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Od redakcji
	 Nowy	rok	przywitaliśmy	spokojnie,	
bez	 imprezy	 na	 rynku	 i	fajerwerków.	
O	 północy	 na	 plantach	 pojawiły	 się	
grupki	młodych	 ludzi,	 strzeliło	 parę	
korków	od	 szampana,	 kilkanaście	 pe-
tard	 i	to	wszystko.	Zapowiadanego	na	
21	grudnia	 końca	 świata	 też	 nie	 było.	
Większość	nie	 traktowała	 tej	pogłoski	
poważnie,	ale	znaleźli	się	i	tacy,	kórzy	
nie	 uwierzyli	Ewangelii,	w	której	 jest	
wyraźnie	napisane,	że	„O	dniu	owym	
i	godzinie	nikt	nie	wie,	nawet	aniołowie	
niebiescy,	tylko	sam	Ojciec.”	[Mateusz	
24,36],	ale	przepowiedniom	Majów	i	to	
prawdopodobnie	źle	zinterpretowanym.
	 Koniec	starego	roku	to	czas	na	pod-
sumowania.	 Zacznę	 od	 tego,	 że	 aura	
nam	 sprzyjała	 i	ominęły	nas	wichury,	
ulewy	 i	powodzie,	 które	w	innych	 re-
jonach	poczyniły	wiele	 szkód.	U	nas,	
w	mionionym	roku,	nawet	Wisłoka	nie	
wylała,	a	zdarzało	się	po	 inne	 lata,	że	
czyniła	 to	nawet	dwukrotnie.	Dopiero	
jesienią	 zaczęto	 powszechnie	 narze-
kać,	tylko	że	nie	na	nadmiar	wody,	ale	
na	jej	brak.	Rzeczywiście	w	polu	było	
dość	sucho,	a	w	wielu	gospodarstwach	
zaczęło	 brakować	wody	w	studniach.	
Do	wyżej	 położonych	 gospodarstw	
strażacy	musieli	ją	dowozić	beczkowo-
zem,	zresztą	robią	to	jeszcze	do	dzisiaj.	
Jak	 poinformował	mnie	Komendant	
Gminny	OSP	Krzysztof	 Zegarowski	
dotychczas	zrobiono	 już	prawie	 tysiąc	
kursów	wspomnianym	beczkowozem	
o	pojemności	2500	litrów.
	 Na	koniec	2012	roku	Gmina	Brzostek	
liczyła	 13	 370	mieszkańców,	 tj.	 o	12	
więcej	niż	w	2011	roku	i	o	83	więcej	niż	
10	 lat	 temu.	Zanotowano	129	urodzeń	
i	122	 zgony,	 a	przyrost	 naturalny	wy-
niósł	tylko	0,05%.	W	ciągu	ostatnich	15	
lat	gorzej	było	tylko	w	2005	roku	kiedy	
przyrost	był	ujemny	 i	wynosił	–0,01%	
(szczegółowe	 informacje	 na	 ten	 temat	
znajdują	się	na	str.	7).	Coraz	mniejsza	
liczba	urodzeń,	to	coraz	mniejsza	liczba	
uczniów	w	szkołach,	a	co	za	tym	idzie	
coraz	mniejsza	 subwencja	 oświatowa.	
Już	w	ubiegłym	 roku	 nasza	 oświata	
ledwo	„przeżyła”,	 a	co	dopiero	będzie	
za	parę	lat?
	 Jedną	z	tych	129	urodzonych	w	na-
szej	 gminie	 jest	Alicja	Wójcik	 córka	
Agnieszki	 i	Pawła	z	Gorzejowej,	która	
przyszła	na	świat	12.12.12.	Numerolo-
dzy	twierdzą,	że	urodzeni	w	tym	dniu	
będą	mieli	w	życiu	niezwykłe	szczęście,	
czego	również	życzy	malutkiej	Alicji	re-

dakcja	Wiadomości	Brzosteckich.	Taka	
kombinacja	cyfr	w	dacie	urodzenia	jest	
o	tyle	unikalną,	że	jest	ostatnią	w	tym	
wieku	z	serii	powtarzających	 się	 liczb	
w	dacie.	Kolejna	data	z	trzema	 takimi	
samymi	liczbami	będzie	dopiero	za	88	
lat	–	1	stycznia	2101	roku	(01.01.01).	
	 Nasze	 pismo	 ukazywało	 się	 regu-
larnie	 na	 początku	 każdego	miesiąca.	
W	2012	 roku	 zostało	wydane	 12	 nu-
merów,	 łącznie	440	stron	formatu	A4,	
w	tym	68	kolorowych	oraz	kalendarz,	
który	 był	 dołączony	 do	 grudniowego	
wydania.	Wzrósł	 też	 nakład	 naszego	
miesięcznika,	który	osiągnął	już	liczbę	
800	 egzemplarzy	miesięcznie.	 Cena	
naszego	 pisma	 nie	wzrośnie	 i	nadal	
będzie	wynosić	 tylko	 1,50	 zł.	Warto	
w	tym	miejscu	 przypomnieć,	 że	 cena	
ta	 utrzymuje	 się	 na	 jednakowym	po-
ziomie	od	sierpnia	1998	roku,	pomimo	
że	objętość	wzrosła	ponad	dwukrotnie.	
Oczywiście	jest	to	możliwe	tylko	dzięki	
Centrum	Kultury	i	Czytelnictwa,	które	
cały	 czas	 nasze	pismo	dofinansowuje.	
Od	 nowego	 roku	wzrosły	 natomiast	
opłaty	 za	 reklamę	w	naszym	czasopi-
śmie	 i	przedstawiają	 się	 następująco:	
1	 cała	 strona	 –	 100,00	 zł,	½	 strony	 –	
55,00	zł,	¼	strony	–	30,00	zł.	Są	to	ceny	
stron	czarno-białych	wewnątrz	numeru.	
Na	 strony	 kolorowe	 nie	 przyjmujemy	
reklam	i	ogłoszeń.	W	porównaniu	z	in-
nymi	 gazetami	 ceny	 takie	 są	 bardzo	
niskie.
	 Inwestycje,	realizowane	w	ubiegłym	
roku,	 to	 głównie	 remonty	 dróg,	 bu-
dowa	 sali	 sportowej	 przy	Gimnazjum	
w	Brzostku,	 budowa	wodociągu	w	Ja-
nuszkowicach	 i	Opacionce	oraz	zakup	
wyposażenia	 i	dalszy	 remont	Domu	
Kultury	w	Brzostku	(tabela	na	str.	9).
	 Nowy	 rok	 to	 także	 nowe	 podatki	
(szczegóły	w	tabeli	 na	 str.	 4).	 Nowe	
czyli	wyższe,	bo	nie	pamiętam	aby	 je	
kiedykolwiek	 obniżano.	Na	 szczęście	
w	tym	roku	podwyżki	podatków	są	nie-
wielkie	–	średnio	5%	i	nadal	w	porów-
naniu	z	sąsiednimi	gminami	będą	jedne	
z	niższych.	Jako	ciekawostkę	podam,	że	
podatek	rolny	uchwalony	w	2007	roku	
na	poziomie	75	zł	od	hektara	przetrwał	
do	2012	roku	i	dopiero	w	bieżącym	roku	
będzie	on	wynosił	80	zł	od	hektara,	czyli	
o	5	zł	więcej.	Wprawdzie	w	„Obserwa-
torze	Lokalnym”	napisano,	 że	wzrósł	
on	o	7	zł	i	że	poprzedni,	był	uchwalony	
w	2006	roku,	ale	oni	widać	zastosowali	
jakąś	 inną	 arytmetykę,	 zresztą	 nie	
pierwszy raz.
	 Najwięcej,	 bo	 aż	 o	25%,	wzrosła	
opłata	za	ścieki.	W	ubiegłym	roku	pła-

ciliśmy	za	odbiór	1m3	4,47	zł,	a	teraz	bę-
dziemy	płacić	5,55	zl.	Jeszcze	gorzej	ma	
być	z	opłatą	za	odbiór	śmieci.	Od	lipca	
(o	ile	nie	zmieni	się	stan	prawny,	ale	to	
już	w	rękach	posłów),	zgodnie	z	nowe-
lizacją	ustawy	śmieciowej,	mieszkańcy	
będą	płacić	tzw.	podatek	śmieciowy.	Na	
ostatniej	sesji	nasi	radni	zdecydowali,	że	
będzie	on	wynosił	6	zł	miesięcznie	od	
osoby	za	śmieci	segregowane	i	12	zł	za	
śmieci	niesegregowane.	Jeżeli	przyjmie-
my,	że	średnia	wielkość	gospodarstwa	
rolnego	w	naszej	gminie	wynosi	2,5	ha	
przeliczeniowego	i	zamieszkuje	w	nim	
5	 osób,	 to	 podatek	 rolny	 od	 tego	 go-
spodarstwa	wyniesie	200	zł,	a	podatek	
śmieciowy	360	zł	–	oczywiście	za	śmieci	
segregowane,	 bo	 za	 niesegregowane	
720	 zł.	Może	 dla	 nielicznych,	 którzy	
dobrze	zarabiają	jest	to	niewiele,	ale	dla	
większości	będzie	to	poważne	obciąże-
nie	finansowe.	Szczególnie	odczują	 to	
emeryci	 o	niskich	dochodach	oraz	 ro-
dziny	wielodzietne,	a	przecież	oni	mają	
znacznie	mniej	 śmieci	 niż	 ci,	 którzy	
dobrze	zarabiają.	Podobno	stawka	6	zł	
od	osoby	za	odbiór	śmieci	segregowa-
nych	jest	pomyślana	tak,	żeby	pieniędzy	
wystarczyło	na	zapłacenie	firmie,	która	
będzie	się	tym	zajmować	–	jeśli	braknie,	
to	gmina	będzie	musiała	dołożyć.	Cała	
ta	ustawa	śmieciowa	jest	niby	po	to,	aby	
rozwiązać	problem	z	dzikimi	wysypi-
skami,	ale	czy	na	pewno	tylko	po	to?

	 Na	koniec	wszystkim	naszym	Czy-
telnikom,	Przyjaciołom,	Współpracow-
nikom,	i	Sympatykom	życzę	w	Nowym	
Roku	zwyczajnego	 szczęścia,	 zdrowia	
oraz	wspaniałych	 przyjaciół,	 z	który-
mi	można	 dzielić	 sukcesy	 i	porażki.	
Dziękuję	Wam	też	serdecznie	za	to,	że	
jesteście	z	nami	już	23	lata.

J. Nosal

WOŚP 2013
	 13	 stycznia	 również	w	Brzostku	
zagra	Wielka	Orkiestra	 Świątecznej	
Pomocy.	Będzie	to	już	21	Finał.	Tym	
razem	zagra	nie	 tylko	dla	dzieci,	 ale	
i	dla	seniorów.	Pieniądze	zebrane	pod-
czas	21.	Finału	zostaną	podzielone	na	
dwa	cele,	połowa	ma	być	przeznaczona	

na	wsparcie	terapii	noworodków	i	nie-
mowlaków,	a	połowa	na	wyposażenie	
w	sprzęt	 oddziałów	 geriatrycznych	
i	zakładów	 opiekuńczo-leczniczych.	
WOŚP	stawia	na	dobry	sprzęt	i	chce	by	
na	oddziały	geriatryczne	i	do	zakładów	
opiekuńczo-leczniczych	 trafiły	m.in.	
kardiomonitory,	 aparaty	EKG,	 urzą-
dzenia	do	rehabilitacji,	balkoniki	uła-
twiające	 chodzenie,	wózki	 inwalidz-

kie,	czy	materace	przeciwodleżynowe.	
W	Brzostku	wolontariusze	rozpoczną	
kwestowanie	od	godz.	8-ej	zbiórką	do	
puszek,	od	godz.15-tej	rozpocznie	się	
blok	 imprez	 artystycznych	przygoto-
wany	przez	przedszkolaków	i	uczniów	
szkół	z	terenu	gminy	Brzostek.	Impre-
zę	zakończymy	na	brzosteckim	rynku	
o	godz.	20-tej	„światełkiem	do	nieba”.

J. Z.
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Rodzaj podatku lub opłat Stawki	obowią-
zujące	w	2012	r.

Przyjęte staw-
ki na 2013 r.

PodATeK od nIeRuchoMoŚcI
1. od gruntów:

a)	związanych	z	prowadzeniem	działalności	gospodarczej,	bez	względu	na	sposób	za-
kwalifikowania	w	ewidencji	gruntów	i	budynków	od	1	m2	powierzchni 0,50	zł 0,52 zł

b)	pod	jeziorami,	zajętych	na	zbiorniki	wodne	retencyjne	lub	elektrowni	wodnych	od	
1	ha	powierzchni 3,80	zł 4,00 zł

c)	pozostałych	od	1	m2	powierzchni 0,10	zł 0,12 zł
2. od budynków lub ich części:

a)	mieszkalnych	od	1	m2 powierzchni	użytkowej 0,28	zł 0,30 zł
b)	związanych	z	prowadzeniem	działalności	gospodarczej	oraz	od	budynków	miesz-

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

powierzchni
13,50	zł 14,50 zł

c)	zajętych	na	prowadzenie	działalności	gospodarczej	w	zakresie	obrotu	kwalifikowa-
nym	materiałem	siewnym	od	1	m2	powierzchni	użytkowej 5,20	zł 5,50 zł

d)	zajętych	na	prowadzenie	działalności	gospodarczej	w	zakresie	udzielania	 świad-
czeń	zdrowotnych	od	1	m2	powierzchni	użytkowej 4,45	zł 4,63 zł

e)	pozostałych	od	1	m2 powierzchni	użytkowej 3,00	zł 3,20 zł
3. od budowli – do 2% ich wartości 2% 2%

PodATeK Rolny
Od	1	ha	przeliczeniowego 75,00	zł 80,00 zł

oPłATy ZA Wodę, ŚcIeKI I nIecZySToŚcI STAłe*
Opłata	za	1m3	dostarczonej	wody	(brutto) 2,97	zł 2,97 zł
Opłata	za	1m3	odebranych	ścieków	(brutto)** 4,47	zł 5,55 zł
Opłata	za	odbiór	nieczystości	stałych	od	osoby	za	1	miesiąc	(brutto)*** 1,92	zł 1,92 zł
Opłata	za	odbiór	ścieków	wozem	asenizacyjnym	za	1	m3	(brutto) 20,02	zł 20,02 zł

*	 W	przypadku	opłat	za	wodę,	ścieki	 i	nieczystości	stałe	przyjęte	stawki	pokrywają	 tylko	część	kosztów	jakie	ponosi	
Zakład	Gospodarki	Komunalnej.	Różnica	w	kwocie	3,24	zł	za	1	m3	wody,	10,61	zł	za	1	m3	ścieków	oraz	13,74	zł	za	1	m3 
ścieków	odbieranych	wozem	asenizacyjnym	dopłacana	będzie	z	budżetu	gminy.

** W	razie	braku	urządzeń	pomiarowych	(ściekomierzy)	ilość	odprowadzanych	ścieków	ustala	się	w	następujący	sposób.
1.	Dla	 gospodarstw	domowych	korzystających	 z	 jednego	ujęcia	wody	 z	 zainstalowanym	wodomierzem,	 procentowo	
według	wskazania	na	wodomierzu	z	uwzględnieniem	charakteru	nieruchomości:
a)	 nieruchomość	na	której	prowadzone	jest	gospodarstwo	rolne	 –	80%
b)	 nieruchomość	budynkowa	w	zabudowie	jednorodzinnej	 –	90%
c)	 nieruchomość	lokalowa	w	budynku	wielorodzinnym	 	 –	100%

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

*** Stawka	za	nieczystości	stałe	jest	aktualna	tylko	do	30	czerwca	2013	roku.	Po	tym	terminie,	zgodnie	z	nowelizacją	ustawy	
śmieciowej,	która	wejdzie	w	życie	w	lipcu	2013	r.,	mieszkańcy	będą	płacić	tzw.	podatek	śmieciowy	w	wysokości	6	zł	
od	osoby	na	miesiąc	za	śmieci	segregowane	i	12	zł	za	śmieci	niesegregowane	(o	ile	posłowie	kolejny	raz	nie	zmienią	
ustawy). J. Nosal

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W GMINIE BRZOSTEK NA 2013 r.

Z prac Rady Miejskiej
	 Radni	Rady	Miejskiej	w	Brzostku	
Uchwałą	Nr	XXIII/178/12	 z	dnia	 28	
grudnia	 2012	 roku	 uchwalili	 budżet	
Gminy	Brzostek	na	2013	rok.	Dochody	
budżetu	 na	 rok	 2013	 stanowią	 kwotę	
40.102.257,00 zł.	 Dochody	 budże-
tu	 gminy	 obejmują	 dochody	 bieżące	
w kwocie 37.117.094,00 zł	 i	dochody	
majątkowe	w	kwocie	2.985.163,00 zł. 
Wydatki	budżetu	na	rok	2013	ustalono	
w	łącznej	 kwocie	 40.562.257,00 zł. 
Wydatki	 budżetu	 obejmują	 plan	wy-
datków	 bieżących	 na	 łączną	 kwotę	
31.708.745,00	 zł.	Wydatki	majątkowe	
stanowią	łączną	kwotę	8.853.512,00	zł,	
w	tym	wydatki	na	inwestycje	i	zakupy	
inwestycyjne	w	kwocie	8.853.512,00	zł.	
Według	 planu,	 na	 koniec	 2013	 roku	
wystąpi	 deficyt	 budżetu	w	wysokości	
460.000,00	 zł,	 który	 zostanie	 pokryty	

przychodami	pochodzącymi	z	zaciąga-
nych	kredytów	w	kwocie	200.000,00	zł,	
oraz	 z	tytułu	 pożyczki	 z	WFOŚiGW	
w	Rzeszowie	w	kwocie	 260.000,00	 zł	
na	finansowanie	 zadań	 realizowanych	
z	udziałem	 środków	 pochodzących	
z	budżetu	Unii	 Europejskiej.	 Ponadto	
planuje	się	zaciągnąć	kredyt	komercyjny	
na	 spłatę	 kredytów	 z	poprzednich	 lat	
w	kwocie	 4.500.000,00	 zł.	Zadłużenie	
gminy	 na	 koniec	 2013	 roku	wyniesie	
15.409.684,00	 zł,	 co	 stanowi	 38,42%	
w	stosunku	do	planowanych	dochodów.	
W	 kolejnych	 punktach	 obrad	 radni	
podjęli	uchwały	dotyczące	zmian	w	wie-
loletniej	 prognozie	 finansowej	Gminy	
Brzostek	 oraz	 zmian	 budżetu	 gminy	
na	2012	rok.	Podczas	grudniowej	sesji	
podjęto	 kilka	 uchwał	 dotyczących	od-
bierania	odpadów	komunalnych,	metody	
ustalenia	 opłaty	 za	 gospodarowanie	
odpadami	 komunalnymi	 oraz	 stawki	
opłaty,	wzoru	 deklaracji	 o	wysokości	

opłaty,	 terminu,	 częstotliwości	 i	trybu	
uiszczania	opłaty	oraz	określenia	szcze-
gółowego	sposobu	i	zakresu	świadczenia	
usług	w	zakresie	 odbierania	 odpadów	
komunalnych.	W	dalszej	 części	 obrad	
radni	podjęli	uchwały	w	sprawie	przyję-
cia	darowizny	działek	pod	regulację	sta-
nu	prawnego	dróg	gminnych,	przezna-
czenia	do	sprzedaży	w	drodze	przetargu	
działek	położonych	w	Brzostku,	Nawsiu	
Brzosteckim	 oraz	 przeznaczenia	 do	
dzierżawy	w	trybie	 bezprzetargowym	
działek	 położonych	w	Brzostku,	 sta-
nowiących	własność	Gminy	Brzostek.	
Przyjęto	 także	 plan	 kontroli	Komisji	
Rewizyjnej	na	2013	rok	oraz	plan	pracy	
Rady	Miejskiej	 i	Komisji	 działających	
przy	Radzie	Miejskiej	w	Brzostku.
	 Treść	podjętych	uchwał	prezentowana	
jest	w	Biuletynie	Informacji	Publicznej	
oraz	 na	 stronie	 internetowej	 Gminy	
Brzostek.

E. Szukała
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Skrzydła dla Patrycji
 IV Podkarpacki Plener dzienni-
karski im. Marcina Pawłowskiego 
przeszedł już do historii. W konkur-
sie organizowanym przez Gimna-
zjum nr 4 im. Traugutta w Jaśle 
udział wzięło 85 uczestników, 
a I miejsce zajęła uczennica 
Gimnazjum w Siedliskach-Bo-
gusz – Patrycja Wójcik. Kon-
kurs zorganizowano w ubie-
głym roku szkolnym, wtedy też 
ogłoszono wyniki i poznaliśmy 
zwycięzcę, ale dopiero 30 listo-
pada 2012 roku odbyła się gala 
finałowa i wręczenie nagród.

	 Gościnni	 gospodarze,	 mili	
goście,	 wspaniała	 atmosfera	
sprawiły,	 że	 aż	 chciałoby	 się	
powtórzyć	 za	 J.	W.	 Goethem	
„Chwilo	 trwaj…”.	 Ponieważ	
patronem	konkursu	 jest	 zmarły	
dziennikarz	TVN-u,	na	począt-
ku	 uroczystości	 przypomnia-
no	 zebranym	 Jego	 sylwetkę,	
a	o	 współpracy	 z	niezwykle	
pracowitym	 i	profesjonalnym	
kolegą	i	dziennikarzem	opowia-
dała	 redaktorka	Renata	Kijow-
ska.	Później	nastąpiło	wręczenie	
nagród.	 Pierwszą	 z	nich	 było	
głośne	odczytanie	zwycięskiego	
felietonu	Patrycji	 na	 temat	pro-
blemów	współczesnej	młodzieży,	

gdyż	taki	był	właśnie	temat	konkursu.	
Następnie	 posypał	 się	 grad	 nagród:	
uskrzydlona	statuetka,	albumy,	książki,	
okolicznościowy	 kalendarz,	 dyplom,	
wysokiej	 klasy	 sprzęt	 elektroniczny.	
Słowa	uznania	 kierowane	do	Patrycji	
były	 bardzo	miłe;	 usłyszeliśmy	 też,	

że	 jury	 jednogłośnie	 podjęło	 decyzję	
o	przyznaniu	jej	I	miejsca	(prace	były	
kodowane).
	 Zwyciężczyni	 poznała	 także	 smak	
popularności.	Oblegana	przez	reporte-
rów	goszczących	tam	telewizji	i	gazet	
musiała	odpowiadać	na	wiele	pytań	i	na	

gorąco	udzielać	wywiadów,	ale	
jak	 przystało	 na	 rasową	dzien-
nikarkę,	 radziła	 sobie	 świetnie.	
Wszak	nie	na	darmo	przez	trzy	
lata	pracowała	w	szkolnej	gazet-
ce	„Gimdziupla”	i	chociaż	obec-
nie	 jest	 już	 uczennicą	 Liceum	
im.	 Jagiełły	w	Dębicy,	 sztuka	
obcowania	z	mediami	nie	jest	jej	
obca.
	 Przeżyciem	dla	 niej	 była	 za-
pewne	 rozmowa	 z	Jarosławem	
Kuźniarem,	 który	 był	 honoro-
wym	gościem	gali.	 Przeprowa-
dził	z	Patrycją	wywiad	na	żywo	
i	gorąco	 zachęcał	 ją,	 by	 nadal	
doskonaliła	 się	 w	dziennikar-
skim	 rzemiośle.	 Dziennikarz	
podzielił	się	refleksjami	na	temat	
swojej	 pracy,	 podpowiadał	 też	
młodym	adeptom	sztuki	dzien-
nikarskiej,	 jakie	wartości	w	tej	
pracy	 się	 liczą.	 Zarówno	 pan	
Kuźniar	jak	i	pani	Kijowska	nie	
stronili	od	udzielania	autografów	
i	wielokrotnego	 pozowania	 do	
zdjęć	 z	publicznością,	 o	czym	
z	przyjemnością	informuje	rów-
nież	obecna	na	gali

Z.C.

Zwycięski felieton Patrycji

Przyjechała wiocha…
		 Takie	 słowa	 często	mogą	 usłyszeć	
moi	 rówieśnicy	 (ja	 oczywiście	TEŻ)	
mieszkający	 na	wsi	 z	ust	miejskiego	
wyrostka	(miejskiego	znaczy	np.	pilź-
nieńskiego	czy	dębickiego	–	no	bo	 to	
przecież	światowe	metropolie).
	 Jak	ze	wsi	to	na	pewno	prosto	z	obo-
ry,	czyli	brudny	i	śmierdzący.	Świata	to	
nijakiego	nie	widziało	 –	 tylko	krowy	
i	świnie.	 Internet	w	jednym	domu	we	
wsi	i	to	pewnie	u	sołtysa.	Inne	zdobycze	
techniki	też	sporadycznie.
	 W	telewizji	również	można	usłyszeć	
„miłe”	komentarze	o	wiejskich	dziew-

czynach,	od	których	 trzeba	 się	ponoć	
w	autobusie	daleko	odsuwać.	A	portret	
wiejskiego	młodzieńca	też	nieskompli-
kowany	–	skóra	(oczywiście	eko),	fura	
(np.	 zdezelowany	 polonez)	 i	komóra	
(oczywiście	sklejona	,,kropelką”).	
	 Na	dyskotekach	króluje	disco	polo,	
a	na	wiejskich	weselach	czy	zabawach	–	
,,mordobicie”.	No	i	wiadomo	alkohol…	
morze	alkoholu.
	 Nie...	chyba	już	skończę	wypisywać	
te	 bzdury,	 bo	 coraz	mniej	mnie	 one	
śmieszą.	Zresztą	nie	piszę	po	to,	by	co-
kolwiek	komentować	czy	udowadniać,	
bo	musiałabym	się	zniżyć	do	poziomu	
intelektualnego	tych,	którzy	tak	myślą,	
czyli	uwstecznić.	Pewne	rzeczy	są	oczy-
wiste,	nie	wymagają	dowodów.	

