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Burmistrz 
Wojciech 

Staniszewski
Burmistrz Brzostku informuje

1. Termomodernizacja Domu Ludowego 
w Gorzejowej dobiegła końca. Całko-
wity koszt inwestycji wyniósł 151 tys. 
zł. Prace wykonała firma Zakład Re-
montowo-Budowlany Stanisław Wój-
towicz z Różanki, a efekt tych prac wi-
dać na poniższych zdjęciach.

2. Trwają prace przy innej inwestycji 
termomodernizacyjnej - budynku 
dawnej szkoły w m. Skurowa. W ra-
mach tego zadania wykonywane jest 
ocieplenie ścian i stropów, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz re-
mont mieszkania komunalnego nr 2. 
Prace wykonuje Zakład Remonto-
wo-Budowlany Stanisław Wójtowicz 
z Różanki, ich koszt to 332 tys. zł i wy-
konane zostaną jeszcze w tym roku.

3. Zakończono prace modernizacyjne na 
drodze wewnętrznej na dz. o nr ewid. 
67 w miejscowości Głobikówka. Na 
odcinku 770 m wykonano m.in. uzu-
pełnienie i wzmocnienie podbudowy, 
renowację i utwardzenie kruszywem 
poboczy oraz odmulono przydrożne 
rowy. Całkowity koszt prac wykony-
wanych przez GRZEŚ-KOP Grzegorz 
Orlow z Brzostku wyniósł niespełna 
175 tys. zł, z czego aż 110 tys. zł zosta-
ła pozyskana przez Gminę Brzostek 
z Podkarpackiego Urzędu Marszał-
kowskiego z funduszu na moderni-
zację dróg do gruntów wyłączonych 
z produkcji rolnej.

4. Rozbudowa remizy OSP Grudna Dol-
na idzie pełną parą. Obok budyn-
ku powstają garaże o pow. ok. 71 m 
kw. Koszt inwestycji wykonywanej 
przez firmę TARBUD to ponad 241 tys. 
zł, a prace zostaną zakończone do 

grudnia 2022 roku. Na zimę Magirus 
będzie już w nowym garażu.

5. Gmina Brzostek pozyskała kolejne do-
finansowanie - 1,4 mln zł z funduszu 
„Sportowa Polska” zostało przyznane 
przez Ministra Sportu i Turystyki na 
przebudowę kortu na ORLIKU na kry-
te lodowisko. W sumie nie tylko lodo-
wisko - projekt został tak opracowany, 
aby można było tam uprawiać 8 dys-
cyplin: tenis, łyżwiarstwo, wrotkar-
stwo, curling, badminton, unihokej, 
minihokej na trawie i lodzie. Najbliżej 
położone podobne obiekty znajdują 
się dopiero w Dębicy, Krośnie, Tarno-
wie i Rzeszowie. Zdaję sobie sprawę, 
że czasy są dość mocno niestabilne 
i wiele innych potrzebnych inwesty-
cji jest ciągle przed nami, mam jed-
nak nadzieję, że Rada Miejska wyrazi 
zgodę na przeznaczenie środków na 
wkład własny (50%).

fot. Paweł Batycki
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Wnioski o dopłaty do 
węgla

 czyli o zachowaniu się niektórych mieszkańców 
w Urzędzie Miejskim

o tym, że wielu ludzi uparcie wierzy w to, że w urzę-
dzie się nic nie robi, od dawna wiemy. Przyjmu-
jemy te uwagi często bez komentowania, chociaż 

bardzo bolą. Zwłaszcza kiedy przychodzisz do pracy wcze-
śniej, żeby się obrobić z zaległości albo zostajesz po godzi-
nach, żeby wyprowadzić wszystko do końca, bo w ciągu 
całodziennego ruchu nie masz możliwości skupić się nad 
poszczególnymi decyzjami. Ponieważ każdy urzędnik 
ponosi za nie odpowiedzialność, to czasami jeszcze po 
godzinach coś się poprawia, sprawdza lub w spokoju jesz-
cze raz czyta. Dodatek węglowy, który obecnie jest wypła-
cany przez gminę, to dokładnie taka właśnie sytuacja. Prze-
pis zmienia się co chwila – to, co było wczoraj niemożliwe, 
następnego dnia jest już zgodne z prawem, a to wszystko 
jeszcze w ciągłym kontakcie z interesantami, z których 
każdy jest zainteresowany tym, żeby 3 tys. zł dodatku otrzy-
mać. I tutaj dotykamy problemu. 
1. Niektórzy mieszkańcy mimo informacji, jaka jest na wnio-

sku o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświad-
czeń, dosłownie nic sobie z tego nie robą. Mieszkańcy piszą 
często nie to, jak jest faktycznie, tylko jak trzeba, by dostać 
dodatek. Niestety, urzędnik ma obowiązek weryfikacji po-
dawanych danych z deklaracjami na śmieci oraz z wypłatą 
dodatków osłonowych i wychodzą z tego istne cuda. Rekor-
dzista np. zadeklarował, że w jego domu jest pięć osobnych 
gospodarstw domowych. Tymczasem w ewidencji osób od-
dających śmieci pod tym numerem domu jest zgłoszone… 
4 osoby. W innym przypadku we wniosku oświadczono, 
że w domu jest 12 osób, tymczasem do śmieci zgłoszona 
jest… jedna. Nie muszę dodawać, że teraz nie tylko musi-
my to sprawdzić, ale i w przypadku udowodnienia, że oso-
ba nie była zgłaszana, a mieszka pod tym adresem, trzeba 
zapłacić wszystko za 5 lat wstecz. Sytuacja jest tutaj o tyle 
szczególna, że za osoby niepłacące, a generujące śmieci 
muszą zapłacić solidarnie wszyscy inni. Tutaj mamy zatem 
pewien istotny kłopot. Już zapowiadane są wzmożone kon-
trole reakcji urzędów na takie przypadki i możemy zostać 
zapytani o to, jakie podjęliśmy działania w stosunku do 
osób uchylających się od tego obowiązku. Tutaj nie mamy 
pola manewru i już zaczęliśmy wzywać mieszkańców do 
składania wyjaśnień. Zmieniliśmy też zasady i nie można 
już oświadczyć, że np. „córka wyjechała na studia i nie bę-
dzie tutaj mieszkać”. Teraz trzeba będzie pokazać potwier-
dzone zgłoszenie do ewidencji osób oddających śmieci 
w miejscu, gdzie będzie teraz zamieszkiwać. 

2. Niestety, odpowiedź negatywna lub domaganie się przez 
urzędnika kolejnych dokumentów potwierdzających kon-
kretny fakt rodzi u wielu mieszkańców złość lub irytację. 
Mamy świadomość, że odmowa jest złym komunikatem 
i może rodzić poczucie krzywdy czy niesprawiedliwości. 

Prosimy jednak o zrozumienie, bo nie my tworzymy pra-
wo, nie my składamy projekty w Sejmie, nie my głosujemy 
i nie my podpisujemy takie ustawy. Dostajemy je jedynie 
do wykonania i stosowania, a nasz stosunek do tych ustaw 
niczego nie zmienia. Stosować przepis musimy. Niestety - 
co żalem stwierdzam - do wielu osób to zupełnie nie trafia. 
Ale są przypadki i to, niestety, nawet kilka dziennie, kiedy 
oburzenie kieruje się przeciw urzędnikowi i przyjmuje for-
mę, na którą zgody nie będzie. Interesant ma prawo do wy-
czerpującej informacji, do jej powtórzenia, jeśli czegoś nie 
zrozumiał, czy grzecznego i uprzejmego traktowania.

Nie ma zgody na:

•  Używanie wulgaryzmów w stosunku do urzędników, 
w tym obrzydliwych wyzwisk godnych wprawdzie 
osoby chama, ale niekoniecznie obligujących do ich 
wysłuchiwania, 

•  Obrażanie zwłaszcza kobiet pracujących w urzędzie 
słowami uwłaczającymi ich godności. Jest to tym bar-
dziej oburzające, że celują w takich wulgaryzmach 
starsi mężczyźni,

•  Pomawianie urzędników bez żadnych dowodów, że 
sfałszowali dokumenty,

•  Próby wymuszania podniesionym głosem na urzęd-
nikach zmiany ich decyzji,

•   Straszenie i wzbudzanie poczucia winy, że przez de-
cyzję odmowną ktoś się samookaleczy,

•  Notoryczne kłamanie i podawanie nieprawdziwych 
informacji w nadziei, że nie zostanie to zauważone.

To, co czasami dzieje się w biurze obsługi wniosków 
o dodatek węglowy, przechodzi jakąkolwiek wyobraźnię. 
Dziewczyna, która tam zaczęła pierwszą w życiu pracę, cza-
sami ze zdenerwowania drży, bo w życiu nie słyszała, żeby 
tak się ktoś mógł zwracać do innej osoby. Mamy świado-
mość, że czasami faktycznie nerwy kogoś poniosą i powie 
słowo za dużo. Można jednak przyjść następnego dnia lub 
zadzwonić i przeprosić za swoje zachowanie. Niestety, do 
dziś miałem tylko jeden taki przypadek.

Ponieważ sytuacje z używaniem wulgarnych wyzwisk 
są, niestety, dość częste, postanowiliśmy zainstalować 
w biurze obsługi wniosków na dodatek węglowy monito-
ring i w razie wystąpienia takich sytuacji, kiedy obraża się 
urzędników, będziemy kierować takie sprawy na policję. 
Nie żyjemy w dzikim kraju, gdzie nie ma odpowiedzialności 
za wypowiadane słowa. 

Na koniec taka moja uwaga. Moi rodzice prowadzili 
przez wiele lat skup owoców. Przez nasze podwórko pod-
czas sezonu truskawek przechodziło dziennie setki osób. 
Jako mały chłopiec, który biegał między zaprzęgami, nigdy 
nie słyszałem podobnych rzeczy jak te w urzędzie, a bywa-
ło różnie. Ludzie czekali w kolejkach, bywało, że padał 
deszcz, brakowało czasami opakowania, ale wszyscy sobie 
nawzajem pomagali, żartowali, doradzali sobie wzajemnie, 
choć „na bogato” wtedy ludziom nie było… 

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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Lodowisko. Decyzja 
najpóźniej w styczniu

Decyzja Ministerstwa Sportu o przyznaniu dofinan-
sowania w ramach programu Sportowa Polska 
troszkę zaskoczyła nasz samorząd. Przyszła bowiem 

w czasie, kiedy przygotowywano budżet na 2023 rok, a ten 
w obecnych realiach jest niezwykle trudny do zbilansowa-
nia. Co ciekawe, trwaliśmy w przekonaniu, że nie otrzy-
mamy wsparcia dla tego zadania, ponieważ środki były 
dość skąpe i wychodziliśmy z założenia, że nawet najlepiej 
napisany przez nas wniosek nie zmieści się na liście zatwier-
dzającej. Tymczasem stało się zupełnie inaczej. Problem jed-
nak w tym, że przy obfitym w inwestycje budżecie gminy 
na 2023 rok wpisanie tam jeszcze lodowiska, wydaje się już 
absolutnie niemożliwe. Planowana budowa wyceniana była 
na 2,8 mln zł. Jest oczywistą rzeczą, że po przetargu kwota 
będzie jeszcze większa, dlatego dofinansowanie w kwocie 
1,4 mln zł może nie stanowić nawet 50% wartości całego 
zadania. Sytuacja przypomina więc do złudzenia słynne 
stwierdzenie prezesa ZGK Piotra Szczepkowicza, który 
mając 20 ha gruntu, stwierdził, że „za mało, by z tego żyć, 
za dużo, by zostawić”. Dokładnie tak jest z lodowiskiem, 
bo kto nam znów da kiedyś 1,4 mln zł na lodowisko? Czy 
jeszcze będą kiedyś projekty na takie zadania? A jednocze-
śnie może lepiej zaczekać, bo być może będą pieniądze na 
rewitalizację? Przecież jesteśmy posiadaczami najbardziej 
zaniedbanego rynku na Podkarpaciu, chociaż tak się do 
niego przyzwyczailiśmy, że uważamy go – ku zdziwieniu 
przyjezdnych – za piękny.

Przed Radą Miejską bardzo trudna decyzja, bowiem 
możemy tak ułożyć finansowanie budowy, żeby w 2023 
roku prowadzić prace w większości za przyznane środki 

zewnętrzne, a dopiero w 2024 roku za własne. Wygląda na 
to, że takie rozwiązanie byłoby możliwe. 

Jak ma wyglądać lodowisko? 
Projekt zakłada, że powstanie ono na dzisiejszym korcie 

tenisowym przy Orliku. Nie będzie ono kryte, ale zadaszone. 
Wymiary 18,45x36,27 metrów, bez demontowania na okres 
letni. Latem byłby to zadaszony kort tenisowy z funkcją gry 
w badmintona oraz torem pod wrotki i unihokej, zaś zimą 
byłby on zalewany wodą i służyłby jako lodowisko z opcją 
gry w curling i minihokej. Obok powstać ma budynek 
z zapleczem do wypożyczania i ostrzenia łyżew wraz z rol-
bą do czyszczenia i ostrzenia lodu. Całość z zastosowaniem 
fotowoltaiki celem obniżenia kosztów utrzymania. Jak widzi-
cie Państwo, mamy o czym myśleć. Argumentem za budową 
lodowiska jest np. brak sal gimnastycznych w części szkół. 
Zajęcia na lodowisku byłyby dla nich wspaniałą alternaty-
wą. Z drugiej strony, co zrobimy, jeśli pójdą w górę koszty 
zaplanowanych już inwestycji? Wiele argumentów „za” 
i niestety wiele „przeciw”, ale decyzję musimy dobrze prze-
myśleć na posiedzeniach i w komisjach Rady Miejskiej. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Będzie 
bezpieczniej

odcinek drogi powiatowej 
łączący szkołę w Naw-
siu Brzosteckim z Brzost-

kiem i ten w ciągu ul. Słonecznej 
od skrzyżowania z ul. Węgierską 
w kierunku Opacionki nareszcie 
doczekają się budowy chodników. 

Po pięciu latach od ich zaprojek-
towania i od uzyskania stosownych 
pozwoleń budowlanych, jeszcze 
w kadencji poprzedniego starosty 
Andrzeja Reguły, wreszcie przystą-
piono do prac w terenie. 

Na historię powstania tych chod-
ników składają się wielorakie pery-
petie, w tym związane z brakiem 
pozyskania środków zewnętrznych. 
Istotne jest jednak już jedynie to, że 
budowa ruszyła, a wszystko dzięki 
ponad 2 mln zł z budżetu Powiatu 
Dębickiego i pomocy finansowej Gmi-
ny Brzostek w kwocie dokładnie 2 mln 
zł, bez której inwestycje nie byłyby 
możliwe do zrealizowania. 

Ciesząc się wraz z mieszkańcami 
i użytkownikami tych ruchliwych 
dróg z tego, że wkrótce będą mogli 
bezpieczniej z nich korzystać, ser-
decznie dziękuję wszystkim osobom 
reprezentującym samorząd gminny 
i powiatowy za doprowadzenie tej 
sprawy do finału i zbudowanie wokół 
niej porozumienia.

Daniel Wójcik
Radny Powiatu Dębickiego
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Co dalej z budynkiem 
bożnicy

Po wielu bataliach sądowych budynek dawnego internatu, 
powszechnie nazywany z racji swoich pierwotnych funk-
cji „bożnicą”, stał się własnością Powiatu Dębickiego. Od 

samego początku Urząd Miejski w Brzostku był zaangażowany w całe 
postępowanie, jakie z Gminą Żydowską prowadziła w imieniu Skarbu 
Państwa Prokuratoria Generalna. To zgromadzone przez urzędników 
brzosteckiego Magistratu dokumenty, jakie odnaleziono w najprzeróż-
niejszych archiwach, stanowiły główny materiał, na którego podstawie 
zapadł korzystny dla Skarbu Państwa wyrok sądowy. Zgromadzone 
dokumenty pokazały, jak gigantyczny wysiłek finansowy poniosła 
Gmina Brzostek w związku z odbudową tej nieruchomości. Powojenna 
historia zniszczonego budynku bożnicy wyglądała następująco:

1950 r. – Budynek w stanie kompletnej ruiny zostaje zabezpieczony 
przed wejściem na jego teren i planowany do rozbiórki ze względu na 
kompletną ruinę.

1956 r. – Gminna Rada Narodowa w Brzostku podejmuje decy-
zję o rozbiórce budynku. Ponieważ jednak przychodzi zgoda na jego 
odbudowę, więc powołany zostaje Społeczny Komitet Odbudowy, któ-
ry organizuje środki celem rozpoczęcia prac.

1957 r. – Podjęto decyzję o przeznaczeniu budynku na potrzeby 
szkolne. Gmina zwraca się do władz powiatowych w Jaśle z prośbą 
o wsparcie finansowe, którego nie otrzymuje. Mimo tego ruszają prace, 
na które gmina przeznacza w latach 1957-1961 ponad 270 tys. zł, pod-
czas gdy na wszystkie pozostałe gminne inwestycje wydano zalewie 
130 tys. zł. Świadczy to o tym, jak wielkim wysiłkiem naszych miesz-
kańców odbudowywano budynek bożnicy.

1958 r. – Totalizator Sportowy przekazuje na odbu-
dowę budynku kwotę 134 tys. zł.

1959 r. – Gmina zaciąga kredyt w wysokości 90 
tys. zł ze środków na popieranie czynów społecznych. 
Warto dodać, że budżet gminy na 1960 rok wynosi 
zaledwie 322 tys. zł.

1960 r. – Powstaje Szkoła Rolnicza w Brzostku. 
Budynek trafia pod zarząd Powiatowej Rady Narodo-
wej w Jaśle. 

1975 – Budynek staje się internatem.
W 1998 roku budynek wraz z Zespołem Szkół Rol-

niczych w Brzostku trafia pod zarząd Powiatu Dębickiego.
Po 1997 roku o zwrot nieruchomości występuje Gmina Żydowska. 

Po ponad 20 latach sąd wydaje wyrok, nakazując Skarbowi Państwa 
wypłacić gminie Żydowskiej kwotę 143 tys. zł, tytułem rekompensaty 
za działkę, na której stał budynek. Środki te, działając w imieniu Skar-
bu Państwa, wypłacił w 2018 roku ówczesny starosta dębicki Andrzej 
Reguła. 

