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Burmistrz 
Wojciech 

Staniszewski
Burmistrz Brzostku informuje

►

Rok 2022 niebawem dobiegnie końca. A zatem 
jest to doskonała okazja, aby zamiast zwycza-
jowego „Burmistrz informuje” przypomnieć, 
jakie inwestycje zostały zrealizowane oraz 
rozpoczęte w 2022 roku. Jaki był ten mijający 
rok pod względem inwestycyjnym? Trudny. 
Rosnąca inflacja oraz trwająca wojna u na-
szych wschodnich sąsiadów odbiły się nie tyl-
ko na budżetach domowych. W przypadku 
naszej gminy najbardziej zauważalnym skut-
kiem stał się wzrost cen usług i materiałów 
budowlanych. Wiele przetargów musieliśmy 
ogłaszać kilka razy, większość finalnie kosz-
towała więcej niż pierwotnie było zakładane. 
Mimo tych trudności udało się szczęśliwie 
dobrnąć do końca kolejnego niezwykle praco-
witego roku. 

1. Zakończył się długo oczekiwany remont drogi 
powiatowej nr 1319R Brzostek – Kamienica Gór-
na – Smarżowa. Na przeszło 5 km droga otrzy-
mała nową nawierzchnię oraz pobocza. Był to 
najgorszy odcinek drogi powiatowej na terenie 
gminy – na szczęście od teraz to już historia. Cał-
kowity koszt inwestycji wyniósł niecałe 5 mln zł, 
z czego 70% to pozyskana dotacja z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostała część (po 
750  tys.  zł) to środki przekazane przez Gminę 
Brzostek i Powiat Dębicki.

2. W tym roku rozpoczęły się również dwie rów-
nie ważne inwestycje realizowane wspólnie z Po-
wiatem Dębickim: budowa chodnika łączącego 
Nawsie Brzosteckie z Brzostkiem oraz budowa 
chodnika na ul. Słonecznej. Gmina Brzostek 
udzieliła na ten cel pomocy finansowej Powiato-
wi Dębickiemu w kwocie 2 mln złotych, tj. niemal 
50% wartości. Prace zakończą się w 2023 roku.

3. Największą gminną inwestycją w mijającym 
roku była budowa łącznika na stadion. Prace 
rozpoczęły się jeszcze w 2021 roku, a zakończyły 

w czerwcu 2022 r. Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 2,2 mln zł, z czego 1,3 mln zł pozyskane 
zostało z RFRD. Powstała droga łącząca ul. Gry-
glewskiego z ul. Okrągłą o parametrach klasy D 
wraz z chodnikiem, kanalizacją deszczową oraz 
oświetleniem LED. Jak pokazało pierwsze pół 
roku użytkowania drogi – główny problem ko-
munikacyjny w tej części miasta został rozwią-
zany. Szczególnie to widać przy okazji wydarzeń 
organizowanych na stadionie. W przyszłości pla-
nowane jest przygotowanie parkingów w okolicy 
stadionu, a już w przyszłym roku zagospodaro-
wanie tzw. „Betlejówki” na cele rekreacyjne.

4. Miejska sieć wodociągowa wydłużyła się o ko-
lejne 10 km – ok. 360 mieszkańców Bukowej już 
w przyszłym roku będzie mogło korzystać z tej 
inwestycji. Dla przypomnienia - wartość całej in-
westycji to niespełna 2,5 mln zł, a została zreali-
zowana dzięki dofinansowaniu ze środków Unii 
Europejskiej. 

5. Kolejny budynek użyteczności publicznej do-
czekał się termomodernizacji - Dom Ludowy 
w Gorzejowej. Całkowity koszt inwestycji sfi-
nansowanej w całości z budżetu gminy wyniósł 
151 tys. zł.

6. Po wielu problemach z wyłonieniem wyko-
nawcy w końcu się udało. W zeszłym miesiącu 
zakończył się remont dachu na Domu Ludowym 
w Siedliskach-Bogusz. Łączny koszt wykona-
nych prac to 350 tys. zł. Wymieniono pokrycie, 

orynnowanie oraz część zużytej konstrukcji. Był 
to chyba najtrudniejszy etap remontu tego bu-
dynku. Nierozstrzygnięta pozostaje kwestia re-
montu i adaptacji 1. piętra na Centrum Rabacji 
Galicyjskiej.

7. Mimo iż modernizacja parkingu przy bu-
dynku Ośrodka Zdrowia w Brzostku koszto-
wała 350  tys.  zł, to chyba nikt nie podważy 
zasadności tej inwestycji. Prawie 40 miejsc po-
stojowych i nowy, szeroki na 5 metrów wjazd 
z pewnością zwiększą komfort wszystkich korzy-
stających z Ośrodka. Obecnie trwają przygotowa-
nia do otworzenia na 1. piętrze budynku gabine-
tów rehabilitacji. Ale o tym będę już informował 
na bieżąco. Dodam jedynie, że całość prac zwią-
zanych z budową parkingu została sfinansowa-
na przez SGPZOZ w Brzostku z wypracowanych 
oszczędności. 
8. Do końca roku powinna zakończyć się rozbu-
dowa remizy OSP Grudna Dolna. Obok istnieją-
cego budynku powstały garaże o pow. ok. 71 m2 
Obecnie trwają jeszcze prace wykończeniowe. 
Wartość inwestycji (realizowanej w całości z bu-
dżetu gminy) to ok. 241 tys. zł. Mam nadzieję, że 
tegorocznego sylwestra Magirus spędzi już w no-
wym garażu.

9. Trwają prace przy innej inwestycji termo-
modernizacyjnej - budynku dawnej szkoły 
w m. Skurowa. Wykonano już ocieplenie ścian 
i stropów, wymieniona została stolarka okien-
na i drzwiowa, a obecnie dobiega końca remont 
mieszkania komunalnego nr 2. Łączna wartość 
prac to 332 tys. zł w znacznej części sfinansowa-
na z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 
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Dwa oblicza gminy

1. Przyznam szczerze, że dodatek węglowy tak naprawdę pokazał 
nam stan naszego państwa, a konkretnie naszego społeczeń-
stwa. O nietaktownych zachowaniach względem pracowników 
pisałem ostatnio, natomiast z sygnałów od moich kolegów z in-
nych gmin wnioskuję, że wszędzie jest podobnie. Bardzo, bar-
dzo to smutne. Nie mniej żenujące jest wpisywanie do wniosków 
rzeczy po prostu nieprawdziwych. Najgorsze, że praktykujący 
taki zwyczaj mieszkańcy nic sobie nie robią z faktu, że składają 
fałszywe oświadczenia, absolutnie nie przyjmując do wiadomo-
ści, że jest to karalne. Zgodnie z zasadami – a traktujemy je jako 
urząd poważnie – weryfikujemy niektóre wnioski także poprzez 
wizytę w domu. No i tutaj jest różnie. W wielu przypadkach stan 
faktyczny krańcowo odbiega od deklarowanego, a czasami na-
iwność wnioskodawców budzi wręcz zdumienie. Zawsze uważa-
łem, że osobę, która się czymś zajmuje zawodowo, jest trudno 
oszukać, ponieważ ma znacznie większe doświadczenie. Tym-
czasem banalne metody oszukiwania - jak np. tabliczki zna-
mionowe na piecach kupowane w Internecie - budzą uśmiech 
politowania urzędników i pokazują najlepiej brak rozeznania 
w rzeczywistości. Może to aż tak nie kłuje to w oczy w domach 
osób niezamożnych, ale u bogatych ludzi jest wręcz żenujące. 
Nie warto ośmieszać nazwiska za 3 tysiące złotych…

2. Kilka dni temu brałem udział w koncercie, którego celem było 
zebranie środków na pomoc chorym dzieciom na terenie na-
szej gminy. Ofiarność mieszkańców zdumiewająca, bo zebranie 
ponad 20 tys. zł jest nie lada wyczynem. Pomyślałem tak: kie-
dy wybuchła wojna na Ukrainie, zebraliśmy u nas na pomoc 

naszym sąsiadom prawie 30 tys. zł; podczas kwesty na cmenta-
rzach na odnowę pamiątkowych nagrobków zebraliśmy prawie 
22 tys. zł, bijąc na głowę wszystkie sąsiednie zbiórki. Potrafimy 
więc jednoczyć się wokół spraw ważnych i potrafimy się dzielić 
z innymi. Dlaczego zatem nie jesteśmy w stanie rozumieć warto-
ści państwa, dlaczego nie umiemy się o nie troszczyć?

Nie wiem, dlaczego popełniamy cały czas nasz narodowy 
grzech, czyli brak poczucia wspólnej odpowiedzialności za nasz 
kraj, gminę, wieś… Nie rozumiemy, że jest to wspólne dobro, a jego 
jakość, poziom, organizacja i kształt leży tylko w naszych rękach. 
Dlaczego nie są dla nas ostrzeżeniem czasy saskie, których roz-
pasanie i brak reform doprowadził do upadku Rzeczpospolitej? 
Dlaczego nie są dla nas ostrzeżeniem czasy rozbiorów, gdzie brak 
państwowości skutkował eksploatacją substancji narodowej przez 
zaborców? Po doświadczeniach ostatniej wojny i komunistycznych 
eksperymentach mamy już aż nadto dowodów na to, że tylko odpo-
wiedzialnością i ekonomicznym zdrowym rozsądkiem popartym 
opiniami sprawdzonych ekonomistów możemy budować normal-
ny, sprawny i zamożny kraj. Mam 56 lat, po raz kolejny słyszę, że 
jesteśmy wspaniali, wyjątkowi, budujemy kolejny już kraj szczę-
śliwości, tymczasem jak w połowie XIX wieku zaczęliśmy jeździć 
w świat za pracą, tak jeździmy dalej. Ale jak mamy stworzyć spraw-
ny i zamożny organizm państwowy, kiedy nie poczuwamy się do 
tak podstawowej rzeczy, jak uczciwość względem niego? Po bitwie 
pod Marignano Szwajcarzy uznali, że trzeba zakończyć służbę 
kondotierską, zacząć wzmacniać własną państwowość i w niej szu-
kać dobra swoich obywateli. Trochę to trwało, ale stworzyli w ten 
sposób fantastyczne państwo, którego bazą jest silny samorząd 
wsparty poczuciem obywatelskiej odpowiedzialności. Może pora 
zmienić retorykę i zacząć łączyć Polaków pod hasłem budowania 
sprawnego państwa, zamiast dzielić na takich czy owakich.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

10. Trwa wspólna inwestycja Gminy Brzostek, 
Jodłowa i Lasów Państwowych. Dzięki dotacji 
z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych już 
w przyszłym roku z Przeczycy do Dęborzyna bę-
dzie można przejechać nową drogą asfaltową. 

11. Kolejna droga dojazdowa do pól uprawnych 
została zmodernizowana. Za kwotę 175 tys. zł 
wykonano podbudowę na 770 metrowym od-
cinku drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 67 
w miejscowości Głobikówka. Jest to kolejna już 
droga zmodernizowana przy udziale środków 
pozyskanych z Podkarpackiego Urzędu Mar-
szałkowskiego – w tym przypadku 110 tys. zł 
dofinansowania.

12. Rozpoczęła się największa inwestycja w hi-
storii Gminy Brzostek. Po 4 latach przygotowań 
(od koncepcji aż do pozwolenia na budowę) 
w końcu zaczęła się budowa 38 km sieci wodo-
ciągowej dla północnej części gminy. W pierw-
szym etapie (do października 2024 r.) powstanie 
pierścień przebiegający od Zawadki Brzostec-
kiej w dół przez Siedliska-Bogusz do Gorzejowej 
i dalej przez Głobikówkę, Grudną Dolną, Smar-
żową, Bączałkę do Siedlisk-Bogusz. Na górze nad 
Zawadką powstaną dwa zbiorniki, do których 
pompowana będzie woda ze Stacji Uzdatniania 
w Brzostku za pomocą tylko jednej hydrofor-
ni. Takie rozwiązanie jest najbardziej korzyst-
ne ekonomicznie. Po zakończeniu tych prac 
będzie można przystąpić do kompleksowego 

wodociągowania poszczególnych miejscowości. 
Całkowity koszt inwestycji to aż 17 milionów zło-
tych – 7 milionów to dofinansowanie pozyskane 
z programu Polski Ład.
13. Po 4 latach oczekiwania na przyznanie przez 
Urząd Marszałkowski dofinansowania (1 mln zł) 
w końcu udało się rozpocząć rozbudowę Urzędu 
Miejskiego. W wyniku rozbudowy powstanie ok. 
350 m2 dodatkowej powierzchni użytkowej (m.in. 
na potrzeby archiwum i obrad rady miejskiej). 
Prace, których wartość wynosi 3,5 mln zł, zakoń-
czą się w październiku przyszłego roku. 

O innych planowanych na przyszły rok inwesty-
cjach poinformuję Państwa w najbliższym nume-
rze „Wiadomości Brzosteckich”.

►
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Komunikaty Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Dębicy

ORA.43.3.2021  Dębica dnia 14 listopada 2022 r.

KOMUNIKAT 3.2022
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębi-

cy skierowany do Właścicieli, Zarządców i Administratorów 
obiektów budowlanych w sprawie nałożenia obowiązku usu-
wania śniegu i lodu

W związku z zbliżającym się okresem zimowym i możliwością 
powstawania niekorzystnych warunków meteorologicznych powo-
dujących intensywne opady śniegu, przypominam właścicielom, 
zarządcom i administratorom obiektów budowlanych o obowiąz-
ku usuwania śniegu i lodu z dachów, rynien, balkonów i innych 
elementów obiektów budowlanych. Nieusuwanie nadmiernej war-
stwy śniegu może spowodować przeciążenie konstrukcji, a przez to 
doprowadzić do katastrofy budowlanej.

Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych 
warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodze-
nie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele 
i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytko-
wania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 roku — Prawo budowiane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2851, 
z późn. zm.)

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców nale-
ży dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedo-
puszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający 
na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania 
dachu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawi-
sów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu 
osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiega-
jących bezpośrednio przy budynku. Należy przy tym pamiętać, że 
niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu 
z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego 
budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one 
prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów 
BHP.

Przypominam jednocześnie, że niewłaściwe utrzymanie i użyt-
kowanie obiektu budowlanego oraz niezapewnienie bezpieczeń-
stwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną 
nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolno-
ści albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy 
— Prawo budowlane).

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwra-
cam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie 
obowiązków wynikających z ww. przepisów.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Dębicy

mgr inż. Wojciech Gleń

ORA.43.1.2022
 Dębica dnia 14 listopada 2022 r.