	 Drodzy	mieszczanie,	 prześwietne	
mieszczki	 –	więcej	 samokrytycyzmu	
i	mniej	stereotypów.	Gdzie	wieś,	gdzie	
miasto?	 Granica	 już	 chyba	 dawno	
zniknęła,	jedynie	powietrze	u	nas	może	
czystsze,	 co	 na	 iloraz	 inteligencji	 na	
pewno	ma	wpływ	–	oczywiście	korzyst-
ny.	 Przecież	 już	 od	 dawna	wiadomo,	
że	nieważne	jest	to,	co	na	głowie,	lecz	
w	głowie,	 nie	 to,	 co	ktoś	posiada,	 ale	
kim	jest,	nie	skąd	jest,	ale	jaki	jest.	
	 I	tym	optymistycznym	akcentem	bez	
cienia	 zażenowania	 tudzież	 komplek-
sów	kończę	moje	wywody,	jednocześnie	
serdecznie	 pozdrawiając	 tych,	 którzy	
lubią	wieś	i	,,wieśniaków”	i	tych,	którzy	
nas	tak	naprawdę	jeszcze	nie	znają.

Patrycja Wójcik

Informacja Stajni 
ułańskiej w Brzostku
	 Zawiadamiamy,	 że	 dzieci	 i	młodzież	
jeżdżące	 konno	w	Stajni	Ułańskiej	mogą	
korzystać	z	darmowych	korepetycji	z	języka	
polskiego,	języka	angielskiego,	matematy-
ki,	 fizyki,	 chemii	 oraz	 historii.	 Jeśli	 ktoś	
z	rodziców	 lub	 dzieci	 uzna,	 że	 jest	 taka	
potrzeba,	 by	 pomóc	w	 edukacji	 dziecka,	
to	 prosimy	 o	kontakt.	 Zajęcia	 obejmują	
materiał	 z	zakresu	 szkoły	 podstawowej	
i	gimnazjum.	

Wojciech Staniszewski
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	 Sygnał	 telewizyjny	 dociera	 do	
naszych	 domów	 najczęściej	 na	 trzy	
sposoby:	 poprzez	 antenę	 satelitarną,	
poprzez	 instalację	 telewizji	 kablowej	
i	poprzez	 zwykłą	 antenę	 telewizyjną,	
która	 odbiera	 sygnał	 z	naziemnych	
nadajników	 telewizyjnych.	 Po	 osta-
tecznym	wprowadzeniu	 cyfryzacji	
i	wyłączeniu	nadajników	analogowych	
odbiorcy	telewizji	kablowej	lub	sateli-
tarnej	nadal	będą	odbierać	swój	sygnał	
tak	jak	dotychczas.	Nie	muszą	kupować	
ani	dekoderów,	ani	anten	do	odbierania	
sygnału	 cyfrowego.	 Problem	dotyczy	
tylko	odbiorców	telewizji	naziemnej.
	 W	 naszej	 gminie	 sygnał	 telewizji	
naziemnej	odbierany	jest	z	nadajników	
w	Krośnie	 (Sucha	Góra)	 i	Tarnowie	
(Góra	św.	Marcina).	Po	wyłączeniu	sy-
gnału	analogowego	z	tych	nadajników,	
które	ma	nastąpić	19	marca	2013	roku	
w	Krośnie	 i	22	 kwietnia	 2013	 roku	
w	Tarnowie,	nie	będzie	już	u	nas	moż-
liwości	odbioru	telewizji	w	tradycyjny	
sposób.
	 Aby	nadal	 korzystać	 z	odbioru	 na-

ziemnego	musimy	 przejść	 na	 odbiór	
sygnału	 cyfrowego.	Korzyści	 z	tego	
będą	dość	duże,	bo	zamiast	dwóch	czy	
trzech	 programów	 będziemy	mogli	
odbierać	kilkanaście	i	to	w	doskonałej	
jakości,	nie	licząc	telegazety,	informacji	
o	nadawanym	aktualnie	programie	itp.	
W	tej	chwili	z	anteny	ustawionej	na	Tar-
nów	możemy	odbierać	16	programów.
	 Aby	odebrać	sygnał	cyfrowy	należy	
mieć	odpowiednią	antenę	 i	odbiornik.	
Jeśli	chodzi	o	antenę,	to	wcale	nie	trzeba	
kupować	nowej.	Ta	stara,	z	której	od-
bieraliśmy	drugi	program	telewizyjny,	
lub	tzw.	antena	siatkowa	w	zupełności	
nam	wystarczy.	Nie	 trzeba	 też	anteny	
przestawiać,	bo	nadal	będziemy	odbie-
rać	 sygnał	 z	tych	 samych	nadajników	
co przedtem. 
	 Trochę	więcej	kłopotu	będzie	z	tele-
wizorem.	Nowsze	modele	(wyproduko-
wane	w	ciągu	ostatnich	5	lat)	powinny	
mieć	już	wbudowany	na	stałe	odbiornik	
cyfrowy.	Wtedy	wystarczy	 tylko	 od-
powiednie	 dostrojenie.	Do	 starszych	
telewizorów	będziemy	musieli	dokupić	

niestety	specjalny	dekoder	(koszt	nieco	
ponad	100	zł	z	pilotem).	Podłączenie	jest	
bardzo	proste	i	nie	wymaga	fachowca:	
kabel	antenowy	wyciągamy	z	telewizo-
ra	i	wpinamy	do	dekodera,	a	następnie	
łączymy	dekoder	 z	telewizorem	przez	
„eurozłącze”	 SCART.	 Później	 trzeba	
będzie	jeszcze	dekoder	zaprogramować.	
Nie	jest	to	skomplikowana	operacja,	bo	
większość	dekoderów	programuje	się	po	
podłączeniu	automatycznie.	
	 Dekodery	 dają	 też	możliwość	 na-
grywania	 i	odtwarzania	 programów.	
Wystarczy	tylko	podpiąć	do	odpowied-
niego	gniazda	pamięć	pendrive	lub	dysk	
zewnętrzny	 i	przycisnąć	 odpowiedni	
przycisk	na	pilocie.
	 Na	 koniec	 przestroga	 adresowana	
szczególnie	 do	 osób	 starszych.	 Nie	
dajcie	się	Państwo	oszukać	akwizyto-
rom	oferującym	dekodery	po	„promo-
cyjnych”	 cenach.	 Jeśli	 nie	 posiadacie	
wiedzy	 technicznej,	 nie	 kupujcie	 też	
zbędnego	 sprzętu,	 który	 sprzedawcy	
chętnie	oferują	„na	wszelki	wypadek”.	
Zawsze	możecie	 też	 poprosić	 kogoś	
bardziej	znającego	się	na	tych	sprawach	
o pomoc.

Józef Nosal

jak odbierać telewizję cyfrową

jest już dostępny 3 tom książki 
„Z dziejów Brzostku. Studia i materiały” 
Można w nim przeczytać: 
*	o	represjach	SB	wobec	uczestników	strajku	NSZZ	RI	„So-
lidarność”	w	Urzędzie	Gminy	w	Brzostku	w	1981	r.	

*	o	kryptach	pod	kościołem	w	Brzostku
*	skąd	się	wziął	w	Kleciach	późnorenesansowy	ołtarz	św.	
Leonarda	i	jaka	jest	jego	wartość

dowiemy się:
–	ile	kosztował	garnek,	ile	dniówka	pracy	szewca,	a	ile	prze-
miał	zboża	w	młynie	w	połowie	XVI	w.	w	Brzostku;	

–	ile	domów	liczył	Brzostek	w	1546	r.,	1661	i	1703	r.	
–	o	co	kłócili	się	mieszczanie	i	przedmieszczanie	z	wójtem	
Piotrem	Jarzyną	w	1560	r.?	

–	jaki	przywilej	nadał	Brzostkowi	w	1713	r.	król	August	II	
Mocny?	

	 O	tym	wszystkim	i	nie	tylko	w	najnowszej	książce	wydanej	
przez	Towarzystwo	Miłośników	Ziemi	Brzosteckiej,	której	
redaktorem	jest	ks.	prof.	dr	hab.	Bogdan	Stanaszek,	a	artykuły	
i	tłumaczenia	dokumentów	wykonali:	dr	Rafał	Nawrocki,	ks.	
dr	Marek	Kozera,	dr	Przemysław	Stanko,	ks.	dr	Krzysztof	
Tyburowski,	mgr	Piotr	Wiszniewski.	
 Książkę można nabyć w Bibliotece Gminnej w Brzostku 
ul. łukasiewicza, cena 19,90 zł

Remonty dróg powiatowych współfinansowanych ze środków unijnych
	 Powiat	Dębicki	zakończył	realizację	zadanie	w	ramach	projektu	współfinansowanego	przez	Regionalny	Program	Ope-
racyjny	Województwa	Podkarpackiego	pn:	„Remont dróg powiatowych: nr 1303R łabuzie – Kamieniec, nr 1299R 
Zawada – Stasiówka, nr 1315R Jodłowa – Wisowa, nr 1319R Brzostek – Smarżowa – usuwanie skutków powodzi”.
Całkowity	koszt	remontu	w/w	dróg	wynosi	 	 	5	529	131,00	zł
Dofinansowanie	ze	środków	Funduszu	RPO		 	5	211	834,00	zł
Środki	z	budżetu	Powiatu	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	317	297,00	zł
	 Zadanie	realizowane	było	w	całości	w	2012	roku.
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Ludność Gminy Brzostek w 2012 r. (stan na dzień 31.12.2012)
Przyrost naturalny w 2012 r.
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Bączałka 2 5 266 -1,13%
Brzostek 26 19 2721 0,26%
Bukowa 3 4 496 -0,20%
Głobikówka 2 2 244 0,00%
Gorzejowa 10 6 713 0,56%
Grudna	Dolna 3 6 420 -0,71%
Grudna	Górna 4 5 539 -0,19%
Januszkowice 9 4 902 0,55%
Kamienica	Dolna 6 4 540 0,37%
Kamienica	Górna 9 9 809 0,00%
Klecie 10 4 642 0,93%
Nawsie	Brzosteckie 6 12 830 -0,72%
Opacionka 2 5 440 -0,68%
Przeczyca 7 6 730 0,14%
Siedliska-Bogusz 7 14 1032 -0,68%
Skurowa 7 5 430 0,47%
Smarżowa 6 7 668 -0,15%
Wola	Brzostecka 5 2 548 0,55%
Zawadka	Brzostecka 5 3 400 0,50%

Razem: 129 122 13370 0,05%

Przyrost naturalny w Gminie Brzostek w latach 1998-2012

Gęstość zaludnienia 
(osoby/km2)

Tabelę i wykresy na podstawie danych dostarczonych przez pracowników Urzędu Miejskiego wykonał J. Nosal
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Proszę się przedstawić czytelnikom 
Wiadomości Brzosteckich.
	 Nazywam	 się	 Krzysztof	Moskal.	
Z	ramienia	OSP	jestem	po	pierwsze	Pre-
zesem	Zarządu	Oddziału	Powiatowego	
ZOSP	RP	w	Dębicy,	po	drugie	Prezesem	
Zarządu	Oddziału	Gminnego	 ZOSP	
RP	w	Żyrakowie,	po	 trzecie	Prezesem	
OSP	w	Żyrakowie,	wreszcie	członkiem	
Zarządu	 Oddziału	Wojewódzkiego	
ZOSP	RP	w	Rzeszowie.	Ale	tak	przede	
wszystkim	byłem,	jestem	i	będę	straża-
kiem	ochotnikiem.
Praca w oSP to Pana pasja. Bardzo 
proszę opowiedzieć o pracy w straży.
	 To	prawda.	Ochotnicza	Straż	Pożarna	
to	moja	pasja.	To	nie	 jest	zwykła	pra-
ca,	 to	służba.	Służba,	która	 jest	pasją.	

Życzę	wszystkim,	żeby	mieli	w	swoim	
życiu	 chociaż	 jedną	 taką	 pasję	 jak	 ja.	
Zawód	 strażaka	 podobał	 mi	 się	 od	
najmłodszych	 lat.	 Te	 błyszczące	 heł-
my,	czerwone	samochody,	akcja,	ruch,	
szybkość	stanowiły	dla	mnie,	jak	i	dla	
wielu	dziewcząt	i	chłopców	wyzwanie,	
żeby	 stać	 się	 jednym	z	druhów.	Moja	
przygoda	z	OSP	trwa	już	prawie	40	lat.	
Początek	 to	Młodzieżowa	Drużyna	
Pożarnicza,	 później	 szkolenia,	 kursy,	
zawody	 strażackie,	 udział	w	akcjach	
i	wreszcie	wspomniane	już	zaszczytne	
funkcje	Prezesa	Zarządu	Oddziału	Po-
wiatowego	i	Gminnego	ZOSP	RP.
Jak często strażacy wyjeżdżają do 
wypadków czy innych zdarzeń?
	 W	tej	służbie	nikt	nie	zna	dnia	ani	go-
dziny.	Wyje	syrena,	wszystko	się	rzuca	
i	biegnie	na	pomoc.	Kiedy	byłem	wójtem	
i	zawyła	syrena	to	właśnie	zaczynał	się	
bieg.	W	 urzędzie	 gminy	 pracownicy	
często	śmiali	się,	że	już	nie	ma	wójta,	ale	
jest	strażak.	A	tak	na	serio,	to	każda	pora	
roku	charakteryzuje	się	specyficznymi	
zdarzeniami:	wiosna	 i	jesień	 to	wypa-
lanie	traw,	lato	to	palące	się	lasy,	zima	
to	walka	z	lodem	i	śniegiem.	O	każdej	
porze	są	wypadki	komunikacyjne	i	po-
żary.	 Zawsze	 jest	walka	 o	człowieka,	
o	jego	mienie,	walka	 z	nieszczęściem	
i	ludzką	bezsilnością.
Jakie kursy i szkolenia odbywają się 
w oSP?
	 Jest	ich	bardzo	wiele.	Pierwszym	jest	
kurs	 podstawowy	 strażaków	ochotni-
ków.	Później	kursy	doskonalące	jak	np.	
ratownictwa	 technicznego,	 szkolenie	
dowódców	OSP,	szkolenie	naczelników	
OSP,	kurs	konserwatorów	sprzętu	czy	

szkolenie	kierowców.
 Proszę opowiedzieć ciekawą histo-
rię związaną z Pana pracą w oSP.
	 Jedną	z	akcji	jaką	pamiętam	po	dzień	
dzisiejszy	to	powódź	w	1997	r.	w	gminie	
Szczurowa,	kiedy	to	również	jednostki	
OSP	z	naszego	powiatu	zostały	wezwa-
ne	na	pomoc	mieszkańcom	tamtego	te-
renu.	Ogrom	nieszczęścia	jaki	wówczas	
zobaczyłem,	często	 ludzka	bezsilność,	
a	mimo	wszystko	 tytaniczna	 walka	
z	żywiołem	 prowadzona	 przez	m.in.	
strażaków	 i	nadzieja	 w	oczach	 tych	
ludzi,	 to	wszystko	po	raz	kolejny	dało	
mi	odczuć,	że	warto	być	strażakiem,	że	
zawsze	warto	pomagać.
Jakie ma Pan marzenia i plany?
	 Przede	wszystkim	 chcę,	 żeby	OSP	
nadal	 się	 rozwijała	 i	wciąż	 znajdowali	
się	młodzi	fascynaci,	dla	których	służba	
w	szeregach	OSP	 będzie	 rzeczywistą	
pasją.	Wierzę,	 że	 nigdy	nie	 zabraknie	
druhów	chcących	poświęcić	swój	wolny	
czas	dla	innych	ludzi	zgodnie	z	hasłem	
widniejącym	na	strażackich	sztandarach	
„Bogu	na	chwałę,	ludziom	na	ratunek”.	
Plany	to	oczywiście	pozyskiwanie	środ-
ków	finansowych	 dla	 coraz	 lepszego	
wyposażenia	 jednostek	OSP	w	sprzęt	
służący	do	ratowania	ludzi	i	ich	mienia	
oraz	zwiększenie	ilości	szkoleń	i	kursów	
dla	 strażaków	ochotników,	 bo	 dobrze	
wyszkolony	strażak	to	50%	udanej	akcji.
	 Na	 koniec	wszystkim	 czytelnikom	
Wiadomości	Brzosteckich,	 a	szczegól-
nie	 członkom	OSP	 z	Gminy	Brzostek	
życzę	szczęśliwego	Nowego	Roku	2013.
dziękujemy serdecznie za rozmowę!

atsz

Wywiad z Panem Krzysztofem Moskalem – Prezesem Zarządu 
Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Dębicy

 W historii Polski każdy miesiąc 
ma swą tragiczną wymowę. W dzie-
jach naszej ojczyzny w styczniu były 
przynajmniej dwa ważne wydarzenia 
w latach 1863 i 1945. Te odległe daty 
łączy bardzo wiele – to dążenie do 
wolności realizowane walką przez 
polskich partyzantów; ten sam wróg, 
czyli imperialna Rosja niszcząca nasz 
kraj oraz obojętność państw europy 
zachodniej. 

 PoWSTAnIe STycZnIoWe 
1863 r.	22	stycznia	minie	150	rocznica	
wybuchu	 Powstania	 Styczniowego	 –	
najdłuższego	zbrojnego	zrywu	niepod-
ległościowego	Polaków	w	XIX	stuleciu.	
Ta	walka	miała	partyzancki	charakter,	
bez	regularnej	polskiej	armii,	wielkich	
bitew	 i	geniuszu	 wodzów.	 To	 były	

żmudne,	 skryte	 i	często	 beznadziejne	
zmagania,	 nie	 tylko	 z	przemocą	wro-
ga,	 ale	 również	 z	zimnem,	 głodem	
i	własną	 słabością.	Mroźny	 styczeń	
1863	 roku	 nie	 sprzyjał	 powstańczym	
zamiarom.	Lecz	sytuacja	polityczna	na	
ziemiach	polskich	zaboru	 rosyjskiego	
była	 bardzo	 napięta.	 Istniało	 wiele	
organizacji	 o	tajnym	 i	patriotycznym	
obliczu.	 Rósł	 bierny	 opór	 Polaków,	
rozwijała	 się	 konspiracja	 spiskowa,	
przygotowywano	 się 	 do	 walk i.	
Władze	 rosyjskie	 odpowiedziały	 na	
to	 przymusowym	poborem	na	 25	 lat	
do	wojska	 carskiego,	 czyli	 branką.	
Zagrożeni	 nagłą	 branką	mężczyźni	
zaczęli	 uciekać	 do	 lasów	 i	tworzyć	
powstańcze	 oddziały.	Wtedy	 konspi-
racyjny	Tymczasowy	Rząd	wydał	 22	
stycznia	1863	 r.	 powstańczy	manifest	

wzywający	do	walki	o	wolność.	Carat	
nie	spodziewał	się,	że	przeciwnik	był	
tak	dobrze	zorganizowany.	Partyzancka	
armia	 polska	 przez	 16	miesięcy	 trzy-
mała	w	szachu	największą	potęgę	mi-
litarną	Europy,	chociaż	powstańczych	
żołnierzy	w	polu	było	zaledwie	20-30	
tys.,	a	rosyjskich	ponad	250	tys.	Ogó-
łem	przez	powstańcze	szeregi	przeszło	
ok.	200	 tys.	żołnierzy,	 stoczono	1229	
zbrojnych	 bitew	 i	potyczek,	 poległo	
około	20	tys.	patriotów	polskich.	W	tej	
strasznie	 nierównej	walce	 ciągle	 ży-
wiono	 nadzieję	 na	 poruszenie	 opinii	
europejskiej.	Do	tego	jednak	nie	doszło	
i	mimo	niezłomnej	postawy	dyktatora	
–	 Romualda	 Traugutta	 oraz	 tysięcy	
dowódców	 i	żołnierzy,	 to	 powstanie	
dogorywało	wiosną	 1864	 r.	Rosła	 za	
to	brutalność	wojsk	carskich,	a	na	wy-

ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem 
(cz. XXI. Polskie miesiące – STYCZEń)



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 9
czerpane	polskie	społeczeństwo	spadły	
liczne	represje.	Ponad	30	tys.	patriotów	
zesłano	na	Syberię,	wielu	było	uwięzio-
nych	i	rannych.
	 Mimo	klęski	Powstanie	Styczniowe	
nauczyło	Polaków	organizować	spraw-
ne	państwo	podziemne.	Konspiracyjne	
doświadczenia	okazały	się	nieocenione	
przede	wszystkim	w	budowaniu	Armii	
Krajowej	i	Polskiego	Państwa	Podziem-
nego	w	czasie	II	wojny	światowej.
 RoZWIĄZAnIe ARMII KRA-
JoWeJ 19 stycznia 1945 r.	W	połowie	
stycznia	 tegoż	 roku	 ruszyła	wielka	
ofensywa	 sowieckich	wojsk.	Klęska	
hitlerowskiej	 III	Rzeszy	była	 kwestią	
kilku	miesięcy.	W	sytuacji	 skrajnego	
zagrożenia	znaleźli	się	żołnierze	kon-
spiracyjnej	 Narodowej	 Organizacji	
Wojskowej,	Narodowych	Sił	Zbrojnych	
oraz	największej	Armii	Krajowej,	po-
nieważ	 niszczenie	 struktur	 polskiego	
państwa	 podziemnego,	 było	 zasadni-
czym	celem	działania	komunistycznych	
sił	 zbrojnych,	 po	 to,	 aby	 zniewolić	
Polaków.	Wiedziano	w	dowództwach,	
że	 już	 od	wiosny	 1944	 r.	 zbrodnicza	
NKWD,	a	potem	terrorystyczne	urzędy	
bezpieczeństwa	dokonały	 aresztowań	
i	mordów	 oraz	wywózek	 do	 łagrów	
dziesiątek	 tysięcy	 polskich	 żołnierzy	
z	Kresów	i	tzw.	Polski	lubelskiej.	W	tej	

sytuacji,	 chcąc	uniknąć	nowych	ofiar	
wśród	leśnych	żołnierzy-partyzantów,	
Komendant	Główny	AK	gen.	Leopold	
Okulicki	wydał	 19	 I	 1945	 r.	 rozkaz	
rozwiązania	Armii	Krajowej.	W	swym	
ostatnim	rozkazie	do	żołnierzy	napisał	
m.in.:	Postępująca szybko ofensywa 
sowiecka doprowadzić może do zajęcia 
w krótkim czasie całej Polski przez 
Armię Czerwoną. Nie jest to jednak 
zwycięstwo słusznej sprawy, o którą 
walczymy od roku 1939. W istocie 
bowiem – mimo stwarzanych pozorów 
wolności – oznacza to zamianę jednej 
okupacji na drugą, przeprowadzoną 
pod przykrywką Tymczasowego Rządu 
Lubelskiego, bezwolnego narzędzia 
w rękach rosyjskich. Żołnierze! Od 
1 września 1939 r. Naród Polski pro-
wadzi ciężką i ofiarną walkę o jedyną 
Sprawę, dla której warto żyć i umierać, 
o swą wolność i wolność człowieka 
w niepodległym Państwie (…). Dalszą 
swą pracę i działalność prowadźcie 
w duchu odzyskania pełnej niepod-
ległości Państwa i ochrony ludności 
polskiej przed zagładą.	W	Polsce	z	na-
dzieją	 oczekiwano	na	 rozstrzygnięcia	
międzynarodowe.	 Niestety	 wyniki	
lutowej	 konferencji	Wielkiej	 Trójki	
w	Jałcie	były	niekorzystne.	Decydujący	
głos	miał	Stalin,	a	USA	i	Wielka	Bryta-

nia	nie	broniły	sprawy	niepodległości	
Polski.	Natomiast	już	od	lutego	1945r.	
w	kraju	narastał	terror	stosowany	przez	
„władzę	ludową”.	Komunistyczne	siły	
przeprowadzały	 przeciwko	 ludności	
polskiej	 brutalne	 akcje	 zbrojne	 nazy-
wane	„rozbrajaniem	terenu”,	które	były	
połączone	z	rabunkami	i	rozstrzeliwa-
niem.	Wobec	 tak	konfrontacyjnej	po-
stawy	komunistów,	żołnierze	polskich	
organizacji	niepodległościowych	często	
na	nowo	wracali	do	konspiracji.	Były	
to	akty	 rozpaczy	związane	z	brakiem	
alternatywy,	 bowiem	 ujawnienie	 się	
groziło	aresztowaniem	i	torturami,	wy-
wózką	do	łagrów,	bądź	śmiercią.	Przy-
bierało	 to	 charakter	 propagandowej	
„rewolucji”,	w	której	„władza	ludowa”	
była	stroną	prowokującą	konflikt.
 Tej władzy zależało na eskalacji 
walk i podziałów, aby móc tworzyć 
pozory wojny domowej, bo tylko 
w ten sposób komuniści mogli znisz-
czyć niepodległościowe pragnienia 
Polaków. A „mieczem” komunizmu 
były urzędy bezpieczeństwa, których 
spadkobiercy (ubecy i esbecy) wciąż 
próbują wpływać na współczesne 
życie społeczne poprzez kłamstwa 
i manipulacje.