Po wypłaceniu zgodnie z wyrokiem sądowym należnych Gminie 
Żydowskiej środków, Burmistrz Brzostku wystąpił do Wojewody Pod-
karpackiego z prośbą o wyrażenie zgody na komunalizację przedmio-
towej nieruchomości przez gminę. Możliwa ona jednak była jedynie za 
zgodą działającego w imieniu Skarbu Państwa starosty Powiatu Dębic-
kiego Piotra Chęćka. Niestety, zgody na to nie uzyskałem, ale otrzyma-
łem zobowiązanie, że budynek zostanie przekazany Gminie Brzostek, 
bo to jest „akt sprawiedliwości dziejowej”.

W ślad za tym zobowiązaniem po utworzeniu księgi wieczystej dla 
budynku Rada Powiatu Dębickiego podjęła uchwałę o przekazaniu 
nieruchomości Gminie Brzostek na wskazany wcześniej cel związany 
z pomocą społeczną. Odpowiednią uchwałę tej samej treści o zgodzie 
na przyjęcie darowizny podjęła także Rada Miejska w Brzostku. Treść 
uchwały nie zawiera żadnych warunków przekazania i przyjęcia nie-
ruchomości za wyjątkiem wskazanego celu. Tymczasem starosta Piotr 
Chęciek w treści proponowanego aktu notarialnego zażądał od naszej 
gminy przekazania w bezpłatne użytkowanie przez Powiat Dębic-
ki części przedmiotowej nieruchomości. Tutaj pojawia się problem, 
ponieważ – pomijając już samą sensowność takiego warunku i kwe-
stie wielkości powierzchni do użytkowania – wchodzi w grę aspekt 
prawny. Przepis pozwala na dokonanie takiego zapisu tylko w przy-
padku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, a taki tytuł 
gmina będzie posiadać dopiero po podpisaniu umowy notarialnej. Co 
więcej, na przejęcie nieruchomości z takim zapisem burmistrz musi 
posiadać zgodę Rady Miejskiej, a ta nie może podjąć uchwały zobo-
wiązaniowej w stosunku do nieruchomości, która nie jest własnością 
Gminy Brzostek. Niestety, mimo spotkania, jakie w obecności radnych 
powiatowych Daniela Wójcika, Mateusza Domaradzkiego i Andrzeja 
Witka odbyłem ze starostą Chęćkiem, nie udało mi się przekonać go, 
do mojej argumentacji. Starosta upierał się przy przekazaniu w bez-
płatne użytkowanie części nieruchomości (minimum 30 metrów kwa-
dratowych) na potrzeby enigmatycznego „muzeum ostatnich 70 lat”. 
Ponieważ i tak perspektywa remontu budynku dawnej bożnicy jest 
sprawą do realizacji najwcześniej za kilka lat, dlatego zaproponowa-
łem ulokowanie takiego „muzeum” w budynku domu ludowego w Sie-
dliskach-Bogusz, który właśnie ma remontowany dach. Prace adapta-
cyjne starostwo może tam prowadzić praktycznie „od ręki”. Myślę, że 
nie będzie też problemu z podjęciem przez Radę Miejską w Brzostku 
odpowiedniej uchwały o zgodzie na bezpłatne użytkowanie budyn-
ku, ponieważ planowane jest tam zlokalizowanie stałej wystawy 
pod nazwą Centrum Rabacji Galicyjskiej. Naszym zdaniem obie takie 

wystawy muzealne mogłyby 
z powodzeniem funkcjonować 
obok siebie. Ponieważ wstępnie 
starosta wykazał zainteresowanie 
rozmową, więc mam nadzieję, że 
wreszcie znajdziemy dla sprawy 
bożnicy zadawalające obie strony 
rozwiązanie. Zaproponowałem też 
staroście Chęćkowi, aby powiat 
podjął uchwałę o utwardzeniu 
przylegających do budynku boż-

nicy terenów z przeznaczeniem ich na parkingi. Nie oczekujemy tam 
kosztownych prac, jedynie wyplantowania terenu, rozbiórkę budynku 
gospodarczego, który stoi za bożnicą i usypania na gruncie nawierzch-
ni klińcowej. Gmina Brzostek jest gotowa udzielić Powiatowi Dębic-
kiemu pomocy finansowej w kwocie potrzebnej na wykonanie takich 
prac. Oczywiście byłoby najlepiej, gdyby starosta Chęciek po prostu 
wykonał uchwałę Rady Powiatu Dębickiego zgodnie z treścią, jaka 
została jej nadana i przekazał Gminie Brzostek całą nieruchomość. 
Wtedy prace na parkingach wykonalibyśmy samodzielnie, a miasto 
i mieszkańcy gminy uzyskaliby około 15 kolejnych miejsc postojowych 
przy obecnym parkingu. Czekamy zatem z niecierpliwością na decyzję 
w tej sprawie Zarządu Powiatu Dębickiego. Dla pełnej jasności na s. 15 
zamieszczamy treść podjętej przez Radę Powiatu Dębickiego uchwały 
o przekazaniu Gminie Brzostek nieruchomości.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

fot. Paweł Batycki
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Parking pod 
SGPZOZ w Brzostku

Nareszcie! Po miesiącach zapowiedzi par-
king koło ośrodka zdrowia stał się wresz-
cie faktem. Ponad 40 miejsc jest już do dys-

pozycji pracowników i pacjentów naszej gminnej 
przychodni. Za kwotę 400 tys. zł, które pochodzą 
ze środków własnych placówki, powstała inwesty-
cja, która bardzo mocno poprawi dostępność usług 
medycznych dla pacjentów. Skończy się wresz-
cie problem z parkowaniem, blokowaniem drogi 
powiatowej i koniecznością dalekiego podchodze-
nia do przychodni przez ludzi chorych i starszych. 
Szczególnie jest to ważne w perspektywie wpro-
wadzenia do oferty dla pacjentów rehabilitacji, bo 
prace adaptacyjne w pomieszczeniach MGOPS już 
trwają, gotowy jest projekt, a przetarg na urządze-
nia rehabilitacyjne rusza lada chwila.

Inwestycja ma jeszcze jedno, bardzo istotne 
znaczenie. Mianowicie codziennie po godzinie 
18.00 oraz w soboty i niedziele, kiedy przychod-
nia jest zamknięta, parking będzie dostępny dla 
wszystkich. Ma to znaczenie zwłaszcza dla organi-
zowanych imprez w hali widowiskowo-sportowej, 
bowiem wszystkim bardzo doskwiera brak wygod-
nych miejsc do parkowania. Interesująca jest też 
zapowiedź właścicieli dawnej „lekarzówki”, którzy 
przymierzają się do remontu terenu wokół nieru-
chomości. Całość bardzo zyska na tych planowa-
nych i wykonywanych pracach.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Chodniki na 
cmentarzu

Niewielu chyba obrońców znajdą 
obecne chodniki na brzosteckim 
cmentarzu parafialnym. Rozbity 

asfalt, krzywe krawężniki, nawierzch-
nia z ubytkami, popękana i podniesiona 
przez korzenie drzew to faktyczny obraz 
naszych cmentarnych uliczek. Kilka 
miesięcy temu pojawiła się więc inicja-
tywa samorządowców, która zmierzała 
do tego, aby problem wreszcie rozwią-
zać, bowiem zdarzać się zaczęły coraz 
częściej przypadki potknięć i upadków 
wśród osób odwiedzających cmentarz. 
Burmistrz Brzostku wraz z przewodni-
czącym Rady Miejskiej i przewodniczą-
cym Zarządu Miasta odbyli w tej spra-
wie spotkanie z Ks. Proboszczem oraz 
Radą Parafialną. Pierwotnie zastana-
wiano się nad powołaniem specjalnego 
komitetu, który zająłby się organiza-
cją zbiórki i nadzorował postęp prac. 
Ostatecznie przeważyły względy prak-
tyczne i Rada Parafialna zdecydowała, 
że zbiórka odbędzie się w tradycyjny 
sposób wśród parafian mieszkających 
w Brzostku, Nawsiu Brzosteckim, Woli 
Brzosteckiej, Zawadce Brzosteckiej oraz 
Kleciach i Bukowej. Na tym terenie, 
który stanowi obszar parafii Brzostek, 
znajduje się około 1600 nieruchomości.  
Z informacji przekazanych parafianom 
wynika, że kwotę zbiórki ustalono na 
400 zł z każdego numeru domu, który 
należy do parafii. Może być ona przeka-
zywana w całości lub w formie dowol-
nie ustalonych rat. Po długich naradach 
nad sposobem przyjmowania wpłat 
Rada Parafialna ustaliła, że będą one 
przyjmowane w kopertach składanych 
na tacę w kościele z informacją, kto jest 
ofiarodawcą lub bezpośrednio w kance-
larii parafialnej. Każda wpłata będzie 
ewidencjonowana w taki sposób, aby 
było wiadome, kto wpłacił, kiedy i jaką 
kwotę. Postęp prac, co jest oczywiste, 
będzie uzależniony od ilości zgromadzo-
nych środków. Rada Parafialna wspól-
nie z Ks. Proboszczem zobowiązała się 
również znaleźć wykonawcę inwestycji 
i nadzorować przebieg prac.

Możemy zatem mieć nadzieję, że już 
w przyszłym roku podczas uroczystości 

Wszystkich Świętych będziemy mogli 
odwiedzać groby naszych zmarłych, 
spacerując po nowym, bezpiecznym 
chodniku. Byłoby dobrze, gdyby się 
całość prac udało wykonać od razu, cho-
ciaż wiadomo, że kluczowe będą tutaj 
możliwości finansowe parafian, bo to od 
nich jest uzależnione tempo prac. 

Warto przy okazji obecnych prac 
pomyśleć o przyszłości. Obok cmenta-
rza potrzebny jest duży parking, któ-
ry będzie miał odpowiedni standard. 
Urząd Miejski w Brzostku dysponuje 
działką o powierzchni ponad 20 arów 
obok cmentarza przy ul. Słonecznej, któ-
ry spełnia już takie funkcje.  W perspek-
tywie będzie on zaprojektowany i wyko-
nany tak, jak przewidują to odpowiednie 
standardy. Pozostaje jednak kwestia 
kaplicy. Musimy zacząć realnie się nad 
tym wszystkim zastanawiać, bowiem 
epoka stawia wymagania. Przetrzymy-
wanie zwłok w kapliczce cmentarnej 
rodziny Mysłowskich, jest w dłuższej 
perspektywie nie do utrzymania przede 
wszystkim ze względu na obowiązu-
jące przepisy. Wypada również, aby 
standard pożegnań odpowiadał współ-
czesności i był na takim poziomie, aby 
zmarłym oddać należny im szacunek. 
Jest oczywiste, że tego nie da się zrobić 
od „pstryknięcia palcem”, ale musimy 
zacząć o tym myśleć zwłaszcza w kon-
tekście jej lokalizacji. Podobnie zresztą 
jak i o dodatkowych alejkach na cmen-
tarzu, a w perspektywie również i miej-
scu, gdzie będzie można przechowywać 
urny. Kremacja to przecież dzisiaj coraz 
częstszy zwyczaj przy pochówkach. 
Warto także, budując parking, dołożyć 
na wprost jeszcze jedną bramę cmen-
tarną (tam nawet dochodzi w jednym 
miejscu do granicy cmentarza obec-
ny chodnik) i furtkę od strony grobów 
pomordowanych w pacyfikacji miasta. 
Płynne przejście z parkingu na cmen-
tarz dodatkową bramą i furtką bardzo 
by ułatwiło korzystanie z cmentarza, 
zmniejszając jednocześnie tłok samo-
chodów u wejścia na cmentarz od ul. 
Słonecznej.

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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WyjątkOWe 
urODZiNy

28 października 2022 roku jubileusz setnych 
urodzin obchodziła mieszkanka Kamienicy 
Górnej Pani Maria Jantoń. 

Z tej okazji dostojną Jubilatkę odwiedzili Bur-
mistrz Brzostku Wojciech Staniszewski, radna, 
a zarazem sołtys Grażyna Cabaj oraz zastępca kie-
rownika Urzędu Stanu Cywilnego w Brzostku Bar-
bara Zięba. 

Pani Maria przyszła na świat w Kamienicy Gór-
nej dokładnie sto lat temu. Jest jednym z trojga 
dzieci Zofii i Jana Kowalskich. Wyszła za mąż w 1945 
roku za Wojciecha Jantonia. Mieli czwórkę dzieci: Stani-
sławę, Zofię, Grażynę i Juliana. Nasza Jubilatka docze-
kała się 10 wnucząt i 12 prawnucząt. Obecnie mieszka 
z córką Grażyną.

Patrząc na Panią Marię, aż trudno uwierzyć, że to 
wiekowa osoba. Pełna radości, rozmowna, będąca na 
bieżąco w temacie polityki, jak i spraw rodzinnych. Na 
pytanie o receptę na długowieczność stanowczo zale-
ciła pracę, od której nigdy nie stroniła. Pomimo wieku 

pozostaje aktywna, włącza się w prace domowe na miarę 
swoich możliwości. Bardzo lubi pić miód z wodą. Żadnej 
diety nie stosuje, je wszystko, co lubi. Pamięta o swoich 
najbliższych. Portret tragicznie zmarłego syna zawsze 
wisi w pokoju. Pracowitość, pamięć o bliskich, poszano-
wanie, pogoda ducha i taka zwykła serdeczność wyróż-
nia Panią Marię. To cechy, których tak nam brakuje 
w dzisiejszych czasach. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy naszej Jubilatce 
dalszych lat w zdrowiu i miłości najbliższych. 

Barbara Zięba

jubileusz dębickiego 
szpitala

szpital w Dębicy obchodził w październiku 
75-lecie działalności. Jedyna tego typu pla-
cówka w powiecie dębickim setki, a może 

i tysiące razy ratowała życie mieszkańcom naszej 
gminy i pomagała przyjść na świat ich dzieciom. 
W szpitalu pracuje wielu wysokiej klasy specjali-
stów, co gwarantuje fachową opiekę nad pacjentami. 

Podczas uroczystych obchodów jubileuszu miał 
miejsce też brzostecki akcent. Otóż wśród 70 osób 
szczególnie zasłużonych dla szpitala znalazła się 
Pani Danuta Stanek, pediatra, która przez ponad 
50 lat była czynna zawodowo. Przez większą część 
tego czasu oprócz pracy w naszym ośrodku zdrowia 
aktywnie pełniła dyżury na oddziale pediatrycznym 
tamtejszego szpitala. Została za to uhonorowana 
pamiątkowym medalem oraz listem gratulacyjnym. 
Był to już kolejny dowód uznania dla Pani Doktor 
Stanek. Wcześniej otrzymała Odznakę Honorową 
PCK czwartego stopnia, a w 2017 r. odznakę honoro-
wą „Za zasługi dla ochrony zdrowia” od ówczesnego 
Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Gratulujemy Pani Doktor i życzymy zdrowia oraz 
mnóstwa ciekawych książek do przeczytania.

U. Kobak
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Opracowała Urszula Kobak

►

Pod ostrzałem

„Pan Tadeusz” – zmora współczesnego ucznia. Dzieło trud-
ne do zrozumienia ze względu na nikłą znajomość realiów 
historycznych i obyczajowych pierwszej połowy XIX wieku 
oraz przestarzały język. Jednym z najczęściej pojawiających 
się w podręcznikach do języka polskiego w szkole podstawo-
wej fragmentów polskiej epopei jest polowanie – ulubiona 
rozrywka szlachty. 

Słowa: „Niedźwiedź, Mospanie!” natychmiast rozbudziły 
instynkty łowieckie bohaterów Mickiewiczowskiego utworu, każ-
demu uczestnikowi polowania – i młodszemu, i starszemu zama-
rzyło się trofeum z zabitego zwierza. Jednak ta euforia nie udziela 
się młodym czytelnikom. Cóż to za przyjemność zabijać zwierzę? 
Często pada takie pytanie. Od epoki „Pana Tadeusza” upłynęło już 
mnóstwo czasu, zmieniły się upodobania ludzi, zmieniło się też 
rozumienie roli człowieka w środowisku naturalnym. 

Omawianie „Pana Tadeusza” w klasie 8a w Szkole Podstawowej 
w Brzostku zbiegło się z hubertusem, świętem myśliwych, leśników 
i jeźdźców. Dla przypomnienia – Hubert (VII/VIII w.) w młodości 

prowadził dość hulaszcze życie. Rzadko bywał w domu, oddawał 
się piciu i polowaniu. Pewnego razu udał się na łowy w Wielki Pią-
tek. Wtedy ukazał mu się jeleń z porożem w kształcie krzyża. Prze-
mówił do Huberta ludzkim głosem, ganiąc go za to, że „nie uszano-
wał dnia Męki Pańskiej oraz że strzela do Bożych stworzeń ponad 
swoje własne potrzeby.”* Młodzieniec od tego dnia zmienił się nie 
do poznania, zaprzestał polowania, wstąpił do stanu duchownego 
i prowadził tak pobożne życie, że stał się świętym.

W brzosteckiej szkole pracuje też zapalony myśliwy, Ks. Łukasz 
Siwiec, wikariusz w parafii Brzostek.

Ks. Łukasz z chęcią 
przybliżył młodzieży, 
na czym polega współ-
czesne łowiectwo, aby 
ułatwić rozumienie pasji 
naszych przodków, o któ-
rej rozwodził się Adam 
Mickiewicz.