KOMUNIKAT 1.2022
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy 
skierowany do Właścicieli, Zarządców i Administratorów 

obiektów budowlanych w związku z koniecznością do-
stosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu 

jesienno-zimowego
W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występo-
waniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych 
oraz mając na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla 
przypomina się właścicielom i zarządoom obiektów budowlanych, 
a szczególnie budynków jednorodzinnych i zagrodowych 
o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okre-
sowym stanu technicznego zgodnie z wymogami ar. 62 ustawy — 
Prawo budowłane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm, a w szcze-
gólności o konieczności sprawdzania co najmniej raz w roku stanu 
technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalino-
wych i wentylacyjnych) instalacji gazowych.
Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów 
kominowych powinny przeprowadzać — w odniesieniu do prze-
wodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych 
i wentylacyjnych — osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemio-
śle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowłane 
w odpowiedniej specjalności. W odniesieniu do kominów przemy-
słowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów 
kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą 
urządzeń mechanicznych - tylko osoby posiadające uprawnienia 
budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrole stanu technicz-
nego instalacji gazowych, mogą przeprowadzać osoby posiadające 
kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploata-
cją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych. 
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiek-
tów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 z późn. 
zm.) właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwa-
nia zanieczyszczeń z przewodów kominowych. Brak szczelności 
i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych 
i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów 
wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich 
jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchy gazu i poża-
ry. Obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli 
stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogły-
by spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeń-
stwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na wła-
ścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych 
(art. 70 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane).

Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowej 
kontroli podlega karze grzywny (zgodnie z art 93 pkt 8 ustawy — 
Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt 
budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu 
podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, ka-
rze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a usta-
wy - Prawo budowlane) 
Kontrolę wykonywania powyższych obowiązków zostaną 
przeprowadzone na terenie powiatu dębickiego przez pra-
cowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
w Dębicy

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Dębicy

mgr inż. Wojciech Gleń
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Obowiązki właścicieli 
nieruchomości

Odśnieżanie chodnika to obowiązek, który wynika 
z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach, kwestię tę reguluje art. 

5 ust. 1 pkt 4 . Zgodnie z tym przepisem właściciel nierucho-
mości jest zobowiązany do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych (chodników) 
położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę 
uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną 
do ruchu pieszych poło-
żoną bezpośrednio przy 
granicy nieruchomości.

 Wskazany obowiązek 
odśnieżania chodników 
obciąża nie tylko właści-
cieli, ale także użytkow-
ników wieczystych i inne 
osoby władające nieruchomością, na przykład najemców! Niestety, 
nie ma tu znaczenia, czy zobowiązany jest w stanie podołać obo-
wiązkowi odśnieżania chodnika przed domem, na przykład gdy 
jest to osoba starsza lub niepełnosprawna.

Obowiązki właściciela psa
Posiadanie psa wiąże się z obowiązkami, jakie nakłada 

prawo na właściciela czworonoga. Warto przypomnieć pod-
stawowe zasady dotyczące trzymania psa oraz obowiązki, 
jakie musi spełnić jego 
właściciel.

Właściwe warunki
Zgod n ie z  ustaw ą 

o ochronie zwierząt, każ-
dy właściciel psa powinien 
zapewnić mu odpowiednie 
warunki. Pomieszczenia 
powinny być odpowiednio 
dostosowane, chronić psy przed zimnem, upałem, opadami atmos-
ferycznymi. Pies powinien mieć dostęp do światła dziennego oraz 
swobodę. Właściciel musi także zapewnić mu karmę oraz stały 
dostęp do wody. Należy pamiętać również, że nie można trzymać 
zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godzin albo w sposób powodujący 
cierpienie. Uwięź, na której trzymane będzie zwierzę, nie może być 
krótsza niż 3 metry. Zabronione jest również tzw. kopiowanie, czyli 
przycinanie psom ogonów i uszu dla celów estetycznych.

Obowiązkowe szczepienia ochronne
Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiąz-

kowych szczepieniach ochronnych. Prawo nakłada na właściciela 
psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie 
czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez 
psa 3 miesiąca życia i powtarzać je każdego roku. Niedopełnienie 
obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną.

Odpowiednie pilnowanie swoich czworonogów 
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Brzostek osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta 

domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności 
zapewniających ochronę przed zagrożeniem dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów użytku publicznego. Wyprowadzanie 
psa w miejsce publiczne bez smyczy jest możliwe pod warunkiem 
sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Osoby utrzymujące 
zwierzęta domowe zobowiązane są do uprzątnięcia zanieczysz-
czeń pozostawionych przez zwierzę w miejscach publicznych oraz 
w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

UWAGA!!!
Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nie-

ruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 
5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach.

Osoby, które nie wykonują tego obowiązku, podlegają karze 
grzywny, a postępowanie w sprawie toczy się według przepisów 
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

W przypadku, kiedy sieć kanalizacyjna nie istnieje, nierucho-
mość należy wyposażyć w szczelny zbiornik bezodpływowy nie-
czystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków byto-
wych spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. 

W przypadku użytkowania zbiornika bezodpływowego należy 
zawrzeć pisemną umowę z przedsiębiorcą posiadającym aktualne 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 
terenie Gminy Brzostek oraz przechowywać dowody potwierdzają-
ce wykonanie przez przedsiębiorcę usługi opróżniania zbiornika 
bezodpływowego. 

Właściciele nieruchomości są obowiązani do okazania takich 
umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi pracownikom 
Urzędu Miejskiego lub Policji – którzy są uprawnieni do kontroli 
w zakresie utrzymania czystości i porządku.

Jeśli posiadasz kocioł na węgiel 
lub drewno, który nie spełnia wymo-
gów co najmniej klasy 3, to musisz go 
wymienić.

Stary kocioł możesz zastąpić: 
ogrzewaniem gazowym, z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrze-

waniem elektrycznym, pompą ciepła, kotłem na lekki olej opa-
łowy lub kotłem na węgiel czy drewno spełniającym wymogi 
ekoprojektu.

Jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4, to 
musisz go wymienić do 1 stycznia 2028 roku. 

Jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno klasy 5, to możesz 
go używać bezterminowo.

W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń, w tym kominków, 
od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko 

Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Miejskim w Brzostku
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urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają spraw-
ność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Dane dotyczące spraw-
ności cieplnej powinny być zapisane w dokumentacji technicznej 
albo instrukcji kominka lub pieca. Urządzenia grzewcze, które nie 
spełniają tych wymagań, będą musiały zostać wyposażone w urzą-
dzenia redukujące emisję pyłu np. elektrofiltry. 

Kontrole przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej 
mogą prowadzić: 
•  pracownicy urzędu miasta na podstawie pisemnego upo-

ważnienia od burmistrza lub policja, 
•  inspekcja nadzoru budowlanego, wojewódzka inspekcja 

ochrony środowiska. 

Osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana manda-
tem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł. 

Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli 
w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym 
karą aresztu na podstawie art. 225 kodeksu karnego. 

Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska w Urzędzie 
Miejskim w Brzostku informuje o punkcie konsultacyjno-informa-
cyjnym programu „Czyste powietrze”, który wspiera mieszkań-
ców w zakresie udzielania informacji o zasadach programu oraz 
w procesie składania wniosku o dofinansowanie i późniejszym 
rozliczeniu dotacji – wniosku o płatność. Punkt konsultacyjno-in-
formacyjny utworzony w ramach programu „Czyste powietrze” 
zlokalizowany jest w Referacie Mienia Komunalnego i Ochrony 
Środowiska w Urzędzie Miejskim w Brzostku, ul. Rynek 1; 39-230 
Brzostek (parter, biuro nr 8) i jest czynny od poniedziałku do piąt-
ku, w godzinach od 8:00 do 10:00 (pomoc w sprawach związanych 
z programem „Czyste powietrze” można uzyskać w godzinach pra-
cy Urzędu, tj.: w pon.: od 8:00 do 16:00, natomiast od wt. do pt. od 
7:30 do 15:30). Osoba, która chce skorzystać z pomocy gminnego 
konsultanta, może umówić się telefonicznie na spotkanie w dogod-
nym dla siebie czasie pod numerem telefonu: 14 6803 006 bądź pod 
adresem e-mail: powietrze@brzostek.pl.►

►

Niebo już pełne gwiazd 
Lecz tylko jedna z nich dziś spełni sny 
Znowu opanował świat zimowy czas 
Tam gdzie ciepły dom 
Na nas czeka ktoś 
To miłości noc

Blue Café „Święta w nas”

Ciepła domu rodzinnego, świątecznych zapachów, 
wszechogarniającej radości, a przede wszystkim 
głębokiego przeżywania tajemnicy Bożego Narodzenia, 
zaś w Nowym Roku lepszego życia życzą Mieszkańcom 
Gminy Brzostek

Wojciech Staniszewski, Burmistrz Brzostku
i Marcin Sas, Przewodniczący Rady Miejskiej
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Nowe oblicze Szkoły Podstawowej w Brzostku

Po wielu latach zastoju 
brzostecka szkoła pod-
stawowa zaczyna się 

zmieniać. Odświeżony wizerunek, 
stopniowe unowocześnianie na 
pewno pozytywnie wpływają na 
warunki pracy i nauki. O tym, co 
już udało się zrobić, mówi 

Dyrektor szkoły Małgorzata Salacha:

W 2019 r. w wyniku konkursu została Pani dyrektorem 
Szkoły Podstawowej w Brzostku. Co Panią skłoniło do pod-
jęcia tego wyzwania?

Miałam doświadczenie w kierowaniu szkołą z lat poprzed-
nich. Przed podjęciem pracy w Urzędzie Miejskim w Kołaczy-
cach pełniłam funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Koła-
czycach, następnie dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum Kołaczycach. Lubię wyzwania, a zmiana otocze-
nia często wychodzi na dobre. 

Co na początku utrudniało, a co ułatwiało realizowanie 
zadań dyrektora brzosteckiej szkoły podstawowej?

Na początku musiałam poznać środowisko, w jakim 
funkcjonuje szkoła. Szkoła mieści się w dwóch budynkach, 
w związku z tym należało tak zorganizować nadzór, aby 
wszystko funkcjonowało sprawnie. W szkole zatrudnionych 
było 70 pracowników – to wymagało czasu, aby poznać ich 
kompetencje i możliwości. W Urzędzie Miejskim w Kołaczy-
cach oświata gminna podlegała mi służbowo, w związku 
z tym zadania i problemy związane z działalnością eduka-
cyjną były mi znane. Okres mojej kadencji w szkole w Brzost-
ku przypadł na problemy związane z COVID-em, to znacz-
nie utrudniało funkcjonowanie szkoły, a zwłaszcza jedno 
z zadań, jakim jest współpraca ze środowiskiem lokalnym. 
Szczęśliwie trafiłam w nowym środowisku na kompetentnych 
ludzi jak pracownicy szkoły, Inspektor ds. Oświaty w Urzędzie 
Miejskim w Brzostku, pracownicy tego urzędu, Kierownik 
Centrum Usług Wspólnych, księża z Parafii w Brzostku.

Proszę wymienić, co od 2019 r. udało się zrobić, aby 
poprawić, jakość bazy lokalowej szkoły.

Udało się wymalować pomieszczenia klas lekcyjnych 
i korytarze w budynku na ulicy Szkolnej, odnowić salę gimna-
styczną wraz z parkietem, wyremontować ogrodzenie szkoły. 
Pomalowaliśmy oraz wykonaliśmy kompletny remont kuchni 
szkolnej (płytki PCV, ścianka działowa, okno do wydawania 
posiłków), a także instalacji wodno-kanalizacyjnej w szkole. 
Wyremontowaliśmy instalację odgromową. Wybudowaliśmy 
nową sieć komputerową LAN oraz WI-FI w szkole, aby mogły 
funkcjonować w klasach dzienniki elektroniczne. Udało się 
zakupić nową pracownię komputerową wraz z oprogramo-
waniem na 26 stanowisk uczniowskich. W ramach programu 
„Laboratoria przyszłości” zostały zakupione pomoce dydak-
tyczne na kwotę przeszło 125 tysięcy złotych. Zakupiliśmy 
dwa monitory interaktywne, komplet mebli szkolnych do 

oddziału przedszkolnego. W budynku na ul. Mysłowskiego 
powstał punkt wydawania posiłków dla uczniów. Część posił-
ków dowożona jest ze stołówki szkolnej dla dzieci, które się 
tam uczą. Została wybudowana siatka oddzielająca parking 
koło budynku od skweru z zielenią od strony ulicy. Dzięki 
przychylności Pana Burmistrza i Rady Miejskiej w Brzostku te 
inwestycje mogły być zrealizowane w szkole.

Czy udało się unowocześnić zasób pomocy 
dydaktycznych? 

Na pewno takie pomoce jak: drukarka 3D, mikrokontro-
lery, stacja lutownicza, przenośna kamera cyfrowa, mikro-
porty, klocki do samodzielnej konstrukcji, gogle wirtualnej 
rzeczywistości, roboty edukacyjne, nowoczesne mikroskopy, 
monitory interaktywne – zmieniły obraz edukacji w naszej 
placówce. Zajęcia przez to mogą być bardziej atrakcyjne i zain-
teresować większą liczbę uczniów.

Jakie zmiany zostały wprowadzone w zakresie działal-
ności biblioteki szkolnej?

Zakupiliśmy program Molnet+ do skatalogowania zbioru 
bibliotecznego wraz z kodami kreskowymi, co ułatwia szyb-
sze wypożyczanie książek. W ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 za lata 2021-2025 zakupiliśmy nowe 
książki do biblioteki szkolnej w latach 2021, 2022. Księgo-
zbiór z biblioteki gimnazjalnej został umieszczony w jednym 
pomieszczeniu w budynku na ul. Szkolnej. Skatalogowanie 
całego księgozbioru, wprowadzenie do systemu programu 
Molnet+ wymagało ogromu pracy. 

Co jest, wg Pani Dyrektor, najważniejsze w pracy 
z uczniem?

Wychowanie ucznia na porządnego człowieka. Dobrze 
zaplanowana komunikacja z dzieckiem, słuchanie, co ma do 
powiedzenia i dostosowanie wymagań edukacyjnych do jego 
możliwości. Informowanie opiekunów ucznia zarówno o jego 
sukcesach, jak i porażkach.

Zauważalne jest rozszerzenie współpracy szkoły ze śro-
dowiskiem lokalnym. Proszę zdradzić nam, jakie imprezy 
środowiskowe są planowane na najbliższe miesiące.

COVID uniemożliwiał współpracę szkoły ze środowiskiem 
lokalnym. Jednak już w czerwcu bieżącego roku udało się 
zorganizować piknik rodzinny. W styczniu 2023 roku w świę-
to Trzech Króli szkoła organizuje orszak połączony ze wspól-
nych kolędowaniem. Zaczynamy od godziny 15.00 Mszą św. 
w kościele parafialnym w Brzostku. Następnie w orszaku uda-
jemy się do Hali Widowiskowo-Sportowej w Brzostku, gdzie 
odbędzie się dalsza część świętowania. Zapraszam wszyst-
kich zainteresowanych. W lutym planujemy konferencję histo-
ryczną pod hasłem „Zanim wyfrunę”, w czerwcu - piknik 
rodzinny.

Co w najbliższym czasie  chciałaby Pani jeszcze zmienić 
w szkole?

