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Dokończenie na str. 4

Z prac Rady Miejskiej
 Podczas grudniowych obrad Rada 
Miejska w Brzostku uchwaliła bu-
dżet na 2012 rok. Kolejne uchwały 
podejmowane przez radnych gminy 
dotyczyły zmian w budżecie gminy na 
2011 rok, powierzenia gminie Miasta 
Rzeszów realizacji zadań w zakresie 
obsługi osób nietrzeźwych dowiezio-
nych z terenu Gminy Brzostek do Izby 
Wytrzeźwień w Rzeszowie, zmian 
w Wieloletniej prognozie finansowej 

Gminy Brzostek. Ponadto Rada Miej-
ska w Brzostku na XV sesji w dniu 29 
grudnia 2011 roku podjęła uchwałę 
w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla 
nauczycieli, którym powierzono sta-
nowisko kierownicze w szkołach oraz 
zasad zwalniania od obowiązku reali-
zacji tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych W 
dalszej kolejności radni podjęli uchwałę 
w sprawie przeznaczenia do najmu lo-
kalu na okres powyżej trzech lat oraz 

przekształcenia Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Brzostku w jednooso-
bową spółkę z ograniczoną odpowie-
dzialnością.
 W czasie obrad przyjęto plan kontro-
li Komisji Rewizyjnej na 2012 rok oraz 
plan pracy Rady Miejskiej i Komisji 
działających przy Radzie Miejskiej 
w Brzostku.
 Treść podjętych uchwał prezen-
towana jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na stronie internetowej 
Gminy Brzostek.

E. Szukała

Zarządzenie Nr 4/2011 Kierownika 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Brzostku z dnia 16.12.2011
w sprawie ustalenia stawek za usługi 
świadczone przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Brzostku

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 1S ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym tekst jednolity: (Dz.U. z 2001r. 
Nr.142 poz. 1591 z 2002 r. z późno zm. 

i Dz.U. z 2011 r. Nr.45 poz. 236 i Sta-
tutu Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Brzostku zarządzam co następuje:

§.1
1. Ustalam następujące stawki za usługi 

świadczone przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Brzostku:

2. Stawkę za odbiór nieczystości stałych 
segregowanych w kwocie 1,80 zł/1 
m-c + Vat na jedną osobę w rodzinie 
z zachowaniem dotychczasowych ulg. 

Cenę za jeden worek brązowy na 
odpady komunalne zmieszane wraz 
z usługą odbioru – 4,00 zł/1szt brutto. 
Cenę za jeden worek na popiół, żużel 
o pojemności 70 l wraz z usługą od-
bioru – 10,00 zł/1szt brutto.

3. Opłatę za odbiór ścieków z zbiorników 
bezodpływowych w kwocie 18,54 zł/
m3 + Vat.

nowe stawki za usługi świadczone przez zakład gospodarki komunalnej

Budżet na 2012 rok
 Na ostatniej w 2011 roku Sesji Rady Miejskiej w Brzost-
ku, która odbyła się 29 grudnia najważniejszym punktem 
porządku było uchwalenie budżetu gminy Brzostek na na-
stępny rok. Jest to dokument, w którym zawarte są wszystkie 
planowane dochody i wydatki w ciągu całego roku, jest to 
też podstawa do wszelkich działań gminy. Można inaczej 
powiedzieć, że wszystko, co rodzi jakiekolwiek skutki fi-
nansowe, musi być w budżecie przewidziane.
 Po stronie przychodów nasz budżet wyniesie 46 milionów 
974 tysięcy złotych i taką samą wartością zamkną się roz-
chody. Wszystkie wydatki to kwota 43 milionów 474 tysięcy, 
a tak ważne w dzisiejszych czasach zadłużenie wyniesie (na 
koniec 2012 roku) 15 milionów 649 tysięcy i będzie stanowiło 
37,46% co, w stosunku do górnej granicy wynoszącej 55%, 
jest kwotą bezpieczną, choć dla budżetu istotną. Pozytywne 
znaczenie ma jednak fakt, że w tym dość trudnym finansowo 
przyszłym roku (tak zgodnie uważają ekonomiści i analitycy) 
udało się w naszej gminie zaplanować wydatki inwestycyjne 
na poziomie 29,94% w wysokości 13 milionów 19 tysięcy 
złotych. Stało się to możliwe dzięki pozyskaniu dodatkowych 
środków dotacyjnych, które są efektem składanych wcześniej 
wniosków o dotacje ze wszystkich możliwych źródeł.
 Ważniejsze z dotacji dla gminy Brzostek na 2012 rok to 
między innymi:
• 4 270 068 zł na budowę sieci wodociągowej z dwoma 

budynkami pompowni wody w miejscowościach Janusz-
kowice i Opacionka wraz z przebudową stacji uzdatniania 
wody w Brzostku

• 500 000 zł na Remont domu ludowego w Bączałce oraz 
zagospodarowanie placu w centrum wsi Siedliska-Bogusz

• 386 236 zł na projekt „Pse-AP – Podkarpacki System 
e-Administracji Publicznej” realizowany wspólnie z Sa-
morządem Województwa Podkarpackiego

• 100 000 zł na budowę hali sportowej przy Gimnazjum 
w Brzostku (50 tys. zł na ten cel otrzymaliśmy już 
w 2011 roku, a kolejne 750 tys. zł otrzymamy w roku 2013)

• 500 000 zł na zakup wyposażenia i remont Domu Kultury 
w Brzostku

• 
 Oprócz tych dość znaczących i można powiedzieć 
„nadprogramowych” wpływów do budżetu konieczne było 
znalezienie środków w wysokości 1 milion 600 tys. zł na 
pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorzą-
du terytorialnego dla Starostwa Powiatowego w Dębicy na 
realizację zadania własnego Powiatu pod nazwą „Budowa 
mostu na rzece Gogołówka w miejscowości Januszkowice 
w ciągu drogi powiatowej nr 1323 R Frysztak – Klecie wraz 
z dojazdami wraz z remontem drogi”.
 To tylko niektóre (najważniejsze) liczby i wskaźniki 
z naszego budżetu na 2012 rok. Bardziej szczegółowe dane 
można znaleźć na stronach internetowych Biuletynu Infor-
macji Publicznej gminy Brzostek.

P.S.
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Dokończenie ze str. 3

niektóre z ważniejszych zadań inwestycyjnych w gminie Brzostek w 2011 r.
Lp. Nazwa zadania

Wyko-
nanie 

w tys. zł

1.

Przebudowa istniejącego obiektu Stacji 
Uzdatniania Wody w Brzostku.
Poniesiono koszty opracowania aktualizacji 
dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem 
na budowę.

12

2.
Centralne ogrzewanie w Domu Ludowym 
w Gorzejowej.
Poniesione koszty to wartość wykonanej insta-
lacji centralnego ogrzewania.

15

3.
Wymiana stolarki okiennej w budynku Domu 
Ludowego w Opacionce
Poniesione koszty pokryto z budżetu Funduszu 
Sołeckiego sołectwa Opacionka.

13

4.

Remont posadzek w budynku Domu Ludowe-
go w Przeczycy.
Poniesione koszty pokryto w części (23 743,28) 
z budżetu Funduszu Sołeckiego sołectwa Prze-
czyca.

25

5.

Roboty remontowo-budowlane w budynku 
Domu Ludowego w Nawsiu Brzosteckim.
Poniesione koszty pokryto w części (10 000,00) 
z budżetu Funduszu Sołeckiego sołectwa Nawsie 
Brzosteckie.

20

6.

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół 
w Nawsiu Brzosteckim
W 2010 roku wykonano część robót termomo-
dernizacyjnych, obejmujących wymianę stolarki 
drzwiowej i okiennej.
W 2011 roku wykonano pozostałe roboty termo-
modernizacyjne:
Zakres robót: modernizacja kotłowni i central-
nego ogrzewania, instalacja paneli solarnych 
i perlatorów, ocieplenie stropu nad najwyższą 
kondygnacją
Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie 
ze środków EFOR w ramach RPO Województwa 
Podkarpackiego w wysokości 431.174,62 zł. 

453

7.

Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum 
w Brzostku. 
Zakres robót: I etap – wykonanie stanu surowego 
otwartego.
Termin wykonania umownego zakresu robót 
(I etapu) – 30 czerwca 2012 r.,
Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie 
w kwocie 900 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Wielolet-
niego Programu Rozwoju Bazy Sportowej.
Zgodnie z umową o dofinansowanie końcowy 
termin zakończenia realizacji całego zadania 
inwestycyjnego ustalono do 31.10.2013 r.

3 985

8.

Poprawa warunków funkcjonowania insty-
tucji kultury poprzez zakup wyposażenia 
i remont Domu Kultury w Brzostku. 
Termin wykonania umownego zakresu robót do 
30 czerwca 2012 r.
Zakres robót: wymiana i remont części posa-
dzek, malowanie ścian i sufitów, wykonanie 
instalacji elektrycznej z nagłośnieniem i oświe-
tleniem sali widowiskowej, wymiana foteli 
w sali widowiskowej, wykonanie wentylacji 
i klimatyzacji, roboty zewnętrzne (ogrodzenie, 
droga dojazdowa i utwardzenie placu, ławki 
parkowe i lampy zewnętrzne).
Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie 
ze środków Samorządu Województwa Podkar-
packiego w ramach działania „Odnowa i Roz-
wój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na 
kwotę 500.000 zł.

1 099

9.
Samochód gaśniczy, średni, terenowy, dla 
OSP w Siedliskach-Bogusz
Zakup 24 tys. Remont 83 tys. (w tym 12 tys. z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska)

107

10.

Budowa, przebudowa, modernizacja i asfalto-
wanie dróg gminnych. W tym między innymi:
- Droga powiatowa Kamienica 

Dolna – Siedliska-Bogusz. Cał-
kowity koszt inwestycji zamknął 
się kwotą 7 847 mln zł, z czego 
prawie 5 mln to środki finansowe 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego, a ponad 2,8 mln środki 
budżetowe Powiatu Dębickiego 
oraz Gminy Brzostek (1,4 mln
powiat i 1,4 mln gmina)   1 400 tys. zł

- Zawadka Brzostecka-Gorzejowa 825 tys. zł
- Bukowa Budy       236 tys. zł
- Januszkowice do Działów   269 tys. zł
- Nawsie Brzosteckie Pola.”   107 tys. zł 
- Bukowa Budy – Góry”    63 tys. zł 
- Januszkowice „na Włodarza”   52 tys. zł 
- Opacionka „na Szynala”    35 tys. zł
- Skurowa Budy       5,5 tys. zł
- Kamienica Górna „na Nogę”  193 tys. zł
- Siedliska-Bogusz – Gorzejowa 
 k/Nowaczki        171 tys. zł
- Skurowa-Przeczyca w miejsco-
 wości Skurowa”       74 tys. zł
- Klecie przez wieś k. Rzońcy   67 tys. zł
- Bukowa do zbiorników    60,5 tys. zł
- Grudna Dolna Podkonie 
 k. Trojnara        49 tys. zł
- Grudna Górna k. Cielca  76 tys. zł
- Gorzejowa Potoki k. Wala 39 tys. zł
- Skurowa Budy     62 tys. zł
- Smarżowa k. Smołuchy 103 tys. zł
- Kamienica Górna k. Chajca 26 tys. zł

3 913

Razem w 2011 roku 9 642

4. Opłatę za odbiór ścieków z zbiorników 
bezodpływowych po raz pierwszy po 
zawartej umowie w kwocie 37,08 zł/
m3 + Vat.

5. Opłatę za odbiór ścieków bez zawartej 
umowy z zbiorników bezodpływo-
wych w kwocie 74,16 zł/m3 + Vat.

6. Opłatę za odbiór ścieków z zbiorni-
ków bezodpływowych w odstępach 
czasowych większych niż 3 m-ce przy 
zawartej umowie w kwocie 37,08 zł/
m3 + Vat.

7. Opłatę za wodę dostarczaną beczko-

wozem w kwocie 5,24/m3 + Vat+koszt 
transportu wody ciągnikiem z becz-
kowozem w wys. 55,00 zł/godz. + Vat.

8. Opłatę za odbiór nieczystości stałych 
w kontenerach w kwocie 0,50 zł/kg 
+ Vat + koszt transportu 2,50 zł/
km + Vat.

9. Opłatę za odbiór nieczystości stałych 
ze sklepów, barów, instytucji, szkół, 
zakładów usługowych w odstępach 
czasowych mniejszych niż dwa tygo-
dnie 25,00 zł/1 m-c + Vat.

10. Opłatę za odbiór nieczystości stałych 
ze sklepów, barów, instytucji, szkół, 
zakładów usługowych w odstępach 

czasowych dwa tygodnie w tym 
opłata za korzystanie z kontenera 
15,00 zł/1 m-c + Vat.

§.2
Traci moc Zarządzenie Kierownika Za-
kładu Gospodarki Komunalnej w Brzost-
ku z dnia 02.01.2011 w sprawie stawek za 
usługi świadczone przez zakład w roku 
2011.

§.3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 
2 stycznia 2012 r.

KIEROWNIK
mgr inż. Kazimierz Pitak
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ludność gminy Brzostek w 2011 r. (stan na dzień 31.12.2011)
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Bączałka 3 1 266 0,75%
Brzostek 31 16 2691 0,56%
Bukowa 3 4 495 -0,20%
Głobikówka 4 3 245 0,41%
Gorzejowa 3 6 719 -0,42%
Grudna Dolna 3 7 417 -0,96%
Grudna Górna 5 10 536 -0,93%
Januszkowice 8 5 889 0,34%
Kamienica Dolna 5 1 533 0,75%
Kamienica Górna 10 12 800 -0,25%
Klecie 8 5 640 0,47%
Nawsie Brzosteckie 7 9 850 -0,24%
Opacionka 5 5 452 0,00%
Przeczyca 10 6 733 0,55%
Siedliska-Bogusz 10 10 1028 0,00%
Skurowa 6 0 431 1,39%
Smarżowa 7 5 671 0,30%
Wola Brzostecka 8 5 554 0,54%
Zawadka Brzostecka 7 1 408 1,47%

Razem: 143 111 13358 0,24%

przyrost naturalny w 2011 r.

przyrost naturalny w gminie Brzostek w latach 1998-2011

gęstość zaludnienia 
(osoby/km2)

Tabelę i wykresy na podstawie danych dostarczonych przez p. Ludmiłę Kaput wykonał J. Nosal
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 Przemiany polityczne w naszym 
kraju rozpoczęte w 1989 r. doprowadziły 
do tworzenia się wolnej Polski. Stało się 
to po 45 latach panowania zbrodniczego 
komunizmu i wasalnej zależności od 
Związku Radzieckiego. Spuścizną ko-
muny była wówczas tragiczna sytuacja 
gospodarcza Polski, rynek ogołocony 
został z wszelkich towarów, a ceny 
wzrosły w ciągu owego roku aż dzie-
sięciokrotnie. Winę za ten stan ponosiło 
kierownictwo Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej (PZPR) sterowanej 
z Moskwy. Niestety, nieformalne umo-
wy „okrągłego stołu” zapewniały bez-
karność komunistycznym aparatczykom 
na czele z gen. Jaruzelskim. Zostało to 
przypieczętowane oficjalną polityką tzw. 
„grubej kreski” prowadzonej przez rząd 
premiera Mazowieckiego od września 
1989 r. Naiwnością jest sądzić, że oto 
wtedy w Polsce zniknął całkowicie 
totalitarny mechanizm sprawowania 
kontroli nad życiem politycznym i spo-
łeczno-gospodarczym, a dawni funk-
cjonariusze komunistycznego aparatu 
terroru stali się wzorowym obywatelami 
demokratycznego państwa. Przykładem 
jest Służba Bezpieczeństwa (SB, dawna 
UB) prowadząca faktycznie przestęp-
czą działalność, która w 1989 r. liczyła 
24 tys. funkcjonariuszy i współpraco-
wało z nimi około 100 tys. agentów. 

Otóż jeszcze przed rozwiązaniem SB 
w 1990 r., gen. Kiszczak przeniósł ponad 
5 tys. esbeków do ówczesnej Milicji 
Obywatelskiej przemianowanej później 
na Policję Państwową. Większość innych 
funkcjonariuszy (ponad 10 tys.) zostało 
zatrudnionych w nowo powstałym Urzę-
dzie Ochrony Państwa i policji. Pozostali 
esbecy, po przejściu na wcześniejszą 
resortową emeryturę, zaczęli tworzyć 
setki agencji ochroniarskich i detekty-
wistycznych. Znamienity paradoks, jak 
oto dawni funkcjonariusze zbrodniczego 
aparatu terroru, teraz mieli chronić de-
mokratyczne władze i instytucje pań-
stwowe!!! Przecież przez 45 lat UB i SB 
służyły zniewalaniu Polski i Polaków 
w imię interesów sowieckich, a teraz 
mieli dbać o bezpieczeństwo obywateli, 
urzędów i instytucji?! Nic dziwnego, że 
oto byli esbecy i podporządkowani im 
agenci przeniknęli w wolnej Polsce do 
najważniejszych sfer życia społecznego: 
struktur władzy, partii politycznych, 
organów bezpieczeństwa, strategicznych 
firm np. paliwowo-energetycznych, 
mediów. Można zaryzykować wnio-
sek, że obecna Polska jest w szponach 
byłej Służby Bezpieczeństwa – byłego 
Urzędu Bezpieczeństwa tworzonego 
w 1944 r. przez sowiecką NKWD. 
Podobna sytuacja była z Wojskowymi 
Służbami Informacyjnymi (WSI). Od 

początku, czyli 1943 r. sowiecki charak-
ter miało tzw. Ludowe Wojsko Polskie, 
a tym bardziej „Informacja wojskowa”, 
gdzie władza specjalnych służb ZSRR 
była całkowita. WSI w zasadniczo nie 
zmienionym kształcie przetrwały aż do 
2006 r. Przypadek, czy nadal funkcjono-
wało „długie ramię Moskwy”?! Można 
naturalnie zbagatelizować fakt, co jest 
często czynione przez postkomunistów, 
że dziś po tylu latach nie warto o tym 
wspominać. Jednak trzeba zdawać sobie 
sprawę z tego, jak wiele dokumentów, 
wiedzy i informacji posiadają ci dawni 
funkcjonariusze. Nieznana ilość to-
mów esbeckich akt (lub ich fotokopii), 
oficjalnie zniszczonych, a nieoficjal-
nie znajduje w rękach tych ludzi. To 
struktura perfekcyjnie zorganizowana, 
mafijna i kontrolująca w dużym stopniu 
całokształt życia w Polsce. „Oni” przez 
cały czas zakulisowo wykorzystują swą 
„operacyjną wiedzę” czerpiąc przy tym 
ogromne zyski finansowe lub umacnia-
jąc swoje wpływy. Przecież informacja 
w dzisiejszym świecie to pierwszorzęd-
ny towar. Patrząc na nasze polskie życie 
gospodarcze i politycznie czy aby nie 
dostrzegamy wielu paradoksów? 

(cdn.)
Opracował Zespół na podstawie 
literatury: S. Cenckiewicz „Długie 
ramię Moskwy”, Toruń 2011.

ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem
(cz. iX – w esbeckich szponach?) 
 Hitlerowski minister propagandy Gebels mawiał: „Kłamcie, kłamcie…, a zawsze coś z tego zostanie”. Niestety, kłam-
stwo i manipulacja święciło swoje triumfy przede wszystkim w czasach komunistycznych. Cały system władzy Polski 
Ludowej oparł swe fundamenty na fałszerstwach. Komunizm za swe zbrodnie nigdy nie został rozliczony i należycie 
potępiony. Nic więc dziwnego, że mimo upływu lat dawni esbecy, agenci, partyjni sekretarze i im podobni, chcą również 
dzisiaj, poprzez kłamstwa i oszczerstwa, niszczyć innych - donosami, anonimami, pomówieniami.
 Podążając za myślą filozoficzną Platona pamiętajmy jednak, że „Tylko uczciwe życie jest szczęśliwe”. 

gminny konkurs na szopkę Bożonarodzeniową
 Dorocznym zwyczajem Starostwo 
Powiatowe w Dębicy ogłosiło VI Po-
wiatowy Konkurs Szopek Bożonaro-
dzeniowych. Konkurs, którego celem 
jest pobudzenie artystycznej wyobraźni 
dzieci i młodzieży oraz zapoznanie z pol-
skimi bożonarodzeniowymi obrzędami 
i tradycjami, przebiega w dwóch etapach: 
eliminacje gminne i finał powiatowy.
 Eliminacje gminne odbyły się tra-
dycyjnie w Domu Kultury w Brzostku, 
w których wzięli udział uczniowie szkół 
podstawowych, uczniowie gimnazjów, 
osoby niepełnosprawne oraz całe rodziny 
prezentując tzw. szopkę rodzinną. Do 
eliminacji zgłosili swe prace uczniowie 
z czterech szkół podstawowych z: Brzost-
ku, Grudnej Górnej, Kamienicy Dolnej 
i Nawsia Brzosteckiego. Gimnazja repre-
zentowali tylko uczniowie z Brzostku. 
Nie zabrakło też prac z Warsztatów 
Terapii Zajęciowej i z Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Brzostku, którzy 
prezentowali swe szopki w kategorii osób 
niepełnosprawnych.
 Ogółem w etapie gminnym wzięło 

udział 17 szopek o zróżnicowanej tech-
nice wykonania. Wszystkie były bardzo 
pomysłowe i artystycznie wykonane, 
więc komisja oceniająca miała nie lada 
problem z wybraniem tych najciekaw-
szych. W rezultacie jury w składzie: Piotr 
Szczepkowicz, Marta Czech i Stanisław 
Samborski przyznało następujące nagro-
dy:
  W kategorii szkoły podstawowe 
I miejsce otrzymał Antoni Jurkiewicz 
z Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim, 
II miejsce Anna Górka z SP w Grudnej 
Górnej, a III miejsce Marcelina Pie-
karczyk z SP w Grudnej Górnej. W tej 
kategorii przyznano też wyróżnienia dla: 
Gabrieli Berek z SP w Kamienicy Dol-
nej, Radosława Sobczyka z SP w Grud-
nej Górnej, Faustyny Kukli i Kamila 
Dziedzica z SP w Brzostku.
 Natomiast w kategorii gimnazja 
I miejsce otrzymał Kacper Klich z Gim-
nazjum w Brzostku, II miejsce przyzna-
no pracy zbiorowej wykonanej przez 
Monikę Grygiel, Karolinę Michońską 
i Sylwię Stanek z Gimnazjum w Brzost-

ku.
 W kategorii osób niepełnospraw-
nych I miejsce zajęła praca wykonana 
przez Środowiskowy Dom Samopomocy 
im. Jana Pawła II w Brzostku, zaś nagro-
dę drugą otrzymały Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Brzostku.
 W kategorii szopka rodzinna, gdzie 
mogli wziąć udział nie tylko uczniowie, 
ale i ich rodziny I miejsce przyznano 
Łucji i Dominikowi Oszkandy z SP 
w Kamienicy Dolnej, zaś drugą nagrodę 
otrzymały Monika i Żaneta Trojan z SP 
w Brzostku. 
 Zdobywcy pierwszej i drugiej na-
grody w poszczególnych kategoriach 
zostali wytypowani na finał powiatowy 
w Dębicy. Laureatom życzymy sukcesów 
w dalszym etapie konkursu, a wszyst-
kim uczestnikom eliminacji gminnych 
i ich opiekunom dziękujemy za wzięcie 
udziału w tym pięknym, kultywującym 
rodzime tradycje, dorocznym konkursie 
na Szopkę Bożonarodzeniową.
 Zdjęcia na str. 18

E. M.
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
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 W dniu 28 grudnia 2011 r. odbyło się 
spotkanie rodzin wielodzietnych z de-
kanatu brzosteckiego, zorganizowane 
przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. 
Zaproszono na nie 50 rodzin posiada-
jących co najmniej czworo dzieci.
 Wspólne świętowanie rozpoczęło się 
Mszą Św. w kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego, której przewodniczył 
i wygłosił Słowo Boże Ks. Bp Edward 
Białogłowski. Mszę Św. koncelebrowali 
również ks. Władysław Jagustyn – wi-
cedyrektor Caritas Diecezji Rzeszow-
skiej oraz proboszcz parafii Brzostek 
ks. dr Jan Cebulak. Przybycie Ks. Bp. 
Edwarda Białogłowskiego wiązało się 
także z poświęceniem nowego ołtarza 
Matki Bożej oraz nadaniem ks. dr. 
Janowi Cebulakowi nominacji dziekań-
skiej w uznaniu za wieloletnią, owocną 
posługę duszpasterską.
 W homilii Ksiądz Biskup nawiązał 
do Święta Młodzianków, podkreślając 
m.in., że i we współczesnej rzeczywi-

stości jest widoczny zły duch Heroda. 
Przedstawił również trudności ekono-
miczne, z którymi borykają się rodziny, 
szczególnie te wielodzietne. Ksiądz 
Biskup pochwalił zgromadzonych ro-
dziców i dziękował im za obronę życia, 
a także za podjęty trud wychowawczy. 
Na zakończenie każdy otrzymał indy-
widualne pasterskie błogosławieństwo, 
obrazki i pamiątkowe albumy z bł. 
Janem Pawłem II.
 Druga część tego niecodziennego 
spotkania odbyła się w Publicznej Szko-
le Podstawowej w Brzostku. Pani Maria 
Przebięda Dyrektor Szkoły z entuzja-
zmem powitała wszystkich przybyłych 
Gości. W słowach powitania nawiązała 
do głównego motta uroczystości, słów 
Jana Pawła II „Rodzina Bogiem silna 
staje się siłą człowieka i całego narodu”. 
Podkreśliła również, że dzieci to nasz 
największy skarb, a dzisiejsze spotkanie 
to dziękczynienie za każdy uśmiech na 
ich twarzach. Nauczyciele i pracownicy 

szkoły zrobili wszystko, aby sala była 
pięknie udekorowana, poczęstunek 
smaczny a atmosfera niepowtarzalna. 
 Do zgromadzonych słowa pozdro-
wienia skierowali również Pan Leszek 
Bieniek – Burmistrz Brzostku i Pan 
Władysław Bielawa – Starosta Powiatu 
Dębickiego. W swoich wypowiedziach 
podziękowali także Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej za inicjatywę spotkania 
i pomoc rodzinom. Po części oficjal-
nej uczennice – Gabrysia i Natalka 
wprowadziły zebranych w świąteczną 
atmosferę śpiewając kolędy. Przybyłym 
Gościom podano ciepły posiłek, sło-
dycze, owoce i napoje. Każda rodzina 
została obdarowana przez Caritas pacz-
kami z artykułami szkolnymi, pościelą, 
kocem, żywnością i środkami czystości. 
Wspólnym kolędowaniem zakończono 
radosne spotkanie rodzin wielodziet-
nych.
 Zdjęcia na str. 19

atsz

spotkanie rodzin wielodzietnych w Brzostku

„Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje,
I jako słońce niebo jaśnieje?
Chrystus, Chrystus nam się narodził,
Aby nas od piekła oswobodził…”

 Ten dzień pozostanie na długo w pa-
mięci pensjonariuszy Środowiskowego 
Domu Samopomocy im Jana Pawła II. 
Budynek był odświętnie ubrany. Przed 
wejściem ustawiona choinka 
świeciła różnokolorowymi 
światełkami. W dużej świe-
tlicy ustawione były stoły 
nakryte białymi obrusami, 
a na środku stał okazały 
stroik bożonarodzeniowy, 
zaś przy ścianie stała duża 
choinka ubrana rękoma ludzi 
– uczestników tego domu. 
Wśród łańcuchów i bombek 
wisiały orzechy owinięte 
w „złotka” oraz buciki szczę-
ścia, do których św. Mikołaj 
zwykł wkładać prezenty, 
a wszystko to oświetlone 
było kolorowymi światłami. 
Z kuchni unosił się zapach 
grzybów, kapusty, suszonych 
owoców co dawało znać, 
że za chwilę rozpocznie się 
niecodzienne spotkanie pen-
sjonariuszy przy pięknie na-
krytym stole, na którym przy 
stroiku bożonarodzeniowym 
widniały ułożone opłatki.
 Do sali weszli uczestnicy 
odświętnie ubrani, jedni szli w grupie, 
inni samodzielnie z pomocą kul, prowa-
dzeni pod rękę przez instruktorów ŚDS 
w Brzostku, a wszyscy skupieni i bardzo 
poważni. Następnie kierownik Środo-
wiskowego Domu Samopomocy Karol 
Staniszewski wprowadził zaproszonych 
gości: ks. dr. Jana Cebulaka, burmistrza 
Leszka Bieńka, Józefa Serwińskiego 
przedstawiciela Stowarzyszenia „Nieś 

Nadzieję”
 Wieczerzę wigilijną rozpoczął – jak 
tradycja każe – ks. proboszcz czytając 
fragment ewangelii wg św. Łukasza 
o Narodzeniu Pańskim, a potem wszy-
scy podali sobie ręce – związali koło 
zjednoczonych myśli i serc w wierze – 
i w ten sposób składali sobie życzenia, 
a potem łamali się opłatkiem. Z oczu 

tych ludzi jaśniało szczęście i blask 
radości, czuli się dowartościowani i po-
trzebni, czuli się jednością wspólnoty. 
Za psalmistą można by powtórzyć „Jak 
dobrze jest i radośnie mieszkać braciom 
społem” (Ps 132,1)
 Po modlitwie i złożeniu sobie ży-
czeń odbyło się spożywanie posiłków 
przygotowanych na tę świętą wieczerzę. 
Najpierw podano barszcz czerwony 

z uszkami grzybowymi. Potem wnie-
siono kapustę z grochem, ziemniaki, 
smażoną rybę oraz pierogi z kapustą 
i grzybami. W dużych dzbankach stał 
kompot ugotowany z suszu owocowe-
go – jabłek, gruszek i śliw oraz klosze 
z ciastem typowym dla Świąt Bożego 
Narodzenia, makowcami, piernikami 
i lukrowanymi ciasteczkami.

 Wśród uczestników ŚDS 
byli instruktorzy, pracow-
nicy Warsztatów Terapii Za-
jęciowej oraz seniorka z Na-
wsia Brzosteckiego Zofia 
Bieniek. Wszystkie dania zo-
stały skonsumowane – były 
bardzo smaczne i estetycznie 
podane – a potem rozpoczęło 
się kolędowanie. Uczestni-
cy tej wieczerzy wigilijnej 
głośno i dźwięcznie wy-
śpiewywali Panu Jezusowi 
chwałę za Jego przyjście na 
świat. „Wśród nocnej ciszy”, 
„Cicha noc”, „Do szopy hej 
pasterze”, „Jezu malusieńki” 
i jeszcze inne kolędy niosły 
się daleko i były niepowta-
rzalnym hymnem dla Bożej 
Dzieciny. 
 I tak jak pierwsi chrześci-
janie ze św. Piotrem modlili 
się w katakumbach, a później 
od 313 roku, kiedy chrześci-
janie otrzymali wolność, mo-
dlili się w domach bogatych 

Rzymian, jak wierni współcześni modlą 
się w kościołach, bazylikach, przy kapli-
cach, tak wspólnota brzosteckich ludzi 
potrzebujących pomocy modliła się przy 
stole wigilijnym w Środowiskowym 
Domu Samopomocy im. Jana Pawła II. 
I ten dzień i to świętowanie pozostanie 
im na zawsze w pamięci.
 Zdjęcie na str. 36

Zuzanna Rogala

Wigilia w Środowiskowym domu samopomocy
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Jesteśmy wdzięczni, że zechciał Pan udzielić nam wywiadu. 
Czy mógłby Pan powiedzieć coś o sobie?
Mieszkam w Brzostku, mam żonę i dwójkę dzieci. Jestem 
emerytowanym nauczycielem. Z „Wiadomościami Brzostec-
kimi” związany jestem od 1995 roku, a od niedawna pełnię 
funkcję redaktora naczelnego. Moją największą pasją jest 
fotografia i świat komputerów. Starając się zarazić uczniów 
zamiłowaniem do fotografii, stworzyłem pracownię-ciemnię, 
gdzie wywoływaliśmy zdjęcia. Uczyłem ich także, że każdy 
fotograf powinien mieć coś z artysty. Dobre zdjęcie to nie 
tylko zapis danej chwili czy wydarzenia, ale sztuka wywołania 
emocji u odbiorcy. Jako nauczyciel bardzo lubiłem majster-
kowanie. Wspólnie z uczniami, przez wiele lat wykonywałem 
zadania konserwatora. Pracując w szkole założyłem pracownię 
komputerową i stale dbałem o jej doposażenie. W kontaktach 
z wychowankami byłem wymagający, dyscyplinowałem, 
a także uczyłem odpowiedzialności za słowo mówione i pi-
sane. Z natury jestem aktywny, nie uznaję „nic nie robienia”, 
gdyż uważam, że jest to niewychowawcze.
Obecnie profesjonalnie administruje Pan gminną stroną 
internetową i prowadzi „Wiadomości Brzosteckie”. Czy 
dużo czasu pochłaniają te zajęcia?
Czasami pracuję od rana do wieczora, na szczęście na emery-
turze ma się nienormowany czas pracy. Mogę położyć się spać 
o trzeciej po północy, a skoro świt nikt mnie nie budzi. Wstaję 
wcześnie rano wówczas, gdy na przykład chcę uwiecznić 
wschodzące słońce. Efekty mojej pracy umieszczam cyklicznie 

WyWiad z józeFem nosalem redaktorem naczelnym „WiadomoŚci Brzosteckich”
na stronie internetowej gminy Brzostek. Staram się, aby każde 
ważne wydarzenie znalazło się tam w formie fotoreportażu, 
co służy między innymi promocji całej gminy. Ilość osób 
odwiedzających stronę świadczy o tym, że cieszy się ona du-
żym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Prowadzenie 
lokalnej gazety pochłania mi wiele czasu, ale nie narzekam, 
gdyż jest to moja pasja.
Czy forma gazety zmieniała się na przestrzeni lat?
Na początku nasze pismo miało czarno-białą szatę graficzną. 
Było skromniejsze zarówno pod względem formy jak i treści. 
Ale to były inne czasy… Obecnie część zamieszczanych zdjęć 
jest już w kolorze, ale słyszę głosy czytelników, że cała szata 
graficzna powinna być barwna.
Mocne strony „Wiadomości Brzosteckich” to?
Trudno mi o tym mówić. Naszą gazetę tworzą ludzie i życie. 
Osobiście staram się, aby zamieszczone treści były aktualne 
i promowały aktywność oraz pracowitość mieszkańców. 
Zabiegam, aby miesięcznik prezentował ludzi z pasją i tych, 
którzy pragną zmieniać świat na lepsze. Pewne formuły ar-
tykułów „Wiadomości Brzosteckich” już się wyczerpują, ale 
powstają nowe, atrakcyjniejsze dla czytelnika. 
Mówi się, że dzięki Panu „Wiadomości Brzosteckie” wy-
chodzą w perfekcyjnej szacie graficznej, a gminna strona 
aktualizowana jest błyskawicznie.
Taaak?! Myślę, że taka ocena doda mi sił do dalszej pracy.
Idealny dziennikarz to jaki?
Według mnie dobry dziennikarz powinien rzetelnie i obiek-
tywnie przedstawiać fakty i wydarzenia. W żadnym wypadku, 
posługując się słowem pisanym, nie należy niszczyć ludzi, 
nie rzucać nieuzasadnionych podejrzeń, nie jątrzyć w spo-
łeczeństwie, „nie czynić drugiemu co tobie niemiłe”. Nigdy 
nie atakować ani słowem ani piórem, ale bronić się trzeba, bo 
nie możemy dać przyzwolenia na zło. Nie należy wydarzeń 
rozdmuchiwać do rozmiarów sensacji, bo łatwo jest wyjść 
na wieżę kościelną, rozsypać pióra z poduszki, tylko kto je 
potem pozbiera?
Dziękujemy za rozmowę i życzymy, by nadchodzący 2012 
rok upływał w zdrowiu i był czasem spełniającym marzenia 
w sprawach małych i wielkich.
Dziękuję i życzę, byście zmieniali świat na lepsze.

atsz

 Tuż przed świętami 22 grudnia 
2011 r, niejako w gwiazdkowym pre-
zencie, dwie uczennice Zespołu Szkół 
im Jana Pawła II w Brzostku: Magda-
lena Samborska i Katarzyna Jezioro 
otrzymały z rąk Podkarpackiego Ku-
ratora Oświaty Stypendium Rady Mi-
nistrów.Do nagrody tej i zarazem wiel-
kiego wyróżnienia typowała uczennice 
Rada Pedagogiczna, doceniając w ten 
sposób ich wysokie wyniki w nauce, 
wzorowe zachowanie, ambicje i śmiałe 
plany na przyszłość.
 Uroczystość wręczenia odbyła się 
w Miejskim Domu Kultury w Rze-
szowie i zgromadziła nagrodzonych 
uczniów i ich wychowawców ze 
wszystkich szkół ponadgimnazjalnych 
województwa podkarpackiego.
 Przybyłe na uroczystość władze 
wojewódzkie, jak wszyscy nauczyciele 
i wychowawcy cieszyli się z sukcesów 
młodych ludzi, którzy już dziś są naszą 

wielką nadzieją na przyszłość, dumą 
swoich szkół, rodziców, przykładem 
dla koleżanek i kolegów.
 Z rozmów ze stypendystami wynika, 
że warto się uczyć i uczciwie rywalizo-
wać, wyznaczając sobie wysokie cele 
a efekty przyjdą i zostaną docenione.
 Dla Magdy i Kasi rok 2012 to czas 
ważnych życiowych decyzji, czas Eg-
zaminu Dojrzałości, wyboru dalszej 
drogi. Wszyscy wierzymy w ich trafne 
wybory i następne sukcesy. Jesteśmy 
pewni, że jeszcze o nich usłyszymy.
 Zarówno stypendystkom, jak 
i wszystkim uczniom naszej szkoły ży-
czymy bardzo dobrych wyników w na-
uce, radości i satysfakcji ze zdobytej 
wiedzy, wielu równie spektakularnych 
sukcesów, a we wszystkich poczyna-
niach błogosławieństwa Patrona Szkoły 
Jana Pawła II.

Nauczyciele i wychowawcy Zespołu 
Szkół im Jana Pawła II w Brzostku

sukces zaczyna się w szkole
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„Niechaj dzień ten będzie stracony, w którym byś coś 
dobrego nie uczynił”
„Miłość rodzi się w sercu, wyraża się słowem, ale 
żyje czynem”

Św. Józef Sebastian Pelczar

 Caritas parafialna im. ks. Józefa Jałowego przy 
kościele parafialnym w Brzostku dziękuje gorąco 
wszystkim ofiarodawcom, którzy okazali dobre serce 
dla bliźniego udzielając pomocy materialnej i finanso-
wej potrzebnej do przygotowania podarunków mikoła-
jowych dla dzieci i rodzin z naszej parafii. Szczególne 
podziękowanie kierujemy dla niżej wymienionych 
sponsorów: 
1. Maria Grzesiakowska – Betoniarnia „MARBET” 

– Brzostek
2. Gminna Komisja ds. Przeciwdziaania Alkoholi-

zmowi w Brzostku
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku
4. Małgorzata Drozd – Delikatesy „Centrum” – 

Brzostek
5. Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot-

nej w Brzostku
6. lek. med. Mieczysław Pietrzycki – Brzostek
7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 

EKIW – Brzostek
8. Edward Kmiecik – zakład ślusarski – Brzostek
9. mgr Krystyna Godawska – Apteka „VITA” – Brzostek
10. mgr Ryszard Nalepa – apteka – Brzostek
11. Jacek Berrahal – firma komputerowa „BrianSoft” – Brzo-

stek
12. Zofia Skórska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzostku
13. Ewa Samborska – radna RM w Brzostku
14. Alfred Nawracaj – radny RM w Brzostku
15. Lesław Kaput – Ośrodek Szkolenia Kierowców – Brzostek
16. BSR Kraków O/Brzostek – Bank Spółdzielczy w Brzostku
17. Janusz Czarnawski – KAMSTOL – Klecie
18. Agnieszka Czarnecka – pracownik socjalny MOPS 

w Brzostku
19. Marek Szybist – sklep – Brzostek
20. Andrzej Szybist – sklep – Brzostek
21. Krzysztof Rozwadowski – sklep – Brzostek
22. Henryka Kolbusz – sklep – Brzostek
23. Łucja Lechwar – sklep odzieżowy – Brzostek
24. Dorota Prokop – sklep – Brzostek

podziękowanie dla ofiarodawców

25. Artur Potrzeba – sklep wielobranżowy – Brzostek
26. Mateusz Potrzeba – agent ubezpieczeniowy – Brzostek
27. Anna Kurek – kwiaciarnia – Brzostek
28. Aneta Czajka – zakład fryzjerski – Brzostek
29. Maria i Paweł Piękoś – zakład pogrzebowy – Brzostek
30. Wioletta Bielecka – Sklep Wod. Kan. – Brzostek
31. Maria Kmiecik – kiosk – Brzostek
32. Wanda i Kazimierz Wołowiec – Zakładd Kamieniarski 

– Brzostek
33. Grzegorz Betlej – sklep sportowy – Brzostek
34. Celina Maczuga – zakład fryzjerski – Brzostek
35. Renata i Zbigniew Golec – sklep – Brzostek
36. Agnieszka Skorupa – kwiaciarnia – Brzostek
37. Roman Trzeciak – zakład fotograficzny – Brzostek
38. Lucyna Zięba – sklep spożywczy – Brzostek
39. Jadwiga Olszewska – biuro rachunkowe – Brzostek
40. Bogdan Szukała – firma budowlana – Brzostek
41. Dariusz Kalina – sklep ogrodniczy – Brzostek
42. Barbara Szweda – Brzostek
43. Tadeusz Grygiel – Hurtownia Wod. Kan. – Klecie
44. Renata Smoła – sklep motoryzacyjny – Brzostek
45. Anna i Bernard Jamróz – sprzedaż obwoźna – Brzostek
46. Leszek i Mieczysław Dziedzic – hurtownia „Budrol” – 

Zawadka Brzostecka
Łączna wartość zebranych podarunków wyniosła 10 967 zł, 

w tym 7 807 zł to różne artykuły spożywcze i przemy-
słowe. Obdarowano nimi 100 rodzin, głównie rodziny 
wielodzietne. Upominki przekazano w dniu 6 grudnia 
2011 r. w kościele parafialnym w Brzostku i kościele 
filialnym w Bukowej. Udzielono również zapomóg na 
święta Bożego Narodzenia rodzinom potrzebującym 
na kwotę 950 zł.
 Składamy serdeczne Bóg zapłać Pani Ewie Raś 
oraz młodzieży gimnazjalnej za przygotowanie opra-
wy artystycznej. Pracownikom Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, a szczególnie Pani Agnieszce 
Czarneckiej i Pani Justynie Piękoś za pomoc w przy-
gotowaniu paczek, a także członkiniom Caritasu za ich 
ofiarną pracę. Dziękujemy również wszystkim, którzy 
pomagali nam w przygotowaniu tego dzieła jakim 
jest niesienie pomocy ubogim. Życzymy wszystkim 
w Nowym Roku dużo zdrowia, błogosławieństwa 
Bożej Dzieciny na każdy dzień oraz zapraszamy do 
włączenia się w pracę Zespołu Caritas.

