, wypowiedział wojnę… narodowi. To było 
zaprzaństwo i zdrada. Strach oraz niepewność jutra zagościły w polskich domach. W 30–tą rocznicę wydarzeń warto 
przypomnieć tamte dni. 

* W przypadku opłat za wodę, ścieki i nieczystości stałe przyjęte stawki pokrywają tylko część kosztów jakie ponosi Zakład 
Gospodarki Komunalnej. Różnica w kwocie 2,69 zł za 1 m3 wody, 10,95 zł za 1 m3 ścieków oraz 13, 00 zł za 1 m3 ścieków 
odbieranych wozem asenizacyjnym dopłacana będzie z budżetu gminy.
Zostaje też utrzymany system zwolnień obowiązujący do tej pory przy opłatach za nieczystości stałe.

** W razie braku urządzeń pomiarowych (ściekomierzy) ilość odprowadzanych ścieków ustala się w następujący sposób.
1. Dla gospodarstw domowych korzystających z jednego ujęcia wody z zainstalowanym wodomierzem, procentowo według 

wskazania na wodomierzu z uwzględnieniem charakteru nieruchomości:
a) nieruchomość na której prowadzone jest gospodarstwo rolne  – 80%
b) nieruchomość budynkowa w zabudowie jednorodzinnej  – 90%
c) nieruchomość lokalowa w budynku wielorodzinnym   – 100%

2. Dla odbiorców korzystających z jednego lub więcej ujęć wody bez zainstalowanych wodomierzy, na podstawie norm 
ryczałtowych zużycia wody.

PoDaTek Rolny
Od 1 ha przeliczeniowego 75,00 zł 75,00 zł

oPłaTy za WoDę, ścieki i nieczySTości STałe*
Opłata za 1m3 dostarczonej wody (brutto) 2,65 zł 2,97 zł
Opłata za 1m3 odebranych ścieków (brutto)** 3,84 zł 4,47 zł
Opłata za odbiór nieczystości stałych od osoby za 1 miesiąc (brutto) 1,60 zł 1,92 zł
Opłata za odbiór ścieków wozem asenizacyjnym za 1 m3 (brutto) 16,36 zł 20,02 zł
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Zapomniane kolędy i pastorałki
 Od dawien dawna kolędy były nie-
odłącznym atrybutem Świąt Bożego 
Narodzenia i okresu okołoświątecznego. 
Śpiewano je nie tylko w kościele, ale 
również w domach podczas spotkań 
rodzinnych i towarzyskich, lub zwyczaj-
nie – z potrzeby serca. Polski repertuar 
kolędowy jest bardzo bogaty, gdyż liczy 
sobie kilkaset utworów, najczęściej 
anonimowych. Autorom przeważnie nie 

zależało na tym, aby z kolędą przekazać 
swoje nazwisko. Chcieli jednie wyrazić 
swe uczucia, swoje myśli i pragnienia 
związane z obchodem pamiątki Bożego 
Narodzenia.
 Dzisiaj mało kto śpiewa kolędy 
w domu, a jeśli już, to tylko te najbardziej 
znane i nie więcej jak dwie, trzy zwrotki. 
Repertuar kościelny też uległ zawężeniu 
do kilkunastu najpopularniejszych utwo-

rów. Szkoda, że zapomniano o pięknych 
starych kolędach i humorystycznych pa-
storałkach, które w większości są utwo-
rami ludowymi i liczą sobie nieraz po 
kilkanaście zwrotek. Obecnie ze świecz-
ką ich szukać w radiu, czy w telewizji. 
Pozostały jedynie na kartach kantyczek 
i w pamięci starszego pokolenia.
 Aby ocalić te piękne utwory od zapo-
mnienia drukujemy poniżej kilka z nich. 
Kiedyś były one bardzo popularne na 
naszym terenie.

J. Nosal

1.	 Ja		-		każ			to	gwia-zda				bły-szczy	na	wscho-dzie,		Gwia-zda			no	-we	-go										i			-		mie	-	nia?							Mędr-cy			wo	-	ła	-	ją:

Ciesz		się		na	-	ro	-	dzie							To				gwia-zda		twe-go								zba		-	wie	-	nia.											Bie	-	gną		kró	-	lo	-	wie							za					jej			pro-mie-niem,

A					za		kró	-la	-	mi						tłum		lu		-		du,								Bo				im		ta	gwia-zda					świe-ci	zba-wie-niem,		Bo			im	zwia-stu-je							cud			cu	-	dów.

2.	 Ten,	co	nam	później	miał	być	przykładem
	 	 W	miłości	i	poświęceniu,
	 	 Dziś	w	niezgłębionych	wyroków	śladem
	 	 Zrodzon	w	nędzy,	poniżeniu.
Biegną	królowie...

3.	 W	garstce	barłogu,skrył	świętą	głowę,
	 	 Palmę	światłości	męczeństwa,
	 	 Co	światu	życie	miała	dać	nowe,
	 	 Nad	błędem	odnieść	zwycięstwa.
Biegną	królowie...

4.	 Zadrżała	zbrodnia,	błądzą	tyrany,
	 	 Gdyś	Boże	zstąpił	na	ziemię,
	 	 Sam	plamą	grzechów	nic	nie	zmazany,
	 	 Ludzkie	z	nich	wybawić	plemię.
Biegną	królowie...

5.	 I	do	człowieka	zniżon	postaci,
	 	 Wśród	ziemskich	cierpień	i	znoju
	 	 Ucząc,	jak	w	bliźnich	kochać	współbraci,
	 	 Rzucasz	nam	gałąź	pokoju.
Biegną	królowie...

6.	 Jak	czcić	winniśmy	nie	urodzenie,
	 	 Lecz	osobistą	zasługę,
	 	 W	nędzarzu	widzieć	Twoje	stworzenie,
	 	 Słodzić	mu	przykrą	żeglugę.
Biegną	królowie...

7.	 Jak	mamy	Ciebie,	o	Wielki	Boże,
	 	 Nad	wszystko	wielbić,	miłować,
	 	 W	ciernistym	życiu	zrywając	róże,
	 	 Stałość	męczeńską	zachować.
Biegną	królowie...

8.	 Panie	ta	gwiazda,	co	mędrców	wiodła
	 	 Do	Chrystusowej	kołyski,
	 	 Niech	nas	do	Twego	prowadzi	źródła,
	 	 Światowe	zaćmi	połyski.
Biegną	królowie...

9.	 Do	ostatniego	życia	promyka
	 	 Boskiego	swiatła	udziela,
	 	 Byśmy	też	zaszli	po	jej	promyku
	 	 Do	stóp	świętych	Zbawiciela.
Biegną	królowie...

2.	 Podobno	Dzieciątko,	że	głodne,	płacze;
	 	 Dlaczego	tak	z	nami,	nie	rado	skacze:
	 	 Więc	ja	Mu	dam	kukiełeczkę,
	 	 I	masełka	osełeczkę,
	 	 Pa,	pa,	pa,	pa.

3.	 Czy	bez	Matuleńki	płacze	Dziecina?
	 	 Więc	ją	do	miłego	zaprośmy	Syna:
	 	 Mama,	Mama	do	Dziecięcia,
	 	 Utul	tego	płacz	Panięcia,
	 	 Ma,	ma,	ma,	ma.

4.	 Czy	dlatego	płacze	ma	Złota	Duszka,
	 	 Że	nie	ma	Józefa	w	domu	staruszka:
	 	 Wiec	Józefa	zawołajmy
	 	 I	ciesząc	Je	zaśpiewajmy,
	 	 Ta,	ta,	ta,	ta.

5.	 Albo	Pacholęciu	w	dudki	zagrajmy
	 	 I	na	piszczałeczkach	rozweselajmy:
	 	 Li	li	li	li	moje	dudki,
	 	 Skacz	Robaczku	mój	malutki,
	 	 Li,	li,	li,	li.

6.	 Nie	tak,	nie	tak	cieszcie	miłą	Dziecinę,
	 	 Ja	Mu	wnet	laleczkę	piękną	uwinę:
	 	 Lala,	lala	moje	Dziecię,
	 	 Lala,	lala	moje	życie,
	 	 La,	la,	la,	la.

7.	 Jeszcze	i	kąpiołkę	Mu	nagotujmy,
	 	 Na	kąpiel	serdecznych	łez	nie	żałujmy;
	 	 O,	Dziecino,	hul,	hul,	hul,	hul,
	 	 Ja	już	płaczę,	Ty	się	utul.
	 	 hul,	hul,	hul,	hul.

8.	 Jużci	nie	chce	płakać	Dziecina	dłużej,
	 	 Ale	ukojone	oczęta	mruży:
	 	 Więc	Ją	włóżmy	w	kolebeczkę,
	 	 Zaśpiewajmy	Jej	piosneczkę,
	 	 Lu,	lu,	lu,	lu.

9.	 Ale	drżysz	od	zimna	mój	Aniołeczku,
  Leżąc	w	tym	kamiennym,	zimnym	żłóbeczku:
	 	 Więc	z	osiołkiem	oraz	z	wołem,
	 	 Chuchać	będziem	na	Cię	społem
	 	 Chu,	chu,	chu,	chu.

10.	Pókiż	tego	będzie?	dość	tego	dzieci;
	 	 A	czemóż	nie	idzie	spać	drugi,	trzeci?
	 	 Dosyć	osioł	i	wół	beczy,
	 	 Budzą	Dziecię,	nie	do	rzeczy,
	 	 Spać,	spać,	spać,	spać.

1.	 A			cóż		z	tą				dzie				-				ci			-			ną																				bę-dziem	czy				-				ni							-						li,
Bra	-	ci	-	szko	-	wie									mi			-			li,																				że				się		nam									kwi						-					li?

Za-śpie-waj				-			my

Mu			we	-	so			-			ło														I						o	-	bróć			-			my													się	z	Nim	w	ko		-		ło,								Hoc,							hoc,														hoc,				hoc.
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2.	 By	Synaczka	Panieneczka	miała	porodzić,	miała	porodzić,
  |: By	panieństwo	z	macierzyństwem	miało	się	zgodzić.	:|

3.	 A	tu	wczoraj	kompanija	tak	se	mówiła,	tak	se	mówiła:
  |: Że	Panna	Syna	na	sianku	w	żłobie	powiła.	:|

4.	 Potwierdzają	tę	nowinę	i	Aniołowie,	i	Aniołowie,
  |: Wyśpiewują	dziś	Gloryja	wdzięczni	posłowie.	:|

5.	 Chwała	Bogu	nieskończona	na	wysokości,	na	wysokości,
  |: Za	te	miłe	charaktery	z	swojej	litości.	:|

6.	 W	Nazareńskiej	oraz	Czystej,	Ślicznej	Panience,	Ślicznej	Panience,
  |: W	gwiazdolitej,	dziś	słonecznej	jasnej	stajence.	:|

7.	 Pójdźmy	widzieć	wielki	widok	nie	dyskutując,	nie	dyskutując,
  |: Razem,	bracia,	do	Betlejem	w	skok	poskakując.	:|

8.	 Witać	Pannę	oraz	Matkę	Boga	Człowieka,	Boga	Człowieka,
  |: Bo	nas	pewnie	tam	niebieska	zapłata	czeka.	:|

9.	 Z	czemże	się	tam	pokażemy	my	pastuszęta,	my	pastuszęta,
  |: Gdy	nie	mamy	nic	godnego	my	niebożęta?	:|

10. Torby	próżne,	w	nich	ni	sera,	nie	masz	ni	chleba,	nie	masz	ni	chleba,
  |: Dla	Panięcia	zesłanego	nam	wszystkim	z	nieba.	:|

11.	Weźmy	z	sobą	z	trzody	naszej	choć	po	baranie,	choć	po	baranie,
  |: Przyjmie	od	nas	malusieńkie	to	śliczne	Panię.	:|

12.	Wreszcie	i	serca	naszego	Mu	nie	żałujmy,	Mu	nie	żałujmy,
  |: Niem	Panicza	po	kolędzie	dziś	udarujmy.	:|

13.	Witaj	Panie	i	Hetmanie,	nasz	dar	nad	dary,	nasz	dar	nad	dary,
  |: Oto	od	nas	wszystkich	przyjmij	serca	ofiary.	:|

14.	Jeżeli	chcesz	i	tłustego	tego	barana,	tego	barana,
  |: Niechaj	będzie	serce	nasze	wdzięczne	dla	Pana.	:|

15.	Czołem	bijem	przy	daninie	Tobie	Paniczu,	Tobie	Paniczu,
  |: Pieluszkami	skrępowany	nieba	Dziedzicu.	:|

16.	Niech	Ci	będzie	wieczna	chwała	od	kompaniji,	od	kompaniji,
  |: Całej	naszej,	Józefowi,	także	Maryi.	:|

1.	 Czte-ry					la			-			ta										za-	wszem	pa		-		sał										w	tej		tu			do			-			li						-					nie,													w	tej	tu			do				-			li					-						nie:

Ja		-	ko				ży			-		wo											nie			sły	-sza		-		łem											o					tej				no			-		wi					-					nie,															o					tej			no			-		wi					-						nie.

2.	 Sam	się	czemprędzej	zerwałem
	 	 I	na	drugich	zawołałem:
  |:Na	Kubę,	na	Maćka	i	na	Kaźmierza,
	 	 By	wstali	czemprędzej	mówić	pacierza:|

3.	 Nie	zaraz	się	podźwignęli,
	 	 Bo	byli	bardzo	zasnęli:
  |:Alem	ich	po	trochu	wziął	za	czuprynę,
	 	 By	wstali	przywitać	Boga	Dziecinę.:|

4.	 Kaźmierz	bowiem	wszystko	słyszał,
	 	 Bo	na	słomie	w	budzie	dyszał:
  |:Ale	nam	od	strachu	nie	chciał	powiedzieć,
	 	 Na	Maćka	wskazywał,	ten	musi	wiedzieć.:|

5.	 Nu,	Macieju,	ty	nam	powiesz,
	 	 Ponieważ	ty	sam	wszystko	wiesz:
  |:Widziałem,	widziałem	dziwne	widzenie,
	 	 Słyszałem,	słyszałem	Anielskie	pienie.:|

6.	 Bo	sam	mi	ANioł	powiedział,
	 	 Gdym	na	słomie	w	budzie	siedział:
  |:Nie	bój	się,	nie	bój	się	Maćku	pastuszka,
	 	 I	jać	to,	i	jać	to,	jest	Boski	służka.:|

7.	 Zwiastujęć	wesołe	lata,
	 	 Że	się	wam	Zbawiciel	świata
  |:W	Betlejem	narodził,	tak	sławnem	mieście,
	 	 Więc	Jego	czemprędzej	przywitać	bieżcie.:|

8.	 Niech	weźmie	Stasiek	fujarę,
	 	 A	Szymek	gołąbków	parę:
  |:A	Maciek	będzie	stał	u	drzwi	z	obuchem,
  Bo	się	tam	nie	zmieści	z	swym	wielkim	brzuchem.:|

9.	 Porwawszy	się	biegli	drogą,
	 	 Gdzie	widzieli	jasność	srogą:
  |:W	Betlejem	miasteczku	gdzie	Dziecię	było,
	 	 Które	się	dla	wszystkich	z	nieba	zjawiło.:|

10.	Wbiegliśmy	zaraz	do	szopy,
	 	 Uściskaliśmy	Mu	stopy:
  |:Jam	dobył	fujary,	a	Kuba	rogu,
	 	 Graliśmy	co	żywo	na	chwałę	Bogu.:|

11.	Stach	do	brony	wiązał	strony,
	 	 Sobek	skakał	jak	sparzony:
  |:A	Maciek	musiał	stać	u	drzwi	z	obuchem,
  Bo	się	nie	mógł	zmieścić	ze	swoim	brzuchem.:|

12.	Jacek	chudy	zagrał	w	dudy,
	 	 A	my	w	taniec	w	koło	budy:
  |:A	ty	też	Michale,	zagraj	na	flecie,
	 	 A	za	to	kolędę	dobrą	weźmiecie.:|

13.	Szymek	w	taniec	stroił	minę,
	 	 Wymuskał	sobie	czuprynę:
  |:Bo	mu	się	zagrzała	w	szopie	czupryna,
	 	 Wyciągnął	do	kropli	pięć	garncy	wina.:|

14.	Na	niczem	nam	nie	zbywało,
	 	 Z	szopy	nam	się	iść	nie	chciało:
  |:Aleśmy	ustąpić	wprędce	musieli,
	 	 Gdyśmy	trzech	Monarchów	jadąc	ujrzeli.:|

15.	Pójdźmyż	i	my	tam	ostatni,
	 	 Czeka	nas	tam	bal	dostatni:
  |:Pastuszków	ochota,	królewskie	dary,
	 	 Które	z	rąk	Jezusa	będziemy	brali.:|

Dnia		je				-				dne	-	go										o				pół				-			no	-	cy,											Gdym	za			-			snął	w	wiel		-		kiej			nie			-			mo	-	cy,													Nie	wiem,	czy

na					ja		-	wie,							czy				mi				się									śni		-	ło,																		Że				we	-	dle								mej				bu	-	dy									słoń	-	ce			świe			-		ci		-		ło.

Nie	wiem,	czy							na			ja	-	wie,						czy		mi		się								śni	-	ło,															Że			we-dle								mej	bu	-	dy							słoń-ce			świe			-			ci	-	ło.
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 Święta Bożego Narodzenia – rodzinne 
święta pełne tradycji i podniosłego na-
stroju. Wieczór wigilijny jest najbardziej 
uroczystym i najbardziej wzruszającym 
wieczorem roku.
 Na powstanie świąt Bożego Naro-
dzenia złożył się bardzo długi proces 
historyczny, którego pierwsze stadia giną 
w pomroce dziejów. Zwyczaje ludowe 
i obrzędy religijne różnych wyznań, 
narodowości i kręgów kulturowych na-
warstwiały się na przestrzeni wieków, 
splatały ze sobą, łączyły w przedziwne 
formy. Jedne z nich stopniowo zanikały 
i do nowszych czasów dotrwały jedynie 
w formie cząstkowej, inne wzbogacały 
się i rozrastały; antyczne, pogańskie 
zwyczaje zespoliły się ze zwyczajami 
chrześcijańskimi, a każdy naród zabar-
wił je specyficznymi cechami własnej 
kultury i nadał im własną treść.
 W obrzędowości Świąt Bożego Na-
rodzenia splatają się ze sobą poważne 
i smutne momenty związane z pogań-
skim kultem zmarłych, z niefrasobliwym 
nastrojem rzymskich obrzędów saturna-
lijno-noworocznych, tajemniczym cha-
rakterem przełomowej nocy wigilijnej, 
przemawiającym szczególnie silnie do 
wyobraźni ludowej.
 Z nocą wigilijną związane są szczegól-
nie liczne wierzenia. Jest to noc w czasie 
której błąkają się duchy, a w wierzeniach 
ludowych noc ta jest okresem czarów, 
dziwów, niesamowitych zjawisk j nad-
przyrodzonych mocy, rządzonych przez 
tajemniczy i nieodgadniony świat zmar-
łych. Wieczór to nad wyraz osobliwy: 
radosny i straszny zarazem. To wieczór, 
w którym nie ma rzeczy niemożliwych. 
Pod dachy domostw wraca szczęście, 
sprawiedliwość społeczna, równość 
stanów, nadzieja, pokój, a wszystko za 
sprawą Nowonarodzonego Boga w kru-
chej postaci Dzieciątka Jezus.
 Wieczerza wigilijna rozpoczynała się 
zawsze wspólną modlitwą i do końca 
miała charakter uroczysty i poważny. Ni-
komu oprócz gospodyni nie wolno było 
wstawać od stołu, ani nawet rozmawiać. 