Przedstawił uczniom 
zasady funkcjonowa-
nia Polskiego Związku 
Łowieckiego i zrzeszo-
nych w nim kół łowiec-
kich. Sam jest aktywnym 

członkiem Koła Łowieckiego „Bielik” działającego w Rzeszowie. 
Pełni nawet funkcję wiceprezesa tego koła. Mówił o konieczności 
odstrzału dzików i innej zwierzyny, która coraz częściej i chętniej 
zamieszkuje osiedla Rzeszowa. Tłumaczył też konieczność eli-
minacji gatunków inwazyjnych, np. jenotów. Wyjaśnił, na czym 
polega selekcja zwierząt do odstrzału i czemu służy. Wykorzystał 
do tej prezentacji czaszkę upolowanego przez siebie rogacza, tłu-
macząc, dlaczego akurat ten rogacz, samiec sarny, został pozy-
skany. „Łowiectwo to nie tylko odstrzał zwierzyny – mówił Ks. 
Łukasz. – Łowiectwo to cała gospodarka: to dożywianie drobnej 
zwierzyny, grubej i łownej w okresie zimowym, to sadzenie lasu, 
introdukcja zwierzyny drobnej, współpraca z lokalną społecz-
nością, szkołami, samorządami itp. Obowiązuje czas ochronny 
oraz sezon, w którym można wykonywać polowanie. Za złama-
nie zasad ustanowionych przez Polski Związek Łowiecki grożą 
wysokie kary, a nawet pozbawienie wolności”. Ksiądz zauważył, 
że „człowiek już tak mocno zaingerował w przyrodę, że praktycz-
nie teraz jest niemożliwe, by nie regulować populacji konkret-
nych gatunków zwierząt łownych. Człowiek coraz bardziej wcho-
dzi w środowisko naturalne, zwierzyna ma coraz mniej miejsca 
bytowania, więc nie ma bazy żerowej, z powodu wzrostu liczeb-
ności zwierzyna migruje, poszukuje nowych miejsc bytowania”. 
W dalszej części opowieści Ks. Łukasz mówił o tradycji polowania 
hubertowskiego, które jest inauguracją nowego sezonu łowiec-
kiego. Porównywał je z polowaniem opisanym w „Panu Tade-
uszu”. Zwrócił uwagę, że „łowiectwo to piękna tradycja wpisana 
w polskość”. Myśliwy ma być mecenasem przyrody, ma dołożyć 
wszelkich starań, aby odpowiedzialnie o nią dbać i pielęgnować. 
„Współczesne łowiectwo zaprasza wszystkich, kto pragnie pięk-
na przyrody, my za tę przyrodę i gatunki zwierząt jesteśmy odpo-
wiedzialni”. Myśliwy zrzeszony w konkretnym kole łowieckim 
opłaca składki, z których potem wypłaca się rolnikom odszko-
dowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę na polach 
uprawnych. Składki członkowskie umożliwiają funkcjonowanie 
koła łowieckiego. Nadleśnictwo, w którym gospodarują koła 
łowieckie, wyznacza liczbę zwierząt przeznaczonych do odstrza-
łu, myśliwi mają obowiązek wykonać zatwierdzony roczny plan 
łowiecki. Szczególnie populację dzików trzeba mocno redu-
kować ze względu na pomór dzikich świń ASF. Trzeba również 
chronić miasta przed napływem dzikich zwierząt – w samym 

Mikrosłownik gwary myśliwskiej
Gwara myśliwska to bardzo bogaty język, którym 

posługują się myśliwi. Poniżej prezentujemy drobną 
„próbkę” słownictwa łowieckiego:

ambona – stanowisko strzeleckie nad ziemią, zbudowane 
na słupach lub drzewie
babrzysko – miejsce kąpieli dzików i jeleni
barłóg – legowisko dzików i niedźwiedzi
bukowisko – okres godowy u łosi
chmara – stado jeleni, łosi i żubrów
cieki – nogi bażanta i kuropatwy
farba – krew zwierzyny
gach – dorosły samiec zająca
gwizd – ryj dzika
klempa – samica łosia
kita – ogon lisa
koza – samica sarny
lampy – oczy wilka
locha – samica dzika
mułkus – samiec zwierzyny płowej o zniekształconym, 
zdeformowanym porożu
parostki – poroże rogacza samca sarny
płowa zwierzyna – sarny, daniele, jelenie i łosie
rapice – racice dzika
rudel – stado saren
rykowisko – okres godowy u jeleni
samura – stara samica dzika, żyjąca samotnie
suknia – sierść zwierzyny płowej i dzika
szarak – zając
wadera – samica wilka
wieniec – poroże jelenia
wataha – stado dzików lub wilków

Oprac. Ks. Łukasz Siwiec
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Rzeszowie żyje dziesiątki zwierząt takich 
jak: dziki, jelenie, daniele, sarny, borsuki, 
bażanty, kuropatwy, bobry, zające i wiele 
innych gatunków. Ksiądz wskazywał na 
zagrożenie dla drobnej zwierzyny jak zają-
ce, bażanty, kuropatwy, ze strony puszcza-
nych luzem oraz bezpańskich psów i kotów, 
które „jedzą, co się da”. Zwierzynie drobnej 
zmieniła się baza żerowa, bo jest coraz wię-
cej nieużytków, czyli brak odpowiedniego 
pożywienia. Zagrożeniem dla zwierzyny 
drobnej jest stale rosnąca populacja dra-
pieżników. W dalszej części spotkania Ks. 
Łukasz tłumaczył młodzieży, że odstrzał 
zwierząt na polowaniu jest bardziej etyczny 
niż ubój w rzeźni, gdzie zwierzęta tłoczą się 
w kolejce, słyszą odgłosy zabijanych pobra-
tymców, stresują się, są rażone prądem itp. 
Polujących obowiązuje etyka myśliwska. 
Każdy myśliwy na koniec sezonu łowiec-
kiego musi oddać spreparowaną czaszkę 
(rogacza, jelenia) do specjalnej komisji, 
która ocenia, czy myśliwy dobrze rozpo-
znał i czy właściwie odstrzelił konkretnego 
osobnika danego gatunku. Jeśli źle rozpo-
znał, wtedy dostaje czerwony punkt, który 
skutkuje zakazem polowania na określony 
czas. Żeby w ogóle zostać myśliwym, trzeba 
zdać trudny egzamin łowiecki obejmujący 
wiele nauk o łowiectwie, etykę łowiectwa, 
tradycję łowiectwa, obsługę broni. Prze-
chodzi się również badania psychologicz-
ne i psychiatryczne. Kończąc opowieści 
łowieckie, Ksiądz zapytał, kiedy było zorga-
nizowane największe polowanie w historii 
Polski. Okazało się, że miało to miejsce za 
czasów Władysława Jagiełły, który w 1410 
roku zarządził wielkie polowanie, by zdo-
być mięso na wyżywienie sił zbrojnych wal-
czących z Krzyżakami. 

Na podsumowanie Ks. Łukasz stwier-
dził: „Żeby zrozumieć poprawnie pasję 
łowiecką, warto odnieść się do Pisma Świę-
tego, w którym jest napisane w Księdze 
Rodzaju: Czyńcie sobie ziemię poddaną. 
Kiedy idę do lasu – mówił Katecheta – wca-
le nie muszę strzelać. Bardzo lubię przeby-
wać na łonie przyrody”. Kolejny fundamen-
talny fragment, który warto przemyśleć, to 
tekst zapisany w Księdze Mądrości: „Z wiel-
kości i piękna przyrody poznaje się wiel-
kość Stwórcy”. Te słowa inspirują do podzi-
wiania i zachwytu nad przyrodą i żyjącymi 
w niej zwierzętami. 

W drugiej części spotkania Ks. 
Łukasz Siwiec znalazł się pod ostrzałem 
zadawanych mu przez ósmoklasistów 
pytań:

Jak wygląda polowanie?
W Polsce praktykuje się polowania 

indywidualne, gdzie myśliwy wpisuje 
się w książkę elektroniczną i poluje na 

wskazanym przez siebie terenie. Są też 
polowania zbiorowe – wyznacza się dany 
obszar lasu, myśliwi losują wcześniej kar-
ty, rozstawiają się co 20-30 m na linii i na 
flance (w naszym kole w polowaniu bierze 
udział ok. 30 myśliwych), natomiast naga-
niacze naganiają zwierzynę na myśliwych. 
Myśliwy może strzelić tylko do 40 m w miot, 
żeby kogoś nie zranić. Jeżeli zwierzyna wyj-
dzie na linię, nie można jej już strzelać. 
Obowiązuje zielony strój, opaski pomarań-
czowe. Naganiacze mają kamizelki. Zawsze 
musi być lekarz, apteczka. W naszym kole 
mamy liczną grupę lekarzy myśliwych, dla-
tego tym bardziej czujemy się na polowaniu 
bardzo bezpiecznie. Polują też kobiety.

Czy zbiorowe polowanie jest w jakiś 
sposób ogłaszane?

U nas jest ok. 13 polowań zbiorowych 
w sezonie. Zawsze przed polowaniem roz-
stawiane są tablice informacyjne „Uwaga 
polowanie”. Wcześniej każde polowanie 
zbiorowe jest zgłaszane do właściwej gmi-
ny. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. 
Koniec polowania sygnalizuje się trąbką 
i wtedy myśliwi schodzą się na zbiórkę, ale 
wcześniej muszą obowiązkowo rozładować 
broń. Polowanie zbiorowe jest piękne, ale 
muszą być przestrzegane wszystkie pro-
cedury związane z bezpieczeństwem oraz 
organizacją polowania.

Czy jeśli ktoś poluje indywidualnie, 
spacerowicze są o tym informowani?

Myśliwy musi rozeznać teren, musi zda-
wać sobie sprawę, że mogą być tam ludzie, 
spacerowicze, grzybiarze itp. Najczęściej 
polowanie indywidualne wykonywane jest 
w czasie i miejscu, gdzie ludzie obecnie nie 
przebywają. Zawsze trzeba być ostrożnym 
i racjonalnym w wykonywaniu polowania.

Jeśli zdarzyłoby się, że myśliwy 
postrzeli kogoś, to myśliwy za to odpo-
wie, ale poszkodowanemu nie wróci to 
życia.

Nie wróci, to prawda. To jest podobnie 
jak z nieodpowiedzialną jazdą na drodze, 
niestosowanie się do przepisów ruchu 
drogowego grozi tragedią. W moim kole 
łowieckim nie było przypadków naru-
szeń prawa i myśliwi są ludźmi bardzo 

odpowiedzialnymi, jeżeli chodzi o obsługę 
broni i wykonywanie polowania.

Czym się różnią poszczególne rodza-
je amunicji?

Naboje śrutowe używane są do polowań 
na drobniejszą zwierzynę łowną. Składają 
się z łuski, spłonki prochowego ładunku 
miotającego, przebitek, ładunku śrutowego 
i zatyczek. Śrut do naboju wytwarza się ze 
stopu ołowiu z antymonem. Do polowań 
na zwierzynę grubą taką jak dzik, jeleń czy 
sarna używa się amunicji ostrej kulowej, 
oczywiście o odpowiednich parametrach 
zgodnie z prawem łowieckim obowiązują-
cym w Polsce.

Ile kosztuje broń myśliwska?
To już zależy od możliwości finan-

sowych myśliwego. Jest bardzo wielki 
wybór, jeżeli chodzi o marki i rodzaj broni 
myśliwskiej.

W jakim wieku można zostać 
myśliwym?

W Polsce trzeba skończyć 18 lat, wtedy 
można się starać o przyjęcie na staż do koła 
i Polskiego Związku Łowieckiego.

Jak zostać myśliwym?
Najpierw trzeba odbyć roczny staż 

w kole łowieckim – może być zaliczony lub 
nie. Potem należy zgłosić się do Polskie-
go Związku Łowieckiego, trzeba przejść 
pozytywnie badania psychologiczne i psy-
chiatryczne oraz zdaje się bardzo trudne 
egzaminy, m.in. z biologii zwierzyny, strze-
lectwa i wielu innych dziedzin o łowiec-
twie. Jest to dobre rozwiązanie, bo myśliwy 
musi mieć wiedzę. Nie można być myśli-
wym z przypadku. Dla myśliwego łowiec-
two musi być pasją. 

Jaka jest wysokość składek w kole 
myśliwskim?

Każde koło ustala sobie wysokość 
składki miesięcznej lub rocznej. To zależy 
od ilości zwierzyny i szkód, jakie są przez 
nią wyrządzane. Nasze koło płaci wysokie 
składki, ponieważ szkody w uprawach rol-
nych są duże.

Jak wygląda dojazd na polowanie?
To zależy od ukształtowania terenu. Na 

pewno nie stawia się auta pod amboną, 
bo zwierzyna je wyczuje. Ja bardzo często 
poluję z podchodu, czyli podchodzę zwie-
rzynę na odległość do skutecznego strzału. 
Strzał może być oddany do odległości okre-
ślonej w prawie łowieckim.

Na jaką odległość Ksiądz strzelał 
najdalej?

Na polowaniu zbiorowym można ►



www.wiadomoscibrzosteckie.pl

nr 11/2022 11
strzelać do 40 m. Najważniejsze jest, żeby 
był kulochwyt, czyli gdyby kula nie trafi-
ła danego zwierza, to musi zatrzymać się 
w ziemi. Trzeba uważać, żeby kulochwyt 
nie był kamienisty, bo może dojść do ryko-
szetu, czyli odbicia się całej kuli lub jej 
odłamka, co może stworzyć zagrożenie 
życia.

Czy Ksiądz dostał kiedyś czerwony 
punkt?

Nie dostałem czerwonego punktu. Bar-
dzo poważnie traktuję etykę łowiecką oraz 
zwracam uwagę i przypominam moim kole-
gom myśliwym o konieczności i sumienno-
ści przestrzegania zasad etyki myśliwskiej.

W jaki sposób musi być zabezpieczo-
na broń?

Ja przechowuję broń w szafie pancernej 
przykręconej do podłogi. Szafa musi posia-
dać atest Unii Europejskiej. 

Jak długo trwa polowanie zbiorowe?
Ostatnio prowadziłem polowanie huber-

towskie, które trwało 4 godziny ze względu 
na niesprzyjającą pogodę. Najczęściej trwa 
ok. 6-8 godzin. Po polowaniu myśliwi spo-
tykają się na biesiadzie myśliwskiej, jest 
poczęstunek np. bigosem myśliwskim. 
Myśliwi dzielą się swym doświadczeniem 
i opowieściami o przygodach łowieckich. 

Ile osób bierze udział w polowaniu 
zbiorowym?

Polowanie zbiorowe jest wykonywane 
z udziałem co najmniej dwóch współdzia-
łających ze sobą myśliwych. Najczęściej 
jest to od 20 do 40 myśliwych. Chociaż 
w Polsce są organizowane bardzo wielkie 
polowania, gdzie poluje nawet 80 i więcej 
myśliwych.

Jak odnosi się zabijanie przez Księ-
dza zwierząt do przykazania „Nie 
zabijaj”?

Dekalog jest dany przez Boga. Jest to 
prawo, które dotyczy ludzi. Dekalog to 
nic innego jak prawo naturalne, które jest 
wpisane w serce każde-
go człowieka niezależnie, 
gdzie żyje, w jakiej kulturze 
i religii. Nie można niszczyć 
przyrody, zabijać zwierząt 
po to, żeby sprawić sobie 
przyjemność. Bóg w słowach 
„Czyńcie sobie ziemię podda-
ną” po to nam daje wszystkie 
dary – zwierzynę, lasy, złoża 
naturalne, aby o nie dbać, 
aby właściwie korzystać 
i rozwijać swoją ludzką, 
intelektualną, moralną oraz 
duchową stronę. Papież 

Franciszek napisał encyklikę „Laudato 
Si”, w której bardzo wyraźnie pisze, że kto 
nie dba o przyrodę, niszczy ją – lekceważy 
Stwórcę, zabija dzieła, które Bóg stworzył, 
a stworzył piękną przyrodę. Ja traktuję 
odstrzał zwierzyny jako coś konieczne-
go dla dobra przyrody. Jest to eliminowa-
nie osobników, które mogą spowodować 
śmierć innych przedstawicieli swojego 
gatunku. Dla ochrony gatunku jest koniecz-
ny odstrzał zwierzyny słabej, chorej, tej, 
która zagraża dobru populacji konkretnego 
gatunku.

Czy polowanie zbiorowe nie przypo-
mina ataku watahy wilków na upatrzo-
ną ofiarę? Wtedy też jest to eliminacja.

Polowanie zbiorowe jest organizowane 
po to, żeby pozyskać osobniki, które nadają 
się do odstrzału, a wataha wilków atakuje 
jelenia czy sarnę i to jest prawo natury, taka 
jest przyroda.

Czy podczas polowania zaatakowało 
Księdza jakieś zwierzę?

Tak. Raz dzik bardzo mnie przestraszył, 
ponieważ natrafiłem na lochę z małymi 
warchlakami. Jeden prosiak zakwiczał, 
a matka zawsze stanie w obronie dziec-
ka, więc się wycofałem. Locha pobiegła 
w moim kierunku, więc wtedy włączyło mi 
się maksymalne przyspieszenie. To rzeczy-
wiście nie jest przyjemne. Drugi raz wystra-
szyłem się wilka, który przeszedł mi drogę, 
stanął, popatrzył na mnie kilka sekund 
i wszedł w krzaki. Było to spotkanie bardzo 
fascynujące. 

Czy, wg Księdza, odstrzał zwierząt 
nie jest zbyt dużym wkraczaniem w ich 
ekosystem?

Ludzie już tak mocno wkroczyli w eko-
system, że – wydaje mi się – człowiek musi 
ten ekosystem regulować. Baza żerowa 
zwierząt się nie powiększa, tylko kur-
czy. Ludzie często nawet przez pazerność 
wchodzą w środowisko naturalne zwie-
rząt, które nie mają się gdzie podziać, gdzie 
bytować. Musimy dbać o ten ekosystem, 

aby jak najbardziej naturalnie i właściwie 
funkcjonował.

Więc człowiek to gatunek inwazyjny?
To my, ludzie, wszędzie, niestety, się 

wpychamy. Zwierzęta nie są nic winne. 
Często my, współcześni ludzie, niszczymy 
środowisko zwierząt, gdzie żyły spokojnie 
przez tysiące lat.

Czy borsuki, lisy i dziki pozyskuje się 
w celach „spożywczych”?

Borsuk jest użytkowany na sadło. Lis 
traktowany jest jako szkodnik, więc jego 
populacja musi być regulowana. Gdyby 
myśliwi nie eliminowali lisa, to wytępiłby 
całą zwierzynę drobną. Dziki jak najbar-
dziej pozyskuje się w celach konsumpcji. 
Dziczyzna jest bardzo zdrowa i smaczna. 

Co pozyskuje się z lisa?
Dawniej lisie skóry były bardzo cen-

ne. Dzisiaj odchodzi się od naturalnych 
futer, więc upolowany lis nie ma większej 
wartości. 

Czy myśliwy może sobie zabrać upo-
lowanego dzika?

Dzik pozyskany przez myśliwego musi 
być przez niego odkupiony od koła łowiec-
kiego. Musi to być udokumentowane, dzik 
zważony, pobrane próbki oddane do bada-
nia na pasożyty. Dopiero wtedy dzik nadaje 
się na użytek własny, czyli do konsumpcji. 

Co z pozostałymi upolowanymi 
dzikami?

Pozyskana zwierzyna jest oddawa-
na do chłodni w kołach łowieckich, 
a później odkupują je zakłady przetwórstwa 
mięsnego. Jest to źródło utrzymania dla kół 
łowieckich, aby mogły prowadzić właściwą 
gospodarkę łowiecką.

Czy Ksiądz ma jakieś czaszki 
zwierząt?