(cdn.)
Opracował Zespół

lp. nazwa zadania Wartość

1
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Januszkowice i opacionka
Wykonano	90%	sieci.	Planowane	zakończenie	inwestycji	-	marzec	2013.	Całkowita	wartość	2,9	mln	zł,	
w	tym	środki	zewnętrzne	2,0	mln	zł.

2.053	tys.	zł

2
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Brzostku
Zakończono	I	etap	i	przystąpiono	do	etapu	II	-	roboty	wykończeniowe.	Planowany	termin	zakończenia	
–	październik	2013	r.	Całkowita	planowana	wartość	8,2	mln	zł,	w	tym	środki	zewnętrzne	0,9	mln	zł.

2.844	tys.	zł

3 Remont domu ludowego w Bączałce oraz zagospodarowanie placu w centrum wsi Siedliska-Bogusz
Inwestycja	zakończona.	Środki	zewnętrzne	0,4	mln	zł. 860	tys.	zł

4 Zakup wyposażenia i remont domu Kultury w Brzostku
Inwestycja	zakończona.	Środki	zewnętrzne	0,5	mln	 zł. 1.115	tys.	zł

5
dotacja celowa do Starostwa Powiatowego w dębicy na remont mostu i drogi powiatowej Klecie 
– Frysztak
Inwestycja	zakończona	w	grudniu	2012	r.	Całkowita	wartość	 	5,7	mln	zł,	w	tym	środki zewnętrzne 
2,6 mln zł,	Starostwo	Powiatowe	w	Dębicy	1,6	mln	zł,	Gmina	Brzostek	1,5	mln	zł

1.538	tys.	zł

6 Remont drogi Brzostek ul. ostafińskiego
Inwestycja	zakończona.	Finansowanie	ze	środków	powodziowych	(zewnętrznych) 214	tys.	zł

7 Remont drogi Siedliska-Bogusz Kamionki
Inwestycja	zakończona.	Finansowanie	ze	środków	powodziowych	(zewnętrznych) 185	tys.	zł

8 Remont drogi Brzostek ul. okrągła
Inwestycja	zakończona.	Finansowanie	ze	środków	powodziowych	(zewnętrznych) 114	tys.	zł

9 Remont drogi Przeczyca laskowiec
Inwestycja	zakończona.	Finansowanie	ze	środków	powodziowych	(zewnętrznych) 47	tys.	zł

10
Przebudowa ulicy Gryglewskiego w Brzostku
Ułożono	chodnik	i	wymieniono	część	kanalizacji.	W	2013	roku	planowane	dokończenie	wymiany	kana-
lizacji	i	położenie	nawierzchni	bitumicznej.	Całkowity	planowany	koszt		0,4	mln	zł.

265	tys.	zł

11
Remont drogi powiatowej przez nawsie Brzosteckie i Wolę Brzostecką
Inwestycja	Starosty	Powiatu	Dębickiego	(bez	udziału	budżetu	Gminy	Brzostek).	Całkowity	koszt	1,8	
mln	zł	–	środki	zewnętrzne

Koszt	gminy	
Brzostek	–	0	zł

12
Remonty odcinków dróg gminnych
Bączałka	k/Kmiecika,	Grudna	Dolna	Podkonie	k/Trojnara,	Grudna	Górna	k/Gorczycy,	 Januszkowice	
Zagórze	II	k/Stasiowskiego,	Nawsie	Brzosteckie	k/Kapały	i	Dąbrówka	k/Grygla,	Siedliska-Bogusz	Doły,	
Smarżowa	k/Stasika.	Remonty	przeprowadzone	z	budżetów	będących	w	dyspozycji	Rad	Sołeckich.

208	tys.	zł

13
Remonty dróg transportu lokalnego
Siedliska-Bogusz	Zarzecze	i	Smarżowa	k/Czernika.	Nawierzchnia	żwirowa,	finansowane	ze	środków	
Funduszu	Ochrony	Gruntów	Rolnych	(zewnętrznych)

79	tys.	zł

Razem: 9.522 tys. zł

Niektóre z ważniejszych zadań inwestycyjnych w Gminie Brzostek w 2012 r.

P.S.
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,,Jest taki dzień, 
tylko jeden raz do roku...’’

	 Boże	Narodzenie	 to	 święta	 bogate	
w	zwyczaje	 i	piękno	 tradycji.	 Jedną	
z	nich	jest	przedstawianie	jasełek.
	 21	 grudnia	w	Szkole	
Podstawowej	w	Przeczy-
cy	uczniowie	zaprezento-
wali	 bożonarodzeniową	
inscenizację	 przed	 za-
proszoną	 publicznością.	
Uroczystość	 zosta ła	
połączona	 z	otwarciem	
nowo	 wyremontowa-
nej	 sali	 gimnastycznej	
z	lśniącymi	 ścianami	
i	podłogą,	nowym	oświe-
tleniem	i	ogrzewaniem.
	 Wśród	 gości	 znaleź-
li	 się:	 Pani	 Zofia	 Skór-
ska	 –	 Przewodnicząca	
Rady	Miasta,	 Pan	Piotr	
Szczepkowicz	–	Zastęp-
ca	 Burmistrza,	 Radny	
–	Pan	Alfred	Nawracaj,	
Sołtysi	 –	Pani	Stanisła-
wa	Błoniarz	i	Pan	Stanisław	Wal	oraz	
Przedstawiciele	Rady	Rodziców.
	 Przygotowania	 do	 jasełek	 trwały	
kilka	 tygodni.	 Przedsięwzięcie	 było	
ogromne,	bo	uczestniczyło	w	nim	pra-
wie	 40	 uczniów	 przygotowywanych	
przez	panią	Urszulę	Przybyło.	W	prace	
zaangażowali	się	również	rodzice:	panie	
Małgorzata	Socha,	 Joanna	Sury	 i	pan	
Stanisław	Nawracaj,	 którzy	wykonali	
dekoracje.	Trud	się	opłacił,	gdyż	jasełka	
zostały	nagrodzone	gromkimi	brawami.	
Młodzi	 artyści	w	specjalnie	 przygo-
towanych	 kostiumach	 oraz	 pięknej	
scenografii	nawiązującej	do	Betlejem,	
przedstawili	 sceny	narodzin	Chrystu-
sa.	Był	 św.	 Józef,	Maryja,	 królowie,	
pasterze.	Dzieci	śpiewały	razem	kolędy	
i	pastorałki.
	 Jasełka	wprowadziły	wszystkich	
w	wyjątkowy,	 świąteczny	 nastrój.	
Uczniowie	z	dziecięcą	prostotą	i	wraż-

liwością	 przypomnieli	 jak	wyjątkowe	
jest	 to	 święto,	 a	przekazywane	 sobie	
życzenia	mają	magiczną	moc.	Na	ko-
niec	wszyscy	składali	sobie	świąteczne	
i	noworoczne	życzenia,	a	artyści	zostali	
nagrodzeni	ogromnym	koszem	ze	sło-

dyczami.
	 Jak	co	roku	uczniowie	naszej	szkoły	
zaprezentują	się	przed	szerszą	publicz-
nością,	wystąpią	 z	jasełkami	w	Domu	
Ludowym	w	Skurowej	i	w	Przeczycy.

J.P.

jasełka w Szkole Podstawowej w Przeczycy

 Dla	 każdego	 dziecka	 rozpoczy-
nającego	 edukację	 szkolną,	moment	
pasowania	 na	 pełnoprawnego	ucznia	
to	 bardzo	ważna	 chwila,	 poprzedzo-
na	 długotrwałymi	 przygotowania-
mi.	W	pierwszych	miesiącach	 nauki	
dzieci	 poznają	 szkołę	 i	jej	 otoczenie,	
nowych	kolegów,	a	także	swoje	prawa	
i	obowiązki.	Starają	się,	aby	wzorową	
postawą	w	pełni	zasłużyć	na	przyjęcie	
do	społeczności	uczniowskiej.
		 W	Szkole	Podstawowej	w	Brzostku	
uroczystość	 „Pasowanie	 na	Ucznia	
Klasy	Pierwszej”	pod	hasłem	„Jestem	
przyjacielem	 przyrody”	 odbyła	 się	
7	grudnia	w	pięknie	udekorowanej	na	
tę	 chwilę	 sali	 gimnastycznej.	 Punk-
tualnie	 o	9.00	 Pani	Dyrektor	Maria	
Przebięda	 powitała	 zebranych	 rodzi-

ców,	 nauczycieli	 i	pierwszoklasistów.	
Szczególnie	 ciepłe	 słowa	 skierowała	
do	 pierwszaków,	 którzy	 odświętnie	
ubrani	 czekali,	 aby	 jak	 najlepiej	 za-
prezentować	 przygotowany	 program	
artystyczny.	Życie dziecka porównała 
do łagodnych nizin, nieprzebytych 
równin, wysokich gór, a także do wez-
branego morza oraz pięknego ogrodu. 
Pasowanie jest w pewien sposób takim 
symbolicznym otwarciem ogromnego, 
ekologicznego, czarodziejskiego ogro-
du…	Dodała, iż bramy otwierać będą: 
Pani Ewa Foryś, Pani Małgorzata 
Tomaszewska, Pani Elżbieta Ryba-
-Stanek i Pan Wiesław Płaziak.	Występ	
naprawdę	się	udał!	Dzieci	pięknie	re-
cytowały	wiersze,	śpiewały	piosenki,	
tańczyły,	 i	tym	 samym	udowodniły,	

że	są	gotowe	do	złożenia	uroczystego	
ślubowania	na	sztandar	szkoły.	Rodzi-
ce	nagrodzili	występ	 swoich	pociech	
najwyższymi	notami,	była	nawet	i	plus	
szóstka!
	 W	niezwykle	podniosłej	atmosferze	
pierwszacy	 ślubowali	 być	 dobrymi	
Polakami,	godnie	reprezentować	swoją	
szkołę,	 swym	 zachowaniem	 i	nauką	
sprawiać	 radość	 rodzicom	 i	nauczy-
cielom.	Po	złożeniu	ślubowania,	Pani	
Dyrektor	kładąc	ogromny	ołówek	na	
ramieniu	 każdego	 dziecka,	 dokonała	
symbolicznego	pasowania	 na	ucznia.	
Ten	dzień	z	pewnością	na	długo	zosta-
nie	w	pamięci	wszystkich	uczestników	
tej	pięknej	uroczystości.

atsz
Zdjęcia na str. 17

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej w SP w Brzostku
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	 IV	Mikołajkowy	Turniej	Kyokushin	
Karate	 o	Puchar	Burmistrza	Brzost-
ku	odbył	 się	 9	 grudnia	 2012	 r.	w	sali	
gimnastycznej	Zespołu	Szkół	im.	Jana	
Pawła	II	w	Kleciach.	Do	startu	stanęło	
93	zawodników:	z	Dębicy,	Tarnobrzega,	
Leżajska,	Nowej	 Sarzyny,	 Rudnika,	
Gorzyc,	Ropczyc	i	Brzostku,	którzy	ry-
walizowali	w	konkurencjach	kata,	czyli	
indywidualnym	pokazie	 technik	 oraz	
w	walkach	 semi	 i	full	 kontaktowych.	
Sędzią	 głównym	zawodów	był	 sensei	
Dariusz	Burda	z	Leżajska.
	 Turniej	 zorganizował	Uczniowski	
Klub	 Sportowy	 Kyokushin	 Karate	
w	Brzostku	przy	pomocy	Urzędu	Miej-
skiego,	a	oficjalnego	otwarcia	dokonał	
Burmistrz	Leszek	Bieniek.	Tuż	przed	
rozpoczęciem	zmagań	prezes	brzostec-

kiego	klubu	Robert	Kolbusz	przekazał	
podziękowania	 za	współpracę,	 pro-
mowanie	 oraz	 pomoc	w	działalności	
dla:	Burmistrza	Brzostku	Pana	Leszka	
Bieńka,	Ochotniczej	 Straży	Pożarnej	
w	Brzostku,	 Pani	Marii	 Przebiędy	 –	
dyrektora	SP	w	Brzostku,	 Pani	Anny	
Fundakowskiej	–	dyrektora	ZS	w	Kle-
ciach,	 Tomasza	Mendonia	 –	 trenera	
oraz	Magdaleny	Wąsik	–	utytułowanej	
zawodniczki	klubu.
	 Brzostecki	 klub	 w	klasyf ikacji	
łącznej	 zajął	 III	miejsce.	Do	 sukcesu	
przyczynili	się:
W konkurencjach kata	 –	 Sebastian	
Kolbusz	(III	miejsce),	Magdalena	Piwo-
war	(II	miejsce),	Aleksandra	Finek	(III	
miejsce),	Joanna	Galczak	(II	miejsce),	
Klaudia	 Pięta	 (III	miejsce),	 Patrycja	

Kolbusz	(II	miejsce),	Monika	Wal	(III	
miejsce),	 Paulina	Bulsa	 (II	miejsce)	
i	Magdalena	Wąsik	(III	miejsce).
W konkurencjach kumite	 –	 Joanna	
Galczak	 (III	miejsce),	Klaudia	 Pięta	
(III	miejsce),	Kinga	Finek	(II	miejsce),	
Aleksandra	Zięba	(III	miejsce),	Patrycja	
Kolbusz	(II	miejsce),	Marta	Majewska	
(III	miejsce),	Justyna	Paściak	(III	miej-
sce),	Magdalena	Wąsik	 (III	miejsce),	
Sebastian	Kolbusz	(III	miejsce),	Damian	
Wal	 (I	miejsce),	Daniel	Grygiel	 (III	
miejsce),	Marceli	Święch	(III	miejsce),	
Mateusz	 Sowa	 (III	 miejsce),	 Rafał	
Grygiel	(II	miejsce),	Patryk	Sarna	(III	
miejsce)	i	Piotr	Stasiowski	(III	miejsce).
	 Była	 też	 nagroda	 za	 „niezwykłego	
ducha	walki”,	którą	otrzymał	Marceli	
Święch	 i	nagroda	 dla	 najmłodszego	
zawodnika,	 którą	 przyznano	6-letniej	
Magdalenie	Piwowar	z	Brzostku.

Józef Nosal

III miejsce dla Brzostku

Brzosteccy zawodnicy występujący w turnieju z Prezesem Klubu Robertem Kolbuszem i Burmistrzem leszkiem Bieńkiem

Konkurencja nie śpi
	 W	 bieżącym	 roku	 szkolnym	 uczniowie	Gimnazjum	
w	Brzostku	realizują	projekt	dziennikarski,	który	pozwoli	
im	nie	tylko	szlifować	umiejętności	pisarskie,	ale	także	na-
uczy	reporterskiego	spojrzenia	na	otaczającą	ich	rzeczywi-
stość,	a	przede	wszystkim	pracy	zespołowej.	Tego	trudnego	
zadania	podjęli	się	uczniowie	klasy	Ic.	Pierwszoklasiści	od	
początku	wykazali	się	dużym	zaangażowaniem	i	talentem	
dziennikarskim.	Nauczyciel	prowadzący	postawił	im	tylko	
dwa	warunki:	 prace	muszą	 być	 samodzielne	 i	dotyczyć	
naszego	gimnazjum.	Inwencja	twórcza	uczniów	zadziałała.	
Sami	wymyślili	oprawę,	tytuł,	rubryki.	Samodzielnie	szu-
kają	tematów	i	składają	czasopismo.	Redaktorzy	naczelni	
z	wielką	pasją	podchodzą	do	swoich	zadań.	Czwarty	numer	
już	w	opracowaniu.	Doskonale	uczą	się	przez	zabawę.	Oswo-
ili	podstawowe	formy	dziennikarskiej	wypowiedzi.	Piszą	
notatki	prasowe,	artykuły,	felietony.	Patrzą	na	rzeczywistość	
gimnazjalną	 krytycznie,	 czasem	przez	 różowe	 okulary.	
Snują	wizje	przyszłości	gimnazjum,	często	z	przekorą	za-

chęcają,	np.	do	kontaktu	z	literaturą	w	rubryce	„Nie	czytaj	
–	książki	gryzą”.	 „Sami	Swoi”	 to	 także	źródło	 rozrywki	
i	porad	nie	tylko	kulinarnych.	Najważniejsze,	że	wszyscy	
uczniowie	 chcą	 się	wypowiadać	 na	 łamach	 ich	własnej	
gazety. 
	 „Sami Swoi niepokorny Magazyn Gimnazjalny”	to	do-
skonały	trening	dla	młodych	piór.	Z	pewnością	zabłyśnie	tu	
niejeden	talent	dziennikarski,	może	nawet	konkurencja	dla	
„Wiadomości	Brzosteckich”.	Nasi	reporterzy	są	wszędzie	
i	znajdą	każdy	 ciekawy	 temat,	 nawet	 najbardziej	 ukryty.	
Materiałów	nie	 brakuje,	 dlatego	kolejne	 numery	 są	 dość	
obszerne.	Oczywiście	 ze	względów	finansowych	 gazeta	
drukowana	jest	tylko	w	jednym	bezcennym	egzemplarzu,	
ale	 chętni	 czytelnicy	mogą	 się	 z	nią	 zapoznać	na	 stronie	
internetowej	Gimnazjum	w	Brzostku	(www.brzostekgim.
glt.pl)
	 To	czasopismo	dla	Wszystkich!	Wystarczy	otworzyć	plik	
Sami	Swoi	w	dziale	Mistrzowie	pióra	(po	lewej	na	głównej	
stronie).	 Plik	 potężny,	 długo	 się	 otwiera,	 ale	 cierpliwość	
będzie	nagrodzona.	Miłej	lektury!

A. Kobak-Hunia
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	 Na	październik	przypada	Międzyna-
rodowy	Miesiąc	Bibliotek	Szkolnych,	
który	w	tym	roku	obchodziłyśmy	pod	
hasłem	„Biblioteki szkolne – klucz do 
przeszłości, teraźniejszości i przyszło-
ści”. 
	 W	 czytelni	 zorganizowałyśmy	
wystawę	zatytułowaną	„Wspomnienia 
o Ojcu Świętym i jubileusze szkoły”,	
która	wiązała	się	tematycznie	z	obcho-
dami	rocznicy	powstania	szkoły	i	nada-
nia	jej	imienia	Jana	Pawła	II.	Oglądający	
ją	mogli	zapoznać	się	z	historią	Zespołu	
Szkół,	obejrzeć	fotografie	przedstawia-
jące	 najważniejsze	wydarzenia	 z	jego	
życia	 oraz	 powspominać	 obchody	
25-lecia,	 40-lecia,	 45-lecia	 i	50-lecia	
szkoły.	Druga	 część	wystawy	 została	
poświęcona	 naszemu	Patronowi.	 Za-
wierała	 ona	 fragmenty	 wspomnień	
uczniów	dotyczące	Jana	Pawła	II	i	jego	
pontyfikatu	 oraz	 pozycje	 książkowe	
dotyczące	Papieża	–	Polaka.	W	związku	
z	ogłoszeniem	roku	2012	Rokiem	Józefa	
Ignacego	Kraszewskiego	kolejną	wysta-
wę	poświęciłyśmy	właśnie	temu	twórcy.	
Nosiła	ona	tytuł	„Tak	rodziła	się	miłość	
do	ksiąg”	 i	zawierała	 podstawowe	 in-
formacje	na	 temat	autora	Starej baśni 
i	jego	twórczości.	Bogaty	zbiór	książek	
i	fotografii	pozwolił	młodzieży	na	przy-
pomnienie	sylwetki	tytana	pracy.	
	 Dopełnieniem	obchodów	Roku	Kra-

szewskiego	była	uroczysta	wieczornica	
pt. „Powracałem ciągle myślą do … 
Romanowa” w	wykonaniu	Kawiarenki	
Literackiej.	Zgromadzonej	 licznie	 pu-
bliczności	młodzież	przybliżyła	sielskie	
dzieciństwo	 pisarza	 spędzone	w	Ro-
manowie,	 późniejszy	 pobyt	w	szkole	
w	Białej	 Radziwiłowskiej,	 Lublinie,	
Świsłoczy.	Nade	wszystko	przedstawiła	
J.	 I.	Kraszewskiego	 jako	 niekwestio-
nowanego	 znawcę	 kobiet,	 ich	 duszy,	
osobowości	 i	związanej	 z	nimi	 niero-
zerwalnie…	miłości.	W	postaci	z	epoki	
wcielili	się:	Artur	Skowron,	Kamil	Bie-
lecki,	Paweł	Nylec	oraz	Urszula	Chajec,	
Dominika	 Przybyło,	Agata	 Potrzeba,	
Aneta	Wnęk,	Anna	Wójcik,	Angelika	
Marcinek,	Ewelina	Węgrzyn,	Karolina	
Staniszewska,	Magdalena	Kaczmarek,	
Katarzyna	Bielańska,	Marzena	Sztorc,	
Dorota	Drozd,	Agnieszka	Drechsler,	
Monika	Pieniądz,	Anna	Rogowska.
	 Jednocześnie	z	wystawą	poświęconą	
J.I.	Kraszewskiemu	zorganizowałyśmy	
wystawę	 „Książek	 z	autografem”,	
wśród	których	znalazły	się	takie	pozy-
cje	 jak:	Rozmowy bez retuszu	A.	Bar-
cisia, Las pełen zwierza	E.	Marszałka,	
O szczęściu	 J.	Kudłacz,	Za i przeciw, 
czyli sądy kapturowe Ojca Leona oraz 
książka	J.	Knaflewskiej	Jan Paweł II,	
na	której	podpis	złożył	kardynał	S.	Dzi-
wisz.

	 Kolejnym	punktem	 obchodów	na-
szego	 święta	 był	 konkurs	„Najlepszy 
czytelnik miesiąca”,	 którym	 została	
Krystyna	 Strojek	 z	kl.	 II	 TAK	 oraz	
konkurs	 na	 najlepiej	 czytającą	 klasę,	
którą	 okazała	 się	 kl.	 IV	TŻA.W	paź-
dzierniku	 odbył	 się	 także	Kiermasz	
Taniej	Książki,	 dzięki	 któremu	pozy-
skaliśmy	do	biblioteki	12	nowych	po-
zycji	książkowych.	Zbiory	biblioteczne	
zostały	 powiększone	 również	 dzięki	
ofiarności	nauczycieli,	którzy	w	ramach	
akcji	„Podaruj książkę bibliotece” 
przekazali	 11	woluminów,	 za	 co	 im	
serdecznie	 dziękujemy.	 Centralnym	
punktem	obchodów	Międzynarodowe-
go	Miesiąca	Bibliotek	Szkolnych	było	
spotkanie	 z	poetką	 Jadwigą	Kudłacz,	
absolwentką	 naszej	 szkoły,	w	którym	
brały	 udział	 klasy:	 IV	TŻA,	 IV	TŻB	
i	III	TŻA.	Autorka	 tomiku	„O szczę-
ściu”	opowiedziała	o	początkach	swojej	
twórczości,	 o	tym	 jak	 doszło	 do	wy-
dania	 jej	 pierwszego	 zbioru	wierszy,	
omówiła	 problematykę	 swej	 poezji,	
przedstawiła	nam	także	swoje	plany	na	
przyszłość.	W	dalszej	 części	 spotka-
nia	 zgromadzeni	 uczniowie	 zadawali	
poetce	wiele	 pytań	 dotyczących	 jej	
działalności	literackiej.	Na	zakończenie	
wszyscy	wysłuchali	 ze	wzruszeniem	
nieopublikowanych	 jeszcze	wierszy	
autorstwa	 Jadwigi	Kudłacz	 odczyta-
nych	przez	Anetę,	Katarzynę	i	Ewelinę	
z	Kawiarenki	 Literackiej.	 Spotkanie	
zakończyła	 swobodna	 rozmowa	 przy	
herbatce	oraz	wspólna	fotografia.