Jedzono „poważnie, w milczeniu… mię-
dzy jednym kęsem a drugim łyżkę pod-
nosili do góry, albo trzymali w ręce, nie 
kładąc na stole ani na chwilę…” Podczas 
jedzenia zachowywano pospolicie uro-
czysty spokój, tak że oprócz gospodarza 
nikt głośno nie mówił, lub że tylko starsze 
osoby rozmawiają a inni migami się po-
rozumiewają, co komu potrzeba. Czynią 
to dlatego, by nie było kłótni w domu, lub 
żeby w przyszłym roku nie byli gaduła-
mi…” Strzegą się jeść łakomie. Uważają 
żeby nikomu nie spadła łyżka, ten bowiem 
umiera w ciągu roku…”. (E. Janota: „Lud 
i jego zwyczaje”).
„…A chociaż głodni byli, boć to cały 
dzień o suchym chlebie, a podjadali wol-
no i godnie… Jedli długo i mało kiedy, 
jeśli tam które rzekło jakie słowo, więc 
ino skrzybot łyżek o wręby się rozlegał 
i mlaskanie…” (Wł. Reymont: „Chłopi”)
 Jeszcze w XIX w. na wsi wieczerzę 
wigilijną spożywano z jednej, pięknie 
ozdobionej misy glinianej. Ilość potraw 
wigilijnych była nieparzysta. Przeróżna 
była interpretacja tego wymogu: 7 – ilość 
dni tygodnia, 9 – „na pamiątkę dziewię-
ciu chórów anielskich”. W zamożnych 
domach staropolskich istniał zwyczaj 
przyrządzania na kolację wigilijną – 
oprócz innych potraw dwunastu dań 
rybnych („na pamiątkę 12 apostołów”). 
Podawano więc smażone dzwonka, kar-
pie, szczupaki, karasie i to w ten sposób, 
że ten sam gatunek ryb był podawany 
w rozmaitej formie. Był karp smażony 
i karp po polsku – w szarym sosie z ro-
dzynkami i migdałami, karaś smażony 
i karaś w śmietanie, lin z grzybami i lin 
w czerwonej kapuście, szczupak po ży-
dowsku i szczupak w sosie chrzanowym, 
sandacz z jajkami i sandacz w jarzynach 
itd. itd…
 Teraz, gdy współczesność niemal 
wymazała z języka polskiego wyrazy: 
„ród”, „familia” – i o dwunastu daniach 
rybnych na wigilię także nikt nie myśli.
 Potrawy na wieczerzę wigilijną 
powinny składać się ze wszystkich 
płodów pola, sadu, ogrodu, lasu i wody. 
Do najbardziej typowych i tradycyjnych 
zestawów wigilijnych należały: barszcz 
z buraków, zupa grzybowa, kapusta 
z grochem, kluski z makiem, wspomnia-
ne ryby, śledzie, kutia, kompot z suszu, 
pierniki, jabłka i orzechy. Stary zwyczaj 
nakazywał skosztowanie każdej potrawy, 
gdyż w przeciwnym razie, tego czego 
nie spróbowano, zabraknie w przyszłym 
roku.
 Bardzo ważną rzeczą było przygoto-
wanie izby jadalnej. Cały pokój powinien 
przypominać stajenkę betlejemską:
„Stary zwyczaj w tym mają chrześcijań-
skie domy 
Na Boże Narodzenie po izbie słać słomę,
Że w stajni Święta Panienka rodziła” 
(Wacław Potocki)
 Do wieczerzy wigilijnej zasiadano 
gdy pierwsza gwiazdka ukazywała się 
na niebie. Po modlitwie i przełamaniu 
się opłatkiem składano sobie życzenia 
i spożywano kolację.

„Z wielkiej kuchni gospodyni

śle delicję za delicją
sutą ucztę pilnie czyni
uważając na tradycję.
Teraz wisi, ot, na włosku
Cnej jejmości słuszna sława
więc jest szczupak po żydowsku
prym jegomość temu dawa!
Zasię potem lin w śmietanie
i karp tłusty w sosie szarym
Jedz – nie pytaj mości panie,
a zapijaj węgrem starym”

 (Or–Ot: „Wigilia”)
 Niewiele dzisiaj zachowało się sta-
rych, głównie ludowych obyczajów. 
Rzadko kto przyrządza 12 dań, Wigilia 
staje się uroczystością firmową, potrawy 
smaczne i wyszukane często pochodzą 
z cateringu. Nie mamy nic przeciwko 
nowoczesności, byle tylko była mocno 
zakorzeniona w tradycji.
 Ubierzmy więc w ten wieczór choin-
kę, zapalmy świeczki, przykryjmy stół 
śnieżnym obrusem, wybaczmy nieprzy-
jaciołom, bądźmy sercem i myślą z bli-
skimi i pomimo zmęczenia bądźmy dla 
siebie w tym dniu mili i uśmiechnięci.
 I jeśli nawet na wigilijnym stole 
pojawi się tylko 5 potraw jak niegdyś 
u najbiedniejszych – zachowajmy pogodę 
ducha. A po kolacji zamiast oglądania 
filmu zaśpiewajmy wspólnie kolędy.
 Życząc miłym Czytelnikom wszyst-
kiego najlepszego, pomyślności i do siego 
Roku, żeby tradycji stało się zadość skła-
damy w wigilijnym podarunku wiersz 
Stanisława Wyspiańskiego „Modlitwa 
na Dzień Bożego Narodzenia”

„O Boże, pokutę przebyłem
I długie lata tułacze;
Dziś jestem we własnym domu
I krzyż na progu znaczę
Bożego Narodzenia
ta noc jest dla nas święta
Niech idą w zapomnienie
niewoli gnuśne pęta.
Daj nam poczucie siły
i Polskę daj nam żywą,
by słowa się spełniły
nad ziemią tą szczęśliwą
Jest tyle sił w narodzie
Jest tyle mnogo ludzi
Niechże w nie duch Twój wstąpi
I śpiące niech pobudzi.
Niech się Królestwo stanie
nie krzyża, lecz zbawienia.
O daj nam Jezu Panie
Twą Polskę objawienia”. 

Koło Żywienia – „Klub chrup-
-chrup” przy Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Brzostku

 Polecamy też nasze sprawdzone prze-
pisy na potrawy wigilijne i świąteczne.

Śledzie z cebulką i jabłkami
Składniki:
 500 g śledzi, 2 winne jabłka, 2 cebule, 
łyżka oleju słonecznikowego, szczypta 
cukru, mlecz ze śledzia.

idą święta… ściele się wigilia
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Wykonanie:
 Wymoczone i obrane ze skórki i ości 
śledzie pokrajać na małe kawałki. Ob-
rane jabłka i cebule drobno pokrajać, 
wymieszać z pieprzem, cukrem i prze-
tartym przez sito mleczem śledziowym. 
Na półmisku ułożyć masę z jabłek i ce-
buli, a na niej – pokrajane śledzie; skro-
pić sokiem z cytryny i olejem, przybrać 
gałązkami pietruszki.

kulebiak z kapustą
Składniki:
 Ciasto drożdżowe, na nadzienie: 
główka kapusty, 2 łyżki oleju, duża 
cebula, 2 jajka, łyżeczka cukru, sól.
Wykonanie:
 Umytą kapustę poszatkować, ugoto-
wać w niewielkiej ilości wody i wyci-
snąć. Drobno posiekaną cebulę zeszklić 
na oleju, dodać kapustę, sól, pieprz 
i cukier, dusić pod przykryciem. Ugoto-
wane na twardo jajka pokrajać w plastry. 
Przygotowane ciasto rozwałkować na 

posypanej mąką stolnicy, ułożyć plastry 
jajka, nałożyć kapustę, zwinąć ciasto jak 
struclę, zawinąć w nasmarowany ma-
słem papier, ułożyć na blasze i zostawić 
do wyrośnięcia. Po 20 minutach wstawić 
do gorącego piekarnika, piec 30 minut.

kutia
Składniki:
 Szklanka maku, szklanka ziaren 
pszenicy, pół szklanki cukru pudru, pół 
szklanki miodu, 200 g posiekanych orze-
chów włoskich, 100 g posiekanych mig-
dałów, 3 łyżki sparzonych rodzynków, 
5 fig, skórka otarta z cytryny, szklanka 
mleka, szczypta soli.
Wykonanie:
 Namoczoną poprzedniego dnia psze-
nicę ugotować, zmieniając kilkakrotnie 
wodę podczas gotowania. Gdy będzie 
miękka – osączyć na sicie. Umyty mak 
zalać wrzącym mlekiem, zagotować 
na małym ogniu, po czym przepuścić 
przez maszynkę dwa razy. Połączyć mak 

z ugotowaną pszenicą, dodać pozostałe 
składniki, dokładnie wymieszać wsta-
wić do lodówki. Podawać w salaterce 
obłożoną łamańcami, im więcej miodu 
i bakalii – tym kutia lepsza.
 Smacznego!

na szczęście, na zdrowie, na to Boże narodzenie!
 Żeby Wam się darzyło w komorze, w oborze:
  żeby Wam się darzyły kury czubate, gęsi siodłate;
   żebyście mieli tyle wołków, ile w dachu kołków,
    tyle cieliczek ile w lesie jedliczek,
     tyle owieczek, ile mak ma ziarneczek,
      tyle krów, ile w sąsieku plów.
Żeby Wam się darzyły konie z białymi grzywami,
 żebyście orali czterema pługami.
  Żeby Wam się darzyły dzieci, jako w kącie śmieci.
   Żebyście byli weseli, jako w niebie Anieli.
    Tego wszystkiego życzy Szanownym Czytelnikom
     Redakcja „Wiadomości Brzosteckich”

Anioł pasterzom mówi:
Chrystus wam się narodził…
 Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzenia ciepła, 
miłości, radości niosącej spokój, wiary w dobro oraz wielu nie-
zapomnianych chwil spędzonych w gronie rodziny. 
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego opty-
mizmu, szczęścia i powodzenia.
 Uczniom, Rodzicom i Wszystkim Mieszkańcom Globu życzą:

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy
Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku

 W imieniu pracowników i uczestników Środowiskowego 
Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzostku chciał-
bym serdecznie podziękować za pomoc w organizacji ŚDS, 
jak również w bieżącej jego działalności: Ks. Proboszczowi 
dr. Janowi Cebulakowi, Wojewodzie Podkarpackiemu Pani 
Małgorzacie Chomycz, Wicewojewodzie Panu Andrzejowi 
Regule, Dyr. Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego 
Urzędu Wojewódzkiego Panu Dariuszowi Traczowi oraz 
pracownikom Wydziału, Pani Marioli Zajdel-Ostrowskiej 
Dyrektor ROPS Rzeszów wraz z pracownikami, Panu Bur-
mistrzowi Brzostku Leszkowi Bieńkowi, Pani Sekretarz 
Lucynie Pruchnik, Pani Skarbnik Elżbiecie Łukasik oraz 
pracownikom Urzędu Miejskiego Brzostek, Panu Adamo-
wi Ryndakowi wraz z pracownikami MGOPS, Pani Alicji 
Kawalec-Przetacznik wraz z Pracownikami i Uczestnikami 
WTZ Brzostek, dyrektorowi i pracownikom BSR Brzostek, 
Kierownictwu i pracownikom ZGPZOZ Brzostek, pracowni-
kom Policji, brzosteckim Kapłanom, Panu Józefowi Nosalowi, 
Radnym i Samorządowcom, Pani Małgorzacie Drozd, Pani 
Marii Grzesiakowskiej, Pani Lucynie Ziębie, Pracownikom 
Lasów Państwowych, Panu Jerzemu Potrzebie, Panu Mar-
kowi Wojnarowi, Panu Kazimierzowi Sarnie, Państwu Z. 

i R. Golec, Panu Janowi Dziedzicowi oraz wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do istnienia oraz funkcjonowania 
naszej placówki. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich 
zaangażowanych, ale raz jeszcze Wszystkim dziękuję.
 Z okazji zbliżających się Świąt składam Wszystkim 
serdeczne życzenia Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.
 Pragnę również podziękować Pracownikom i Uczestnikom 
ŚDS Brzostek za zaangażowanie w prowadzeniu działalno-
ści ŚDS oraz życzę im Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego 
Narodzenia.

Kierownik ŚDS w Brzostku
Karol Staniszewski
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Jak pamięta Pani święta Bożego 
narodzenia z dzieciństwa, czy 
w znacznym stopniu różnią się 
od dzisiejszych?
O Świętach Bożego Narodzenia 
myślało się już od Adwentu. Był 
to czas oczekiwania, pewnej 
zadumy, do czego rodzice przy-
gotowywali siebie i dzieci. Trzeba 
było kilka razy być w kościele 
na Roratach, które zawsze były 
wcześnie rano, bo już o godzinie 
6 00. Już o świcie do kościoła szło 
się piechotą, bo samochodów 
przecież nie było. Bryczką lub 
wozem bogatsi gospodarze jeź-
dzili tylko w niedzielę. Na czas 
Adwentu obowiązywały również 
stroje w kolorach stonowanych, 
ciemniejszych. Tak było w latach 
mojego dzieciństwa, a jak jest te-
raz? Myślę, że różnic jest bardzo 
wiele, ale istota Świąt Bożego 
Narodzenia pozostaje taka sama. 
Jest to czas radosny, pełen nadziei 
i pojednania.
co może Pani powiedzieć o tradycji. czy mimo tego, że jest 
przekazywana w określonej formie, kolejnym pokoleniom 
ulega zmianie?
Jeśli chodzi o tradycję związaną z tymi świętami, to bardzo 
uległa zmianie. Inaczej być nie może, minęło przecież nie-
spełna pół wieku. Dzisiaj postęp we wszystkich dziedzinach 
życia jest tak ogromny, że moje pokolenie nie może tego 
zrozumieć ani pojąć. Z drugiej strony nasze wnuki nie potra-
fią sobie wyobrazić jak można było żyć bez elektryczności, 
samochodu czy telewizji, nie mówiąc już o funkcjonowaniu 
bez telefonu komórkowego. Obecnie różne organizacje kulty-
wują tradycje, nie zatracając tego, co było dawniej. Świadczy 
to o wielkiej gorliwości i szacunku. Podtrzymywanie tradycji 
zapewnia zachowanie ciągłości duchowej i obyczajowej. 
Wychowywanie dzieci w poszanowaniu tradycji zapewnia 
im poczucie bezpieczeństwa i daje pewność, że są integralną 
częścią społeczeństwa. 
obecnie na rynku, dostępne są wszelkiego rodzaju ozdoby 
choinkowe, którymi przybieramy drzewka w naszych do-
mach, ale przecież dawniej wyglądało to inaczej.
Jak już wspominałam, w okresie mojej młodości, czas Ad-
wentu był również czasem przygotowywania różnych ozdób 
choinkowych. Ze słomek i bibuły robiło się piękne łańcuchy, 
którymi oplatało się drzewko choinkowe. Z kolorowego pa-
pieru kleiło się koszyczki na orzechy oraz tak zwane jeżyki 
kolczatki. Drzewko choinkowe zazwyczaj było małe, gdyż 
nie stało na podłodze, lecz było wieszane u tragarza (belki, na 
której była ułożona powała, teraz nie ma w domach powały, 
jest sufit). Oprócz ozdób wcześniej wykonanych, na choince 
wieszało się jabłka, orzechy, różne ciasteczka i cukierki – to 
znaczy kostki cukru ładnie owinięte w bibułę. Na choince 
zakładało się też na specjalnych uchwytach zwykłe małe 
świeczki woskowe.
Tuż po wojnie choinki stawiano na stoliku czy podłodze dla 
większego efektu. Przystrajano je jeszcze cienkimi pasemkami 
białej bibuły, które zwisały z gałązek, a na gałązkach kładło się 
kawałki waty na wzór śniegu obsypującego drzewko. Bywały 
też bombki choinkowe, ale bardzo skromne. Ach, jaka to była 
piękna choinka!
Wieczór wigilijny jest okazją do przeżycia pięknych chwil 
z naszymi bliskimi. Jak przygotowywano się do tego wy-
jątkowego wieczoru?
W czasach mojego dzieciństwa kolacja wigilijna była spoży-
wana w domu rodzinnym mojego taty. Tak było dokąd babcia 

żyła. W ten uroczysty wieczór 
trzej bracia z rodzinami zbierali 
się u swojej mamy a mojej babci. 
Każda z rodzin przygotowywała 
jakiś posiłek. To babcia ustalała 
kolejność dań. Nie pamiętam 
ile tych potraw było, ale zawsze 
musiała być zupa kartoflana z su-
szonymi grzybami, zupa z grosz-
ku polnego, ziemniaki, kapusta, 
pierogi z suszonymi śliwkami 
lub kapustą, makaron z makiem, 
a właściwie „kluski z makiem”. 
Obowiązywał kompot z suszo-
nych gruszek, jabłek i śliwek. Nie 
było tradycji podawania ryby. Po-
nadto, na stole musiała znaleźć się 
biała bułka oraz placek z jabłkami 
czy serem. W domu, babci przed 
odświętną kolacją, stryj przynosił 
wiązki słomy i stawiał w kącie. Po 
wieczerzy dzieciarnia rozrzucała 
słomę i bawiła się wesoło. Cały 
ten „słomiany bałagan” sprząta-
no dopiero w drugi dzień świąt. 
Wówczas był też czas na rozmowy 
o gospodarce, codziennym życiu. 