Mam czaszki jeleni byków, saren 
rogaczy, borsuka i wiele innych trofeów 
myśliwskich. 

 
P y ta ń byłoby jesz-

cze mnóstwo, ale Ksiądz 
wymknął się spod ostrzału. 
No cóż, na koniec pozostaje 
tylko sparafrazować znany 
cytat z „Pana Tadeusza”:

Głupi zwierzaku! Gdy-
byś w mateczniku siedział,

Nigdy by się o tobie 
Łukasz nie dowiedział…
________________ 
* Iwanicki J., Wielka Księga 
Świętych, Wydawnictwo Rhe-
ma, Warszawa 2017.
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Brzosteckie 
przedszkolaki za pan 
brat z książkami

Kiedy usłyszymy słowo „książka” pierwszym obra-
zem czy też wizualizacją kreującą się w naszej gło-
wie z reguły jest rzecz, na której spójną całość składa 

się określona liczba kartek. W zasadzie nie ma w tym nic 
zaskakującego, gdyby nie fakt, że wnętrza owych przedmio-
tów nierzadko bywają skarbnicą wiedzy, humoru, pewnych 
faktów czy opisem istotnych wydarzeń. W obecnych cza-
sach niejednokrotnie skazane są na walkę z wypierającą je 
nowoczesną technologią. Konkurencyjne zwykle okazują 
się „atrakcyjne” media społecznościowe, komputer, tablet 
bądź telewizor. Jednak po dogłębnym przeanalizowaniu 
wartości oddziałujących na każdego z nas i przyczy-
niających się do wszechstronnego samodoskonalenia 
i rozwoju osobistego, szala przechyla się w stronę literatury.  
Regularne oddawanie się lekturze w krótkim czasie może 

ukazać pozytywny wpływ na czytającego, szczególnie małe 
dziecko, które w początkowym okresie rozwoju, z przyczyn 
uzasadnionych, przyjmuje rolę słuchacza. Mając na wzglę-
dzie mnogość pozytywnych aspektów przypisywanych 
czytaniu książek i szerzeniu kwestii z tym związanych, 
brzosteckie przedszkole przyłączyło się do Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa. Aprobująca weryfika-
cja złożonego przez placówkę wniosku na dofinansowanie 
zakupu nowości wydawniczych dała sposobność wzboga-
cenia naszej biblioteki. Ponadto zaprosiliśmy całą społecz-
ność przedszkolną do włączenia się w projekt pt. „Kącik 
wędrującej książki” stwarzający możliwość wypożyczania 
i wzajemnej wymiany ulubionych pozycji literackich. Sys-
tematycznie staramy się pobudzać i rozwijać zaintereso-
wania wychowanków słowem pisanym, dlatego nieobce są 
nam spotkania z autorami książek dla dzieci, wyjścia do 
publicznej biblioteki, organizowanie przedszkolnej czytelni, 
jak również zaangażowanie rodziców w istotne wydarzenia 
placówki, np. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Pozo-
stajemy pełni nadziei, że bodźce kierowane w stronę mło-
dego pokolenia obficie zaowocują i pozwolą na racjonalne 
postrzeganie rzeczywistości oraz kierowanie się zdrowym 
rozsądkiem w momentach decyzyjności. 

 
Beata Barbarzak-Wal • fot. Antoni Wajda
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►

„Pamięć 
o przeszłości 
oznacza 
zaangażowanie 
w przyszłość”

3 października 2022 r. Zespół 
Szkół CKR im. Jana Pawła 
II w Brzostku obchodził 64. 

rocznicę powstania szkoły i 24. 
rocznicę nadania jej imienia. Uro-
czystość zapoczątkowało wpro-
wadzenie pocztu sztandarowego 
i odśpiewanie hymnu szkoły, po 
czym głos zabrała Dyrektor szkoły 
Katarzyna Grygiel, która w swym 
przemówieniu przypomniała histo-
rię placówki. 

Następnie odbyło się ślubowa-
nie uczniów klas pierwszych, którzy 
wygłaszając tekst przyrzeczenia, pod-
jęli ważne zobowiązanie - dbać o dobre 
imię szkoły, dochować wierności jej 
tradycjom, sumiennie wypełniać obo-
wiązki oraz żyć w poszanowaniu hono-
ru i godności drugiego człowieka. 

Uroczystość uświetnił program 
artystyczny przygotowany przez 
uczniów klas maturalnych. Cała 
społeczność szkolna ze skupieniem 
i uwagą wysłuchała montażu słowno 
-muzycznego poświęconego reflek-
sji o życiu, przemijaniu i znaczeniu 
pamięci o przeszłości, która formuje 

rzeczywistość i wpływa na kształt 
przyszłości.

Następnie odbył się jubileuszowy 
finał Turnieju Wiedzy o  Szkole i  Jej 
Patronie, po czym uczniowie pod opie-
ką nauczycieli udali się do kościoła 
parafialnego w  Brzostku. Mszę świę-
tą w  intencji pracowników szkoły, 
uczniów, a także zmarłych nauczycieli 
i  uczniów odprawił ks. katecheta 
Michał Szetela.

Po mszy uczestnicy uroczystości 
przeszli na cmentarz, gdzie złożyli 
kwiaty i  zapalili znicze na grobach: 
założyciela szkoły oraz zmarłych 
nauczycieli.

Joanna Betlej

Październik 
w bibliotece Zespołu 
Szkół Ckr im. jana 
Pawła ii w Brzostku

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych daje 
możliwość pokazania biblioteki jako miejsca przy-
jaznego uczniom, bezstresowego, pozwalającego 

przyjemnie spędzić czas (na wygodnych fotelach, sofach), 

a dla uczniów aktywnych umożliwiającego rozwijanie zain-
teresowań, uzdolnień czy wzięcia udziału w konkursach 
bibliotecznych, a było ich wiele….

Dużym zainteresowaniem oprócz całorocznych konkur-
sów czytelniczych cieszyły się m.in.: konkurs matematyczny 
„Ile książek znajduje się w pudle?”, literacki „Z tytułów na 
grzbietach książek ułóż miniopowiadanie”, filmowy „Nagraj 
telefonem dwuminutowy filmik przedstawiający Twoją miej-
scowość”. Kilkunastu uczniów sprawdziło swoją wiedzę 
o miejscowości, w której mieszka, w organizowanym już 
po raz szósty teście „Czy znasz swój region?” Dopełnieniem 
obchodów tegorocznego MMBS była zorganizowana w czy-
telni wystawa poświęcona patronowi szkoły JP II i jego spoj-
rzeniu na pokój w świecie oraz fotorelacja z pierwszych lat 
powstania naszej szkoły w kronice szkolnej, która cieszyła 

Teresa Młyniec
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Zdobyć prawo 
jazdy

zespół Szkół Centrum Kształce-
nia Rolniczego im. Jana Pawła 
II w Brzostku to szkoła kształ-

cąca praktyczne umiejętności, przy-
gotowująca do wykonywania zawodu. 
Jej celem jest stworzenie optymalnych 
warunków do prawidłowego, wszech-
stronnego rozwoju intelektualnego 
uczniów oraz przygotowanie do aktyw-
nego funkcjonowania na zmieniającym 
się rynku pracy. 

Nauka w tej szkole daje wiele moż-
liwości. Młodzież oprócz zawodu uzy-
skuje dodatkowe kwalifikacje. Jedną 
z nich jest prawo jazdy. Uczniowie nie 
ponoszą żadnych kosztów, aby zdobyć 
uprawnienia do kierowania pojazdem 
kategorii B i T. Zarówno wiedzę teo-
retyczną, jak i praktyczne umiejęt-
ności prowadzenia pojazdów zdoby-
wają w ramach obowiązkowych zajęć 
z przedmiotów zawodowych. 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzost-
ku jest placówką oświatową, w której 
można zrealizować darmowy kurs na 
prawo jazdy w ramach obowiązkowej 
podstawy programowej skierowanej 
do uczniów Technikum Mechaniza-
cji Rolnictwa i Agrotroniki, Techni-
kum Architektury Krajobrazu oraz 

Branżowej Szkoły I Stopnia w zawo-
dzie mechanik – operator pojazdów 
i maszyn rolniczych. Od roku szkol-
nego 2023/2024 szkoła poszerza ofertę 
dla uczniów i wprowadza dodatkowo 
darmowy kurs prawa jazdy dla zawo-
du Technik Żywienia i Usług Gastrono-
micznych. Bardzo dobrze rozwinięta 
baza dydaktyczna do realizacji nauki 
jazdy, którą tworzą: trzy samochody 
osobowe, trzy ciągniki, pełnowymia-
rowy plac manewrowy oraz pracownia 
przepisów ruchu drogowego, pozwa-
la w odpowiedni sposób przygoto-
wać przyszłych kierowców. W czasie 
cyklu szkolenia uczniowie zdobywają 
takie umiejętności, jak: wykonywa-
nie czynności kontrolno-obsługowych 
pojazdów, stosowanie przepisów pra-
wa dotyczących ruchu drogowego 
i kierujących pojazdami, przestrzega-
nie bezpiecznych zasad kierowania, 
wykonywanie czynności związanych 
z prowadzeniem i obsługą pojazdu 
w zakresie niezbędnym do uzyskania 
prawa jazdy kategorii B i T. Zajęcia, któ-
re przygotowują uczniów do uzyska-
nia prawa jazdy, uwzględniają pełny 
zakres programu szkolenia przyszłych 
kierowców. Obejmują część teoretyczną 

w formie obowiązkowego przedmio-
tu - przepisy ruchu drogowego oraz 
zajęć w postaci wykładów i ćwiczeń 
z zakresu pierwszej pomocy prowa-
dzonych przez ratownika medycznego, 
a także część praktyczną w zakresie 
kierowania pojazdem, zwaną nauką 
jazdy, prowadzoną na własnym placu 
manewrowym oraz w ruchu miejskim 
i w ruchu poza obszarem zabudowa-
nym. Końcowym etapem szkolenia jest 
sprawdzenie poziomu opanowania 
wiedzy i umiejętności, czyli egzamin 
wewnętrzny przeprowadzany na zasa-
dach egzaminu państwowego. Pozy-
tywny wynik egzaminu wewnętrznego 
stanowi potwierdzenie nabycia przez 
ucznia umiejętności do prowadzenia 
i obsługi pojazdów w zakresie niezbęd-
nym do uzyskania prawa jazdy kate-
gorii B i T. Dyrektor po zrealizowaniu 
całego programu szkolenia aktuali-
zuje w Portalu OSK profil kandydata 
na kierowcę i wydaje uczniowi numer 
PKK uprawniający go do zapisania się 
na egzamin państwowy w Wojewódz-
kim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kro-
śnie. Nieprzystąpienie do egzaminu 
państwowego na prawo jazdy nie ma 
wpływu na ukończenie szkoły oraz na 
przebieg egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe.

Andrzej Jedziniak

się dużym zainteresowaniem wśród odwie-
dzających bibliotekę.

Ostatnim ogniwem tegorocznego paździer-
nikowego święta był wyjazd uczniów na 25. 
Międzynarodowe Targi Książki do Krakowa 
w nagrodę za udział w życiu kulturalnym 
biblioteki i Kawiarenki Literackiej. 27 paź-
dziernika punktualnie o 12.00 w EXPO Kra-
ków zabrzmiał hejnał mariacki. To znak, że 
nastąpiło oficjalne otwarcie targów. Gości 
przywitała Prezes Zarządu Targów Książki 
oraz Prezydent miasta Krakowa, który podkreślił, że „Kra-
ków jest Miastem Literatury UNESCO. To pokazuje jego 
rolę, jeśli chodzi o czytelnictwo i cały przemysł związany 
z wydawnictwami. Ale jest też miastem, które jest kolebką 
naszego księgarstwa, bo tutaj powstały pierwsze wydaw-
nictwa, pierwsze książki, pierwsze gazety”. Tegorocznym 

targom przyświecały słowa Juliusza Słowackiego: „Trzeba 
nam nowych skrzydeł, nowych dróg potrzeba”, które nawią-
zywały do Roku Romantyzmu. Po oficjalnej części ucznio-
wie miło spędzili czas, spacerując i przeglądając oferty 
bardzo licznych wydawnictw. Z wyjazdu pozostaną miłe 
wspomnienia i liczne zdjęcia w kronice szkolnej.

►
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DarMOWa POMOC 
PraWNa

szukasz pomocy lub wsparcia praw-
nego w trudnej sprawie? Nie stać 
się na skorzystanie z usług kance-

larii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić 
o pomoc? Jesteśmy po to, aby Cię wesprzeć! 
Zapraszamy do korzystania z punktów nie-
odpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej 
mediacji na terenie POWIATU DĘBICKIEGO! 
Znajdziesz tam profesjonalną i darmową 
pomoc radców prawnych, adwokatów, media-
torów oraz osób zajmujących się poradnic-
twem obywatelskim.
Gdzie znajdują się punkty nieodpłatnej pomocy?

W Powiecie DĘBICKIM punkty dostępne są 
w następujących lokalizacjach:

DĘBICA Starostwo Powiatowe, BRZOSTEK 
Centrum Kultury i Czytelnictwa, ŻYRAKÓW 
Dworek w Żyrakowie, DĘBICA Starostwo 
Powiatowe, PILZNO Urząd Miasta i Gminy
Jak mogę się zapisać na darmową poradę?

Rejestrację prowadzi Starostwo Powiatowe:
Tel. 690 901 136 - rejestracja od poniedział-

ku do piątku, w godzinach 8:00 -11:00.
Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy?

Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może 
KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, PO ZŁOŻENIU 
OŚWIADCZENIA (dostępnego w punkcie), 
że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłat-
nej pomocy prawnej. Jeśli prowadzisz jed-
noosobową działalność gospodarczą, to 
warunkiem skorzystania z pomocy jest zło-
żenie dodatkowego oświadczenia, że w ciągu 
ostatniego roku nie zatrudniałeś innych osób 
oraz zaświadczenia dotyczącego pomocy de 
minimis.
Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

- informację o stanie prawnym lub obo-
wiązkach i uprawnieniach,
- wskazanie sposobów rozwiązania proble-
mu prawnego,
- sporządzenie projektu pisma (z wyłącze-
niem spraw w toczących się już postępowa-
niach), w tym o zwolnienie z kosztów sądo-
wych lub o ustanowienie pełnomocnika,
- poinformowanie o kosztach i ryzyku 
finansowym skierowania sprawy do sądu,
- nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?
- rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej 

sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia 
społecznego,

- poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach,
- wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie 

planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji,
- skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy,
- nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatna mediacja?
- poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywa-

nia sporów,
- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie 

mediacji,
- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej,
- przeprowadzenie mediacji,
- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody 

zawartej przed mediatorem.
Więcej informacji:
-https://powiatdebicki.pl/dla-mieszkanca/inne/nieodplatna-pomoc-prawna
-   ht t p s:// w w w. s c . o r g .p l /c o - r o b i m y/n i e o dp l a t n a - p o m o c - p r a w n a /

nasze-punkty-pomocy/powiat-debicki-2022/

„Projekt finansowany z budżetu Państwa, realizowany przez Powiat Dębicki”
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„Jesień to druga wiosna,
kiedy każdy liść jest kwiatem”

Albert Camus

Wycieczka w Pieniny

jesień to czas zadumy i marzeń. Opadające liście, 
świat skąpany w złocie i czerwieni nastraja nas 
nostalgicznie na tę wyjątkową porę roku. To dobry 

moment na podróżowanie. Wykorzystując piękną 
pogodę i uroki jesieni, osoby działające w kole Gospo-
dyń Wiejskich w  Nawsiu Brzosteckim udały się na 
wycieczkę. 

Celem wyprawy stały się Pieniny. Jest to miejsce, gdzie 
natura i kultura przenikają się wzajemnie. Wyjątkowy kra-
jobraz, wspaniała przyroda, bogaty i zróżnicowany folklor, 
gwara, muzyka i zwyczaje górali, a także walory zdrowotne 
klimatu sprzyjają zainteresowaniu tym regionem. W dniu 
wyjazdu zebraliśmy się wczesnym rankiem przy budynku 
domu ludowego w naszej miejscowości. Po zapakowaniu 
bagaży do busa ruszyliśmy w drogę. Przed godziną dzie-
siątą dotarliśmy na miejsce do Sromowców Niżnych - wsi 
malowniczo położonej u stóp Trzech Koron i wylotu Wąwo-
zu Szopczańskiego. Jest to jedna z ostatnich miejscowości 
w Pieninach, w której głównymi zajęciami mieszkańców 
są rolnictwo i flisactwo. Dotarliśmy na przystań flisacką, 
a stamtąd łodziami popłynęliśmy do Szczawnicy. Flisak cie-
kawie opowiadał o swojej pracy, opisywał miejsca mijane po 
drodze. Było wesoło, zadawaliśmy pytania dotyczące obser-
wowanych obiektów w czasie podróży, robiliśmy pamiąt-
kowe fotografie. Spływ Dunajcem to niekwestionowany hit 
Pienin. Trasa wiedzie przez niezwykle malownicze zakątki, 
meandrującym Dunajcem, który tworzy przełom i wdziera 
się w skały Pienińskiego Parku Narodowego, dając wspa-
niałe widoki. Piękna pogoda umożliwiała podziwianie. Dla 
uczestników wycieczki pokonanie tratwą trasy wodnej było 
nie lada wyzwaniem. Na szczęście flisacy panowali nad 
wszystkim i bezpiecznie dotarliśmy do Szczawnicy. W budce 
na przystani zakupiliśmy pamiątkowe 
ujęcia z łodzi, które wykonał miejscowy 
fotograf. Następnie pośród straganów 
z wyrobami regionalnymi udaliśmy się 
do naszego busa, aby pojechać do Jawo-
rek. Stąd powędrowaliśmy Wąwozem 
Homole. Jest to jedna z najciekawszych 
atrakcji przyrodniczych w Pieninach, 
rezerwat przyrody oraz siedlisko wielu 
rzadko spotykanych ptaków i roślin. 
Podziwialiśmy wyjątkowe widoki 
skał wapiennych i niezwykłe kaskady 
potoku z krystalicznie czystą wodą. 
W  malowniczej scenerii pokonywali-
śmy kolejne odcinki trasy. Wędrowali-
śmy przez dno wąwozu, gdzie mieliśmy 
okazję podziwiać wspaniałe zbocza, na 
których spośród drzew przebijały białe, 
wapienne skały. Dotarliśmy na Polanę 

Bukowinki, tutaj zrobiliśmy krótki odpoczynek na posiłek. 
Pogoda dopisywała, więc nic nie mogło nam zepsuć humo-
rów tego dnia. Trasa, którą razem przeszliśmy, pomogła nam 
się zrelaksować w otoczeniu jesiennej przyrody. 