Teresa Młyniec, Joanna Betlej

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 
w Zespole Szkół im. jana Pawła II w Brzostku

Spotkanie zakończyła swobodna rozmowa przy herbatce

Wieczornica pt. „Powracałem ciągle myślą do … Romanowa” Wystawa zatytułowana „Wspomnienia o Ojcu Świętym”
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Groch z kapustą
	 Wskaźnik	 bezrobocia	 w	Polsce	
wynosi	obecnie	około	13%,	największe	
bezrobocie	 jest	wśród	osób	młodych,	
bo	 sięga	 27%.	Bezrobotnych	 po	 stu-
diach	jest	235	tysięcy.	Co	ósmy	Polak	
bez	pracy	ma	dyplom	wyższej	uczelni.	
Jeszcze	 kilkanaście	 lat	 temu	mówiło	
się,	 że	 wystarczy	 ogólniak,	 potem	
studia	magisterskie,	znajomość	języka	
angielskiego	i	umiejętność	posługiwa-
nia	się	komputerem,	a	praca	na	pewno	
się	znajdzie.	Nie	znalazła	się	jednak.
	 Grunt	to	kształcić	ludzi	myślących,	
niezależnie	od	ukończonego	kierunku.	
Człowiek,	który	umie	myśleć,	da	sobie	
radę	niezależnie	od	środowiska,	w	któ-
rym	się	znajdzie.	Ten,	który	jest	zbyt	
wąskim	 specjalistą,	 nie	 potrafiącym	
spojrzeć	 „ponad	 płotem”	 przegra	 na	
rynku	pracy.	Do	tego	specjaliści	klasy-
fikują	absolwentów	wyższych	uczelni	
w	grupie	osób	wysokiego	ryzyka,	czyli	
tych	 najbardziej	 zagrożonych	 bezro-
bociem.	 Ze	 statystyk	Ministerstwa	
Pracy	i	Polityki	Społecznej	wynika,	że	
w	połowie	roku	w	pośredniakach	w	ca-
łej	 Polsce	 zarejestrowanych	 było	 już	
ponad	216	tysięcy	Polaków	legitymu-
jących	się	wyższym	wykształceniem.	
Wciąż	 ich	 przybywa.	 Pracy	 szukają	
średnio	przez	pół	roku,	a	kiedy	ją	już	
mają,	to	nierzadko	są	rozczarowani	wa-
runkami	zatrudnienia.	Nic	dziwnego,	
że	myślą	o	wyjeździe.
	 Sygnały	 płynące	 z	gospodarki	 są	
niepokojące,	mogą	jedynie	podtrzymać	
trend	nowych	wyjazdów.	Może	mieć	
to	 fatalne	 skutki	 dla	 naszego	 rynku	
pracy.	Tracimy	wykształconych	ludzi,	
tracimy	 zarówno	mózgi,	 jak	 i	ręce	
do	pracy.	Młodych	 ludzi	w	kraju	 jest	
coraz	mniej.	Ci	 którzy	 zostaną	 będą	
mieli	jeszcze	trudniej,	ponieważ	będą	
musieli	 pracować	 na	 coraz	większą	
liczbę	starszych	osób.
	 Eksperci	 nie	mają	wątpliwości,	 że	
taka	sytuacja	to	po	części	efekt	żywio-
łowego	rozwoju	edukacji,	dzięki	której	
gwałtownie	przybywa	osób	z	wyższym	
wykształceniem.	W	końcu	marca	ubie-
głego	roku	było	ich,	jak	wykazał	spis	
powszechny,	prawie	5,7	mln	–	o	78%	
więcej	 niż	 przed	 dziewięcioma	 laty.	
Za	 tym	 boomem	 edukacyjnym	 nie	
nadąża	 jednak	gospodarka.	Na	przy-
kład	w	ubiegłym	 roku	mury	 uczelni	
wyższych	opuściło	ok.	470	tys.	absol-
wentów,	podczas	gdy	na	rynku	pracy	
–	jak	szacują	eksperci	NBP	–	powstało	
w	całym	2011	roku	zaledwie	240	tys.	
nowych	etatów	wymagających	wyższe-
go	wykształcenia.
	 Problemy	osób	 po	 studiach	wiążą	
się	także	ze	złą	strukturą	kształcenia	
na	uczelniach.	Szkoły	wyższe	kończy	
za	 dużo	 osób	 ze	 specjalnościami,	
którymi	 rynek	 jest	 już	 nasycony	 na	
wiele	 lat.	Dotyczy	 to	między	 innymi	
ekonomistów.	Dlatego	wśród	 zareje-
strowanych	osób	bez	zajęcia	w	końcu	

pierwszego	 półrocza	 było	 ich	 blisko	
16	tys.	–	to	dało	im	bardzo	wysoką,	bo	
20	pozycję	w	całym,	 liczącym	około	
2	tys.	zawodów	i	specjalności	rankingu	
bezrobotnych.	Dość	wysoko	na	liście	
wykształconych	 bez	 zajęcia	 znaleźli	
się	także	pedagodzy	(pracy	nie	ma	10,8	
tys.	z	nich),	specjaliści	od	marketingu	
(ponad	 7	 tys.),	 politolodzy	 (3,6	 tys.)	
i	socjolodzy	(2,6	tys.).
	 Eksperci	zwracają	uwagę,	że	szyb-
kiemu	rozwojowi	edukacji	nie	towarzy-
szy	 odpowiednia	 jakość	 kształcenia.	
W	 obliczu	 niżu	 demograficznego	
uczelnie	obniżają	wymagania	już	pod-
czas	etapu	rekrutacji	na	studia.
	 Dwie	 trzecie	 prywatnych	 uczelni	
zniknie	 z	mapy	 Polski	 do	 2015	 r.	 –	
twierdzi	 „Dziennik	Gazeta	Prawna”.	
Proces	 likwidacji	 trwa.	Z	 338	 szkół	
wyższych	działających	jeszcze	w	2011	
r.	zamknięto	27,	a	22	są	w	stanie	likwi-
dacji.	Według	gazety	to	dopiero	począ-
tek	czystki	w	branży,	bo	w	miarę	 jak	
pogłębia	się	niż	demograficzny	i	spada	
liczba	 studentów,	 będzie	 przybywać	
szkół	bankrutów.	Z	szacunków	Polskiej	
Konfederacji	 Pracodawców	Prywat-
nych	 Lewiatan	wynika,	 że	w	ciągu	
najbliższych	2–3	 lat	 zniknie	 ok.	 200	
niepublicznych	uczelni.	W	pierwszej	
kolejności	 upadną	 te,	 które	mają	 do	
tysiąca	słuchaczy.	W	2025	r.	zostanie	
tylko	50	uczelni	prywatnych.	Szykuje	
się	 prawdziwa	 rewolucja	 na	 studiach	
–	podaje	„Rzeczpospolita”.	Nauka	na	
popularnych	kierunkach	będzie	ogra-
niczona,	ale	uczelnie	lepiej	przygotują	
do	zawodu.
	 Rząd	przedstawił	założenia	reformy,	
którą	 planuje	wprowadzić	 na	 uczel-
niach	w	związku	 z	niżem	 demogra-
ficznym	 i	problemami	młodych	 ludzi	
na	 rynku	 pracy.	 Projekt	 ustawy	ma	
być	gotowy	w	marcu.	Niektóre	zmiany	
są	rewolucyjne.	Ograniczona	zostanie	
liczba	kierunków,	które	uznawane	są	
często	 za	wylęgarnie	 bezrobotnych,	
jak	np.	socjologia,	psychologia	czy	za-
rządzanie.	Zarówno	część	prywatnych,	
jak	i	publicznych	uczelni,	może	stracić	
prawo	do	ich	prowadzenia.	Utrzymają	
je,	jeśli	wprowadzą	bardziej	praktyczne	
zajęcia.	Uczelnie	zyskają	prawo	do	za-
liczania	umiejętności	zdobytych	poza	
salami	wykładowymi	 (np.	 studentom	
prawa	za	pracę	w	kancelariach).	Cał-
kowitą	nowością	będą	natomiast	studia	
dualne.	 Pozwolą	wiedzę	 teoretyczną	
zdobyć	 na	 uczelni,	 a	praktyczną	 –	
w	firmie.	Co	więcej,	od	2014	r.	najlepsi	
studenci	mają	otrzymywać	stypendia	
naukowe	już	na	pierwszym	roku,	a	nie	
jak	obecnie	na	drugim.

Zawody zagrożone bezrobociem
	 Bezrobotnych	można	znaleźć	w	każ-
dym	zawodzie,	ale	są	również	profesje,	
które	są	szczególnie	narażone	na	brak	
zatrudnienia.	„Dziennik	Gazeta	Praw-
na”	 opublikował	 ranking	 zawodów,	
które	 są	 najbardziej	 zagrożone	 bez-

robociem.	Oparł	się	w	nim	na	danych	
resortu	 pracy	 i	polityki	 społecznej,	
pochodzących	z	urzędów	pracy.	
Technik mechanik –	zarejestrowanych	
23,9	tys.	bezrobotnych
Szwaczka – zarejestrowanych	24	tys.	
bezrobotnych
Kucharz –	zarejestrowanych	30,8	tys.	
bezrobotnych
Robotnik budowlany	–	zarejestrowa-
nych	33	tys.	bezrobotnych
Murarz	–	zarejestrowanych	33,2	tys.	
bezrobotnych
Krawiec	–	zarejestrowanych	33,3	tys.	
bezrobotnych
Technik ekonomista – zarejestrowa-
nych	40	tys.	bezrobotnych
Ślusarz	 –	 zarejestrowanych	 40	 tys.	
bezrobotnych
Sprzedawca	 –	 zarejestrowanych	158	
tys.	bezrobotnych

Zawody przyszłości
	 Mechatronik,	„mystery	client”	 lub	
„mystery	shopper”	–	czyli	„tajemniczy	
klient”	–	osoba	bez	twarzy,	bez	nazwi-
ska,	którą	wynajmują	korporacje,	aby	
sprawdziła	 na	własnej	 skórze	 jakość	
obsługi	w	oddziałach	firmy,	 teletutor	
–	czyli	wykładowca	telewizyjny,	pie-
lęgniarz	alpinista	–	osoba	taka	wspina	
się	 na	 drzewa	 i	obcina	 stare	 gałęzie,	
groomer	 –	 osoba,	 która	 dba	 o	urodę	
psa,	dietetyk,	opiekun	osoby	starszej,	
specjalista	od	uzależnień,	rehabilitant,	
technolog	 żywienia,	 absolwenci	me-
dycyny,	 chemii,	matematyki,	 fizyki,	
biotechnologii,	 inżynierowie	 –	 naj-
większą	popularnością	 spośród	 inży-
nierów	będą	cieszyć	się	specjaliści	od	
nowych	 technologii,	 IT,	 informatyki,	
programowania,	 baz	 danych,	 obsługi	
przepływu	 informacji	 w	Internecie	
oraz	 samego	 Internetu	 i	związanych	
z	nim	 innowacji,	 administratorzy	
sieci,	webmasterzy,	 analitycy	 syste-
mów	komputerowych	oraz	specjaliści,	
agenci	 biur	 pomagających	w	prowa-
dzeniu	 działalności	 gospodarczej	
i	pośrednicy	handlowi,	techniczny	per-
sonel	obsługi	komputerów,	operatorzy	
sprzętu	optycznego	i	elektronicznego,	
gospodarze	 budynków,	 zmywacze	
szyb	 i	podobni,	 operatorzy	 linii	 pro-
dukcyjnych	i	robotów	przemysłowych	
w	przemyśle,	 sekretarki	 i	operatorzy	
maszyn	 biurowych,	 specjaliści	 nauk	
społecznych,	 robotnicy	 produkcji	
wyrobów	 precyzyjnych	 z	metali,	
pracownicy	 ochrony,	 pracownicy	 do	
spraw	finansowych	 i	statystycznych,	
specjaliści	do	spraw	biznesu,	pozostali	
specjaliści	szkolnictwa	i	wychowawcy,	
pracownicy	działalności	artystycznej,	
rozrywki	i	sportu,	architekci,	inżynie-
rowie	 i	pokrewni,	 ładowacze	 nieczy-
stości	i	pokrewni,	pracownicy	obsługi	
biurowej,	pracownicy	opieki	osobistej,	
operatorzy	maszyn	do	produkcji	wyro-
bów	z	gumy	i	tworzyw	sztucznych.

Janina Słupek
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„Świeciła gwiazda na niebie
srebrna i staroświecka.
Świeciła wigilijnie
każdy ją znał od dziecka.
Zwisały z niej z wysoka
długie srebrzyste promienie
A każdy promień to było 
jedno świąteczne życzenie…”

	 Nowy	Rok	2013	powitał	nas	mroź-
ną,	 śnieżną	 aurą.	 Rynek	 brzostecki	
przykryty	śnieżną	pierzynką,	a	drzewa	
otulone	są	kożuchami	bieli	i	obwisłymi	
gałęziami	 –	wyglądają	 jak	 strażnicy	
czuwający	nad	 tą	ziemią.	W	wieczor-
nym	 pejzażu	 zespalają	 się	 z	szopką	
betlejemską,	nad	którą	czuwa	gwiazda	
lśniąca	 blaskiem	 i	migocącym	 świa-
tłem.	A	w	szopce	i	żłóbek	z	siankiem,	
zwierzęta	i	pastuszkowie	stoją	z	ukło-
nem	 przed	Dzieciątkiem,	 które	 leży	
nie	w	purpurach	i	puchach	wygód,	ale	
skromnie	i	ubo-
go	 na	 sianku.	
Nad	 Dzieciąt-
kiem	 pochylo-
na	 jest	Matula	
z 	 z a t r o sk a n ą	
twarzą,	 a	obok	
stoi	Opiekun	do-
stojny,	poważny,	
skupiony	 –	 to	
Św.	 Józef.	 Od	
czasu	 do	 czasu	
zatrzymują	 się	
tutaj	 przechod-
nie,	 pochylają	
głowy	 kobiety,	
a	młodzi	i	przy-
jezdni	 robią	 so-
bie	 zdjęcia	 na	
pamiątkę	 Świąt	
Bożego	 Naro-
dzenia.	 Światła	
z lampek ko -
lorowych	 i	łańcuchów	 spływają	 na	
ziemię,	 zespalają	 się	 i	wprowadzają	
przechodnia	w	niezwykły	 i	czarowny	
świat	 świąteczny	 i	noworoczny.	 Jaki	
On	będzie	ten	Nowy	Rok?	–	hojny,	po-
godny,	urodzajny,	zdrowy,	pełen	pokoju	
w	rodzinach,	we	wspólnotach	i	uniach	
światowych	–	 jaki	On	będzie…?	Oby	
bez	wojen,	bez	kataklizmów,	niezgody	
i	nienawiści,	oby	tęgi	był	i	pełen	otwar-
tego	serca	–	spraw	to	Nowonarodzone	
Dziecię	–	prosimy	Cię…
	 Idę	 ulicą	 Ignacego	Łukasiewicza.	
Zaraz	z	góry	widać	ciągnący	się	sznur	
samochodów,	 z	ciężkim	 ładunkiem	
tirów	 i	tych	 przeróżnych	 osobowych.	
Jakże	 zmieniły	 się	 sceny	 z	mojego	
widzenia	 tutaj,	 na	 tej	 ruchliwej	 ulicy,	
będącej	 traktem	międzynarodowym,	
wiodącym	podróżnych	od	granicy	za-
chodniej	po	Słowację,	po	nasze	polskie	
góry	i	do	miast	już	dalej	odległych	od	
Brzostku.	Szybko	tutaj	mkną	auta,	zaś	
piesi	 –	 kobiety	 z	zakupami,	młodzież	
i	dzieci	do	szkoły,	mężczyźni	na	rowe-
rach	–	bezpiecznie	i	spokojnie	podążają	

wygodnymi	chodnikami.
	 Naprzeciw	zabudowań	Pruchników,	
po	drugiej	stronie	ulicy	Łukasiewicza,	
pamiętam	ruiny	dużego,	murowanego	
domu	 ze	 studnią	 na	 pompę,	 a	wokół	
krzewy	bzu	i	jaśminu.	W	tym	budynku	
przed	wojną	 była	 brzostecka	 apteka	
z	niecodziennym	 historycznym	 za-
pisem.	Otóż	była	 to	 apteka	wielkiego	
Polaka,	 twórcy	przemysłu	naftowego,	
który	w	wyniku	destylacji	ropy	nafto-
wej	otrzymał	naftę	oraz	skonstruował	
lampę	naftową.	Był	pierwszym	założy-
cielem	destylarni	ropy	naftowej	w	Bó-
brce	koło	Krosna.	Tam	też	wybudował	
pierwszy	 ręczny	 szyb	 naftowy.	 Tym	
wielkim	twórcą	i	wynalazcą	był	Ignacy	
Łukasiewicz	 –	 aptekarz	 z	Brzostku.	
Od	 niego	 aptekę	 odkupił	 burmistrz	
brzostecki	schyłku	lat	osiemdziesiątych	
XIX	wieku	Porofiry	Zieniewicz	–	po-
chowany	na	brzosteckim	cmentarzu	–	

następnym	aptekarzem	był	Józef	Bursa.	
Ten	obiekt	miał	się	dobrze,	a	pracujący	
w	nim	aptekarze	służyli	chorym.	Wojna	
jednak	 dopełniła	 spustoszenia	 owego	
budynku	i	zostały	z	niego	tylko	ruiny.	
W	 latach	 pięćdziesiątych	 to	miejsce	
służyło	jako	plac	zabaw	dla	dziewcząt	
i	chłopców	w	chowanego.	Siostry	 ap-
tekarza	Adolfina	i	Helena	zwane	przez	
brzostowian	ciocią	Dolcią	i	ciocią	Helą	
mieszkały	u	Trześniowskich	–	obecnie	
dom	Marii	i	Czesława	Kawalców.	Były	
to	 kobiety	wykształcone,	 posiadały	
duży	zbiór	książek	i	dzieł,	nawet	i	tych	
zakazanych	 przez	 reżim	 polityczny	
kraju,	 z	którego	 korzystała	 ucząca	
się	młodzież	 brzostecka.	Dzisiaj	 ten	
plac	 dawnej	 apteki	 został	 zagospoda-
rowany	 przez	Gminną	 Spółdzielnię,	
wybudowano	 tam	 pawilon	Hermes,	
który	 też	 przez	ostatnie	 lata	 zmieniał	
właścicieli	 i	użyteczność.	 Najpierw	
obok	sklepu	spożywczego	–	na	piętrze	
–	był	duży	lokal	przeznaczony	na	dys-
koteki.	Ściągała	do	Brzostku	młodzież	
z	okolicznych	miejscowości	i	bawiła	się	

prawie	do	świtu	przy	głośnej	muzyce:	
rockowej,	 jazzowej	 i	folk.	Nie	zawsze	
były	 spokojne	 owe	 „tańcujące”	 dni,	
czasami	wkraczał	patrol	policyjny,	aby	
ustatkować	najbardziej	 rozwrzeszcza-
nych	młodzieńców.	Z	czasem	owe	tańce	
skończyły	się,	a	w	tym	lokum	powstały	
nowe	sklepy,	Biblioteka	Gminna,	która	
bogata	jest	w	nowoczesny	księgozbiór,	
posiada	czytelnię	internetową,	w	której	
organizuje	 też	 spotkania	 z	pisarzami,	
ciekawymi	ludźmi	i	prowadzi	informa-
cję	 biblioteczną.	 Pracują	 tutaj	 dobrzy	
fachowcy	 z	długoletnią	 bibliotekarką	
Marią	Kawalec,	która	nie	tyko	otwarta	
jest	na	pomoc	fachową	czytelnikom,	ale	
także	jest	ciepłą	i	przyjacielską	kobietą	
i	skupia	wokół	 siebie	 nie	 tylko	dzieci	
i	młodzież	 szkolną,	 ale	 także	 ludzi	
starszych.	Na	samej	górze	mieściło	się	
biuro	ODR-u,	w	którym	pracowała	Zo-
fia	Skórska	i	służyła	doradztwem	rolni-

czym.	Dziś	tam	
jest	 pracownia	
jubilerska	Joan-
ny	i	Marka	Prze-
woźników,	 sto-
isko	 z	używaną	
odzieżą,	 sklep	
wodno-kanali-
zacyjny,	 sklep	
z aopa t r z en i a	
rolniczego	 oraz	
zakład	 wulka-
nizacyjny,	który	
wraz ze sklepem 
motor yzacy j-
nym	mieści	 się	
z	tyłu	budynku.	
	 O b o k 	 j e s t	
posesja	 Pruch-
n i ków, 	 p r z y	
której	 stoi	 tar-
tak	 już	 dzisiaj	
nieczynny.	 Był	

to	obiekt	bardzo	potrzebny	w	Brzostku.	
W	okresie	odbudowy	po	zniszczeniach	
wojennych	 i	rozbudowy	nowych	ulic,	
osiedli,	ciął	duże	pnie	drzew	na	deski	
grube,	cienkie	i	jeszcze	cieńsze…	ciągle	
tam	było	gwarno,	a	stosy	drzew	coraz	
większe.	Właściciel	Stanisław	Pruchnik	
był	 bardzo	 uczynny	 i	nie	 odmawiał	
nikomu	pomocy.	Górka	 za	 tartakiem	
w	stronę	jeziora	nazywana	była	stokiem	
sportowym.	Tutaj	właśnie	odbywały	się	
zawody	saneczkarskie	i	narciarskie	od	
pierwszego	śniegu	do	ostatniej	zmarz-
liny.	Chłopcy	ubijali	ze	śniegu	skocznie	
narciarskie,	 a	małe	 dzieci	 zjeżdżały	
na	 butach,	workach	 z	sianem,	 zaś	 po	
lodzie	na	jeziorze	odbywały	się	wyści-
gi	na	drewnianych	 łyżwach.	Czasami	
kończyło	się	to	kąpielą	w	przerębli,	ale	
koledzy	 szybko	 ratowali	 nieszczęśni-
ka.	 Przez	 całe	 lata	 tych	 zabaw	nigdy	
nie	zdarzyło	się	większe	nieszczęście.	
Po	 tych	zawodach	zimowych	wracały	
dziewczęta	 i	chłopcy	 z	pąsową	buzią,	
czerwonym	 nosem,	 przemoczonymi	
rękawicami,	mokrymi	nogami…	a	po-

Opowieści dawnej treści – ulica Łukasiewicza

Fot. J. Nosal
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tem	była	bura	w	domu	z	tzw.	„kuracją	
rozgrzewającą	 na	 pupę”…	garnuszek	
gorącego	mleka	z	masłem	i	czosnkiem	
i	już	zdrowie	było	w	porządku.
	 Obok	 tej	 posesji	 stoi	 drewniany	
dom	zawsze	od	lat	pięknie	ukwiecony,	
to	dawne	włości	Forysiów	–	Skoczów,	
a	obecnie	Dziurdzików,	którzy	zabudo-
wali	następną	działkę	dużym	wieloro-
dzinnym	domem	mieszkalnym.	Niżej	
była	 posesja	mieszczan	 brzosteckich	
Szczepanowskich,	 ludzi	 niezwykle	
otwartych	na	potrzeby	innych.	Gospo-
darz	miał	parę	koni,	którymi	nie	tylko	
uprawiał	 swoją	 ziemię	 i	sąsiadów,	 ale	
także	woził	towar	do	prywatnych	skle-
pów	z	Jasła	 i	Tarnowa	oraz	materiały	
budowlane	 i	węgiel,	 a	w	niedzielę	 za-
wsze	rano	szedł	z	żoną	na	Mszę	świętą.
	 Po	 drugiej	 stronie	 ulicy	 Ignacego	
Łukasiewicza	 szumiały	 łany	 zbóż,	
wiły	 się	 ścieżki	 pomiędzy	 poletkami	
ziemniaczanymi,	 kukurydzianymi	
i	warzywnymi.	Z	 czasem	została	wy-
budowana	 piękna	 rezydencja	 przez	
Halinę	i	Zbigniewa	Gryglów	–	lekarza	
weterynarii,	a	obecnie	jest	to	posiadłość	
Piękosiów.	Ciut	niżej	stał	dom	Kolbu-
szów	–	krawca	brzosteckiego	–	przed	
którym	rosła	rozłożysta	lipa	z	kapliczką	
zawieszoną	na	pniu.	Tam	 też	na	 fosie	
był	 „punkt	 ubierania	 butów”	 idących	
bukowian,	januszkowiczan	i	klecian	do	

miasta,	do	kościoła,	sklepów	i	urzędów.	
Owi	mieszkańcy	oddaleni	od	Brzostku	
podróżowali	boso,	zaś	buty	ubierali	tuż	
przed	wejściem	do	miasta.
	 Po	 tej	 stronie	 stoku	 był	 też	 dom	
Himiaka,	pracownika	urzędu	Gromadz-
kiej	Rady.	Najbardziej	 zapamiętałam	
go	 jako	 „bębnistę”	w	dzień	 targowy,	
kiedy	to	stał	na	rynku	i	donośnie	bębnił	
wzywając	mieszkańców	do	wysłucha-
nia	 zarządzeń	 i	uchwał	 z	magistratu	
brzosteckiego	–	 był	 to	 taki	 ówczesny	
środek	masowego	przekazu.	Obok	tego	
domu	 była	 posesja	 Zofii	 Rasińskiej,	
która	w	podeszłym	wieku	zamieszkała	
u	Stanclików.	Później	powstały	domy:	
Szczepaników,	 Surdelów,	 Czechow-
skich,	a	tuż	za	nimi	widnieje	drewnia-
ny	dom	Anny	Stanoch odkupiony	od	
Niemczyńskich.
	 Od	tej	posesji	ciągnęły	się	pola	i	bar-
dzo	mokra	łąka,	dziś	ten	teren	jest	zme-
liorowany	i	zabudowany	nowoczesnymi	
domami	z	wymyślnymi	ogrodzeniami	
i ciekawymi ogrodami kwiatowymi. 
Nie	 sposób	 wymienić	 wszystkich	
mieszkańców	 tej	 strony	 ulicy	 i	tych	
starszych	i	tych	całkiem	nowych.
	 Po	 drugiej	 stronie	 ulicy	 Łukasie-
wicza	 stoi	 okazały	 budynek	piętrowy	
Lemka	–	klucznika	więzienia	w	Brzost-
ku,	 dziś	 jest	 to	własność	Wiesławy	
Gawrych.	W	dali	 są	nowe	zabudowa-

nia	 z	bardzo	 atrakcyjnymi	 ogrodami	
i	ogrodzeniami.	Przy	ulicy	zaś	stoi	dom	
mieszkalny	Strączków.	To	tutaj	często	
rozbrzmiewała	 ludowa	melodia,	 gdyż	
Mieczysław	był	urodzonym	muzykan-
tem.	 Już	w	wojsku	 grał	w	orkiestrze	
wojskowej,	 a	potem	 akordeon	 i	basy	
były	 jego	 ulubionymi	 instrumentami.	
Po	tej	stronie	ulicy	wyrosły	nowoczesne	
jednorodzinne	 i	wielorodzinne	 domy.	
Ze	 starszych	 zaś	 domostw	wymienię	
dom	rodzinny	Samborskich,	w	którym	
obecnie	 włodarzy	 najmłodszy	 syn	
Stanisław	zawołany	rzeźbiarz	i	malarz	
brzostecki.
	 Przed	skrzyżowaniem	z	ulicą	Rów-
nie	powstała	stacja	paliw	AMA	Anny	
i	Artura	Majewskich	 z	dobrym	 za-
pleczem	 kulinarnym.	To	właśnie	 tu-
taj	 odbywają	 się	 rodzinne	 spotkania	
okolicznościowe,	 a	kierowcy	 i	turyści	
wychwalają	nowoczesne	menu.
	 To	w	blasku	gwiazdy	betlejemskiej	
wiodła	mnie	pamięć	po	tamtych	odle-
głych	latach	i	pomogła	mi	wspomnieć	
niektórych	mieszkańców	tej	ziemi.	Było	
tu	 inaczej,	może	 biedniej,	 ale	 bardzo	
rodzinnie.	 Takiej	właśnie	 rodzinnej	
atmosfery	w	2013	roku	życzę	nie	tylko	
mieszkańcom	ulicy	Łukasiewicza,	ale	
także	wszystkim	mieszkańcom	Ziemi	
Brzosteckiej.