Przew. Krystyna Szarek-Ryndak

XX Finał WoŚp
 W niedzielę, ósmego stycznia, po 
raz 20. zagrała Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy, tym razem pod hasłem 
„Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdro-
wy wcześniak, zdrowe dziecko”. 

 Remont odbywający się w Domu 
Kultury w Brzostku uniemożliwił 
zorganizowanie części artystycznej 
z tej okazji. Nie zabrakło jednak wo-
lontariuszy wyposażonych tradycyjnie 
w orkiestrowe serduszka, którzy od 
rana zbierali pieniądze, tym razem na 
zakup najnowocześniejszych urządzeń 

dla ratowania życia wcześniaków oraz 
pomp insulinowych dla kobiet ciężar-
nych z cukrzycą. Do puszek trafiło 
3.223,42 zł i 1 Euro, a kwestowali: Mo-
nika Rakowska, Marta Machura, Artur 
Kopera i Dariusz Fic, wspomagani przez 
młodzież z Zespołu Szkół w Dębicy.

J. K.
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 Pierwsza runda rozgrywek sezonu 2011/2012 
I ligi kobiet grupy południowej w tenisie stołowym 
dobiegła końca, czas więc na krótkie podsumowa-
nie.
 Tenisowa drużyna kobiet Ludowego Klubu 
Sportowego „Brzostowianka” Brzostek jest be-
niaminkiem I ligi. Podopieczne Stanisława Króla 
po I rundzie rozgrywek sezonu 2011/2012 zajmują 
w tabeli 7 miejsce uzyskując 4 punkty w 8 meczach. 
Wprawdzie początek rundy nie układał się zbyt 
rewelacyjnie, gdyż na tydzień przed rozpoczęciem 
rozgrywek z klubu odeszła, będąca mocnym ogni-
wem drużyny, zawodniczka Aleksandra Falarz 
(w związku z likwidacją Ośrodka Szkoleniowego 
w Krakowie Falarz musiała wyjechać do Ośrodka 
Szkoleniowego w Gdańsku, by móc grać w repre-
zentacji Polski).
 Pierwsze mecze pokazały, że I liga to nie prze-
lewki. Jednak z meczu na mecz zawodniczki grały 
coraz lepiej, oswajały się z wysokim poziomem ligi. 
Po czterech porażkach z rzędu przyszedł czas na 
pierwsze, historyczne zwycięstwo w rozgrywkach. 
Dziewczyny na wyjeździe pokonały drużynę ULKS Moszcze-
nica, tracąc w meczu tylko jeden punkt. Na drugie zwycięstwo 
nie musiały długo czekać. Na swoim terenie po bardzo zaciętym 
meczu wygrały z JKTS Jastrzębie 7:3. Ostatni mecz rundy, to 
derby województwa podkarpackiego z drużyną z Krosna na ich 
terenie. Niestety, po bardzo wyrównanym, stojącym na bardzo 
dobrym poziomie meczu, bardziej doświadczone – obyte już 
na I ligowych parkietach zawodniczki z Krosna nie pozwoliły 
odebrać sobie zwycięstwa wygrywając 6:4.
 Do drugiej części sezonu drużyna starannie się przygoto-
wuje z myślą o zapewnieniu sobie spokojnego bytu w gronie 
I ligowców.
 Na każdym z meczów odbywających się na sali gimna-
stycznej SP Brzostek, „Brzostowianka” wspierana była przez 
niezbyt liczną lecz żywiołową publiczność. Władze klubu 
i zawodniczki za pomocą „Wiadomości Brzosteckich” ser-
decznie dziękują za wspaniały doping brzosteckim kibicom, 
zapraszając jednocześnie na mecze w rundzie rewanżowej. 
Rozgrywki zaczynają się w pierwszych dniach stycznia – I 
liga rusza 7 stycznia wyjazdowym meczem z KU AZS UE II 
Wrocław. Należy mieć nadzieję, że 2012 rok nie będzie gorszy 
od poprzedniego. 
 Zawodnicy, działacze i kibice tej dyscypliny sportu życzą 
sobie i innym wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.
Wyniki I rundy: 
LKS BRZOSTOWIANKA – KU AZS UE II Wrocław 0:10
LUKS GALUX Skrzyszów – LKS BRZOSTOWIANKA 8:2
AZS PWSZ (k) Nysa – LKS BRZOSTOWIANKA   8:2
LKS BRZOSTOWIANKA – KS GORCE Nowy Targ  0:10
ULKS Moszczenica – LKS BRZOSTOWIANKA   1:9
MKSTS II Polkowice – LKS BRZOSTOWIANKA   8:2
LKS BRZOSTOWIANKA – JKTS Jastrzębie    7:3
KKTS Krosno – LKS BRZOSTOWIANKA    6:4

i liga kobiet po i rundzie rozgrywek sezonu 2011/2012

I-ligowa drużyna kobiet. Od lewej: Ewelina Wojdyła, Magdalena 
Kawalec, Katarzyna Kubas, Magdalena Brzezowska

tabela po i rundzie:
M Nazwa L.g Pkt Z R P Bilans
1 KS GORCE Nowy Targ 8 15 7 1 0 62:18
2 AZS PWSZ (k) Nysa 8 13 6 1 1 57:23
3 KU AZS UE II Wrocław 8 12 6 0 2 54:26
4 LUKS GALUX Skrzyszów 8 11 5 1 2 48:32
5 MKSTS II Polkowice 8 7 3 1 4 30:50
6 KKTS Krosno 8 6 3 0 5 36:44
7 LKS BRZOSTOWIANKA 8 4 2 0 6 27:53
8 JKTS Jastrzębie 8 4 2 0 6 37:43
9 ULKS Moszczenica 8 0 0 0 8 9:71

terminarz rozgrywek i ligi kobiet – gr. południowa – 
sezon 2011/2012 – ii runda
07.01.2012 (sobota) godz. 12.00

KU AZS UE II Wrocław – LKS BRZOSTOWIANKA
14.01.2012 (sobota) godz. 16.00 

LKS BRZOSTOWIANKA – LUKS GALUX Skrzyszów
11.02.2012 (sobota) godz. 16.00

KS GORCE Nowy Targ – LKS BRZOSTOWIANKA
25.02.2012 (sobota) godz. 16.00

LKS BRZOSTOWIANKA – KU AZS PWSZ Nysa
10.03.2012 (sobota) godz. 18.00 

JKTS Jastrzębie – LKS BRZOSTOWIANKA
17.03.2012 (sobota) godz. 16.00 

LKS BRZOSTOWIANKA – ULKS Moszczenia
14.04.2012 (sobota) godz. 16.00

LKS BRZOSTOWIANKA – KKTS Krosno
M. Kawalec

groch z kapustą
 Nowy Rok – nowe postanowienia, 
nadzieje, plany. I refleksja, co udało się 
nam zrealizować w odchodzącym roku, 
zważyć i zmierzyć sukcesy i porażki.
 Ja miałam bardzo ciekawy rok, bogaty 
w wydarzenia. Na koniec pojechałam do 
Niemiec, w okolice Monachium, gdzie 
przebywałam 5 dni. Uczestniczyłam 
tam w Pasterce, odprawianej o 22.30 
w kościele rzymskokatolickim (są tam 
i inne), po niemiecku. Msza była bardzo 
uroczysta, na początku dwaj celebransi 
obnosili po kościele figurkę Dzieciątka 
Jezus wyjętą z szopki, do Mszy służyło 

26 ministrantów ze świecami, w tym 
dziewczęta w wieku około 12 lat. Że 
ich policzyłam? No cóż, zrozumiałam 
w sumie nieco ponad 20 słów (młodzi! 
Uczcie się języków obcych, koniecznie!)
 Śpiewała solistka operowym głosem 
przy wtórze organów i skrzypiec. Na 
zakończenie Mszy zaśpiewano „Cichą 
noc” i była to jedyna znana kolęda, 
oczywiście po niemiecku.
 Komunię Św. przyjęłam od kobiety, 
do ust, chociaż większość brała do rąk. 
Komunikant był kolorowy, twardy, gru-
by i jakby z otrębami. Przystąpili niemal 
wszyscy obecni.
 Nie wyświetla się tam tekstu pieśni, 
tylko numer ze śpiewnika, który pobiera 

się ze stolika przy wejściu, a po zakoń-
czeniu odnosi na miejsce. Każda pieśń 
jest z nutami, wszyscy umieją śpiewać 
z nut, z czym u nas byłby problem.
 Zamiast tacy krążą koszyczki, któ-
re przekazują między sobą wierni, 
wkładając datki (w Niemczech kościół 
otrzymuje dotacje z 1% podatku dekla-
rowanego przez wiernych).
 Bardzo dobrym pomysłem jest ru-
chomy klęcznik (ta deska u dołu ławki). 
U nas często klęcznik traktowany jest 
jako podnóżek – wierni stawiają tam 
nogi z butami, potem klękają w to bło-
to, zostawiając go również następnym 
wiernym. W Niemczech klęcznik jest 
na zawiasach, opuszczany tylko do 
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klęczenia, jak jest podniesiony, to jest 
więcej miejsca do wygodnego stania, 
a klęcznik jest zawsze czysty, a nawet 
miękko wyścielony.
 Po słowach: „Przekażcie sobie znak 
pokoju” tak jak i u nas wierni podają 
sobie ręce, uśmiechają się i skłaniają. 
Msza trwała 105 minut, po jej zakoń-
czeniu główny celebrans przy wyjściu 
z kościoła dziękował wiernym za przy-
bycie przez podanie ręki.
 Na drugi dzień świąt (ksiądz mówił 
świętego Sztefana, a nie Szczepana) 
byliśmy w kościele na 8 rano – było nie-

wielu wiernych, nie grał organista, nie 
było kazania, nie było żadnego śpiewu 
kolęd, Msza trwała 35 minut. W tym 
dniu była tylko jeszcze jedna Msza, 
o godz. 10-tej.
 Tęskniłam za polskimi kolędami, za 
gromkim i radosnym śpiewem, za zro-
zumiałą mową. Wszędzie jest dobrze, 
ale w domu najlepiej.

 A tak przy okazji jedna ważna wiado-
mość dla studentów z uwagi na problemy 
z pracą zawodową. Otóż dowiedziałam 
się od osoby pracującej w korporacji, 

że za samą znajomość rzadkiego języka 
obcego na wstępie pracownik otrzymuje 
2500 zł, jako dodatek do pensji. Rzadki 
język, to np. duński, holenderski, norwe-
ski, szwedzki, portugalski oraz często 
francuski i hiszpański. Do tego oczy-
wiście biegły angielski. Nie wystarcza 
już angielski i niemiecki, bo te języki są 
powszechnie znane. Więc jeśli ktoś chce 
zainwestować w siebie, niech skorzysta 
z tej rady. Wtedy znajdzie dobrze płatną 
pracę w Polsce, w zagranicznych korpo-
racjach.

Janina Słupek

Zofia 
Jarmusz

Marzenie kobiety
Każda kobieta o tym marzy
By być przepiękną, kochaną
  A gdy to się zdarzy – 
To śmieje się ze szczęścia – kiedy kogoś kocha – 
  jak to wielka miłość 
Ale gdy niemądra
  to po kątach szlocha – 
Marzymy by być wspaniałe i dzielne do końca godziny 
Zawsze by się podobać u całej rodziny – 
Marzymy również o tym, by obficie i bogato było na stole
Lecz nim się ockniesz z marzeń – już jesteś na dole
Marzymy również o tym, by był pokój w kraju
Lecz czy to się uda – skoro powiadają ci co w polityce
Więcej głosu mają – że co i niektóry wielki –
Pokój ma on w nosie – i huśta się ten pokój
Na włosie – w kosmosie – 
  na kobiety włosie

Utrapienie
Czemu mi całej prawdy nie powiesz?
Że coś tam w sercu, że coś tam w głowie – 
To coś co dręczy i nie odchodzi – 
 Śmiejesz się niby szczerze – 
 Żartowniś jesteś –
Jakże ten swój sposób radości dublujesz!!
Lecz ja nie wierzę by można było
 Odwrócić kartę
By nie dręczyły myśli uparte – 
 Wiem, że żałujesz
Bo i po co w ogóle wpuścić ich było do środka – 
 – do głowy? 
Gdyby tak jeszcze na chwilę posłuchać opowieści
 radosnej mózgu swojego 
Ależ nie, nie ma mowy – 
Wciąż wraca ona – przypomina że żyje – 
Nie odejdzie – niegrzeczna – i aż gniecie w duszy – 
 Uciska hen w dole – 
   Twoja prawda – 
    Ciebie, w Twoje oczy kole!!

Marian 
Nosal

Świt na przełęczy
Zapalił się świt
Ruszyła słońca kula
Po przełęczy zjeżdża
Dywan srebrnej mgły

Pod Caryńską cień
Na przełęczy siadł
Niby czarny płaszcz
Z ramion nocy spadł

Widzę jak promienie
Kładą połoninę
Na płaszczyźnie przełęczy
Coraz krótszy cień

Wydostał się pierwszy promień
A za nim tysiące
Jakby wylał się dzban
Ze słońcem

Na Wyżniańskiej

Oszukany
Przenoszę się z chmurami
Powracam na wschód
Pustymi przestworzami
Do moich pierwszych wrót
Nie domkniętych ogrodów
Dawno nie uprawianych

Odeszły niedokończone
Winnice szczęśliwości
Nadzieją zaszczepione
I pragnieniem miłości
A ja zostałem wygnany
Z ogrodów i oszukany

Myślałem że bez końca
Winnymi alejkami
Będę szedł w stronę słońca
A one już zarosły
Lecz ja nie domknąłem bramy
Więc wracam tęsknotą pchany

Z wiatrem się cofam
I odkręcam ziemię
Zaciskam usta i kocham
Biegnę jakby za cieniem
Dopóki czas mi dany
Szukam tej bramy…

 Do pierwszego ogrodu

Józefa
Filar

życie
Łaskawie dajesz nam egzystować na tej ziemi Panie
Czasem słodko i wspaniale czasem trudno ponad miarę

Raz nam słońce jasno świeci, to znów chmury błękit kryją
Krople ożywczego deszczu żal i smutek z serca zmyją

Wodą życia pokrzepieni Świat nasz widzimy promiennie 
Czyste myśli, czyste serca, wznośmy ku Niebu codziennie.

uwielbienie
Wielbić pragnę Cię Panie
Za Twe mnie kochanie
Każdym tchnieniem duszy, każdym serca drgnieniem
Bądź moją ostoją moim pragnieniem

Pragnę dziękować Ci Panie
Za każdy dzień mi darowany
Spraw byś był  goręcej przeze mnie kochany

Jakże mam Ci dziękować Panie 
Że po ciężkich życiowych zmaganiach 
Wieczór mojego życia szczęśliwy i spokojny mi dałeś
Niech będzie dziękczynieniem Tobie ofiarowanym
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młodzi bliżej literatury
 Kawiarenka Literacka, od sześciu lat działająca przy biblio-
tece Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku to grupa mło-
dzieżowa, której celem jest wspieranie działalności kulturalnej 
biblioteki oraz szkoły.
Powołaliśmy ją do istnienia w listopadzie 2005 roku, rozpoczy-
nając naszą karierę artystyczną od wieczornicy zatytułowanej 
„Życie nie tylko po to jest by brać”, którą wystawiliśmy w bi-
bliotece już w grudniu 2005 roku. Jej tematem było spojrzenie 

na życie poprzez pryzmat doświadczeń, przeżyć i uczuć tych, 
którzy stawiali mu czoło. Następnym krokiem było zorganizo-
wanie Spotkania Kolędniczego dla klas pierwszych. Przy suto 
zastawionym stole zaproszeni goście wraz z organizatorami 
śpiewali najpiękniejsze polskie kolędy oraz przedstawili poezję 
bożonarodzeniową. Wykorzystano w nim m. in. utwory Jana 
Kochanowskiego, Jana Urygi, Czesława Miłosza, M. Pawlikow-
skiej-Jasnorzewskiej, H.K. Rostworowskiej. Te i kolejne 
aranżacje i wieczornice w naszym wykonaniu szybko 
zadomowiły się w szkole i zostały stałym elementem życia 
kulturalnego młodzieży szkolnej. Wraz z nadchodzącą 
wiosną Kawiarenka zaprezentowała przedstawicielom 
klas motyw miłości i różne jej oblicza. Wykorzystano 
poezję Wisławy Szymborskiej, Marii Pawlikowskiej-
-Jasnorzewskiej, Edwarda Stachury, ks. Jana Twardow-
skiego, Adama Asnyka, Bolesława Leśmiana, Adama 
Mickiewicza. Przedstawione zostały utwory Eleni, Edyty 
Górniak, Beaty Kozidrak, Pectus w wykonaniu Kawia-
renkowiczów. Smaczne desery wykonawcom serwowali 
szkolni kelnerzy.
 W ciągu 6 lat istnienia zorganizowaliśmy wiele wystą-
pień w cyklach nazwanych: „Wieczory z...” np. z ks. Stani-
sławem Zagórskim, naszym katechetą, który przedstawił 
VII pielgrzymkę rowerową„ ”Rowerem przez Europę”.
 „Przedmaturalne spotkania z...”. Pierwsze dotyczyło 
przypadającej w 2007 roku 143. rocznicy urodzin i 82. rocznicy 
śmierci pisarza Stefana Żeromskiego. Kawiarenka Literacka 
przedstawiła pięciu klasom maturalnym naszej szkoły montaż 
literacki jako powtórkę wiadomości o pisarzu. Uzupełnieniem 
spotkania były dwie prezentacje w formie slajdów “Wędrówka 
po miejscach związanych z biografią pisarza” oraz “Wystawa 
materiałów biograficznych i literackich z młodzieńczych lat 

pisarza”.
 Rok wieszcza Juliusza Słowackiego Kawiarenkowicze rozpo-
częli wyjazdem na spektakl teatralny „Balladyna” w wykonaniu 
aktorów krakowskiego teatru Groteska. Jeszcze w tym samym 
miesiącu w czytelni biblioteki szkolnej zorganizowaliśmy wysta-
wę pt. „Imię moje tak przeszło jako błyskawica…” przybliżającą 
postać, życie i twórczość Juliusza Słowackiego. Dodatkowo 
uczniowie klasy II tż b zapoznali się z Muzeum Słowackiego 
na podstawie artykułów opublikowanych w czasopismach 
Biblioteka w Szkole. Z tej też okazji biblioteka wydała kolejny 
egzemplarz z serii „Spotkania przedmaturalne” pt. „Spotkanie 

z… Juliuszem Słowackim.” Centralną częścią obchodów 
była wizyta Waldemara Smaszcza, krytyka literackiego 
i eseisty, który wygłosił klasom maturalnym prelekcję 
połączoną z prezentacją multimedialną pt. „Taka poezja 
nie umiera…”. Nie zabrakło również pamiątkowego wpisu 
do kroniki szkolnej i wspólnego zdjęcia z organizatorami 
obchodów. Miesiąc grudzień przyniósł rozstrzygnięcie 
konkursu o Juliuszu Słowackim. Nagrody dla zwycięzców 
zostały wręczone na uroczystym, świątecznym apelu. Ob-
chody Roku Juliusza Słowackiego zwieńczyła wieczornica 
„Żyłem z Wami…”, która odbyła się w czytelni biblioteki 
szkolnej.
 Kolejne „Przedmaturalne spotkanie z…” zorganizowa-
łyśmy z okazji Roku Wyspiańskiego,90 rocznicy śmierci 
Henryka Sienkiewicza, następne to Spotkanie z Marią 
Konopnicką oraz poświęcone pamięci ks. Jana Twar-
dowskiego. Wszystkim towarzyszyły okolicznościowe 

wystawy oraz opracowane przez nas broszury, które powiększyły 
księgozbiór biblioteczny i są wykorzystywane przez uczniów.
Kawiarenka Literacka włącza się również w obchody Święta 
Szkoły przedstawiając klasom pierwszym Sylwetkę naszego 
Patrona Jana Pawła II w oparciu o bogaty księgozbiór np.”Hi-
storia Karola”. Dopełnieniem spotkania jest fragment filmu 
„Z Krakowa na stolicę Św. Piotra”.