Zmiany są często zależne od uwarunkowań finansowych, 
prawnych. Szkoła działa w oparciu o zadania, jakie są zapi-
sane w prawie oświatowym i te w pierwszym stopniu ma obo-
wiązek realizować. Cieszy mnie, że Rada Rodziców angażuje 

Wywiad przeprowadziła Urszula Kobak

►
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► się w życie szkoły. Planów jest dużo i myślę, że przy współ-
pracy, zrozumieniu i wzajemnych szacunku uda nam się wiele 
zmienić na lepsze. 

Korzystając z wywiadu, w związku ze zbliżającymi się 
świętami Bożego Narodzenia chciałam podziękować jed-
nostkom organizacyjnym gminy za współpracę ze szkołą. 
Dziękuję Panu Burmistrzowi, jego Zastępcy, Paniom Skarb-
nik Gminy, Sekretarz, Inspektor ds. oświaty za przychylność 

szkole i pomoc w realizowaniu zadań oświatowych. Dzięku-
ję Ks. Proboszczowi wraz z wikariuszami za zaangażowanie 
w organizowanie życia religijnego w szkole. Szczególnie dzię-
kuję Radzie Rodziców za współpracę ubiegłym roku szkol-
nym. Życzę wszystkim Czytelnikom „Wiadomości Brzostec-
kich” od społeczności szkolnej zdrowia, powodzenia, nadziei 
na lepsze jutro. Niech narodzony Jezus Chrystus napełni nas 
dobrocią wobec drugiego człowieka.

Boże Narodzenie to święto, któ-
re z natury swej ma charakter 
czysto religijny. Nadawanie mu 

innego charakteru, niereligijnego, 
nie jest przeżywaniem święta Boże-
go Narodzenia, lecz spłyceniem jego 
treści i pozbawieniem go nadprzyro-
dzoności. Uroczystość Bożego Naro-
dzenia, jak mówi sama nazwa, to 
pamiątka, uobecnienie i przeżywanie 
na nowo historycznego faktu przyj-
ścia na świat Boga w ludzkiej natu-
rze, by spełnić oczekiwania, tęsknoty 
i nadzieje całej ludzkości.

Dzień Bożego Narodzenia to nie tylko 
spotkanie się przy stole wigilijnym, śpie-
wanie kolęd, opłatek, choinka, prezenty, 
zwyczaje, tradycja, ale to przede wszyst-
kim spotkanie nieba z ziemią, Boga 
z człowiekiem oraz zjednoczenie Stwór-
cy ze stworzonym na Jego obraz i podo-
bieństwo człowiekiem jako przybranym 
dzieckiem. Mówi się często, że to święto 
rodzinne, święto Bożej miłości, święto 
braterstwa – owszem, ale przede wszyst-
kim jest to przypomnienie prawdy, że 
człowieka powołano do nadprzyrodzo-
ności, do nieba, że człowiek, mający 
godność dziecka Bożego, jest przezna-
czony do uczestniczenia w życiu samego 
Boga. Boże Narodzenie to wydarzenie 
zupełnie nowe, fakt bez precedensu, 
coś unikalnego i zdumiewającego, zapo-
czątkowanie w dziejach świata nowej 
ery. W grocie betlejemskiej narodził się 

Nowy Człowiek, w nim natura Boska 
złączyła się z naturą ludzką, wszedł On 
w łańcuch pokoleń ludzkich jako naj-
piękniejsze ogniwo pod imieniem Jezusa 
Chrystusa, syna Maryi. Niewidzialny, 
Wieczny, Wszechmocny, Nieskończo-
ny Bóg stał się Człowiekiem. Lata odtąd 
liczą się nie od założenia Rzymu, lecz 
od narodzin Jezusa Boga-Człowieka, 
który zapoczątkował nową erę w dzie-
jach świata. Święto Bożego Narodzenia 
jest zatem proklamacją nowej zupełnie 
rzeczywistości. W Betlejem Syn Boży, 
odwieczne Słowo Boże (z języka grec-
kiego: Logos), Wcielone w przeczystym 
łonie Maryi Dziewicy w mieście Nazaret, 
stanęło pośrodku historii świata, aby 
grzesznego człowieka podnieść ze stanu 
niełaski do stanu świętości i do godności 
dziecka Bożego, aby człowieka zrehabi-
litować w oczach Bożych. Bóg przemó-
wił do ludzkości poprzez swego Jedno-
rodzonego Syna, przemówił przez małe 
Dziecię, które jeszcze nie mówi, które 
jest całkowicie bezbronne. Dzień Boże-
go Narodzenia to pamiątka, uobecnienie 
Chrystusa jako Zbawiciela ludzkości, 
który wkracza w dzieje ludzkie i w naszą 
codzienność, potężny i nieskończony 
Bóg staje się kimś tak małym jak dziec-
ko i kimś tak bezradnym. To wkrocze-
nie Chrystusa w rodzinę ludzką stało 
się fundamentem i wzorem wszelkiej 
wspólnoty. Zapominając o istotnej treści 
Bożego Narodzenia i jego celu, człowiek 
może bardzo łatwo zagubić się w różne-
go rodzaju lampkach i świecidełkach, 
spędzaniu czasu przy słuchaniu legend, 
opowiadań o zwyczajach ludowych czy 
zbyt intensywnym oglądaniu telewizji 
albo korzystaniu z Internetu. A przecież 
istota Bożego Narodzenia polega na spo-
tkaniu i zjednoczeniu się Boga z czło-
wiekiem, a właściwie na narodzeniu się 
Boga w duszy ludzkiej. Tak naprawdę 

w noc narodzenia Zbawiciela świata cho-
dzi jedynie o to, by Chrystus narodził się 
w nas, w naszych sercach. A ma to miej-
sce wtedy, gdy człowiek zaczyna myśleć 
jak Chrystus, czynić jak Chrystus, gdy 
staje się źródłem błogosławieństwa dla 
innych, gdy człowiek cierpi i umiera jak 
Chrystus.

Święta Bożego Narodzenia nie 
mogą być tylko zewnętrznie przeżywa-
ne poprzez poddanie się chwilowemu 
nastrojowi czy urokowi, kładzenie głów-
nego akcentu na choince, opłatku oraz 
śpiewie kolęd. Wszystko to jest ważne, 
ale to nie istota Bożego Narodzenia. To 
Chrystus ma być w centrum. Narodzo-
ne Dziecię Jezus, wkraczając w historię 
ludzkości, nadał jej właściwy kierunek 
i sens. Chrystus stał się widzialnym zna-
kiem obecności Boga na ziemi. Chrystus 
przez swoją łaskę, przez danie nam życia 
Bożego, ma się w nas narodzić i stać się 
Zbawcą każdego z nas. 

Niech te święta Bożego Narodzenia 
będą dla nas wszystkich odnowieniem 
relacji z Panem Bogiem oraz czasem, 
kiedy Chrystus powtórnie, na nowo 
narodzi się w naszych sercach. Tylko On 
może napełnić te serca wiarą, miłością 
i nadzieją.

Ks. Łukasz Siwiec

Co jest istotą świąt Bożego Narodzenia?
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• fot. Jakub Batycki

Jeszcze nikt nie stał się biedny poprzez dzielenie się 
z innymi.

Pomagamy chorym 
dzieciom

Koncert charytatywny pod hasłem „Pomagamy 
chorym dzieciom” wszedł już na stałe do kalen-
darza imprez i uroczystości Szkoły Podstawowej 

w Siedliskach-Bogusz. Można powiedzieć, że stał się szkol-
ną tradycją. Zorganizowany po raz pierwszy przed laty 
z pewną nieśmiałością, z roku na rok nabiera rozmachu. 

Ludzi ofiarnych nie brakuje, co więcej, wszelkie prośby 
o wsparcie spotykają się z coraz większym zrozumieniem i życz-
liwością. 8 grudnia w sali gimnastycznej zgromadzili się zapro-
szeni goście, rodzice, absolwenci, uczniowie, dyrekcja, nauczy-
ciele i wszyscy pracownicy szkoły. Koncert rozpoczął się od 
występu zespołu muzycznego Black Velvet złożonego z byłych 
uczniów naszej szkoły w składzie: Gabriela Noga, Dawid Sob-
czyk, Eryk Haptaś, Kamil Kuczek. Zgromadzonych gości powi-
tał dyrektor szkoły Stanisław Wójtowicz, a po jego wystąpieniu 
rozpoczęła się licytacja przeplatana występami artystycznymi 
uczniów naszej szkoły oraz pozostałych szkół z terenu naszej 
gminy. Wśród licytowanych przedmiotów znalazły się vouche-
ry i karty upominkowe, biżuteria, obrazy, ozdoby świąteczne, pro-
dukty spożywcze, ogromna maskotka miś oraz tort. Te ostatnie 
wzbudziły największe zainteresowanie i stały się przedmiotem 
zaciętej licytacji zwieńczonej sumą 600 i 1550 złotych. Maskotka 
trafiła do rąk pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Gorzejowej, nato-
miast zażarty bój o tort stoczyli nauczyciele naszej szkoły i straża-
cy OSP z Siedlisk-Bogusz, którzy tradycyjnie zwyciężyli. Z ogrom-
nym zainteresowaniem, podziwem i aplauzem spotkał się występ 
Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Strażackiej „Ogniki” przy OSP 
w Siedliskach-Bogusz. Pod nadzorem swoich opiekunów pokaza-
li, jak należy udzielać pierwszej pomocy osobie poszkodowanej 
w wypadku, zaprezentowali musztrę oraz wykonali brawurową 
akcję, ratując ogromnego misia z pożaru. Występ tych młodych 
dzielnych druhów stał się niewątpliwie gwoździem programu. 
Gromkimi brawami został nagrodzony trud rodziców i starszych 
druhów przygotowujących dzieci i młodzież do występu. Ogromną 
niespodziankę sprawił też wjazd na sygnale miniaturowego wozu 
strażackiego z małymi strażakami „jadącymi na akcję”. 

Wszystkie te atrakcje sprawiły, że podczas koncertu udało się 
zebrać kwotę 20 195,55 złotych. W skład tej sumy wchodzą również 
pieniądze z kiermaszu, który odbywał się równolegle do trwającej 
w sali licytacji. Warto podkreślić ogromne zaangażowanie rodzi-
ców oraz innych sponsorów w zaopatrzenie stoisk w różnorodne 
i atrakcyjne produkty. 

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczy-
nili się do sukcesu koncertu za ich hojne serca, zaangażowanie 
i życzliwość. To przede wszystkim dzięki Wam utwierdzamy się 
w przekonaniu, że warto kontynuować to przedsięwzięcie. 

Nawiązując do słów Sally Koch: Okazje do udzielania innym 
wielkiej pomocy zdarzają się rzadko, ale okazje do drobnej pomo-
cy pojawiają się codziennie, pragniemy poinformować, że oprócz 
koncertu odbywają się w naszej szkole inne akcje charytatywne. 

Jedną z nich jest przeprowadzona w ostatnich dniach akcja pomo-
cy naszym wschodnim sąsiadom – „Polakom na Ukrainie” pod 
patronatem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, przeprowa-
dzana w wybranych szkołach regionu. Niezależnie od niej odbyła 
się też zbiórka słodyczy dla zaprzyjaźnionych partnerskich gmin 
w Baturynie i Pliszkach. 

Korzystając z okazji, już dziś serdecznie zapraszamy do wzięcia 
udziału w koncercie „Pomagamy chorym dzieciom” w przyszłym 
roku. 

Lista sponsorów:
Dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie: Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w  Brzostku; Szkoł Podsta-
wowych: w Brzostku, Kamienicy Dolnej, Gorzejowej, Grudnej Górnej, 
Smarżowej, Siedliskach-Bogusz, Kamienicy Górnej, Januszkowicach, 
Przeczycy.; Rada Rodziców SP w Siedliskach-Bogusz, OSP w Siedliskach
-Bogusz, DDP-OGNIKI Siedliska-Bogusz, MDP-OGNIKI Siedliska-Bogusz, 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Brzostku, MGOPS w Brzostku, Koło Gospodyń: w Brzostku, 
Kleciach, Siedliskach-Bogusz, Gorzejowej, Bączałce, Nawsiu Brzostec-
kim, w Kamienicy Dolnej, w Januszkowicach, „GIMDZIUPLA” Gazetka SP 
w Siedliskach-Bogusz, DSM z Siedlisk-Bogusz, Pracownia Florystyczna 
ART.-DEKO Agnieszka Urzędowska, Salon Fryzjerski „GREEN STUDIO” 
w Dębicy, STUDIO MAKIJAŻU w Brzostku – Sylwia Grygiel, Studio Foto-
grafii „UCHWYCONE” w Brzostku - Kinga Grygiel, Hurtownia Narzędzi 
„SEGER” w Dębicy, Atelier Fryzjerskie w Smarżowej – Magdalena Łazow-
ska, Emra Wood Design Producent Mebli Dębica, Fem Group w Brzostku, 
Cukiernia – Renata i Zbigniew Golec, Salon Kosmetyczny w Brzostku – 
Dominika Drzyzga, Pracownia Cukiernicza „Słodko u Madzi” w Smar-
żowej – Magdalena Gustek, PMS International Sp. z o.o. Wojnar Marek 
Brzostek, Sklep PASMA-MED Brzostek – Dorota Ligęzka, RAŚ-BUD 
Skład Materiałów w Kleciach, HOS-POL Masarnia - Gustaw Hołowicki, 
CEZAR Delikatesy w Kleciach, Handel Obwoźny - Renata Drwal, Sklep 
Spożywczo-Przemysłowy w Siedliskach-Bogusz - Katarzyna Siedlecka, 
Hurtownia BOGAR z Dębicy, FHU Smagacz Delikatesy Centrum Grudna 
Górna, Panie i Panowie: Agnieszka Kurek, Marta Pietrzycka, Wiktoria 
i Karolina Mirus, Albina Solecka z Kleci, Krystyna Wójcik z Kleci, Iwo-
na Juszczyk z Brzostku, Sołtys Woli Brzosteckiej Zofia Grodzka, Danuta 
Kutyna z Brzostku, Alicja i Jacek Pieniądzowie z Brzostku, Barbara Urban 
z Brzostku, Barbara i Sławomir Rączka z Brzostku, Rodzina Pociców ze 
Smarżowej, anonimowi darczyńcy.

Organizatorzy koncertu
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Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat 
Żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole 

Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas 
I zapomnieć, że są puste miejsca przy stole

Zbigniew Preisner „Kolęda dla nieobecnych”

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia

życzymy drogim Czytelnikom 

spokoju, dziecięcej radości, wrażliwości, zagojenia ran 

duszy i serca,

a w Nowym Roku spotykania na swojej drodze

wyłącznie osób otwartych na drugiego człowieka

Zespół redakcyjny „Wiadomości Brzosteckich”
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Złota rybka

Złota rybka każdemu kojarzy się z życzeniami, które 
może spełnić. O ile nasze życie byłoby lżejsze, gdyby 
wystarczyło tylko wypowiedzieć życzenie…

Wodze fantazji puścili też czwartoklasiści, autentyczni badacze 
baśni, którzy wypisywali, co złota rybka mogłaby dla nich zrobić:
•  Mieć zawsze czysty pokój, mniej nauki i niższe ceny w sklepach.
•  Mieć młodsze rodzeństwo, żeby mój brat był dla mnie miły 

i dużo zarabiać w przyszłości.
•  Teleportowanie się; żeby każdy mógł siedzieć na polskim z kim 

chce; znać każdy język świata.
•  Żebym nie był na nic uczulony; być zastępcą Ronaldinho 

w przyszłości i mieć 10 mln euro.
•  Zostać najlepszym piłkarzem na świecie; moc niewidzialności; 

koniec wojen na całym świecie. 
•  Być nieśmiertelnym; zmieniać się w zwierzęta i być bogatym.
•  Żeby brat mnie nie bił.
•  Nie chodzić do szkoły; polecieć do Ameryki; mieć chomika.
•  Chcę latać. Marzę o supermocach i żeby dzień trwał 50 godzin.
•  Mieć rodzeństwo; mieć dobre oceny w szkole; mieć wspaniałą 

Wigilię w tym roku.
•  Żeby lodowce nie topniały.
•  Mieć dużo zwierząt, duży pałac, dużo koleżanek i kolegów.
•  Żeby w szkole była tylko jedna lekcja; żebym mieszkał w sze-

ściogwiazdkowym hotelu.