Zuzanna Rogala

	 Rozpoczęcie	nauki	w	szkole	jest	nie-
wątpliwie	bardzo	ważnym	wydarzeniem	
w	życiu	każdego	dziecka.	Od	września	
2014	 roku	wszystkie	 sześciolatki	 zo-
staną	 objęte	 obowiązkiem	 szkolnym.	
W	związku	z	tym,	Stowarzyszenie	„Ra-
zem	w	Przyszłość”	podjęło	się	realizacji	
zadania	w	ramach	projektu	współfinan-
sowanego	przez	Ministerstwo	Edukacji	
Narodowej	 pod	hasłem	„Sześciolatku,	
witaj	w	przyjaznej	szkole!”.	
	 Zorganizowane	 zajęcia	 i	warsztaty	
o	charakterze	 edukacyjno-informacyj-
no	–	promocyjnym	skierowane	były	do	
dzieci	5	letnich,	rodziców	i	nauczycieli.	
Ich	celem	było	ukazanie	dobrych	prak-
tyk	w	szkole	podstawowej,	związanych	
z	przyjaznym	wdrażaniem	 dzieci	 do	
edukacji	 szkolnej.	 Przeprowadzone	
zajęcia	 przyczyniły	 się	 również	 do	
doskonalenia	 umiejętności	 nauczycieli	
edukacji	wczesnoszkolnej	oraz	 innych	
pracowników	szkoły	w	zakresie	współ-
pracy	 z	Radami	Rodziców	 i	Samorzą-
dem	Uczniowskim	w	sytuacji	 objęcia	
dzieci	sześcioletnich	edukacją	w	klasie	
pierwszej.	 Podjęte	 działania	 ukazały	
jak	wygląda	 funkcjonowanie	 szkoły.	
Dzieciom	bardzo	podobały	 się	 zajęcia	

w	bibliotece	 szkolnej,	 gdzie	 miały	
możliwość	 zapoznania	 się	 z	księgo-
zbiorem	oraz	aktywnego	uczestnictwa	
w	adaptacji	 znanych	 bajek.	 Benefi-
cjenci	 projektu	 spędzali	 także	 czas	
w	klasach	 pierwszych	 na	wspólnych	
zabawach	integracyjnych.	Na	zajęciach	
plastycznych,	 spotkaniach	 teatralnych	

mieli	 szansę	 rozwijać	 dotychczasowe	
zainteresowania	 i	talenty	 oraz	 odkry-
wać	nowe.	Dla	 rodziców	 i	nauczycieli	
zostały	 przygotowane	 spotkania	 oraz	
uroczystości	szkolne.	
	 Podejmując	określone	zadania	w	ra-
mach	oferty	realizatorzy	mieli	na	celu	
ukazanie	szkoły	 jako	miejsca,	do	któ-
rego	 dziecko	 będzie	 chodziło	 z	przy-
jemnością,	 zainteresowane	 nowym	
otoczeniem	 i	wyzwaniami.	Będzie	nie	
tylko	zdobywać	wiedzę,	ale	także	roz-
wijać	 talenty	 i	zaspokajać	 nieustanną	
ciekawość	świata	i	ludzi.
	 Pamiętajmy,	że	szkolna	edukacja	jest	
wspaniałą	 przygodą,	w	której	 dziecku	
towarzyszą	 rodzice	 i	nauczyciele	 –	
wspólnie	dbający	o	jego	rozwój.

atsz

Sześciolatku, witaj w przyjaznej szkole!
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	 Co	 roku	w	okresie	 Świąt	 Bożego	
Narodzenia	Wydział	Edukacji	 Staro-
stwa	Powiatowego	oraz	Galeria	Sztuki	
MOK	w	Dębicy	 organizują	Konkurs	
na	Szopkę	Bożonarodzeniową.	Celem	
konkursu	jest	pobudzanie	artystycznej	
wyobraźni	 dzieci	 i	młodzieży	 i	zapo-
znanie	z	polskimi	bożonarodzeniowymi	
obrzędami	i	zwyczajami.	
	 Konkurs	jest	dwuetapowy:	elimina-
cje	gminne	i	finał	powiatowy.	Centrum	
Kultury	 i	Czytelnictwa	w	Brzostku	
zwykle	 stara	 się	 uczestniczyć	w	tym	
konkursie	 organizując	 co	 roku	 elimi-
nacje	 gminne.	Dlatego	 nie	mogło	 ich	
zabraknąć	również	w	tym	roku.
	 Powołana	 przez	 organizatorów	ko-
misja	w	składzie:	Marta	Czech,	Barbara	
Zięba	i	Rafał	Szczygieł	miała	nie	lada	
problem,	 aby	 spośród	 31	 prac,	 jakie	
wpłynęły	 na	 ten	 konkurs,	wyłonić	 te	
najlepsze	i	najciekawsze.	W	rezultacie	
przyznano	następujące	miejsca	i	wyróż-
nienia	w	poszczególnych	kategoriach:
	 W	grupie	prac	uczniów szkół pod-
stawowych	 najlepiej	 oceniono	 szop-

kę	wykonaną	 przez	 Kingę	 Podrazę	
i	Sylwię	Dziedzic	 z	SP	w	Przeczycy.	
Natomiast	 drugie	miejsce	 przyznano	
Antoniemu	Jurkiewiczowi	z	SP	w	Na-
wsiu	 Brzosteckim.	W	 tej	 kategorii	
wyróżniono	 również	 pracę	Dominika	
Chmury	z	SP	w	Grudnej	Górnej.	
 Wśród prac gimnazjalistów Komi-
sji	najbardziej	spodobała	się	szopka	Pa-
tryka	Machaja	z	Gimnazjum	w	Brzost-
ku.	Drugim	miejscem	 postanowiono	
uhonorować	 szopkę	wykonaną	 przez	
Aleksandrę	Berek	i	Wiktorię	Drechny	–	
uczennice	z	gimnazjum	brzosteckiego,	
zaś	miejsce	 trzecie	 przyznano	 pracy	
autorstwa	Agaty	Jędrzejczyk,	również	
z	brzosteckiego	gimnazjum.
 W kategorii niepełnosprawni zwy-
ciężyła	 praca	Środowiskowego	Domu	
Samopomocy	 im.	 Jana	 Pawła	 II,	 zaś	
miejsce	drugie	otrzymała	szopka	w	wy-
konaniu	Warsztatów	Terapii	Zajęciowej	
w	Brzostku.
 W kategorii na szopkę rodzinną 
najwyżej	oceniono	pracę	rodziny	Poci-
ców	ze	Smarżowej	przyznając	jej	I	miej-

sce,	ale	duże	uznanie	zdobyła	też	szopka	
rodziny	Rachwałów	z	Siedlisk-Bogusz	
zajmując	miejsce	drugie.	Miejscem	trze-
cim	postanowiono	uhonorować	szopkę	
wykonaną	 przez	 rodzinę	Lemków	 ze	
Smarżowej.
	 Laureaci	 pierwszych	dwóch	miejsc	
w	poszczególnych	kategoriach	wezmą	
udział	 w	drugim	 etapie	 konkursu,	
w	finale	powiatowym,	który	odbędzie	
się	w	Galerii	Sztuki	MOK	w	Dębicy.
	 Na	uwagę	zasługują	nie	tylko	duża	
ilość	i	różnorodność	nadesłanych	prac,	
ale	także	coraz	to	większy	udział	w	kon-
kursie	szopek	rodzinnych.	Niewątpliwie	
świadczy	to	o	sporym	zaangażowaniu	
rodzin	w	popularyzację	tradycji	i	prze-
kazywanie	młodszemu	pokoleniu	tych	
jakże	pięknych	zwyczajów	związanych	
z	Bożym	Narodzeniem.	Wszystkim,	
którzy	 się	 do	 tego	 przyczynili	 biorąc	
tak	liczny	udział	w	tym	konkursie	ser-
decznie	dziękujemy.
	 Z	szopek	dostarczonych	na	konkurs	
została	zorganizowana	wystawa,	którą	
można	 oglądać	 do	 końca	 stycznia	 br.	
w	Domu	Kultury	w	Brzostku.

E.M.
Zdjęcia szopek na str. 18-19

„To właśnie tego wieczoru,
Gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,

W serca złamane i smutne
Cicha wstępuje otucha…”

	 Święta	 Bożego	 Narodzenia	 to	
niezwykły	okres,	w	którym	w	sercach	
ludzi	rodzi	się	piękno	i	dobro,	 to	czas	
kiedy	istotna	jest	tradycja.	Dlatego	też	
w	tym	wyjątkowym	 okresie	 odbyło	
się	w	Publicznej	 Szkole	Podstawowej	
w	Brzostku	 przedstawienie	 pt.	 „To	
właśnie	 tego	wieczoru…”.	Przed	 licz-
nie	 zgromadzoną	 publicznością	 pre-
zentowali	 się	 uczniowie	 brzosteckiej	
podstawówki.	 Inscenizację	uświetniły	
występy	najmłodszych,	którzy	pięknie	
recytowali	wierszyki,	śpiewali	piosen-
ki	 oraz	wykonywali	 skomplikowany	
i	złożony	 taniec	 gwiazdek.	Urokowi	
występu	dodawała	misternie	zbudowa-
na	dekoracja	z	aniołkiem	o	niewinnym,	
dziecięcym	spojrzeniu.
	 Wszystkich	przybyłych	gości	ciepły-
mi,	radosnymi	słowami	powitała	Pani	
Dyrektor	Maria	Przebięda.	Nawiązała	
do	tradycji	przeżywania	Świąt	Bożego	
Narodzenia	w	gronie	rodziny,	łamania	
się	opłatkiem	i	śpiewania	kolęd. Przy-
pomniała,	 że	 nasza	 cywilizacja	 już	
XX	wieków	 i	dwanaście	 lat	kolejnego	
stulecia	pragnie	podziękować	Bogu	za	
Jego	przyjście	na	świat. Ludzie	radośni,	
a	także	utrudzeni	pracą,	nauką,	choro-
bami,	może	 samotni,	wciąż	 podążają	
na	 spotkania	 bożonarodzeniowe,	 na	
spotkania	z	drugim	człowiekiem.	Wę-
drują	 przez	 życie	 i	umacniają	 cywili-
zację	chrześcijańską…	.	Przy	budowie	
dobrych	 domów,	wspaniałych	 szkół,	
parafii,	urzędów,	zakładów	pracy	trzeba	

dużo	pokory,	ciągłego	„pochylania	się” 
po	 odpowiedni	materiał	 budowlany.	
Choć	 pot	 z	czoła	 kapie,	 trzeba	wciąż	
mieć	siły,	by	zauważać	drugiego	czło-
wieka,	dawać	nadzieję,	obdarzać do-
brym słowem,	ale	i	wyznaczać	granice,	
których	przekroczyć	nie	wolno.	Uzdrów 
swe serce, niech uśmiech opromieni 
Twoją twarz na ulicy, w szkole, w miej-
scu pracy. Tak rodzi się nasze ziemskie 
zwycięstwo… .	Z	okazji	nadchodzących	
Świąt	Bożego	Narodzenia	Pani	Dyrek-
tor	życzyła	dużo radości i by wszyscy 
byli sercami dobrzy i prości.
	 Gdy	na	scenie	pojawili	się	mali	ak-
torzy	w	przepięknych	strojach	uszytych	
specjalnie	 na	 tę	 okazję,	 publiczność	
mogła	przeżyć	historię	Maryi	 i	Józefa	
wypatrujących	 bezpiecznego	miejsca	
do	 schronienia	 i	szukających	 pomocy	
w	gospodzie.	Święta	Rodzina	zmuszona	
została	zatrzymać	się	na	nocleg	w	gro-
cie	pasterskiej,	gdzie	na	świat	przyszedł	
Zbawiciel.	Wszystkim	udzielił	się	pod-
niosły	i	uroczysty	nastrój	przepełniony	
spokojem	i	szczęściem.	Zwierzęta	(lew,	
lis,	osiołek)	oraz	postacie	bajkowe	(Jaś	
i	Małgosia,	Pinokio,	Czerwony	Kaptu-
rek	i	Smerfy)	przybyli	do	ubogiej	groty,	
by	 złożyć	 pokłon	 Jezusowi	 i	pokazać	
Mu	wszystko	 to,	 co	posiadają	najcen-
niejsze	–	pokorę, cierpliwość, miłość, 
odwagę, pracowitość, niesienie po-
mocy innym oraz zgodne życie. Nie 
obyło	się	również	bez	ukazania	chyba	
najpiękniejszego	 polskiego	 zwyczaju	
pielęgnowanego	w	gronie	 rodzinnym	
–	łamania	opłatkiem	i	wspólnego	śpie-
wania	pastorałek.
	 Podczas	 niecodziennego	 spotkania	
nie	 zabrakło	 stołu	 z	potrawami	wigi-

lijnymi.	 Bożonarodzeniowy	występ	
przeplatany	 był	 kolędami,	 tańcami	
i	muzyką,	 tworząc	 niepowtarzalny	
klimat	 radości	 i	refleksji.	Zgromadzo-
na	 publiczność	 z	chęcią	włączała	 się	
we	wspólny	 śpiew	 oraz	 nagradzała	
poszczególne	występy	gromkimi	 bra-
wami.	Wszystko	 odbywało	 się	w	na-
strojowej	 scenografii	wśród	 choinek,	
aniołków	i	jaśniejących	gwiazd.	W	ten	
wyjątkowy	nastrój	wprowadziły	zebra-
nych	występujące	dzieci	wraz	z:	Panią	
Elżbietą	Czają,	Panią	Barbarą	Sambor-
ską,	Panią	Elżbietą	Rybą-Stanek,	Panią	
Ewą	 Samborską,	 Panem	Wiesławem	
Płaziakiem,	Panią	Agatą	Szydłowską	
i	Panią	Edytą	Olszowy.
	 Na	zakończenie	ks.	Krzysztof	Mo-
szyński	 pobłogosławił	 opłatki,	 które	
następnie	 obie	 Panie	Dyrektor	 z	ser-
decznymi	 życzeniami	 przekazały	
wychowawcom	 i	przewodniczącym	
poszczególnych	klas.	
	 Następnie	głos	zabrała	Pani	Dyrek-
tor,	która	podkreśliła	ogrom	pracy	ca-
łego	zespołu	nauczycielskiego	włożony	
w	przygotowanie	 tego	 szczególnego	
przedstawienia.	
	 Występ	 pozwolił	 poczuć	 rodzinną	
atmosferę	 zbliżających	 się	 Świąt	Bo-
żego	Narodzenia	 i	rozpocząć	wspólne	
świętowanie.	Dzieci	miały	możliwość	
nie	 tylko	poznawania	 i	uczestniczenia	
w	tradycji,	 a	także	 zaprezentowania	
swoich	 umiejętności	 artystycznych.	
Swoim	zaangażowaniem	 sprawiły,	 że	
niejednemu	dorosłemu	widzowi	łza	się	
zakręciła	w	oku,	a	wszyscy	poczuli,	że	
zbliża	się	czas	pełen	Miłości, Przeba-
czania i Pojednania.

atsz

Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

Przedstawienie bożonarodzeniowe pt. „To właśnie tego wieczoru…”
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Przedstawienie bożonarodzeniowe pt. „To właśnie tego wieczoru…”

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej w SP w Brzostku

Fot. W. Płaziak

Fot. J. Nosal
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Szopki bożonarodzeniowe zgłoszone na eliminacje gminne

Wyk. Adrian Ząbik – SP w Janusz-
kowicach

Wyk. Agata Jędrzejczyk – Gimna-
zjum w Brzostku

Wyk. Aleksandra Berek i Wiktoria 
drechny – Gimnazjum w Brzostku

Wyk. Aleksandra Foryś – SP w Ka-
mienicy dolnej

Wyk. Anna Górka – SP w Grudnej 
Górnej

Wyk. Anna Szymańska i Marcelina 
Bielecka – SP w Przeczycy

Wyk. Antoni Jurkiewicz – SP w na-
wsiu Brzosteckim

Wyk. Barbara Gierut – SP w Janusz-
kowicach

Wyk. dominik chmura – SP 
w Grudnej Górnej

Wyk. Gabriela Berek i Janusz Berek 
– SP w Kamienicy dolnej

Wyk. Gabriela Gibek – SP w Smar-
żowej

Wyk. Justyna Foryś – SP w Janusz-
kowicach

Wyk. Kinga Podraza i Sylwia dzie-
dzic – SP w Przeczycy

Wyk. łukasz Samborski – SP 
w Smarżowej

Wyk. natalia Szukała – SP w Siedli-
skach-Bogusz
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Fot. J. Nosal

Wyk. Aleksandra Kopeć – 
SP w Januszkowicach

Wyk. Szymon Smołucha – 
SP w Siedliskach-Bogusz

Wyk. Środowiskowy dom 
Samopomocy w Brzostku

Wyk. Praca zbiorowa – SP 
w Siedliskach-Bogusz

Wyk. natalia Świstak – SP w Grud-
nej Górnej

Wyk. Patrycja Żółkiewska – SP 
w Kamienicy dolnej

Wyk. Patryk Machaj – Gimnazjum 
w Brzostku

Wyk. Paulina Wnęk – SP w Przeczy-
cy

Wyk. Rodzina Kopalów – Smarżowa Wyk. Rodzina lemków – Smarżowa

Wyk. Rodzina Pociców – Smarżowa Wyk. Rodzina Rachwałów – Siedli-
ska-Bogusz

Wyk. Rodzina Wojnarów – Smarżo-
wa

Wyk. Sławomir Raś – SP w Janusz-
kowicach

Wyk. Wojciech Białas i Iwona na-
wracaj – WTZ w Brzostku

Wyk. Żaneta Pietrucha – SP 
w Smarżowej
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Dni otwarte w Środowiskowym Domu Samopomocy im. bł. jana Pawła II

Fot. K. Staniszewski
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„Podziel się miłością… pomóż…”

	 Tego	dnia	13	grudnia	2012	roku	ra-
nek	wstał	rześki	i	słoneczny	i	chociaż	
to	schyłek	jesieni	wszędzie	zapanowała	
zima.	Biel	pól	roziskrzona	kryształami	
grudek	 lodu	w	słońcu	 tworzy	 barwy	
tęczy.	 Pola	 zasłane	 puchową	 pierzy-
ną,	drzewa	otulone	pledem	bieli	stoją	
jak	wartownicy	 tej	 ziemi.	Drogi	 są	
śliskie	 i	lśniące	w	słońcu,	 ale	 bardzo	
niebezpieczne.	 Przed	 ŚDS-em	 na	
dawnych	 polach	 plebańskich,	 spora	
grupa	ludzi	idąca	do	dużego	nowopow-
stałego	obiektu.	Zatrzymują	się	przed	
pomnikiem	 bł.	 Jana	 Pawła	 II.	 Stoją	
w	zadumie,	 zapalają	 znicze…	Przed	
pomnikiem	Katyńsko-Smoleńskim	
też	płonie	znicz.	Może	ktoś	z	rodziny	
brzosteckiej	 zapalił	 go,	 a	może	Soli-
darność	Rolników,	 bo	 przecież	 to	 31	
rocznica	 ogłoszenia	 stanu	wojennego	
w	Polsce	przez	Wojciecha	Jaruzelskie-
go.	Myślami	 sięgam	wstecz.	Widzę	
wieczorną	Mszę	 świętą	 sprawowaną	
przez	 biskupa	 ordynariusza	 przemy-
skiego	i	wieczorne	modlitwy,	nie	tylko	
rolników	 zrzeszonych	w	kole	 „Soli-
darność	Rolników”,	 ale	 całej	 parafii	
brzosteckiej.	 Przypominam	 sobie	 jak	
doszło	do	strajku	okupacyjnego	gmi-
ny.	Jak	dziś	słyszę	godzinę	dwunastą	
w	nocy	i	ogłoszenie	stanu	wojennego…	
a	potem	 represje,	 rewizje	w	domach,	
uzbrojona	milicja	 po	 zęby	 z	pałami	
i	czołgi	na	ulicach,	internowanie,	bez-
względny	rygor	i	zniewolenie	narodu.	
O	tej	tragedii	trudno	zapomnieć.
	 Tak	było	przed	31	laty,	a	dziś	w	de-
mokratycznej	 i	wolnej	 Polsce,	w	ci-
chym	 i	spokojnym	Brzostku	 idziemy	
w	ramach	 dni	 otwartych	 do	 nowo-
powstałego	obiektu,	będącego	domem	
rodzinnym	dla	wielu	pensjonariuszy.
	 Budynek	duży	i	okazały,	w	każdym	
calu	 nowoczesny	 i	przystosowany	do	
prowadzenia	 zajęć	 terapeutycznych	
z	osobami	z	zaburzeniami	psychiczny-
mi	oraz	niepełnosprawnymi	ruchowo.	
Budowę	 owego	 obiektu	 rozpoczęto	
w	2006	 roku	 i	znajduje	 się	 w	nim:	
winda,	 podjazdy	 przeznaczone	 dla	
osób	będących	na	wózkach	inwalidz-
kich,	węzły	sanitarne	dostosowane	do	
potrzeb	 chorych	 ludzi,	 nowoczesna	
kuchnia	z	jadalnią	–	świetlicą,	sale	do	
prowadzenia	 zajęć	 terapeutycznych	
w	grupach,	sale	administracyjne,	duża	
sala	 do	 kinezyterapii	 i	fizykoterapii	
oraz	monitoring.	Wokół	obiektu	duży	
parking,	wszystkie	 przejścia	wybru-

kowane,	wokół	 których	 założone	 są	
klomby	kwiatowe	i	zasiana	trawa.
	 Ważne	miejsce	w	życiu	35	pensjo-
nariuszy	 odgrywają	 zajęcia	 rehabili-
tacyjne.	 Fizjoterapeutka	Agnieszka	
Kula	prowadzi	terapię	ruchową,	gim-
nastykę,	 zabiegi	 rehabilitacyjne,	 jak	
również	przygotowuje	uczestników	do	
corocznej	spartakiady	dla	osób	niepeł-
nosprawnych,	 organizuje	 spacery	 na	
świeżym	powietrzu	 oraz	 gimnastykę	
przy	muzyce.
	 Uczestnicy	 ŚDS	korzystają	w	sali	
kinezyterapii	 z	bieżni,	 orbitreka,	 ro-
werków,	rotora,	atlasu,	ćwiczą	na	ma-
teracach	 gimnastycznych	 posługując	
się	 piłkami	 lekarskimi,	 taśmami	 do	
ćwiczeń,	 a	prowadząca	 instruktorka	
przygotowuje	 indywidualne	 zestawy	
do	ćwiczeń	manualnych	rąk,	nóg	i	całej	
sylwetki.	W	sali	fizykoterapii	znajdują	
się	urządzenia	przystosowane	do	masa-
żu,	jak	również	elektroterapii,	laserote-
rapii,	ultradźwięków,	lampę	solux	oraz	
fotel	masujący.	 Jest	 to	bardzo	dobrze	
wyposażona	 placówka	w	urządzenia	
medyczne,	 a	prowadząca	 zajęcia	 in-
struktorka	prowadzi	intensywne	ćwi-
czenia	z	potrzebującymi	uczestnikami.	
	 Pomocą	 psychologiczną	 grupową	
i	indywidualną	 objęci	 są	 wszyscy	
uczestnicy	ŚDS,	zaś	fachową	pomocą	
służy	Paweł	Górniak,	który	w	indywi-
dualnych	rozmowach	pomaga	rozwią-
zywać	trudne	i	stresowe	ich	sytuacje.
	 Pielęgniarka	Paulina	Kolbusz	czuwa	
nad	systematycznym	przyjmowaniem	
leków,	 terminowym	 uczestnictwie	
w	wizytach	lekarskich	oraz	przestrze-
gania	 zasad	 zdrowego	 stylu	 życia.	
Uczestnicy	 biorą	 udział	w	organizo-
wanych	wycieczkach	 kilkugodzin-
nych	 i	całodniowych,	 lubią	 obcować	
z	przyrodą	 oraz	 poznawać	 nieznane	
miejscowości,	 z	radością	 też	 opowia-
dają	o	wycieczce	do	Zakopanego.
	 Pracownia	rękodzielniczo-plastycz-
na	 prowadzona	 jest	 przez	Wiesławę	
Gawrych	 oraz	 terapeutkę	Agnieszkę	
Wereszczyńską	–	prowadzone	tam	są	
prace	 różnymi	 technikami.	Kobiety	
szydełkują,	haftują,	robią	na	drutach,	
malują	i	rysują,	a	mężczyźni	wykonują	
prace	z	wikliny,	malują	farbami	plaka-
towymi,	witrażowymi,	rysują	tuszem,	
wykonują	 prace	 z	masy	 plastycznej,	
plasteliny,	 modeliny,	 masy	 solnej,	
papierowej,	 kartki	 okolicznościowe,	
jak	 również	 dekoracje	 świąteczne	
i	okolicznościowe.	Wykonane	 prace	
prezentują	 na	 konkursach	 gminnych	

i	powiatowych,	gdzie	zajmują	wysokie	
miejsca.
	 Podczas	dni	otwartych	prezentowali	
piękne	 stroiki	 świąteczne	 i	choinki	
wykonane	 z	prostych	 materiałów	
zebranych	 przez	 uczestników,	 a	to:	
z	szyszek	 świerkowych,	 sosnowych,	
modrzewiowych,	 żołędzi,	 gałązek	
iglaków	misternie	plecionych,	z	wstą-
żeczek	i	kolorowych	ścinków.	Misterne	
aniołki	wykonywane	na	szydełku	i	za-
tapiane	w	płynie	cukrowym	też	robiły	
dobre	wrażenie	na	oglądających.
	 Pracownię	 techniczną	 i	gospodar-
stwa	domowego	prowadzi	 kierownik	
ośrodka	Karol	Staniszewski.	To	wła-
śnie	 ta	 grupa	 przygotowuje	 bazę	 do	
dekoracji	świątecznej	i	okolicznościo-
wej	w	postaci	 podstawek,	 krążków,	
pudełek.	Sami	 też	 naprawiają	 drobne	
usterki,	 porządkują	 obejście	 –	 koszą	
trawę,	 przycinają	 krzewy,	 odśnieżają	
oraz	zbierają	plony	na	własnych	polet-
kach.
	 W	rozwoju	zainteresowań	muzycz-
nych	i	kulturalnych,	w	przygotowaniu	
programów	artystycznych	czy	imprez	
okolicznościowych	 najwięcej	 czasu	
poświęca	 instruktor	Monika	Ryndak.	
Wyjeżdża	też	z	uczestnikami	na	prze-
glądy	 artystyczne	 oraz	współpracuje	
z	WTZ.
	 Ważnym	 elementem	 życia	 ŚDS-u	
jest	 odpowiednie	 żywienie	 i	udział	
w	przyrządzaniu	 potraw,	 pieczenie	
ciast	 i	tortów	 na	 uroczystości	 oraz	
sposób	podawania	ich	i	wystrój	stołów.	
Nad	tymi	problemami	czuwa	instruktor	
prowadzący	pracownię	kulinarną	Ka-
rol	Kutyna.
	 Na	dni	otwarte	przygotowali	menu:	
barszcz	 z	pasztecikiem,	 koreczki	
śledziowe,	 babeczki,	 roladę	makową,	
ciasto	 serowo-orzechowe,	 pierniczki	
choinkowe.
	 Odwiedzały	 ten	obiekt	grupy	star-
szych	 ludzi,	 którzy	 podziwiali	 jakie	
wygody	mają	tu	pensjonariusze,	wspo-
minali	dawne	czasy,	kiedy	 to	chorzy,	
zniedołężniali,	 starzy	 ludzie	 zdani	
byli	tylko	na	rodzinę	lub	łaskę	sąsiada,	
często	 żyli	w	niegodnych	warunkach	
i	umierali	 przed	 czasem.	 Z	wyraza-
mi	wielkiej	 wdzięczności	 odnosili	
się	 do	 budowniczego	 owego	 obiektu	
proboszcza	brzosteckiego	ks.	dra	Jana	
Cebulaka.
	 Ważnym	wezwaniem	na	nowy	rok,	
na	rok	wiary	niech	będzie:	„podziel	się	
sercem,	potrzebującym	pomóż”.