Inspiracje do wieczornic, spotkań czerpiemy m.in. z czasopism 
„Biblioteka w Szkole” „Wychowawca” oraz z własnych pomy-
słów.
 Wszystkie nasze plany i pomysły udało się wprowadzić 
w życie dzięki członkom Kawiarenki – młodzieży, która szcze-
rze i chętnie angażuje się w każde przedsięwzięcie. Dała temu 
wyraz, wychodząc z własnymi pomysłami oraz występując 

przed swoimi znajomymi ze szkoły. To oni stanowią serce 
biblioteki.
 Jak wiadomo, nie można zamknąć się na cztery spusty 
w pokoju z książkami i w ten sposób spędzać cały czas. 
Musimy znaleźć również czas na odpoczynek i szukanie 
inspiracji poza murami szkoły. Dlatego organizujemy 
wspólne biesiady jak np. ognisko dla Kawiarenkowiczów. 
Czym byłaby jednak pasja do książek, poezji bez spotkań 
z ich autorami. W tym roku już drugi raz byliśmy na jed-
nej z największych imprez literackich w kraju – Targach 
Książki w Krakowie. Poza targami, w miarę czasowych 
i finansowych możliwości, organizujemy wyjazdy na 
spektakle teatralne. Do tej pory obejrzeliśmy bajkę 
baletową „Kot w butach” z udziałem tancerzy baletu 
i orkiestry Opery Śląskiej oraz z okazji Jubileuszu Szkoły 
Medycznej w Jaśle sztukę “Pan Tadeusz” w wykonaniu 
aktorów Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. 
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 Urodziłem się [27 grudnia 1885 r.] we wsi Skurowa należącej do parafii Przeczyca, a do powiatu wówczas pilzneńskiego, 
a potem jasielskiego, dziś gmina Brzostek II… Tak brzmi pierwsze zdanie zaczerpnięte z książki pt. „Moje wspomnie-
nia”. W tej publikacji zawarty jest autorski życiorys Ks. Dra Józefa Jałowego pochodzącego ze Skurowej. To dzięki 
Jego staraniom doszło do koronacji Matki Boskiej Przeczyckiej w 1925 r. Ks. J. Jałowy był cenionym duszpasterzem, 
opiekunem ubogich, społecznikiem, wykładowcą, budowniczym kościoła i proboszczem parafii Chrystusa Króla 
w Rzeszowie. Tam też przechowywano rękopiśmienne wspomnienia, które to ks. prof. Bogdan Stanaszek przygotował 
do druku, opatrzył wstępem oraz naukowymi przypisami. W publikacji tej zamieszczono wiele unikatowych fotografii. 
Wydawcą książki, którą można nabyć w Bibliotece Gminnej, jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej. 

nowa książka – „moje wspomnienia” ks. józefa jałowego

 Przy czytaniu pierwszych stron 
wspomnień ks. J. Jałowego można 
szybko przenieść się w czasy z końca 
XIX wieku. Autor opisuje swoją liczną 
rodzinę oraz życie codzienne, ludzkie 
ułomności i ciężką pracę ludności wiej-
skiej. Potem barwnie ukazuje, jak to mały 
Józio z przysiółku Dąbrowa w Skurowej 
podążał samotnie do czteroklasowej 
szkoły ludowej w Brzostku: (…) Nauka 
może nie była taką ciężką dla mnie, jak 
chodzenie, a szcze-
gólnie wystawanie 
przy rzece, aby się 
przewieźć przez 
Wisłokę na promie. 
Ponieważ Piątkowi 
przewoźnikowi się 
nie płaciło, jeno ze 
względów towarzy-
skich to robił, trud-
no było żądać, aby 
dla mnie przycho-
dził przewozić…, 
trzeba było czekać 
okazji aż ktoś star-
szy przyjdzie i wte-
dy się przewoziłem. 
Tymczasem trzeba 
było namarznąć 
się do syta tak, iż 
raz dochodząc do 
Brzostku już myśla-
łem położyć się na 
śniegu, bo już bólu 
w nogach i rękach 
znieść nie mogłem.
(…) Na kolejnych stronach autor reali-
stycznie i z humorem przedstawia naukę 
w brzosteckiej szkole, egzamin i swoją 
edukację w szkołach średnich w Jaśle 
oraz skromną egzystencję gimnazjalisty: 
(…) Życie młodzieży grupowało się za 
moich czasów na stancjach, a więc my 
biedni dawaliśmy litr masła miesięcznie, 
coś tam kaszy, ćwierć ziemniaków na rok 
no i pieniędzy 5-6 reńskich, mając na 

swój chleb do kawy. Obiad składał się 
z zupy, czasem lichego mięsa, względnie 
coś z mąki i kaszy, kolacja zawsze prawie 
ziemniaki tłuczone i szklanka kwaśnego 
mleka. Młodzież w moich czasach cho-
dziła na tzw. muski, lubiła zabawy, tań-
czyła po stancjach… Potem młody Józef 
zdobywając coraz większą wiedzę, zdał 
maturę i wstąpił w 1905r. do Seminarium 
w Przemyślu, i te studia teologiczne 
bardzo mile wspomina. Następnie w II 

rozdziale ks. Jałowy opisuje swą posługę 
duszpasterską w: Mościskach, Rudniku, 
Jaśle, Rzeszowie i podczas pierwszej 
wojny światowej, gdy był kapelanem woj-
skowym. Potem w III rozdziale ukazuje 
pracę w wolnej Polsce, jako wykładowcy 
Seminarium Nauczycielskiego, a potem 
budowniczego kościoła Chrystusa Króla 
w Rzeszowie, którego został rektorem; 
pisał też książki i podręczniki; był wiel-

kim społecznikiem. Gdy w 1939r. wybu-
chła II wojna i nastała okrutna niemiecka 
okupacja, ks. Jałowy podjął szeroką dzia-
łalność charytatywną i stał się oddanym 
opiekunem ubogich i potrzebujących. 
Rozdział IV to dzienniki z lat 1945-46 
i 1950-53, które ukazują ciężką sytuację 
Kościoła w czasach komunistycznych: 
(…) 5.01.1946r. Pracowałem jak mogłem, 
aby ludziom dopomóc w wolnej Polsce. 
Nowy reżim rozumiałem. Tymczasem 

w nocy z dn. 4 na 
5.01.1946r. przy-
szła rewizja, 11 
milicjantów, w tym 
6 strażników i 5 re-
widujących, którzy 
od 9.30 do 12.30 
przetrzęśli miesz-
kanie i nic nie zna-
leźli, ale zabrali 
maszynę kościelną 
do pisania… Mnie 
kazano się zgło-
sić, więc posze-
dłem w sobotę. (…) 
18.02.1946 ponie-
działek. Przyjąłem 
około 20 osób bied-
nych, poszło zno-
wu kilkaset złotych 
między biednych 
i ubogą młodzież. 
(…) 26 .05.1951. 
Przebywam wiele 
w kościele, bo nie-
raz i kilkanaście 

godzin. To mam w kościele naukę religii, 
to odwiedzając ćwiczący chór… czasu 
mam niewiele, jedynie pożera mię admini-
stracja, ciągłe rachunki i ciągłe chodze-
nie do władz… Trudności i ciężka praca 
nadwyrężały szybko zdrowie kapłana. 
Ks. Józef Jałowy zmarł 8 lutego 1954r., 
a jego pogrzeb był patriotyczną i religijną 
manifestacją mieszkańców Rzeszowa.

Wiesław Tyburowski

Coroczne Pożegnanie Kawiarenkowiczów Literackich 
z klas maturalnych odbywa się na uroczystym zakoń-
czeniu roku szkolnego wręczeniem nagród książkowych 
przez Dyrekcję szkoły.
 Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że młodzież 
z jaką pracuję to pasjonaci kultury. Dokładanie własnej 
cegiełki w ich rozwój kulturalny, a co za tym idzie in-
telektualny to ogromna satysfakcja, bo jak powiedział 
Jan Zamoyski: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich 
młodzieży chowanie”. Dodam jeszcze tylko, że Kawia-
renka posiada stałą wystawę w bibliotece, gdzie można 
zapoznać się z przykładami jej twórczości, a relacje i zdję-
cia z wszystkich wydarzeń, w których bierzemy udział 
są udokumentowane na stronie biblioteki, pod adresem  
www.zsbiblio.pl oraz w kronice szkolnej.

Teresa Młyniec
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku
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z Brzostku w świat
„ jest miłość
 za nic…
 jest wielka miłość
 uczyła święta babcia
 pozostaję jej wierny
 miłości za Bóg zapłać”

  Jan Twardowski  
„Nie przyszedłem pana nawracać”

 Zawitał nowy 2012 rok. Pierwsze 
dni stycznia przyniosły delikatną 
zimę. Poprószyło nieco śniegiem. 
Górki Brzosteckiej Ziemi, urokli-
wie przybielone, stoją jak baśniowe 
miasta. Ciemne lasy, gołe drzewa 
bez liści wkomponowane w masywy 
ciemnej zieleni lasów sosnowych 
i świerkowych dodają uroku. Lek-
ki wiatr kołysze gałęziami wśród 
których błyszczą przedzierające 
się nieśmiało promyki słońca. To 
znowu gęste chmury zakrywają nie-
bo czyniąc świat szary i mroczny. 
Tu i ówdzie grupki małych dzieci 
próbują uzbierać i ulepić śnieżki, 
rzucają nimi biegając i ciesząc się tą 
„ciepłą” zimą. Gdzieniegdzie stado 
gawronów przylatuje z głośnym kra, 
kra – a za chwilę siada na zaora-
nych polach i wygrzebuje z ziemi 
pokarm. To znowu stado wróbli 
siada na krzewach i kołysząc się 
na wietrze wydzióbuje przysmaki 
z owoców. Aura tegorocznego stycz-
nia bardzo sprzyjająco zaprasza 
do spacerów, marszów, biegów nie 
tylko młodych, ale także starszych 
ludzi. 
 Na brzosteckim osiedlu Gryglew-
skiego – tak najlepiej jest nazwać tę 
dużą dzielnicę Brzostku usytuowa-
ną przy dawnych Zakładach Cu-
kierniczych „Liwocz”, gdyż jest tam 
wiele małych uliczek, a każda ma swoją 
nazwę i trudno się w tym splocie nazw 
poruszać – jak zwykle jest urokliwie 
i bardzo spokojnie. Stoją nowe domy 
wybudowane w myśl nowoczesnej ar-
chitektury i buduje się ich coraz więcej. 
Już o dawnym Kamieńcu, czy Dąbrówce 
nowe pokolenie nic nie wie. A jeszcze 
przed 40 laty z tych pagórków młodzież 
szusowała na nartach i sankach, rolnicy 
uprawiali pola, wypasali bydło – dziś 
jest tutaj duże osiedle domków jed-

norodzinnych i bloków. Cóż wymogi 
współczesnego życia wzięły górę. Stoją 
tam małe rozłożyste domki, piętrowe 
domy z balkonami, tarasami, a wszyst-
kie gustownie wykończone, wokoło nich 
ogrody kwiatowe, warzywne wymyślnie 
ogrodzone, „przetykane” brukowymi 
chodnikami – ze skalniakami, oczkami 
wodnymi i tutaj dobrze widać, że jeste-
śmy cząstką Europy.
 Jestem w domu Cecylii i Józefa 

Krzyszczuków, a właściwie w wielo-
pokoleniowej rodzinie, bo jest z nimi 
babcia – prababcia – – Maria Krzysz-
czuk i dzieci: Karol, Liliana i Michał. 
Słuchamy opowieści 93-letniej seniorki 
rodu pani Marii Krzyszczuk i od razu 
nasuwają mi się refleksje, że ciężkie 
życie przeplecione miłością, wiarą 
i pracowitością daje siłę przetrwania. 
Słucham i próbuję sobie wyobrazić ile 
mil przez kontynenty Ameryki, Ka-
nady, przez Kresy Wschodnie trzeba 

było pokonać, aby przybyć tu do Ziemi 
Brzosteckiej i w niej żyć, wychowywać 
dzieci, a rodzina była duża z ośmiorgiem 
dzieci, ile trzeba było zbudować domów 
rodzinnych po to, aby je wojna zburzyła, 
jak bardzo ciężko trzeba było pracować 
w ziemi, aby wyżywić i utrzymać dzie-
ci, ile trzeba było mieć wiary, aby zaufać 
Bogu i trwać, upadać i powstawać, uczyć 
miłości dzieci i kochać je. Jak szczęśli-
wym w ciężkim i znojnym życiu trzeba 

było być, by dziś w wieku 93 lat 
nie zasnąć bez wyśpiewania pieśni 
„Wszystkie nasze dzienne sprawy” 
czy porannego hymnu „Kiedy ranne 
wstają zorze” – a śpiewa pani Maria 
Krzyszczuk głosem czystym i w 
pełni dźwięcznym. Zastanawiam 
się ile miłości trzeba mieć do ludzi, 
aby przez całe życie wyśpiewywać 
„Na Podolu biały kamień”, wspomi-
nać dzieciństwo w Kanadzie, biedę 
życia na kresach wschodnich oraz 
zauroczeniem życia w Januszkowi-
cach. Tę osobę można podziwiać, 
uczyć się umiejętności dążenia do 
celu. 
 Maria Krzyszczuk – 93-letnia 
kobieta przemieszczała się od dzie-
ciństwa przez różne miasta, państwa 
i kontynenty. Jej matka Eudokia 
z domu Hanchar Krzyszczuk po-
chodziła z Hostowa na Kresach 
Wschodnich. Wyjechała do Ame-
ryki w 18 roku życia. Z otrzymaną 
shifkartą płynęła dwa tygodnie 
polskim statkiem Stefan Batory. W 
Ameryce została przyjęta przez ro-
dzinę i zatrudniona do prowadzenia 
domu. Uczyła się mowy „amery-
kańskiej” i tęskniła za krajem. Tam 
też wyszła za mąż za Anthonego 
Krzyszczuka i z tego małżeństwa 
było 8 dzieci. Z Ameryki przenieśli 
się do Ontario w Kanadzie, gdzie 

ojciec uprawiał szmat ziemi sadząc 
warzywa, kwiaty, pracował w fabryce, 
potem na farmie hodowlanej, a matka 
prowadziła dom, w którym nie tylko 
było 8 dzieci, ale także 12 robotników, 
którym gotowała śniadania, prała po-
ściel i sprzątała dom. Tam też przyszła 
na świat bohaterka tej opowieści Maria 
Krzyszczuk. Starsze dzieci chodziły 
do szkoły, ale też coraz częściej czy-
tały artykuły z prasy, które zachęcały 
Polaków do powrotu do kraju. Rodzice 

Maria i Paweł Krzyszczukowie z synem 
Stanisławem

Bracia Krzyszczukowie: Jan, Antoni, Stanisław i Józef Cecylia i Józef Krzyszczukowie
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Marii Krzyszczuk ulegli propagandzie 
i wrócili z całą rodziną i odrobiną za-
robionego grosza na Kresy Wschodnie 
do Hostowa. Tutaj szybko zrozumieli, 
jak kłamliwa była propaganda. Przy-
szło im żyć w kurnej, dymnej chacie, 
ale nauczeni pracowitości sadzili len, 
konopie, fasolę, aby zdobyć środki do 
życia dla całej rodziny. Dzisiaj pani Ma-
ria ten okres nazywa życiem w „obozie 
doświadczalnym”.

 Tam w Hostowie Maria wychodzi za 
mąż za Pawła Krzyszczuka, pracowite-
go mężczyznę, który bardzo wcześnie 
został osierocony i wychowywany był 
przez ciotkę, która oddawała go do pra-
cy u bogatych ziemian. Pracował jako 
parobek zarabiając rocznie po 120 zł 
oraz ubranie. Te pieniądze skrupulatnie 
składał, za nie kupił kawałek pola i wy-
budował dom z bali drewnianych, które 
ocieplał mchem. W 1937 roku wziął ślub 
z Marią, która miała ukończoną tylko 
jedną klasę i umiała się tylko podpisać 
– dzisiaj 93-letnia kobieta czyta gazetkę 
kościelną i modli się z książeczki. Sama 
nauczyła się czytać i pisać. Paweł przed 
wojną został powołany do służby woj-
skowej. Był ułanem, należał do związku 
strzeleckiego. Tam przeżył tragiczne 

chwile – w Zaolziu były trzy kolonie: 
niemiecka, polska i ruska – życie było 
bardzo ciężkie, sytuację pogarszały 
walki i nadciągająca II wojna światowa. 
W 1939 roku kopał okopy w Dolinie 
Śmierci, tutaj był skazany na karę 
śmierci i uratowała go znajomość języka 
niemieckiego.
 Po wojnie wraz z żoną i synem Sta-
nisławem osiedlili się w Pielgrzymce. 
Z tego małżeństwa wyrosło 6 dzieci. 

Cała rodzina żyła w bardzo skromnych 
warunkach, ale też z mienia przesie-
dleńczego dostali 5 hektarów ziemi oraz 
drewnianą dymną chatę. Jednak cały 
ten majątek ojciec Józefa Krzyszczuka, 
a mąż Marii sprzedał i w 1966 roku kupił 
w Januszowicach 5 hektarów ziemi wraz 
z domem mieszkalnym i budynkami 
gospodarczymi. Całe to zabudowanie 
było już bardzo wygodne i tutaj rodzina 
Marii i Pawła Krzyszczuków zaczęła 
wieść normalne życie wraz z 6 dziećmi.
 Syn Stanisław otrzymał wykształ-
cenie zawodowe, osiadł w Jaśle. Jego 
córka prowadzi firmę handlową, zaś syn 
Piotr po ukończeniu Politechniki Rze-
szowskiej z tytułem magistra inżyniera 
prowadzi własną firmę.
 Syn Antoni po ukończeniu szkoły za-

wodowej pracował w kopalni, a jego syn 
Andrzej osiadł w USA. Córka Katarzyna 
po ukończeniu KUL-u pracuje w cha-
rakterze katechetki, zaś syn Łukasz jest 
studentem.
 Syn Jan związał się też ze Śląskiem. 
Jego córka Monika jest magistrem 
pielęgniarstwa, syn Arek pracuje jako 
cukiernik, zaś syn Marcin ukończył 
technikum drogowe.
 Z Brzostkiem związany jest syn Jó-

zef, u którego mieszka matka. Pracuje 
w charakterze nauczyciela zawodu 
w Zespole Szkół Rolniczych w Brzostku. 
Razem z żoną Cecylią – kierownikiem 
piekarni Gminnej Spółdzielni w Brzost-
ku – wychowuje Karola, Lilianę i Micha-
ła. Syn Karol po ukończeniu socjologii 
na Uniwersytecie Rzeszowskim i obro-
nieniu pracy magisterskiej podjął pracę 
w firmie handlowej, a w międzyczasie 
dwukrotnie wyjechał do pracy do Ho-
landii. Córka Liliana jest studentką IV 
roku ekonomii na Uniwersytecie Rze-
szowskim. Podczas wakacji wyjeżdżała 
do pracy w Holandii i Anglii. Ponadto 
jest „zawołaną” cukierniczką, wypie-
ka wspaniałe ciasta i jest dziewczyną 
niezwykle rodzinną, utrzymuje dobry 
kontakt ze starszym i młodszym bratem 

Micha łem.  Mi-
chał jest oczkiem 
w głowie całej ro-
dziny. Jest dobrym 
uczniem gimna-
zjum, ukończył 
szkołę muzyczną 
I stopnia w Jaśle, 
bardzo gorliwie 
pełni służbę mini-
stranta.
 Z całej rodziny 
Krzyszczuków – 
syn Józef pozostał 
w Brzostku. Wraz 
z żoną opiekuje się 
matką, wychowuje 
trójkę dzieci, śpie-
wa w chórze pa-
rafialnym. W tym 
trzypokoleniowym 
domu panuje zgoda 
i miłość i to „mi-
łość za Bóg za-
płać”.