Pełni wrażeń udaliśmy się do Szczawnicy. Tutaj zjedli-
śmy obiad i rozpoczęliśmy podbój miasta położonego na 
styku Pienin i Beskidu Sądeckiego, które od ponad 150 lat 
należy do najpopularniejszych polskich uzdrowisk. Poznali-
śmy bliżej kurort, który jest ważnym centrum turystycznym 
regionu. Wspaniała pogoda umożliwiła podziwianie okoli-
cy, spacer ulicą Zdrojową, karmienie kaczek i odwiedzenie 
wielu ciekawych miejsc w otoczeniu jesiennej przyrody - to 
wszystko sprzyja integracji zespołu. 

Zadowoleni i zmęczeni wróciliśmy do swoich domów. 
Wspólnie spędzony dzień był naprawdę udany, a Pieniny 
jesienią są piękne. 

Elżbieta Domaradzka
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Święto Niepodległości

W tym roku obchodziliśmy 104. rocznicę odzyskania 
niepodległości. Jak wyglądały uroczystości w naszej 
gminie?

Podobnie jak ubiegłoroczne rozpoczęły się już 10 listopada. Bur-
mistrz Brzostku Wojciech Staniszewski wraz z kierownikiem CKiCz 
Danielem Wójcikiem złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą 
uczniów poległych obronie Ojczyzny w latach 1914-1920, znajdującą się 
w brzosteckim przedszkolu. Następnie została zaprezentowana piękna 
akademia poświęcona odzyskaniu niepodległości przez Polskę, przygo-
towana przez dzieci oraz pedagogów z przedszkola.

Drugi dzień obchodów Święta Niepodległości rozpoczęły groma-
dzące się przy budynku CKiCz delegacje szkolne, strażackie oraz przed-
stawiciele samorządu. Po uroczystym złożeniu kwiatów w miejscach 
pamięci, tj. pod pomnikiem upamiętniającym uczestników powstań 
narodowych i pod tablicą poświęconą pamięci legionistów Józefa Pił-
sudskiego przy Urzędzie Miejskim w Brzostku wszyscy udali się do 

Gminny Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Brzostku uprzejmie informuje, że 26 października 2022 
r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w miejsco-

wości Gorzejowa.
W zebraniu oprócz członków Koła Gminnego Związku udział 

wzięli przedstawiciele władz RZERiI w Dębicy. Władze Gminne pre-
zentował Adam Kostrząb, zastępca Burmistrza Brzostku. W zebra-
niu uczestniczyli również zaproszeni goście z ościennych gmin. Na 
przewodniczącą zebrania została wybrana Lucyna Górna. Spra-
wozdanie ustępującego Zarządu w zakresie działalności związ-
ku przedstawiła Jadwiga Węgrzyn. W skład Komisji Skrutacyjnej 
w wyniku głosowania zostały wybrane następujące osoby: Maria 
Stasiowska, Barbara Kordela i Danuta Rusiniak. W wyniku głoso-
wania do Zarządu Koła GZERiI wybrani zostali: Jadwiga Węgrzyn 
- przewodnicząca Koła GZERiI, Halina Cisoń - skarbnik, Barbara 
Garstka- sekretarz oraz Andrzej Kobak jako członek zarządu GZE-
RiI. Kandydatami na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
RZERiI w Dębicy zostali: Jadwiga Węgrzyn i Barbara Garstka.

 Gminny Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzostku 

emeryci spotkali się w Gorzejowej

zpl

kościoła parafialnego w Brzostku na mszę w intencji Ojczyzny 
pod przewodnictwem proboszcza ks. Marka Mnicha. 

Po zakończeniu nabożeństwa na zgromadzonych czeka-
ła część artystyczna o tematyce patriotycznej i niepodległo-
ściowej przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Brzostku. Niezwykle trafnie dobra-
ne utwory poetyckie i muzyczne oraz świetne wykonanie 
wzbudziły pozytywne emocje oraz spotkały się z ogromnym 
uznaniem publiczności, która nie szczędziła braw.

W dalszej części obchodów nastąpił przemarsz w kierun-
ku ulicy Legionów oraz złożenie kwiatów w kolejnym Miej-
scu Pamięci Narodowej, a także uroczyste podniesienie flagi 
państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu państwowego. 
Okolicznościowe wystąpienie do zgromadzonych uczestników 
uroczystości skierował burmistrz Brzostku, mówiąc między 
innymi o tym, że naszym obowiązkiem jako Polaków jest to, 
by szanować i troszczyć się o naszą wolność oraz pamiętać, że 
niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze.

• fot. Paweł i Jakub Batycki
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Daniel Wójcik

„Ludzie, których kochamy, 
zostają na zawsze, bo zostawili 

ślady w naszych sercach”

W imieniu całej rodziny składamy serdeczne 
Bóg zapłać 

wszystkim Bliskim, Znajomym, Sąsiadom,
 którzy byli z nami w najtrudniejszych i bole-
snych chwilach, dzielili z nami smutek i żal, 

uczestniczyli w ostatniej drodze 
ukochanej Mamusi, Babci i Prababci

Śp. Weroniki Piątek
Długoletniej pracownicy Izby Porodowej 

w Brzostku
Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność za 

zamówione Msze Święte w intencji naszej 
Mamusi.

Pogrążeni w żałobie
Córki, Zięć, Wnuki i Prawnuki

kwesta po raz szósty 
(a także czwarty i trzeci)

Na najstarszych i największych nekropoliach 
w naszym kraju we Wszystkich Świętych 
kwestuje się już od kilkudziesięciu lat. Od 

kilkunastu kwestowanie jest już dosyć powszechne także 
w mniejszych miastach. W naszej gminie w bieżącym roku 
zbiórka na ratowanie zabytkowych nagrobków brzostec-
kiego cmentarza parafialnego odbyła się po raz 6. (z roczną 
przerwą w 2020 roku spowodowaną pandemią i rządowymi 
obostrzeniami). Przez ten czas ta inicjatywa zdążyła nie 
tylko objąć swoim zasięgiem dwa kolejne zabytkowe cmen-
tarze (w Siedliskach-Bogusz kwestowano po raz czwarty, 
w Przeczycy po raz trzeci), ale przede wszystkim uzyskać 
przychylność mieszkańców naszych miejscowości i gości 
odwiedzających parafialne nekropolie. W znacznym stop-
niu przyczyniły się do tego oczywiście widoczne gołym 
okiem efekty w postaci odnowionych zabytkowych pomni-
ków nagrobnych, które bez zbiórki najprawdopodobniej 
popadłyby w całkowitą ruinę. Organizacja i przeprowa-
dzenie kwesty jednoczy we wspólnym wysiłku dziesiątki 
ludzi reprezentujących zróżnicowane środowiska naszej 
gminy. Dorośli strażacy OSP i członkowie młodzieżowych 
oraz dziecięcych drużyn pożarniczych, młodzież szkolna 
wraz z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami, samo-
rządowcy, niezrzeszeni wolontariusze… Wszyscy oni 

1 listopada od godzin porannych, uzbrojeni w puszki, 
identyfikatory, „cegiełki” ruszyli na objęte akcją cmen-
tarze parafialne, których gospodarze (proboszczowie) od 
samego początku przychylnie odnoszą się do kwesty. 

Wyniki tegorocznej edycji kwesty przekroczyły naj-
śmielsze oczekiwania organizatorów. Dzięki ogromnej 
hojności ofiarodawców we wszystkich trzech miejsco-
wościach padły rekordowe kwoty. W Brzostku zebrane 
11 352,06 zł i 3 euro pozwoli dokończyć renowację najstar-
szego pomnika nagrobnego należącego do Józefa Trze-
śniowskiego oraz rozpocząć prace przy nagrobku Anto-
niego Furgalskiego. W Siedliskach-Bogusz zebrana kwota 
sięgnęła 6 182,97 zł i 5 euro. Wystarczająco, by zakończyć 
rozpoczętą w ubiegłym roku odbudowę nagrobka Ama-
lii z Ziemblic Boguszowej oraz Drogosławy Truszkow-
skiej. 4 210,21 zł i 10 euro to wynik kwesty w Przeczycy. Te 
środki zostaną wykorzystane na rozpoczęcie konserwacji 
i renowacji figur św. Piotra i św. Pawła przed kaplicą na 
tamtejszym cmentarzu.

W imieniu organizatorów jeszcze raz składamy 
serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym 
w przygotowanie i przeprowadzenie kwesty. Dziękujemy 
i nisko kłaniamy się naszym hojnym ofiarodawcom. To 
dzięki Państwu mamy szansę uratować kolejne pomniki 
o wartości historycznej i przywrócić naszym cmentarzom 
choć część dawnego blasku. Do zobaczenia na kweście 
w przyszłym roku. 

• fot. Paweł Batycki
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Drodzy Czytelnicy,

dzielcie się z nami własnymi sprawdzonymi 
przepisami na różne smakowitości. Czekamy na 
przepisy i zdjęcia proponowanej potrawy lub ciasta. 
Przesyłajcie je na adres wiadomosci@brzostek.pl

MieSZkańCy GOtują

Rydze smażone na maśle

Składniki:
- około 15 rydzów średniej wielkości,
- 1 łyżka masła klarowanego,
- 4 łyżki masła zwykłego.
- 2 średnie ząbki czosnku,
- 2 średnie cebule,
- sól,
- pieprz czarny świeżo mielony,
- świeży koper lub pietruszka

Przygotowanie:
Zebrane rydze oczyszczamy ręcznikiem papierowym lub 

pędzelkiem. Na patelnię dajemy łyżkę masła klarowanego 
i rozgrzewamy dosyć mocno. Następnie rozbijamy ząbek czo-
snku, a z oczyszczonych rydzów odcinamy ogonki tuż przy 
blaszkach i kładziemy na patelnię wierzchem kapelusza do 
dołu, smażymy przez chwilę na dość intensywnym ogniu.

Kiedy rydze zaczną wydzielać sok, możemy zmniejszyć 
moc palnika. Dodajemy rozbity ząbek czosnku, a pokrojo-
ną na cienkie wiórka cebulą zasypujemy smażące się rydze 
i dodajemy masło, po chwili przyprawiamy solą i dosmaża-
my, delikatnie mieszając.

Miękkie rydze wykładamy na talerz, doprawiamy pie-
przem i lekko posypujemy pokrojoną natką pietruszki lub 
kopru.

 Smacznego! 

Przepis nadesłał Stanisław vel Andrzej Cholewiak

Z prac 
rady Miejskiej
Opracowała Marzena Sołtys

3 listopada 2022 roku Rada Miejska obradowała na LII sesji. 
Obradom przewodniczył Marcin Sas, Przewodniczący 
Rady. Podczas posiedzenia podjęto następujące uchwały 

dotyczące wysokości stawek podatków i opłat lokalnych:
a) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podat-

ku od środków transportowych obowiązujących na terenie 
Gminy Brzostek,

b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości obowiązujących na terenie Gminy Brzostek,

c) w sprawie ustalenia dopłat do taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Brzostek,

d) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako pod-
stawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Brzostek 
w 2023 roku.

Rada Miejska przyjęła również uchwałę w sprawie zacią-
gnięcia zobowiązania finansowego na obsługę zadania inwe-
stycyjnego. Podjęto też uchwałę w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych w Brzostku oraz wysokości opłat za parkowa-
nie pojazdów samochodowych w tej strefie i sposobu ich 
pobierania.

Pełna treść uchwał podjętych na sesji prezentowana jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Marcin S. przyłapany

Znany lokalny samorządowiec Marcin S. na uro-
czyste obchody wybrał się w… sutannie?

Z PrZyMrużeNieM Oka

fot. Paweł Batycki
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 Tomasz Bonek „Demony śmierci. 

Zbrodniarze z Gross-Rosen”

Niedawno ta nie-
pozorna, małego 
formatu książka, 

zwróciła moją uwagę. 
Jest to najnowsza pozycja 
Tomasza Borka, dzienni-
karza, reportera, doku-
mentalisty opisującego 

II wojnę światową. Trudno powiedzieć, że mnie ta 
książka zafascynowała w pozytywnym znaczeniu 
tego słowa. Jednak na pewno jest ona „piekielnie” 
ciekawa. Tak, jest to adekwatne określenie, bowiem 
autor opisuje w niej piekło, jakie musieli przejść 
więźniowie „jednego z najcięższych obozów III Rze-
szy” zwanego też „kamiennym piekłem” ze względu 
na ciężką wyniszczającą pracę w kamieniołomach.

Autor dotarł do dokumentów historycznych 
znajdujących się w muzeum Gross-Rosen zlokalizo-
wanym pod dolnośląską Rogoźnicą, muzeum dość 
nielicznie odwiedzanego, w porównaniu z innymi 
obozami śmierci, jak chociażby Auschwitz. Na pod-
stawie analizowanych materiałów powstało jede-
naście reportaży, „demonów”, jak je sam twórca 
nazywa, składających się w jedną całość, opisujące 
niesamowite ludzkie przeżycia: „przeraźliwy głód, 
epidemie i choroby zakaźne”, które przetrzebiły set-
ki tysięcy więźniów zesłanych do KL Gross-Rosen. 
Trzeba dodać, że w obozie tym, kapo i blokowymi 
zostawali niemieccy recydywiści, złodzieje i mor-
dercy, którzy w nieludzki sposób znęcali się nad 
biednymi zesłańcami, bijąc ich i kopiąc podkutymi 
butami, miażdżąc bez skrupułów różne części cia-
ła. Zabitym zabierano cenne przedmioty, a nawet 
wyrywano złote zęby ze szczęki. Mało tego, oprawcy 
swych więźniów traktowali jak nic nieodczuwające 
przedmioty, śmieci, kradnąc im nawet nędzne i bar-
dzo skąpe racje żywnościowe, by wykarmić świnie 
na własny użytek. Nie bez przyczyny na obwolucie 
książki zaprezentowano zdjęcie przedstawiające 
roześmianych żandarmów w mundurach trzymają-
cych na rękach małe prosięta. 

Narracja jest napisana takim językiem, jak gdy-
by to była fikcja, a nie autentyczne wydarzenia, 
o czym świadczą przytaczane nazwiska więźniów, 
którym udało się przeżyć w potwornie ekstremal-
nych warunkach. Zaś czyta się ją bardzo szybko, 
nierzadko z wypiekami na twarzy na skutek ogrom-
nego zdziwienia, wręcz przerażenia, nad szczegó-
łowymi opisami doznań heftlingów (tak nazywano 
więźniów) przez okrucieństwo oprawców. Skazań-
cy spisują swe wrażenia w pozostawionych listach 
albo ci, którzy przeżyli, bezpośrednio opowiadają 
reporterowi o tym w licznych wywiadach. Jeden 
z nich napisał: „Marzyłem, by móc to wszystko 
sfilmować niewidzialnym aparacikiem… udręczo-
ne marsze do pracy i z pracy; mordercze roboty 

w kamieniołomach; przymusowy udział w egzeku-
cjach-wieszaniu; codzienne akcje odwszawiania; 
cyniczne witanie uciekinierów żywych i martwych… 
desperackie samobójstwa – rzucanie się na druty 
wysokiego napięcia; tragedie ludzi chorych; noc-
ne odwiedziny pijanych SS-manów i masowe chło-
sty niewinnych, półśpiących więźniów”. (Edmund 
Nawra nr obozowy 1678). Znamienitym jest fakt, że 
oprawcami byli nie tylko prości strażnicy więzienni, 
lecz wykształceni intelektualiści, jak np. lekarze, 
którzy mordowali z zimną krwią, wstrzykując cho-
rym nienadającym się do ciężkiej pracy w kamie-
niołomach zastrzyki z fenolu i benzyny lub podając 
cyjanek albo inne trucizny. A, co ważne, niektó-
rzy z nich byli przed wojną przykładnymi ojcami 
i mężami, z szacownych rodzin. Ciemiężcami byli 
nie tylko rodowici Niemcy, niektórzy od urodzenia 
mieszkający w Polsce, ale też rdzenni Polacy. Można 
by zrozumieć, gdyby robili to, zmuszani do wyko-
nywania swych obowiązków, chroniąc swe życie, 
ale oni sadystycznie znęcali się nad biedakami, 
czerpiąc z tego przyjemność. To już zakrawało na 
fanatyczne bestialstwo, poniżanie i deptanie ludz-
kiej godności. Każdego dnia ginęło kilkadziesiąt, 
a czasem kilkaset więźniów, których układano na 
placu obozowym pokotem jeden na drugim, a potem 
wywożono albo bezpośrednio zakopywano w jed-
nym rowie za obozem, gdyż Gross-Rosen nie posia-
dało krematorium. Ostatnie dwa rozdziały autor 
poświęca dość szczegółowym opisom dwudziesto-
kilometrowego marszu więźniów na silnym mrozie 
i śniegu często bez odpowiedniego ubrania przy 
bardzo skąpym wyżywieniu, przez co wycieńczeni 
i bici kolbami karabinów przez SS-manów umierali 
w drodze. Przeżyli ten marsz tylko nieliczni – zdro-
wi i silni. Zaś mimo wzmianki w tytule książki, nie-
wiele jest informacji na temat samych zbrodniarzy. 
Dość krótko przedstawiony jest sąd nad głównymi 
zbrodniarzami z Gross-Rosen. Spośród 3000 SS-ma-
nów zatrudnionych w opisywanym obozie i jego 
filiach, tylko nieliczni zostali skazani na śmierć. Zaś 
wielu uniknęło jakiekolwiek kary. Aż się wierzyć nie 
chce, że ludzie ludziom zgotowali taki potworny los. 
Czyżby wojna zatracała w człowieku wszelkie zdro-
we instynkty? Niestety, tak. Chociaż od tego czasu 
upłynęło około osiemdziesiąt lat, niewiele się zmie-
niło, jeśli się przyjrzeć współczesnej, barbarzyń-
skiej agresji Rosji na Ukrainę. Myślę, że dzięki tej 
książce pamięć o tych potwornych zbrodniach nie 
zaginie. Ponoć dotychczas niewiele wiemy na temat 
opisywanego obozu, który był tak bardzo ciężki, 
co obrazuje stwierdzenie jednego z jego więźniów: 
„w Auschwitz w porównaniu z tym, co się działo 
w Gross-Rosen, było jak …w sanatorium”. Dlatego 
trzeba się zapoznać z tą trudną i przygnębiającą lek-
turą. 
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Michał Wójcik – Błyskawica Historia Wan-
dy Traczyk–Stawskiej żołnierza powstania 
warszawskiego

,,Byłam… odważna. I pewnie do 
dziś trochę taka jestem. Albo wie 
pan co? Może po prostu nie miałam 
wyobraźni, żeby się bać. Stąd ta 
odwaga. Jak się człowiek bije o god-
ność, o prawo do życia w godności, 
to może góry przenosić. Naprawdę!”