•  Żeby można było przynieść do szkoły kotki.
•  Mieć większe szczęście w losowaniu; umieć zatrzymywać i co-

fać czas; mieć robota, który robi zadania domowe.
•  Żeby moja babcia wróciła, żeby mój dziadek żył i żeby żyła So-

nia – mój pies.
•  Żeby koty mówiły ludzkim głosem; umieć ortografię; mieć ma-

gicznego kotka, który spełnia życzenia.
•  Domowy piesek, nowe książki do czytania, dodatki do pokoju.
•  W tym roku dostać świadectwo z paskiem.
•  Żeby cały świat był w cukierkach.

Złote rybki nie zawsze chcą współpracować z człowiekiem, ale 
może Gwiazdka mrugnie do tych życzeń… 

Opracowała Urszula Kobak

Sztuka 
przemawiania

Dawno temu Platon zauważył, 
że „miarą mówcy nie jest ten, 
kto mówi, lecz ten, kto słucha”. 

Sztuka przemawiania wbrew pozorom 
wcale nie jest łatwa, a z wystąpieniami 
publicznymi każdy ma do czynienia. 
Pisania i wygłaszania przemówień uczą 
się też uczniowie szkoły podstawowej. 
By ułatwić im przyswojenie tej umiejęt-
ności, pewnego listopadowego dnia na 
lekcję do klasy VIII zawitali absolwenci 
Szkoły Podstawowej w Brzostku – Bur-
mistrz Wojciech Staniszewski i Radny 
Powiatowy Daniel Wójcik.

Zajęcia rozpoczęły się od krótkiego 
wprowadzenia teoretycznego. Następnie 
Burmistrz wygłosił przykładowe przemó-
wienie o zbliżającym się jubileuszu szkoły, 
a Radny – mowę w formie apelu do mło-
dzieży mającego związek z planowaną 
budową lodowiska. 

Obydwaj w żartobliwej formie podzielili 
się z młodzieżą swoimi doświadczeniami 

w zakresie wystąpień publicznych, 
zaprezentowali też postawę, jaką 
należy przyjąć podczas przema-
wiania. Odpowiedzieli również 
na kilka pytań zadanych przez 
nastolatków. Podkreślili, że nie 
ma prostszego sposobu na skom-
promitowanie się niż wystąpienie 
publiczne.

Na koniec Panowie z wielką 
radością zasiedli w szkolnej ławie 
i oddali się słuchaniu przemówień 
wygłaszanych przez uczniów – Radka 
i Magdę, aby później udzielić im wiele 
cennych wskazówek. 

Na pewno część uczniów z tej klasy 
w przyszłości będzie wygłaszać różne-
go rodzaju mowy, więc nie będzie już im 
obca sztuka przemawiania.

Na koniec wszystkim obec-
nym mówcom dedykujemy poniższe 
sentencje:

 ▸ Gdybym miał przemawiać dwie godzi-
ny, na przygotowanie potrzebuję 5 mi-
nut. Jeżeli będę przemawiał 5 minut, 
na przygotowanie potrzebuję dwóch 
godzin. /Winston Churchill/
 ▸ Mówca tak powinien skonstruować 
przemówienie, by wyczerpać temat, 

ale nie wyczerpać słuchaczy. 
/Winston Churchill/

 ▸ Im mniej ludzie myślą, tym więcej 
mówią. 

/Monteskiusz/
 ▸ Mówienie jest rzeczą głupców, mil-
czenie – tchórzy, a słuchanie rzeczą 
mędrców. 

/Carlos Ruiz Zafón/

Urszula Kobak



www.wiadomoscibrzosteckie.pl

nr 12/2022 13

Małgorzata Kmiecik

I co dalej?

Co dalej? To pytanie często 
zadają sobie uczniowie 
szkół podstawowych 

czy średnich. Brak pomysłu na życie 
dotyka coraz liczniejszej grupy mło-
dzieży. W jakim kierunku się kształcić? 
Jaki wybrać zawód, by później znaleźć 
pracę i być z niej zadowolonym?

Tu z pomocą przychodzą uczennice 
II  Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy, 
które realizują projekt „I co dalej” w ramach 
olimpiady praktycznej „Zwolnieni z teorii”. 
Za zadanie postawiły sobie przekazywanie 
rówieśnikom i młodszym uczniom informa-
cji o kierunkach i rodzajach szkół średnich, 
studiów i przybliżanie pracy w różnych 
zawodach. Wszystko to będzie się odbywać 

w ramach spotkań zarówno na żywo, jak 
i online.

„Przedstawimy wiele informacji doty-
czących wybrania dalszej drogi życiowej 
– mówią dziewczyny – tak, aby czerpać 
z wykonywanej pracy satysfakcję, co jest 
bardzo ważne, ponieważ łączy się również 
z większymi korzy-
ściami i zadowole-
niem z pracy.  Chcemy 
pomóc innym w podej-
mowaniu często trud-
nych decyzji dotyczą-
cych ich przyszłości. 
Dzięki naszemu pro-
jektowi zyskają wie-
dzę, dzięki której będą 
mogli samodzielnie 
podjąć satysfakcjonu-
jące ich decyzje”.

Realizacja projek-
tu wpływa na rozwój 

także wielu ważnych umiejętności takich 
jak praca w grupie, organizacja wydarzeń 
publicznych czy pozyskiwanie partne-
rów. Po zakończonym projekcie uczest-
nicy otrzymają międzynarodowe certy-
fikaty, które pomogą w dalszej ścieżce 
kształcenia.

U. Kobak

Skład zespołu (od lewej): Anna Fortuna, Adrianna Łuszcz, Karolina Kudroń, Weronika 
Kudroń, Emilia Dziedzic, Martyna Lorek

Zagraniczna praktyka zawodowa

Od 16  do 30 października 2022 r. 11 uczniów klasy III 
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 

Jana Pawła II w Brzostku odbyło praktyki zawodowe we Włoszech 
w  ramach projektu Erasmus+ współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej. Uczniowie kl. III nową wiedzę i doświadczenie 
zgodne z kierunkiem kształcenia zdobywali w kuchni hotelu Ara-
gosta w nadmorskim mieście Cattolica, gdzie byli zakwaterowani 
wspólnie z młodzieżą z innych szkół rolniczych m.in. z Sichowa 
Dużego, Dobrocina, Brzostowa. Tu, pod okiem doświadczonych 
mistrzów sztuki kulinarnej, uczyli się sporządzania dań i potraw 
typowych dla kuchni włoskiej: tradycyjnej pizzy, gnocchi (klu-
ski na bazie ziemniaków, mąki, jajek), ragu - sosu pomidorowego 
z mięsem i oczywiście spaghetti w „100 odsłonach”. Po praktykach, 
w czasie wolnym, młodzież pod okiem opiekuna zażywała kąpieli 
w Morzu Adriatyckim, spacerowała malowniczymi uliczkami Cat-
tolici, bawiła się na dyskotekach. Najwspanialszymi atrakcjami, 
jakie przygotowali organizatorzy dla praktykantów we Włoszech, 
były wycieczki do Rimini, Bolonii, Wenecji, San Marino, Loreto 
i Gradary. Z ojczyzny Cezara Augusta, Dantego Alighieri młodzież 
wróciła bogatsza o  nową wiedzę, doświadczenia i  przyjaźnie. 

Do Polski przywiozła nie tylko drobne pamiątki i masę zdjęć, ale 
przede wszystkim niezapomniane przeżycia i piękne wspomnienia.

Każdy dzień praktyk relacjonowany był na bieżąco na fb 
zsbrzostek, gdzie zamieszczano nie tylko opisy przebiegu praktyk, 
ale także zdjęcia i relacje na żywo. 

Na uliczce CattoliciNad AdriatykiemNa Placu św. Marka  w WenecjiPraktyka - sala konsumenta Przed Sanktuarium Maryjnym w LoretoPraktyka w kuchni.
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Edukacja ekologiczna w szkołach Gminy Brzostek

5 grudnia 2022 r. w Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Ol-
szewskiej w Brzostku dzieci z klas I-III ze wszystkich 
szkół Gminy Brzostek uczestniczyły w spektaklu eko-

logicznym pt. „Cztery pory roku” zorganizowanym przez 
Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska w Urzę-
dzie Miejskim w Brzostku. Przedstawienie miało charakter 
bajki o tematyce ekologicznej – przypominającej dzieciom 
jak ważny jest szacunek wobec przyrody i jak o nią dbać. 
Poruszony został również temat zmian klimatycznych, ich 
negatywnego wpływu na przyrodę (np. niedźwiedź nie 
może zapaść w sen zimowy, pszczoła nie ma kwiatków do 
zapylania itp.) 

Poprzez szereg zadań i łamigłówek dzieci mogły spraw-
dzić swoje umiejętności prawidłowej segregacji odpadów 
komunalnych oraz znaczenie właściwego gospodarowa-
nia nimi, a także wspólnie z bohaterami spektaklu śpie-
wały piosenki. Dzieci nagrodzone zostały ekologicznymi 

prezentami. 
Miłą niespodzianką dla wszystkich była wizyta Świętego 

Mikołaja, który został zapowiedziany przez Piotra Szczep-
kowicza Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzost-
ku, spółki odpowiedzialnej 
za odbiór odpadów z terenu 
naszej gminy. Zakład rów-
nież w ramach obowiązują-
cej umowy z Gminą Brzostek 
zasponsorował występ teatru 
z Krakowskiego Biura Promo-
cji i Kultury. Mikołaj przybył 
do dzieci ze słodkościami. 
Wszystkim opiekunom odpo-
wiedzialnym za obecność 
swoich podopiecznych ser-
decznie dziękujemy.

Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Brzostku
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Takie to jest, że hej…

Stało się! 25 listopada 2022 r. o godz. 15.00 miała 
miejsce premiera debiutanckiego albumu zna-
nego w naszym środowisku zespołu damianKA!

Płyta zawiera 12 utworów: No chodź, Nawet gdy, Plan, 
Wymarzony świat, Biegnę, Nie żałować słów, mNiebo, Wino, 
Z każdą kroplą, Świeżym powietrzem, Zachowaj swoją twarz, 
Kołysanka.

Album utrzymany jest w pop-rockowym klimacie. 
Odbiorca otrzymuje dawkę różnorodnych dźwięków – od 
tradycyjnych rockowych po elektroniczne brzmienia i nutkę 
nostalgii. Warto przysłuchać się prezentowanym tekstom, 
które zawierają historie jakże bliskie każdemu, zwłaszcza 
młodemu człowiekowi. Piosenki przesycone bogatą metafo-
ryką niesamowicie przemawiają do wyobraźni. Często prze-
wijają się wątki snu, marzeń „wciąż do spełnienia”, wizji 
życia szczęśliwego. Jednak pojawia się też motyw kłamstwa, 
rozgoryczenia, rozterki. Praktycznie w każdym utworze 
można wyszukać ciekawe cytaty – oto kilka przykładów:

 ▸ Tylu ludzi, tyle dróg, tyle marzeń do 
spełnienia.
 ▸ Uciec chcesz w dal, gdzie twoje sny.
 ▸ Przed sobą szukać gwiazd. W uśmiechu słowa 
skryć.
 ▸ Szary świat zostawię.
 ▸ Nie wiem, co jawą, a co snem. Tajemniczy bój 
toczę sama z sobą.
 ▸ Powiedz, jak zrozumieć świat.

 ▸ Zabierz mnie tam, gdzie nie ma kłamstw, gdzie nie ma łez.
 ▸ Z wiedzy przed niewiedzą ukorzyłam się.
 ▸ Zatrzymaj czas. Zatrzymaj deszcz.
 ▸ Świeżym powietrzem oddycham.
 ▸ Zrywam karty wspomnień i rozpływam się. Nie ma 
ciebie, nie ma nas.

Dużo by można jeszcze pisać o płycie wydanej przez Aga-
tę Kudrę, Krzysztofa Tyburowskiego, Kamila Kudrę i Artura 
Tyburowskiego. Jednak najlepszą recenzję zawiera sam tytuł 
albumu: Takie to jest, że hej.

Mecenat nad wydawnictwem objął Daniel Wójcik, kie-
rownik Centrum Kultury i Czytelnictwa, za co zespół jest mu 
niezmiernie wdzięczny.

Gratulujemy zespołowi damianKA pierwszego albumu 
i życzymy szybkiego zdobycia najwyższych miejsc na listach 
przebojów.

Album jest dostępny na platformach streamingowych 
(m.in. na Spotify, Tidal), a jego fizyczną odsłonę można 
nabyć na oficjalnej stronie www.sklep.damianka.pl. 

Więcej informacji na:
WWW: https://www.damianka.pl/
FB: https://www.facebook.com/damianKAmusic
YT: https://www.youtube.com/c/damianKA

U. Kobak
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W dniach 3-4 grudnia 2022 r. w Rzeszowie odbyła się 
41. edycja „Spotkań cymbalistów”. Jest to konkurs 
składający się z dwóch etapów: konkursu solistów 

cymbalistów i konkursu kapel posiadających w swoim skła-
dzie cymbały. 

Pierwszego dnia w zmaganiach wzięło udział aż 31 solistów 
z 3 województw. Wymogiem regulaminowym było wykonanie 
trzech utworów: dwóch tradycyjnych i jednego z gatunku muzy-
ki popularnej, klasycznej lub rozrywkowej. Cymbalista kapeli 
Zastawnych, Jakub Zastawny, zagrał jako utwór „dowolny” melo-
dię z filmu „Historia de un Amor” i zdobył zaszczytne I miejsce 
w swojej kategorii wiekowej.

Drugiego dnia konkursu prezentowało się 19 kapel z trzech 
województw. Między innymi wystąpiła nasza Kapela Zastaw-
nych, w składzie: Józef Śliwa - skrzypce prym, Leszek Zastawny 
- klarnet, Jakub Zastawny - cymbały, Wojciech Wójcik - skrzyp-
ce sekund, Adam Chudy - kontrabas, Grzegorz Stokłosa - śpiew. 
Wymogiem konkursu było wykonanie trzech melodii ludowych, 
w tym jednej ze śpiewem. Występ kapeli cieszył się dużym zain-
teresowaniem, do czego przyczyniło się na pewno wykonanie tra-
dycyjnej przyśpiewki do okółki z odgrywaniem kapeli. Komisja 
konkursowa postanowiła nagrodzić naszych muzykantów I miej-
scem, tym samym przyczyniając się do zakończenia sezonu kon-
kursowego kapeli Zastawnych z podwójną pierwszą nagrodą.