Zuzanna Rogala

Dni otwarte w Środowiskowym Domu Samopomocy im. bł. jana Pawła II

do sprzedania budynek  
przy	ul.	Rynek	15.	Tel.	604	421	050

do sprzedania działki 
budowlane	położone	w	Brzostku,	przy	
ul.	Ks.	Kazimierza	Ostafińskiego.	 

Tel.	604	421	050

W	imieniu	mieszkańców,	Rada	Sołecka	wsi	Bukowa	ser-
decznie	dziękuje	za	pomoc	w	zaopatrzeniu	naszych	gospo-
darstw	w	wodę.	Gorąco	dziękujemy	zwłaszcza	Panu	Bur-
mistrzowi	Leszkowi	Bieńkowi,	Komendantowi	Gminnemu	
OSP	Krzysztofowi	Zegarowskiemu	oraz	druhom	strażakom	
za	zrozumienie	naszych	potrzeb.
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Franciszek
Wojnarowski

Pielgrzym
Przeszedłszy	kawał	świata
I	życia	nad	połowę
Usiadł	na	łące	w	kwiatach
Pielgrzym	i	podparł	głowę…

Zmęczony	swą	wędrówką
I	trudami	podróży
Postanowił	odpocząć
Trochę	niż	zwykle	dłużej.

I	myśli	go	opadły
Jak	sfora	psów	spuszczona,
Wdzierały	się	do	serca,
Do	duszy	i	do	łona…

I	pękała	mu	głowa,
Bo	myśli	było	mnóstwo
I	wszystkie	wyszydzały
Jego	ból	i	ubóstwo.

I	zobaczył,	że	ludzkość
W	okrutnej	tonie	nocy,
Że	ziemię	nieszczęśliwą
Zły	robak	stale	toczy.

Że	człowiek	całe	życie
W	cierpieniu	pędzi,	w	walce
Że	ludzkość	prawie	stale
W	rozpaczy	łamie	palce.

Że	każdy	kwiat	zabija
Człowiek	w	szale	niszczenia,
Że	cierpieć	musi	każdy
Już	w	chwili	urodzenia.

I	opadły	go	chęci
Dalszego	wędrowania,
Zapragnął	szczerze	śmierci
I	z	życiem	rozstania.

I	wtedy	padł	wzrok	jego
Na	kwiaty	woniejące,
Które	ludziom	i	Bogu
Rozkwitnęły	na	łące.

A	chociaż	los	ich	gorszy
Jak	każdego	człowieka,
Żaden	z	nich	nie	rozpaczał
Żaden	z	nich	nie	narzekał.

Każdy	poddał	się	prawom
Od	natury	nadanym
I	wypełniał	do	czego
Został	zobowiązanym.

Pielgrzym	spojrzał	dokoła
I	kwiatom	się	nie	żalił
Ręką	pot	obtarł	z	czoła
I	powędrował	dalej.

Odtąd	często	zawisał
Wzrokiem	swoim	wśród	kwiatów
Bo	chciał	jako	i	one
Bogu	służyć	i	światu.

Marian
Nosal

Niech mówi Pan
Przeniosę	wiarą	góry
Przytnę	zakręty	życia
Ułożę	koleje	losu
Pokażę	się	z	ukrycia
Zejdę	z	ofiary	stosu
Wskrzeszę	w	sobie	chęć	życia

Podniosę	z	ziemi	niebo
Co	spadło	darem	losu
Rozdam	ubogim	radość
Nakarmię	tłumy	osób
Uczynię	z	siebie	zadość
Uniosę	się	ku	Bogu

Oddam	miłość	za	miłość
Nie dam oka za oko
Odnajdę	co	zginęło
Uniosę	się	wysoko
Skończę	co	się	zaczęło
Niech	mówi	Pan	z	obłoków

Tęsknota
Mój	srebrny	ekran	codziennie
Oglądam	z	twarzy	tysiącem
Mówią	do	mnie	mądrze	i	pięknie
Lecz	słowa	ich	są	mi	obce

Mądrość	ich	oczy	zapala
Ich	wiedza	podziw	budzi
Lecz	mnie	to	nie	zadowala
Mnie	tęskno	do	innych	ludzi

Tęskno	do	tych	ludzi	którzy
Ziemi	sierpem	się	kłaniali
Garściami	kłosy	liczone
Na	ściernisku	rozkładali

Do	tych	tęskno	którzy	ranek
Śpiewem	godzinek	witali
Do	tych	także	którzy	pole
Świeżą	skibą	przykrywali

Tęskno	tak	bardzo	za	tymi
Co	umieli	zrobić	wszystko
Swymi	dłońmi	spękanymi
Nawet	dachy	pokryć	kiczką

Piękne	płoty	z	chrustu	klecić
Kosze	wyplatać	z	korzeni
Ściany	domów	gliną	lepić
Mieszaną	nogami	bosymi

A	z	ust	tych	dzisiejszych	ludzi
Prawda	jak	żądło	się	wije
Samochwalstwo	ich	mnie	nudzi
Ja	mądrością	tamtych	żyję

Tęsknota	się	we	mnie	budzi
By	być	z	Nimi	ciągle	blisko
Więc	wspomnienie	prostych	ludzi
Niech	wystarczy	mi	za	wszystko

Józefa
Filar

Radość życia
Nasycić	duszę	zapachem	lasu	i	ziemi,
nasycić	oczy	widokiem	kwiatów	i	zieleni,
zanurzyć	wzrok	w	nieba	błękicie,
to	jest	właśnie	życie
Upoić	się	świergotem	ptaków	i	śpiewem	skowronka,
ogrzać	się	w	promieniach	wiosennego	słonka,
zamyślić	się	nad	deszczem	w	zachwycie,
to	jest	radość	życia.
Zanurzyć	stopy	w	zroszonej	trawie	poranka,
zachwycić	się	widokiem	bujającego	motylka,
ostudzić	spocone	czoło	wiatrem	
kończącym	bieg	w	zenicie,
to	jest	radość	życia.
Zadumać	się	nad	pięknem	księżyca	w	pełni	
i	gwiazdami	na	bezchmurnym	niebie,
podziwiać	dzieło	Rąk	Bożych	w	zachwycie,
to	jest	radość	życia.

Nędza człowiecza
Dawniej,	słowo	człowiek	brzmiało	„dumnie”,	
a	dziś	człowiek	stał	się	Kainem	swemu	bratu
Okraść,	zamordować,	to	jakby	dewiza
współczesnego	świata
Dokąd	zmierzasz?	–	dzisiejszy	człowieku
Gdzie	się	podziała	twa	duma?
Gdzie	zatraciłeś	swą	godność?
Gdzie	zagubiłeś	swój	honor?
Czy	tak	być	miało	w	XXI	wieku?
Skąd	przyszło	na	ludzi	takie	zezwierzęcenie
i	splugawiło	naszą	piękną	ziemię
Konieczna	jest	odnowa	i	naprawa	obyczajów
w	naszej	chorej	ziemi
Zastanów	się	nad	swym	życiem
nasz	biedny	narodzie
Odnajdź	swój	wstyd,	przyzwoitość
i	zacznij	żyć	w	zgodzie	z		sumieniem	i	Bogiem.

Teatr życia
Spętani	niewidzialnym	stalowym	łańcuchem,
Tłumiąc	ciągle	prawdziwe	serca	bicie,
Jesteśmy	tylko	skorupą	z	grubym	makijażem,
Która	co	dzień	gra	w	sztuce	pod	tytułem	życie.

My,	niewolnicy	szeptów	między	innymi	aktorami,
Jako	cienie	własnych	siebie,	idziemy	drogą	życia,
Której	kiedyś	sami	uczyniliśmy	się	więźniami,
Bojąc	się	wyjść	bez	maski	z	nędznego	ukrycia.

Uśmiechami,	które	są	naszymi	grymasami,
Słowami	będącymi	tylko	pustymi	dźwiękami,
Sami	dla	siebie	jesteśmy	jedynie	duchami,
W	świecie,	gdzie	wszyscy	jesteśmy	tacy	sami.

Bartłomiej
Ziaja
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Nauka w konspiracji cd.
	 Chyba	na	początku	listopada	1941	r.	
Celina	Gęzówna	zachorowała.	Była	to	
jakaś	 długotrwała	 choroba	 z	powikła-
niami.	Podczas	odwiedzania	chorej	wi-
dać	było	negatywne	skutki	choroby.	W	
rozmowie	Celina	wykazywała	rezygna-
cję	z	jej	młodzieńczych	marzeń	i	ambi-
cji	ich	realizacji.	Choroba	nie	pozwalała	
Celinie	kontynuować	nauki	w	naszym	
zespole	 i	ostatecznie	 zrezygnowała	
z	udziału	w	zajęciach.	W	rezultacie	nasz	
komplet	tajnego	nauczania	pozostał	już	
do	 końca	w	trzyosobowym	 składzie:	
Ewelina	Stachurówna,	Halina	Gajówna	
i	ja	 Stanisław	Łukasik.	 Stosownie	 do	
zaleceń	pana	Krawczyka	 starałem	 się	
okazywać	Halinie	neutralną	życzliwość	
i	studencką	koleżeńskość.	Jeśli	z	zajęć	
wychodziłem	 pierwszy	 to	 szedłem	
bardzo	wolno	i	przystawałem	na	ścieżce	
oczekując	na	Halinę.	Stopniowo	moja	
neutralna	 życzliwość	 przerodziła	 się	
w	nieoficjalną	 przyjaźń	 i	jak	mi	 się	
wydawało	 aktywnie	 odwzajemnioną,	
podobnie	jak	w	odniesieniu	do	Eweliny,	
z	którą	od	dawna	łączyła	mnie	szkolna	
przyjaźń.	 Pomimo	przyjaźni	 i	wspól-
nej	nauki	naszej	trójki	w	Grudnej,	nie	
wtajemniczałem	Haliny	 ani	 Eweliny	
w	zakres	mojej	 nauki	 na	wikarówce	
w	Siedliskach.	Ewelina	wiedziała	tylko,	
że	uczę	się	ministrantury.	Oczywiście	
później	 od	 Eweliny	 dowiedziała	 się	
tego	też	Halina.	Na	ich	pytania	o	moje	
zamierzenia	w	przyszłości	nie	ukrywa-
łem,	 że	 chcę	uczyć	 się	w	seminarium	
duchownym	by	zostać	księdzem.
	 Święta	Bożego	Narodzenia	 1941	 r.	
i	Nowego	Roku	przeżywaliśmy	w	na-
szej	 rodzinie	w	przygnębieniu	 i	smut-
ku,	 z	mieszanymi	 uczuciami	 nadziei	
i	wątpliwości	co	do	przebiegu	i	trwania	
II	wojny	światowej	oraz	 terroru	hitle-
rowskiego	w	Polsce.	Kolejny	trzeci	rok	
wojny	to	ciągłe	jej	rozszerzanie	się	na	
coraz	to	nowe	rejony	świata.	Z	rozmów	
jakie	 tato	 prowadził	 z	osobami,	 które	
przychodziły	do	nas	w	sprawie	naprawy	
zegarków,	 a	zwłaszcza	w	odwiedziny	
z	wiadomościami	pochodzącymi	z	na-
słuchu	podziemnego	radia	i	kolportażu	
ulotek	 oraz	 oficjalnej	 prasy	 hitlerow-
skiej,	dowiadywaliśmy	się	o	kolejnych	
wydarzeniach	wojennych.	Na	początku	
grudnia	lotnictwo	japońskie	niespodzie-
wanie	zaatakowało	amerykańską	bazę	
morską	 na	Hawajach.	Atak	 ten	 zapo-
czątkował	wojnę	 Japonii	 ze	 Stanami	
Zjednoczonymi,	Wielką	Brytanią	i	Ho-
landią.	W	kilka	dni	później,	a	dokładnie	
11-go	grudnia	1941	r.	Niemcy	i	Włochy	
jako	 sojusznicy	 Japonii	 ogłosiły	 stan	
wojny	ze	Stanami	Zjednoczonymi,	które	
tego	samego	dnia	wypowiedziały	wojnę	

Niemcom	 i	Włochom.	W	 rezultacie	
największe	 potęgi	militarne	 świata	
i	ich	 sojusznicy	 zostały	wprzęgnięte	
w	zmagania	bojowe	II	wojny	światowej.	
Przeciwko	sobie	stanęły	z	jednej	strony	
państwa	„Osi”	Rzym-Berlin-Tokio	i	ich	
sojusznicy,	 z	drugiej	 zaś	 tworząca	 się	
koalicja	antyhitlerowska	na	czele	ze	Sta-
nami	Zjednoczonymi,	Wielką	Brytanią	
i	Związkiem	Radzieckim.
	 Tworzenie	 się	 koalicji	 antyhitle-
rowskiej	 początkowo	wcale	 nie	 było	
tak	 jednoznaczne.	Wyrażało	 je	w	tym	
czasie	między	 innymi	 powszechnie	
znane	 powiedzenie:	„Ja za wodą, ty 
za wodą, a te byki niech się bodą”. 
Cytowane	powiedzenie	 podobno	było	
rzeczywiście	 istotnym	 fragmentem	
rozmowy	Churchila	premiera	Wielkiej	
Brytanii	 z	Rooseveltem	prezydentem	
Stanów	Zjednoczonych	w	odniesieniu	
do	Hitlera	 i	Stalina.	Wielka	Brytania	
i	Stany	 Zjednoczone	 dość	 biernie	
przyglądały	 się	 najazdowi	Niemiec	
na	Związek	Radziecki	 i	odnoszonym	
sukcesom	wojsk	 hitlerowskich.	Cho-
dziło	 im	o	to	 by	 jedna	 i	druga	 strona	
dostatecznie	się	wykrwawiła	i	osłabła,	
a	łatwiej	będzie	osiągać	własne	cele	na	
zasadzie:	„Gdzie się dwóch bije tam 
trzeci korzysta”.	Rzeczywiste	i	domnie-
mywane	kombinacje	gier	politycznych	
przywódców	państw	uczestniczących	
w	II	wojnie	 światowej,	narastające	 la-
winowo	zniszczenia	wojenne	dorobku	
wielu	pokoleń,	przerażające	cierpienia	
i	śmierć	 milionów	 ludzi	 w	Polsce,	
Europie,	Afryce	 i	Azji	były	powodem	
głębokiej	 rozterki	w	naszej	 rodzinie	
podczas	bardzo	smutnych	Świąt	Boże-
go	Narodzenia.	 Przeżywaną	 rozterkę	
i	smutek	potęgowała	niepewność	jutra	
każdego	z	nas	w	rodzinie.
	 Zima	 1941/42	 była	 bardzo	mroźna	
i	śnieżna.	 Temperatura	 powietrza	
nocą	spadała	nieraz	do	–	30ºC.	Przede	
wszystkim	 była	 to	 jednak	 zima	 nie-
zwykle	śnieżna.	Warstwa	śniegu	u	nas	
dochodziła	do	blisko	półtora	metra,	a	w	
miejscach	nawianego	śniegu	znacznie	ją	
przekraczała.	Niemiecki	okupant	pędził	
mieszkańców	miast	 i	wsi	 polskich	 do	
odwalania	 śniegu	 z	zasypanych	 dróg	
i	torów	 kolejowych.	 Zdarzało	 się,	 że	
odwalanie	śniegu	było	 iście	syzyfową	
pracą.	Wykopany	w	głębokim	 śniegu	
korytarz	drogi	zaraz	zasypywała	śnie-
życa	 lub	 zamieć	 śnieżna.	W	 śniegu	
grzęzły	nie	tylko	niemieckie	samochody	
wojskowe,	 lecz	 także	 sanie	chłopskie.	
Dla	nas	był	to	niemal	codzienny	widok	
w	odniesieniu	do	furmanów	wiozących	
na	saniach	węgiel	z	kopalni.	Pod	górkę	
za	mostem	w	kierunku	wsi	głęboki	ko-
rytarz	wykopany	w	śniegu	na	drodze,	
jednej	nocy	zawiało	zupełnie,	a	nawet	
więcej	 bo	 zrównało	 z	wyższym	brze-
giem	wschodnim.	Rano	furmani	jadący	
na	kopalnię	saniami	jechali	przez	nasze	
pole	wzdłuż	drogi.	Przez	pola	jeżdżono	
saniami	wszędzie	tam	gdzie	droga	obok	
prowadziła	wąwozem	zawianym	śnie-
giem.	Wiele	razy	sołtys	Michał	Świętoń	
zarządzał	odwalanie	śniegu	na	drogach	
przez	mieszkańców	wsi,	w	czym	 i	ja	

brałem	 udział	 jako	 członek	 rodziny	
Łukasików.	Naszą	rodzinę	szczególnie	
ciężko	doświadczyła	ta	zima,	zwłaszcza	
zaś	moją	starszą	siostrę	Gienię	i	mnie.	
Po	pożarze	naszej	stodoły	ciągle	jeszcze	
nie	 była	 zbudowana	 nowa.	Obydwoje	
z	Gienią	musieliśmy	 brnąć	w	śniegu	
do	stodół	sąsiadów	po	karmę	i	ściółkę	
dla	zwierząt.	Nawet	do	naszej	piwnicy	
trudno	 było	 się	 dostać	 po	 ziemniaki	
i	buraki	pastewne.	Jednej	nocy	zadym-
ka	śnieżna	nie	tylko	zasypała	korytarz	
wykopany	w	śniegu	 do	 piwnicy,	 lecz	
całą	 piwnicę	 zrównała	 do	 poziomu	
podwórza.	Odwalany	śnieg	z	korytarza	
początkowo	 tworzył	wysokie	 ściany,	
a	dalej	 przeszedł	 w	tunel	 z	którego	
śnieg	wynosiliśmy	w	opałce.
	 Pomimo	ciężkiej	zimy,	a	właściwie	
chyba	dzięki	niej	zaczęły	krążyć	wiado-
mości	 o	pierwszych	niepowodzeniach	
wojsk	 hitlerowskich	 w	zwycięskim	
dotąd	 posuwaniu	 się	w	głąb	Związku	
Radzieckiego.	Na	 początku	 grudnia	
1941	r.	pod	Moskwą	załamała	się	ofen-
sywa	niemiecka.	Wojska	radzieckie	po	
bohaterskiej	 obronie	 stolicy	 przeszły	
do	 kontrofensywy	 i	w	 okresie	 ponad	
miesięcznego	przeciwnatarcia	 zdołały	
odrzucić	wojska	 niemieckie	 na	 100	
do	250	kilometrów	na	zachód.	Była	to	
pierwsza	 klęska	wojsk	 hitlerowskich	
w	skali	II	wojny	światowej.	Wiadomości	
o	wydarzeniach	na	froncie	wschodnim	
były	 kolportowane	 z	nasłuchu	 radio-
wego	 przez	 członków	 rozwijającego	
się	ruchu	oporu	na	ziemiach	polskich.	
Na	 ich	 podstawie	 zaczęły	 się	 rodzić	
pierwsze	nadzieje	na	przełom	w	wojnie	
niemiecko-radzieckiej.
	 Z	 powodu	 ciężkiej	 zimy	 najczęst-
szymi	 bywalcami	 w	naszym	 domu	
byli	furmani,	którzy	jechali	saniami	po	
węgiel,	a	zwłaszcza	z	węglem.	Wstępo-
wali	do	nas	w	potrzebie	jakiejś	pomocy,	
albo	 pogadać,	 ogrzać	 się	 i	wypić	 coś	
gorącego.	Oni	 też	dostarczali	najnow-
szych	wiadomości	 dobrych	 i	złych,	
nieraz	nawet	mało	prawdopodobnych.	
Niektóre	wiadomości	 dotyczące	 zma-
gań	wojennych	na	świecie	były	bardzo	
krzepiące,	bowiem	zwycięstwa	państw	
„Osi”	zaczęły	być	przeplatane	klęska-
mi.	Natomiast	wiadomości	o	wydarze-
niach	 na	 ziemiach	 Polski	 najczęściej	
przerażały	okrucieństwem	znęcania	się	
hitlerowskich	 oprawców	nad	Żydami	
i	Polakami	 oraz	 radzieckimi	 jeńcami	
wojennymi.	Tato	i	jego	rozmówcy	byli	
zgodni	 w	ocenie,	 że	 kontrofensywa	
wojsk	 radzieckich	pod	Moskwą	może	
być	początkiem	końca	 II	wojny	 świa-
towej.	Mimo	 to	 przestrzegali	 przed	
nadmiernym	optymizmem,	 ponieważ	
jak	mawiali:	„Dziki zwierz ranny jest 
bardziej niebezpieczny niż zdrowy”,	
a	hitlerowcom	zadano	pierwszą	znaczą-
cą	ranę.	Klęska	pod	Moskwą	nie	osła-
biła	jeszcze	potęgi	militarnej	Niemiec.	
Zapewne	hitlerowcy	będą	 jej	 używać	
z	całą	 bezwzględnością	 i	brutalnością	
dla	 osiągnięcia	 zamierzonych	 celów,	
a	przede	wszystkim	by	nie	dopuścić	do	
totalnej	klęski.

cdn.

Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu – fragmenty
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„Kochać tzn. dawać,
dawać wszystko bez żalu i z radością.
Bo miłość to ofiara.”
	 Caritas	parafialna	bardzo	serdecznie	dziękuje	wszystkim-
sponsorom	za	wsparcie	finansowe.	Dzięki	Waszej	hojności,	już	
po	raz	osiemnasty	zawitał	św.	Mikołaj	do	kościoła	parafialnego	
w	Brzostku	i	kaplicy	w	Bukowej.	Na	listę	dobrych	serc	wpisali	
się:	
1. mgr Krystyna Godawska	–	Apteka	„VITA”	–	Brzostek
2. lek. med. Mieczysław Pietrzycki	–	Brzostek
3. Agnieszka czarnecka	–	Brzostek
4. Wanda i Kazimierz Wołowiec	–	Zakładd	Kamieniarski	

–	Brzostek
5. dorota i Grzegorz Betlej –	sklep	„Winter	Sport”	–	Brzo-

stek
6. Maria Kmiecik	–	kiosk	–	Brzostek
7. Małgorzata drozd	–	Delikatesy	„Centrum”	–	Brzostek
8. Maria Grzesiakowska	 –	 Betoniarnia	 „MARBET”	 –	

Brzostek
9. Maria Przebięda	–	Dyrektor	Szkoły	podstawowej	–	Brzo-

stek
10. Jadwiga olszewska	–	biuro	rachunkowe	–	Brzostek
11. Samodzielny Gminny Publiczny Zakład opieki Zdro-

wotnej	w	Brzostku
12. edward Kmiecik	–	zakład	ślusarski	–	Brzostek
13. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe 

eKIW –	Brzostek
14. BSR Kraków o/Brzostek	–	Bank	Spółdzielczy	w	Brzost-

ku
15. Zofia Skórska	 –	 Przewodnicząca	 Rady	Miejskiej	

w	Brzostku
16. ewa Samborska	–	radna	RM	w	Brzostku
17.  Miejski ośrodek Pomocy Społecznej	w	Brzostku
18. Marek Przewoźnik	–	Pracownia	Złotnicza	„Rubicello”	

–	Brzostek
19. mgr Ryszard nalepa	–	apteka	–	Brzostek
20. Janusz czarnawski	–	KAMSTOL	–	Klecie
21. lesław Kaput	–	Ośrodek	Szkolenia	Kierowców	–	Brzostek
22. Andrzej Szybist	–	sklep	–	Brzostek
23. Marek Szybist –	sklep	–	Brzostek
24. Bogdan Szukała	–	firma	budowlana	–	Brzostek

25. lucyna Zięba	–	sklep	spożywczy	–	Brzostek
26. Krzysztof Rozwadowski	–	sklep	–	Brzostek
27. henryka Kolbusz	–	sklep	–	Brzostek
28. dorota Prokop	–	sklep	„Tara”	–	Brzostek
29. Artur Potrzeba	–	sklep	wielobranżowy	–	Brzostek
30. dariusz Kalina	–	sklep	ogrodniczy	–	Brzostek
31. Renata i Zbigniew Golec	–	sklep	–	Brzostek
32. Agnieszka Skorupa –	kwiaciarnia	–	Brzostek
33. Anna Kurek –	kwiaciarnia	–	Brzostek
34. Roman Trzeciak	–	zakład	fotograficzny	–	Brzostek
35. Maria i Paweł Piękoś	–	zakład	pogrzebowy	–	Brzostek
36. nowak Jolanta	–	zakład	fryzjerski	–	Brzostek
37. Barbara Szweda –	Brzostek
38. Małgorzata Malinowska	–	Brzostek
39. Sklep „nIKo”	–	Brzostek
	 Wartość	zebranych	podarunków	wyniosła	8	530	zł,	w	tym	
5	210	zł	to	różne	artykuły	spożywcze,	przemysłowe	i	ubiory	
otrzymane	od	właścicieli	sklepów	oraz	kwota	pieniężna	w	wy-
sokości	3	320	zł,	którą	przekazały	na	konto	Caritas	sklepy,	
zakłady	i	instytucje.	Paczkami	mikołajowymi	obdarowano	90	
rodzin,	głównie	wielodzietnych.	Udzielono	także	zapomóg	na	
święta	Bożego	Narodzenia	w	kwocie	600	zł.
	 Składam	serdeczne	Bóg	zapłać	Pani	Ewie	Raś	oraz	mło-
dzieży	gimnazjalnej	za	przygotowanie	oprawy	artystycznej,	
pracownikom	Miejskiego	 Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	
w	Brzostku,	 Pani	Agnieszce	Czarneckiej	 i	Pani	 Justynie	
Piękoś	za	sprawną	pomoc	w	przygotowaniu	paczek,	a	także	
członkiniom	Caritasu	za	 ich	ofiarną	pracę.	Dziękuję	Szkol-
nemu	Kołu	PCK	przy	Gimnazjum	w	Brzostku	za	ofiarowane	
pluszaki,	Panu	Pawłowi	Batyckiemu	za	wykonanie	fotografii,	
Pani	Kierownik	Warsztatów	Terapii	 Zajęciowej	 za	wypo-
życzenie	 samochodu,	Ks.	Dziekanowi	 Janowi	Cebulakowi	
za	 udostępnienie	 pomieszczenia	 na	 przygotowanie	 paczek	
oraz	wszystkim,	którzy	w	jakikolwiek	sposób	pomagali	nam	
w	przygotowaniu	tego	szlachetnego	dzieła	jakim	jest	niesienie	
pomocy	potrzebującym.
	 W	imieniu	członkiń	Caritas	życzę	wszystkim	w	Nowym	
Roku	dużo	zdrowia	 i	błogosławieństwa	od	Bożej	Dzieciny.	
Zachęcam	 także	 do	 niesienia	 pomocy	 bliźniemu	w	każdej	
potrzebie	w	imię	Chrystusa	oraz	do	pracy	w	zespole	Caritas.

Przew. Krystyna Szarek-Ryndak

Podziękowanie dla wszystkich, którzy wspomagali akcję „Mikołajki 2012”

Fot. P. Batycki
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Burmistrz Brzostku ogłasza III PuBlIcZny PRZeTARG uSTny (lIcyTAcJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Brzosteckiej stanowiącej własność Gminy Brzostek

Na	podstawie	art.	38	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997r.	o	gospodarce	nieruchomościami	(tekst	jednolity:	Dz.	U	z	2010	roku,	Nr	102,	poz.	651	
ze	zm.)	oraz	rozporządzenia	Rady	Ministrów	z	dnia	14	września	2004r.	w	sprawie	sposobu	i	trybu	przeprowadzania	przetargów	i	rokowań	
na	zbywanie	nieruchomości	(Dz.	U.	Nr	207,	poz.2108	ze	zm)	Burmistrz Brzostku ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż poniższej nieruchomości:	
działka leśna oznaczona numerem ewidencyjnym 134 o pow. 0,61ha (6100m2) położona w Woli Brzosteckiej, objęta KW nr 
RZ1d/00048274/6, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń. 
Działka	położona	jest	w	Woli	Brzosteckiej,	gmina	Brzostek	w	obrębie	lasów	i	gruntów	użytkowanych	rolniczo.	Teren	w	wąwozie	z	przepły-
wającym	potokiem.	Brak	dojazdu.	Zabudowa	zagrodowa	w	odległości	około	500	m.	Nieruchomość	dz.	ozn.	nr	ewid.	134	jest	użytkowana	
jako	leśna	Oddział	7f	Wola	Brzostecka,	jest	to	grunt	leśny	o	pow.0,61	ha,	gdzie	użytki	stanowią	Ls	V	–	0,53	ha	i	LsVI	–	0,08	ha.	
Wg	planu	urządzania	lasu	3Jd	Db	1	Jw.	(61-70)	65l,	3	Jd	1Ol941-50)	45l,	1	Brz	Gb(31-40)	35l,	podrosty	JdGb	(98-15)	12	l	na	10%	powierzchni,	
podszycie	na	60%	powierzchni,	dominujący	gatunek	jodła	zadrzewienie	–	0,40	II	klasa	bonitacji,	wysokość	18m,	pierśnica	22	cm.
Wg	studium	Uwarunkowań	i	Kierunków	Zagospodarowania	Przestrzennego	Gminy	Brzostek	działka	położona	jest	w	terenach	leśnych

lp. nr
działki

Pow.
(m2) nr KW opis nierucho-

mości
Przeznaczenie 

w planie Położenie cena wywoław-
cza brutto (zł) Wadium (zł)

1 134 6100 RZ1d /00048274/6 leśna brak Wola	Brzostecka 7 900,00 790,00
III PuBlIcZny PRZeTARG uSTny odBędZIe SIę W uRZędZIe MIeJSKIM W BRZoSTKu  

W dnIu 8 luTeGo 2013r o GodZ. 1000 W SAlI KonFeRencyJneJ
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 05 lutego 2013r. wadium w wysokości 10% ceny wywoław-
czej, w formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj.	w	pieniądzu,	obligacjach	Skarbu	Państwa	lub	papierach	wartościowych	dopusz-
czonych	do	obrotu	publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na 
zbywanie nieruchomości (dz. u. z 2004r. nr 207, poz. 2108 ze zm). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: Bank Spółdzielczy 
Rzemiosła oddział w Brzostku nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, w innej formie do kasy urzędu Miejskiego w Brzostku. 
Przez	wpłatę	za	pomocą	przelewu	bankowego	uważa	się	datę	wpływu	wadium	na	rachunek	bankowy	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku. Wa-
dium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	ceny	sprzedaży,	zaś	pozostałym.	Jeżeli	uczestnik	przetargu,	
który	wygrał	przetarg	uchyli	się	od	zawarcia	umowy,	w	szczególności	nie	stawi	się	w	miejscu	i	terminie	zawarcia	umowy	określonym	przez	
organizatora	przetargu	w	zawiadomieniu,	wpłacone	przez	niego	wadium	nie	podlega	zwrotowi.	Nabywca	nieruchomości	ponosi	koszty	
sporządzenia	aktu	notarialnego.
Uwaga:	nieruchomości	sprzedawane	są	według	ewidencji	geodezyjnej	bez	okazania	granic,	przez	to	Gmina	nie	bierze	odpowiedzialności	
za	ewentualne	różnice.	Wskazanie	granic	nieruchomości	na	gruncie	przez	geodetę	odbywa	się	na	koszt	i	staraniem	nabywcy.
I	PUBLICZNY	PRZETARG	USTNY	odbył	się	w	dniu	03	sierpnia	2012r	zakończony	wynikiem	negatywnym,
II	PUBLICZNY	PRZETARG	USTNY	odbył	się	w	dniu	05	października	2012	roku,	który	został	unieważniony	i	ponownie	ogłoszony,	odbył	
się	w	dniu	06	grudnia	2012r.	zakończony	wynikiem	negatywnym.
Zastrzega	się	prawo	unieważnienia	przetargu	jedynie	z	ważnych	powodów,	podając	niezwłocznie	przyczynę	odwołania	przetargu.

Z wizytą u koni
	 Późną	jesienią	ubiegłego	roku	wybra-
ni	 uczniowie	klas	 III	 naszego	gimna-
zjum	mieli	okazję	odwiedzić	w	ramach	
zajęć	zawodoznawczych	„Stajnię	Ułań-
ską”	pp.	Staniszewskich	w	Brzostku.
	 W	 ramach	godziny	wychowawczej	
około	 godz.	 8.30	 pod	
opieką	 pań	 Ewy	 Raś	
i	Renaty	 Rams	 oraz	
pana	Pawła	Batyckiego	
dotarliśmy	 na	 ul.	My-
słowskiego	 19,	 gdzie	
miały	 odbyć	 się	 nasze	
zajęcia.	Właściciel	staj-
ni	Wojciech	Staniszew-
ski	ubrany	w	wojskowe	
bryczesy,	 oficerki	 i	fu-
rażerkę	 przywitał	 nas	
na	 podwórzu	 z	żoną	
i	dwójką	uczniów	naszej	
szkoły,	którzy	pasjonują	
się	jazdą	konną	i	na	co	
dzień	 trenują	 właśnie	
w	„Stajni	 Ułańskiej”	
pod	 czujnym	 okiem	
Piotra	 Staniszewskie-
go.	 Byli	 to	 Roksana	
Kawalec	i	Konrad	„Rodzyn”	Zięba.	To	
właśnie	oni	na	padoku	zaprezentowali	
nam	 swoje	 umiejętności	 jeździeckie,	
jeżdżąc	nie	 tylko	podstawowym	koń-
skim	„chodem”	„stępem”	ale	także	kłu-
sując	i	galopując.	Największe	wrażenie	
zrobił	na	nas	jednak	Konrad,	który	na	
Kubie	skakał	przez	przeszkody.	Było	na	
co	popatrzeć	i	nie	da	się	ukryć,	że	nie	
jeden	zazdrościł	mu	i	talentu	i	odwagi.

	 Po	pokazie	mieliśmy	okazję	obejrzeć	
stajnię	i	konie,	które	są	w	niej	hodowa-
ne.	Naszą	największą	sympatią	cieszył	
się	 kucyk	Sabinka	 i	czteromiesięczny	
źrebak	Gothica.	Zainteresowani	mogli	
dosiąść	konia	 i	zobaczyć,	 ile	 frajdy	 to	
sprawia.	Co	dziwne	odwagą	wykazały	
się	głównie	dziewczyny	i	to	one	zachę-
cone	 przykładem	Weroniki	Wiśniew-

skiej	dosiadały	kolejno	konia	Roksany	
Kawalec.	 Panom	 niestety	 zabrakło	
ułańskiej	 fantazji.	 Czyżby	 przejaw	
zniewieściałości?
	 Kolejnym	punktem	naszego	spotka-
nia	była	prelekcja	pana	Wojtka	dotyczą-
ca	historii	20	Pułku	Ułanów	im.	Króla	
Jana	 III	 Sobieskiego	 i	współczesnego	
ruchu	kawaleryjskiego.	Dowiedzieliśmy	
się	 o	tzw.	 nadawaniu	 barw	 poszcze-

gólnym	 pułkom	 i	mieliśmy	 okazję	
zobaczyć	 stosowne	pismo	z	Londynu,	
którym	major	Makowiecki	(dziś	ponad	
90-letni)	 nadaje	 takie	 barwy	 20	Puł-
kowi.	 Jego	 tradycje	 kultywują	współ-
cześnie	ułani	z	Brzostku,	Jasła,	Dębicy	
i	Przeworska.	Każdy	z	nas	miał	okazję	
przymierzyć	 kawaleryjską	 rogatywkę	
i	wziąć	do	 ręki	 replikę	 szabli	 tzw.	 lu-

dwikówki.	Trzeba	przy-
znać,	że	aby	nią	machać	
trzeba	mieć	 naprawdę	
krzepę	w	ręce!
	 W	 trakcie	 wykładu	
z	ciekawością	 ogląda-
liśmy	wiszący	na	 ścia-
nach	 siodlarni	 osprzęt	
jeździecki	 i	kawale-
ryjski.	Właściciel	 opo-
wiedział	 nam,	 w	jaki	
sposób	 była	 troczona	
kulbaka,	 czym	ona	 się	
różni	od	siodła	sporto-
wego	i	jak	nazywają	się	
poszczególne	 elemen-
ty	 uprzęży.	Atmosfera	
w	siodlarni	była	bardzo	
serdeczna,	sympatyczna	
i	„zagryzana”	ciastecz-
kami	 przygotowanymi	

na	nasze	przyjście.	Dowiedzieliśmy	się,	
że	właśnie	to	miejsce	stanowi	centrum	
życia	stajennego.	To	tu	po	skończonych	
lekcjach	 przychodzą	 nasze	 koleżanki	
i	koledzy,	by	po	drodze	do	domu	odwie-
dzić	swoich	pupili.	Czy	po	tej	wizycie	
w	„Stajni	Ułańskiej”	przybędzie	zwo-
lenników	jazdy	konnej?	Myślę,	że	czas	
pokaże.

Monika Staniszewska
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„WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE” – spis treści za rok 2012
(liczba pierwsza oznacza numer druga stronę)

BIoGRAFIe
-	 atsz,	Złoty	jubileusz	kapłaństwa	ks.	Szymona	

Nosala .................................zob.	 dział	Religia
-	Ks.	 Stanisław	 Machnik	 Proboszcz	 parafii	
Przeczyca ............................zob.	 dział	Religia

-	Rogala	Z.,	Z	Brzostku	w	świat	/Ewa	i	Mariusz	
Ziaja/ .............................................8	–	12,	13,	14

-	Rogala	 Z.,	 Z	 Brzostku	 w	 świat	 /rodzina	
Krzyszczuków/ ...................................1	–	14,	15

-	Rogala	Z.,	Z	Brzostku	w	świat	 /rodzina	Mo-
krzyckich/ ..................................12	–	19,	20,	21

-	wald,	Feldkurat	z	Brzostkiem	w	biografii....2	–	5

eKoloGIA
-	 aa,	Akcja	edukacyjna	„Szukamy	rady	na	na-
sze	odpady” .........................................12	 –	 13

-	Nosal	J.,	Kącik	fotograficzny .............1	 –	 36;	
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-	 fl,	Konik	polski .......................................6	–	22
-	 fl,	Rada	Sołecka	dzieciom .......................6	 –	 3
-	Godniak	R.,	Międzygminne	ćwiczenia	jedno-
stek	Straży	Pożarnych .......................... 10	–	17

-	Kawalec	K.,	Strażacy	OSP	Brzostek	podsumo-
wali	miniony	rok ....................................3	–	8,	9

-	KGW	w	Bukowej,	Wyjątkowe	święto	w	Buko-
wej ...........................................................4	–	24

-	KGW,	Karnawał	w	Nawsiu	Brzosteckim...3	–	18
-	Przewodnicząca	KGW,	Spotkanie	 integracyj-
ne	w	Nawsiu	Brzosteckim ......................4	–	24

-	 PS,	Dziesiąte	zawody	młodzieżowych	drużyn	
pożarniczych	w	Siedliskach	Bogusz .......6	 –	 4

-	 PS,	Nie	ma	to	jak	w	straży ...................3	–	6,	7
-	PS,	Turniej	Wiedzy	Pożarniczej ........... 4	 –	12
-	Rada	Sołecka,	Radosne	święto ..............6	 –	 3
-	Rogala	Z.,	Majówka	w	Siedliskach-B.	......6	–	4,	5
-	Rogala	Z.,	Matczyne	święto ................... 6	–	11
-	Rogala	Z.,	Opowieści	dawnej	treśći	–	na	brzo-
steckim	Rynku ..............2	 –	 20,	 21;	 3	 –	 9,	 10,	
11;	4	–	18,	19;	7	–	12,	13;	8	–	14,	15	/na	Rów-
niach	brzosteckich/;	9	–	16,	17	/na	Przedmie-
ściu/	11	–	10,	11	/Szkotnia	i	Schedy/;	12	–	18,	
19	/ulica	Słoneczna	i	Węgierska/

-	Rogala	Z.,	Wigilia	w	Środowiskowym	Domu	
Samopomocy ........................................... 1	–	7

-	Staniszewski	K.,	Z	życia	ŚDS	im.	Jana	Pawła	
II	oraz	WTZ	w	Brzostku ........................11	–	4

-	 Staniszewski	P.,	Odwiedziny	w	OSP .....6	–	12
-	 Stowarzyszenie	Kobiet	 Boguszanki	 informu-
je ............................................................. 7	–	 13

-	Szarek-Ryndak	 K.,	 Opłatek	 dla	 emerytów	 i	
rencistów	z	Gminy	Brzostek ..................2	–	13

-	Tyburowski	W.	 /protokołował/,	Walne	 zebra-
nie	TMZB ............................................. 10	–	18

-	Zięba	 A.,	 Piknik	 Rodzinny	 w	 Nawsiu	 Brzo-
steckim ....................................................6	–	11

ReKlAMA
-	BSR	w	Krakowie	o/Brzostek ..............1	 –	 29;	

2	–	29;	4	–	29;	5	–	29;	6	–	29;	7	–	29;	8	–	29;	
9	–	29;	10	–	33;	11	–	29;	12	–	33	/życzenia/

-	Centrum	Budowlane	Styl-Bud ............. 3	–	30;	
4	–	33;	5	–	33;	6	–	33;	7	–	28

- Do	sprzedania	budynek	przy	ul.	Rynek	15...12	–	26
- Do	sprzedania	działka	rolno-budowlana...12	–	24
-	Do	sprzedania	działki	budowlane ........ 2	–	23;	
3	–	21;	4	–	21;	5	–	14;	6	–	23;	7	–	28;	8	–	7;	
9	–	20;	10	–	32;	11	–	20;	12	-	26

-	Do	wynajęcia	budynek ............. 2	–	23;	3	–	21;	
4	–	21;	5	–	14;	7	–	28;	8	–	7;	9	–	20;	10	–	32;	
11	–	20;	

-	EMAR ............................. 2	–	29;	3	–	29;	4	–	28;	
5	–	30;	6	–	30;	11	-	26

-	F.H.U	Wojciech	Wojdyła ...............2	–	29;	3	–	29
-	Firma	EFEKT .........................................3	–	33
-	Fotografia	ślubna	Paweł	Batycki .......... 12	–	29
-	Gabinet	fizjoterapii .................... 11	–	28;	12	–	32
-	Gabinet	Terapii	Logopedycznej ........... 10	–	24
- Kancelaria	Radcy	Prawnego	Adam	Dachow-

ski ............ 1	–	31;	2	–	31;	3	–	28;	4	–	30;	5	–	30;	6	–	30
-	Krzewy	ozdobne	Fryc	K .....................3	 –	 29;	
4	–	30;	5	–	30;	8	–	28;	9	–	25

-	Liceum	Ogólnokształcące	w	Kołaczycach	pro-
wadzi	nabór.............................................5	–	25

-	Meble	na	wymiar	Brzostek ............. 1	–	31;	2	-	31
-	Nowo	otwarty	sklep	z	odzieżą	używaną....1	–	24
-	PBS	Bank	o/	Brzostek ............... 1	–	30;	2	–	30;	
3	–	31;	4	–	31;	5	–	31;	6	–	31;	7	–	31;	8	–	31;	
9	–	31;	10	–	35;	11	–	31;	12	–	35

-	Pracownia	złotnicza	w	Brzostku ...........5	–	28;	
6	–	28;	7	–	30;	8	–	30;	9	–	31;	10	–	34;	11	–	30;	
12	–	34

-	SKOK	 im	 Królowej	 Jadwigi	 o/Brzo-
stek..............1	–	32;	2	–	32;	3	–	32;	4	–	32;	5	–	32;	
6	–	32;	7	–	32;	8	–	32;	9	–	32;	10	–	36;	11	–	32;	12	–		36

-	Stasiak	Józef,	Do	sprzedania	działki	budowla-
ne ..........................................................11	 –	 26

-	Szybkie	pożyczki	na	oświadczenia .........
3	–	29;	4	–	30;	5	–	30;	6	–	30;	7	–	25;	8	–	28

RelIGIA
-	 aa,	 Spotkanie	modlitewne	 czcicieli	Miłosier-
dzia	Bożego ............................................5	–	16

-	 aa,	Święcenia	diakonatu	alumna	Patryka	Smo-
lenia .......................................................11	–	10

-	 atsz,	Złoty	jubileusz	kapłaństwa	ks.	Szymona	
Nosala .....................................................8	 –	 5

-	Administrator,	 Regulamin	 Cmentarza	 Para-
fialnego	w	Brzostku ................................ 8	–	11

-	 atsz,	 Przedświąteczna	 działalność	 Szkolnego	
Koła	Caritas ............................................. 4	–	6

-	 atsz,	 Spotkanie	 rodzin	 wielodzietnych	 w	
Brzostku ....................................................1	–	7

-	Gliwa	B.,	Jarmusz	R.,	Trychta	S.,	20-lecie	Die-
cezji	Rzeszowskiej....................................5	–	6

-	Grygiel	M.,	Kolędnicy	misyjni ..............1	–	34
-	 JK,	Odbudowana	kapliczka ....................6	 –	 3
-	Ks.	 Stanisław	 Machnik	 Proboszcz	 parafii	
Przeczyca ................................................8	 –	 4

-	Nosal	J.,	Koncert	bandurzystek	w	kościele	pa-

rafialnym	w	Brzostku ........................... 10	–	10
-	Nosal	J.,	Listopadowy	spacer .................11	–	3
-	Nosal	J.,	Ogólnopolska	Pielgrzymka	Rowero-
wa	Rzeszów	–	Częstochowa ...................7	–	15

-	Nosal	J.,	Uroczystości	odpustowe	w	Przeczy-
cy ..............................................................9	 –	 5

-	Nosal	J.,	Zmiany	duszpasterzy……………..9	–	8
-	Przewoźnik	M.,	Koncert	kolęd	w	Januszkowi-
cach .........................................................2	–	8,	9

-	Rogala	 Z.,	W	 pierwszą	 rocznicę	 beatyfikacji	
Jana	Pawła	II ...........................................5	–	3,	4

-	Rogala	 Z.,	 Zanim	 zadzwonią	 Rezurekcyjne	
Dzwony .................................................... 4	–	5

-	Staniszewski	W,	Kolbusz	K.,	Ratujemy	histo-
ryczne	nagrobki	na	cmentarzu	parafialnym	w	
Brzostku ..................................................11	–	5

-	Uczestnicy,	 Warsztaty	 misyjne	 pod	 hasłem	
„Podaj	dłoń ...............................................9	–	8

-	Węgrzyn	C.,	Zięba	G.,	Pożegnanie	ks.	proboszcza	
Mariusza	Cymbały	w	Januszkowicach ....9	–	9

-	ZC,	RW,	Stulecie	kościoła	parafialnego	w	Sie-
dliskach-Bogusz ..................................10	–	6,	7

RolnIcTWo
-	Europejski	Fundusz	Rolny	na	 rzecz	Rozwoju	
Obszarów	Wiejskich .................................1	–		25

-	Nosal	J.,	Sposób	na	dziki ........................9	–	14
-	Uwaga	 Rolnicy	 zmiana	 terminu	 składania	
wniosków ................................................2	–	13

SPoRT, KRZyŻÓWKI
-	 aa,	Konferencja	prasowa	nt.	projektu	Brzostek	
z	konia	dumny ........................................2	–	16