Wanda Traczyk-Stawska
W 2018 roku wsparła protest 

rodziców dzieci z niepełnospraw-
nościami, aktywnie włączyła się 
w Strajk Kobiet, protestowała prze-
ciwko wydarzeniom na polsko-biało-
ruskiej granicy. Mówi, że ,,nie wolno 
zostawiać w potrzebie ludzi, którzy 
są zagrożeni”

Wojowniczka, aktywistka, kobie-
ta instytucja, autorytet moralny. 
Walczyła w powstaniu warszawskim 
jako strzelec i łączniczka oddziału 
dyspozycyjnego generała ,,Montera” 
(Oddział Osłonowy WZW). Po woj-
nie studiowała psychologię, a całe 
zawodowe życie poświęciła dzieciom 
z niepełnosprawnościami. 

Dlaczego mówi o sobie żołnierz, 
a nie żołnierka? Czym było dla niej 
powstanie i jak wpłynęło na jej 
postrzeganie świata? I dlaczego 
nadal walczy?

Na te i wiele innych pytań Michał 
Wójcik szuka w rozmowie z Wandą 
Traczyk-Stawską odpowiedzi, kre-
śląc wielobarwny obraz tej niezwy-
kłej kobiety.

Aga Antczak – Adela nie chce umierać
Ona nie potrafiła kochać. On 

kochał ją od początku. Adela i Adolf 
to obozowi rozbitkowie, którzy 
budują swoją dziwną ,,miłość-nie-
miłość” na bardzo kruchym funda-
mencie: nie wracać do przeszłości. 
Adela nie wie, jakim chłopcem był 
jej mąż, on nie zna kobiety, która jest 
jego żoną. Dopiero pod koniec życia 
mają odwagę przywołać wspomnie-
nia, poznać się na nowo i pokochać. 
Prawda okazuje się jednak bolesna…

On lubi cyfry, ona jest sło-
wem i książką. Jego matka robiła 
kawę z żołędzi, jej – jadła bułeczki 
z kawiorem i piła szampana. Jego 
ojciec hodował pszczoły na głębo-
kiej prowincji, jej – był wybitnym 
lekarzem w przedwojennym Pozna-
niu. Nie łączyło ich nic. Gdyby nie 
Auschwitz, gdyby nie maleńkie tatu-
aże na przedramionach, ich miłość 
byłaby po prostu niemożliwa. Z prze-
rażeniem zdają sobie sprawę, ile 
zawdzięczają najtrudniejszemu ze 
wspomnień. Pod koniec życia Adela 
pokochała Adolfa. On nie przestał 
jej kochać. Rozstanie jest jednak nie-
uniknione, tylko że oni nie potrafią 
się ze sobą pożegnać.

,,Adela nie chce umierać” to moc-
na, napisana z niezwykła wrażliwo-
ścią historia o życiu, o najgłębszym 
ludzkim lęku, jakim jest śmierć. 
I o miłości, która wybaczy wszystko.

K a c p e r  P o b ł o c k i 
– Chamstwo

Hasłem naszym mize-
ria, okryciem nędza, 
napojem łzy. Myśląc 
o historii niewolnictwa, 
niejednok rotnie nie 
pamiętamy o historii pol-
skich chłopów i chłopek. 
Ale jak inaczej nazwać 
ich darmową pracę pod 
ciągłą groźbą kary cie-
lesnej? Jedynie dzięki 
dokładnemu przyjrze-
niu się tej przemilczanej 
historii możemy zro-
zumieć istotę strategii 
przetrwania w systemie 
pańszczyzny. Dopiero 
wtedy możemy również 
dostrzec nić łączącą nie-
wolniczą pracę na pol-
skim dworze ze służebną 
formą naszych współcze-
snych form zatrudnienia. 
Bo to nie rewolucja prze-
mysłowa, tylko folwarcz-
ny przemysł okrucień-
stwa stanowił prolog do 
współczesności. 

Antropolog Kacper 
Pobłocki w błyskotliwym 
i erudycyjnym Cham-
stwie rzuca nowe światło 
na zmitologizowaną opo-
wieść o czasach Rzeczpo-
spolitej szlacheckiej.

Masz ciekawe lub nietypowe hobby? Interesujesz 
się modą, kosmetologią, możesz poradzić, jak dbać 
o urodę? Rysujesz karykatury lub coś równie orygi-
nalnego? A może znasz jakieś pasjonujące historie 
o gminie bądź jej mieszkańcach? Podziel się z nami! 

Najlepsze teksty zostaną opublikowane w naszej 
lokalnej gazecie. Zapraszamy Was, drodzy Mieszkań-
cy, do współtworzenia „Wiadomości Brzosteckich”!

Redakcja
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Szymon Rogaczewski 
pasjonat przyrody,

 fotograf

Jesienna metamorfoza

Są w przeciągu roku dwa okresy, kiedy 
wizerunek lasu diametralnie się zmie-
nia – wiosna, podczas której jesteśmy 

świadkami eksplozji zieleni budzącej się do 
życia roślinności, oraz jesień kiedy to dobiega 
końca okres wegetacji, a wspomniana roślin-
ność przebarwia się stopniowo i obumiera. 
Właśnie teraz – w listopadzie – mam okazję 
obserwować jak dzień po dniu dokonuje się 
owa jesienna metamorfoza. Opadające liście 
kolejnych gatunków drzew tworzą na dnie lasu 
coraz grubszy dywan. Pomimo iż obumarły i nie 
posłużą już drzewom jako ich aparat asymila-
cyjny, umożliwiając przeprowadzanie procesów 
fotosyntezy oraz transpiracji, to ich rola wcale 
nie dobiegła jeszcze końca, bowiem wciąż pozo-
stają ważnym elementem ekosystemu. Zgro-
madzone w liściach pierwiastki będą od tego 

momentu stopniowo „zwracane” środowisku, 
aby ponownie mogły zostać wykorzystane przez 
różnorakie formy życia, począwszy od niewi-
docznych dla naszych oczu mikroorganizmów, 
przez wije i pierścienice, aż po kolejne pokolenia 
roślin i grzybów. Właśnie w taki sposób domyka 
się krąg obiegu materii organicznej z zachowa-
niem znanej każdemu zasady mówiącej o tym, 
że w przyrodzie nic się nie marnuje.

Ogołocone z liści gałęzie drzew zdają się 
świecić pustką. Stanowiące do tej pory gęstą, 
szczelną strukturę korony dębów, olsz i brzóz 
odsłoniły kryjące się w nich obiekty. Dostrze-
gam niezauważane wcześniej ptasie gniazda, 
a także sporą ilość bluszczu pospolitego, który 
z powodzeniem skolonizował niewielki frag-
ment lasu. Bluszcz jako zimozielone pnącze nie 
traci swoich liści na czas trwania zimy, toteż 
mogę cieszyć oczy ich intensywną zielenią 
przez cały rok. W sposób szczególny przykuwa 

Bluszcz pospolity konsekwentnie pnie się ku górze
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moją uwagę okaz okalający pień brzo-
zy brodawkowatej. Ciemnozielone 
liście bluszczu kontrastują z białą korą 
drzewa, tworząc niepowtarzalną kom-
pozycję. Pnącze wykorzystuje drzewo 
jako swego rodzaju stelaż, umożliwia-
jący swobodne wspięcie się do górnych 
partii lasu. Na przestrzeni lat roślina 
potrafi opanować niemal całkowicie 
koronę rosłego drzewa, a powstała 
w ten sposób mozaika pnączy i gałęzi 
stanowi cenne siedlisko dla niektórych 
gatunków zwierząt – głównie ptaków.

Wędrując dalej, napotykam nie-
wielką grupę koczujących sikor boga-
tek. Jedna z nich zdaje się nie zwracać 
uwagi na pozostałe, wyjątkowo ruchli-
we osobniki i spokojnie przesiaduje 
na gałęzi, oddając się pielęgnacji swo-
jego pierza. Bogatka konsekwentnie 
i z należytą dokładnością przeczesuje 
dziobem kolejne partie piór, aby utrzy-
mać je w nienagannym stanie. Tak 
sikory, jak również inne gatunki pta-
ków w sposób wyjątkowy dbają o pió-
ra, bowiem te odgrywają w ich życiu 
kluczowe role. Nie tylko zapewniają 
zdolność lotu – jakże dla większości 
ptaków kluczową i charakterystyczną 
– ale także spełniają funkcje ochron-
ne, termoregulacyjne, kamuflujące 
i dekoracyjne. Aby w pełni zrozumieć 
fenomen wielofunkcyjności ptasiego 
pióra, warto przyglądnąć się mu z bli-
ska. Okaże się wtedy, że jest to dosko-
nała w swej budowie, skomplikowana 
konstrukcja, złożona z tysięcy zazębia-
jących się wzajemnie elementów two-
rzących unikatową całość, która jedno-
cześnie pozostaje niezwykle delikatna 
i wrażliwa na uszkodzenia. Podobnie 
jak liście drzew, również i pióra podle-
gają wymianie w trakcie życia ptaka, 
jednak pomimo zastępowania starych 
piór nowymi, nie byłyby one w stanie 
spełniać należycie swoich funkcji, gdy-
by nie codzienna troska o ich stan.

Po kilku minutach postoju, obser-
wacji i przemyśleń opuszczam bogat-
kę, która nieprzerwanie krząta się na 
pobliskiej gałęzi. Ruszam w drogę 
powrotną, podczas której otacza mnie 
cisza – brak podmuchów wiatru, brak 
ptasich treli, brak bzyczących nad gło-
wą owadów… jedynie pojedynczy, spa-
dający wprost pod moje stopy liść przy-
pomina mi, że czas się nie zatrzymał 
– jesienna metamorfoza trwa.

Dopiero powiększenie ukazuje złożoność pióra

Ostatni jesienny akcent

Ptaki regularnie pielęgnują swoje upierzenie
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Jak pandemia wpłynęła na nasze 
zdrowie psychiczne?

Pandemia nie tylko chwilowo wpłynęła na 
naszą rzeczywistość, ale zostawiła po sobie 
ślady. Te kilkanaście miesięcy mogłoby wyda-

wać się zaledwie chwilą, tymczasem jak się oka-
zuje, na tyle długą, aby coś zmienić. Wiele obszarów 
naszego życia zostało naruszone: praca, szkolnic-
two, przemysł, gospodarka itd. Musieliśmy w jednej 
chwili, kompletnie nieprzygotowani, dostosować 
się do nowej sytuacji. Taki stan rzeczy spowodo-
wał wiele trudności nie tylko związanych z wyżej 
wymienionymi dziedzinami, ale również okazał się 
wyzwaniem dla naszego zdrowia psychicznego. 

Zacznijmy od tego, że dla każdego „zamknięcie” 
oznaczało coś innego. Każdy z nas odebrał pandemię 
w inny sposób. Są tacy, którym taki stan rzeczy odpo-
wiadał i są tacy, którzy tylko czekali na powrót do „nor-
malności”. Jest wiele czynników, które składają się na 
nasz odbiór sytuacji pandemii. Przede wszystkim wie-
le zależy od naszego usposobienia - dużo łatwiej było 
się przystosować introwertykom, którzy cenią sobie 
samotne spędzanie czasu. Natomiast ludziom, którzy 
są „duszą towarzystwa” zdecydowanie trudniej było 
w sytuacji, kiedy nie mogli spotkać się z rodziną czy 
wyjść z przyjaciółmi. Kolejną kwestią jest sposób nasze-
go dotychczasowego funkcjonowania. Ktoś, kto praco-
wał przy komputerze, dużo szybciej mógł zaadaptować 
się do pracy zdalnej. Podobnie, w zależności od wieku 
czy etapu życia, w którym się znajdowaliśmy, nasze 
reakcje mogły być różne. Można uogólnić te różne czyn-
niki, mówiąc, że tym bardziej pandemia nas dotknę-
ła, im większą (bardziej wymagającą) zmianę na nas 
wywarła. 

Niewątpliwie, izolacja wpłynęła na nasze relacje. 
Interakcje społeczne zostały zastąpione zdalną for-
mą komunikacji, a jak wszyscy wiemy – nic nie zastą-
pi kontaktu twarzą w twarz z drugim człowiekiem. 
Przede wszystkim dlatego że widząc osobę jedynie na 
ekranie, nie jesteśmy w stanie w pełni odczytać emo-
cji, które wyraża albo którymi chce się z nami podzie-
lić. Dużo łatwiej jest coś ukryć w rozmowie zdalnej, 
z racji, iż nie widzimy mimiki drugiej osoby – trudniej 
jest więc domyślić się, kiedy mówi prawdę, a kiedy nie. 
Nawet jeśli łączymy się, używając kamerki, wciąż dużo 
tracimy, nie widząc pełnego obrazu danej osoby. Dużo 
trudniej jest wyczuć, w jakim stanie jest nasz rozmówca 
– na przykład to czy jest zdenerwowany a jedynie udaje 
uśmiechniętego. Nie czujemy zapachów, nie słyszymy 
prawdziwego głosu, nie możemy dotknąć rozmówcy. 
Dlatego dużo łatwiej przychodzi nam traktowanie ludzi 
rzeczowo, bo przecież w każdej chwili mogę powiedzieć, 
że przyszedł kurier i muszę kończyć rozmowę albo po 
prostu rozłączyć połączenie, odpisując po chwili, że coś 
nie tak z Internetem. O wiele prościej jest nie dotrzymać 
obietnicy złożonej przez sms niż tej składanej na żywo. 
Takie postępowanie nie jest działaniem z premedytacją, 
a raczej wynikiem lenistwa, które w komunikacji zdalnej 

dużo łatwiej jest „przemycić”. Oprócz różnych form nad-
używania tej łatwości w komunikacji, mogliśmy zaob-
serwować ogólny spadek ilości spotkań (zarówno tych 
na żywo, jak i zdalnych). Częściowo dlatego że nie było 
okazji, żeby zadzwonić, ale myślę, że przede wszyst-
kim dlatego, że chwilowo przestaliśmy mieć ze sobą tak 
wiele wspólnego. Nie spotykając się, nie tworzyliśmy 
nowych wspomnień, tematów do rozmowy. Wszystko to 
wiąże się z samotnością, a jak pokazują badania, osoby 
samotne mierzą się z wieloma trudnościami, wynikają-
cymi z braku wsparcia społecznego. W tym jakże wyma-
gającym okresie wzrosła liczba zachorowań na depresję, 
co w wielu przypadkach miało bezpośredni związek 
z pozbawieniem bądź ograniczeniem kontaktu z inny-
mi ludźmi. Podobnie wzrosła liczba innych zaburzeń 
psychicznych.

Do tej pory wszystkie organizacje związane ze zdro-
wiem psychicznym oraz fizycznym zachęcały nas do 
ograniczania kontaktu z technologią, a zwiększenia 
czasu spędzanego na świeżym powietrzu. Sytuacja 
wymusiła jednak na nas zupełnie odwrotne postępo-
wanie. Praca, szkoła, kontakty z innymi – wszystko to 
było możliwe tylko za pomocą telefonu czy komputera. 
Z kolei zbyt długie korzystanie z urządzeń technologicz-
nych wiąże się z wieloma problemami fizycznymi jak 
ból głowy, oczu, szybsze zmęczenie, ból mięśni czy sta-
wów. Wszystko to przekłada się na nasze samopoczucie. 
Jak wiemy, nasza fizjologia jest bardzo silnie powiązana 
z psychiką, stąd też możliwy spadek nastroju, niechęć 
i brak motywacji do działania. 

Zdalne funkcjonowanie jest pewnego rodzaju pułap-
ką, dlatego że wydaje się niesamowitym ułatwieniem 
w codziennym życiu. Przykładowo umożliwia nam spo-
tkanie bez konieczności przygotowania się i wyjścia 
z domu albo daje możliwość zrobienia zakupów z kana-
py. Rzeczywiście wszystko to jest pomocne, pomaga 
zaoszczędzić czas i inne środki, jednak odbiera nam 
coś bardzo ważnego – konieczność podjęcia pewnego 
wysiłku. Można powiedzieć, że z natury mamy tenden-
cję do wybierania tego, co łatwiejsze, dlatego że zazwy-
czaj wiąże się to z przyjemnością. Nie oznacza to jednak, 
że prostsza opcja jest dla nas lepsza. W kształtowaniu 
i rozwoju siebie niezbędny jest trud, wysiłek. Przykłado-
wo, spotkanie online jest dużo prostsze organizacyjnie, 
jednak o wiele gorsze, jeśli chodzi o jakość rozmowy. 
Wybierając to, co łatwiejsze, owszem, oszczędzamy czas. 
Podejmując jednak trud, wychodząc z domu i poświę-
cając trzy godziny zamiast jednej, zyskujemy coś dużo 
cenniejszego – wartość, jaką jest spotkanie z drugim 
człowiekiem. 