Nie zabrakło śpiewu kolęd.
Wiemy, że stary zwyczaj kolędowania zanika. ludzie 
zamykają drzwi przed młodymi, których wizyta dawniej 
zwiastowała szczęśliwy rok. Jak kiedyś przyjmowano 
kolędników?
Już drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia tj. „Na Szczepa-
na” przychodzili do naszych domów kolędnicy. Najczęściej 
byli oni przebrani za turonia, aniołka i diabła. Zawsze nieśli 
ze sobą tradycyjną gwiazdę. Składali życzenia – czasem 
wierszowane i satyryczne – powodzenia w Nowym Roku 
szczególnie w gospodarstwie, komorze i oborze. Był zwyczaj, 
że kolędników trzeba było przyjąć, a za życzenia podziękować 
jakimś podarkiem czy w późniejszych czasach – pieniędzmi. 
Po Nowym Roku chodziły z życzeniami tak zwane „droby”, 
to znaczy osoby ubogo ubrane z workiem na plecach, bo zbie-
rały zboże i inne produkty rolne. Zazwyczaj na nogach miały 
buty ze słomy, ubranie związane powrósłem, a na głowie duże 
czapy uplecione ze słomianych warkoczy. W latach 40-tych 
i później ten zwyczaj powoli zanikał. Do dzisiaj pozostały 
grupki dzieci z pomalowanymi buziami śpiewające kolędy 
i zbierającymi pieniądze.
Może znane są Pani obyczaje, o których się już nawet nie 
wspomina?
Z moich wcześniejszych wypowiedzi łatwo wyczytać, czego 
dziś nie ma. Świat się zmienia, my się zmieniamy, obyczaje 
zamierają, powstają nowe, ale życie toczy się nadal – byle 
w spokoju, radości i zgodzie.
Dziękujemy bardzo za rozmowę i życzymy Wesołych świąt!

atsz

wywiad Z panią Genowefą tomasZewską Z brZostkU
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Marian 
Nosal

Zaproście mnie jeszcze raz
Wciąż pamiętam jak wyglądał stół
Zbity z desek niemalowanych
Na nim bukiet wigilijnych zup
Opłatek i obrus na sianie
Wciąż pamiętam radość że my znów
Raz kolejny przy nim zasiadamy
Że dzielimy między siebie trud
Na opłatku i łzą polewamy
I pamiętał będę wszystkich Was
Nad tym stołem z łyżką pochylonych
I tak chciałbym jeszcze chociaż raz
Być do stołu tego zaproszonym

współcześni trzej królowie
Tak był oczekiwany
Że na ziemię przyjdzie
Jak Ktoś niezwykle ważny
Ktoś kto królem będzie
Wodzem czy arcykapłanem
A przyszedł w Mieście Chleba
Jako najmniejszy z ludzi
Jak kruchy opłatek z nieba
Jego małość odrazę budzi
Im było króla potrzeba
Poznali Go Trzej Królowie
Byli podobno ze Wschodu
Odgadli w małej osobie
Władcę wszystkich narodów
Który już był a teraz przychodzi
Skąd dzisiaj przyjdą królowie
Ze Wschodu byli już kiedyś
Dziś gwiazda im nie podpowie
Przyjdą ode mnie i ciebie
Po Hostię do miasta chleba
       6 stycznia

styczniowe orędzie
Na wodzie z turbin Soliny
Między białymi wzgórzami
Ktoś rozsiał białe łupiny
Pod milczącymi bukami
Niby kartki papieru
Wiatrem rozrzucone
Huśtają się na wodzie
Powolne jak rozmodlone
W kanionie mrozem skutym
Jak w białe kule zaklęte
Po stawie lodem ściętym
Pływają w styczniu łabędzie
W dole białe łabędzie
A w górze anioł biały
Niesie styczniowe orędzie
Że Bóg objawił swą chwałę

6 stycznia 2011 – Myczkowce

Franciszek
Wojnarowski

Jak co roku
Jak co roku, świat będzie
Uroczyście obchodził
Pamiątkę dnia, w którym się
Jezus Chrystus narodził...
 Jak co roku będziemy
 Opłatkiem się dzielili;
 Jak co roku będziemy
 Z Jezusem się cieszyli.
Jak co roku do stołu
Wigilijnego siędziem
I kolędy popłyną,
Choinka płonąć będzie...
 Jak co roku życzenia
 Będziem sobie składali
 Byśmy drugiej wigilii
 Szczęśliwie doczekali...
Jak co roku nie jedna
Łza po policzkach spłynie,
O, Ziemio moja biedna,
Gdy wspominamy Twe imię...
 Jak co roku nie wszyscy
 Opłatkiem się podzielim...
 – I najbliżej nam bliscy
 Znów nie będą weseli...
Jak co roku przy stołach
Ileż pustek ujrzymy!
Prochy suszą się w dołach
I ozwie się świat niemy...
 Jak co roku jęk głuchy
 Z lochów się gdzieś dobędzie.
 I jak co roku Jezus
 Nie w wszystkich sercach będzie...
Jak już od lat jutrzenka
Zgaśnie, jak tylko błyśnie,
I jak już od lat radość
Boleścią się zachłyśnie...
 Jak już od lat, w tym roku
 Idźmy witać Jezusa,
 Który aby się zrodził
 W sercach naszych i duszach...
Uwierzcie, Bracia Moi –
Zniknie męka i głusza,
Kiedy się Panem Bogiem
Uzbroi nasza dusza...
 Wtedy, choćby wróg w szale
 Dziesięćkroć nas krzyżował
 I dzielił i ćwiartował –
 Zmartwychwstaniemy – w chwale...

Józefa
Filar

witaj nam 
Witaj Malusieńki, z Nieba nam zjawiony 
Cierpisz od zarania w żłobie położony
Niebiańskiej jasności rozprzestrzeniasz blaski 
Przyniosłeś nam z Sobą upragnione łaski
Jezu Malusieńki cóż Ci za nie damy
Poranione życiem serca Ci składamy
Chcemy dać Ci miłość, chwałę, uwielbienie
Przez Twe Święte przyjście przybliż nam 
słowo i zbawienie.

stary rok
Odchodzisz Stary Roku,
z żalem Cię żegnamy i za Twoją dobroć,
dzięki Ci składamy.
Przyniosłeś urodzaj, nie będziemy głodni, 
ustrzegłeś od chorób, nieszczęść,
byłeś Rokiem spokojnym.

taniec dla nieba
Tańczą srebrzyste śnieżynki, cichuteńko
w powietrzu pląsają, a gdy się tańcem zmęczą
powolutku na ziemię opadają.
Wiatr figlarz do tańca, dmuchnięciem
zachęca, od nowa śnieżynki wirują, srebrzą
i złocą, taniec dla nieba wykonują.

chcę zrozumieć
Chcę zrozumieć,
dlaczego narodziłeś się
w biednej stajence,
a nie w pałacu
wśród służby i złota.
Chcę zrozumieć,
dlaczego przebywałeś
wśród grzeszników i biednych
zamiast ucztować
razem z bogaczami.
Chcę zrozumieć,
dlaczego cierpiałeś
przyjmując krzyż
na swoje ramiona
i dałeś się upokarzać
Chcę zrozumieć,
dlaczego zmartwychwstałeś
otwierając nam drzwi do nieba
gdzie nie ma łez i cierpienia

Jadwiga 
Samborska
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witaJ 
pierwsZa 
klaso!
 29 listopada 2011 roku w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej 
w Brzostku odbyło się uro-
czyste pasowanie dzieci z klas 
pierwszych na uczniów, czy-
li prawomocnych członków 
społeczności szkolnej. Aby 
otrzymać ten zaszczytny tytuł 
pierwszoklasiści musieli przejść 
niełatwy egzamin i wykazać się 
zdobytymi dotychczas umiejęt-
nościami.
 Scenar iusz uroczystości 
dotyczył tematyki związanej 
z ekologią. Dzieci wierszem, 
tańcem i piosenką zwróciły 
uwagę wszystkich zebranych, 
że nasza planeta Ziemia – jest 
wspólnym dobrem i musimy 
o nią dbać. Uczniowie przeko-
nywali, że ochrona przyrody 
to ważne zadanie, które muszą 
wypełniać ci duzi i ci mali.
 Występom pociech przeglą-
dali się Rodzice i zaproszeni 
Goście, których zachwyciły 
zdolności artystyczne dzieci 
oraz przepiękna scenografia 
i barwne stroje.
 Radość pierwszoklasistów 
była ogromna, gdy Pani Dyrek-
tor po wcześniejszych konsulta-
cjach z jury, któremu przewod-
niczyła Pani Monika Lemek, 
ogłosiła ostateczny werdykt, 
że wszyscy pomyślnie przeszli 
próby i mogą otrzymać tytuł: 
UCZNIA PUBLICZNEJ SZKO-
ŁY PODSTAWOWEJ IMIENIA 
KOMISJI EDUKACJI NARO-
DOWEJ W BRZOSTKU! Swoją 
opinię wyrazili również rodzice, 
stwierdzając, że dzieci zdały 
egzamin na szóstkę z plusem 
w serduszku. 
 Następnie odbył się uroczy-
sty moment ślubowania. Dzieci 
przyjęły pasowanie z rąk Pani 
Dyrektor, otrzymały również 
pamiątkowe dyplomy. 
 Uczniom gratulujemy wspa-
niałego występu!

atsz

 Ten ludowy artysta z Kamienicy Górnej nieżyjący już 
od 25 lat jeszcze do niedawna tułał się po świecie (nawet po 
swojej śmierci), dopóki nie spoczął na cmentarzu w swojej 
rodzinnej wiosce. Gdyby mógł zobaczyć co się teraz dzieje 
we wtorkowe popołudnia w miejscowej szkole, to chyba by 
się ucieszył.
 Najpierw liczna grupa młodszych dzieci gromadzi się 
w klasie po lekcjach… nie, nie za karę w tak zwanej kozie, 
ale z własnej woli, bo chcą brudzić się błotem. No… nie takim 
zwykłym błotem, ale specjalną gliną sprowadzoną w tym 
celu z Tarnowa. Później jest wymiana i glinę w ręce bierze 
druga grupa – młodzież ze starszych klas. Powstają figurki, 
zwierzątka, dziwne ludzkie twarze. Może to jeszcze nie są 

dzieła artystów, ale w oczach tych młodych ludzi widać radość 
i prawdziwą pasję, więc mogą takimi artystami się stać.
 A zaczęło się od tego, że ksiądz Ryszard Mikos, proboszcz 
tutejszej parafii, podzielił się z Panią sołtys Grażyną Cabaj 
swoją troską o kamienickie dzieci, które po lekcjach nie 
mają żadnego ciekawego zajęcia, bo przecież wysiadywanie 
pod przystankowym dachem nie jest szczytem ich marzeń. 
Powstał pomysł, że rzeźba to coś nowego, czego nikt w oko-
licy z dziećmi nie robił i może wzbudzi ich zainteresowanie. 
Pozostało tylko skojarzyć z tym projektem Pana Stanisława 
Samborskiego, który wcześniej podjął się renowacji figury 
Chrystusa Frasobliwego stojącej teraz przy grobie wspomnia-
nego w tytule artysty.
 Pan Stanisław w ten pomysł mocno się zaangażował i oka-
zało się to przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Frekwencja 
przerosła oczekiwania pomysłodawców – stąd podział na dwie 

władysław chajec by się ucieszył
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kącik  
zdrowia  
apteki „Vita”
Jak przyjmować leki?
 Optymalne efekty leczenia można 
osiągnąć poprzez właściwy sposób 
zażywania leków. Pozwala on nie tylko 
zwiększyć skuteczność stosowanych 
medykamentów, lecz również zmniej-
szyć działania uboczne. Bardzo często 
pacjenci nie dopytują lekarza o właściwe 
przyjmowanie leku, a lekarze z powodu 
nadmiaru obowiązku nie zawsze są 
w stanie udzielić pełnej „instrukcji” jak 
prawidłowo zażywać przepisane leki.
 Do najczęściej przyjmowanych leków 
należą antybiotyki, a zasada która doty-
czy wszystkich z nich to przestrzeganie 
godzin ich przyjmowania. Pacjent musi 
wiedzieć, że dawkowanie 3 razy na dobę 
oznacza przyjmowanie leku co 8 godzin, 
a 2 razy na dobę co 12 godzin, zaś an-
tybiotyk stosowany raz dzienne należy 
przyjmować o stałej porze np. każdego 
dnia rano. Ważne jest też, aby np. peni-
cyliny przyjmować rano na czczo lub 
przed posiłkiem, gdyż ich wchłanianie 
jest ograniczone przez pożywienie. 
Wyjątkiem tu jest dobrze wchłaniana 
amoksycylina. Tetracyklin nie powinno 
się stosować podczas posiłku, nie wolno 
ich również popijać mlekiem. Najlepiej 
po wykupieniu antybiotyku sprawdzić 
ulotkę, gdzie dokładnie opisano jak 
stosować dany lek.
 Leczenie niedoczynności tarczycy 
polega na podawaniu soli sodowej 
tyroksyny. Lek ten należy zażywać na 
czczo, w jednorazowej dawce pół go-
dziny przed posiłkiem, ponieważ dzięki 
temu lepiej się wchłania. Należy również 
pamiętać aby przed pobraniem krwi do 
oznaczenia TSH zrobić 24-godzinną 
przerwę w zażywaniu leku.
 Leki stosowane w leczeniu osteoporo-
zy to bifosfoniany (głównie alendronian) 

łączą się z hydroksyapatytami kości 
tworząc specjalne wiązania oporne na 
rozpad. Leki te mogą wywoływać 
podrażnienia i owrzodzenia przełyku, 
dlatego trzeba koniecznie przyjmować 
je na czczo (najlepiej pół godziny przed 
posiłkiem), popijać dużą ilością przego-
towanej wody (aby uniknąć zatrzymania 
tabletki w przełyku). Nie należy ich 
popijać wodą mineralną, kawą, herbatą 
ani sokami owocowymi. Bardzo ważne 
jest również to, że przez 30 minut po po-
łknięciu leku nie wolno się położyć, gdyż 
grozi to refluksem tabletki do przełyku. 
Tabletek nie należy ssać, żuć, dzielić ani 
stosować przed snem. Dzięki preparatom 
przyjmowanym raz w tygodniu istnieje 
mniejsze ryzyko działań niepożądanych.
 W leczeniu niedokrwistości z nie-
doboru żelaza oraz w profilaktyce 
np. u ciężarnych i mam karmiących 
stosuje się preparaty żelaza. Najlepiej 
zażywać je rano na czczo lub między 
posiłkami. Gdy lek wywołuje mdłości 
można przyjąć go z posiłkiem, jednak 
osłabia to jego przyswajanie i terapia 
trwa dłużej. Aby uniknąć przykrych 
objawów nietolerancji należy zacząć od 
stosowania mniejszych dawek i stopnio-
wo je zwiększać. Żelazo należy popijać 
wodą, a unikać mleka i jego przetworów 
gdyż alkalizacja środowiska osłabia 
wchłanianie. Żelaza nie należy popijać 
również herbatą. Dołączenie witaminy C 
poprawia wchłanianie żelaza z przewodu 
pokarmowego.
 Leki stosowane w celu obniżenia 
poziomu cholesterolu we krwi (statyny) 
należy zażywać wieczorem ze względu 
na fizjologicznie największą produkcję 
cholesterolu właśnie w nocy. Dawkowa-
nie ich raz na dobę o tej porze zwiększa 
skuteczność.
 Pacjenci stosujący wziewne sterydy 
(np. w przebiegu zapalenia oskrzeli lub 
w astmie) powinni pamiętać aby po in-
halacji przepłukać jamę ustną, a nawet 
umyć twarz, aby uniknąć powikłań 
w postaci grzybicy jamy ustnej.
 W ostatnich latach znacznie wzrosła 
liczba pacjentów stosujących inhibitor 
agregacji płytek krwi (klopidogrel). To 
bardzo poważny lek przepisywany po 

zabiegowym leczeniu ostrych zespołów 
wieńcowych. Choć sposób przyjmo-
wania tego leku nie jest obwarowany 
specjalnymi zasadami pacjenci powinni 
pamiętać, że pod żadnym pozorem nie 
można go odstawić bez konsultacji 
z lekarzem. Stwarza to ryzyko groźnej 
zakrzepicy (np. w stencie).
 Ponadto lek ten może utrudniać go-
jenie nadżerek i owrzodzeń żołądka. 
Z kolei inhibitory pompy protonowej 
(z wyjątkiem pantoprazolu) sprzyjają 
gojeniu tych nieprawidłowości, mogą 
jednak osłabiać działanie klopidogre-
lu. Dlatego pacjenci stosujący ten lek 
zawsze muszą konsultować zażywanie 
leków przeciw zgadze z lekarzem.
 Niezwykle ważne w każdej terapii 
są również interakcje pomiędzy lekami. 
Bardzo często jednoczesne stosowanie 
leków z różnych grup może powodo-
wać wzajemne nasilanie lub osłabianie 
działania, np. podczas stosowania 
wspomnianego klopidrogelu pacjenci 
w razie przeziębienia lub bólu sięgają po 
popularne leki przeciwzapalne lub aspi-
rynę, które mogą nasilać jego działanie, 
a nawet wywoływać groźne krwotoki.
 Stosowanie jednocześnie leków mo-
czopędnych i przeczyszczających może 
doprowadzić do groźnego zmniejszenia 
stężenia jonów potasu w osoczu krwi.
 Przykładów podobnych jest bardzo 
wiele, nawet z pozoru bezpieczne zioła 
mogą wchodzić w różne interakcje z le-
kami. Dziurawiec może przyśpieszać 
metabolizm statyn co zmniejsza ich 
skuteczność terapeutyczną, zmniejsza 
również skuteczność doustnej terapii 
hormonalnej. Obserwowano też zmniej-
szenie skuteczności działania leków im-
munosupresyjnych po zażyciu wyciągu 
z jeżówki, czy zwiększenie toksyczności 
digoksyny podczas stosowania wyciągu 
z żeń-szenia.
 Właściwy sposób zażywania leków 
jest bardzo ważny, dlatego zawsze 
powinniśmy doradzić się lekarza, far-
maceuty lub jak mówią w reklamie 
„zapoznać się z treścią ulotki dołączonej 
do opakowania”.
 Dużo zdrowia

mgr farm. Monika Miałkowska

grupy. Na początku zajęcia odbywały się w domu 
ludowym, ale na zimę dyrektor szkoły Pani Józefa 
Nowicka chętnie przyjęła wszystkich w szkolne 
mury. Ma zapewne przez to trochę więcej sprzą-
tania w szkole, ale mówiła, że warto.
 Monika Woskowicz i Andżelika Cabaj – dziew-
częta, które spotkałem na zajęciach, tak je opisują: 
 Prowadzone są one przez p. Stanisława Sam-
borskiego w naszej szkole podstawowej. Zajęcia 
odbywają się w dwóch grupach wiekowych, gdyż 
cieszą się dużym zainteresowaniem naszych 
uczniów, gimnazjalistów i młodzieży ze szkół 
średnich. Pan Samborski w sposób ciekawy przy-
bliża zagadnienia z dziedziny rzeźby i malarstwa, 
prezentuje własny dorobek artystyczny, udziela 
instrukcji i chętnie służy radą. Jest bardzo lubiany 
przez uczestników zajęć. Spotkania te umożliwiają 
„młodym artystom” rozwijać swoje talenty i zain-
teresowania oraz w sposób przyjemny i pożyteczny 
spędzać wolny czas. Serdecznie dziękujemy za 
zorganizowanie takich zajęć.
 Myślę, że takie słowa są najlepszą formą podziękowania 
dla wszystkich „winnych” tego glinianego zamieszania. A 
księdzu proboszczowi trzeba życzyć realizacji kolejnych 

pomysłów, ale oprócz życzeń trzeba mu w tym z całych sił 
pomagać. W takich działaniach „dobro dzieci” przestaje być 
tylko pustym frazesem i staje się PRAWDĄ.