Zuzanna RogalaRodzina Krzyszczuków z Seniorką Marią

Karol i Liliana Michał, Liliana i Karol
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„Radością, która we mnie śpiewa
Chwalę ten cud…”
 Święta Bożego Narodzenia to jedne z najpiękniejszych dni 
w roku. To czas miłości, pokoju, ciepła oraz obdarowywania 
bliskich, a zwłaszcza dzieci prezentami. Aby kojarzyły się 
przede wszystkim z pięknymi polskimi obyczajami, w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej w Brzostku 15 grudnia 2011 roku 
odegrano spektakl pt. „Tajemnica Wigilijnej Nocy”.
 Na początku głos zabrała pani Dyrektor Maria Przebięda. 
Powitała zebranych gości oraz uczniów, nauczycieli i w kilku 
słowach wprowadziła w świąteczną atmosferę, pełną pozy-
tywnych emocji oraz oczekiwania. Prosiła, by nie zrażać się 
nieprzychylnymi słowami czy czynami innych osób, ale mocno 
wierzyć, że dobro zwycięży. Życzyła także wszystkim aby, siłę 
i energię do wypełniania swoich codziennych obowiązków 
czerpali od żłóbka „Maleńkiej Miłości”.
 W pierwszej scenie spektaklu wystąpiła babcia (Aleksandra), 
która gawędziła z wnukami (Przemkiem, Julitą, Marleną, Julią) 
o bożonarodzeniowych tradycjach. Przypomniała o uroczystej 
Wigilii w gronie najbliższych, dodatkowym nakryciu na stole, 
pierwszej gwiazdce, dzieleniu się opłatkiem, składaniu życzeń 
i Pasterce. Mówiła o barszczu, pierogach z grzybami, o rybie 
i innych smakołykach pojawiających się na wigilijnym stole. 
Nie zapomniała wspomnieć dzieciom o zwierzętach, które 
w tę tajemniczą noc przemawiają ludzkim głosem. Wówczas 

na scenie pojawiły się Zuzia, Oliwia, Aleksandra, Wiktoria, 
Karolina, Martyna, Katarzyna w roli tańczących reniferów.
 Kolejno, zgodnie ze staropolskim obyczajem na scenę 
wkroczyli kolędnicy: Anioł – Martyna, Śmierć – Dawid, Koza 
– Paweł, Turoń – Kamil, Król – Karolina. Wszystkich zaskoczył 
rock and roll w wykonaniu przebierańców i śnieżynek.
 Następnie Anioł (Aleksandra) zaprowadził najmłodszych 
uczestników jasełek do stajenki. Maciej, Filip, Jakub, Magda-
lena, Patryk, Aleksandra, Marcel, Martyna, Karolina złożyli 
Jezusowi w darze swoje najcenniejsze skarby: wycinankę, 
znaczek, skakankę, lalkę, kowboja, książkę.
 Święta Bożego Narodzenia zwane dawniej Godami nie 
mogły obejść się bez kolędowania. Dzieci pięknie odśpiewały 
kolędy i pastorałki. W sali zagościła miła, wesoła, świąteczna 
atmosfera, a w niejednym oku pojawiła się łza wzruszenia.
Na tę niecodzienną uroczystość przybyli: Pan Leszek Bieniek 
– Burmistrz Brzostku, Pani Zofia Skórska – Przewodnicząca 
Rady Miasta, Pani Irena Nosal – Kierownik Gminnego Zespołu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli. Burmistrz oraz Przewodnicząca 
Rady Miejskiej życzyli wszystkim zdrowych, wesołych świąt, 
a małych aktorów obdarowali słodkościami od św. Mikołaja. 
Szkoła gościła także instruktorów oraz uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.
Pani Dyrektor serdecznie podziękowała wszystkim zaanga-
żowanym za przygotowanie uroczystości, złożyła życzeniami 
zdrowia, pokoju serca, wiary, nadziei i miłości. 
 Zdjęcia na str. 17

atsz

tajemnica Wigilijnej nocy

WŚród nocnej ciszy…
 W ramach projektu „Stoliczku nakryj się” Rada Rodziców 
wraz z Panią Dyrektor, Nauczycielami oraz Pracownikami Ob-
sługi w dniu 20.12.2011r. zorganizowali Wigilię środowiskową. 
Dzieci zaprezentowały przepiękny program artystyczny pt. 
„Wśród nocnej ciszy”. Gościnnie wystąpił zespół kolędniczy 
z Publicznej Szkoły Podstawowej z Brzostku wraz z opieku-

nem Panią Elą, który brawurowo zatańczył dla Małej Dzieciny.
 Licznie przybyli Rodzice, Dziadkowie, Rada Sołecka, 
Radny, Sołtys podziwiali przygotowane występy i odczuwali 
niezwykłą atmosferę Bożego Narodzenia. W tym dniu nie 
zabrakło również świątecznych potraw przygotowanych przez 
rodziców. Dzięki współpracy i doskonałej organizacji 
„Stoliczek nakryto” dla 130 zaproszonych Gości. 
 Zdjęcia na str. 17

Rada Rodziców z Kamienicy Dolnej

turniej mikołajkowy
 Młodzi piłkarze z terenu gminy 
Brzostek rozegrali 10 grudnia 2011 roku 
w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Brzostku Mikołajkowy 
Turniej w Halowej Piłce Nożnej o Puchar 
Burmistrza Brzostku, którego organi-
zatorami byli: Urząd Miejski w Brzost-
ku, Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku i LKS „Brzostowianka” 
w Brzostku.
 Do udziału zgłosiło się 7 drużyn 
ze szkół podstawowych i 5 drużyn 
z gimnazjów. Zmaganiom drużyn to-
warzyszyła zacięta rywalizacja. Nad 

prawidłowym przebiegiem rozgrywek 
czuwali sędziowie: Rafał Czekaj i Kamil 
Porębski. Po rozegraniu emocjonujących 
pojedynków tegorocznymi zwycięzca-
mi i zdobywcami pucharu w kategorii 
szkół podstawowych zostali zawodnicy 
z Kamienicy Dolnej. Na dalszych miej-
scach znalazły się drużyny z Brzostku, 
Siedlisk-Bogusz, Kamienicy Górnej, 
Gorzejowej, Przeczycy i Januszkowic. W 
tym roku wśród zawodników znalazła się 
jedna dziewczyna,  Magdalena Woźniak 
z Przeczycy, która pełniła bardzo odpo-
wiedzialną rolę w swojej drużynie, była 
bramkarzem i wywiązywała się z tego 
zadania bardzo dobrze, za co otrzymała 
piłkę z rąk radnego Rady Miejskiej, dłu-

goletniego bramkarza Klubu Sportowego 
„Brzostowianka” Pana Jana Sarneckiego. 
Najlepszymi strzelcami zostali: Patryk 
Machaj z Kamienicy Dolnej oraz Dawid 
Strojek i Kacper Szymański z Brzostku – 
wszyscy strzelili po 3 bramki. Natomiast 
w kategorii gimnazjów I miejsce i puchar 
zdobyła drużyna z Brzostku (I), II miej-
sce drużyna z Nawsia Brzosteckiego, III 
miejsce drużyna z Brzostku (II), kolejne 
pozycje zajęły drużyny z Siedlisk-Bogusz 
(I) i Siedlisk-Bogusz (II). Najlepszym 
strzelcem został Piotr Machaj z Brzostku. 
Wszystkie drużyny otrzymały piłki i pa-
miątkowe dyplomy, które wręczali prezes 
LKS „Brzostowianka” Andrzej Szybist 
i radny Rady Miejskiej Jan Sarnecki.

 O rga n i za tor z y 
składają serdeczne 
podziękowania Pani 
Dyrektor Zespołu 
Szkół im. Jana Paw-
ła II za udostępnie-
nie pomieszczeń 
na przeprowadze-
nie rozgrywek, sę-
dziom, Panu Mar-
kowi Zdziarskiemu 
za opiekę medyczną 
oraz wszystk im, 
którzy przyczynili 
się do zorganizowa-
nia i przeprowadze-
nia turnieju.
Więcej zdjęć na str. 17

J. Z.Nagrody zwycięzcom wręczali: Radny Jan Sarnecki i Prezes Brzostowianki Andrzej Szybist 
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Wydarzenia w obiektywie

Spektakl pt. „Tajemnica Wigilijnej Nocy” wystawiony przez uczniów SP w Brzostku

Wigilia środowiskowa w Kamienicy Dolnej

Zwycięska drużyna z Gimnazjum z BrzostkuZwycięska drużyna z  SP w Kamienicy Dolnej

Fot. P. Batycki

Fot. J. Nosal
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Wykonawcy: Marek Nykiel, Grzegorz Sztorc, 
Jolanta Mroczkowska – Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Brzostku

Wykonawca: Środowiskowy Dom Samopomo-
cy im. Jana Pawła II w Brzostku

Wykonawcy: Faustyna Kukla, Kamil Dziedzic 
– SP w Brzostku

Wykonawca: Kacper Klich – Gimnazjum 
w Brzostku

Wykonawcy: Norbert Czaja, Domi-
nika Gonet, Gabriela Płaziak – SP 

w Brzostku

Wykonawca: Sebastian Podlasek 
– SP w Kamienicy Dolnej

Wykonawca: Radosław Sobczyk 
– SP w Grudnej Górnej

Wykonawca: Marcelina Piekarczyk 
– SP w Grudnej Górnej

Wykonawcy: Monika Grygiel, Karolina Michoń-
ska, Sylwia Stanek – Gimnazjum w Brzostku

Wykonawca: Antoni Jurkiewicz – SP w Nawsiu 
Brzosteckim

Wykonawca: Anna Górka – SP 
w Grudnej Górnej

Wykonawca: Gabriela Berek – SP 
w Kamienicy Dolnej

Wykonawcy: Monika i Żaneta 
Trojan – SP w Brzostku

Wykonawcy: Angelika Wojnar 
i Klaudia Szela – SP w Brzostku

Wykonawca: Aleksandra Foryś – SP w Kamie-
nicy Dolnej

Wykonawcy: Magdalena i Marta Augustyn 
– SP w Kamienicy Dolnej

Wykonawcy: Łucja i Dominik Oszkandy – SP 
w Kamienicy Dolnej

szopki Bożonarodzeniowe zgłoszone 
na eliminacje gminne Fot. J. Nosal
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spotkanie rodzin wielodzietnych w Brzostku
Fot. J. Nosal
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Wydarzenia w obiektywie

Zakończenie kursu kulinarnego zorganizowanego przez Koło Gospodyń w Brzostku

III Mikołajkowy Turniej Kyokushin Karate o Puchar Burmistrza Brzostku

Zakończenie kursu samoobrony dla kobiet

Jasełka w Szkole Podstawowej w Przeczycy

Fot. J. Nosal
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 W połowie grudnia minionego roku 
zakończył się kurs kulinarny zorganizo-
wany przez Koło Gospodyń w Brzostku, 
który trwał ponad pięć tygodni, czyli od 
7 listopada do 13 grudnia. Kurs cieszył 
się dużym zainteresowaniem, gdyż 
uczestniczyło w nim ponad 30 kobiet 
w różnym wieku.
 Ze względu na fakt, iż zajęcia ku-
linarne kończyły się w okresie przed-
świątecznym, uroczyste zakończenie 
połączono z wigilią dla członkiń koła 
i uczestniczek kursu. W spotkaniu, 
które miało miejsce w świetlicy Szkoły 
Podstawowej w Brzostku, uczestniczyło 
ponad 60 osób.
 W spotkaniu wzięli również udział 
zaproszeni goście: Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Zofia Skórska, Radna 
Rady Powiatu Dębickiego i zarazem 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Maria 
Przebięda, ks. Proboszcz dr Jan Cebulak, 
Sekretarz Urzędu Miejskiego Lucyna 
Pruchnik, Dyrektor Banku Spółdziel-
czego w Brzostku Ryszard Tomaszewski, 
Przewodniczący Zarządu Miasta Jerzy 

Potrzeba oraz Redaktor Naczelny „Wia-
domości Brzosteckich” Józef Nosal.
 Uroczystość rozpoczęto od poświę-
cenia opłatków przez ks. Proboszcza, 
wspólnej modlitwy i odśpiewania kolę-
dy, po czym nastąpiło łamanie się opłat-
kiem i składnie sobie życzeń. Wszyscy 
trzymali się za ręce tworząc zamknięty 
krąg, co dodało tej chwili niezwykłego 
uroku.
 Następnie zgodnie z wigilijnym zwy-
czajem podano przygotowane w ramach 
kursu potrawy wigilijne. 
 Z kolei przystąpiono do uroczystego 
podsumowania kursu kulinarnego. Nie 
obeszło się tu bez słów podziękowania, 
zarówno ze strony organizatorów pod 
adresem prowadzącej ten kurs pani 
Renaty Kafel, jak i samych uczestniczek 
kursu, które również podkreślały facho-
wość instruktorki i organizację kursu. 
Chwalono zarówno przygotowanie, jak 
i rodzinną atmosferę panującą na kursie. 
Osobne słowa uznania kierowano do 
pomysłodawczyni Kazimiery Gotfryd, 
wyrażając zadowolenie z udziału w tym 

kursie i podkreślając jego celowość. Kurs 
ten nie tylko umożliwił uczestniczkom 
poznanie nowych trendów w przygoto-
waniu potraw na różne okazje, ale też 
był ciekawą i atrakcyjną propozycją 
spędzenia wolnego czasu. 
 Na koniec wszystkie kursantki otrzy-
mały pamiątkowe zaświadczenie o ukoń-
czeniu kursu kulinarnego wręczane 
uroczyście przez instruktorkę kursu i ks. 
Proboszcza J. Cebulaka.
 Później, jeszcze długo, śpiewano 
kolędy i pieśni ludowe oraz prowadzono 
towarzyskie rozmowy popijając herbatkę 
i wigilijny kompot. Wszyscy spędzili ten 
wieczór w niezwykle miłej atmosferze.
 Przewodnicząca Koła składa serdecz-
ne podziękowania wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania tej 
uroczystości, a w szczególności dyrek-
cji Szkoły Podstawowej w Brzostku za 
udostępnienie lokalu oraz panu Józefowi 
Nosalowi za fotograficzną dokumentację 
tej imprezy i zamieszczenie jej na stronie 
internetowej.
 Zdjęcia na str. 20   E. M.

zakończenie kursu kulinarnego w brzosteckim kole gospodyń

 W niedzielę 04 grudnia 2011 r. 
w Brzostku odbył się III Mikołajkowy 
Turniej Kyokushin Karate o Pu-
char Burmistrza Brzostku. Do startu 
w zawodach Kyokushin stanęło około 
90 zawodników, reprezentantów IKO 
Karate Kyokushin z Brzostku, Dębicy, 
Gorzyc, Grodziska Dolnego, Leżajska, 
Nowej Sarzyny, Pilzna, Ropczyc, AZS 
Rzeszów i Tarnobrzega.
 Turniej zorganizował Uczniowski 
Klub Kyokushin Karate w Brzostku. 
Zawodnicy rywalizowali w konkuren-
cjach kata czyli indywidualnym pokazie 
technik oraz kumite semi i full kontakt 
czyli walkach. UKS Kyokushin Karate 
w Brzostku zajął w klasyfikacji łącznej 
II miejsce. Na podkreślenie zasługuje 
fakt iż u wielu zawodników był to pierw-
szy kontakt z matą połączony z rywali-

zacją sportową. Serdecznie gratulujemy 
zwycięzcom.
Wyniki indywidualne:
KUMITE chłopcy 2002 – 2003

3. Kacper Tułecki
KUMITE chłopcy 2001

2. Piotr Przebięda 
3. Szymon Sury 

KUMITE chłopcy 2000
3. Wiktor Jarmusz 

KUMITE dziewcząt 2002 – 2003
2. Patrycja Kolbusz 

KUMITE dziewcząt 2000-2002
3. Marta Majewska

KUMITE dziewcząt 1996-1994
1. Magdalena Wąsik 

KUMITE ful kontakt Chłopcy do 75 kg
2. Paweł Bulsa 

3. Patryk Sarna 
KUMITE ful kontakt Chłopcy + 75 kg

4. Piotr Stasiowski 
KATA 2003 i młodsi (dziewczynki)

1. Kinga Finek
2. Joanna Galczak
3. Klaudia Pięta

KATA 2003 i młodsi (chłopcy)
3. Sebastian Kolbusz

KATA Młodziczki 1997-1996
1. Paulina Bulsa 

KATA Junior 1995-1994
1. Magdalena Wąsik 

KATA Senior
1. Paweł Bulsa 
2. Patryk Sarna 

Zdjęcia na str. 20 Robert Kolbusz

iii mikołajkowy turniej kyokushin karate o puchar Burmistrza Brzostku

 Kurs samoobrony dla kobiet, który 
trwał od 15 października do 17 grudnia, 
zorganizował Uczniowski Klub Sporto-
wy Kyokushin Karate i Urząd Miejski 
w Brzostku. Wszystkie zajęcia odbywały 

się na sali gimnastycznej w brzosteckiej 
podstawówce. Prowadzili je instrukto-
rzy  kyokushin karate: Tomasz Mendoń, 
Adam Szela, Paweł Dydo, Grzegorz 
Świętoń, Marcin Chorąży, Mateusz Se-
tlik i Robert Kolbusz.
 W kursie uczestniczyły 22 panie: 
Aneta Augustyn, Małgorzata Batycka, 

Bożena Borowiecka, Urszula Finek, 
Małgorzata Garstka, Iwona Kolbusz, 
Jolanta Kowalczewska, Irena Lemek, 
Agnieszka Łępa, Agnieszka Maduzia, 
Anna Paściak, Justyna Paściak, Anna 
Rozwadowska, Maria Skalska, Natalia 

obroń się sama

Dokończenie na str. 22

 21 grudnia 2011r o godz. 10.00 w Szko-
le Podstawowej w Przeczycy odbyły 
się jak co roku jasełka zorganizowane 
przez uczniów naszej szkoły. Widząc 
duże zaangażowanie uczniów i rodzi-
ców w przygotowanie przedstawienia 
zrobiłam wszystko aby młodzi aktorzy 
najwierniej odtworzyli tradycje jasełek.
 Inscenizacja miała na celu przed-
stawienie cudu, jaki zdarzył się ponad 
dwa tysiące lat temu, z nawiązaniem do 

XXI wieku. Dzieci w pięknych strojach, 
przygotowanych specjalnie na tę okazję, 
oddały również hołd największemu Pola-
kowi papieżowi Janowi Pawłowi II-mu. 
Pod Jego portretem dzieci biorące udział 
w inscenizacji jasełek zapaliły znicze.
 Atmosfera uroczystości przepełnio-
na była radością zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia oraz szczęściem 
dzieci wcielających się w role pastusz-
ków, aniołków, rodziców Małej Dzieciny 

i wszystkich którzy przyszli złożyć hołd 
dzieciątku.
 Występ obejrzeli zaproszeni licznie 
rodzice, nauczyciele oraz cała społecz-
ność szkolna. Po zakończeniu inscenizacji 
zaprosiłam zgromadzonych rodziców na 
symboliczną „kawę i ciastko”, życząc 
im zdrowych i pogodnych Świąt Bożego 
Narodzenia.
 Zdjęcia na str. 20

U. Przybyło

Boże narodzenie z tradycją jasełkową w szkole podstawowej w przeczycy
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Jak mam czas to siedzę i myślę
A jak nie mam to tylko siedzę

okolice powiatu nr 15 rok Xi
 Na początku 2002 r. w Wiadomościach Brzosteckich 
ukazał się mój pierwszy artykuł pod takim właśnie tytułem. 
Dziś chciałbym wznowić ten serial, bo skoro ludzie tak bar-
dzo cenią sobie tradycję, że aż sięgają po praprzodków – to 
i ja mam historyczne (10 lat) prawo do kontynuacji. No to do 
roboty – nie ma co mitrężyć.

droga gmina
 Wydatki samorządu gminnego w Brzostku w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca były najwyższe w powiecie dębickim 
w 2010 r. Za 11 miesięcy 2011 r. zapewne było tak samo, skoro 
uznano, że w Brzostku pieniędzy jest dość i dodatkowa pula 
na koniec 2011 r. się nie należy. Według doniesień prasowych, 
następujące samorządy otrzymały pieniądze z budżetu pań-
stwa w ramach rezerwy ogólnej na koniec 2011 r.:
    – starostwo dębickie     1,64 mln zł
    – gmina Żyraków       882 tys. zł
    – gmina Dębica        834 tys. zł
    – gmina Czarna        441 tys. zł
    – gmina Pilzno        387 tys. zł
    – gmina Jodłowa       154 tys. zł
 W podziale pieniędzy z rezerwy ogólnej nie wzięły udziału 
miasto Dębica i gmina Brzostek. A w kampanii wyborczej 
X 2010 tyle mówiono, żeby gmina była tania.
Głosy w sklepie:
 – O, przyszła Tania!
 – Tania to imię, czy niewiele bierze (towarów)?

czy to prawda, że brzosteckie zegary głośno biją?
 W zasadzie prawda. Tylko nie zegary a ściekomierze. I nie 
biją tylko liczą. A w zasadzie nie liczą, bo ich nie ma.
 W Brzostku ściekomierzy nigdy nie było, nie ma i nikt nie 
zamierza tego urządzenia montować. Jednakowoż w instrukcji 
obsługi wodociągów istnieje taki oto zapis: „Ilość dostarczo-
nej wody i odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie 
wskazań urządzeń pomiarowych, które instaluje i utrzymuje 
odbiorca wody i dostawca ścieków. W razie braku urządzeń 
pomiarowych (ściekomierzy) ilość odprowadzanych ścieków 
ustala się w następujący sposób”.
 Tutaj następuje wyliczanie upustów w stosunku do wskazań 
wodomierzy.
  a) rolnicy w swojej zagrodzie                20%
  b) mieszkańcy bez zagrody, ale w swoim domu  10%
  c) mieszkający w blokach                   0%
 Dawno temu Radio Erewań (ZSRR) odpowiadało na pytania 
słuchaczy. 
Pytanie: Czy to prawda, że w Moskwie na Placu Czerwonym 
rozdają samochody?
Odpowiedź: W zasadzie prawda, tylko nie w Moskwie a w Le-
ningradzie. I nie na Placu Czerwonym, ale na Placu Zimowym. 
I nie samochody, tylko rowery. I nie rozdają a kradną.
 Pewne są tylko śmierć i podatki (Al Capone).

prezes by się ucieszył
 Dziesięciu najlepszych w wyborach do Sejmu 9 X 2011 
w gminie Brzostek.