Ogromny wpływ „zamknięcia” mogliśmy obserwo-
wać szczególnie w kontekście edukacji szkolnej. Był 
on szczególnie istotny, dlatego że dotyczył osób, które 
dopiero się rozwijają. W szkole uczniowie nie uczą się 
tylko matematyki, angielskiego, biologii, ale przede 
wszystkim współpracy, empatii, wyrozumiałości 
i komunikacji. Nawet jeśli uczniom takie rozwiązanie jak 
najbardziej przypadło do gustu, to w perspektywie dłu-
gofalowej mogłoby wiązać się z wieloma wyzwaniami 
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Dieta długowieczności

Niemal każdy z nas chciałby być piękny, zdrowy 
i żyć 100 lat. W wieku dwudziestu lat „trzy-
dziestka” wydaje się początkiem starości, nie 

mówiąc już o czterdziestkach czy starszych. Z biegiem 
czasu perspektywa i myślenie zdecydowanie się zmie-
nia, zaczynamy myśleć o długości i jakości naszego 
życia. Szukamy rozwiązań, które wydłużyłyby dobrą 
formę i komfort naszego istnienia, ponieważ nawet 
w wieku sześćdziesięciu, siedemdziesięciu i więcej 
można czuć się pełnym energii i dobrze wyglądać. Czy 
istnieje wspaniały środek na wieczną młodość, czy jest 
dieta, która sprawi, że będziemy długowieczni? Nie-
stety, nie ma cudownego eliksiru na zatrzymanie czasu, 
fizjologia jest bezwzględna. Są jednak sposoby, by opóź-
nić procesy starzenia i od nas zależy, czy to wykorzy-
stamy. Żyjemy w świecie kultu młodości i szeroko poję-
tego piękna. Każdy pragnie mieć gładką, zdrową skórę 
bez zmarszczek, dużo siły i sprawnie pracujący umysł. 
Możemy oczywiście ratować się drogimi kosmetykami, 
korzystać z usług gabinetów medycyny estetycznej, 
łykać wiele suplementów, ale to nie zahamuje starze-
nia, może jedynie zakamuflować skutki. Jeśli nasz styl 
życia i dieta pozostawia wiele do życzenia, nie spo-
dziewajmy się spektakularnych efektów z biegiem lat. 
To jest tak, jakbyśmy chcieli mieć czysty dom, chodząc 
ciągle w ubłoconych butach. Chcesz mieć czysto, zmie-
niaj obuwie. Chcesz żyć jak najdłużej i w dobrej kondy-
cji, zadbaj o siebie, zwróć uwagę na to, co jesz, w jakim 
środowisku żyjesz i na co masz realny wpływ. W prze-
ważającej mierze to jakość i styl życia wpływa na nasze 
zdrowie, natomiast genetyka, czyli to, czym nas natura 
obdarzyła, ma zdecydowanie mniejszy wpływ w porów-
naniu z tym, jak żyjemy. Musimy zadbać o siebie od 
wewnątrz. To, co wkładamy do ust, ma ogromne zna-
czenie. Duże ilości wysokoprzetworzonej żywności, 
kilogramy cukru i soli, palenie papierosów, duże ilości 
alkoholu, kanapowy styl życia, przejadanie się, stres – 
to wszystko ma kosmiczne znaczenie dla naszej skóry, 
umysłu i organów wewnętrznych. Co jest więc kluczowe 
dla diety długowieczności? Jakość pożywienia, aktyw-
ność fizyczna, zminimalizowanie stresu. Decydujący 
wpływ na długie życie w zdrowiu ma dieta obfitująca 

w różnorodne warzywa i owoce. Są one potężnym źró-
dłem witamin, minerałów, błonnika, polifenoli, anto-
cyjanów, które mają wielką moc w funkcjonowaniu 
naszego organizmu. Kluczowe w zatrzymaniu młodo-
ści są witaminy A, C, E, dzięki którym skóra zatrzymuje 
dłużej gładkość, elastyczność, tkanka łączna spraw-
niej się regeneruje. Szczególną uwagę w diecie „prze-
ciwstarzeniowej” powinniśmy zwrócić na obfitujące 
w witaminę C: paprykę, natkę pietruszki, kiwi, czarną 
porzeczkę, czerwone owoce jagodowe. Źródła witaminy 
E to: oleje roślinne, zielone warzywa liściaste, orzechy, 
ryby. Witamina A to np.: marchewki, papryki, dynie, 
brokuły, pomidory. Nie zapominajmy o roślinach strącz-
kowych jak fasola, cieciorka, soczewica, które są warto-
ściowym źródłem białka. Zdrowe tłuszcze pozyskiwane 
z oliwy z oliwek, oleju rzepakowego, ryb, orzechów, 
nasion słonecznika, dyni to świetne wspomagacze dla 
funkcjonowania naszego umysłu. Chudy nabiał, chude 
mięso to źródło białka potrzebnego m.in. dla naszych 
mięśni. Osoby, które są aktywne fizycznie, mają 40 pro-
cent większe szanse na zdrowsze i wolniejsze starzenie 
się niż osoby prowadzące siedzący tryb życia. Miesz-
kańcy japońskiej Okinawy, włoskiej Sardynii, Kostaryki 
czy greckiej Ikarii mają największy odsetek stulatków. 
Ich dieta obfituje właśnie głównie w warzywa i owoce, 
niewielkie ilości mięsa, potrafią ograniczyć stres 
i są dość aktywni fizycznie, nie przejadają się. Bierzmy 
z nich przykład, skoro oni potrafią, my też powinniśmy. 
Jednak dieta to nie wszystko. Wspomniana aktywność 
fizyczna nie musi być na miarę sportowca, ale zwykły 
spacer czy prace w ogrodzie są już świetną podstawą 
dla lepszej sprawności organizmu. Sen w tym wszyst-
kim jest kluczowy. Niewyspany organizm to organizm 
zestresowany, zmęczony, słaby i mniej regenerujący się. 
Dbajmy o środowisko dookoła, bo to, co wdychamy, rów-
nież ma kosmiczny wpływ na zdrowie. Nie ma jedynego 
cudownego środka na zatrzymanie starzenia. Każda 
czynność, jedzenie, sen, sposób radzenia sobie ze stre-
sem, środowisko, w którym żyjemy, to wszystko jest ze 
sobą powiązane, wszystko razem i każde z osobna ma 
ogromny wpływ na „datę naszej przydatności”. Pamię-
tajmy, że na każdym etapie swojego życia możemy się 
sobą zaopiekować i spowolnić nieuchronne procesy sta-
rzenia. 

i trudnościami zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej. 
Warto na koniec wspomnieć, iż czas izolacji, mimo wielu trud-

ności i wyzwań, mógł pozytywnie przyczynić się do niektórych 
sfer życia psychicznego bądź społecznego. Przede wszystkim 
do pogłębienia relacji z członkami rodziny, z którymi do tej pory 
mijaliśmy się w drodze do pracy czy szkoły. Czas „zamknięcia” 
pozwolił nam także poniekąd na zatrzymanie się i refleksję. Dla 
wielu z nas była to okazja do uporządkowania swojego miejsca 
zamieszkania albo do zrobienia czegoś, co od dłuższego czasu 
odkładaliśmy. Niewątpliwie zdalna forma komunikacji umożli-
wiła wielu pracownikom czy uczniom spotkanie/uczestniczenie 
w zajęciach pomimo choroby bądź wyjazdu. Przeróżne placówki 
dostrzegły także konieczność dostosowania warsztatu narzędzi 

i umiejętności pracowników do nowych warunków, co wiązało się 
ze szkoleniami, z wprowadzeniem nowych platform czy też aplika-
cji. Sytuacja więc niejako „wymusiła” na nas konieczność rozwoju. 

O izolacji w czasie pandemii myślimy już jako o czymś, co 
jest za nami. Niewątpliwie wróciliśmy do „normalności”, jednak 
pewne nawyki, narzędzia czy formy pracy i komunikacji z nami 
zostały. Podobnie jak doświadczenia, uczucia i refleksje, które 
nam towarzyszyły. Dla niektórych czas ten był owocnym i rado-
snym okresem, podczas gdy dla innych wiązał się ze smutkiem, 
niechęcią, a nawet cierpieniem. Niemniej jednak, nikt z nas nie 
przeszedł obok tego obojętnie, dlatego myślę, że warto zastanowić 
się, co takiego w moim życiu spowodował czas izolacji, czego mnie 
nauczył?

►
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Pewien turecki filozof zwrócił się z mówni-
cy w meczecie do wiernych:
- Czy wiecie, o czym wam chcę dziś 
powiedzieć?
- Nie, nie wiemy.
- Skoro nie wiecie, to po co będę wam mó-
wił - rzekł filozof i zszedł z mównicy. Na-
stępnym razem zadał to samo pytanie, 
a wierni powiedzieli: 
- Wiemy.
- Skoro wiecie, to po co będę wam powta-
rzać - i zszedł z mównicy. Wierni zmówili 
się i gdy ponownie usłyszeli to pytanie, 
część stwierdziła, że wie, a część, że nie 
wie. Filozof spojrzał na nich z mównicy 
i rzekł:
- Wspaniale! To niech ci, którzy wiedzą, 
powiedzą tym, co nie wiedzą.
I zszedł z mównicy.

Gość przychodzi na stację benzynową 
i pyta:
- Czy są cytryny?
- Nie - odpowiada kasjer.
- A to do widzenia.
NASTĘPNEGO DNIA
- Czy są cytryny?
- Nie, mogę panu sprzedać benzynę lub 
hot doga.

- To do widzenia - mówi zirytowany.
NASTĘPNEGO DNIA kasjer wywiesił na 
drzwiach kartkę z napisem BRAK CYTRYN.
Po chwili przybiega gość i krzyczy:
- Czyli jednak, kurde, były?!

- Jasiu, co było dzisiaj na matematyce?
- Uczyliśmy się o oszczędzaniu pieniędzy.
- O, świetnie! I czego się dowiedziałeś?
- Że inne dzieci mają większe kieszonkowe.

Policjanci złapali rowerzystę w lesie 
w trakcie zakazu w czasie pandemii.
- Co Pan tu robi?? Tylko rolnikom wolno 
przejeżdżać przez las!!
Rowerzysta na to: 
- To ja rolnik, bo uprawiam!
- A co Pan tu uprawia?
- Jak to co?? Sport uprawiam!
Policjanci pokiwali głowami i puścili 
rowerzystę.
- Ty, Stasiek, co to jest ten sport?
- Ty nie wiesz? To odmiana kartofla. W TVP 
nadawali, że przywieźli kartofle sportu 
gdańskiego.

- Wstawaj! Do szkoły!
- Ale mnie tam nienawidzą...
- To po co tyle zadajesz?!

Rozmawiają dwa szczury.
- Będziesz się szczepił?
- Co ty? Zgłupiałeś? Szczepionkę dopiero 
testują na ludziach.

Rozmawia dwóch kolegów:
- Co tam niesiesz? Cała skrzynka butelek 
z winem?
- Byłem u spowiedzi, ksiądz powiedział, że 
najważniejsze jest odkupienie win.

Żona do męża, gdy znalazła jego 
zaskórniaki:
- Skąd masz tak dużo pieniędzy?
- Oszczędzałem na prezent dla Ciebie.
- Oj, co tak mało?

- Test systemów!
- Nogi są, tyłek jest, ręce są, głowa jest. 
Wszystkie systemy gotowe.
- Otwórz oczy.
- Otwarte.
- Rozpoczynam odliczanie: 5, 4, 3, 2, 1. 
Wstajemy z łóżka.
- Awaria systemu, powtarzam, awaria sys-
temu, robi się ciemno w oczach. Rozpoczy-
nam procedurę awaryjną.
- Cóż, dobra, przekładamy start o pół 
godziny.

Wybrał 
Mateusz Łącki

Wybrał 
Mateusz ŁąckiPoczytaj, mądre…

: )

Pamiętam każdą wspólnie spędzoną chwilę. A w każdej było coś 
wspaniałego. Nie potrafię wybrać żadnej z nich i powiedzieć: ta 
znaczyła więcej niż pozostałe.

Nicholas Sparks

Ludzie z wiekiem nie stają się lepsi, stają się tylko sprytniejsi. Kie-
dy jesteś starszy i mądrzejszy, to wcale nie przestajesz obrywać 
skrzydełek muchom, po prostu potrafisz wymyślić lepsze powody, 
żeby to usprawiedliwić.

Stephen King

Spędzasz całe swoje życie w labiryncie, zastanawiając się, jak 
któregoś dnia z niego uciekniesz i jakie niesamowite to będzie 
uczucie, wmawiając sobie, że przyszłość pomaga ci przetrwać, 
ale nigdy tego nie robisz. Wykorzystujesz przyszłość, aby uciec od 
teraźniejszości.

John Green

Czas, im bardziej jest pusty, tym szybciej płynie. Życie pozbawio-
ne znaczenia przemyka obok, jak pociąg niezatrzymujący się na 
stacji.

Carlos Ruiz Zafón

Nie można wymazać z pamięci wszystkiego, co sprawia ból.
Cassandra Clare 

Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują 
w sklepach rzeczy gotowe. A ponieważ nie ma magazynów z przy-
jaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół.

Antoine de Saint-Exupéry

Źle czy dobrze, okaże się później. Ale trzeba działać, śmiało chwy-
tać życie za grzywę. Wierz mi, malutka, żałuje się wyłącznie bez-
czynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć 
niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się.

Andrzej Sapkowski

dowciP bawi, drwina dławi
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ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI
listopad 2022

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki geograficznej Co to za miasto? (str. 33) i zagadki przyrodni-
czej Co to za gatunek? (str. 33) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 9 grudnia 
2022 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20-go Czerwca 4. Autorzy poprawnych 
odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.
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"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki Co to za miasto?   listopad 2022
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"

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki Co to za gatunek?   listopad 2022

POZIOMO:
1) Wioślarz weneckiej gondoli, przewoźnik kierujący gon-
dolą. 6) Gracz z rakietą. 11) Generuje spójną wiązkę świa-
tła. 12) Potrójny garnek. 13) Włókno z Torunia. 14) Autor 
słynnego kodeksu prawnego. 15) Dziennikarz prowa-
dzący w czasopiśmie dział omawiający wypadki bieżą-
ce. 19) Chmurka jak zwierzę. 24) Urządzenie do ścinania 
głowy skazańcom. 25) Zespół tkanek stanowiący oparcie 
dla zęba. 26) Na północ od tajgi. 30) Gwiazda filmu, estra-
dy, sportu o światowej sławie. 32) Żartobliwie lub piesz-
czotliwie o małym dziecku. 33) Krzemowodór. 35) Marka 
elektronarzędzi. 37) Dziwaczny, szalony postępek; wybryk, 
eksces. 38) Rosyjski samochód ciężarowy. 39) To, za co 
można chwycić; rączka, rękojeść, zaczep. 40) Podskaki-
wanie, skakanie, wierzganie, wywijanie. 41) Przestarzale: 
bakteria, zarazek, drobnoustrój. 42) W boksie trwa 3 minu-
ty. 43) Ciężki wodór.
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PIONOWO:
1) Tytułowy bohater komedii A. Fredry; spolonizowany urzędnik 
niemiecki. 2) Pasożyt przewodu pokarmowego pszczoły. 3) Reakcja 
broni palnej po wystrzale. 4) Węgierskie imię męskie. 5) Magmowa 
skała wylewna, składająca się gł. z kwarcu; liparyt. 6) Zespół komó-
rek organicznych o podobnej budowie. 7) Stolica Kenii. 8) Składany 
wachlarz japoński; ogi, sensu. 9) Człowiek uznany za winnego wy-
rokiem sądu. 10) Chustka na szyi. 16) Atak myśliwców. 17) Prze-
starzale: wiarus, weteran, stary żołnierz. 18) stalowa lina na 
statku. 20) Rzemieślnik wyrabiający czapki. 21) Narzędzie do wydo-
bywania, nabierania cieczy lub ciał sypkich. 22) Niepokój. 23) Czło-
wiek mający przesadnie wysokie wyobrażenie o sobie; pyszałek, za-
rozumialec 24) Drzewo z rodziny bobowatych. 27) Miłość, przyjaźń, 
przywiązanie. 28) Wyraz pochodny. 29) Sędzia, rozjemca. 31) Po-
gardliwie, z niechęcią o Niemcu. 33) Karmi młode mlekiem. 34) zim-
ny deser w pucharku. 35) Stolica Azerbejdżanu. 36) Wielka miłość 
Fryderyka Chopina. 38) Strój żałobny.
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Obecnie w modzie jesiennej nie 
ma jak co roku motywów zwie-
rzęcych czy jesiennych kwiatów. 
Dominują za to w trendach: ciapki, 
geometryczne i szydełkowe wzory 
oraz krata. Jeśli chodzi o kolory, 
to królują barwy bardzo soczyste 
i żywe. Najmodniejsze odcienie 
sezonu to: soczysta zieleń, kolor 
żółty, śmietankowy, pomarańczowy, 
czerwony, lawendowy, fioletowy, 
kobaltowy, fuksja, srebro oraz 
odcienie camelowych brązów. Ten 
ostatni jest w modzie już kilka 
sezonów - z pewnością przez swą 
neutralność. W tym kolorze bardzo 
dobrze prezentują się jesienne kar-
digany. Camel można dopasować do 
każdego typu urody ze względu na 
jego ciepły i chłodny odcień. Z kolei 
dzianinowe swetry jesienno-zimowe 
- mam wrażenie - nigdy nie wyjdą 
z mody. Materiał ten dominuje jesie-
nią i wiosną nie tylko przez atrak-
cyjny wygląd, ale również przez to, 
że jest po prostu ciepły. Ciekawą 
tegoroczną propozycją, jaka się 
pojawiła, są dzianinowe komplety.

Na wybiegach można też zoba-
czyć kratę. Płaszcze oraz komplety 
w ten wzór to klasyka tegorocznego 
sezonu jesiennego! W tym roku 
możemy też postawić na płaszcze 
kolorowe. W mojej opinii to świetna 
alternatywa dla tych osób, które do 
tej pory stawiały na stonowane bar-
wy np.: czerń czy brąz. Jeśli mowa 
o płaszczach, to warto też wspo-
mnieć, że modna jest skóra i ekoskó-
ra. Płaszcze tego typu są bardzo 
eleganckie i pasują do większości 
stylizacji. Oprócz nich modne są 
skórzane krótkie i długie spódnicz-
ki, spodnie lub skórzane garnitury 
mogące być dopełnieniem płasz-
cza. Na koniec - dodatki. Osobiście 
stawiam na kolorowe torebki. To hit 
obecnego sezonu! Stanowią świetny 
kontrast ze stylizacją, są ciekawym 
i przykuwającym uwagę dopełnie-
niem. Według mnie to trend, który 
może przypaść do gustu.

Witam wszystkich Czytelników 
„Wiadomości Brzosteckich”. 
Nazywam się Patrycja Stra-

ciło, pochodzę z malowniczej miejsco-
wości Siedliska-Bogusz, ale na co dzień 

mieszkam w Rzeszowie i uczęszczam 
do technikum - Zespołu Szkół Gospo-
darczych, gdzie kształcę się w zawodzie 
technik przemysłu mody. Oprócz tego 
zajmuję się też modelingiem, jest to moja 
pasja. Zostałam poproszona, aby pisać 
w „Wiadomościach Brzosteckich” na 
temat mody, zatem zapraszam do czy-
tania! W tym numerze proponuję temat 
,,TRENDY JESIEŃ-ZIMA”.