P.S.
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 Pod takim hasłem Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku realizowało 
zadania w ramach Wdrażania Lokal-
nych Strategii Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2007-2013 dla małych 
projektów z obszaru działania Lokalnej 
Grupy Działania LIWOCZ.
 Szczegółowym celem tych zamierzeń 
było zachowanie dziedzictwa kulturo-
wego i tradycji lokalnych poprzez zakup 
strojów dla Kapeli Ludowej „Brzosto-
wianie”, wydanie śpiewnika popula-
ryzującego brzosteckie pieśni ludowe 
i utwory muzyczne oraz tomiku wierszy 
rodzimych poetów. Propozycja złożenia 
wniosku do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego na ten 

projekt wynikała z kilku potrzeb roze-
znanych w środowisku.
 Jedną z potrzeb był zakup strojów 
dla działającej od ponad 10 lat Kapeli 
Ludowej „Brzostowianie”. Do-
tychczasowe stroje kapeli, uszyte 
kilkadziesiąt lat temu, były już 
bardzo zniszczone. Jednak zakup 
nowych kompletnych strojów 
ludowych, to naprawdę poważna 
inwestycja. Dlatego, cieszymy się, 
że dzięki temu projektowi, który 
zakładał współfinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej, zosta-
ły zakupione nowe, uszyte zgod-
nie z atestem Krajowej Komisji 
Artystycznej i Etnograficznej 
w Krakowie i zdobione zgodnie 
z tradycją , stroje ludowe dla 
członków kapeli. Te przepięknie 
haftowane stroje zachwyciły już 
wielu miłośników folkloru i to nie 
tylko z naszej miejscowości, ale 
też z okolic, gdzie kapela w nich 
występowała.
 Drugim zamierzeniem ma-
jącym na celu popularyzację 
tradycyjnej muzyki ludowej było 
wydanie śpiewnika. Według 
wcześniejszych założeń miał 

prezentacja folkloru ziemi brzosteckiej przez muzykę, poezję
to być śpiewnik 
Kapeli Ludowej 
Brzostowianie. 
Jednak członko-
wie kapel i  n ie 
wyrazili zgody na 
publikację wyko-
nywanych przez 
siebie utworów.
 W  z w i ą z k u 
z tym zadnie zo-
stało zmienione. 
Po s t a n o w i o n o 
wydać śpiewnik 
z nutami i teksta-
mi utworów śpie-
wanych i granych 

od wielu lat 
przez miesz-
kańców z okolic Brzostku. Dzięki 
umiejętnościom edytorskim i gra-
ficznym Józefa Nosala powstał 
– pięknie wydany, z kolorową 
okładką przedstawiającą panoramę 
naszej okolicy i graficzny fragment 
piosenki „Brzosteckie zegary” – 
śpiewnik zatytułowany „Brzostec-
kie nutki”.
 Słowo wstępne do tego śpiewnika 
i nieco historii o rodzimej muzyce 
ludowej napisała polonistka Zuzan-
na Rogala, od lat zainteresowana 
muzycznym folklorem. Sięgając 
wstecz można wywnioskować, iż 
brzostecka muzyka ludowa z da-
wien dawna prężnie się rozwijała 
i miała wielu miłośników oraz 
propagatorów. 
 Kolejnym przedsięwzięciem ma-
jącym na celu upowszechnienie lo-
kalnej poezji ludowej, było wydanie 
tomiku wierszy naszych poetów.
W tomiku zatytułowanym „Brzost-
kiem natchnieni” znalazły się 

utwory dwunastu twórców, którzy żyli, 
tworzyli i nadal tworzą na naszej brzo-
steckiej ziemi, czy też w przeszłości 
byli z nią związani, a teraz mieszkają 

gdzie indziej. Są to takie nazwiska jak: 
Apolonia Bejska, Józefa Filar, Krzysztof 
Filar, Marcin Gołąb, Henryk Górka, 
Zofia Jarmusz, Jadwiga Samborska 
(Kudłacz), Marian Nosal, Zuzanna Ro-
gala, Wanda Ruchlewicz, Aleksander 
Szczepański i  Franciszek Wojnarowski. 
 Wielu z nich marzyło o tym, aby ich 
poezja pisana do szuflady została opu-
blikowana w formie książki. Realizując 
ten projekt wyszliśmy tej tęsknocie 
naprzeciw.
 Słowo wstępne, wybór i opracowanie 
wierszy oraz biogramy napisała Zuzan-
na Rogala. Natomiast książkę do druku 
przygotował Józef Nosal.
 Zarówno śpiewnik, jak i tomik wier-
szy, zostały wydrukowane przez Małą 
Poligrafię Redemptorystów w Tucho-
wie.
 Obydwie pozycje wydawnicze, nie 
tylko mówią o urokach brzosteckiej zie-
mi, ale są przykładem na to, że zawsze 
żywo był kultywowany na niej folklor 
przez muzykę i poezję. A folklor to 
wiedza ludu, jego zwyczaje i obrzędy, 
które należy pielęgnować, by je ocalić 
od zapomnienia.

E.M.

kapela „Brzostowianie” w nowych strojach



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 15

 17 i 18 listopada 2011 roku odbyły 
się dwudniowe warsztaty kulinarne 
realizowane przez Stowarzyszenie 
Kobiet Aktywnych „BOGUSZANKI” 
w ramach projektu „KULINARNE 
SPOTKANIA POKOLEŃ” współ-
finansowanego w ramach programu 
„Działaj Lokalnie VII” ze środków 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności, realizowany przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu 
wraz z lokalnymi partnerami: gminą 
Brzostek, gminą wiejską Dębica, gminą 
Pilzno, gminą Żyraków. Były to kolejne 
już warsztaty, które łączą pokolenia.
 Pierwszy dzień, a właściwie późne 
popołudnie, część młodszych uczest-
ników spędziło w domu Pani Zofii Jaje, 
która pokazała jak piecze się chleb. 
Pomimo, że mieszkamy na wsi, nieste-
ty bywa, że nie wiemy jak piecze się 
pyszny wiejski chleb, który jest obecnie 
coraz bardziej doceniany. Dzieci z uwa-
gą i naprawdę dużym zainteresowaniem 
przyglądały się całemu procesowi. 
Szkoda, że nie wszyscy wzięli udział 
w tym spotkaniu – kuchnia Pani Zosi 
ma ograniczoną powierzchnię. W cza-
sie, gdy chleb „rósł” nasza gospodyni 
pokazała nam swoje prace – w wolnych 
chwilach haftuje piękne obrazy, które 
wprawiły dzieci w zachwyt. Ze wzglę-
du na późną porę, dzieci nie doczekały 
się degustacji ciepłego chlebka, ale 
Pani Zofia w drugi dzień warsztatów 
przyniosła go wraz z świeżo zrobionym 
masłem. Kromki zniknęły w mgnieniu 
oka Dla starszych nic nie zostało. Py-
cha!!!
 18 listopada, to nie tylko warsztaty 
kulinarne, to także pierwsze próby 
przygotowujące Dzień Babci i Dziadka, 
jak również wstępne opracowanie prze-
pisów do planowanego wydawnictwa.
 W warsztatach brała udział młodzież, 

warsztaty kulinarne
w siedliskach-bogusz

dzieci oraz dorośli uczestnicy projektu. 
Dzieci z zainteresowaniem słuchały jak 
sobie radzono z brakiem czekolady, 
soków w kartonach, czy innych, teraz 
tak powszechnych produktów. Okazuje 

się, że spotkania pokoleń są potrzebne 
wszystkim – i tym młodszym i tym 
trochę starszym. Starsi wspominają, 
a młodsi mogą się naprawdę wiele na-
uczyć.

Zabawa 
andrzejkowa
 19 listopada 2011 roku w Siedli-
skach-Bogusz odbyła się zorganizo-
wana przez Stowarzyszenie Kobiet 
Aktywnych „BOGUSZANKI” zabawa 
andrzejkowa – przecież to już ostatki.
 Do tańca przygrywał nasz lokalny 
zespół muzyczny „AKORD”, który 
wspaniale bawił wszystkich gości. 
 19 listopada imieniny świętuje 
Elżbieta, dlatego też członkinie Sto-
warzyszenia Pani Elżbiecie Gąsior, 
inicjatorce założenia Stowarzyszenia, 
złożyły serdeczne życzenia, a zespół 
muzyczny i wszyscy goście zaśpiewali 
gromkie „STO LAT”.

Stowarzyszenie 
Kobiet Aktywnych 
„BOGUSZANKI”

Fot. Jakub Wadas
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„Pieśń przedziwna, nas zachwyca, 
skąd melodia cudna ta,
To Cecylia Męczennica
na organach Panu gra…”

 Dzień 22 listopada skłania nas zawsze 
do jego patronki. To w tym dniu obcho-
dzimy święto świętej Cecylii, patronki 
śpiewu chóralnego i muzyki. I my też 
– jak zwykle w każdym roku – do tego 
świętowania przygotowaliśmy się bardzo 
starannie. Chór parafialny wyuczył się 
pieśni do świętej Cecylii, którą rozpoczął 
śpiewać przed Mszą świętą wieczorną. 
 Przy stole pańskim było trzech 
kapłanów, którzy celebrowali Mszę 
świętą – ksiądz dr Jan Cebulak pro-
boszcz brzosteckiej parafii, ksiądz prof. 
Bogdan Stanaszek oraz ksiądz mgr 
Artur Michalski, zaś chór parafialny 
towarzyszył w liturgii słowa. Ksiądz 
proboszcz sprawował ofiarę Mszy świę-
tej w intencji „śpiewaków” parafialnych 
oraz modlił się za zmarłych chórzystów: 
świętej pamięci Mieczysława Dziedzica, 

Aleksandra Szczepańskiego, Halinę 
Fugiel i Franciszka Krajewskiego. Z nie-
zwykłym wzruszeniem wysłuchaliśmy 
słów skierowanych do wiernych oraz 
przypomnienia, dlaczego święta Cecylia 
jest patronką muzyki i śpiewu. 
 Święta Cecylia żyła w I połowie 
III wieku i złożyła śluby czystości. Kiedy 
została zaślubiona poganinowi Waleria-
nowi, wyznała mu swoją tajemnicę życia. 
Jednak za swoją wiarę i dotrzymywanie 
ślubów została ścięta i chociaż oprawca 
dobywał miecza trzykrotnie święta żyła 
dalej. Śmierć zabrała Ją 22 listopada 
230 roku, Jej zwłoki zostały złożone 
w Bazylice NMP na Zatybrzu. Podczas 
kanonizacji okazało się, że ciało zostało 
nienaruszone. W ikonografii, nie tylko 
włoskiej, widnieje postać świętej Cecy-
lii z instrumentem w ręku. Od tej pory 
uznaje się tę świętą za opiekunkę chórów, 
zespołów wokalno-instrumentalnych 
oraz grających na organach. Dlatego 
i my chórzyści parafialni bardzo pieczo-
łowicie wielbimy tę świętą i wierzymy, 

że za Jej pośrednictwem wypraszamy 
błogosławieństwo dla nas wszystkich. 
Podczas tegorocznej liturgii 22 listopada 
wyśpiewywaliśmy nowy psalm „ Niosę 
Ci Panie dar chleba i wina”, „Puste 
ręce”, „Ślubowanie” i chociaż większość 
z tych pieśni była śpiewana w układzie 
dwugłosowym, to jednak śpiew brzmiał 
czysto, dźwięcznie i bardzo lirycznie. 
Po zakończeniu Mszy świętej wszyscy 
chórzyści zostali zaproszeni na spotka-
nie cecyliańskie do domu parafialnego 
w Brzostku. Tam też odbyło się spotka-
nie z osobami duchowymi naszej parafii. 
Proboszcz parafii brzosteckiej ksiądz dr 
Jan Cebulak serdecznie podziękował 
całej grupie śpiewaczej za duży wkład 
pracy w przygotowanie i naukę pieśni 
liturgicznych, za reprezentowanie naszej 
parafii na przeglądach chórów w dekana-
cie oraz za to, że pomimo tego, iż jest nas 
bardzo niewiele potrafimy uświetniać 
święta kościelne swoim śpiewem. Przy 
suto zastawionych stołach siedzieliśmy 
w tym niezwykłym dniu i pałaszując 
tort, który także z wielką precyzją był 
wykonany na ten dzień – na udekoro-
wanym torcie widniała pięciolinia z nut-
kami głoszącymi „Alleluja” – popijając 
herbatę i soki owocowe, miło dysku-
towaliśmy. Wspominaliśmy początki 
trudu organizowania tego zespołu, a był 
to rok 1990, potem lata bogate w osią-
gnięcia muzyczne i wreszcie ostatnie 
lata, w których dużo chórzystów ode-
szło „na emeryturę śpiewaczą”. Nasze 
zmartwienia są duże, gdyż młodzież nie 
garnie się do pracy w tego typu zespo-
le. Wyśpiewaliśmy wszystkie bardziej 
znane pieśni kościelne, potem biesiadne, 
kanony i tak rozradowani wracaliśmy 
do domów. Chcieliśmy też serdecznie 
podziękować naszemu proboszczowi 
ks. dr. Janowi Cebulakowi za ofiarę 
Mszy świętej, ciepłe słowa życzeń oraz 
za bardzo wystawne przyjęcie. Nade 
wszystko zanosimy modły do patronki 
muzyki, świętej Cecylii, za opiekę nad 
nami: „O Patronko, proś za nami, gdy iść 
trzeba w święty bój, grzech niech nigdy 
nas nie splami, chlubą będzie sztandar 
Twój”.

Dyrygent chóru Zuzanna Rogala

Z pokłonem przed Świętą cecylią

prawie jak na wojnie
 30 września 2011 w rocznicę utworzenia Pol-
skiego Państwa Podziemnego odbył się V Rajd 
Historyczny „Krypt. Deser 2011” szlakiem 
partyzanckim II zgrupowania Armii Krajo-
wej Obwodu Dębica. Ta niecodzienna lekcja 
historii, w której uczestniczyła młodzież szkół 
średnich powiatu dębickiego rozpoczęła się na 
szlaku Partyzanckim w Gumniskach, a zakoń-
czyła się w Kałużówce. Wśród uczestników 
rajdu znalazła się również młodzież Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, która pod 
opieką pana Tadeusza Stokłosy oraz ks. Artura 
Michalskiego pokonała dziesięciokilometrową 
trasę. Nasza grupa (uczniowie klasy IV TŻa) 
posługiwała się krypt. „RAKIETA”. Podczas 
rajdu grupy musiały wykazać się wytrwałością, 
sprawnością fizyczną, orientacją w terenie przy 
pomocy mapy, zgodną pracą zespołową, a także 
wiedzą historyczną.
 Po apelu przed szkołą w Gumniskach patro-

Brzostecki chór na Vi Przeglądzie Pieśni Wielkanocnych w Gogołowie (2009 rok)
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Do wynajęcia budynek zlokalizowany w samym centrum Brzostku przy ul Rynek 15. Tel. 604 421 050
Do sprzedania działki budowlane położone w Brzostku, przy ul. Ks. Kazimierza Ostafińskiego. Tel. 604 421 050

Groch z kapustą
 Odkąd jestem na emeryturze, mam 
więcej czasu na obserwację najbliższego 
otoczenia. Powie ktoś, że w takim razie 
trzeba wziąć czynny udział w życiu 
społeczeństwa, np. w chórze parafial-
nym, Caritas, Towarzystwie Miłośników 
Brzostku, akcji „Świąteczna paczka”, 
sporcie i rekreacji, Związku Emerytów 
i Rencistów itp. Ale okazuje się, co 
jest dla mnie wielkim zaskoczeniem, 
że czasu mi nie przybyło – częściowo 
opiekuję się wnuczkiem, chodzę „z ki-
jami” na dalekie spacery, uczęszczam 
na aerobik, sporo czytam, a wszystkie 
domowe czynności zabierają mi więcej 
czasu niż kiedyś.
 Chcę się jednak podzielić z czytelni-
kami pewnymi obserwacjami i przemy-
śleniami, a mianowicie:

* * *
 Jadąc autobusem do Jasła zauwa-
żyłam, że są zdejmowane płytki chod-
nikowe na ul. Łukasiewicza od strony 
Brzostku i zamiast nich jest układana 
kostka. Płytki – co prawda nierówno 
ułożone i zarośnięte, jednak spełniały 
swoje zadanie, a brak chodnika między 
Ośrodkiem Zdrowia a skrzyżowaniem 
koło p. Staniszewskiego wszystkim daje 
się we znaki. Po prostu wszyscy piesi, 
a jest ich dużo z Osiedla Gryglewskiego, 
Nawsia i Woli z konieczności chodzą 
jezdnią. Aż się prosi, aby te zdemonto-
wane płytki zużyć na wykonanie chod-
nika na tym odcinku o długości około 
150 m, co znacznie poprawi bezpieczeń-
stwo na drodze. Poza tym o płytki trzeba 
dbać (podobnie o kostkę) – chwasty 
usuwać chemicznie lub mechanicznie, 
bo to konieczność.

* * *
 Cieszy mnie, że teren WTZ jest 
pięknie zagospodarowany, że odbywają 
się tam dożynki, pikniki rodzinne, ćwi-
czenia rehabilitacyjne, aerobik, a pod 
pomnikiem Ofiar Katynia i katastrofy 

lotniczej w Smoleńsku składane są kwia-
ty w rocznicę Odzyskania Niepodległo-
ści. Stoi tam nowoczesny obiekt – Dom 
Pomocy Społecznej, który częściowo 
już funkcjonuje. Chciałabym wiedzieć, 
czyją jest on własnością, na jakich zasa-
dach będzie docelowo funkcjonował, kto 
będzie mógł tam zamieszkać, od kiedy 
i za jaką odpłatnością? Bardzo proszę 
kompetentną osobę o odpowiedź.

* * *
 Nasz kościół parafialny (raz pod 
wezwaniem Podwyższenia Krzyża, raz 
Znalezienia?) stale pięknieje, widać tu 
rękę dobrego gospodarza. Ale kościół to 
również wierni, nie tylko budynek. I tu 
można by zmienić kilka rzeczy:
• ci, co przychodzą wcześniej na Mszę 
Św. powinni zajmować miejsca w środ-
kowej części ławek, nigdy z brzegu, bo 
taka „zatyczka” (odpowiednik męski 
to „korek”) blokuje dostęp innym. 
A jeśli ktoś nalega, to wstaje kilka razy 
i przepuszcza, ale się nie przesunie. Nie 
mówię tu o osobach niepełnosprawnych 
czy starych. Argumenty „bo ja lubię 
siedzieć skraja”, „bo tu jest moje miej-
sce” nie mają uzasadnienia – wszystkie 
miejsca powinny być łatwo dostępne.