Wielki sukces Jakuba i Kapeli Zastawnych 

„Jeśli ktoś myśli, że futbol to sprawa życia i śmierci, jest 
w błędzie, to coś znacznie bardziej poważnego.”

Z Kataru dla „Wiadomości 
Brzosteckich” nasz specjalny 
wysłannik Marcin Mordel

Trzy pierwsze spotkania naszej reprezentacji z katarskiego mun-
dialu relacjonował w mediach społecznościowych Marcin Mor-
del. Do historii przejdzie nagrany przez niego telefonem rzut 

karny egzekwowany przez Lionela Messiego, który fantastycznie 
obronił Wojciech Szczęsny. Dziś na łamach „Wiadomości Brzostec-
kich” krótka informacja naszego „specjalnego wysłannika” o tym, 
jak trafił na mundial w Katarze w towarzystwie Michała Nawracaja 
z Brzostku i Grzegorza Chmury z Grudnej Górnej. Cała trójka obecnie 
mieszka i pracuje w USA.

Krótko po tym – opowia-
da Marcin Mordel – kiedy 
znalazłem ofertę wyciecz-
ki na Mistrzostwa Świata 
w Katarze, zaraz wiedzia-
łem, że trzeba będzie wyko-
rzystać tę okazję i polecieć. 
Zobaczyć na żywo mecze, 
w których gra reprezentacja 
Polski, to przeżycie, którego 
się nie zapomina... Mundial 

to wspaniały czas, niesamowita atmosfera oraz bardzo sympatyczne 
rozmowy z kibicami drużyn piłkarskich z całego świata. Ci, którzy 
przyjechali do Kataru, byli uśmiechnięci i radośni, nie brakowało 
wśród nich atmosfery świętowania, nawet mimo porażek. Na mun-
dial poleciała Polonia z Chicago, Nowego Yorku, San Diego i Toronto, 
która dumnie reprezentowała swoje pochodzenie, mając ze sobą pol-
skie flagi z nazwami rodzinnych miejscowości. Biało-Czerwoni po 
raz pierwszy od 36 lat awansowali do strefy pucharowej mundialu 
i to wyjątkowe spotkanie zapamiętam do końca życia. Dzisiaj to już 
historia, ale cieszę się, że mogłem być jej uczestnikiem. Jestem dum-
ny, że jestem Polakiem i cieszę się, że mogłem reprezentować Pod-
karpacie i Przeczycę na tak prestiżowej, piłkarskiej imprezie. Jestem 
bardzo zadowolony, że mogłem dzięki mediom społecznościowym 
przekazywać informacje mieszkańcom Gminy Brzostek.

My dziękujemy z relacje i mamy nadzieję, że w kolejnych piłkar-
skich zmaganiach znów będziemy mogli liczyć na ciekawe infor-
macje i interesujące zdjęcia. 

Jakub Zastawny • fot. Zbigniew Szczuciński
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Warsztaty Muzyki 
Tradycyjnej z Kapelą 
Zastawnych

Muzyka tradycyjna ma tę specyfikę, iż jest prze-
kazywana drogą werbalną - z mistrza na ucznia. 
Jest to pewna kontynuacja stylu i maniery wyko-

nywania ogrywek danej melodii. Utwory z kręgu muzyki 
tradycyjnej zapisane w nutach tracą zbyt wiele, żeby 
taka forma ich utrwalenia starczała równocześnie do ich 
nauki. Oczywiście - w wielu przypadkach to jedyna droga 
przyswojenia repertuaru nieżyjących już muzykantów 
czy śpiewaków. Niemniej jednak forma nauki od mistrza 
daje pełnię możliwości poznania sposobu jego gry, spo-
sobu myślenia w muzyce i pojmowania świata ogólnie.

Od początku września do końca listopada 2022 roku w na-
szej gminie Brzostek odbywały się warsztaty muzyki tradycyj-
nej. Organizowane były w ramach Ogniska Muzyki Tradycyjnej, 
a projekt realizowano we współpracy z Narodowym Instytu-
tem Muzyki i Tańca w ramach programu Ogniska Muzyki Tra-
dycyjnej 2022. Inauguracją naszego Ogniska Muzyki Tradycyj-
nej stała się potańcówka w Nawsiu Brzosteckim, gdzie zagrały 
dwie kapele ludowe: Zastawni i Trzcinicoki. Zabawę poprze-
dził pierwszy warsztat tańca tradycyjnego, który poprowadził 
Artur Szlachetka - ceniony w regionie znawca tradycyjnego, 
niedotkniętego stylizacją tańca. Dalszy przebieg warsztatów 
polegał na trzech formach spotkań. Jedną z nich stanowiła 
kontynuacja warsztatów tanecznych, gdzie poznano podsta-
wowe kroki niezbędne na lokalnych weselach i zabawach jesz-
cze przed I wojną światową. Były to tańce dwumiarowe: polki 
„bez nogę”, polki wściekłe, polki „w lewo”, wolne polki, czyli 
tramelki oraz popisowe tańce chodzone męskie - okółki. Do 
tańców trójdzielnych, których nauczono się podczas warszta-
tów z panem Szlachetką, należały: oberki, sztajery i walczyki.

Kolejna forma warsztatów to nauka tradycyjnej gry na in-
strumentach. Chodziło w niej o poznanie sposobu i maniery 
gry lokalnych muzykantów, tj. ze styku Pogórza Ciężkowic-
kiego i Pogórza Strzyżowskiego na Rzeszowszczyźnie. Zain-
teresowani mieli możliwość spotkań zarówno z całą kapelą 
Zastawnych, jak i z liderem Ogniska Muzyki Tradycyjnej - Ja-
kubem Zastawnym. Podczas spotkań z kapelą można było 
ćwiczyć prymowanie na skrzypcach z Józefem Śliwą, sekun-
dowanie oraz grę na cymbałach z Jakubem Zastawnym, grę 
na klarnecie z Leszkiem Zastawnym i basowanie z Adamem 
Chudym. Szczególną gratką dla uczestników była możliwość 
obcowania z ostatnimi autentycznymi muzykantami starego 
pokolenia w regionie, dlatego też wspomnienia skrzypka Józe-
fa Śliwy (rocznik 45) i klarnecisty Leszka Zastawnego (rocznik 
46) cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Trzecia forma 
spotkań, obok możliwości gry w całym składzie kapeli cha-
rakterystycznym dla naszych okolic, to cotygodniowe spo-
tkania uczestników warsztatu z Liderem ogniska. Warsztaty 
te polegały na indywidualnych lekcjach gry na skrzypcach 
i cymbałach. 

Jakub Zastawny

Na zakończenie Ogniska Muzyki Tradycyjnej, 26 listopada, 
odbyła się potańcówka w Domu Ludowym w Nawsiu Brzo-
steckim, gdzie uczestnicy warsztatów wraz z kapelą Zastaw-
nych dali również krótki koncert. Warto nadmienić, iż celem 
programu Ogniska Muzyki Tradycyjnej, było rozpoczęcie 
projektów, które będą później kontynuowane przez Liderów 
ognisk. W porozumieniu z kierownikiem Danielem Wójcikiem 
oraz Liderem Ogniska Jakubem Zastawnym postanowiono, 
iż od przyszłego roku, przy Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku powstanie szkoła nauki tradycyjnej gry na skrzyp-
cach i cymbałach. Mamy nadzieję, iż przyczyni się to przede 
wszystkim do pogłębiania świadomości lokalnej społeczno-
ści dotyczącej muzyki, która towarzyszyła naszym przodkom. 
Więcej szczegółów niebawem.
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Na ludowo

Zapraszamy Państwa do współtwo-
rzenia kącika ludowego, w którym 
będziemy przypominać przyśpiewki 

nucone w dzieciństwie przez nas lub 
naszych rodziców czy dziadków. Prosimy 
o przesyłanie tekstów przyśpiewek drogą 
mailową (wiadomosci@brzostek.pl), dostar-
czenie ich pocztą lub osobiście do Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku (ul. 
20-go Czerwca 4, 39-230 Brzostek).

Wspólnie ocalmy od zapomnienia tutej-
szy folklor!

Dziękujemy za przesłanie niżej 
zamieszczonych przyśpiewek i skeczu.

„Chłopcy Brzostowianie”
I. Chłopcy brzostowianie 

To łoni to łoni 
Która łono panna

To do ni to do ni 
Która łono panna
To do ni to do ni 

II. Chłopcy brzostowianie
To parowe młyny
Lotają od jednej
Do drugiej dzieczyny
Lotają od jednej
Do drugiej dzieczyny

III. Ta ładna ta zgrabno 
Bo ta z pieniążkami
Ta jeszcze ładniejszo
Bo ta z dularami
Ta jeszcze ładniejszo
Bo ta z dularami

IV. Chłopcy brzostowianie
Trzymajcie się kupy
Bo wam bukowioki /skurowioki/ różnie
Nakopią do ….. rzyci 
Bo wam Bukowioki /Skurowioki/ różnie
Nakopią do ….. rzyci 

Scenka- skecz wystawiania na np. 
dożynkach

Występuje para
ON: Dokąd idziesz Maryś
 Moją chatę mijasz?
ONA: Jadę do Rzeszowa 
 Będę panią ci ja
ON:  Wróć się Maryś wróć się
 Damy na zapowiedź
 Będziesz se paniusią
 Hej pirszo w Bukowej
ONA: Jasiu mój och Jasiu
 Inną sobie namów
 Wolę być ostatnią
 Byle w mieście panią

PO ROKU 
ON: Skąd wracasz Marysiu
 Nim ten roczek minął?
ONA: Z Rzeszowa do domu
 Bo mi wianek zginął
ON: A ile ci dali Marysiu za wianek?
ONA: Chłopaki batonik
 A pan kieckę z pani


Przyśpiewki weselne „Na oczepiny”
I. Nie płacz Maryś nie płacz

Nie bierze Cię smarkacz
Bierze Cię Uroda
Chłopak jak jagoda
Bierze Cię Uroda
Chłopak jak jagoda

Przerywnik:  Śpiew druhen
  Jedna chodzi z koszyczkiem
Trzeba jej dać
Nie żałować
Trzeba jej na miskę
Trzeba na kołyskę
Trzeba jej dać

II. Daliście ją dali
Za kogoście chcieli
By jej piękne oczka
Świata nie widziały  Tu zwracają się 

do rodziców panny młodej
By jej piękne oczka
Świata nie widziały 

Przerywnik: Jak wyżej
  Trzeba jej dać…

III. Daliście ją dali
Za góry za lasy
Żeby nie chodziła
Do komory waszej
Żeby nie chodziła
Do komory waszej

Przerywnik: Jak wyżej
 Trzeba jej dać…

„Aktywny Brzostek” 
podsumował 3 lata 
działalności

23 listopada w budynku remizy 
OSP w Brzostku licznie zgro-

madzili się członkowie stowarzysze-
nia „Aktywny Brzostek”, które swoją 
działalność rozpoczęło w 2019 roku. 
Okazją do spotkania było walne zebra-
nie w celu podsumowania trzyletniej 
kadencji władz stowarzyszenia oraz 
wszelkich aktywności, w jakie społecz-
ność ta się angażowała. 

Liczne wycieczki, spotkania z ciekawymi 
ludźmi, udział i współorganizacja wydarzeń 
kulturalnych, edukacyjnych, patriotycz-
nych, promocja lokalnych talentów, kulty-
wowanie tradycji regionalnych, współpraca 
z domem kultury i biblioteką… Wszystko to 
było udziałem członkiń i członków (na dzień 
zebrania ponad 50 osób z terenu całej gmi-
ny) stowarzyszenia i stało się treścią spra-
wozdania, które złożyła w imieniu zarządu 
prezes Maria Smoroń. Podkreśliła ona, że 
mimo trudnego czasu pandemii i obecnego 
kryzysu ekonomicznego zdołali realizować 
przyjęte cele. Wszystko dzięki zapałowi 

i zaangażowaniu całego stowarzyszenia. 
Po wysłuchaniu sprawozdania z dzia-

łalności zarządu i komisji rewizyjnej oraz 
dyskusji zgromadzeni jednogłośnie udzieli-
li absolutorium kończącym trzyletnią pracę 
władzom stowarzyszenia i dokonali wybo-
ru władz kolejnej kadencji. W skład nowo 
wybranego zarządu weszli: prezes Maria 
Smoroń, wiceprezes Katarzyna Machow-
ska, sekretarz Wiktoria Łazowska, skarbnik 
Anna Nowicka, członek Kazimierz Ciombor. 
Komisję rewizyjną tworzyć będą przewod-
nicząca Wanda Lisowska oraz członkinie: 
Renata Wadas, Barbara Garstka. Przyjęto 
również plan działalności na zbliżający się 
rok 2023. 

Jednym z celów stowarzyszenia „Aktyw-
ny Brzostek” jest promowanie lokalnych 
twórców, zwłaszcza utalentowanych dzieci 
i młodzieży. W trakcie spotkania, na zapro-
szenie zarządu, swoją twórczość miała 
okazję zaprezentować Aleksandra Kolbusz 
– młoda poetka pochodząca z Bukowej. 
Ola planuje wydać tomik swoich wierszy, 
w czym zobowiązała się ją wesprzeć spo-
łeczność „Aktywnego Brzostku” oraz kie-
rownik Centrum Kultury i Czytelnictwa.

Mamy nadzieję, że nadchodzący czas 
przyniesie stowarzyszeniu rozwój oraz 
pomyślność w realizacji planów. Wszyst-
kie osoby podzielające nasze cele i chcące 
aktywnie spędzać czas zapraszamy do wstą-
pienia w szeregi „Aktywnego Brzostku”

Członkinie i członkowie stowarzyszenia
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Mieszkańcy gotują

Pieczona szynka to jedno z tych dań, które-
mu poświęciłem sporo czasu... Tak zrobiona 
jest po prostu pyszna...
Doprawiona przyprawami: jałowcem, polskim 
czosnkiem, majerankiem, liściem laurowym 
(dawniejsza zapamiętana nazwa „liść bobkowy”), 
zielem angielskim, pieprzem czarnym.
Przyprawy te nadają szynce wyrazistego, aczkolwiek delikatnego 
smaku. Szynkę proponuję zrobić wg poniższego przepisu. Można 
również spróbować użyć innych ziół wg swojego upodobania.