Patrycja Straciło

kąCik MODOWy
TRENDY JESIEŃ-ZIMA 2022/23

Reservedsinsay

Bershka

Shein

Cropp

Mohito

salme.pl
Reserved
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Robert Kolbusz

Puchar 
Podkarpacia

15 października 2022 r. w Przemy-
ślu odbył się VIII Puchar Podkar-
pacia Karate Kyokushin Dzieci 

i Młodzieży. W turnieju tym wzięło udział 195 
zawodników z 23 klubów z województwa pod-
karpackiego. Brzostecki Klub Karate reprezen-
towało 7 zawodników oraz sensei Paweł Bulsa 
jako sędzia. Sekundowali naszym zawodni-
kom Kinga Finek, Kamila Czarnecka oraz Kac-
per Piątek. Nasi zawodnicy zdobyli trzy drugie 
miejsca oraz jedno trzecie miejsce. Wszyst-
kim zawodnikom gratulujemy oraz życzymy kolejnych 
sukcesów.

Puchary dla Brzostku w kumite zdobyli: 
2. miejsce – Klaudia Mroczek 
2. miejsce – Wiktoria Juszkiewicz 
3. miejsce – Paweł Nowicki

Puchar dla Brzostku w kata zdobyła: 
2. miejsce - Wiktoria Pietrzycka 
Wyjazd na turniej był opłacony z dotacji Gminy Brzostek 

w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju 
sportu „Szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie współ-
zawodnictwa sportowego w karate kyokushinkai”.

turniej karate kyokushin 
w Gorzycach

22 Października 2022 r. w Gorzycach odbył się XIV 
Powiatowy Turniej Karate Kyokushin. Organi-
zatorem tego turnieju był Gorzycki Klub Karate 

Kyokushin. W turnieju starto-
wało około 120 zawodników. 
Brzostek reprezentowało 22 
zawodników: 13 zawodników 
z Brzostku oraz 9 zawodni-
ków z Pilzna. Nasi zawodnicy 
wywalczyli 4 pierwsze miej-
sca, 8 drugich oraz 8 trzecich 
miejsc. Brzostecki klub karate 
reprezentowali jako sędziowie: 
Tomasz Mendoń, Robert Kol-
busz, Waldemar Golinkiewicz, 
a sekundowali naszym zawod-
nikom Kinga Finek oraz Kamila 
Czarnecka.

Puchary dla Brzostku 
w kumite zdobyli: 

1. miejsce – Klaudia Mro-
czek, Karol Syrek, Wiktoria 
Juszkiewicz, Jakub Dereń,

2. miejsce – Laura Kolbusz, 
Dawid Kolbusz, Paweł Nowic-
ki, Łukasz Barbarzak, Kornelia 

Szczepkowicz, Lena Krawiec, Sebastian Florek, Oliwia 
Rynkar.

3. miejsce – Adrian Kolbusz, Julia Łącka, Karolina Nowic-
ka, Klaudia Wątorek, Kacper Piątek, Tomasz Kociszewski, 
Jerzy Litawiński, Zofia Krawiec.

Wyjazd na turniej był opłacony z dotacji Gminy Brzostek 
w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju 
sportu „Szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie współ-
zawodnictwa sportowego w karate kyokushinkai”.

Robert Kolbusz



www.wiadomoscibrzosteckie.pl

nr 11/202230

WiktOria ŁukOWiCZ 
fiNaLiStką

Wiktoria Łukowicz, uczennica klasy szóstej 
Szkoły Podstawowej w Januszkowicach 
została finalistką II etapu wojewódzkiego 

konkursu wiedzy o piłce nożnej „POZNAJ POLSKĘ NA 
SPORTOWO”. 

Finał wojewódzki został rozegrany 14 października br. 
w Hotel Rzeszów. W I etapie konkursu wzięło udział blisko 
2 tysiące uczestników z całej Polski, a konkurs zorganizo-
wało Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Polski Związek 
Piłki Nożnej. Do etapów wojewódzkich dostali się najlepsi 
w danych kategoriach, którzy najlepiej i najszybciej wypeł-
nili test online. Zadaniem Wiktorii było odpowiedzieć 
na 11  pytań tworzących test jednokrotnego wyboru spo-
śród czterech możliwych odpowiedzi. Oprócz poprawnej 
odpowiedzi liczył się też czas, w jakim rozwiązywano test. 

Wiedza, którą trzeba było się wykazać, obejmowała histo-
rię piłki nożnej, organizację i wyniki rozgrywek w różnych 
ligach, a  także znajomość geografii Polski. Po weryfikacji 
wyników Wiktoria zajęła wysokie 3. miejsce, co nie dało 
awansu do Wielkiego Finału, ale sam awans do finałów 
wojewódzkich jest sporym osiągnięciem. Wiktoria na co 
dzień podnosi swoje umiejętności gry w piłkę oraz rozwija 
swoją piłkarską pasję, trenując w klubie Beniaminek Kro-
sno. Gratulujemy sukcesu!!!

Magdalena Kawalec

MaŁa WieLka 
SZkOŁa

SP w Januszkowicach laureatem 
ogólnopolskiego konkursu

Ledwo minął początek roku szkolnego, a już Szkoła Pod-
stawowa w Januszkowicach może pochwalić się nie lada 
sukcesem. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku przez 
SZS, placówka została laureatem Ogólnopolskiego Konkur-
su „Aktywna szkoła” w kategorii „Mała Szkoła Promująca 
Aktywny Styl Życia”, w której uczestniczyły szkoły liczące 
poniżej stu uczniów. Organizatorem był Szkolny Związek 
Sportowy przy współpracy ze Szkolnymi Związkami Spor-
towymi na szczeblu wojewódzkim (dolnośląskie, lubuskie, 
małopolskie, mazowieckie, podkarpackie). Honorowy 
patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Sportu i Tury-
styki. Głównym celem było wyróżnienie szkół oferujących 
uczniom ciekawe programy wychowania fizycznego i spor-
tu, odnoszące się do wszelkich form aktywności fizycznej.  
W konkursie brano pod uwagę między innymi: formy reali-
zacji zajęć wychowania fizycznego, system oceniania, prze-
prowadzanie i organizację zawodów sportowych, udział 
w międzyszkolnej rywalizacji sportowej oraz programach 
promujących sport wśród dzieci i młodzieży, przedsięwzię-
cia kształtujące zdrowy styl życia, wycieczki popularyzują-
ce aktywność, a wreszcie informacje na temat sportu, jakie 
można uzyskać w szkole. Nie są to rzecz jasna wszystkie 
elementy, które były brane pod uwagę, pokazują jednak 
jasno, jak wielopłaszczyznowy był to konkurs, skupiony na 
różnych aspektach aktywności fizycznej i zdrowego stylu 
życia, obejmujących każdego ucznia. 

Wręczenie nagrody nastąpiło 18 października 2022 roku 
podczas Wojewódzkiego Podsumowania Współzawodnic-
twa Sportowego Szkół za rok 2021/2022. Uroczystość odby-
ła się w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale. Wzięli 
w niej udział między innymi: Podkarpacki Kurator Oświaty 
Małgorzata Rauch, Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki 
i Sportu Barbara Pelczar-Białek oraz Anna Wielgosz – polska 
lekkoatletka, olimpijka z Tokio, uczestniczka MŚ 2019 i 2022, 
ME 2018 i 2022. Na tych ostatnich zawodach zdobyła brązo-
wy medal w biegu na 800 m. Jest to ogromne wyróżnienie 
dla szkoły, która liczy 84 uczniów i powód do dumy nie tyl-
ko dla dyrektor Ewy Ziai i całego grona pedagogicznego, ale 
również dla uczniów i ich rodziców. 

Nasza „mała” szkoła jest WIELKA.

Magdalena Kawalec
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Groch z kapustą 

Moje wszystkie koty

Od dzieciństwa bardzo lubię koty. 
W rodzinnym gospodarstwie, w którym 
się wychowałam, zawsze było kilka. Nie 

były to koty do zabawy, a spełniały rolę strażnika 
ziemiopłodów. Za trzymanie w ryzach liczeb-
ności gryzoni w stodole, oborze i chlewni dwa 
razy dziennie otrzymywały świeże mleko prosto 
z udoju, w ilości „do syta”. Zbiegały się wtedy 
z różnych zakamarków gospodarstwa najpierw 
na dźwięk wiader i konewek na mleko, a póź-
niej załączanej dojarki konwiowej. Dostawały 
też resztki po posiłkach domowników, ale mięso 
musiały upolować sobie same. Koty nie przeby-
wały w domu, nie były jednak dzikie - wszyst-
kie przychodziły do mnie po głaskanie i przytu-
lasy, wszystkie miały swoje imiona i reagowały 
na nie. Panowała duża zmienność kociej ferajny 
- kocury od wiosny szły odwiedzić panienki 
w okolicy i wracały na jesieni, a kotki nieraz 
gdzieś znikały, być może po walce z dużym gry-
zoniem lub spotkaniem z okolicznymi psami. 
Jeśli któraś kotka miała młode, była to dla mnie 
wielka radość obserwować ich rozwój, zabawy 
i naukę polowania prowadzoną przez matkę.

Swoją własną kotkę miałam dopiero 
w Brzostku, po zamieszkaniu w wybudowanym 
domu. Koleżanka z pracy przyniosła mi w pudeł-
ku kociaka w łatki o kolorze sierści wszystkich 
kotów z całej wsi, niesamowicie zapchlonego. 
Kotek od razu rzucił się do jedzenia. Posypy-
wałam go proszkiem na pchły, trzepałam i pra-
łam legowisko, odkurzałam i myłam podłogę, 
a wszystko to przez kilka dni. Wreszcie mogłam 
go bezpiecznie przytulić. Ale jak go nazwać? 
I jakiej jest on płci? Pani weterynarz, dając mu 
tabletkę na odrobaczenie, powiedziała, że to kot-
ka, która jedząc same smakołyki, nieźle się upa-
sła. Na tyle, że córka po przyjeździe ze studiów 
powiedziała o niej „Gruba Berta”. I tak nasza kot-
ka otrzymała imię „Berta” Była to kotka domowo
-polowa, na 
dzień wycho-
dziła z domu, 
na wieczór 
i część nocy 
wracała, domagając się wypuszczenia na dwór 
około czwartej rano. Kotka była u nas 13 lat - nie 
dała się rozjechać na pobliskiej ulicy, nie odeszła 
podczas naszych licznych wyjazdów (była wtedy 
pod opieką sąsiadki), dzielnie zniosła kastra-
cję, broniła swego terytorium, walcząc z innymi 
kotami. Na starość była bardzo chora, wyszła 
z domu i gdzieś dokonała żywota - szukaliśmy jej 

w celu pogrzebania, ale nie znaleźliśmy.
Przez dobrych kilka lat nie mieliśmy kota. 

Aż któregoś dnia wnuczek wypatrzył dwa małe 
kociaki wśród tui w ogrodzie. I o dziwo, zaraz 
przybiegły do niego. Znając naturę kotów, wie-
działam, że muszą one być przez kogoś już 
oswojone. Okazało się, że dzika kotka u sąsiadki 
w szopie miała 6 kotków, z których 4 już znala-
zło nabywców. Jak tylko ich mama zorientowała 
się, że ubywa jej dzieci, przeniosła ostatnie dwa 
do nas i ukryła wśród tui. No cóż - nie miała 
szczęścia, ostatnie dwa zabrałam do domu. Kot 
otrzymał imię Zbój, a kotka Maruda. Zbój był 
duży, silny, pięk-
ny, a takie imię 
otrzymał dlatego, 
że swoimi zabawa-
mi, żywiołowością 
i agresją omal nie 
uśmiercił Maru-
dy, która poddawała się bez walki jego przemo-
cy, była cicha i całkowicie uległa. Jeśli Zbój się 
najadł, Maruda też odchodziła od miski nawet, 
jeśli dopiero zaczęła jeść. Trzeba było jakoś rato-
wać Marudę, więc oddaliśmy Zbója (czego długo 
żałowaliśmy) znajomym i pojechał do Rzeszowa. 

Maruda po tygodniu 
spokoju odzyskała 
humor i wigor i sama 
pięknie się bawiła. 
Wyrosła na ładną kot-
kę. Ale pojechaliśmy 
na trzy tygodnie do 
sanatorium i pomimo 

bardzo starannej opieki sąsiadki odwiedziła 
kilka sąsiednich domów, gdzie dzieci spasły nią 
zapasy mięsa i po naszym powrocie już jej nie 
odnaleźliśmy, pomimo ogłoszeń i poszukiwań.

Przez kilka następnych lat podkarmialiśmy 
czasami dziką kotkę, którą bardzo chciałam 
oswoić. Nazwałam ją Fuga i reagowała na woła-
nie, ale nigdy nie dała sie dotknąć ani podejść 
bliżej niż na dwa metry. Wczesnym latem przy-
prowadziła do nas kociaka, który był jeszcze na 
tyle mały, że dał się złapać, nakarmić, odpchlić 
i tak mieszkał trochę w domu, a trochę z mamą, 
która po niego przychodziła i jeszcze go karmiła 
mlekiem. Czyli traktowała mnie jak swoją ciotkę, 
dzieląc się opieką nad swoim dzieckiem. Kotek 
został nazwany Brzydal, co budziło sprzeciw 
moich wnuków. Był 
ładny, ale miał brzyd-
kie zwyczaje - nie mógł 
pojąć, że tylko piasek 
w łazience służy do 
spełniania potrzeb 
f i z j o l o g i c z n y c h , 
a cały nasz dom trak-
tował jak jedną wielką 

piaskownicę. Może bym go z czasem przyuczyła, 
ale wyjechaliśmy na trzy dni i mimo troskliwej 
opieki sąsiadki to wystarczyło, aby matka go 
gdzieś zabrała i więcej już ich nie widzieliśmy. 
Swoje imię już znał i natychmiast przybiegał na 
wołanie po imieniu.

Znów minął rok bez kota, aż tu latem tego 
roku będąc w ogrodzie, usłyszałam cichutkie 
miauczenie i zobaczyłam, jak mały, szary kotek 
podbiega i łasi się do mnie. Oczywiście zabrałam 
go do domu, nakarmiłam, odpchliłam i bardzo 
się nim cieszyłam. Postanowiłam, że będzie 
on przebywał tylko w domu, na wszelki wypa-
dek nie będzie wychodzić na pole wcale. Kupi-
łam kuwetę, miski, zrobiłam zabawki. O dziwo 
kotek chętnie i od razu korzystał z kuwety, był 
miły, grzeczny, spokojny, chętnie poddawał 
się pieszczotom. Pewnie go ktoś podrzucił do 
naszego ogrodu, ale był już nauczony przeby-
wania w rodzinie. Nazwaliśmy go Frytka, ale 
u pani weterynarz okazało się, że to Banan, nie 
Frytka. Wnuki jednak nie zaakceptowały tego 
imienia i ostatecznie kot otrzymał imię Łobuz. 
Był inteligentny jak 
na kociaka - szybko 
reagował na wołanie 
po imieniu, rozumiał 
gesty i słowa „chodź”, 
„ i d z i e m y ”  c z y 
„wskocz tu”. Niestety, 
po trzech tygodniach 
nagle zachorował - przestał jeść i pić, stracił na 
wigorze, posmutniał. Myślałam, że mu samo 
przejdzie, ale w niedzielę zadzwoniłam do pani 
weterynarz i uzyskałam e-poradę, aby zmierzyć 
kotu temperaturę. Okazało się, że ma 40,4 stopni 
gorączki! Kazano podać mu pół ludzkiej tabletki 
przeciw gorączce i rano przyjechać do gabinetu. 
Pani weterynarz stwierdziła, że z kotem jest nie-
dobrze, podłączyła mu kroplówkę, zaaplikowała 
leki i zabraliśmy go do domu. Łobuz nadal nic 
nie pił i nie jadł, tylko 
spał u mnie na kola-
nach. Słabł w oczach, 
wychudł, ale nadal 
udawał się do swo-
jej kuwety w razie 
potrzeby. Zaczął jed-
na k w y m iotow ać 
i dostawać drgawek. Po następnej kroplówce 
i lekach, które również nie zadziałały, wyrazi-
łam zgodę na uśpienie i utylizację. Pierwszy raz 
w życiu płakałam po kocie - nie wiedziałam, że 
to w ogóle możliwe!

Wyniosłam wszystkie kocie urządzenia i chy-
ba już nie będę miała następnego kota, bo nie 
mam do nich szczęścia - lubię koty i łatwo się do 
nich przywiązuję, a na koniec zawsze jest roz-
czarowanie. 

Janina Słupek





www.wiadomoscibrzosteckie.pl

nr 11/2022 33

39-230 Brzostek
ul. Szkotnia 23

tel/fax 14 683 03 99
kom. 666 842 386

kaSacja pojazdów tel. 606 347 031, 666 842 379
— Skup i sprzedaż złomu stalowego i kolorowego
— Materiały budowlane i hutnicze
— Materiały opałowe
— Kruszywa, kliniec, piaski, żwiry
— Sklep wielobranżowy
— Nawozy, środki ochrony roślin
« NOWOŚĆ: Kołdry, pościele, poduszki, ręczniki

Zapraszamy również do stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU

Zagadki fotograficzne 

Co
 to

 za
 gatunek?

Co to
 za miasto?

fot. Monika Dudek 
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RozwiązAniA zAgAdek i kRzyżówki 
z popRzedniego numeRu
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Nasturcja
Fotograficzna zagadka geograficzna: Skawina (pomnik kopciucha)
hasło krzyżówki: Dobry przykład jest najlepszym kazaniem.

 Nagrodę książkową wylosowali: Ewa Sienkowska z brzost-
ku (krzyżówka), Marek Podgórski z Brzostku (zagadka geo-
graficzna), nie wpłynęła poprawna odpowiedź na zagadkę 
przyrodniczą

Osoby, które wylosowały nagrody książkowe za rozwiązanie 
zagadek i krzyżówki, proszone są o odbiór nagród w ciągu 30 dni 
od ukazania się informacji o nagrodzonych.
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Robisz zdjęcia? Pochwal się nimi. 
Prześlij je wraz z imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania 
na adres: wiadomosci@brzostek.pl. Przesłanie tych danych oznacza 
zgodę na ich publikację w „Wiadomościach Brzosteckich” w podpisie 
pod zdjęciem.fotokącik

Lucyna Kita z Brzostku

Katarzyna Zięba

Katarzyna Szukała z Przeczycy

Józefa Kumiega z Bączałki

Aleksandra Kolbusz z Bukowej

Beata Rusztowicz z Opacionki

Ewa Święch z Nawsia Brzosteckiego