• utrwaloną już praktyką na kilku 
Mszach Św. jest to, że osoby świeckie 
prowadzą modlitwy (przeważnie Ko-
ronkę do Miłosierdzia Bożego) przed 
ich rozpoczęciem. Gdyby kończyły 
wspólne modły 10 min przed roz-
poczęciem Mszy Św, nasz organista 
o ładnym głosie i biegłej umiejętności 
gry organowej mógłby uczyć nowych 
pieśni, wierni mogliby odmówić różne 
swoje zobowiązania, pomodlić się za 
zmarłych, skorzystać z innych rodzajów 
modlitw (litania, różaniec itp.)

• dziwne jest to, że wierni nie potrafią 
w jednym tempie mówić wspólną mo-
dlitwę (np. „Wyznanie wiary”) – jedni 
są pół słowa do tyłu, inni pędzą słowo 
do przodu. Te osoby zakłócają rytm 
i rozpraszają skupienie potrzebne w tej 
modlitwie. Niektórzy nawet nie słuchają 

organisty, często wyprzedzając grę 
organową.

* * *
 Sklepy w naszym miasteczku są 
dobrze zaopatrzone w towary, w tym 
tekstylne i obuwnicze. Przekonałam się 
o tym „na własnej skórze” kupując kurt-
kę w Kołaczycach za 180 zł. Po powrocie 
okazało się, że identyczna w kroju, tylko 
w innym kolorze jest w Brzostku, ale za 
150 zł. W Krakowie wszystko jest o 50% 
droższe, w Jaśle o 25%, w Kołaczycach 
o 15% niż w Brzostku. A u nas towar 
nowoczesny, często zmieniany i do tego 
tańszy. Aż ciśnie się na usta powiedze-
nie: „Cudze chwalicie, swego nie znacie, 
sami nie wiecie, co posiadacie”.
 Podobnie było z zakupem euro – 
w Brzostku były po 4,45 zł (dolary po 
3,30 zł), więc spodziewałam się, że w Ja-
śle będą tańsze. Okazało się, że w Jaśle 
ceny były identyczne.

* * *
 Od pewnego czasu widać, że Brzo-
stek zaczął się „ruszać”, tzn. dużo osób 
uprawia nordic walking, czyli chodze-
nie z kijkami, sporo osób (tzn. pań) 
uczęszcza na aerobik w Szkole Podsta-
wowej (poniedziałki i środy od 18-tej) 
i w Warsztatach Terapii Zajęciowej 
(czwartki od 19-tej) – obie panie prowa-
dzą je świetnie, dobierając odpowiednie 
ćwiczenia i urozmaicając zajęcia. Ale 
jeszcze trochę osób się zmieści – zachę-
cam do udziału.
 Nie ma natomiast zajęć ruchowych 
dla mężczyzn, szczególnie tych, którzy 
już dawno skończyli naukę. To zna-
czy są: siłownia, piłka siatkowa, tenis 
ziemny, spływ kajakowy – ale to dla 
nielicznych. Może tak zorganizować 
wspólne wycieczki rowerowe, wyprawy 
piesze „z kijkami”, elementy treningu 
piłkarskiego lub coś innego? Ciekawe, 
czy panowie byliby skłonni opuścić 
wygodne fotele i skorzystać z oferty?
 Serdecznie pozdrawiam Czytelników 
„Wiadomości Brzosteckich”.

Janina Słupek

le wyruszyły szlakiem partyzanckim 
w kierunku Kałużówki. Rajd składał się 
z kilku etapów. Pierwszym etapem była 
tzw. „Konspiracja”, czyli odnalezienie 
przy pomocy hasła – łącznika na cmen-
tarzu w Gumniskach, który wskazywał 
drogę do grobu, na którym ukryta była 
następna wskazówka oraz zadanie do 
wykonania. Kolejne etapy rajdu polegały 
między innymi na rozpoznaniu terenu 
przez lornetkę i sporządzeniu meldunku 

na starej maszynie do pisania, którą trze-
ba było odnaleźć w lesie. Później czekał 
na nas ciepły posiłek w leśniczówce.
 Następny etap rajdu nazwany „Burza” 
polegał na strzelaniu do celu, rzucaniu 
granatami, a także na szukaniu odłam-
ków, na których umieszczone były 
kolejne zadania do wykonania. Cieka-
wym zadaniem było przejście przez 
zaminowane tereny tzw. „strefy bitwy”. 
Rajd zakończył się ogniskiem na polanie 

w Kałużówce, gdzie zostały wręczone 
nagrody i dyplomy. Reprezentacja na-
szej szkoły zajęła III miejsce wśród szkół 
średnich powiatu Dębica i otrzymała 
dyplom oraz nagrody książkowe, które 
zostały przekazane do biblioteki szkol-
nej. Była to dla nas wyjątkowa lekcja 
historii, pełna przygód i wrażeń, dzięki 
której mogliśmy poczuć klimat wojny 
i okupacji.

Agnieszka Misiura

 zgodnie z Ustawą z dnia 13 wrze-
śnia r. o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach tekst jednolity: (Dz.U. 
z 2005 r. nr 236, poz. 2008) i Uchwałą 
nr XXXii/262/2005 Rady Gminy 
w Brzostku z dnia 29 grudnia 2005r. 
w sprawie szczegółowych zasad utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
Gminy Brzostek

Rozdział II, § 4 pkt 3 i 4

Urząd Miejski w Brzostku przypomina:
Każdy właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany do: 
 1. uprzątnięcia błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości, przy 
czym za taki chodnik uznaje się wydzie-

loną część drogi publicznej służącą dla 
ruchu pieszego położoną bezpośrednio 
przy granicy nieruchomości. Właściciel 
nieruchomości nie jest zobowiązany do 
uprzątnięcia chodnika, na którym jest 
dopuszczony płatny postój lub parkowanie 
pojazdów samochodowych,
 2. likwidowania powstałych na da-
chach sopli i zwisów śniegowych.

Burmistrz
mgr inż. Leszek Bieniek

ogłoszenie burmistrza brzostku
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Z brzostku w świat
„Dni i noce z nami biegną,
a my z nimi ku przodowi,
w trudzie tworząc piękno, piękno,
które znów służy trudowi.
Z chmury zwisa śnieg z ukosa,
twarz twoją w srebro przemienia.
Chciałbym śnieg na twoich włosach
ocalić od zapomnienia…”

         K. I. Gałczyński „Pieśni”
 Grudniowy, rześki wiatr coraz to zrywa się, to cichnie. 
Kołysze nagie gałęzie drzew, tylko gdzieniegdzie przykry-
te lekkim strupkiem bieli, błyszczącej kolorami cekinów. 
Drzewa iglaste stoją przykryte puchem śniegu i wyglądają 
jak pasterze na hali pasący owce, odziani w grube barani-
ce. Tu i ówdzie mały kopczyk śniegowego puchu, to unosi 
się to znowu opada, to kręci wokoło jak baletnica w tańcu, 
to znowu spada w dół. Wiatr lekki, mroźny poróżowił nosy 
i policzki dzieci, które jakby nie czuły zimna, nic sobie nie 
robią z zimy i idą grupkami, to znowu przystają, gawędzą, 
śmieją się i rozmawiają. Tylko chłopcy próbują je przegonić 
i wyrwać z błogiego spokoju. Lepią śnieżki i rzucają prosto 
w czapki lub gołe głowy dziewcząt. Mało jeszcze śniegu to 
i kul śniegowych mało, ale zabawa w śnieżki wyzwala radość, 
śmiech i błogie dzieciństwo potęguje.
 Zima tego roku już w kalendarzu zagościła na dobre, ale 
w powietrzu jeszcze króluje późna jesień. Łaskawie z nami 
– z mieszkańcami Podkarpacia obeszła się jesień tego roku. 
Miesiące były słoneczne, suche, spokojne. Ta pora roku jakby 
chciała nam wynagrodzić mokre i zimne lato. I chociaż tej 
jesieni nawiedzały północą część polski wichury i tornada, 
które pozrywały trakcje telefoniczne, elektryczne, dachy 
z domów, chociaż powywracały budynki, szopy, wiaty, przy-
stanki autobusowe, połamały drzewa, zniszczyły samochody, 
to jednak tu u nas w południowo-wschodniej Polsce obyło się 
bez kataklizmów. Grudzień wkroczył dostojnie, spokojnie, 
z lekkim mrozem i rześkim wiatrem, tu i ówdzie okrył świat 
woalem bieli, ale to jeszcze nie mroźna zima. Z kominów 
domostw unoszą się strużki dymów, które świadczą o tym, że 
uruchomiono ogrzewanie drzewem i węglem, cóż drożyzna, 
która zapanowała w całej Europie odbija się, też i na naszych 
budżetach domowych „zwykłych śmiertelników”. Na polach 
i przed domami zawładnęła cisza, tylko warkot jadących po-
jazdów przez ulicę 22 Listopada prowadzącą przechodniów 
do rynku zagłusza spokój i odpoczynek zimowy. Pobocza 
ulic stoją suche, czyste i spokojnie wiodą przechodniów 
obok ruchliwej drogi. Wzdłuż nich stoją domki – te małe 
budowane zaraz po wojnie, zazwyczaj opustoszałe od ludzi 
i te duże nowoczesne zamieszkałe przez całe rodziny. Tuż za 
drewnianym krzyżem stoi domek dzisiaj pusty, a przed laty 
zamieszkały był przez rodzinę Stefanii i Jana Pietrzyckich, 
w których wychowywały się dzieci: Wiktoria, Ryszarda i 
Andrzej. Dziś każde z nich poszło w swoją stronę, założyło 
rodzinę, wybudowało swój własny dom, a rodzinny dom zo-

Stefania i Jan Pietrzyccy z dziećmi i wnuczką

Stefania i Jan Pietrzyccy z rodziną Wiktoria i Jan łazowscy z córkami

stał opustoszały i czeka, aby któreś z wnuków wróciło tutaj. 
Ten jednak dom opowiedziałby nam o szczęśliwych latach, 
w którym wychowywały się dzieci, a potem i wnuki, o pra-
cowitych rodzicach i ich zainteresowaniach. O pracowitej 
matce Stefanii, która całe swe życie włożyła w wychowanie 
dzieci i wnuków, która z pasją prowadziła gospodarstwo 
domowe, uprawiała nie tylko warzywa i kwiaty ale także 
buraki cukrowe, a przecież była pracownikiem Ośrodka 
Zdrowia w Brzostku. Tam, w izbie porodowej pokazała się 
jako niezwykle wrażliwa kobieta na ludzkie cierpienie, a jej 
dobre serce i sprawne ręce umiały pomóc w bólach rodzącym 
kobietom. Domek ten, gdyby umiał mówić opowiedziałby 
o bardzo pracowitym, zdolnym i zapobiegliwym ojcu, który 
nie tylko wzorowo prowadził gospodarstwo rolne, uprawiał 
rolę, siał, zbierał – a wszystko to robił własnymi rękoma – ale 
także hodował konie i nimi zarabiał wożąc żwir na budowy 
oraz pomagając sąsiadom w uprawie roli. Ponadto obdarzo-
ny był wielkimi zdolnościami śpiewaczymi – miał piękny 
tenor – i uczestniczył w chórze prowadzonym przez Józefa 
Rubachę przy Gminnej Spółdzielni w Brzostku oraz chórze 
parafialnym prowadzonym przez Stefana Czecha. Nic, też 
dziwnego, że wszystkie dzieci odziedziczyły po ojcu talent 
muzyczny. Ów domek opowiedziałby o zaangażowaniu się 
Stefanii i Jana Pietrzyckich w przygotowywanie strojów 
dla swoich dzieci, które od najmłodszych lat występowały 
w teatrzykach, zespołach wokalnych i muzycznych. Ojciec 
Jan nie szczędził czasu i potrafił w niedzielę organizować 
kulig i obwozić grupę młodzieży szkolnej do ościennych wsi 
i szkół. 
 Już tamto pokolenie nieżyjących ojców i dziadków pokaza-
ło, że jest to rodzina niezwykła, zatopiona w pracę, umiejętne 
poszukiwanie pieniądza na życie oraz wychowująca dzieci 
w duchu wiary i tradycji.
 Najstarsza córka Wiktoria Łazowska z domu Pietrzycka 
dziś mieszka na działkach – koło cukierni – w nowo wybudo-
wanym, nowoczesnym domu. Już w szkole podstawowej dała 
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się poznać jako zdolna i utalentowana uczennica. Obdarzona 
pięknym głosem i zdolnościami artystycznymi. Po ukończe-
niu liceum ogólnokształcącego w Kołaczycach podjęła naukę 
w Studium Nauczycielskim w Krośnie o kierunku muzyka 
z nauczaniem początkowym. Po uzyskaniu dyplomu podjęła 
pracę w charakterze kierownika Domu Kultury w Brzost-
ku, a potem nauczycielki szkoły podstawowej w Brzostku 
i dyrektorki przedszkola w Jodłowej. Pod koniec kariery za-
wodowej pedagogicznej ponownie pracowała w brzosteckiej 
podstawówce. Przez całe lata pracy zawodowej podnosiła 
swoje kwalifikacje zawodowe. Dyplom magisterski uzyskała 
po ukończeniu studiów z pedagogiki przedszkolnej. Później 
w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie podjęła 
studia podyplomowe przeznaczone dla kadry kierowniczej 
w oświacie. Pracując zawodowo prowadziła liczne zespoły 
wokalne i taneczne, które uświetniały swymi programami 
imprezy środowiskowe, gminne i powiatowe. Należała do 
grupy wiodących dyrektorów przedszkoli w województwie 
tarnowskim. W 1974 roku wyszła za mąż za Jana Łazowskiego 
rodaka Ziemi Brzosteckiej.
 Magister Jan Łazowski rozpoczął pracę na posterunku mili-
cji obywatelskiej w Brzostku. Przez całe swoje życie zawodo-
we podnosił kwalifikacje. Maturę zdał w liceum w Tarnowie, 
a później podjął studia politologiczne w Akademii Nauk 
Społecznych w Warszawie, zaś studia podyplomowe ukończył 
w Wyższej Szkole Policyjnej w Szczytnie. Nic też dziwnego, 
że z roku na rok awansował. Pełnił funkcję komendanta MO 
w Jodłowej, a potem w Brzostku, zaś po transformacji zo-
stał powołany na stanowisko komendanta policji w Dębicy, 
następnie w Jaśle. Cały czas, też pracował społecznie. Dał 
się poznać nie tylko jako wzorowy mąż i ojciec, ale także 
człowiek prawy umiejący pomóc potrzebującym. Obecnie jest 
na emeryturze i pracuje w firmie ochroniarskiej w Dębicy, 
zaś w Jaśle jest prezesem stowarzyszenia emerytów i renci-
stów. Żywo interesuje się historią i sportem, należy do koła 
myśliwskiego w Brzostku oraz gra w tenisa. Jest pasjonatem 

turystyki, a nade wszystko człowiekiem godnym szacunku 
i uznania. Toteż w pierwszym tomie encyklopedii policji 
ma swoją stronę z biografią i charakterystyką działalności 
zawodowej i społecznej. Oczkiem w głowie jego były córki 
Anna i Justyna, a obecnie cieszy się, że został dziadkiem. 
 Najstarsza córka Wiktorii i Jana Łazowskich Anna z domu 
Łazowska Woźniak już w liceum ogólnokształcącym w Jo-
dłowej dała się poznać jako zdolna i pracowita uczennica. Po 
maturze podjęła naukę na politechnice rzeszowskiej wydział 
chemia. Przez cały okres studiów przyjaźniła się z obecnym 
mężem, też absolwentem tej uczelni Grzegorzem Woźnia-
kiem. Już podczas studiów snuli plany na przyszłość oraz 
marzyli o otwarciu własnego biznesu, a że głowy ich były 
pełne praktycznej wiedzy marzenia przeistoczyli w czyn. 
Prowadzą w Rzeszowie prywatną działalność „Pizzeria” 
oraz hurtownię. Ta ich działalność przynosi zyski i obecnie 
wybudowali obszerny, nowoczesny dom w którym zamiesz-
kali. W październiku, też doczekali się syna Huberta, który 
jest oczkiem w głowie nie tylko rodziców, ale także młodych 
dziadków. Czasami przyjeżdżają do Brzostku nie tylko do 
domu rodziców, ale także zachodzą na posesję dziadków 
Stefanii i Jana Pietrzyckich. Anna i Grzegorz Woźniak są 
przykładem, że nie tylko można się dorobić za granicą na-
szego kraju, ale rozważnie założony biznes w Polsce też daje 
finansowe korzyści i dużą satysfakcję. 
 Drugą córką Wiktorii i Jana Łazowskich jest Justyna. Już 
w szkole podstawowej wykazywała duże zdolności nie tylko 
humanistyczne ale także artystyczne. Po ukończeniu podsta-
wówki podjęła naukę w liceum ogólnokształcącym w Pilźnie 
i tam, też otrzymywała bardzo dobre oceny z wszystkich 
przedmiotów. Po maturze podjęła studia na politechnice rze-
szowskiej studiując marketing i zarządzanie. Po uzyskaniu 
dyplomu magisterskiego otrzymała pracę w szwedzko-bry-
tyjskiej firmie medycznej Astra-Zeneca, gdzie pracuje do 

Dokończenie na str. 20

anna z mężemcórka anna z mężem Grzegorzem i małym hubertem

Młodsza córka Justyna Justyna z Tatą
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 andrzej Garlej urodził się 22 sierp-
nia 1953 r. w Krakowie. Przygodę 
z piłką nożną rozpoczął w Wieczy-
stej. W zespole seniorów Wisły Kra-
ków zadebiutował 27 sierpnia 1971 r. 
Mierzył zaledwie 162 cm, ważył ok. 

sylwetki trenerów „brzostowianki”

piłka nożna 

50 kg. Mimo niewielkiej 
postury był zawodnikiem 
niezwykle walecznym 
i nieustępliwym. W Wiśle 
występował przez 5 se-
zonów, w lidze rozegrał 
100 spotkań. Swój ostatni 
mecz w barwach „Bia-
łej Gwiazdy” rozegrał 
18 kwietnia 1975 r.
 W latach 1970-1974 Gar-
lej grał w reprezentacji 
Polski juniorów, a póź-
niej w kadrze młodzieżo-
wej do lat 23. Brał udział 
w dwóch turniejach Mi-
strzostw Europy Junio-
rów: w 1970 r. w Cze-
chosłowacji, w 1972 r. 
w Hiszpanii, gdzie Pola-
cy wywalczyli brązowy 
medal. W reprezentacji 

juniorów rozegrał rekordową ilość spo-
tkań dla Biało-Czerwonych, zagrał aż 
37 razy. Z reprezentacją do lat 23 zdobył 
brązowy medal Mistrzostw Europy.
 Wisłę opuścił w 1976 r. i przeniósł 
się na jeden sezon do I-ligowej Gwar-

dii Warszawa. W latach 1977-79 grał 
w II-ligowej Wisłoce Dębica, a następ-
nie przez 5 lat w Igloopol-u Dębica. 
W 1983 r. jako zawodnik Igloopol-u 
awansował do II Ligi. Zespół prowadził 
wtedy Kazimierz Osak. W „Morsach” 
Andrzej Garlej zakończył karierę pił-
karza i rozpoczął pracę trenerską. Był 
asystentem Janusza Złomańczuka do 
1987 r., później Włodzimierza Tylaka 
(w 1990 r. awansowali do I Ligi, obecnie 
ekstraklasa). Jeden sezon w pierwszej 
lidze prowadził jako pierwszy trener. 
Zrezygnował po porażce z ukochaną 
Wisłą. Stwierdził, że bardziej wdzięcz-
na będzie praca z młodzieżą. Od 
połowy lat 90-tych szkolił przyszłych 
piłkarzy, głównie w Igloopol-u Dębica. 
Z juniorami Igloopol-u zdobył dwa razy 
Mistrzostwo Podkarpacia. 14.01.2005 r. 
na Gali Podkarpacka Nike 2005 otrzy-
mał nagrodę: Trener – Wychowawca 
Młodzieży 2004 r.
 Był również szkoleniowcem Tarno-
vii, Wisłoki Dębica, Czarnovii, Polonii 
Przemyśl, Rzemieślnika Pilzno. 
 W 2011 r. objął drużynę seniorów 
Brzostowianki Brzostek. Rundę je-
sienną 2011 r. drużyna zakończyła na 
pierwszym miejscu.
 Miał do czynienia z kilkudziesięcio-
ma szkoleniowcami, ale najlepiej wspo-
mina Jerzego Steckiwa z Wisły – ze 
względu na podobieństwo charakterów. 
Steckiw słuchał wszystkich a robił po 
swojemu.