Lo- 
ka-
ta

Nazwisko i imię Komitet wyborczy
Ilość 
gło-
sów

1 Warzecha Jan Prawo i Sprawiedliwość 1267
2 Pupa Zdzisław Prawo i Sprawiedliwość 367
3 Moskal Kazimierz Prawo i Sprawiedliwość 197
4 Rygiel Wiesław Polskie Stronnictwo Ludowe 142
5 Sarna Zdzisław Prawo i Sprawiedliwość 139
6 Reguła Andrzej Polskie Stronnictwo Ludowe 124
7 Rynasiewicz ZbigniewPlatforma Obywatelska 100
8 Wolicki Paweł Prawo i Sprawiedliwość 94
9 Bury Jan Polskie Stronnictwo Ludowe 86
10 Gołębiowska Ewa Polskie Stronnictwo Ludowe 82

 Dziesięciu kandydatów zdobyło łącznie 2598 głosów, z tego 
Pis 2064, PSL 434, PO 100 głosów. Po przeliczeniu na mandaty 
poselskie systemem Dont’a (1, 2, 3, 4 itd.) w Sejmie byłoby 
tylko 3 partie:
    Prawo i Sprawiedliwość         276 posłów
    Polskie Stronnictwo Ludowe     138 posłów
    Platforma Obywatelska          46 posłów
 No, no, żebym tylko nie wykrakał (w 2015 r.).

parcie na szkło
 W tych dniach w pewnej szkole podstawowej powiatu dę-
bickiego uczeń wypił miliardową szklankę mleka. Od czterech 
lat nieprzerwanie Polska jest na pierwszym miejscu w Europie 
pod względem wypijanych przez dzieci szkolne szklanek 
mleka, a program „Szklanka Mleka” też jest nieprzerwany 
od siedmiu lat. Jakiś czas temu reklama telewizyjna pokazała 
aktora Bogusława Lindę i chłopaka, co pił mleko. 
Pod spodem napis: pij mleko, będziesz wielki.
Nie, nie, braciszku, nie będziesz wielki!
 W szkole jesteś pożądany, bo gmina fasuje na ciebie od 
rządu 1700 euro rocznie. Żeby opłacić ludzi ze szkołą zwią-
zanych. Ale jak zakończysz edukację, magistrem będąc, to 
nawet pies z kulawą nogą się o ciebie nie upomni. Wpadniesz 
od razu w głębokie bezrobocie, nawet nędznych kilku stówek 
na staż nie będzie miał kto wyłożyć.
 No, ale może będziesz miał szczęście i litościwą duszę 
w Anglii, co cię tam na mieszkanie zabierze. Z tym, że an-
gielski musisz umieć na perfekt. Znajdziesz pracę u Anglika. 
Tylko nie mów na czarnego asfalt. Bo wylądujesz w pace. 
Takie czasy, bracie.
 Kieliszek-braciszek, koleżanka-szklanka. 

idziesz po papu a dostaniesz w papę
 W pewnym szpitalu na Podkarpaciu, śmierć-kostucha 
chodziła po salach i zabierała co starszych pacjentów. Po-
mysłowy staruszek-cwaniaczek, chcąc uniknąć deportacji, 
włożył na głowę dziecięcy czepek, wziął do ust smoczek i na 
widok śmierci oznajmił: ja papam(jem). Na to śmierć: popapaj, 
popapaj i pójdziemy hajci!
 Anonimowy bywalec brzosteckiej opieki społecznej żali 
się w Obserwatorze lokalnym, że nie dostanie papu, bo nie 
sprowadzono darów z Rzeszowa. Co gorsza, chciałby i boi się. 
Wprawdzie jedni dają, ale drudzy biją (ponoć była awantura).
A przysłowie mówi: jak dają to bierz, a jak biją to uciekaj.
W związku z tym podaję instrukcję postępowania:
  Za papu złap – tyś już szczęśliwy i błogi
  Daj nura w tłum, a stamtąd do drzwi – i w nogi.

Ferdynand Bugno

Smoroń, Alina Świerk, Sandra Świerk, 
Krystyna Tułecka, Marta Wal-Święch, 
Angelika Wojnar, Krystyna Wojnar 
i Joanna Woskowicz-Warchał.
 Uroczyste zakończenie kursu odbyło 
się 17 grudnia w szkolnej świetlicy, gdzie 
wszystkie uczestniczki otrzymały z rąk 
Burmistrza Brzostku Leszka Bieńka 

i Prezesa Klubu Roberta Kolbusza cer-
tyfikaty ukończenia kursu. Otrzymały 
także specjalnie wydrukowane na tę 
okoliczność kalendarze oraz płyty DVD, 
na których były nagrane zdjęcia z zajęć, a 
także film. Film był również wyświetlony 
podczas spotkania na zakończenie kursu.
 Podczas zajęć panie uczyły się jakich 
technik ręcznych i nożnych użyć w sa-
moobronie i jakie newralgiczne miejsca 

atakować. Dowiedziały się też, jak 
unikać zagrożenia, a kiedy już do niego 
dojdzie, jak z niego wyjść obronną ręką. 
W ramach sprawdzianu przeprowadzo-
ne były symulacje ataków w drodze na 
zajęcia, na klatce schodowej, w różnych 
pomieszczeniach oraz na sali treningo-
wej.
 Zdjęcia na str. 20

J. Nosal

Dokończenie ze str. 21
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Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu – fragmenty

okupacja niemiecka cd.
 Tymczasem zbliżała się wiosna, a wraz 
z nią nadzieja na ciepłe i słoneczne dni, 
sprzyjające urodzajności płodów rolnych, 
które będą zabezpieczać wyżywienie 
mieszkańcom rozgrabionej Polski. Cał-
kowicie byliśmy już pochłonięci wiosen-
nymi robotami w polu, gdy dotarła do nas 
wiadomość o inwazji w dniu 9-go kwiet-
nia 1940 roku na Danię i Norwegię przez 
hitlerowskie Niemcy. W pierwszej chwili 
wiadomość ta wywarła na nas mieszane 
wrażenia. Z jednej strony przerażała 
bezkarna zaborczość Hitlera i rosnąca 
potęga militarna Niemiec, co może utrwa-
lić ich panowanie. Z drugiej zaś strony 
rodziła się pierwsza nieśmiała nadzieja 
ewentualnego odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę po raz drugi w wyniku 
wojny światowej. Obydwie możliwości 
stały się na długi czas tematem wielu 
rozważań w rozmowach prowadzonych 
w naszym domu z różnymi osobami. Już 
pierwsze rozmowy taty z wujkiem Caba-
jem i Papierem oraz stryjem Łukasikiem 
doprowadzały do zgodnego wniosku, że 
dokonanie inwazji na Danię i Norwegię 
jest potwierdzeniem dalekosiężnych pla-
nów zaborczych Hitlera.
 Kolejne fakty działań zaborczych 
wskazywały na lawinowe ich narastanie. 
Zaczęło się od pozornie niegroźnego przy-
łączenia (Anschluss,u) Austrii do III Rze-
szy, proklamowanego przez Hitlera 15-go 
marca 1938 roku. Dokładnie rok później 
Hitler podporządkował Czechosłowację 
III Rzeszy. Zaledwie po sześciu dniach 
od zajęcia Czech przez wojska niemiec-
kie Hitler zażądał już 21-go marca 1939r. 
przyłączenia Gdańska do III Rzeszy oraz 
eksterytorialnego korytarza przez teren 
Polski, łączącego Niemcy z Prusami 
Wschodnimi. Rząd polski zdecydowanie 
odrzucił te żądania. Hitlerowska polityka 
zaborcza poprzez zastraszanie wyczer-
pała się ostatecznie na zmuszeniu 22-go 
marca 1939r. rządu Litwy do odstąpienia 
Niemcom okręgu Kłajpedy.
 Odtąd lawinowe narastanie hitle-
rowskiej zaborczości przybrało groźną 
formę zbrojnych najazdów zaborczych na 
państwa., które nie uległy zastraszeniu. 
Najazd hitlerowskich Niemiec na Polskę 
okazał się nie tylko lokalną agresją lecz 
także początkiem II wojny światowej. 
Po inwazji na Danię i Norwegię w stanie 
wojny z Niemcami było już pięć państw, 
chociaż Wielka Brytania i Francja były 
w dziwnym stanie wojny, bo wypowie-
działy wojnę Niemcom już 3-go września 
1939r., ale nadal nie podjęły walki zbroj-
nej.
 Trwała jeszcze wojna z Norwegią, 
bo Dania stawiała słaby opór i szybko 
została zajęta przez wojska niemieckie, 
a już 10-go maja 1940r. Hitler uruchomił 
kolejną inwazję na Luksemburg, Belgię 
i Holandię. Była to jednocześnie inwazja 

na Francję z obejściem od północnego 
zachodu francuskich fortyfikacji na linii 
Maginota. Wiadomość o kolejnych dzia-
łaniach zaborczych Hitlera całkowicie 
skupiały uwagę wszystkich na tych wy-
darzeniach. W naszej rodzinie też nikt już 
nie mówił i chyba nie myślał o lokalnym 
zagrożeniu zemstą związaną ze sprawą 
Stokłosy. Aż tu niespodziewanie w noc 
majową 1940 r. nagle zostaliśmy wyrwani 
z głębokiego snu przerażającym wido-
kiem pożaru naszej stodoły. Spełniła się, 
trochę już zapomniana, obawa zemsty ze 
strony zaufanych ludzi Stokłosy. Pożar 
ożywił też obawy możliwości straszliwej 
zemsty ze strony rodziny Stokłosy.
 Z szoku pożarowego długo nie mo-
gliśmy się otrząsnąć. Rodzice pierwsi 
opanowali doznany wstrząs psychiczny. 
Sobie i nam zaczęli tłumaczyć, że w nie-
szczęściu jakie nas spotkało mamy wiele 
szczęścia, bo dzięki ofiarnej pomocy 
sąsiadów zdołaliśmy uratować od pożaru 
dom mieszkalny, a zwłaszcza budynek 
inwentarski kryty strzechą. Nikt też z nas 
nie uległ poparzeniu ani kalectwu i wszy-
scy żyjemy. Musimy tylko spotęgować 
nasze wysiłki, by w trudnych warunkach 
po pożarze nie zaniedbywać należytego 
wykonywania prac bieżących w polu i w 
zagrodzie.
 Niebawem przychodzili do nas sąsiedzi 
i krewni z ofertami pomocy w udostęp-
nieniu nam pomieszczeń w ich stodołach 
i sprzętu gospodarskiego jaki uległ u nas 
spaleniu. Zapewniali też pomoc przy 
budowie nowej stodoły. Propozycje udo-
stępnienia nam pomieszczeń były tym 
bardziej cenne, ponieważ budowa nowej 
stodoły w warunkach okupacyjnych 
była niesłychanie trudna. Trzeba było 
robić długotrwałe starania o przydział na 
wszystko co było potrzebne do budowy 
nawet na materiał drzewny z własnego 
lasu i na przetarcie go w tartaku. Podob-
nie zakup sprzętu gospodarskiego i na-
rzędzi rolniczych, które uległy spaleniu, 
wymagał nie tylko pieniędzy lecz także 
przydziałów trudnych do uzyskania od 
władz okupacyjnych. Dlatego po poża-
rze nastały dla naszej rodziny bardzo 
ciężkie czasy. Spalony kierat i napędzane 
nim urządzenia mechaniczne jak żarna, 
sieczkarnia, młocarnia spowodowało 
konieczność poruszania ich siłą naszych 
mięśni. Musieliśmy pracować ponad 
ludzkie siły, by nie dopuścić do dalszych 
strat w naszym gospodarstwie rolnym. 
U najbliższych sąsiadów: Halsów, Po-
ciców i Lorków korzystaliśmy blisko 
trzy lata z pomieszczeń w ich stodołach, 
a także z urządzeń o napędzie ręcznym 
jak: sieczkarnia, żarna, młocarnia, wial-
nia. Pożyczaliśmy też brakujący sprzęt 
i narzędzia rolnicze.
 Wobec braku możliwości szybkiej 
budowy stodoły tato zaczął od rozwiązań 
prowizorycznych. Dobudował szopę do 
wschodniego szczytu budynku mieszkal-
nego. Na uprzątniętym już pogorzelisku 
nie było nawet takich niedopałków, które 
nadawałyby się do wykorzystania przy 
budowie szopy. Stały tylko metalowe 
szkielety maszyn i urządzeń gospodar-
skich, tworząc pogięty i połamany zbiór 
złomu. Jedynie kamienie żarnowe z kie-
ratowych żarn po usunięciu uszkodzeń 
nadawały się na prowizoryczne żarna, 

które tato zmontował w przybudowanej 
szopie. Wykorzystywane były wyłącznie 
do mielenia zboża na paszę dla zwierząt 
i ptactwa domowego, ponieważ przypa-
lone kamienie straciły swoją twardość.
 Tato przy pomocy stryja zmontowali 
bróg dla przechowywania podręcznego 
zapasu słomy i siana, które otrzymaliśmy 
od krewnych z Grudnej i z Brzezin. Po 
sianokosach i żniwach przechowywali-
śmy w brogu część już własnego siana 
i słomy na bieżące potrzeby karmy dla 
zwierząt i na ściółkę. Wiele dodatkowych 
i czasochłonnych robót spowodowanych 
brakiem stodoły i zamontowanych w niej 
urządzeń napędzanych kieratem wymaga-
ła od nas ogromnego wysiłku fizycznego. 
Wykonywane przeze mnie roboty były 
wyczerpujące nawet dla mężczyzny w sile 
wieku, a ja miałem wówczas dopiero 
trzynaście lat. W rezultacie każdego dnia 
byłem niesamowicie zmęczony i w nocy 
spałem kamiennym snem. Rano nawet 
gniada złośnica swoim grzebaniem ko-
pytami i rżeniem nie zawsze mogła mnie 
obudzić, by dać jej śniadanie, a przy 
okazji też sąsiadce zza przegrodzenia, 
spokojnie oczekującej kasztance. Zda-
rzało się, że tato musiał przychodzić do 
stajni i budzić mnie na pryczy, co nie 
mogłem zaliczyć do przyjemności. W tych 
warunkach przestały mnie interesować 
wydarzenia wojenne oraz okrucieństwa 
dokonywane przez hitlerowców w Polsce. 
Stałem się nieczułym robolem, poza prze-
możną chęcią spania. Od czasu do czasu 
tylko mimochodem słyszałem, że Niemcy 
zajęli już całą Holandię (15.v.40 r.), Belgię 
(25.V.40 r.), Norwegię (10.VI.40 r.), że 
Włochy wypowiedziały wojnę Francji 
(10.VI.40 r.), a Niemcy zajęli Paryż  
(14.VI.40 r.).
 Ożywiła mnie dopiero propozycja 
mamy pójścia z nią w odwiedziny do 
dziadka w Brzezinach Zalasem oraz su-
gestia bym przygotował się do złożenia 
życzeń imieninowych. Mimo nawału 
bieżących prac mama postanowiła pójść 
ze mną do dziadka w dzień powszedni 
połowy tygodnia, by w niedzielę nie two-
rzyć u wujostwa licznego zgromadzenia 
rodziny z okazji imienin dziadka, zgodnie 
z jego życzeniem, które spowodował za-
kaz okupanta.
 Ranek ustalonego dnia odwiedzin był 
pochmurny z przejaśnieniami. Na pierw-
szy sygnał gniadej wstałem i ochoczo 
oprzątnąłem konie. Wcześniej niż zwy-
kle przyszedłem do kuchni i obydwoje 
z mamą zjedliśmy śniadanie. Reszta 
rodziny zajęta była swoimi czynnościami 
porannymi. Po śniadaniu obydwoje ubra-
liśmy się odświętnie, a przed wyjściem 
mama przekazała Gieni i młodszym 
siostrom dyspozycje co mają robić. Tato 
reperując przy stole zegarki prosił o prze-
kazanie od niego serdecznych pozdrowień 
i życzeń imieninowych dziadkowi. I od 
nas też powtórzyły siostry. Z życzeniami, 
prezentem i bukietem kwiatów od całej 
rodziny poszliśmy z mamą do dziadka 
polnymi ścieżkami i dróżkami. Pola 
złociły się dojrzewającym zbożem, a tu 
i ówdzie widać było koszenie jęczmienia 
ozimego. Znak to oczywisty, że lada 
dzień rozpoczną się już duże żniwa. Przed 

Dokończenie na str. 24
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Ogłoszenie Burmistrza Brzostku  
z dnia 21 grudnia 2011 r.

o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do najmu w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego – stanowiących własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony w Domu 
Ludowym w Woli Brzosteckiej – przeznaczony na prowa-
dzenie działalności gospodarczej.
Lokal położony na parterze budynku Domu Ludowego w Woli 
Brzosteckiej stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie 
Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00048274/6. 
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użyt-
kowej wynosi 8,50 zł + 23% VAT-u miesięcznie .
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi łącznie 44,3 m2 (sala 
sklepowa i zaplecze).
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną i gaz (brak wody).
Wadium dla lokalu płatne na konto Urzędu Miejskiego w Brzost-
ku (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) 
wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Najemca ponosi oprócz czynszu również opłaty za zużytą ener-
gię elektryczną, gaz, wywóz nieczystości stałych i płynnych 
oraz podatek od nieruchomości.
Umowa może być zawarta na okres trzech lat.
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu 
Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średniorocz-
ny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza 
regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2011 rok.)
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem w/w nie-
ruchomości nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego 
ogłoszenia.

Burmistrz Brzostku
Leszek Bieniek

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku 
z dnia 02 stycznia 2012 r.

o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do najmu w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego – stanowiących własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony w Domu 
Ludowym w Kleciach – przeznaczony na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej.
Lokal położony na parterze budynku Domu Ludowego w Kle-
ciach stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi 
Wieczystej Nr 38568.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użyt-
kowej wynosi 9,00 zł + 23% VAT-u miesięcznie.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi łącznie 99,79 m2 (wiatro-
łap, sala sklepowa, pomieszczenie socjalne, magazyn).
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, gaz i wodę.
Wadium dla lokalu płatne na konto Urzędu Miejskiego w Brzost-
ku (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) 
wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Najemca ponosi oprócz czynszu również opłaty za zużytą 
energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości stałych 
i płynnych oraz podatek od nieruchomości.
Umowa może być zawarta na okres trzech lat.
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu 
Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średniorocz-
ny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza 
regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2011 rok.)
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem w/w nie-
ruchomości nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego 
ogłoszenia.

Burmistrz Brzostku
Leszek Bieniek

wyjściem z lasu koło zagrody 
Smagacza usłyszeliśmy warkot 
samochodów na drodze od 
strony Kamieńca. Zatrzymali-
śmy się i po chwili przejechał 
motocykl z przyczepą, a za 
nim trzy samochody ciężarowe 
kryte plandekami. Z daleka 
widzieliśmy tylko ich sylwetki, 
ale nie mieliśmy wątpliwości, 
że jechał niemiecki transport 
wojskowy albo policyjny.
 Po przejściu przez drogę, 
którą przed chwilą przejechały 
samochody niemieckie szliśmy 
w pobliżu zagrody wujenki 
Cieślikowej w Granicach. Za-
uważyła nas jej córka Ania 
i podbiegła do nas z prośbą by-
śmy wstąpili do nich. W krót-
kiej rozmowie mama obiecała 
odwiedzić swoją wujenkę i ku-
zynkę Anię w drodze powrot-
nej od taty a mojego dziadka. 
Bardzo ucieszyłem się z danej 
obietnicy, bo szczerze lubiłem 
wujenkę i ciocię Anię, ale ona 
zawsze zwracała mi uwagę 
bym nie mówił do niej ciociu 
lecz po imieniu. Serdecznie 
pożegnaliśmy Anię i ruszyli 
w dalszą drogę.
 Wchodząc na podwórze 
zagrody wujostwa Zalasem, 
pies łańcuchowy zaszczekał, 
a wujenka zobaczyła nas przez 
okno i natychmiast wyszła 

z powitaniem. Wyraziła przy 
tym radość z naszego przyby-
cia. W mieszkaniu powitało 
nas kuzynostwo. Wujek Józef 
z synem Ignacem byli w polu 
sprawdzać stan dojrzewania 
ich zbóż. Zaraz weszliśmy do 
pokoju dziadka i przy jego 
łóżku trzymając w ręku bukiet 
kwiatów złożyłem dziadziu-
siowi życzenia imieninowe. 
Położyłem na łóżku obok niego 
kwiaty, a mama prezent od 
rodziny Łukasików, po czym 
nastąpiły ucałowania i dłuższa 
rozmowa. Dziadziuś był wzru-
szony życzeniami i naszymi 
odwiedzinami imieninowymi 
w dzień powszedni, który 
uznał za swoją niedzielę. Na 
każde pytanie dziadka odpo-
wiadaliśmy bardzo głośno na 
zmianę z mamą, ponieważ 
dziadzio słyszał już bardzo 
źle. Gdy na jego prośbę mama 
rozpakowała prezent dziadzio 
bardzo ucieszył się przedwo-
jennym tytoniem przednim 
fajkowym i zaraz zapytał. 
A skądże teraz taki tytoń? Mój 
mąż postarał się o to wcześniej, 
odpowiedziała mama. Podzię-
kuj mu bardzo ode mnie, a jak 
mnie odwiedzi to osobiście 
podziękuję mu jeszcze raz. 
Następnie dziadzio poprosił 
o naładowanie i zapalenie faj-
ki, którą pykał z lubością.

cdn.