-	Augustyn	M.,	Samochodowe	Zawody	Klubo-
we	o	Puchar	Burmistrza	Brzostku .......... 3	–	5

-	Berek	J.,	Polska	biega	2012’ .................... 6	–	5
-	BS,	Zimowe	zgrupowanie	Szwadronu	Podkar-

pacie ......................................................... 3	–	5
-	BWS,	Brzostek	z	konia	dumny	–	kulig ... 2	–	4
-	Firmy	 wspierające	 sekcję	 piłki	 nożnej	 LKS	
Brzostowianka ................ 3	–	28;	4	–	28;	5	–	26;	
6	–	26;	8	–	28;			9	–	26;	10	–	30;	11	–	26;	12	–	30

-	Hals	 K.,	 Amatorska	 liga	 tenisa	 ziemnego	
Brzostek ................................................. 9	 –	 15

-	Hals	 K.,	 Amatorskie	 mistrzostwa	 par	 deblo-
wych	w	tenisie	ziemnym ........................9	–	15

-	 JZ,	Turniej	Mikołajkowy ........................1	–	16
-	Kawalec	M.,	I	liga	kobiet	po	I	rundzie	rozgry-
wek	sezonu	2011/2012 ............................1	–	10

-	Kawalec	M.,	III	Turniej	Orlika	o	Puchar	Pre-
miera	Donalda	Tuska .........................10	–	28,	29

-	Kawalec	 M.,	 Tenisistki	 stołowe	 LKS	 Brzo-
stowianka	Brzostek	w	Final	Four	Pucharu	Pol 
ski ..........................................................12	–	11

-	Kawalec	M.,	Zwyciężyła	Grudna ..........8	–	27
-	Kolbusz	R.,	III	Mikołajkowy	Turniej	Kyokushin	
Karate	o	Puchar	Burmistrza	Brzostku ...1	–	21

-	Kolbusz	 R.,	Medale	 dla	 brzosteckich	 karate-
ków ....................................................... 12	 –	 13

-	Kramarz	 P.,	 IV	 Ogólnopolski	 Turniej	 Kara-
te ................................................................4	–	7

-	 krk,	 Krzysztof	 Kolbusz	 odebrał	 czarny	
pas ...........................................................3	 –	 6

-	Król	S.,	Magdalena	Kawalec	mistrzynią	woje-
wództwa	podkarpackiego ........................3	–	3

-	Król	 S.,	Na	 tenisistki	 stołowe	Brzostowianki	
zawsze	można	liczyć ..............................6	–	16

-	Kula	A.,	XIV	Spartakiada	Sportowa	Środowi-
skowych	Domów	Samopomocy ..........7	–	34,	35

-	LKS	„Brzostowianka”	prowadzi	zapisy	dzie-
ci ..............................................................3	–	27

-	Nosal	J.,	Awans	Brzostowianki	do	V	ligi.....9	–	23
-	Nosal 	J. , 	K rzyżówka	z	nag rodą  ..............
1	–	33;	2	–	33;	3	–	26;	4	–	27;	5	–	27;	6	–	27;			
7	–	33;	8	–	33;	9	–	33;	10	–	37;	11	–	33;	12	–	37

-	Nosal	J.,	Obroń	się	sama ...................... 1	–	21,	22
-	Piłka	nożna	–	wyniki	po	zakończeniu	sezonu	
2011/2012 ................................................7	–	21

-	Piłka	 Nożna	 terminarz	 rozgrywek	
2011/2012 ................................................3	–	27

-	Piłka	nożna	terminarz	sezon	2012/2013	runda	
I ...............................................................9	–	27

-	Piłka	nożna	wyniki	po	zakończeniu	rundy	je-
siennej	sezon	2012/2013 ....................... 12	–	31

-	Porębski	A.,	Młode	talenty	piłkarskie ...5	–	24
-	Staniszewska	 B.,	 Turniej	 trzech	 Miast	 w	
Brzostku ..................................................8	–	6,	7

-	Staniszewski	W.,	Agata	Bryła	triumfatorką	ca-
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łego	cyklu	zawodów ......................... 11	–	24,	25
-	Staniszewski	W.,	Amatorskie	zawody	hippicz-
ne ............................................................. 5	–	14

-	Staniszewski	 W.,	 Grzegorz	 Wojtaczka	 wice-
mistrzem ...................................................5	–	4

-	Staniszewski	 W.,	 Inauguracja	 Amatorskich	
Zawodów	Hippicznych ...........................6	 –	 9

-	Staniszewski	 W.,	 Międzynarodowe	 Zawody	
Jeździeckie	w	Wierzawicach ..................9	–	17

-	Staniszewski	W.,	Paweł	Urban	królem	polowa-
nia ............................................................11	–	6

-	Staniszewski	W.,	 Powstał	 Szwadron	 Podkar-
pacie	w	barwach	20	Pułku	Ułanów........2	–	6,	7

-	Staniszewski	W.,	Trzy	sekcje	Szwadronu	Pod-
karpacie	spełniły	wymogi	FKO .............11	–	6

-	Świerk	 A.,	 Hubertus	 w	 „Świerkowym	 Ran-
chu” ....................................................... 11	–	14

-	Uczestniczka,	III	miejsce	na	zawodach	rejono-
wych	w	Mielcu ........................................5	–	19

-	UKS	 KARATE	 KYOKUSHIN	 zapra-
sza............................................................9	–	22

-	Zarząd	LKS	„Sokół”,	Turniej	o	Puchar	Preze-
sa	KS	„Sokół”	Siedliska-Bogusz ......... 11	–	14

-	Zarząd	 LKS	 Brzostowianka,	 Kolejny	 sukces	
trampkarzy	LKS	Brzostowianka ......... 12	–	30

-	Zarząd,	 Duże	 sukcesy	 drużyn	 piłkarskich	
LKS	„Brzostowianka” ............................7	–	20

WyWIAdy, SondAŻe
-	 atsz,	Wywiad	z	Józefem	Nosalem	Redaktorem	
Naczelnym	„Wiadomości	Brzosteckich .1	 –	 8

-	 atsz,	 Wywiad	 z	 ks.	 Proboszczem	 Markiem	
Marcićkiewiczem	 kustoszem	 sanktuarium	
Matki	Bożej	w	Przeczycy .......................8	 –	 3

-	 atsz,	Wywiad	z	Ks.	Dariuszem	Porzuczkiem	–	
wikariuszem	brzosteckiej	parafii ......... 12	–	16

-	 atsz,	Wywiad	z	Panem	Jackiem	Berkiem	dy-
rektorem	gimnazjum	w	Brzostku ..........9	–	10

-	 atsz,	 Wywiad	 z	 Panem	 Janem	 Synowiec-
kim ..........................................................2	 –	 8

-	 atsz,	 Wywiad	 z	 Panem	 Janem	 Wojciechow-
skim	nauczycielem	emerytem ..............10	–	12

-	 atsz,	 Wywiad	 z	 Panem	 Marianem	 Nosa-
lem ...........................................................4	–	10

-	 atsz,	Wywiad	 z	 Panem	 Stanisławem	Królem	
wiceprezesem	LKS	„Brzostowianka”	ds.	teni-
sa	stołowego .......................................11	–	12,	13

-	 atsz,	Wywiad	 z	Panią	Anną	Ziębą	 najstarszą	
mieszkanką	Gminy	Brzostek .................3	–	11

-	 atsz,	 Wywiad	 z	 Panią	 Kazimierą	 Gotfryd	
Przewodniczącą	KG	w	Brzostku ............5	 –	 8

-	 atsz,	 Wywiad	 z	 uczniami	 należącymi	 do	
Szkolnego	Koła	Caritas	działającego	przy	SP	
w	Brzostku ..............................................6	–	6,	7

-	Berrahal	 J.,	 Dalsze	 losy	 absolwentów	 ZS	 im	
Jana	Pawła	II	w	Brzostku	 ................... 3	 –	 14,	
15;	4	–	22,	23;	5	–	20,	21

-	Wywiad	 z	 Panią	 Martą	 Król	 Kierownikiem	
CKiCz	w	Brzostku ..................................7	–	6,	7

ZAGAdnIenIA oGÓlne
-	 aa,	Największa	liczba	zgłoszeń	w	7	edycji	Pro-
gramu	Wspierania	Aktywności	Lokalnej	„Ra-
zem	Możemy	Więcej ..............................2	–	17

-	 administrator,	 Dwumilionowe	 odwiedziny	
strony	Brzostek ....................................10	 –	 26

-	 atsz,	Kurs	„Bukieciarstwo	z	elementami	deko-
racji	wnetrz .......................................... 11	 –	 35		

-	 atsz,	 Projekty	 w	 ramach	 programu	 „Działaj	
Lokalnie	VII	Edycja ...............................6	–	22

-	Bezpłatny	 komputerowy	 kurs	 języka	 angiel-
skiego .................................................... 12	–	16

-	Bieniek	L.,	Ogłoszenie	Burmistrza	Brzostku	z	
dnia	29	lutego	2012	r.	o	sporządzeniu	wykazu	nie-
ruchomości	przeznaczonych	do	najmu ..3	–	23

-	Bieniek	 L.,	 Ogłoszenie	 Burmistrza	 Brzost 
ku ........................................................... 12	–	14

-	Bugno	F.,	Okolice	powiatu	Rok	XI	................... 
.................	1	–	22;	2	–	22;	3	–	19;	4	–	14;	5	–	14

-	Bugno	F.,	Pchamy	taczki ......................12	–	24
-	Bugno	 F.,	 Wszyscy	 pochodzimy	 od	 chło-

pa ........................................................... 10	–	24
-	Bugno	F.,	Zrobić	wodę	z	mózgu .............9	–	14
-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza		I	Publiczny	Prze-
targ	Ustny	na	dzierzawę	gruntu	z	przeznacze-
niem	pod	garaż .......................................7	–	28

-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	I	Publiczny	Prze-
targ	Ustny	na	dzierżawę	gruntów ....... 11	 –	 27

-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	I	Publiczny	Prze-
targ	Ustny	na	sprzedaż	nieruchomosci	położo-
nej	w	Woli	Brzosteckiej..........................7	–	28

-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	I	Publiczny	Prze-
targ	 Ustny	 na	 wynajem	 lokalu	 użytkowe-
go ..........................................................2	 –	 28

- Burmistrz	Brzostku	ogłasza	I	Publiczny	Przetarg	
Ustny	na	wynajem	lokalu	uzytkowego ...2	–	28

-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	I	Publiczny	Prze-
targ	 Ustny	 na	 wynajem	 lokalu	 w	 Opacion-
ce ......................................................... 4	 –	 26

-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	I	Publiczny	Prze-
targ	Ustny	na	wynajem	budynku	gospodarcze-
go .............................................................4	–	26

-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	I	Publiczny	Prze-
targ	Ustny	na	wynajem	budynku	sklepu	poło-
żonego	w	Głobikówce ............................5	–	26

-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	I	Publiczny	Prze-
targ	 Ustny	 na	 wynajem	 lokalu	 użytkowego	
położonego	 w	 Domu	 Ludowym	 w	 Opacion-
ce ......................................................... 6	 –	 26

-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	I	Publiczny	Prze-
targ	Ustny	na	wynajem	lokali	użytkowych	po-
łożonych	w	Brzostku ............................ 10	–	32

-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	I	Publiczny	Prze-
targ	 Ustny	 na	 wynajem	 lokalu	 użytkowego	
położonego	 w	 Domu	 Ludowym	 w	 Bączał-
ce ........................................................ 11	 –	 27							

-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	I	Publiczny	Prze-
targ	Ustny	Nieograniczony	na	wynajem	lokali	
w	Kamienicy	Dolnej ............................ 12	 –	 27

-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	I	Publiczny	Prze-
targ	Ustny	o	sporządzeniu	wykazu	nierucho-
mości	przeznaczonej	do	sprzedaży ...... 12	–	27

-	Burmistrz	 Brzostku	 ogłasza	 II	 Publiczny	
Przetarg	Ustny	na	dzierżawę	gruntów ...2	–	26

-	Burmistrz	 Brzostku	 ogłasza	 II	 Publiczny	
Przetarg	Ustny	na	dzierżawę	gruntów ...2	–	27

-	Burmistrz	 Brzostku	 ogłasza	 II	 Publiczny	
Przetarg	 Ustny	 na	 sprzedaż	 nieruchomości	
położonych	w	Bączałce ..........................2	–	27

-	Burmistrz	 Brzostku	 ogłasza	 II	 Publiczny	
Przetarg	 Ustny	 na	 sprzedaż	 nieruchomosci	
położonej	w	Woli	Brzosteckiej ..............9	–	26

-	Burmistrz	 Brzostku	 ogłasza	 II	 Publiczny	
Przetarg	 Ustny	 na	 sprzedaż	 nieruchomości	
położonej	w	Woli	Brzosteckiej ............11	–	25

-	Burmistrz	 Brzostku	 ogłasza	 II	 Publiczny	
Przetarg	Ustny	na	wynajem	lokalu	użytkowe-
go	w	Kleciach .........................................4	–	26

-	Burmistrz	 Brzostku	 ogłasza	 III	 Publiczny	
Przetarg	 Ustny	 na	 wynajem	 lokalu	 użytko-
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opracowała Maria Kawalec

dokończenie ze str. 27



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 29



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE30



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 31



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE32



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 33

"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

ROZWIĄZANIE: 
stycZEń 2013

Trudne	wyrazy:	ATREK,	STAJE,	IDY,	ARAR,	DABAI,	NIKKI,	ONASI,	NUR,	ADAMO,	AHMED,	NIASA

Rozmawiają	dwie	blondynki	i	pierwsza	
mówi	do	drugiej:
–	Wiesz,	że	nowy	rok	wypada	w	tym	
roku	w	piątek.
A	druga	na	to:
–	Oby	nie	trzynastego.

  
–	Chciałabym	 coś	 praktycznego	 do	
pokoju	 dziecięcego	 –	mówi	 kobieta	

w	sklepie	z	dywanami.
–	A	ile	pani	ma	dzieci?
–	Sześcioro.
–	To	najpraktyczniejszy	byłby	asfalt...

  
Jasio	wraca	z	przedszkola	cały	podra-
pany...
–	Co	się	stało?	–	pyta	mama.
–	 Pani	 kazała	 nam	 tańczyć	 wokół	
choinki,	ale	dzieci	było	za	mało	–	od-
powiada Jasio.

  
Pani	w	szkole:
–	Z	czego	robi	się	kiełbasę?
Dzieci	milczą.
–	Jasiu,	ty	powinieneś	wiedzieć	–	twój	

tata	jest	masarzem?
–	Ja	wiem,	ale	tatuś	powiedział,	że	jak	
komuś	powiem	to	mnie	zabije.

  
Pani	się	pyta	dzieci	w	szkole:
–	Kto	w	waszej	rodzinie	jest	najstarszy?
–	U	mnie	babcia	–	mówi	Kazio.
–	A	u	mnie	 prababcia	 i	pradziadek	 –	
mówi	Zuzia.
–	 Jasiu	 a	u	 ciebie	w	rodzinie	 kto	 jest	
najstarszy?	–	pyta	pani	Jasia.
–	Pra	pra	pra	prababcia	–	odpowiada.
–	Ale	Jasiu	to	jest	niemożliwe!	–	mówi	
pani.
–	Ale	dla	dla	dla	dlaczego?
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KRZYżÓWKA Z NAGRODą
Poziomo:
1)	Figiel;	5)	Rzeka	w	Iranie	i	Turkmeni-
stanie;	8)	Duży	dzbanek;	9)	Staropolska	
miara	 długości;	 10)	Stolica	 Japonii;	
11)	Gaszenie	pragnienia;	12)	Nacięcie	na	
śrubie;	15)	Arbuz;	18) W marcowe zgi-
nął	Cezar;	19)	Apopleksja;	20)	Celtycki	
bóg	wody;	21)	Kraczący	ptak;	23)	Miał	
ją	Aladyn;	25)	Miasto	w	Nigerii;	28) Zie-
leń	 wojskowa;	 30)	Gąbka;	 32)	Małe	
koło;	34)	Główny	 składnik	 powietrza;	
36) Tajne	w	 archiwum;	 37)	Powyżej	
kolan;	38)	Aranżacja	 krócej;	41)	Prze-
łożony	żydowskiej	gminy	wyznaniowej;	
44)	Papiery	wartościowe;	45) Zamiesza-
nie,	 hałas;	46)	Wierzeje;	47)	Japoński	
gatunek	literacki;	48)	Czarna	w	kominie;	
49)	Z	jej	liści	sizal.
Pionowo:
1)	Statua;	2)	Indianie	Ziemi	Ognistej;	
3)	Nowicjusz	w	 zawodzie;	4) Komplet 
liter;	5)	Syn	Boryny;	6)	Do	zakasania;	
7)	Komik	 cyrkowy;	13)	Ruchoma	nad	
morzem;	14)	Ptak	wodny;	16)	Oficer	
janczarów;	17)	Strach;	21)	Przyrząd	do	
wabienia	 zwierzyny;	 22)	Piosenkarz	
belgijski	23)	Do	 pieczętowania	 listów	
24)	Opiekowała	 się	Nel;	26)	Batalia;	
27)	Imię	Cembrzyńskiej;	29)	Węgierski	
kawalerzysta;	31)	Bazie;	33)	Pływa	mała	
po	stawie;	35)	Pląs;	36)	Koleżanka	Oli;	
38)	Na	 kopercie;	 39)	Były	 prezydent	
Indii;	40)	Do	mielenia	 ziarna;	41)	Po-
kaz;	42)	Wjeżdża	po	pługu;	43) Jezioro 
w	Afryce.
	 Rozwiązania	 wpisane	 do	 kuponu	
zamieszczonego	na	dole	strony	dostar-
czone	do	31	stycznia	2013	r.	do	Centrum	
Kultury	 i	Czytelnictwa	w	 Brzostku	
wezmą	 udział	 w	 losowaniu	 nagrody	
książkowej.
Rozwiązanie	krzyżówki	 z	poprzednie-
go	numeru:	PÓŹnA ZIMA dłuGo 
TRZyMA. Nagrodę	książkową	wyloso-
wała	eWA BRocłAWIK z Brzostku.
Po	odbiór	nagród	prosimy	zgłaszać	się	
do	Domu	Kultury	w	Brzostku.

J. Nosal
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Zupa orkiszowa
Składniki:

– 1 łyżka oliwy z oliwek
– 4 łyżki kaszy orkiszowej
– cebula
– czosnek
– sól, pieprz, kardamon, gałka muszkatołowa, natka 

pietruszki
Sposób przygotowania:

Na oliwie podsmażyć cebulę z odrobiną czosnku. Wypłuka-
ną kaszę zalać wodą i gotować do połowy miękkości. Dodać 
podsmażoną cebulę i dusić bez przykrycia ok. 25-30 min. 
Pod koniec gotowania dodać zioła i przyprawy do smaku. 
Podawać z płatkami orkiszowymi. 

Pstrąg smażony
Składniki:

– 2 pstrągi
– sól, pieprz
– czosnek 
– 2 cytryny
– olej do smażenia
– 2 łyżki mąki

Sposób przygotowania:
Pstrągi moczyć w zimnej wodzie – około pół godziny. 
Następnie odlać wodę, pstrągi osuszyć, posypać solą, 
pieprzem i natrzeć czosnkiem.
Na patelni rozgrzać olej. Pstrągi obtoczyć w mące 
i smażyć na rozgrzanym tłuszczu około 10 min obra-
cając co jakiś czas na każdej ze stron.
Usmażone skropić obficie cytryną i podawać z su-
rówką.

Kiełbasa wiejska
Składniki:

– 2 kg karkówki
– 2 kg mięsa szynkowego
– 0,5 kg młodej wołowiny
– 1 kg słoniny
– 2 szklanki rosołu
– 10 dag soli
– 15 g saletry
– 15 g pieprzu
– 15 g ziela angielskiego
– 10 g papryki
– 12– 5 ząbków czosnku
– cienkie jelito

Sposób przygotowania:
Mięso przepuścić przez maszynkę z sitkiem o oczkach 
średniej grubości, słoninę przez sitko o oczkach najdrob-
niejszych. Wymieszać masę mięsną ze słoniną, solą, saletrą, 
przyprawami utłuczonymi w moździerzu oraz czosnkiem 
roztartym z solą. Dodać rosół i wyrobić na gładką masę. 
Włożyć na 24 godz. do kamiennego naczynia i przechowy-
wać w temperaturze pokojowej.
Napełnić jelita, formując kiełbaski długości 30–45 cm 
i nakłuć je. Suszyć w przewiewnym i chłodnym miejscu 4–6 
godz., potem wędzić 12–16 godz. ciepłym dymem  Podawać 
z chlebem wiejskim.

Orzeszki
Składniki:

– 60 dag mąki
– 4 żółtka
– 1 margaryna
– 1 łyżeczka proszku do pieczenia
– 2 łyżki cukru pudru
– 4 łyżki kwaśnej śmietany

Sposób przygotowania:
Wszystko razem wyrobić, rozwałkować. Foremki 
wysmarować tłuszczem, wylepić ciasto (cienko). Piec 
w temperaturze 180˚C na złoty kolor.

Krem do orzeszków:
Składniki: 

– 1 szklanka orzechów mielonych
– 1 szklanka cukru kryształu
– 0,5 szklanki wody

Sposób przygotowania:
Wszystko razem zagotować, ostudzić. Utrzeć marga-
rynę, dodać orzechy. Składać orzeszki.

	 Prawidłowo	 skomponowana	
zimowa	dieta	powinna	dostarczać	
nam	nie	tylko	energii,	ale	przede	
wszystkim	zwiększać	odporność.	
Dobrze,	kiedy	w	krótkie,	zimowe	
dni	 czeka	 na	 nas	miseczka	 aro-
matycznej,	 rozgrzewającej	 zupy	
i	inne	 potrawy,	 które	 sprawią,	
że	 zachowamy	 aktywność	 i	nie	
poddamy	się	 różnego	rodzaju	 in-
fekcjom.	Często	nie	zdajemy	sobie	
sprawy,	 że	 zachowanie	 dobrego	

samopoczucia	i	witalności	w	okre-
sie	zimowym	nie	musi	wiązać	się	
z	ogromnymi	 wyrzeczeniami.	
Podstawowym	i	najprostszym	spo-
sobem	na	 zapewnienie	 naszemu	
organizmowi	odpowiedniej	ilości	
energii	na	cały	dzień,	jest	spoży-
wanie	właściwie	 zbilansowanego	
posiłku.	 Proponowane	 przez	 nas	
dania	 z	pewnością	 są	 smaczne,	
pożywne	i	energetyczne.

Redakcja

Brzosteckie smakołyki
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Pstrąg smażony Kiełbasa wiejska

orzeszki Zupa orkiszowa

 „Zatrzepotały skrzydła aniołów, 
pochyliły się królewskie korony, 
pastuszkowie rzucili czapki z głów….
Kolędnicy Misyjni zapukali do drzwi, 
aby dzielić się z nami radością 
Dobrej Nowiny. Przyszli z błogosła-
wieństwem i życzeniami, uśmiechem 
Maryi tulącej Dzieciątko i ufnym 
spojrzeniem dobrego Józefa”.

	 Tradycyjnie	w	dniu	 św.	 Szcze-
pana	 –	 26	XII	 2012r.	 po	 uroczy-
stym	błogosławieństwie	i	rozesłaniu	
liczne	 grupy	 kolędnicze	 ze	 szkoły	
w	Brzostku	 i	Nawsiu	Brzosteckim	
wyruszyły,	by	kolędować	w	domach	
naszej	 paraf ii.	 Śpiewali	 kolędy	
i	opowiadali	o	trudnym	losie	dzieci	
wietnamskich.	„Diu	doi”	–	„pył	uli-
cy”	–	tak	nazywa	się	biedne	dzieci	
w	Wietnamie.	Aby	przeżyć,	muszą	
żebrać	lub	pracować.	Czyszczą	buty,	

myją	szyby	samochodowe,	zbierają	
złom,	przeszukują	kosze	na	śmieci.	
Wiele	z	nich	mieszka	w	górach,	mają	
daleko	 do	 szkoły	 lub	 kościoła,	 są	
pozostawione	 same	 sobie,	 a	często	
muszą	się	np.	opiekować	niepełno-
sprawnymi	rodzicami.	Jedna	trzecia	
dzieci	cierpi	z	powodu	niedożywie-
nia	 i	złych	warunków	 sanitarnych.	
To	właśnie	im	w	tym	roku	pomagali	
mali	 kolędnicy	misyjni.	W	dowód	
wdzięczności	za	przyjęcie	i	złożone	
ofiary	kolędnicy	pozostawili	w	każ-
dej	rodzinie	pamiątkę	–	tym	razem	
był	to	domek	wietnamski.
	 Owocem	wiary	 jest	 miłość	 –	
niech	więc	miłość	 jakiej	 uczy	 nas	
Jezus	–	Syn	Boży	wynagradza	trud	
tych	 dzieci,	 rodziców,	 katechetów	
i	wszystkich	 życzliwych	 i	hojnych	
parafian.

Marzena Grygiel

Kolędnicy Misyjni 2012 – „Dzielmy się wiarą jak chlebem”
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Kącik
fotograficzny

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

J. Nosal

Fot. Sabina Grzesiakowska z Kamienicy Dolnej Fot. Przemysław Skalski z Bączałki

Fot. Kinga Pruchnik z Przeczycy

Fot. Marzena Sołtys z Nawsia BrzosteckiegoFot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Iwona Spicha z Woli Brzosteckiej Fot. Agata Bielańska z Kamienicy Górnej