 Janusz kaczówka urodził się 10 
stycznia 1965 roku w Dąbrowie Tar-

nowskiej. Karierę piłkar-
ską rozpoczął w Dąbrowie 
Tarnowskiej w Ludowym 
Klubie Sportowym Dą-
brovia. Równocześnie 
występował w kadrze wo-
jewództwa tarnowskiego 
gdzie został zauważony 
przez trenera Bronisła-
wa Błaszkiewicza. To on 
polecił go do Igloopolu 
Dębica. Transfer nastąpił 
po awansie Igloopolu do 
drugiej ligi. Tak więc 
mając osiemnaście lat roz-
począł grę w Igloopolu, 
która trwała przez 9 lat, 
w tym 2 lata gry w pierw-
szej lidze. 
 Po spadku do drugiej 
ligi zainteresował się nim 
ŁKS Łódź, w którym po-

twierdził umiejętności piłkarskie zdo-
byte w Igloopolu przy wielu znanych 

trenerach, m.in. Janie Złomańczuku, 
Oreście Lenczyku, Włodzimierzu Ty-
laku. 
 Kończąc grę w Łodzi po 2 latach, 
miał kilka propozycji zmiany barw 
klubowych i wybrał Stal Mielec, gdzie 
trenował pod okiem Franciszka Smudy. 
Po rozwiązaniu kontraktu ze Stalą na-
stąpiło kilka lat exodusu piłkarskiego: 
Stal Rzeszów, RKS Radomsko, Alumi-
nium Konin, Wisłoka Dębica, Siarka 
Tarnobrzeg, Rzemieślnik Pilzno i Po-
goń Staszów, gdzie zakończył karierę 
piłkarską. 
 Po namowach prezesa Igloopolu 
podjął pracę trenerską z juniorami 
starszymi.
 Rok temu zaproponowano mu tre-
nowanie trampkarzy starszych i grup 
młodzieżowych w LKS Brzostawian-
ka Brzostek, co wykonuje z dużym 
zaangażowaniem oraz nieukrywaną 
satysfakcją.

aa

chwili obecnej w charakterze menagera. Cały też czas podnosi 
swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w konferencjach 
marketingowych w kraju i zagranicą oraz podjęła studia po-
dyplomowe o kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. Jest 
osobą niezwykle kreatywną i przedsiębiorczą. Organizuje 
również spotkania z lekarzami o specjalności kardiologicznej 
na których prezentuje nowoczesne leki i sprzęt medyczny. Na 
stałe mieszka w Krakowie, ale też od czasu do czasu przyjeż-
dża do ukochanego domu rodzinnego w Brzostku. 
 Rodzina Wiktorii i Jana Łazowskich jest od pokoleń zwią-

zana z Ziemią Brzostecką. Na tej ziemi pracowali praojcowie, 
prochy dziadów złożone są na brzosteckim cmentarzu, a po-
kolenie dzieci i wnuków żywo kultywują zaszczepione im 
ideały, które możemy zamknąć w pojęciach: rodzina, miłość, 
wiara, praca i uczciwość. To właśnie młode pokolenie Anna 
Woźniak z domu Łazowska i Justyna Łazowska są żywym 
dowodem na to, że w tym kraju jest miejsce na mądrych 
i operatywnych ludzi. Że i tutaj na Polskiej Ziemi, też można 
być kowalem własnego losu. I chociaż pokolenia starzeją się 
i można zobaczyć „śnieg na włosach” to trud życia – zwykłego 
uczciwego życia – należy ocalić od zapomnienia. 

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze str. 19
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1.  Brzostowianka Brzostek 15 37 30-12
2.  Kaskada Kamionka 15 35 50-11
3.  Sokół Krzywa (k. Rzeszowa) 15 29 25-14
4.  LKS Łopuchowa 15 27 30-16
5.  LKS Pustków 15 26 39-24
6.  LKS Głowaczowa 15 26 33-16
7.  Borowiec Straszęcin 15 25 22-16
8.  Baszta Zawada 15 25 29-26
9.  Kłos Kawęczyn 15 23 28-24
10.  Victoria Ocieka 15 18 21-26
11.  LKS Łęki Górne 15 17 22-26
12.  Strażak Lubzina 15 15 19-46
13.  Borkovia Borek Wielki 15 13 19-46
14.  Strzelec Frysztak 15 12 18-31
15.  Kamieniarz Golemki 15 11 16-36
16.  LKS Brzeźnica 15 4 18-49

 

XV kolejka, 13 listopada 2011
Brzostowianka 2-0 Sokół krzywa (k. Rzeszowa)

Bramki: Samobójcza, Bartłomiej Bogacz
XIV kolejka, 11 listopada 2011

Strzelec Frysztak 0-2 Brzostowianka
Bramki: Bartłomiej Bogacz, Mateusz Juszkiewicz
XIII kolejka, 6 listopada 2011

Brzostowianka 0-1 Borowiec Straszęcin 
XII kolejka, 30 października 2011

kamieniarz Golemki 0-4 Brzostowianka 
Bramki: Mateusz Juszkiewicz – 3, Bartłomiej Bogacz
XI kolejka, 23 października 2011

Brzostowianka 3-1 Baszta zawada
Bramki: Łukasz Wereszczyński, Mateusz Juszkiewicz, Kamil 
Porębski
X kolejka, 16 października 2011

Borkovia Borek Wielki 2-3 Brzostowianka 
Bramki: Mateusz Potrzeba, Mateusz Krajewski, Mateusz 
Juszkiewicz
IX kolejka, 9 października 2011

Brzostowianka 2-0 lkS Głowaczowa 
Bramki: Mateusz Krajewski i Krzysztof Krajewski
VIII kolejka, 2 października 2011

lkS łopuchowa 1-2 Brzostowianka
Bramki: Piotr Winiarski, Mateusz Juszkiewicz
VII kolejka, 25 września 2011

Brzostowianka 1-0 Victoria ocieka
Bramka: Rafał Kurcz
VI kolejka, 18 września 2011

lkS Pustków 3-4 Brzostowianka
Bramki: Bartłomiej Bogacz, Mateusz Juszkiewicz – 2, Łukasz 
Wereszczyński
V kolejka, 11 września 2011

Brzostowianka 4-2 lkS Brzeźnica 
Bramki: Piotr Winiarski, Bartłomiej Bogacz, Wiktor Szukała, 
Marcin Wójcik
IV kolejka, 4 września 2011

Strażak lubzina 2-0 Brzostowianka 
III kolejka, 28 sierpnia 2011

Brzostowianka 2-0 kłos kawęczyn 
Bramki: Mateusz Krajewski i Mateusz Juszkiewicz
II kolejka, 21 sierpnia 2011
lkS łęki Górne 0-1 Brzostowianka 
Bramka: Sławomir Maik (samobójcza)
I kolejka, 14 sierpnia 2011

kaskada kamionka 0-0 Brzostowianka 

sokÓł siedliska-boGUsZ 
klasa b 2011/2012, grupa dębica ii

 

1. Orły Borowa 12 31 33-14
2. LKS Żyraków 12 26 41-11
3. Jamnica Dulcza Wielka 12 24 31-19
4. Dragon Korzeniów 12 22 23-9
5. LKS Góra Motyczna 12 21 27-28
6. LKS Jodłowa 12 20 19-16
7. LKS Wiewiórka 12 15 19-24
8. Dąbrówka Stara Jastrząbka 12 15 17-20
9. Bodzos Podgrodzie 12 15 20-22
10. LKS Bobrowa 12 12 23-24
11. Dąb Żdżary 12 9 14-31
12. LKS Zasów-Mokre 12 7 16-31
13. Sokół Siedliska-Bogusz 12 4 14-48

XIII kolejka, 13 listopada 2011
lkS Góra Motyczna 6-1 Sokół Siedliska-Bogusz

Bramka: Mateusz Zwięk

XII kolejka, 6 listopada 2011
Sokół Siedliska-Bogusz 0-5 Bodzos Podgrodzie

XI kolejka, 30 października
Pauza

X kolejka, 23 października 2011
lkS Żyraków 6-0 Sokół Siedliska-Bogusz 

IX kolejka, 16 października 2011
Sokół Siedliska-Bogusz 1 – 5 orły Borowa

Bramka: Mateusz Zwięk

VIII kolejka, 9 października 2011
Dąbrówka Stara Jastrząbka 3-3 Sokół Siedliska-Bogusz 
Bramki: Mateusz Zwięk – 1, Marcin Pocias – 2

VII kolejka, 2 października 2011
Sokół Siedliska-Bogusz 4-3 Dąb Żdżary 

Bramki: Mateusz Zwięk, Tomasz Szafran, Paweł Podraza, 
Wojciech Dziadek

VI kolejka, 25 września 2011
lkS zasów-Mokre 5-3 Sokół Siedliska-Bogusz 

Bramki: Mateusz Zwięk, Paweł Podraza, Marcin Pocias

V kolejka, 18 września 2011
Sokół Siedliska-Bogusz 0-4 Dragon korzeniów 

IV kolejka, 11 września 2011
Jamnica Dulcza Wielka 3-0 Sokół Siedliska-Bogusz 

III kolejka, 4 września 2011
Sokół Siedliska-Bogusz 1-2 lkS Wiewiórka 

Bramka: Paweł Podraza

II kolejka, 28 sierpnia 2011
lkS Jodłowa 3-1 Sokół Siedliska-Bogusz 

Bramka: Mateusz Zwięk

I kolejka, 21 sierpnia 2011
Sokół Siedliska-Bogusz 0-3 lkS Bobrowa 

Wyniki seniorów 
po zakończeniu 
rundy jesiennej

lks brZostowianka brZostek
klasa a 2011/2012, grupa dębica
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 Pasowanie na przedszkolaka to uro-
czystość, która zagościła w kalendarzu 
imprez przedszkolnych. Jest szczególnie 
ważna dla nowoprzyjętych dzieci. Odby-
wa się zazwyczaj dopiero 
w miesiącu październiku, 
listopadzie. To pozwa-
la dzieciom zaaklimaty-
zować się do warunków 
przedszkolnych, zmiany 
otoczenia i zaakceptowa-
nia wychowawczyń jako 
„swoich pań”. Dopiero 
wtedy, gdy otarte będą 
„ostatnie łzy”, dzieci mogą 
deklarować swą przyna-
leżność do przedszkolnej 
rodziny.
 W tym roku „Pasowa-
nie na przedszkolaka” od-
było się 08.11.2011 r. „Le-
śne skrzaty” w strojach 
krasnali zaprezentowały 
rodzicom umiejętności na-
byte w ciągu pierwszych 
miesięcy w przedszkolu. 
Po części ar tystycznej 
nastąpił uroczysty akt 

ślubowania na przedszkolaka. Dzieci 
otrzymały pamiątkowe dyplomy i rożki 
ze słodyczami. Było to wielkie przeżycie 
dla dzieci, które pierwszy raz wystę-

powały przed publicznością, a także 
wielka radość i niezapomniane chwile 
dla rodziców.

M. Śliż

pasowanie na przedszkolaka w publicznym przedszkolu w brzostku

 W związku z trwającą akcją „Dzieci, 
dzieciom. Pomost przyjaźni Polska – 
Fukushima” grupa uczniów Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Brzostku wzięła 
udział w warsztatach, których organiza-
torem było Muzeum Lalek w Pilźnie. 
 Uczestnicy spotkania mieli okazję 
pod okiem przewodnika zwiedzić 
poszczególne sale muzealne. Poznali 
również kolejne pracownie, w których 
wytwarzane są elementy składające 
się na postać lalki. Najważniejszym 
punktem spotkania było odebranie 
certyfikatu oraz lalki – Brzostynki. Bo-
haterka legendy związanej z Brzostkiem 
zostanie w najbliższym czasie przesłana 
do Japonii. 

atsz

warsztaty w muzeum 
lalek w pilźnie



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 23

 Każdy mieszkaniec winien być 
świadomy niebezpieczeństwa powodzi, 
jeżeli mieszka na niskopołożonym te-
renie, w pobliżu rzeki, potoku. Nawet 
najmniejsza rzeka, potok może spowo-
dować podtopienie lub zalanie terenu 
wokół niej. Zagrożenie powodziowe 
możliwe jest również na innych ob-
szarach podczas wystąpienia obfitych 
opadów.
 PoGoToWie PRzeciWPoWo-
DzioWe wprowadza się, gdy poziom 
wody w rzece wzrasta do poziomu 
ostrzegawczego i nadal się podnosi.
 alaRM PRzeciWPoWoDzio-
Wy ogłasza się (z uwzględnieniem 
warunków lokalnych), gdy poziom wody 
w rzece osiągnie stan alarmowy, a pro-
gnoza hydrologiczna przewiduje dalszy 
przybór wód.
TeleFony alaRMoWe:
 999 – Pogotowie Ratunkowe
 998 – Straż Pożarna
 997 – Policja
 112 – Centrum Powiadamiania 
    Ratunkowego
 W sytuacjach kryzysowych (w przy-
padku ogłoszenia przez Burmistrza sta-
nu alarmu przeciwpowodziowego) na te-
renie gminy całodobowy dyżur pełniony 
jest w Urzędzie Miejskim w Brzostku, 
tel. 14 68 30 111 lub 14 68 03 026

BURMiSTRz
mgr inż. leszek Bieniek

PRzeD WySTĄPienieM PoWo-
Dzi naleŻy:

• Odłączyć napięcie w sieci elektrycz-
nej i gazowej: wyłączyć piecyk ku-
chenny i łazienkowy, a potem dopiero 
zawór gazowy.

• Zabezpieczyć swój dom przed nadej-
ściem powodzi (workami z piaskiem 
lub innymi materiałami), przywiązać 
przedmioty i urządzenia do stabil-
nych elementów, aby nie popłynęły.

• Przenieść wartościowe rzeczy na 
wyższe kondygnacje budynku i przy-
gotować tam warunki do ewentualne-
go bytowania domowników

• Usunąć z terenu posesji pojazdy i po-
stawić je w bezpieczne miejsce.

• Usunąć z najbliższego otoczenia 
wszystkie środki , które mogłyby stać 
się źródłem skażenia wody – pestycy-
dy i inne środki chemiczne z piwnic, 
garaży i zabudowań gospodarczych 
(nawozy sztuczne).

• Należy pamiętać o zamknięciu za-
suwy na sieci kanalizacyjnej lub 
zatkaniu kratek ściekowych i muszli 
klozetowych w podpiwniczeniu bu-
dynku drewnianymi lub plastikowy-
mi korkami, obciążając je dodatkowo 
workami z piaskiem.

• Zadbaj o zwierzęta – znajdź dla 
nich bezpieczne miejsce, pamiętaj 
by w chwili nadejścia powodzi nie 
były uwiązane i mogły same ratować 

swoje życie.
• Zapewnić zwierzętom paszę na co 

najmniej dwie, trzy doby.
• Zabezpieczyć na wypadek nadejścia 

katastrofy i mieć pod ręką przygoto-
wane rzeczy dla rodziny: niezbędny 
zapas żywności i wody, ciepłe ubra-
nia i obuwie, śpiwory i koce, latarki 
z zapasowymi bateriami, przenośne 
radio, apteczkę pierwszej pomocy 
i niezbędne leki używane przez które-
goś z członków rodziny i dokumenty.

W czaSie PoWoDzi naleŻy:
• Włączyć radio lub telewizor i na-

słuchiwać komunikatów radiowych 
na temat pogody stanu wód i roz-
wijającej się sytuacji powodziowej. 
Na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Brzostku w zakładce 
są umieszczane ostrzeżenia hydrolo-
giczno-meteorologiczne. 

• Odesłać dzieci i osoby starsze w bez-
pieczne miejsce np. do znajomych, 
rodziny.

• Zgromadzić w pojemnikach znaczną 
ilość czystej wody, w czasie powodzi 
może nie funkcjonować kanalizacja, 
studnie.

• Zgromadź w domu niezbędną ilość 
nie psującej się żywności.

• Nie wchodź, jeżeli nie jest to koniecz-
ne do naniesionej przez powódź wody.

• Nie przekraczaj nurtów wodnych.
• Pamiętaj, że nawet 15-centymetrowa 

warstwa wody może Cię przewrócić. 
Nie próbuj także przejeżdżać przez 
wodę powodziową samochodem lub 
pozostawać w nim w przypadku jego 
unieruchomienia.

• Zgłoś się ochotniczo do pomocy 
w walce z powodzią. Twoja pomoc 
może się przyczynić do znacznego 
zminimalizowania strat spowodowa-
nych powodzią.

• Podczas powodzi dostosuj się do 
komunikatów i poleceń strażaków 
z OSP i PSP – prowadzących akcję 
ratunkową.

Po SyGnale Do eWakUacJi:
Gdy zostaniesz powiadomiony o ewa-
kuacji:

• Zachowaj spokój.
• Słuchaj uważnie.
• Postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Opuszczając dom nie zapomnij:
• Wyłączyć instalacje domowe (prąd, 

gaz i wodę).
• Zabezpieczyć dom.
• Staraj się nie wchodzić do niesionej 

przez powódź wody (jeśli nie jest to 
konieczne)

• Zabierz ze sobą dokumenty: dowody 
tożsamości, środki medyczne, rze-
czy na wypadek zagrożeń (latarka, 
baterie, zestaw pierwszej pomocy, 
woda butelkowana, ciepła odzież, 
nieprzemakalna kurtka, buty, śpiwór, 
materac).

• Pamiętaj o zabraniu telefonu komór-
kowego i ładowarki, (w przypadku 
nie opłaconych usług, a nawet przy 
braku karty SIM w telefonie) – skon-
taktujesz się z numerem alarmowym 
112.