SZYNKA PIECZONA PYYY-CHA
- SKŁADNIKI:
Około 1,5 kg szynki wieprzowej bez kości (proponuję kawałek dłuż-
szy niż grubszy).
- DODATKI: siatka do szynki, sznurek szpagat, rękaw foliowy.
- PRZYGOTOWANIE:
Szynkę myjemy, osuszamy papierowym ręcznikiem.
- Marynata:
Do garnka wlewamy zimną wodę, sypiemy sól peklową; dodajemy 
ziarna ziela angielskiego, jałowca, liście laurowe oraz czosnek.
- MARYNATA SKŁAD:
5 ziaren ziela angielskiego
5 ziaren jałowca
2-3 liści laurowych w zależności od wielkości
5 ząbków czosnku polskiego
2 litry wody
4 łyżki soli peklowej
Odstawiamy na 4 – 6 dni w chłodne miejsce (1 cm szynki = 1 dzień).
Po 4 – 6 dniach szynkę wyjmujemy z marynaty, osuszamy ręcz-
nikiem papierowym, wkładamy w siatkę, formujemy, wiąże-
my i następnie obkładamy (dobrze nacieramy) wymieszanymi 
przyprawami:
OBŁOŻENIE - PRZYPRAWY:
1 łyżka majeranku
1 łyżeczka przyprawy do mięsa wieprzowego
½ łyżeczki pieprzu czarnego świeżo mielonego
½ łyżeczki soli
Wkładamy w rękaw foliowy i zapinamy dołączonymi do niego spin-
kami lub wiążemy szpagatem.
Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 190°C i pieczemy 1 godzi-
nę i 15 minut do 1 godziny 30 minut w zależności od wielkości szyn-
ki. Po wyłączeniu (możemy odczekać ok. 15 min) wyjmujemy z pie-
karnika i szynka jest gotowa do spożycia 
– na ciepło z chrzanem, na zimno 
tradycyjnie.
Smacznego!!! 
Andrzej

PS
Tak przygotowaną szynkę moż-
na również wędzić w wędzarni 
tradycyjnej, ale to nie jest zadanie 
dla dam…

Przepis nadesłał Stanisław vel Andrzej Cholewiak

OSP na sygnale
Opracował Daniel Wójcik

Kolejny artykuł naszego strażackiego cyklu rozpoczniemy od 
ostrzeżenia przed zagrożeniem, jakie stanowią dla uczestników 
ruchu drogowego dzikie zwierzęta. Coraz częściej interweniu-

jemy przy okazji kolizji i wypadków z ich udziałem. Nie trudno o nie 
zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy szybciej zapada zmrok, 
a niekiedy nawet w ciągu dnia widoczność jest ograniczona. Apelujemy 
o uwagę i ostrożną jazdę. W dalszej części artykułu będzie już klasycz-
nie – o pożarach i awariach technicznych.

Jeleń nie żyje
17 października br. o godz. 7:25 jed-

nostka OSP w Siedliskach-Bogusz została 
zadysponowana w sile jednego zastępu do 
kolizji drogowej z udziałem dzikiego zwie-
rzęcia na terenie własnej miejscowości. 
Na miejscu okazało się, że doszło do zderzenia samochodu osobowego 
z jeleniem, który wtargnął na jezdnię i w wyniku kolizji poniósł śmierć. 
Kierowca uszkodzonego pojazdu nie poniósł obrażeń. Działania straża-
ków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i pojazdu biorącego 
udział w kolizji, odłączeniu akumulatora, uprzątnięciu jezdni i sorpcji 
płynów eksploatacyjnych samochodu. Na miejscu działania prowadził 
także patrol policji.

Uszkodzenie gazociągu
26 października tuż po godz. 20:00 

strażacy OSP w Brzostku oraz PSP 
z JRG nr 2 w Dębicy zostali skierowani 
na ul. 20-go Czerwca. Zgłoszenie doty-
czyło uszkodzenia gazociągu wyso-
kiego ciśnienia, do którego doszło w wyniku przebicia podczas wyko-
nywania prac związanych z budową sieci światłowodowej. Łącznie 
udział w działaniach brały 4 zastępy (2 Brzostek, 2 Dębica) oraz policja 
i pogotowie gazowe. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu 
przeciwpożarowym wycieku, a następnie prowadzonych przez gazow-
nictwo prac naprawczych. Na czas działań wyłączony został z ruchu 
odcinek drogi powiatowej relacji Brzostek-Błażkowa.

Pożar stodoły
27 października około godz. 12:50 Sta-

nowisko Kierowania Komendanta Powiato-
wego PSP w Dębicy zadysponowało znacz-
ne siły i środki w liczbie 6 zastępów do 
pożaru budynku gospodarczego – stodoły 
w miejscowości Głobikowa w gminie Dębi-
ca. Na miejsce udały się dwa zastępy PSP 
z JRG nr 2 w Dębicy oraz po jednym z OSP 
Siedliska-Bogusz, OSP Grudna Dolna, OSP Stasiówka i OSP Braciejowa. 
Zastępy z terenu gminy Brzostek zostały dysponowane ze względu na 
bliskie sąsiedztwo z miejscem zdarzenia. Działania strażaków polega-
ły na ugaszeniu pożaru i obronie sąsiednich zabudowań mieszkalnych 
i gospodarskich. Z budynku udało się ewakuować przebywające tam 
zwierzęta gospodarskie. Spaleniu oprócz drewnianej konstrukcji uległy 
zgormadzone wewnątrz siano i słoma. Swoje czynności na miejscu zda-
rzenia prowadziły także pogotowie energetyczne oraz policja.
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 Grzegorz Górny „Trzej Królowie. Dziesięć 

tajemnic. Sekrety Bożego Narodzenia”

Postacie Trzech Króli 
od dawna bardzo 
mnie intrygowały. 

Być może ze względu na 
liczne i coraz bardziej 
widowiskowe Orszaki 
Trzech Króli organizo-
wane niemal w każ-

dym mieście. Uważam to za fascynujące zjawisko. 
A przecież podobno Ewangelia niewiele mówi na 
temat Mędrców ze Wschodu oddających pokłon 
Bożej Dziecinie. Szukając odpowiedniej litera-
tury, natrafiłam na ww. pozycję wydawniczą. 
Muszę przyznać, że bardzo mnie zaciekawiła. Jest 
to książka przepięknie wydana przez Fundację 
Orszaku Trzech Króli i Rosikom Press (wydawnic-
two z długoletnią tradycją). Całość jest opubliko-
wana na kredowym papierze i zawiera niezwykle 
bogate ilustracje, które widnieją niemal na każdej 
stronie - są to odbitki różnorodnych dokumentów 
i fotografii zebranych z muzeów z różnych zakąt-
ków świata, a szczególnie z Ziemi Świętej. Jednak 
istotna i interesująca jest jej treść, w której autor, 
znany dziennikarz katolickiego wyznania, próbuje, 
moim zdaniem bardzo skutecznie, wyjaśnić nam 
dziesięć tajemnic związanych z Bożym Narodze-
niem. Swoje wywody opiera zarówno na cytatach 
z Ewangelii, jak i dowodach naukowych sławnych 
w świecie archeologów i bibliologów. Niektórzy 
z nich podczas tych odkryć, które dało się naukowo 
wyjaśnić, nawracali się na wiarę katolicką. Autor 
cały czas stara się dowieść „ Co leży u źródeł Święta 
Trzech Króli. Prawda czy fałsz? Rzeczywistość czy 
fikcja? Czy wspominamy realne wydarzenie, czy też 
ulegamy czarowi legendy i mitu?” Trzeba przyznać, 
że podchodzi do tego w sposób bardzo rzetelny, sta-
rając się przytaczać znane naukowe badania, na 
których podstawie wysuwa wnioski zmierzające do 
udokumentowania, że Mędrcy ze Wschodu istnieli 
naprawdę. Ponadto, mimo swej naukowej strony, 
książka jest napisana w sposób przystępny dla każ-
dego czytelnika. 

Na samym wstępie dziennikarz opisuje ewan-
gelistę św. Mateusza, charakteryzując go jako Apo-
stoła – widmo. Wiedziano bowiem o nim niewie-
le, oprócz jego grzesznej przeszłości jako celnika 
wyłudzającego podatki od mieszczan, który pod 
wpływem Jezusa całkowicie zmienia swój sposób 
życia. Znany jest głownie z Ewangelii jako ten naj-
więcej piszący o Narodzeniu Jezusa oraz o trzech 
Mędrcach ze Wschodu, oddających pokłon Dzie-
ciątku, przynosząc Mu w darze, złoto, kadzidło 
i mirrę. W swym utworze autor zastanawia się też 
nad zaszyfrowanym proroctwem zapowiadającym 
przyjście na świat Jezusa. Rozważa, która data Boże-
go Narodzenia jest najbardziej prawdopodobna, 

bowiem różne źródła inaczej podają; próbuje roz-
wikłać zagadkę znaków na niebie, które pojawiły 
się przed Bożym Narodzeniem - wyjaśnia tajem-
nicę gwiazdy Betlejemskiej jak i samego Betlejem 
oraz zachowanej do dziś groty Narodzenia Pań-
skiego znajdującej się w Bazylice w Betlejem, naj-
starszym nieprzerwanie funkcjonującym Kościele 
na świecie. Dość szczegółowo przestawia postać 
Heroda i jego „ rzeż niewiniątek”. Podkreśla też, że 
święto Objawienia Pańskiego to najstarsze święto 
chrześcijańskie. Natomiast pokłon Mędrców ze 
Wschodu stał się symbolem przedstawianym przez 
sławnych artystów malarzy czy też rzeźbiarzy, jak 
chociażby bizantyjska mozaika z kościoła Hagia 
Sophia w Konstantynopolu, obecnym Stambule. 
Wprawdzie mówi, że niewiele wiemy z Ewangelii 
o Mędrcach, ale śledząc różne dokumenty, które do 
tej pory odnaleźli archeologowie, zastanawia się 
nad ich ojczyzną, a także nad tym, czy byli króla-
mi, czy magami - astrologami badającymi gwiazdy, 
by wreszcie dojść do konkluzji, że byli mędrcami, 
czyli poszukiwaczami prawdy. Chociaż w najstar-
szej tradycji chrześcijańskiej tajemniczy przybysze 
byli ponoć Persami, to póżniej przyjęło się twier-
dzenie, że reprezentowali trzy różne kontynenty 
Europę, Azję i Afrykę. Tradycja mówi, że każdy 
z nich był przedstawicielem różnych grup pokoleń: 
starszego - Melchior (60 lat), średniego - Baltazar 
(40 lat), młodego - Kasper (20 lat) i tak ich przesta-
wiano na średniowiecznych obrazach. Dziś Mędr-
cy ze Wschodu są czczeni w Kościele jako patroni 
podróżujących, pielgrzymów, handlowców. Nato-
miast ich znaczenie wyjaśnia Benedykt XVI: „…Są 
oni w pewnym sensie naśladowcami Abrahama, 
który na wezwanie Boże rusza w drogę.” Głównym 
kultem Trzech Króli w średniowiecznej Europie sta-
ła się Kolonia w Niemczech. Wybudowano tam kate-
drę św. Piotra i Najświętszej Marii Panny, a budowa 
trwała 600 lat, gdzie znajduje się relikwiarz Trzech 
Króli składający się z trzech sarkofagów. Aż dziw 
bierze, że w tej skromnej objętościowo książce (160 
str.), pośród bogatych ilustracji, znalazło się spo-
ro miejsca na przytoczenie aż tylu różnorodnych 
dowodów na historyczność Bożego Narodzenia oraz 
trzech Mędrców ze Wschodu. 

Zaś współczesna tradycja organizowania Orsza-
ku Trzech Króli, która bezpośrednio nawiązuje do 
średniowiecznych jasełek ulicznych, mająca swój 
początek w Hiszpanii rozprzestrzeniła się na cały 
świat, a w Polsce od 2009 r. Uważam, że ma ona na 
celu bronić chrześcijańskiej wiary, co jest niezwy-
kle ważne w dzisiejszych trudnych dla niej czasach. 
Mając na uwadze coraz większą powszechność 
tych widowiskowych manifestacji chrześcijaństwa, 
zachęcam do zapoznania się z niniejszą lekturą, 
która będzie też ozdobą domowej biblioteczki.
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Marjorie Wallaace „Milczące bliźniaczki”

O milczących bliźniaczkach 
świat usłyszał w  1982 roku, gdy 
toczył się ich proces o  podpale-
nie i  kradzież. Siostry, drobne 
i  kruche, nie odezwały się ani 
słowem, wydały z siebie tylko kil-
ka pomruków, które sąd uznał za 
przyznanie się do winy. Za kilka 
aktów wandalizmu, za które ich 
rówieśnicy dostaliby najwyżej 
parę miesięcy w  zawieszeniu, te 
wystraszone nastolatki zostały 
skazane na bezterminowe przy-
musowe leczenie w Broadmoor, 
otoczonym złą sławą szpitalu psy-
chiatrycznym o zaostrzonym rygo-
rze – dożywocie wśród morderców, 
gwałcicieli i  pedofilów. Dlaczego 
do tego doszło? Ponieważ milczały.

June i  Jennifer Gibbons jako 
małe dzieci były otwarte, pełne 
życia, zdrowe i  radosne. Jednak 
w  wieku kilku lat zaczęły coraz 
bardziej oddalać się od swoich 
rodziców i  trójki rodzeństwa. 
W  końcu całkiem przestały odzy-
wać się do dorosłych. Zamknęły 
się w świecie fantazji i  rojeń, któ-
re z upływem lat stawały się coraz 
bardziej mroczne.

Milczące bliźniaczki Marjorie 
Wallace to fascynująca historia 
przedziwnej relacji dwóch sióstr, 
pełnej pasji, miłości i nienawiści, 
współzależności i kontroli. To opo-
wieść o  bliskości, która stała się 
śmiertelną pułapką.

Sue Lynn Tan – Córka Bogini 
Księżyca 

Urzekające fantasy inspi-
rowane legendą o Chang’e, 
chińskiej bogini księżyca. 

Dorastająca na Księży-
cu Xingyin przywykła do 
samotności. Nie wie, że 
jest ukrywana przed Nie-
biańskim Cesarzem, który 
skazał jej matkę za kra-
dzież eliksiru nieśmiertel-
ności. Kiedy jednak magia 
Xingyin zostaje wykryta, 
dziewczyna musi uciekać 
z domu. 

Trafia do Niebiańskiego 
Królestwa, krainy cudów 
i tajemnic. Ukrywając swoją 
tożsamość, korzysta z oka-
zji, by uczyć się u boku syna 
cesarza. Opanowuje łucz-
nictwo i magię, a między 
nią a księciem rozkwita 
uczucie. 

Aby ocalić matkę, Xin-
gyin wyrusza na niebez-
pieczną wyprawę, stawiając 
czoła legendarnym stworze-
niom i okrutnym wrogom. 
Ale kiedy dochodzi do zdra-
dy, a zakazana magia zagra-
ża królestwu, Xingyin musi 
rzucić wyzwanie samemu 
Niebiańskiemu Cesarzowi. 

Nie każdą bitwę wygry-
wa się brutalną siłą – czasa-
mi to woda niszczy kamień.

Emma Loewe,  Lindsay Kellner 
– Moc rytuałów. Przewodnik po 
świecie self-care 

Wyrusz w podróż do świata 
samodbania. Usiądź wygod-
nie, rozluźnij się i weź głęboki 
oddech. Podaruj sobie chwi-
lę wytchnienia. Poczuj siebie 
i otaczający cię świat – przed 
tobą wyjątkowa podróż do 
świata self-care.