Dokończenie ze str. 23

Nowo otwarty 
sklep

w Brzostku
ul. Rynek 17

oferuje:
•	odzież	używaną
•	świece	ozdobne	
Szczególnie	polecamy	odzież	używaną:
•	w	środy	nowy	towar	
•	w	poniedziałki	wyprzedaż	– 50%
•	we	wtorki	wszystko	po	1	zł	za	sztukę

Z A P R A S Z A MY
od	poniedziałku	do	piątku	w	godz.	8.00-16.00

w	soboty	w	godz.	8.00-13.00



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 25

europejski Fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów Wiejskich: 
europa inwestująca w obszary wiejskie

Wiele sukcesów zawodowych 
i osobistych w Nowym 2012 Roku

dla Czytelników, naszych 
Beneficjentów, Współpracowników 
oraz Członków Stowarzyszenia

życzy
Zarząd oraz Pracownicy Biura

Lokalna Grupa Działania
"LIWOCZ"

   Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wnio-
sków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 w zakresie Małe projekty, 
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań 
Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Stowarzy-
szenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” działającego na terenie gmin: Brzostek, 
Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn. Termin składania wniosków: od 19 grudnia 2011 r. 
do 16 stycznia 2012 r.
   Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„LIWOCZ”, 38-212 Brzyska 11 A, od poniedziałku do piątku w godzinach 800–1600.
   Limit dostępnych środków na operacje z zakresu: – Małe projekty wynosi: 
261 942,40 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa 
złote czterdzieści groszy). Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne 
do wyboru operacji przez LGD „LIWOCZ”:

1. Zgodność z przynajmniej jednym celem ogólnym, szczegółowym i przedsięwzię-
ciem zapisanym w Lokalnej Strategii Rozwoju.

2. Uzyskanie minimum 25% możliwych do zdobycia punktów.
   Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, Brzyska 11 A, 38-212 Brzyska, 
pod numerem telefonu 13 44 103 38 w godzinach 800–1600, na stronie internetowej  
www.lgdliwocz.pl oraz za pomocą poczty elektronicznej lgdliwocz@wp.pl
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„WiadomoŚci Brzosteckie” - spis treści za rok 2011
(liczba pierwsza oznacza numer, druga stronę)
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- Nosal J., Wspomnienie o prof. Stanisławie 

Gawliku ....................................................3 – 9
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Ogrodnik/ ...................................... 1 – 16, 17, 18
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- Rogala Z., Z Brzostku w świat /rodzina Krzy-
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truchów/ ...................................... 11 – 22, 23, 24
- Rogala Z., Z Brzostku w świat /rodzina Wo-
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-Furgalski/ ............................................. 3 – 8, 9
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nii ........................................................ 8 – 22, 23
- f l, Kącik fotograficzny ..................................

3 – 32; 4 – 36; 5 – 32; 6 – 40; 7 – 36; 8 – 36; 
9 – 36; 10 – 36; 11 – 36; 12 - 36

- Nosal J., Brzosteckie bociany................. 8 – 12
- Nosal J., Niecodzienne zjawisko /zaćmienie 
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- Nosal J., Palić czy segregować ................7 – 13
- Nosal J., Rogaty ogórek ......................... 12 – 34
- Nosal J., Zakwitły już po raz drugi .......... 9 – 2
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- az, Oddali hołd Woronieckiemu ............. 7 – 11
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22; 2 – 22, 23; 3 – 20; 5 – 20; 6 – 28; 7 – 25; 
8 – 24, 25; 9 – 26, 27; 10 – 26, 27; 11 – 27, 28
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KULTURA, KSIĄŻKA
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na plakat o tematyce ekologicznej ......... 6 – 24
- atsz, Spotkanie mikołajkowe dla dzieci z tere-

nu tegorocznej powodzi i osuwisk ........... 1 – 4
- atsz, Uroczystość dziękczynienia za zbiory .. 9 – 4
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rzęcy ....................... 3 – 22; 4 – 20; 6 – 31; 7 - 26
- Bugno F., Szkółka szachowa w Brzostku .....6 – 10
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4 – 21; 5 – 21; 6 – 29; 8 – 20; 9 – 25; 10 – 21; 11 – 24
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szek/ ....................... 5 – 21; 7 – 24; 8 – 20; 12 - 11

- Dni Ziemi Brzosteckiej /program/ ..........7 – 20
- EM, Czechow na brzosteckiej scenie ...... 3 – 10

- EM, Dni Ziemi Brzosteckiej ....................8 – 3
- EM, Gminny Konkurs Recytatorski Poezji 

Religijnej ......................................... 11 – 16, 17
- EM, Kapela Brzostowianie wciąż w czołów-

ce ............................................................. 7 – 27
- EM, Kolejna premiera Teatru “Biedron-

ki” ............................................................ 4 – 17
- EM, Konkurs na szopkę bożonarodzenio-

wą .............................................................1 – 30
- EM, Laureaci Powiatowego Konkursu Szo-

pek ............................................................2 – 24
- EM, Prezentacja folkloru ziemi brzosteckiej 

przez muzykę, poezję ............................ 12 – 14
- EM, Spektakl teatralny w konwencji kabare-

tu ............................................................. 6 – 11
- EM, Teatralny sukces Kacpra Klicha .....7 – 12
- Filar Krzysztof., /poezja/ ....................... 11 – 24
- Filarowa Godniak Józefa /poezja/ ... 11 – 25; 12 - 11
- Górka Henryk, /poezja/ ........1 – 19; 2 – 19; 11 - 24
- Humor jest kołem ratunkowym na morzu 

życia ............................... 1 – 26; 2 – 26; 3 – 27; 
4 – 32; 5 – 28; 6 – 36; 7 – 33; 8 – 33; 9 – 32; 
10 – 32; 11 – 29; 12 - 29

- Jarmusz Z. Kącik poezji .............. 1 – 19; 2 – 19; 
3 – 19; 4 – 21; 5 – 21; 6 – 29; 7 – 24; 10 – 21; 11 - 25

- jz, 19 Finał WOŚP...................................2 – 30
- jz, Ferie w Domu Kultury ...................... 2 – 30
- jz, Rozstrzygnięcie konkursu na koszyczek 
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- Kawalec M., Podróż do Piękniejszej Strony 
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- Kawalec-Przetacznik A., Czerwony Kapturek 
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ki............................................................12 – 6, 7
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- Promocja /książka ks. B. Stanaszka/ ......5 – 15
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- Rogala Z., /poezja/ ..........................4 – 21; 5 - 21
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- Ruchlewicz W., Poezja ........................... 9 – 24
- Staniszewska B., Święto Wojska Polskie-
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- atsz, Kolejny wygrany projekt ................11 – 5
- atsz, Konkurs na najsmaczniejsze danie 
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- Regulamin korzystania z placu zabaw przy SP 
w Brzostku .............................................. 8 – 30
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narnego konkursu z j. polskiego ............ 4 – 15
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- Wojnarowska U., 10 lat to tak wiele i niewie-
le ........................................................ 11 – 20, 21

- Wojnarowska U., Echa beatyfikacji Jana Paw-
ła II ............................................................6 – 6

- Wojnarowska U., Modernizacja na miarę XXI 
wieku ......................................................10 – 12

- Wójcik A., Obcojęzyczne kolędowanie w ko-
łaczyckim liceum .................................... 2 – 13

- Wydarzenia w obiektywie, Pierwsze uczniow-
skie doświadczenia ...................................9 – 2

- Zarząd Stowarzyszenia, Stowarzyszenie 
Wspierania Edukacji w ZS w Siedliskach-Bo-
gusz ..............2 – 8, 9; 3 – 28; 4 – 31; 9 – 29; 12 – 24

- Zima Aneta, Sprawozdanie z rozdania „Świa-
dectw dojrzałości społecznej” ................ 11 – 6

- ZS w Januszkowicach, Kapitał Ludzki /pro-
jekt/ .......................................................... 9 – 14

- ZS w Siedliskach Bogusz, Powitanie wiosny 
Megamózgami ........................................ 4 – 34

PODZIĘKOWANIA
- Kmiecik J., Podziękowanie .................... 2 – 23
- Podziękowanie /śp. Jadwiga Niezgoda/ ...2 – 23
- Podziękowanie dla ZS w Januszkowicach ...9 – 28
- Podziękowanie/śp. H. Gotfryd-Grabińska/ .. 2 – 23
- Siarkowska M., Podziękowania ............ 11 – 11
- Staniszewski K., Podziękowanie ........... 12 – 9
- Staniszewski W., Podziękowania ...........11 – 10
- Szarek-Ryndak K., Podziękowanie dla ofiaro-

dawców ................................................... 2 – 14
- Zarząd Klubu LKS Brzostowianka dzięku-

je ...............................................................1 – 20

PRAWO
- Struktura Komisariatu Policji w Brzostku ...5 - 9

REGION – ORGANIZACJE, STOWARZY-
SZENIA, KOŁA
- aa, Marcowe święto ................................ 4 – 24
- aa, Pierwsze posiedzenie Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ................................7 – 7
- AŻ, Dzień Dziecka ze Strażakami ......... 6 – 25
- Boguszanki, Warsztaty kulinarne w Siedli-

skach-Bogusz ......................................... 12 – 15
- Boguszanki, Zabawa andrzejkowa ..... 12 – 15
- Działaj lokalnie Polsko-Amerykańska Funda-

cja .............................................................10 – 5
- EM, Aktualności w Stowarzyszeniu „Nasz 

Los w Naszych Rękach............................4 – 15
- EM, II miejsce w konkursie wojewódzkim dla 

stołu wigilijnego z Brzostku .................... 1 – 3
- EM, Opłatek w Kole Gospodyń ...............2 – 3
- EM, Pożegnanie lata w Kole Gospodyń w 

Brzostku ...................................................11 – 6
- EM, Trzecie miejsce dla Koła Gospodyń z 

Brzostku .................................................. 5 – 11
- Gorący apel /Żywy Pomnik Jana Pawła II w 

Brzostku/..................................................4 – 5
- Gotfryd K., I Integracyjny Zjazd Kół Gospo-

dyń Powiatu Dębickiego .................. 10 – 22, 23
- Kawalec K., OSP Brzostek wczoraj  

i dziś ...............................................4 – 10, 11, 12
- Kawalec-Przetacznik A.,WTZ w Brzostku za-

praszają ................................................... 4 – 33
- MS, Bukowskie baby ...............................5 – 12
- Nosal J., OSP w Brzostku górą ...............6 – 13
- PK ZG, Dzień Pieroga w Woli Brzostec-

kiej ..............................................................2 – 1
- PS, Jedzie jedzie straż ogniowa trąbka 

gra ............................................................. 3 – 6
- Rada Sołecka w Nawsiu Brzosteckim zapra-

sza.............................................................6 – 25
- Rada Sołecka wsi Bukowa, Tobie Dziecię 

Jezu ...........................................................2 – 3
- Rogala Z., Hej kolęda kolęda ..................2 – 18
- Rogala Z., To i owo o Warsztatach Terapii Za-

jęciowej w Brzostku ........................... 5 – 18, 19
- Węgrzyn C., Relikwie Jana Pawła II w Ja-

nuszkowicach .......................................... 11 – 3
- Zaproszenie do udziału w projekcie /

OSP/ ........................................................ 3 – 26
- Zarząd Koła, Spotkanie opłatkowe dla emery-

tów i rencistów ..........................................2 – 3
- Zespół, Żywy Pomnik Jana Pawła II w Brzost-

ku /kalendarium/ ................................ 4 – 3, 4, 5

REKLAMA
- Body line ........................................7 – 30; 8 – 30
- BSR w Krakowie o/Brzostek .....6 – 30; 12 – 30
- Do sprzedania działki budowlane w Brzost-

ku ....................................... 9 – 29; 10 – 17; 11 – 14
- Do wynajęcia budynek w centrum Brzost-

ku .......................................9 – 28; 10 – 17; 11 – 14
- EMAR Brzostek ...... 5 – 24; 7 – 26; 11 – 33; 12 – 33
- F.H.U. Wojciech Wojdyła ..................... 3 – 28; 

4 – 31; 5 – 27; 6 – 35; 7 – 32; 8 – 32; 9 – 30
- F.U. KRIS .................. 3 – 26; 4 – 29; 5 – 25; 6 – 33
- Firma Stolarczyk ........ 6 – 28; 7 – 30; 8 – 32; 9 – 30
- Janpol sklep AGD ................................ 1 – 

28; 2 – 28; 3 – 29; 3 – 30; 5 – 26; 6 – 34; 7 
– 31; 8 – 30; 9 – 31; 10 – 31; 11 – 31; 12 – 31

- K&G Kwiaty Dekoracje ........................ 1 – 27; 
2 – 27; 3 – 28; 4 – 31; 5 – 27; 6 – 35; 7 – 32; 8 – 32

- Kancelaria Radcy Prawnego ..... 4 – 28; 5 – 27; 
6 – 35; 7 – 32; 8 – 32; 9 – 30; 10 – 27; 11 – 33; 12 – 33

- Korepetycje Mat-Fiz Przemysław Bacha-
ra.............................................................. 2 – 27

- Krzewy ozdobne Fryc K......................... 9 – 28
- Kwiaciarnia Casablanka .................1 – 29; 2 – 29
- Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach .. 5 – 14
- Meble na wymiar POL-MEB ..........................
  .......................................10 – 27; 11 – 33; 12 – 33
- MMS-Usługi BHP Marcin Skocz Kołaczy-

ce ..............................................................4 – 29
- Ośrodek Szkolenia Kierowców ŻUCZEK ......
  ..................................... 4 – 17; 5 – 25; 6 – 33; 7 – 30
- Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Brzostek ..

10 – 29; 11 – 30
- Podkarpackie Towarzystwo Konne ........6 – 33
- Praca sklejanie kopert .............................5 – 25
- Rehabilitacja Agnieszka Kaput .......................
  ........................................8 – 21; 9 – 30; 10 – 27
- Sklep Haft .............................................. 12 – 25
- Sklep motoryzacyjny Agro Motor Brzostek ...
  ...................... 4 – 27; 5 – 23; 10 – 26; 11 – 28; 12 – 27
- SKOK im. Królowej Jadwigi Kraków o. / 

Brzostek .................................... 1 – 25; 5 – 25; 
6 – 33; 7 – 30; 8 – 30; 10 – 30; 11 – 32; 12 – 32

- Stowarzyszenie Wspierania Edukacji w ZS 
w Siedliskach-Bogusz .............................2 – 27

- Usługi Remontowo-Budowlane Kawalec S.
  ................................................................ 1 – 12
- Wojt-Bud Brzostek ................................1 – 27; 

2 – 27; 3 – 28; 4 – 31; 5 – 27; 6 – 35; 7 – 32

RELIGIA
- aa, Nowy krzyż w Gorzejowej ................7 – 12
- aa, Podziękowanie za 5 lat posługi .........8 – 8
- atsz, Akcja „Komórka na Misje”.............4 – 17
- atsz, Śpieszmy się być lepszym /uroczystość 

z okazji beatyfikacji Jana Pawła II w Brzost-
ku/ .......................................................... 5 – 3, 4

- atsz, Uroczystość dziękczynienia za zbiory, ..
  ............................................. zob. dział Kultura
- atsz, VII Kongres Duszpasterstwa Nauczycie-

li ................................................................3 – 7
- EM, „Świadek Nadziei” spektakl ...........6 – 11
- EM, Spotkania wigilijne ..........................1 – 31
- Gotfryd K., Pielgrzymka brzosteckich gospo-

dyń do Kalwarii Pacławskiej ...................8 – 11
- Lejowa D., Wspomnienia z Koronacji Figury 

Matki Bożej Przeczyckiej ........................8 – 6
- Nosal J., Historia ołtarza Matki Bożej w brzo-

steckim kościele .......................................7 – 16
- Nosal J., Nasze niezwykłe spotkania ...... 5 – 5
- Nosal J., Odbudowa kapliczki w Przeczy-

cy ..............................................................8 – 12
- Nosal J., Szósta rocznica śmierci Sługi Boże-

go Jana Pawła II ....................................... 4 – 7
- Nosal J., Święcenie pojazdów z okazji wspo-

mnienia św. Krzysztofa ...........................8 – 13
- Odpust w Przeczycy /program/ .................8 – 7
- Rogala Z., Każdy z nas powinien szukać swe-

go Graala ....................................................1 – 5
- Rogala Z., Z pokłonem przed Święta Cecy- 

lią ............................................................ 12 – 16
- Rogala Z., Zabawa w Indian i piratów /orato-

rium wakacyjne/ ....................................... 8 – 8
- Szczucińska I., Obchody Światowego Dnia 

Chorego w Januszkowicach .............. 3 – 30, 31
- Z Maryją do pełni komunii z Bogiem .....9 – 34
- Żywy Pomnik Jana Pawła II w Brzostku za-

prasza na stronę internetową ...................8 – 30

ROLNICTWO
- Bugno F., Jak zwiększyć dochody w gospo-

darstwie rolnym .....................................12 – 25 
- EM, Andrzej Wojdyła z Bukowej Rolnikiem 

Roku 2011 .............................................. 10 – 20

SPORT, KRZYŻÓWKI
- aa, Kolejny sukces Magdaleny Wąsik .....6 – 24
- aa, Magdalena Wąsik znów na podium ...10 – 15
- aa, Sylwetki trenerów „Brzostowianki” .. 12 – 20
- Amatorska Liga Piłki Nożnej Gminy Brzo-

stek /zgłoszenia/.......................................6 – 23
- Amatorska Liga Tenisa Ziemnego Gminy 

Brzostek /zgłoszenia/.............................. 6 – 23
- Animator, Druga edycja Grassroots 

Day ...................................................... 6 – 31, 32
- atsz, Turniej Mikołajkowy w Halowej Piłce 

Nożnej o Puchar Burmistrza .....................1 – 7
- Berek J., Polska biega ...............................6 – 3
- BS, Grantowy projekt „Brzostek z Konia 

Dumny”................................................... 10 – 3
- Drużyny piłkarskie LKS Brzostowianka ...7 - 35
- fl, W Brzostku powstało Podkarpackie Towa-

rzystwo Konne ...........................................2 – 8
- Hals K., Amatorskie Mistrzostwa Par Deblo-

wych w Tenisie Ziemnym .......................9 – 28
- Instruktorzy, Zapraszamy do korzystania z 

kompleksu boisk ..................................... 4 – 26
- JZ, Mikołajki na sportowo ..................... 1 – 8, 9
- Kaput A., Nordic Walking .......................2 – 15
- Kawalec M., Amatorska Liga Piłki Nożnej 

Gminy Brzostek ...................................... 9 – 21
- Kawalec M., Amatorska Liga tenisa Ziemne-

go Gminy Brzostek………… ............. 9 – 15, 16
- Kawalec M., Awans brzosteckich tenisistek 

do I ligi ..................................................... 6 – 3
- Kawalec M., Nasze tenisistki mistrzyniami II 

ligi ............................................................ 5 – 6
- Kawalec M., Sukcesy brzosteckich tenisi-

stek ...........................................................3 - 25 

Dokończeniena str. 28
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- Kawalec M., Turniej piłkarski z okazji Święta 
Konstytucji ..............................................6 – 27

- Kawalec M., Walne zebranie sprawozdawcze 
LKS Brzostowianka ............................... 3 – 25

- Kawalec M., Wyniki Amatorskiej Ligi Piłki 
Nożnej Gminy Brzostek ......................... 8 – 28

- Kawalec M., Wyniki Amatorskiej Ligi Tenisa 
Ziemnego Gminy Brzostek .................... 8 – 28

- Kawalec Magdalena, II Turniej Orlika o Pu-
char Premiera Donalda Tuska .......... 10 – 24, 25

- Klub LKS Brzostowianka dziękuje ........2 – 20
- Kolbusz R., II Ogólnopolski Mikołajkowy 

Turniej Karate Kyokushin .........................1 – 8
- krk, Czarny pas w karate .........................11 – 8
- Król M., XII Podkarpacka Olimpiada Tenisa 

Stołowego 2011’ ...................................... 6 – 38
- Król S., Osiągnięciami sportowymi promuje-

my Gminę Brzostek .................................4 – 16
- LKS Brzostowianka, Firmy wspierające sek-

cje piłki nożnej LKS Brzostowianka ..............
3 – 24; 4 – 26; 5 – 22; 6 – 30; 7 – 35; 8 – 
29; 9 – 16; 10 – 23; 11 – 26; 12 – 26, 27

- Machaj M., Halowe mistrzostwa powiatu dę-
bickiego ....................................................4 – 24

- Machaj M., Mistrzyni powiatu .............. 11 – 9
- MCz, X Jubileuszowy Ogólnopolski Spływ 

Kajakowy Wisłoka 2011’ .........................7 – 21
- Medale dla Falarz i Tomonia .................. 6 – 17
- Nosal J., Krzyżówka z nagrodą ..................