• W czasie ewakuacji można poruszać 
się tylko wyznaczonymi drogami, 
inne mogą być nieprzejezdne lub 
niebezpieczne.

Po PoWoDzi:
• Pozostań poza zasięgiem wód powo-

dziowych (mogą być skażone) do cza-
su uzyskania zgody służb sanitarnych 
i technicznych.

• Otwórz okna i drzwi ,aby przewie-
trzyć budynek. Uruchom ogrzewanie 
budynku.

• Jeśli masz ubezpieczony dom, przed 
przystąpieniem do usuwania skut-
ków powodzi, jeśli to możliwe zrób 
fotografie bądź zapis wideo. Zdjęcia 
będą dowodem dla firmy ubezpiecze-
niowej. Pomoże Ci udokumentować 
straty. Wielkość strat powodzio-
wych zgłoś niezwłocznie w firmie 
ubezpieczeniowej, aby nie stracić 
odszkodowania.

• Dopilnuj przed włączeniem instalacji 
w domu, żeby zostały sprawdzone 
przez fachowców.

• Zdezynfekuj przedmioty, podłogi, 
ściany, które miały kontakt z wodą 
powodziową (niesiony muł zawiera 
dużo bakterii chorobotwórczych 
i grzybów, co stanowi zagrożenie dla 
zdrowia ludzi i zwierząt).

• Często myj ręce, korzystaj z wody 
i żywności dostarczonej przez służby 
komunalne, gminne.

• Do celów spożywczych używać tylko 
wody butelkowanej lub dowożonej 
beczkowozami.

• Nie spożywać produktów, które 
zostały zalane w czasie powodzi, 
ani produktów niewiadomego po-
chodzenia.

• Przestrzegaj zasad higieny chronią-
cych przed zakażeniem:

• Gotuj zawsze wodę do picia, mycia 
naczyń, płukania owoców i warzyw 
jedzonych na surowo, a także wodę 
do mycia zębów, surowe produkty po-
chodzenia zwierzęcego oraz warzywa 
traktuj jako zakażone i nie dopuszczaj 
do zetknięcia ich z produktami goto-
wymi do spożycia.

• Dbaj o czystość urządzeń sanitar-
nych, a zwłaszcza toalet często je 
dezynfekuj i czyść odpowiednimi 
środkami.

• Włącz się czynnie nawet, jeśli nie po-
siadasz żadnego sprzętu w likwidacje 
skutków powodzi.

• Pamiętaj, że: strażacy OSP i PSP 
mają obowiązek ratować życie, 
zdrowie i mienie w przypadku za-
grożenia, a kiedy ono minie musisz 
sam zadbać o porządkowanie swojej 
posesji.

informacja dla mieszkańców Gminy o sposobie 
postępowania na wypadek zagrożenia powodziowego
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 Głównym celem działania Stowa-
rzyszenia jest wspieranie wszechstron-
nego i zrównoważonego rozwoju: spo-
łecznego, oświatowego, kulturalnego 
i gospodarczego wsi Siedliska-Bogusz, 
Smarżowa, Gorzejowa, Kamienica 
Górna, Grudna Górna i Grudna Dolna, 
Głobikówka. Swoje cele Stowarzyszenie 
realizuje poprzez organizowanie różnych 
działań na rzecz edukacji, szeroko ro-
zumianą działalność kulturalną, ochro-
nę przyrody i krajobrazu, tworzenie 
lokalnych systemów stypendialnych, 
promocję zdrowia i zdrowego stylu 
życia, działalność na rzecz upowszech-
nienia turystyki, sportu, rekreacji oraz 
aktywnego wypoczynku. W dobiegają-
cym końca roku kalendarzowym udało 
się nam zorganizować festyn majowy, 
założyć drużynę piłki nożnej seniorów, 
dofinansować wycieczki oraz wyjazdy 
na basen i lodowisko. 
 Zachęcamy wszystkich do wspierania 
lokalnych stowarzyszeń, w tym naszego 
Stowarzyszenia, co pomoże prowadzo-
nym przez nas działaniom. 
SToWaRzySzenie WSPieRania 

eDUkacJi W zeSPole SzkÓł 
W SieDiSkach–BoGUSz

kRS 0000267113
nr konta 75858900060080029129300001
 W imieniu Stowarzyszenia 
serdecznie dziękujemy za prze-
kazanie nam 1% podatku za 2010 
rok. W dalszym ciągu liczymy 
na Państwa hojność. Prosimy 
również o rozpropagowanie in-
formacji o naszym stowarzysze-
niu i zachęcenie swoich bliskich 
i znajomych do przekazania 1% 
podatku na nasz cel. 
 A oto imienna lista osób, które 
przekazały 1% podatku na nasze 
stowarzyszenie:
- Beata i Grzegorz Szutkowscy 

z Brzostku
- Barbara i Robert Gąsior z Sie-

dlisk-Bogusz
- Maria i Zbigniew Wodzień 

z Siedlisk-Bogusz
- Maria i Wiesław Augustyn 

z Siedlisk-Bogusz
- Anna Prokuska z Dębicy
- Ewa Prokuska z Dębicy
- Zofia Cabaj z Siedlisk-Bogusz
- Danuta i Karol Czarneccy ze 

Smarżowej
- Urszula Czarnecka ze Smarżo-

wej
- Edward Kmiecik z Brzostku
- Leszek Prokuski z Dębicy
- Agnieszka i Krzysztof Prokuscy 

z Dębicy
- Krystyna i Stanisław Prokuscy 

z Brzostku
- Elżbieta i Jan Gąsior z Siedlisk-

Bogusz
- Irena i Józef Nosal z Brzostku
- Halina Szczepanik z Grudnej 

Górnej
- Elżbieta i Gustaw Zięba z Ja-

nuszkowic
- Elżbieta i Piotr Szczepkowicz 

z Siedlisk -Bogusz
- Renata i Jerzy Wadas z Siedlisk-

-Bogusz
- Małgorzata i Stanisław Wójtowicz ze 

Smarżowej
- Barbara i Grzegorz Wojdyła z Brzostku
- ks. Leszek Poremba z Siedlisk-Bogusz
- Anna Żmuda z Siedlisk- Bogusz
- Barbara Surdel z Siedlisk- Bogusz
- Agnieszka i Władysław Czyż z Sie-

dlisk-Bogusz
- Dorota i Krzysztof Dziedzic z Brzostku
- Agata i Wojciech Gąsior z Siedlisk-Bo-

gusz
- Marzena i Marek Prokuscy z Brzostku
- Małgorzata i Marek Synowieccy 

z Grudnej Górnej 
- Marta Lorek – Blicharz z Bączałki
- Artur Majewski z Brzostku
- Krystyna i Jerzy Grzesiakowscy z Sie-

dlisk-Bogusz
- Leokadia Wojdyła z Brzostku
- Grażyna i Witold Maziarz z Brzostku
- Anna i Janusz Bąk z Rzeszowa
- Anna i Tomasz Płaziak z Gogołowa
- Małgorzata Dykas z Gogołowa
- Jolanta i Dariusz Dziedzic z Opacionki
- Wiktor Wójtowicz ze Smarżowej
- Urszula i Krzysztof Czech z Kołaczyc
- Marzena i Bogdan Raś z Kamienicy 

Górnej
- Ewa Prokuska z Dębicy
- Barbara Kozik z Januszkowic

- Zofia i Józef Serwińscy z Kleci
- Anna Majewska z Brzostku
- Stanisława i Mieczysław Strączek z Sie-

dlisk-Bogusz
- Małgorzata i Janusz Oszajec z Gorzejo-

wej
- Danuta Lechwar z Nawsia Brzost.
- Paweł Prokuski z Dębicy
- Józef Prokuski ze Smażowej
- Krzysztof Czyż z Głobikówki
- Maria i Stanisław Dziurdzik z Siedlisk-

-Bogusz
- Władysław Ogrodnik z Brzostku
- Dariusz Szczepanik z Grudnej Górnej
- Justyna i Artur Korzeń z Siedlisk-Bo-

gusz
- Maria Warżel z Grudnej Dolnej
- Krystyna i Jurek Dziedzic z Brzostku
- Jerzy Potrzeba z Brzostku
- Sebastian Dziurdzik z Siedlisk-Bogusz
- Marzena Prokuska z Dębicy
- Halina i Jan Dziedzic z Gorzejowej
- Jerzy Mądel z Pogórskiej Woli
- Karolina Malecka z Krakowa
 Dziękujemy również tym, którzy prze-
kazali 1% podatku na nasze stowarzysze-
nie, ale nie ujawnili swoich personaliów.

Zarząd Stowarzyszenia Wspie-
rania Edukacji w Zespole Szkół 
w Siedliskach-Bogusz

stowarzyszenie wspierania edukacji w Zespole szkół w siedliskach-bogusz
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Poleca:
♦	projektowanie i wykonanie najmodniejszej 

oryginalnej dekoracji dla każdych okien 
i drzwi

♦	niepowtarzalne piękne obrusy, dekoracyj-
ne poduszki oraz inne usługi krawieckie 
z tkanin własnych i powierzonych

Oferuje również:
♦	ręczniki z nitką bambusową (mające wła-

ściwości antybakteryjne)
♦	ciekawe fartuszki, serwety, obrusy, bieżniki 

oraz niecodzienne ściereczki mogące być 
świetnym niezobowiązującym prezentem

Nowo otwarty sklep

Serdecznie polecamy i zapraszamy!
tel. 603 030 119

 Na wsi jest coraz mniej rodzin utrzy-
mujących się wyłącznie ze sprzedaży 
wyprodukowanych w swoich gospodar-
stwach produktów rolnych. Sprzedaż 
tuczników, opasów, cieląt, czasami mleka 
– plus dopłaty bezpośrednie to główne 
dochody. Tymczasem można zwięk-
szyć dochody w gospodarstwie rolnym 
poprzez prowadzenie sprzedaży bezpo-
średniej produktów produkcji pierwotnej 
pochodzenia roślinnego i pochodzenia 
zwierzęcego.

Produkty dopuszczone do sprzedaży 
bezpośredniej
 Lista produktów rolnych w ramach 
sprzedaży bezpośredniej jest następująca:
a) produkty produkcji pierwotnej po-

chodzenia roślinnego: zboża, owoce, 
warzywa, zioła, grzyby hodowlane,

b) produkty produkcji pierwotnej pocho-
dzenia zwierzęcego: drób, zajęczaki, 
zwierzęta łowne, produkty rybołów-
stwa, żywe ślimaki lądowe, mleko 
surowe i surową śmietanę, jaja kon-
sumpcyjne, miód.

limity ilościowe sprzedaży bezpo-
średniej produktów pochodzenia 
zwierzęcego:
a) indyki i gęsi ubite w gospodarstwie 

rolnym – 2500 sztuk rocznie, pozostały 
drób 10000 sztuk rocznie,

b) tuszki indyków i gęsi – 50 sztuk tygo-

dniowo, pozostały drób do 200 sztuk 
tygodniowo,

c) mleko surowe 1000 litrów tygodniowo, 
surowa śmietana 500 litrów tygodnio-
wo,

d) jaja konsumpcyjne od 350 do 2450 
sztuk tygodniowo.

Wymogi dotyczące miejsca sprzedaży 
bezpośredniej
 Sprzedażą bezpośrednią mogą być 
objęte wyłącznie produkty własne, wy-
produkowane przez rolnika. W miejscu 
sprzedaży w sposób czytelny i widoczny 
dla konsumenta umieszcza się następują-
cą informację: imię i nazwisko producen-
ta oraz miejsce prowadzenia działalności. 
Pomieszczenia przeznaczone do prowa-
dzenia sprzedaży bezpośredniej powinny 
spełniać szereg wymogów, z których 
najważniejsze to:
a) konstrukcja ma ułatwiać i zapewniać 

przestrzeganie zasad higieny,
b) instalacje i urządzenia muszą być wy-

konane z materiałów wykluczających 
możliwość zanieczyszczenia sprzeda-
wanych produktów,

c) oświetlenie, które nie będzie powodo-
wać zmiany naturalnych barw produk-
tów,

d) bieżąca zimna woda,
e) zabezpieczenie przed dostępem zwie-

rząt,
f) toaleta spłukiwana wodą.

Pieniądze na budowę i modernizację 
targowisk
 Wszystkie te wymogi mogą być 
spełnione na przebudowanych i odpo-
wiednio wyposażonych targowiskach 
stałych. Dzięki ich modernizacji pro-
ducenci będą mogli sprzedawać swoje 
produkty w odpowiednich warunkach. 
Wyremontowane, zadbane miejsca han-
dlu mają stanowić zachętę dla rolników 
do korzystania z tej formy sprzedaży 
bezpośredniej. Poprawią estetykę miej-
scowości i korzystnie wpłyną na jakość 
życia mieszkańców wsi. Targowiska re-
alizowane ze środków PROW 2007-2013 
będą nowoczesnymi miejscami handlu. 
Program rozwoju targowisk „Mój Ry-
nek” – przewiduje składanie wniosków 
o dofinansowanie do Urzędów Marszał-
kowskich. Wysokość dofinansowania nie 
może przekroczyć 1 mln zł i nie może 
stanowić więcej niż 75% kosztów całego 
przedsięwzięcia. Projekty mogą być re-
alizowane w miejscowościach liczących 
nie więcej niż 50 tys. mieszkańców, czyli 
na przykład w Dębicy. Takie targowi-
ska będą miały utwardzone podłoże, 
będą oświetlone i podłączone do sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej i elek-
troenergetycznej. Minimum połowę ich 
powierzchni handlowej będą zajmować 
zadaszone stoiska. Każde targowisko 
musi mieć także parking i sanitariaty. 
W naborze wniosków nie będą stawiane 
żadne bariery. O wsparcie mogą starać 
się gminy i związki międzygminne.

Bugno Ferdynand

Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych

Jak zwiększyć dochody w gospodarstwie rolnym?
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1. BETONIARNIA „MARBET”, Maria 
Grzesiakowska – Brzostek, ul. A. Mic-
kiewicza 11

2. PR ZEDSIęBIORSTWO PRODUK-
CYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE 
„EKIW” – Brzostek, ul. Szkotnia 16

3. SKLEP „OLEŃKA” (odzież z Włoch) – 
Brzostek-Pilzno

4. DELIKATESY „CENTRUM”, Małgorza-
ta Drozd – Brzostek, ul. Rynek 39

5. ZAKŁAD ROBÓT MELIORACYJNO-
-KANALIZACYJNYCH „HYDROBUD” 
SP.J., B. Pysz, U. Pysz – Latoszyn 31c 

6. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA 
w KRAKOWIE oddział w BRZOSTKU

7. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁO-

WY, Renata i Zbigniew Golec – Brzostek, 
ul. Rynek 29

8. ZAKŁAD RZEźNICZO-WęDLINIAR-
SKI „TECHNO-MAS”, Kazimierz Sarna 
– Brzostek, ul. Mickiewicza 19

9. „PMS INTERNATIONAL” SP. Z O.O. – 
Marek Wojnar – Zawadka Brzostecka 50

10. FHU „ARMET” – PRACOWNIA 

firmy wspierające sekcję piłki nożnej lks brzostowianka brzostek

 W Publicznej Szkole Podstawowej 
w Kamienicy Dolnej dzień 8 listopada 
upłynął pod hasłem „Śniadanie daje 
moc”. Do ogólnopolskiej akcji eduka-
cyjnej Dzień Zdrowego Śniadania ma-
jącej na celu zwiększenie świadomości 
o zdrowym odżywianiu, w tym roli 
śniadania jako najważniejszego posiłku 
w ciągu dnia, przystąpili nauczyciele, 
uczniowie kl. I-III oraz przedstawiciele 
Rady Rodziców. Patronat nad tą akcją 
sprawują min. Ministerstwo Zdrowia, 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
niektóre kuratoria oświaty, TVP2, Głos 
Nauczycielski.
 Za sprawą rodziców spotkanie to 
miało niecodzienny charakter. Postarali 
się o piękną dekorację stołu i wystrój 
klasy. Dzieciom podczas uroczystego 
śniadania towarzyszyły pluszaki – po-
stacie z bajek. Rodzice przygotowali 
także niespodziankę – wypożyczyli 
stroje i każde dziecko mogło stać się na 
tę chwilę bohaterem ulubionej bajki.
  Na stołach znalazły się same zdrowe 
produkty: mleko, sery, jajka, wędli-
ny, ciemne pieczywo, jogurty, owoce 
i warzywa, świeże soki oraz „bajkowe 
desery”, które przybrały postać zwie-
rzątek, grzybków, kwiatków, a nawet 
fantazyjnych budowli. Dzieci oczywiście 
pomagały w przygotowaniu posiłków 
i sprzątaniu. Zanim przystąpiono do uro-
czystego śniadania z uczniami spotkał 
się Miś – Zdrowiś, w którego wcielił się 
uczeń kl. VI. Przypomniał wiadomości 
na temat zdrowego odżywiania oraz 
uświadomił dzieciom, że śniadanie to 
posiłek, który zapewnia sprawność in-
telektualną i fizyczną, a zatem stanowi 
klucz do szkolnych sukcesów! Miś nie 
pozwolił nudzić się dzieciom, zaprosił je 
do wspólnego śpiewania, tańca i barw-
nego korowodu w bajkowych strojach.
 „Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji 
przesłanie, że śniadanie to najważniejszy 
posiłek w ciągu dnia i obowiązkowy 
punkt w programie zadań ucznia przed 
wyjściem do szkoły, na zawsze wpisze 
się w pamięć naszych dzieci.
 Rodzice, którzy zaangażowali się 
w akcję to: Monika Machaj, Joanna Sera-
fin, Małgorzata Berek, Agnieszka Jasic-
ka, Barbara Grzesiakowska, Małgorzata 
Oszkandy, Anna Grzesiakowska, Dorota 
Machaj, Teresa Podlasek, Grażyna Pod-
lasek, Magdalena Przebięda, Magdalena 
Machaj, Zofia Kolman. 