„Moc rytuałów” czerpie ze 
starożytnych tradycji ducho-
wych, medycyny chińskiej 
i ajurwedy. Wzbogacona wypo-
wiedziami lekarzy i terapeu-
tów, pomoże ci odnaleźć spokój 
i równowagę wewnętrzną dzię-
ki rytuałom wykorzystującym 
medytację, jogę, ćwiczenia 
oddechowe i aromaterapię.

Celebruj cztery pory roku 
z przewodnikiem po świecie 
samodbania, sięgając po rytu-
ały wzbogacające ciało i ducha:

 ▸ Zimą zanurz się w refleksji 
i wyznacz cele na cały nowy 
rok,

 ▸ Wiosną wsłuchaj się w swoje 
wnętrze, uwolnij się od blo-
kad i zmartwień,

 ▸ Latem zadbaj o wypoczynek 
i otwórz się na miłość,

 ▸ Jesienią świętuj swoje suk-
cesy i wzmocnij samoocenę.
Opiekuj się sobą i korzystaj 

z mocy rytuałów przez cały 
rok! 

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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Strażnik lasu

Niepostrzeżenie, z dnia na dzień wdarł 
się w leśne ostępy przejmujący chłód. 
Ujemne temperatury i obfite opady 

śniegu nie pozostawiają złudzeń – nadeszła 
zima. Wszystkie znane mi ścieżki i dukty leśne 
pokrywa teraz nieskazitelna warstwa białego 
puchu. Niepewny tego, co mnie czeka, ruszam, 
aby odkrywać na nowo kolejne partie podkar-
packich lasów…

Otaczający mnie bukowy drzewostan zdaje 
się świecić pustką, jednak u podnóży grubych, 
szarych pni dostrzegam rozgarnięte połacie 
śniegu zdradzające obecność dzików. Zwierzęta 
te, poszukując pożywienia, regularnie odwie-
dzają zimą podobne miejsca, bowiem właśnie 
w nich mogą liczyć na solidną dawkę pożyw-
nych bukwi. Zasobność bazy żerowej nie jest 
jednak rzeczą stałą i zmienia się z roku na rok 

– lata obfitości nasion buków i dębów przepla-
tają się z okresami niemal zupełnego ich braku. 
Każda kolejna zima jest więc dla zwierząt porą 
wzmożonego wysiłku związanego z koniecz-
nością przezwyciężania napotykanych ogra-
niczeń. Zwierzęta kopytne zwykle radzą sobie 
doskonale, wykopując pokarm spod śniegu 
bądź uzupełniając dietę pędami oraz korą 
drzew i krzewów. Niemniej jednak część ssa-
ków zmuszona jest drastycznie ograniczyć swo-
ją aktywność, zapadając w sen zimowy. Taką 
strategię obrały chociażby borsuki, jeże czy też 
popielice będące rekordzistkami w tej kategorii, 
za sprawą wyjątkowo długiego letargu, mogą-
cego trwać w ich przypadku nawet dziewięć 
miesięcy…

Pomimo wyraźnych śladów bytowania, nie 
spotykam zwierząt, które najwyraźniej zaszy-
ły się w gęstwinie młodników. Coraz mocniej 
doskwiera mi przenikliwy chłód i dopiero 

Zmrożone gałęzie dębu kontrastują z błękitem nieba
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intensywne podejście, zwieńczone 
zdobyciem okolicznego wzniesienia, 
pobudza krążenie mojej krwi. Zatrzy-
muję się, aby stąd obserwować knie-
ję. Po kilku minutach spędzonych na 
dokładnej lustracji terenu uświada-
miam sobie, że wbrew pozorom nie 
jestem tutaj zupełnie sam. Na jed-
nym z pobliskich drzew, w gęstwinie 
jodłowej korony dostrzegam sylwet-
kę dużego ptaka. To puszczyk ural-
ski – majestatyczny strażnik lasu, 
który z właściwym dla siebie spoko-
jem, od początku obserwuje moje 
poczynania.

Przyglądając się dokładnie sowie, 
dochodzę do wniosku, że mam do 
czynienia z łowcą doskonałym. Krę-
pa budowa ciała, mocny dziób oraz 
ostre szpony zdolne chwytać i roz-
szarpywać ofiarę, duże oczy, specy-
ficzna budowa lotek umożliwiająca 
bezszelestny lot podczas polowania 
oraz charakterystyczny układ piór 
na głowie zwany szlarą, którego 
głównym zadaniem jest precyzyjne 
wychwytywanie odgłosów dobie-
gających z otoczenia. Wszystkie te 
cechy sprawiają, że kryjące się teraz 
pod grubą warstwą śniegu gryzonie, 
będące głównym źródłem pożywie-
nia puszczyka, nie mogą czuć się bez-
piecznie. Sowa z łatwością lokalizuje 
ofiary i atakuje jednym precyzyjnym 
– zwykle skutecznym – uderzeniem 
z wysokości… Dostępność pokarmu 
determinuje zwierzęta - podobnie 
jak dziki poszukują miejsc obfitują-
cych w żołędzie i bukwie, tak sowy 
zajmują terytoria zasobne w nornice, 
myszy leśne czy polniki. Tego typu 
analogie dowodzą, że prawa rządzą-
ce światem przyrody są w dużej mie-
rze uniwersalne ze względu na jeden 
wspólny cel wszystkich organizmów 
żywych – przetrwanie.

Czas ruszać dalej… Wykonuję 
kilka ostatnich zdjęć puszczykowi, 
który niewzruszony moją wizytą 
pozostaje na gałęzi, a ja otoczony 
zimową scenerią, ponownie podą-
żam w obranym uprzednio kierunku. 
Mimowolnie z większą częstotliwo-
ścią spoglądam ku górze, przecze-
sując wzrokiem korony drzew. Kto 
wie, może w gąszczu jednej z nich 
czeka na mnie kolejna ornitologiczna 
niespodzianka…

Puszczyk uralski spędza dzień w koronach drzew

Zimą zwierzyna jest zmuszona szukać pokarmu pod śniegiem

Zimozielone igły jodeł opierają się niskim temperaturom
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Faustyna Kukla, 
studentka 

psychologii na 
Uniwersytecie 
Jagiellońskim

Jak władza wpływa na ludzi?

W powszechnym przekonaniu osoba, 
która obejmuje władzę, z biegiem czasu 
zmienia się na gorsze. Tak zwana „woda 

sodowa” uderza jej do głowy i w rezultacie staje 
się kimś zupełnie innym. Co na ten temat mówi 
nauka - czy rzeczywiście nasze intuicje oparte na 
jednostkowych doświadczeniach, niosą ze sobą 
jakieś ziarno prawdy? Czy może jednak fakt obję-
cia władzy przez daną osobę niewiele tak naprawdę 
zmienia? W pierwszej kolejności przyjrzymy się 
możliwym konsekwencjom sprawowania władzy, 
a następnie zastanowimy się nad tym, od czego 
zależy, czy dana osoba ich doświadczy. W oparciu 
o literaturę z zakresu psychologii społecznej (Woj-
ciszke, „Psychologia Społeczna”) możemy wyróżnić 
kilka grup konsekwencji sprawowania władzy.

Pierwszą z nich są skutki emocjonalne. Według 
niektórych badań sprawowanie władzy podnosi 
samoocenę, a co za tym idzie, możemy się spodzie-
wać, że osoba u władzy będzie dużo bardziej ceniła 
siebie (niż będą to czyniły względem siebie osoby 
na niższych szczeblach). Z wysokim poczuciem wła-
snej wartości ściśle wiąże się nastrój, który podczas 
sprawowania władzy jest ogólnie podwyższony.

Kolejną grupą są konsekwencje związane ze spo-
sobem myślenia, przetwarzania informacji, pamię-
cią i uwagą. Osoby u władzy są bardziej skłonne 
do powierzchownego i stereotypowego myślenia 
o swoich podwładnych (niż odwrotnie). Wynika 
to oczywiście z nierównowagi liczebnej - pod-
władnych jest znacznie więcej niż szefów - przez 
co dużo trudniej o zindywidualizowane podejście 
do każdego pracownika. Niemniej jednak osoby 
u władzy popadają w stereotypy również z tego 
powodu, iż po prostu chcą myśleć o swoich pod-
władnych w taki prosty sposób, gdyż to utwierdza 
ich w prawomocności swojej władzy. Czują się wte-
dy zwyczajnie lepiej. Częstym zjawiskiem u osób 
na kierowniczych stanowiskach jest tzw. złudzenie 
kontroli, a więc takie przekonanie, że jest się zdol-
nym do wpływania nawet na te zdarzenia, na które 
faktycznie nie ma się wpływu, gdyż zależą one albo 
od przypadku, albo od innych ludzi. Takie złudze-
nie zazwyczaj tworzy się u władców pod wpływem 
nadmiernego optymizmu i poczucia siły.

Istotne są również zmiany, jakie możemy obser-
wować w zachowaniu władców. Osoba na kierowni-
czym stanowisku doświadcza wzrostu skłonności 
do podejmowania przeróżnych działań. Dzieje się 
tak, dlatego że sam fakt posiadania władzy jest sil-
nie skojarzony ze zdolnością osiągania celów. Oso-
ba u władzy, z racji wielu wpływów, ma też dużo 
więcej możliwości i środków do podejmowania róż-
nych inicjatyw, a przez to często staje się dużo bar-
dziej aktywna w swoim środowisku. 

Ostatnią i myślę najważniejszą grupą konse-
kwencji sprawowania władzy, jest ta dotycząca 
relacji i szeroko pojętego życia społecznego. Według 

badań, u osoby sprawującej władzę, wzrasta ten-
dencja do nieprzestrzegania norm społecznych. Im 
więcej władzy ma jednostka, tym bardziej skłonna 
jest postępować w taki sposób, jak gdyby normy jej 
nie dotyczyły. Dzieje się tak dlatego, iż czuje się ona 
po prostu silniejsza od tych ludzi czy instytucji, któ-
re pilnują przestrzegania norm. Stopień niesubor-
dynacji zależy oczywiście od wagi danej zasady, 
jak również od poziomu i zakresu władzy. Osoby 
u władzy są również mniej skłonne do ulegania 
opinii większości, czyli do konformizmu. Znacznie 
częściej nie zgadzają się z innymi, a w proponowa-
nych przez siebie rozwiązaniach, odznaczają się 
większą kreatywnością. Tego typu postępowanie 
z pewnością ma swój pozytywny wkład, jeśli cho-
dzi o rozwiązywanie problemów, jednak przez naj-
bliższe otoczenie może być odbierane jako trudne 
i uniemożliwiające współpracę. Kolejną kwestią jest 
empatia, do której władcy są mniej skłonni, z racji, 
iż dużo trudniej jest im przyjąć punkt widzenia 
innych osób. Spowodowane jest to tym, że osoby 
u władzy zakładają, iż to oni mają rację, a inne oso-
by podzielają ich wiedzę i poglądy. Skrajną postacią 
postępowania, jakiego dopuszczają się władcy, jest 
instrumentalne myślenie o innych osobach, a co 
za tym idzie, przedmiotowe ich traktowanie. Nie-
trudno wtedy zrozumieć, dlaczego osoby u władzy 
są gotowe współpracować nawet z niemiłą osobą 
czy wrogiem, jeśli tylko posiada ona umiejętności 
potrzebne do osiągnięcia ich celu. W kontekście 
relacji społecznych dla osób u władzy dużo bardziej 
liczą się własne cele niż własne upodobania czy 
wyznawane normy. 

Możemy zatem z pewnością stwierdzić, że wła-
dza wywiera znaczny wpływ na człowieka - na to, 
co myśli, odczuwa i w jaki sposób postępuje. Na 
podstawie przytoczonych argumentów moglibyśmy 
wyciągnąć wniosek, iż negatywny wpływ władzy 
przeważa nad pozytywnymi konsekwencjami. Jed-
nak czy władza zmienia zawsze i wszystkich ludzi? 
Odpowiedź brzmi: nie.

Po pierwsze wszystko zależy tak naprawdę 
od tego, kto władzę obejmuje - a więc istotna jest 
osobowość człowieka. Jeśli osoba przed objęciem 
kierowniczego stanowiska przejawia skłonności 
autorytarne, istnieje dużo większe prawdopodo-
bieństwo nadużywania pozycji i pojawienia się 
z czasem negatywnych konsekwencji sprawowania 
władzy. Po drugie istotna jest stabilność pozycji, 
jaką obejmuje jednostka. Kiedy hierarchia władzy 
jest stabilna i nie zmieni się prędko w przyszłości, 
u osoby może pojawić się skłonność do łamania 
norm i nadużywania swojej pozycji. Podobnie istot-
ną kwestią jest przejrzystość władzy - a więc to, na 
ile wiedza o jej sprawowaniu jest dostępna osobom 
postronnym. Innymi słowy, jeśli władca w jakiś 
sposób jest kontrolowany, a jego działania są jaw-
ne, to prawdopodobieństwo negatywnych skutków 
i nadużyć ulega zmniejszeniu.
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Zatem bardzo ważne w kontekście władzy są początko-
wa motywacja i usposobienie, jakie wnosi ze sobą władca. 
W późniejszym etapie liczy się przede wszystkim to, na ile 
władca jest ograniczony przez prawo bądź inne jednostki czy 
instytucje. Jak wiemy, istnieją w nas zarówno dobre, jak i złe 

skłonności. Kiedy jednak pozwolimy im decydować za sie-
bie, to w odpowiednim kontekście i swobodnych warunkach, 
mogą wygrać te drugie. Musimy więc bardzo uważać, aby 
władza była społecznie użytecznym narzędziem w naszych 
rękach, a nie my w jej. 

►

Tajemnica tycia na święta i syndrom 
„ostatniej wieczerzy”

Nowy rok - nowa ja, po świętach zacznę się 
odchudzać, jeszcze nie dziś, bo zaraz święta 
będą, a nie chcę sobie odmawiać jedzenia. 