1 – 26; 2 – 26; 3 – 27; 4 – 32; 5 – 28; 6 – 36; 
7 – 33; 8 – 33; 9 – 32; 10 – 32; 11 – 29; 12 - 29

- Nosal J., Srebrny medal dla Oli Falarz .....2 – 7
- Piłka Nożna............................................11 – 34
- Podkarpackie Towarzystwo Konne, Realizacja 

projektu „Brzostek z konia dumny” ........11 – 10
- SK, Ola Falarz najlepsza w Polsce ............1 – 9
- Szela A., Pierwsze miejsce dla Magdaleny 

Wąsik .......................................................5 – 11
- Uczestniczka, Najlepsze w powiecie ......11 – 8
- Wyniki seniorów po zakończeniu rundy je-

siennej .................................................... 12 – 21
- X Jubileuszowy Ogólnopolski Spływ Kajako-

wy .............................................................6 – 26
- Zaproszenie na treningi tenisa stołowego ..3 - 23
- Zawodniczki, Brzosteckie lekkoatletki na naj-

wyższym podium ....................................4 - 24

WYWIADY, SONDAŻE
- atsz, Wywiad z ks. Henrykiem Magudą Pro-

boszczem parafii w Nowym Żmigrodzie ... 7 – 8
- atsz, Wywiad z Panią Adelą Samborską 

mieszkanką Brzostku ................................1 – 5
- atsz, Wywiad z Panią Anną Ziębą sołtysem 

Nawsia Brzosteckiego ..............................3 – 6
- atsz, Wywiad z Panią Genowefą Tomaszew-

ską z Brzostku ........................................ 12 – 10
- atsz, Wywiad z Panią Heleną Juszkiewicz 

strażnikiem szkolnym .............................10 – 9
- atsz, Wywiad z Panią Lucyną Samborską 

doktorem farmacji .................................. 8 – 14
- atsz, Wywiad z Panią Ryszardą Zastawny 

emerytowaną nauczycielką .................... 9 – 25
- atsz, Wywiad z Pawłem Machajem sołtysem 

Kamienicy Dolnej ....................................6 – 5
- atsz, Wywiad z Robertem Kolbuszem trene-

rem karate ............................................... 11 – 7
- atsz, Wywiad z Siostrami Zakonnymi  .... 4 – 6
- Wywiad z Panią Anną Kolman mieszkanką 

Przeczycy .................................................2 – 11

ZAGADNIENIA OGÓLNE
- aa, Od 1 stycznia 2012 r. nowe zaświadczenia 

do becikowego ........................................ 8 – 12
- aa, Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Go-

gołówki .....................................................9 – 6
- atsz, Dzieci dzieciom pomost przyjaźni 

Podkarpacie-Fukushima...............................
 .........................zob. dział Zwyczaje, Legendy
- atsz, Nasze brzosteckie drogi ..................10 – 4
- Bank sprzeda nieruchomość wraz z budyn-

kiem ..........................................................8 – 17
- Bieniek L., Ogłoszenie Burmistrza Brzost-

ku z dnia 1 marca 2011 r. o sporządzeniu 
wykazu nieruchomości przeznaczonych do 
najmu ....................................................... 3 – 21

- Bieniek L., Ogłoszenie Burmistrza Brzost-
ku ............................................................ 12 – 17

- Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Prze-

targ Pisemny Nieograniczony na sprzedaż 
środka trwałego ...................................... 2 – 24

- Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Prze-
targ Pisemny Nieograniczony na sprzedaż 
środka trwałego .......................................2 – 24

- Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Prze-
targ Ustny na dzierżawę gruntów stanowią-
cych własność Gminy Brzostek ............. 7 – 21

- Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Prze-
targ Ustny na dzierżawę gruntów stanowią-
cych własność Gminy Brzostek ............ 12 – 28

- Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Prze-
targ Ustny na sprzedaż nieruchomości poło-
żonej w Bączałce ................................... 12 – 28

- Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny 
Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytko-
wego położonego w Domu Ludowym w Kle-
ciach .........................................................2 – 25

- Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Prze-
targ Ustny na wynajem lokalu użytkowego 
położonego w Domu Strażaka w Januszkowi-
cach ..........................................................2 – 25

- Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Prze-
targ Ustny na wynajem lokalu użytkowego 
położonego w Domu Strażaka w Januszkowi-
cach ......................................................... 4 – 25

- Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Prze-
targ Ustny na wynajem lokalu użytkowego w 
Kamienicy Dolnej ....................................9 – 29

- Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Prze-
targ Ustny na wynajem lokalu użytkowego 
położonego w Bukowej ......................... 10 – 28

- Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Prze-
targ Ustny na wynajem lokalu użytkowego 
położonego w Bączałce ......................... 10 – 28

- Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny 
Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów stano-
wiących własność Gminy Brzostek ...... 10 – 17

- Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny 
Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowe-
go położonego w Bączałce .....................11 – 15

- Burmistrz Brzostku, Kolektory słoneczne dla 
mieszkańców gmin .................................10 – 5

- Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy SP w 
Brzostku, Życzenia świąteczne .............. 12 – 9

- fl, Mamy trzech radnych w powiecie ..... 3 – 20
- Furman H., Modernizacja ewidencji gruntów 

i budynków ...............................................2 – 7
- Informacja dla mieszkańców Gminy o spo-

sobie postępowania na wypadek zagrożenia 
powodziowego .......................................12 – 23

- Kapitał Ludzki Projekt Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej ....................................................12 – 24

- Kawalec-Raś M., 1% podatku dla Damian- 
ka ............................. 1 – 20; 2 – 27; 3 – 26; 4  –  29 

- Komunikat Wojskowego Komendanta Uzu-
pełnień w Mielcu ................................... 11 – 12

- MD, Niecodzienna uroczystość ...............2 – 9
- Nosal J., Briefing prasowy ....................... 8 – 5
- Nosal J., Burzliwe zebranie .......................3 – 4
- Nosal J., Czy musiały się odbyć? /P.P Izba 

Rolnicza ...................................................4 – 17
- Nosal J., Ludność Gminy Brzostek 

w 2010 r ....................................................1 – 13
- Nosal J., Pisać każdy może ....................3 – 30; 

4 – 33; 5 – 29; 6 – 37; 7 – 29; 8 – 34; 9 – 33; 10 2 – 27 33
- Nosal J., Siec dróg w Gminie Brzo-

stek ...................................................... 6 – 20, 21
- Nosal J., Wybory Sołtysów po nowe-

mu ...........................................................1 – 6, 7
- Nosal J., Wylał Słony Potok ................... 8 – 15
- Nosal J., Wymiana dowodów osobi-

stych ........................................................ 4 – 13
- Nosal J., Wyniki wyborów parlamentarnych 

w Gminie Brzostek ............................. 10 – 6, 7
- Nosal J., Wyniki wyborów Sołtysów i Rad 

Sołeckich w Gminie Brzostek ................2 – 4, 5
- Nosal J., Z laptopem na brzostecki 

rynek ........................................................8 – 10
- Nowi Sołtysi ........................................... 2 – 32
- Obwieszczenie Burmistrza Brzostku /usunię-

cie azbestu ............................................. 10 – 10
- Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 02 

listopada 2011 r. o sporządzeniu wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do dzierżawy 
położonych w Brzostku i Przeczycy ..... 11 - 15 

- Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 07 
listopada 2011 r. o sporządzeniu wykazu nie-
ruchomości przeznaczonej do sprzedaży w 
drodze przetargu .....................................11 – 15

- Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 24 
marca 2011 roku o sporządzeniu wykazu nieru-
chomości przeznaczonych do sprzedaży stano-
wiących własność Gminy Brzostek ..........4 – 25

- Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 25 
lipca 2011 r. o sporządzeniu wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do najmu ............ 8 – 29

- Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 30 
marca 2011 roku o sporządzeniu wykazu nieru-
chomości przeznaczonych do sprzedaży stano-
wiących własność Gminy Brzostek ..........4 – 25

- Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 30 
sierpnia 2011 r. o sporządzeniu wykazu nieru-
chomości przeznaczonych do najmu w drodze 
przetargu ................................................. 9 – 29

- Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 31 
grudnia 2010 roku o sporządzeniu wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 
w trybie przetargowym położonych w Głobi-
kówce, Kamienicy Dolnej, Kamienicy Górnej 
i Nawsiu Brzosteckim ..............................1 – 27

- Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 31 
maja 2011 roku o sporządzeniu wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do dzierżawy 
położonych w Brzostku .......................... 6 – 13

- Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 31 
sierpnia 2011 r. o sporządzeniu wykazu nieru-
chomości przeznaczonych do najmu w drodze 
przetargu ................................................. 9 – 29

- Ogłoszenie, Gminna Spółdzielnia „Samopo-
moc Chłopska .......................................10 – 17 

- Oświadczenie poselskie posła na Sejm RP J. 
Warzechy /spotkanie w Brzostku/ .......... 4 – 9

- Piękny Rynek w Brzostku /konkurs/ ..... 7 – 11
- Projekt Ośrodka Pomocy Społecznej ......3 – 21
- PS, Drogi i mosty Pana Starosty ..............3 – 3
- PS, Lepszy wróbel w garści niż… eternit na 

dachu ....................................................... 4 – 14
- PS, Najładniejsza kamienica na brzosteckim 

rynku ...................................................... 10 – 11
- PS, Nowe drogi .......................................11 – 14
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KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
„KONSULTANT”

Adam DACHOWSKI
SPECJALIZACJA KANCELARII:
•	 PRAWO BANKOWE, PRAWO CYWILNE
•	 ODSZKODOWANIA	Z	TYTUŁU	WYPADKÓW	 
KOMUNIKACYJNYCH	I	WYPADKÓW	PRZY	PRACY

ZAPRASZAM	W	KAżDą	śRODę
od 900 do 1400

39-230 Brzostek 
ul. Rynek 7

tel. + 48 508 250 412
www.adamdachowski.pl

1% pOdatKU
dla 

daMIaNKa
serdecznie dzięku-

jemy za przekazanie 
1% pOdatKU  
za 2010 rok

 Damianek od urodzenia jest dzieckiem niesłyszą-
cym, jest bardzo pogodnym i ciekawym świata chłop-
cem, który wymaga dalszej rehabilitacji i fachowej 
opieki. Również i Państwo możecie dołączyć do grona 
osób, które biorą udział w rehabilitacji Damianka 
przekazując 1% podatku za rok 2011. Pieniążki po-
zyskane w ten sposób pozwolą nam sfinansować np. 
turnus rehabilitacyjny, baterie do implantu ślimako-
wego i aparatu słuchowego, dojazdy na rehabilitacje, 
materiały edukacyjne.
Dane potrzebne do PIT:
1. Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą
2. KRS: 0000037904
3. Imię i nazwisko podopiecznego (Damian Raś) 

wpisujemy w rubryce informacje uzupełniające 1%
Ważne! W PIT nie wpisujemy nigdzie nr. konta.

ZA POMOC I WSPARCIE  
Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Magdalena i Jacek Raś
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krzyżóWka z nagrodą
Poziomo:
1) Pomieszczenie; 5) Uniwersalny 
w talii kart; 8) Siły zbrojne kraju; 
9) Fan sportu; 10) Podpora pomidora; 
11) Poprzedza odzew; 12) Miasto 
i port w Tanzanii; 13) Wał pod torami; 
14) Jaglana lub gryczana; 18) Dodatek; 
21) Utwór poetycki; 22) Angielski 
grosz; 23) Parowozownia; 24) Mała 
istota, żyjątko; 25) Układy baryczne; 
26) Mechanizm zegarka; 27) Słowo 
wyrażające aprobatę; 28) Zanotowanie 
lub zarejestrowanie czegoś; 31) Ży-
dowska gmina wyznaniowa; 34) Port 
w Szwecji z promem do Świnoujścia; 
36) Materiał na szyby; 37) Miasto 
w Hiszpanii; 38) Przeniesienie na 
wyższe stanowisko; 39) Konkretyzm; 
40) Kierunek; 41) Pieczenie w prze-
łyku.
Pionowo:
1) Malutki lokal; 2) Cienka, sucha, 
kiełbasa; 3) Oblężnicza pod zamkiem; 
4) Intelekt; 5) Kraj kwitnącej wiśni; 
6) Gumowe buty nakładane na zwykłe; 
7) Manuskrypt; 15) Kontynent z Ka-
nadą; 16) Zapora z drutu kolczastego; 
17) Prawnik do wynajęcia; 19) Wysyła 
przesyłkę; 20) Maszyna do kopania; 
28) Usuwa lakier z paznokci; 29) Po-
karm, pożywienie; 30) Delektuje się za-
dawaniem cierpień; 31) Zdobi warkocz; 
32) Żona hrabiego; 33) Ciuch nędzarza; 
35) Uczęszcza do szkoły.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego na dole strony dostarczo-
ne do 31 stycznia 2012 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzed-
niego numeru: WIGILIA BOŻEGO 
NARODZENIA.
Nagrodę książkową wylosowała MAG-
DALENA BOROŃ z Januszkowic.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do Domu Kultury w Brzostku. 

J. Nosal

Do działu reklamacji przychodzi facet 
z komputerem.
– Kupiłem u was ten sprzęt dwa tygo-
dnie temu i zdechł. – mówi
– A jaki rodzaj gwarancji dostał pan 
przy zakupie? – pyta pracownik.
– Gwarancję dożywotnią.
– W takim razie jeśli komputer zdechł 
to gwarancja wygasła. 

  

Pewien mężczyzna przyszedł na policję 
i nalegał na rozmowę z włamywaczem, 
który dzień wcześniej obrabował jego 
dom.
– Ależ my doskonale sobie z nim daje-
my radę, już wskazał miejsce ukrycia 
łupu – powstrzymuje go policjant. Ale 
mnie nie o to chodzi... ja tylko chcę go 
zapytać jak on wszedł do mojego domu 
nie budząc mojej żony... mnie się to nie 
udało ani razu w ciągu 15-stu lat... 

  
Amerykańscy archeolodzy odkryli 
nową piramidę w Egipcie i odkopali tam 
mumię faraona. Nie mogli jednak ustalić 
kim był zmarły, bowiem mumia nie była 
zbyt dobrze zachowana. Zadzwonili 

więc po pomoc do Rosji. 
Następnego dnia przybyli z Moskwy 
Sasza i Wania. Poprosili tylko o 2 go-
dziny czasu na rozwiązanie tego pro-
blemu. Po tym czasie dwaj oficerowie 
radzieckiego wywiadu wychodzą do 
prasy i oświadczają: – Ramzes XVIII! 
Mocno zdziwieni Amerykanie pytają: 
– Jak się to wam udało? 
A Ruscy: – Jak to jak? Przyznał się!

  
Na wytwornym przyjęciu elegancka 
pani zwraca się do eleganckiego pana:
– Pan musi być starszy ode mnie?
– Och, nigdy bym się nie ośmielił pchać 
na świat przed łaskawą panią.
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Kotlety z cieciorki (falafle)
Składniki:

– 1 kg cieciorki
– 80 dag bułki tartej 
– bulion warzywny
– 4 posiekane cebule
– 2 łyżki masła
– 1 łyżeczka oregano
– 3 ząbki czosnku
– 4 jajka 
– olej 
– 2 łyżki mąki orkiszowej typ 405
– przyprawy: sól, pieprz, gałka muszkatołowa, kolendra, 

drobno posiekana pietruszka
Wykonanie:

Cieciorkę namoczyć na noc w 3 l wody, następnie odce-
dzić i gotować do miękkości w bulionie warzywnym co 
najmniej przez 1½ godziny. Posiekaną  cebulę poddusić 
na maśle i dodać oregano. Wodę z gotowania cieciorki 
odlać, cieciorkę razem z cebulą zmielić w maszynce do 
mięsa, używając sitka o najmniejszej średnicy oczek. 
Włożyć do miski. Drobno posiekany czosnek rozgnieść 
z solą. Wszystkie składniki dobrze zmieszać i przyprawić 
do smaku. Związać mąką i dodać pietruszkę. Na teflonowej 
patelni rozgrzać olej (średni ogień), formować kotleciki 
i smażyć z obydwu stron na brązowo-złoty kolor. 

Zupa czosnkowa
Składniki:

– pęczek włoszczyzny 
– 2 główki czosnku
– 1 średnia cebula
– 8 trójkącików  serka topionego 
– kilka ziaren ziela angielskiego i pieprzu
– kilka liści laurowych
– bułka pszenna na grzanki
– 10 dag sera żółtego
– 1,5 litra wody
– 8 łyżek oliwy lub oleju do podsmażenia czosnku, cebuli 

i grzanek
Wykonanie:

Czosnek i cebulę obrać i pokroić w drobną kosteczkę. Na 
patelni rozgrzać olej i podsmażyć do lekkiego zarumie-
nienia cebulę oraz ¾ pokrojonego czosnku. Przyrządzić 
bulion: warzywa umyć, obrać, pokroić i zalać zimną wodą. 
Dodać ziele angielskie, pieprz i liść laurowy. Gotować 
pod przykryciem do momentu, gdy warzywa zmiękną. Po 
tym czasie wyciągnąć włoszczyznę, a do gotującego się 
bulionu wrzucić serki topione i mieszać, aż się rozpuszczą. 
Następnie dodać czosnek zarówno ten podsmażony  jak 
i surowy. Gotować przez chwilkę. Bułkę pszenną pokroić 
w kostkę. Na patelnię wlać odrobinę oleju i wsypać po-
krojoną bułkę. Podsmażać obracając grzanki, aż staną się 
rumiane i chrupiące. Do miseczek nalewać gorącą zupę. 
Posypać startym serem i podawać z grzankami.

Mięsny kociołek
Składniki:

– 2 podwójne filety drobiowe
– 2 cebule
– 80 dag pieczarek
– 1 puszka fasolki szparagowej
– 1 puszka pomidorów bez skórki
– 1 mały przecier pomidorowy
– 2 ząbki czosnku
– po pół łyżeczki ostrej i słodkiej papryki
– oregano, sól, pieprz, ewentualnie koperek 

Wykonanie:
Do mięsa pokrojonego w kostkę i podsmażonego na ce-
bulce  dodać przeciśnięty przez praskę czosnek, sól, obie 
papryki. Przełożyć  do garnka, dodać pomidory i przecier 
pomidorowy. Pieczarki obrać i pokroić w plastry. Cebulę 
posiekać w drobną kosteczkę i razem z pieczarkami pod-
smażyć na patelni. Przyprawić solą i pieprzem. Dodać do 
mięsa. Chwilę podgotować, by odparować sos. Dodać fa-
solę i gotować około 20 minut. Dodać oregano i dokładnie 
wymieszać. Podawać z posiekanym koperkiem. 

Polędwiczki wędzone
Składniki:

– 2 polędwiczki wieprzowe
– 1 litr zalewy peklującej (woda, główka czosnku, 2 g soli 

peklowej, 5 g soli morskiej, 2 g cukru, po 2 ziarna ziela 
angielskiego, pieprzu i liścia laurowego, mała cebula,  
marchewka, mała pietruszka, pół łyżki ziół – bazylia, 
majeranek, estragon)

– 4 ząbki czosnku
– 1 łyżeczka grubo mielonego pieprzu
– 1 łyżeczka majeranku

Wykonanie:
Polędwice peklować przez  3-4 dni w zalewie. Po zape-
klowaniu wymoczyć w zimnej wodzie przez kilka godzin 
i osuszyć.  Mięso natrzeć czosnkiem, papryką, pieprzem 
i majerankiem. Odłożyć do lodówki na 24 godziny. Wędzić 
3 godziny.

 Historia receptur na kulinarne smakołyki wiąże się z tra-
dycją i religią danego regionu, jak również z kulinarnymi 
upodobaniami. To, co jemy – a więc nasza kuchnia wiele 
o nas mówi. Kulinaria brzosteckie zawierają w sobie elementy 
dawnych przepisów przechowywanych przez nasze babcie 
w połączeniu ze współczesną obyczajowością. Efektami tych 
nietypowych związków są proponowane przez nas receptury. 
Gwarantujemy, że przygotowane w tym miesiącu potrawy 
zadowolą nawet najbardziej wysublimowanych smakoszy.

Redakcja

Brzosteckie 
smakołyki

 Okres Bożego Narodzenia jest 
radosnym przeżywaniem Tajemnicy 
Wcielenia Syna Bożego. Jezus Chrystus 
przyszedł na świat jako dziecię. Chce-
my dzielić się tą radosną tajemnicą, że 
zapowiedziany i oczekiwany „Emanuel 
– jest z nami”. Czynią to misjonarze na 
całym świecie głosząc Dobrą Nowinę 
o narodzeniu Zbawiciela.
 Także dzieci i młodzież z brzo-
steckiej parafii należące do „Ogniska 

Misyjnego” włączają się w głoszenie 
Ewangelii i pomoc dzieciom w krajach 
misyjnych. Celem tegorocznego kolędo-
wania misyjnego dzieci była solidarność 
duchowa i pomoc materialna dzieciom 
w Sudanie Południowym. To młode 
państwo cieszy się niepodległością zale-
dwie od kilku miesięcy i bardzo potrze-
buje wsparcia ze strony chrześcijan. Jest 
to szansa dla dzieci na godniejsze życie, 
ratunek z niewoli, wsparcie dla rodzin, 
szkoły, przedszkola, domy dla sierot. 
Zebrane ofiary podczas kolędowania 
zostały przeznaczone na ten program 

pomocy.
 Kolędnicy na pamiątkę spotkania 
zostawiali w domach „słowa podzięko-
wania” – to wdzięczność dziecka w Su-
danie, która dzięki pomocy brzosteckich 
parafian uśmiechem się dla nich stanie. 
 Bóg zapłać za wszelkie ofiary zło-
żone na ten cel, a także za docenienie 
trudu pracy i zaangażowania dzieci 
i młodzieży z Zespołu Szkół w Nawsiu 
Brzosteckim i Szkoły Podstawowej 
w Brzostku.
 Zdjęcie na str. 35

Marzena Grygiel

kolędnicy misyjni
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Fot. J. NosalKolędnicy misyjni z brzosteckiej parafii

Mięsny kociołek

Polędwiczki wędzone

Zupa czosnkowa

Kotlety z cieciorki (falafle)
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kącik
fotograficzny

Jeśli chcesz się pochwalić swoim zdjęciem na łamach „Wiadomości 
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/

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku podczas wigilii

Fot. Paulina Baran z Januszkowic Fot. Barbara Raś z Kamienicy Górnej

Fot. Karolina Szczepańska z Jaworza Górnego Fot. Rafał Kapała z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Maria Skowronek z Krakowa Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. ŚDS