Rada Rodziców

na śniadanie do 
kamienicy dolnej

Bajkowe dzieciaki

nasze śniadanie

Mamy, które przygotowywały śniadanie
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ZŁOTNICZA, Marek Przewoźnik – 
Brzostek

11. TARTAK „JAN-DAN”, Grygiel Jan – 
Wola Brzostecka 58

12. FIRMA USŁUGOWA ELSTOB, Paweł 
Wojnar – Zawadka Brzostecka 44

13. FHUP ANEX, Aneta Augustyn – Brzo-
stek, ul. Przedmieście 36

14. APTEKA, mgr farm. Ryszard Nalepa 
– ul. 11-go Listopada

15. WINTER-SPORT, Dorota i Grzegorz 
Betlej – Brzostek, ul. Szkolna 3

16. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 
GEODEZYJNO-BUDOWLANA, inż. 
Adam Sieńkowski – Zawadka Brzo-
stecka

17. FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA 
„EFEKT”, Piotr Wójcik – Klecie 123

18. ZAKŁAD ŚLUSARSKI, Edward 
Kmiecik – Brzostek, ul. Mickiewicza 16

19. FIRMA TRANSPORTOWO-USŁU-
GOWA, Jan Dziedzic – Bukowa 42

20. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 
MIKROKOSM, Grzegorz Kłęk – Brzo-
stek, ul. Mickiewicza

21. FHU Marek Zięba – Brzostek
22. LASZKŁO, Adam Latoszek – 

Klecie
23. ZAKŁAD KAMIENIARSKO-

-MEBLOWY, Janusz Czarnawski 
– Klecie

24. FIRMA REMONTOWO-BU-
DOWLANA „STAN-BUD”, Sta-
nisław Zyguła – Brzostek, ul. 
Łukasiewicza 32

25. USŁUGI  WOD. KAN. CO. GAZ, 
Józef Kawalec – Brzostek

26. FIRMA „WAFELEK”, Zbigniew 
Szczuciński – Januszkowice

27. FIRMA WOJT-BUD, Wojciech 
Miśkowicz – Brzostek, ul 11-go 
Listopada 2

28. SZKOŁA JAZDY „MILA”, Anna 
Nawracaj Rozwadowska – Brzo-
stek, ul. A. Mickiewicza 1

29. SALON FRYZJERSKI „ANETA” 
A. Czajka – Brzostek, ul. Rynek 18

30. FHU „BRIAN SOFT” – SPRZE-
DAŻ I NAPRAWA KOMPUTE-
RÓW, Jacek Berrahal – Brzostek, 
ul. Rynek 38 

31. SKLEP WIELOBRANŻOWY, 
Artur Potrzeba – Brzostek

32. PHUP MOTOR-PORT, Marek 
Smoła – Brzostek, ul 11-go Li-
stopada 14

33. WOD-GAZ, Paweł Bielecki – 
Brzostek

34. FIRMA ZAOPATRZENIA ROL-
NICTWA I RZEMIOSŁA, Da-
riusz Kalina – Brzostek

35. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZE-
MYSŁOWY, Barbara Szybist 
– Kołaczyce

36. SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZ-
NY „MELISA”, Maria Maczuga 
– Brzostek, ul. Rynek 2

37. KWIACIARNIA „ANIA”, Anna 
Trojan-Kopala – Brzostek, ul. 
Rynek 18

38. FIRMA HANDLOWA SANIT, 

Tadeusz Wójcik – Brzostek, Pawilon 
Hermes, ul. Łukasiewicza 2

39. AGENT UBEZPIECZENIOWY, Jerzy 
Potrzeba – Brzostek, ul. Łukasiewicza 
48

40. STACJA KONTROLI POJAZDÓW, 
mgr Eugeniusz Łazowski – Brzostek, 
ul. Szkotnia 18

41. OŚRODEK SZKOLENIA KIEROW-
CÓW, Lesław Kaput – Brzostek, ul. 
Słoneczna 40

42. FIRMA HANDLOWA BUDROL, Le-
szek Dziedzic – Mieczysław Dziedzic 
Spółka Jawna – Zawadka Brzostecka 2

43. PH AGD, Zbigniew Ramut
44. SKLEP MOTORYZACYJNY AGRO-

-MOTOR, Joanna Sury – Brzostek, 
Pawilon Hermes, ul. Łukasiewicza 2

45. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁO-
WY, Maria Szczygieł, Józef Czekaj

46. FIRMA EDO, Edward Giergowski – 
Brzostek

47. SKLEP TARA, Dorota Wołowiec-Pro-
kop – Brzostek, ul. Rynek 24

48. SKLEP MEBLOWY, Danuta Pruchnik 
– Brzostek, ul. Rynek

49. FHU AUTOSERWIS, Stanisław Ję-
drzejczyk – Brzostek, ul. Słoneczna

50. APTEKA VITA, Godawska i Wspólni-
cy Spółka Jawna – Brzostek, ul. Szkolna

51. KWIACIARNIA, Piotr Michalski, – 
Brzostek, ul. Rynek

52. FIRMA HANDLOWA I DORADZ-
TWA FINANSOWEGO, Mar iusz 
Grygiel

53. FOTO GRT, G. Trzeciak – Brzostek, 
ul. Rynek 30

Nad rozliczeniem wynagrodzeń sędziów 
i trenerów czuwa BIURO RACHUNKO-
WE, Jadwiga Olszewska – Brzostek, ul 
Łukasiewicza

Za okazaną pomoc 
serdecznie dziękujemy 
– lks brzostowianka 

brzostek
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Burmistrz Brzostku ogłasza i PUBliczny PRzeTaRG USTny (licyTacJa)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Bączałce stanowiącej własność Gminy Brzostek

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 
651 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Brzostku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż poniższej nieruchomości:
działka leśna oznaczona numerem ewidencyjnym 261 o pow. 0,56 ha (5600 m2) położona w Bączałce, objęta kW nr Rz1D/00085304/7 
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń.
Działka położona jest w obrębie lasów i gruntów użytkowanych rolniczo. Teren na stoku. Dojazd z drogi o nawierzchni gruntowej. Zabu-
dowa zagrodowa w odległości około 1000 m. Nieruchomość jest użytkowana jako leśna. Oddział 5a Bączałka, jest to grunt gdzie użytki 
stanowią Lz – 0,56 ha. Według planu urządzania lasu dominujący gatunek grab, zadrzewienie – 0,60, II klasa bonitacji, pierśnica – 22 cm.
Wg studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek działka położona jest w terenach leśnych

Lp. Nr działki pow.(m2) Nr KW Opis nierucho-
mości

Przeznaczenie 
w planie Położenie Cena wywoław-

cza brutto (zł) Wadium (zł)

1 261 5600 RZ1D/00085304/7 leśna brak Bączałka 12 378.– 1 238.–

i PUBliczny PRzeTaRG USTny oDBęDzie Się W URzęDzie MieJSkiM W BRzoSTkU  
W DniU 05 STycznia 2012r o GoDz. 1000 W Sali konFeRencyJneJ

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 02 stycznia 2012 r. wadium w wysokości 10% ceny wy-
woławczej, w formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj. w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych 
dopuszczonych do obrotu publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. nr 207, poz. 2108 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: 
Bank Spółdzielczy Rzemiosła oddział w Brzostku nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, w innej formie do kasy Urzędu Miejskiego 
w Brzostku. 
Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym zwraca się niezwłocznie 
po zakończeniu przetargu. Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawi 
się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie 
podlega zwrotowi. Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
Uwaga: nieruchomości sprzedawane są według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic, przez to Gmina nie bierze odpowiedzialności 
za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.
zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Brzostek, dnia 30.11.2011 r.

BURMiSTRz BRzoSTkU ogłasza i PUBliczny PRzeTaRG USTny (licyTacJa)
na dzierżawę gruntów – stanowiących własność Gminy Brzostek

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. 
U z 2010 Nr 102 poz. 651 ze zm.), na podstawie § 6 ust. 1 i 3 Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia 
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania na okres do 
10 lata, oraz na podstawie Zarządzenia Nr 65/10 Burmistrza Brzostku z dnia 31.08.2010 r. w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu 
dzierżawnego gruntów wykorzystywanych rolniczo, stanowiących własność Gminy Brzostek ogłaszam do dzierżawy niżej podane działki:

Lp. 
Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia 

nieruchomo-
ści (ha)

Opis nierucho-
mości (użytki 

– ha)

Przeznaczenie nieru-
chomości i sposób jej 

zagospodarowania

 Cena wywoławcza 
rocznego czynszu dzier-

żawnego netto (w zł)

Zasady naby-
cia nierucho-

mości

Wa-
dium 
(zł)

Nr 
KW Nr działki Położenie

1. 20353
część dz. 1489

(działka nr 13 – 
zał graficzny)

Brzostek 0,2705 Użytki:
RIIIa – 0,2705 rolna 55,– Dzierżawa 6,–

2. 59 597 część działki 
581, Przeczyca 0,41

Użytki:
RIIIa – 0,31
RIIIb – 0,10

rolna 75,– Dzierżawa 8,–

3. 48273 część działki 
691/7 Przeczyca 0,28 Użytki:

PsIV – 0,28 rolna 55,– Dzierżawa 6,–

i PUBliczny PRzeTaRG USTny oDBęDzie Się W URzęDzie MieJSkiM W BRzoSTkU W Sali konFeRencyJ-
neJ W DniU 05 STycznia 2012 r. oD GoDz. 1030.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 02 stycznia 2012 r. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego 
– zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm). Wadium w pieniądzu należy wnosić do kasy Urzędu Miejskiego lub 
na konto: BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006).
Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku. Wa-
dium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom zwraca 
się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego stanowi kwotę netto, w związku z czym 
do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VaT w wysokości 23%, co łącznie stanowić będzie 
kwotę rocznego czynszu dzierżawnego działki. 
Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. 
Umowa może być zawarta na okres do dziesięciu lat. 
Czynsz płatny będzie rocznie do 30 września na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2012 rok.)
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom zwraca 
się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Brzostek, dnia 30.11.2011 r.
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Poziomo:
1) Najstarszy rodzaj broni; 7) Nawóz 
organiczny; 11) Małe gęśle; 12) Uczy 
jej katecheta 13) Zupa z młodych bu-
raków ćwikłowych pokrajanych wraz 
z nacią; 14) Stolica Gruzji; 15) Okupant; 
19) Dawniej ochota, chętka; 23) Nieje-
den w księdze Guinesa; 24) Miedziana 
do pokrycia dachu; 25) Część kaloryfe-
ra; 31) Pocisk do łuku; 35) Powieść Wa-
cława Sieroszewskiego; 36) Wieziony 
towar; 37) Kraina z Tajgą; 38) Tętnice; 
39) Rywal Pierrota; 40) Przesuwanie 
pokarmu z jamy ustnej do żołądka.

Pionowo:
1) Weselny Mendelsona; 2) Pieczywo 
z mąki i wody wyrobione w bochenki; 
3) Członek tur. ludu zamieszkującego 
Chiny, Kazachstan; 4) Obchodzi imie-
niny 5 lutego; 5) Nóż ciesielski; 6) Spiek 
na końcu wiertła; 7) Widz na stadionie; 
8) Silnik; 9) Siedziba Zeusa; 10) Zawsze 
coś w niej piszczy; 16) Bikila (1938-73), 
maratończyk etiopski; 17) Festiwalowe 
miasto; 18) Dziwak; 20) Ubiór zakonny; 
21) Był nim Winnetou; 22) Żydowska 
gmina wyznaniowa; 25) Na kołowrotku 
wędki; 26) Noga łosia; 27) Wczesna pora 
dnia; 28) Huragan; 29) Figiel; 30) Pie-
niądze w kasie sklepu; 31) Przysłowiowy 
śpioch; 32) Szkodzi baletnicy; 33) Brat 

Mojżesza, pierwszy kapłan Żydów; 
34) Obrzędowa uczta u pierwszych 
chrześcijan.

Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego na dole strony dostarczone 
do 31 grudnia 2011 r. do Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą 
udział w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzednie-
go numeru: CENTRUM KULTURY 
I CZYTELNICTWA W BRZOSTKU.
Nagrodę książkową wylosowała iza-
Bela zDUŃczyk z Brzostku.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do Domu Kultury w Brzostku. 

J. Nosal

krZyżÓwka Z naGrodą

Mama pyta Jasia:
– Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj 
przyniósł ci dwa komplety kolejki 
elektrycznej?
– Bo ja też chcę się bawić, kiedy tatuś 
jest w domu.

  
Małgosia pyta mamę:
– Czy w tym roku św. Mikołaj przynie-
sie mi nową lalkę?

– Przecież lalka, którą masz jest prawie 
nowa!
– Co z tego? W zeszłym roku ja też by-
łam prawie nowa, ale pomimo to bocian 
przyniósł mi nową siostrzyczkę!

  
Burek mówi do Azora:
– Już nie mogę się doczekać tych świąt!
– Dlaczego?
– Nie dość, że dostanę dwa worki świe-
żuteńkich kości, to jeszcze ludzkim 
głosem będę mógł powiedzieć swojemu 
panu, co o nim myślę!

  
– Wszystkiego najlepszego z okazji no-
wego roku – mówi strażnik do więźnia. 
– Jaki nowy rok? Przecież lipiec... 

– Właśnie prokurator dołożył ci rok do 
wyroku.

  
Znajomi poprosili Kowalskiego, aby 
tak jak rok wcześniej przebrał się za 
Mikołaja i rozdał ich dzieciom prezenty. 
Żona nie jest tą propozycją zachwycona: 
– Zanim dasz im prezenty, wcześniej za-
pytaj, czy są zdrowe! W ubiegłym roku 
zaraziłeś się ospą, szkarlatyną i świnką!

  
Rozmawiają dwie przedszkolaczki:
– Czy masz już choinkę?
– Mam, ale sztuczną.
– A święty Mikołaj był już u ciebie?
– Był, ale też sztuczny.
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Jabłka nadziewane
Składniki:

– 8 jabłek
– ½ szklanki rodzynek
– ½ szklanki żurawiny
– ½ szklanki moreli krojonej w kostkę (można dodać 

orzechy krojone)
– budyń sojowy lub dowolny

Wykonanie:
Jabłka umyć, odciąć skórkę, łyżeczką ostrożnie wydrążyć 
środek. Następnie ugotować budyń według przepisu. 
Wszystkie składniki wymieszać razem z budyniem i na-
kładać do jabłek. Piec w piekarniku ok. 30 minut w tem-
peraturze 180o C.

Sznycelki mielone z fasoli
Składniki:

– ¾ szklanki białej lub czerwonej fasoli
– 1 cebula
– 3 łyżki oleju
– 2 ząbki czosnku
– ¾ szklanki płatków owsianych
– majeranek, bazylia, sól
– otręby pszenne do obtoczenia

Wykonanie:
Fasolę moczyć przez noc. Następnego dnia ugotować do 
miękkości, odcedzić i ostudzić. Zmielić. Płatki moczyć 
10 minut w ciepłej wodzie, a następnie odcisnąć. Cebulę 
i czosnek obrać i posiekać. Cebulę dusić na łyżce oleju. 
Płatki zmieszać z fasolą, cebulą i czosnkiem. Doprawić do 
smaku. Formować sznycelki i obtaczać w otrębach. Podawać 
z sosem pomidorowym. 

Pierożki razowe z brzosteckimi grzybami 
leśnymi
Składniki:

– 30 dag mąki pszennej razowej
– 1 jajko
– woda (ile zabierze)
– 30 dag grzybów leśnych
– 2 małe cebule
– 1 łyżka bułki tartej
– 1 łyżka masła
– sól, pieprz

Wykonanie:
Z podanych składników wyrobić ciasto, jak na pierogi. 
Grzyby namoczyć na 20 min., odlać wodę, nalać świe-
żej i gotować ok. 20 min. Ugotowane grzyby odcedzić, 
zmielić w maszynce razem z cebulą. Dodać sól, pieprz, 
bułkę tartą, jajko i dobrze wymieszać. Wyłożyć na roz-
topione masło i smażyć na wolnym ogniu przez 30 min. 
Z przygotowanego ciasta wykrawać kółka i faszerować 
pierogi. Gotować we wrzącej i osolonej wodzie. Podawać 
z czerwonym barszczem

 Każdy z nas lubi zasiąść przy wigilijnym stole, który jest 
niebywale pięknie udekorowany i suto zastawiony. Przygoto-
wanie wszystkiego zajmuje nam ogrom czasu i dużo wysiłku, 

co rekompensują zadowolone miny naszych domowników, gdy 
zasiadają do uczty wigilijnej i rozpływają się nad smakiem 
przygotowanych  potraw.
 Naszą propozycją na tegoroczny wigilijny wieczór będą 
pierożki razowe z brzosteckimi grzybami leśnymi, sznycelki 
mielone z fasoli podawane z sosem pomidorowym, ciasteczka 
zdrowotne oraz jabłka nadziewane.
 Zapraszamy do kulinarnych inspiracji!

Redakcja

Brzosteckie 
smakołyki

Ciasteczka zdrowotne
Składniki:

– 25 dag margaryny
– 20 dag płatków owsianych
– 10 dag otrąb pszennych
– 20 dag mieszanki pestek słonecznika, rodzynek, siemienia 

lnianego, pokrojonych suszonych śliwek i daktyli
– 2 jajka
– 5 dag cukru trzcinowego
– 1 szklanka mąki orkiszowej
– 1 łyżeczka proszku do pieczenia

Wykonanie:
Margarynę roztopić, wymieszać z płatkami i otrębami. 
Ostudzić. Dodać mieszankę pestek owoców, wymieszać. Jaj-
ka utrzeć z cukrem. Ucierając, dodać mąkę z proszkiem do 
pieczenia. Obie masy połączyć ze sobą. Na wyłożoną perga-
minem blachę nałożyć łyżką okrągłe porcje ciasta o średnicy 
6-7 cm. Piec ok. 20 min w temperaturze 180o C.

rogaty ogórek
 Kiwano, jak podaje Wikipedia, 
jest gatunkiem ogórka pochodzącym 
z Afryki. W naturze występuje od 
Kraju Przylądkowego po Senegal i Su-
dan na północy, a także w Jemenie na 
Półwyspie Arabskim.
 Uprawa tego ciekawego owocu 
udaje się również w Polsce. Rośnie on 
bardzo szybko i wydaje duże plony, ale 
wymaga bardzo ciepłego stanowiska 
i żyznej gleby, podobnie jak melon. 
Jego smak przypomina jednocześnie 
ogórka, melona i kiwi. Najsmacz-
niejsze są owoce nie całkiem jeszcze 
dojrzałe, o niewykształconych jeszcze 
nasionach. Do spożycia nadaje się 
żółtozielony miąższ o orzeźwiającym, 
aromatycznym i kwaskowatym smaku
 Okaz przedstawiony na fotografii 
obok został wyhodowany pod folią 
przez Pana Stanisława Wójtowicza 
z Brzostku.

J. Nosal
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Zdrowych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia,
rodzinnego kolędowania 
przy wigilijnym stole, 
spełnienia marzeń 
oraz wielu szczęśliwych chwil 
w 2012 Roku
Mieszkańcom Gminy Brzostek 
życzy
      Burmistrz Brzostku
      Leszek Bieniek

Barszcz z pierożkami razowymi

ciasteczka zdrowotne

Sznycelki mielone z fasoli z sosem pomidorowym

Jabłka nadziewane
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kącik
fotograficzny

 Jeśli chcesz się pochwalić swoim zdjęciem na łamach „Wiado-
mości Brzosteckich” prześlij je na adres: wiadomosci@konto.pl lub 
też dostarcz je do redakcji osobiście. Przesyłając zdjęcia prosimy 
o podanie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.

/fl/

Fot. Agnieszka Wanat z Brzostku

Fot. Mateusz Stanek z Kleci Fot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Mariusz Gąsior z Brzostku

Fot. Rafał Kania z Kamienicy Dolnej

Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku

Fot. Piotr Nosal z Ustrzyk Dolnych

Fot. Tomasz Lipka z Brzostku