A po świętach: o matko, ale się najadłam, przytyłam 
co najmniej 5 kilogramów, nigdy więcej. Nadchodzi 
nowy rok, a lista postanowień nadal leży gdzieś wci-
śnięta w kąt. Takie oto historie zdarzają się co roku. 
Wymówki, postanowienia stare jak świat, a codzien-
ność wszystko weryfikuje. Oczywiście tak nie musi 
być. Nie musisz w święta nabierać nadprogramo-
wych kilogramów, które zostają u Ciebie przez długi 
czas, nie musisz wszystkiego zaczynać od nowego 
roku. Jesteśmy przyzwyczajeni, że praca, szkoła roz-
poczyna się w poniedziałki, a nowy rok 1 stycznia, 
dlatego też sądzimy, że początek zrzucania zbędnych 
kilogramów również będzie najskuteczniejszy od 
poniedziałku czy od 2 stycznia, bo w pierwszy dzień 
roku odpoczywamy po nieprzespanej nocy sylwestro-
wej. Jeśli próbujesz tak co 12 miesięcy, widocznie nie 
jest to skuteczny sposób na zadbanie o siebie. Każda 
pora jest dobra na rozpoczęcie pracy nad zdrowymi 
nawykami żywieniowymi i zaopiekowanie się sobą. 
Jak to się dzieje, że po świętach nasza waga pokazuje 
więcej kilogramów niż wcześniej? Fakt jest taki, że 
w 3 dni świąt nie jesteśmy w stanie trwale i znacząco 
przytyć. Badania wykazują, że najintensywniej przy-
bieramy na wadze ok. 10 dni przed świętami, a pro-
ces zwiększania masy ciała rozpoczyna się już na 
początku grudnia i kończy po nowym roku. Starania 
o dodatkowe kilogramy rozpoczynamy od pieczenia 
pierników, opłatków firmowych czy długich space-
rów po galeriach handlowych i zatrzymywaniu się po 
ciężkim dniu zakupowym w McDonald’s lub innych 
fastfoodowych stoiskach. Po świętach jeszcze trud-
niej wrócić do standardowych, dobrych nawyków 
żywieniowych, bo lodówka jeszcze pełna. W pracy 
wymieniamy się ciastami, sałatkami, które pozostały 
po świątecznym biesiadowaniu. Aż do sylwestra, 
kiedy to również dość liberalnie podchodzimy do 
jakości i sposobu żywienia. Często mamy tzw. „syn-
drom ostatniej wieczerzy”, który objawia się tym, 
że skoro postanawiamy „odchudzać się” od nowego 
roku, to w starym jemy na zapas, zamieniamy się 
w chomiki, które magazynują pożywienie w swych 
wydatnych policzkach. Efekt jest taki, że rozpoczy-
nając walkę z dodatkowymi kilogramami, mamy ich 
rzeczywiście więcej, nim postanowiliśmy w ogóle 
tę walkę rozpocząć. Co zatem zrobić, by święta nie 
były tak tuczące, a nowy rok rozpocząć w miarę 
dobrej poświątecznej formie? Na święta przygotujmy 
tyle jedzenia, ile jesteśmy w stanie zjeść. Dzięki 

doświadczeniu i wielokrotnemu urządzaniu świąt 
z pewnością możemy oszacować ilości spożytego 
jedzenia w ciągu 3 dni celebrowania. Niewątpliwie 
ułatwią nam to ceny, które w tym roku drastycznie 
szybują w górę. Jeśli masz sprawdzony i opracowany 
przepis na daną potrawę, którą robisz już tysięczny 
raz, nie musisz jej próbować i podjadać wiele razy 
w trakcie jej przygotowywania, bo smak przecież 
znasz, a wielokrotne podjadanie to też dodatkowe 
kalorie. Aby przytyć 1 kilogram, musielibyśmy zjeść 
ok. 7700 kilokalorii więcej niż nasz organizm potrze-
buje, a to jest równowartość np. 150 pierogów albo 
ok. 90 jajek. Mało kto jest w stanie zjeść aż tyle pie-
rogów, nie mówiąc już o innych dodatkowych świą-
tecznych potrawach w ciągu 1 dnia. W okresie oko-
łoświątecznym trwającym miesiąc jest bardzo realne, 
że możemy przybrać na wadze, ale już w ciągu 3 dni 
świątecznych to mało prawdopodobne. Nikt nie tyje 
3 kilogramów w 3 dni. Zakładając, że tylko w święta 
popuszczamy pasa i jemy aż po kokardę, w kolejne 
dni po celebracjach możemy zauważyć dodatkowe 
kilogramy, ale nie wynikają one z nagromadzo-
nej tkanki tłuszczowej. Jest to woda nagromadzona 
w tkankach, glikogen oraz treść pokarmowa zalega-
jąca w jelitach. Jeśli wrócimy do naszych zdrowych, 
tradycyjnych nawyków żywieniowych, nadprogra-
mowe kilogramy znikną tak szybko, jak się poja-
wiły. Pod warunkiem, że nie mamy wcześniej wspo-
mnianego syndromu „ostatniej wieczerzy”. Ważnym 
dniem dla nas wszystkich jest wigilia. Pamiętajmy 
w tym dniu o pełnowartościowym śniadaniu. 
Możemy zjeść mniej, by utrzymać tradycję, jednak 
całkowity dzienny post może sprawić, że wieczorem 
rzucamy się na jedzenie, co dla naszego brzucha jest 
katorgą, kończącą się niekiedy długim posiedzeniem 
w toalecie i nieprzespaną nocą. Jeśli chcesz spróbo-
wać każdej wigilijnej potrawy, nakładaj małe porcje 
na talerz, jedz wolno, nie spiesz się, celebruj jedzenie 
i świąteczne spotkanie. Im wolniej jesz, tym para-
doksalnie szybciej się najesz. Jednak w tym wszyst-
kim bardzo ważny jest ruch. W święta ruszajmy się, 
wstańmy od stołu, spacerujmy, róbmy cokolwiek, 
by nasze ciało było w działaniu, nie siedźmy non 
stop przy stole, by jeść z nudów. Ruch to zdrowie - 
oklepany banał, ale jakże prawdziwy. Jeśli jednak 
nie udało nam się powstrzymać od świątecznego 
obżarstwa (nazwijmy to po imieniu), wspomóc 
możemy się herbatami z czystka, z pokrzywy. Pijmy 
duże ilości wody zwykłej lub wody z cytryną, może 
być także mineralna z magnezem. Unikajmy dużych 
ilości soli i cukru w kolejnych dniach po świętach. 
Cieszmy się ze świąt, cieszmy się ze świątecznych 
potraw, ale nie jedzmy na zapas.
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Dwóch chłopców spędza noc przed Wigilią 
u dziadków. Przed pójściem spać klękają 
przed łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile 
sił w płucach woła głośno: 
- Modlę się o nowy rowerek, modlę się 
o nowe żołnierzyki, modlę się o nowy odtwa-
rzacz dvd... 
Starszy brat pochylił się i szturchnął go, 
mówiąc: 
- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy. 
Na to chłopiec: 
- Nie, ale babcia jest.

Jasio mówi do mamy: 
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod 
choinkę. 
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi spra-
wić przyjemność, to popraw swoją jedynkę 
z matematyki. 
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już 
perfumy.

Na Biegunie Północnym spotykają się dwaj 
Święci Mikołajowie. 
- Dlaczego jesteś taki smutny? 
- Bo w tym roku znów wypadło na mnie, że 
mam roznosić prezenty w Polsce. 
- Przecież Polacy to wspaniali ludzie! 
- Możliwe, ale jak wrócę od nich, to znów 
przez cały rok będę miał kaca!

Tata pyta Jasia: 
- Dlaczego napisałeś w liście, aby Mi-
kołaj przyniósł Ci dwa komplety kolejki 
elektrycznej? 
- Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś 
w domu.

W nocy z 5 na 6 grudnia policja złapała zło-
dzieja z workiem skradzionych rzeczy. Po 
przyprowadzeniu go na posterunek, poli-
cjant zaczyna przesłuchanie: 
- A zatem twierdzi pan, że jest św. Mikołajem?

Do świętego Mikołaja rozdającego prezenty 
w domu towarowym podchodzi Jasio, zaczy-
na tarmosić go za spodnie i krzyczy: 
- Tato, mama mówiła, żebyś kupił mleko 
i masło, jak będziesz wracał do domu.

Policjant przesłuchuje świętego Mikołaja: 
- Co pan robił w nocy z piątego na szóstego 
grudnia?

- Kochanie, co byś powiedział, gdybyśmy 
wzięli ślub w Boże Narodzenie? 
- Daj spokój! Po co mamy sobie psuć święta?

- Jaka jest ulubiona kolęda świeżo upieczo-
nych rodziców? 
- Cicha noc.

Z listów do św. Mikołaja: „Drogi Święty Mi-
kołaju! Nie musisz mi podarować na Gwiazd-
kę żadnych drogich prezentów. Proszę Cię 
tylko, podaruj mi trzy wisienki… Zostaw je 
proszę, ustawione poziomo obok siebie w le-
wym, skrajnym automacie w kasynie „Pod 
złotą kulą”. Będę tam całą noc… Z góry ser-
decznie dziękuję”.

Dwa karpie oglądają program telewizyjny 
„Ryba na każdym stole”. Gdy prowadzący 
audycję pokazuje telewidzom, jak usmażyć 
karpia w piekarniku, jedna z ryb mówi: 
- Wyłącz natychmiast ten telewizor. Ostatnio 
pokazują za dużo przemocy!

Święta. Dwie blondynki jadą po choinkę. 
Wjeżdżają do lasu, wychodzą z samochodu. 
Po kilku godzinach brnięcia w śniegu jedna 
z nich mówi: 
- Wiesz co? Zimno mi… Może weźmy pierw-
szą lepszą choinkę, nawet jeśli będzie bez 
bombek?

Przedszkolak pyta kolegę: – Co dostałeś na 
gwiazdkę? – Trąbkę. – Mówiłeś, że dosta-
niesz lepsze prezenty! – To superprezent! 
Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę! – 
W jaki sposób? – Tata mi daje, żebym prze-
stał trąbić!

Wybrał 
Mateusz Łącki

Wybrał 
Mateusz ŁąckiPoczytaj, mądre…

: )

„Boże Narodzenie to konieczność. Musi być przynajmniej jeden 
dzień w roku, aby przypomnieć nam, że jesteśmy tu po coś innego 
niż my sami”. 

Eric Sevareid

„Boże Narodzenie jest jak cukierek; powoli rozpływa się w ustach, 
osładzając każdy kubek smakowy, sprawiając, że marzysz, aby mo-
gło trwać wiecznie.” 

Richelle E. Goodrich

„Chcesz zachować Chrystusa w Boże Narodzenie? Nakarm głodnych, 
ubierz nagich, przebacz winnym, przyjmij niechcianych, opiekuj 
się chorymi, kochaj swoich wrogów i czyń innym tak, jakbyś zrobił 
tobie”. 

Steve Maraboli 

„Wigilia, idealna noc, aby wyrazić uczucia dla swojej rodziny, prze-
baczyć tym, którzy cię zawiedli i zapomnieć o błędach z przeszłości”. 

Anonimowy 

„Ten, kto nie ma Bożego Narodzenia w swoim sercu, nigdy nie znaj-
dzie go pod drzewem”. 

Roy L. Smith

„Jak płatki śniegu, moje świąteczne wspomnienia gromadzą się 
i tańczą – każde piękne, wyjątkowe i zbyt szybko znika”. 

Deborah Whippi

Matka uczyła ją, że święta są ważne i nie można ich lekceważyć. 
Trzeba je obchodzić z tymi, których kochasz, bez względu, czy masz 
ochotę, czy nie. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy pozostaną ci tylko 
wspomnienia.

Luanne Rice, Sklep ‘Pod dziewiątą chmurką’

Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, 
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

Cyprian Kamil Norwid

dowciP bawi, drwina dławi
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ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI

grudzień 2022

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki geograficznej Co to za miasto? (str. 37) i zagadki przyrodniczej 
Co to za gatunek? (str. 37) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 10 stycznia 
2023 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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POZIOMO: 1) W psychoanalizie: sposób zaspokajania impulsów przez znalezienie odpo-
wiedniej osoby, czynności. 6) Ofiarne, pełne wysiłku działanie. 11) Rzeka w Syrii i Tur-
cji. 12) Angielski powóz. 13) Mięsień okrężny. 16) Imię męskie - 15 VIII; Bonaparte 18) Na 
końcu liny. 19) Dawniej: uzdrowisko, kąpielisko. 21) Dawna moneta francuska; su. 22) Ha-
lide Edip turecka pisarka. 24) Zły duch o postaci kobiety. 26) Noblista z dziedziny literatury 
1979 r. 29) Jednostka skali głośności. 30) Fritz (1892-1970), austr. aktor, reżyser. 32) Funk-
cjonariusz tajnych służb. 33) Pozycja w ćwiczeniu na drążku 34) Muzeum w Paryżu. 35) Re-
żyser ”Martwego pejzażu”, "W cieniu legendy". 37) Pisarz tadżycki (1878-1954) 38) Figiel, 
zabawa. 39) Magda, piosenkarka 40) Ogólne określenie płynących wód. 43) Jan (1899-
1982), petrograf i geolog; badacz złóż solnych i węgla kamiennego. 45) Autor utworów 
epicznych. 46) Producent zębatek i łańcuchów. 49) Marka rumuńskiego samochodu tere-
nowego. 51) Miasto w Portugalii. 53) Panująca w VII-XIV w. w Songhaju dynastia pocho-
dzenia berberyjskiego. 54) Delfin z Gangesu. 56) Jednostka monetarna Zairu. 57) Rudolf, 
autor filozoficznych słowników encyklopedycznych. 58) Mimowolny ruch jednego lub kilku 
mięśni. 60) Morskie ... 61) Król wietnamski, założyciel dynastii. 62) Marcellinus, rzymski 
wódz pochodzenia greckiego. 64) Podwójna dioda lampowa o katodzie wspólnej dla obu 
anod. 65) Potocznie: konieczność, przymus, potrzeba. 66) Antylopa afrykańska. 67) Doro-
ta aktorka, dyrektor Teatru Nowego w Łodzi. 68) Wyrabia naczynia z gliny.
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PIONOWO: 1) Pasterz kóz. 2) Stolica Gruzji. 3) Wielka, wysoka mogiła, przeważnie z cza-
sów przedhistorycznych. 4) London, Nicholson 5) Szalom, pisarz żydowski. 6) Tomasz, 
poeta, współzałożyciel towarzystwa filomatów. 7) Imię trzech herosów greckich. 8) Poli-
tyk kongijski, Cyrille. 9) Góry w pn.-zach. Mongolii. 10) Jan (1632-1709), nauczyciel; autor 
podręczników języka polskiego. 14) Rzeka w Szwajcarii. 15) Ugoda, umowa, o charakterze 
politycznym. 17) Edgar Allan, amer. poeta i nowelista; "Kruk". 19) Aaron, wiceprezydent 
Stanów Zjednoczonych 1801-05. 20) Obrzędowa trąbka tybetańska. 23) Maerten de 
(ok.1531-1603), malarz niderlandzki. 24) PGR w ZSRR. 25) Antoni (1860-1937), publicy-
sta. 27) Imię Cembrzyńskiej. 28) Przepływa przez Innsbruck (Austria). 30) Uczestnik po-
wstań chłopskich na Węgrzech od 1514. 31) Rami, szczmiel biały. 34) Masa do pieczętowa-
nia listów i paczek. 36) Medykament. 40) Grupa artystów działających w Rzymie w XII-XIV 
w. 41) George, założyciel firmy Kodak. 42) Plemiona z grupy Bantu. 44) średniowieczna 
dynastia chińska oraz państwo. 45) Rzeka w Hiszpanii. 46) A z krzyżykiem. 47) Działo 
o długiej lufie i małym kalibrze używane w XVI i XVII w.; falkon, sokół. 48) Rodzaj daw-
nej gry w karty. 50) Astronomiczny do pomiaru kątów. 52) Łyszczyk. 53) Jeżówka, na-
jeżka. 55) Prawy dopływ Rodanu. 57) Świadoma część osobowości; jaźń. 59) Kolonia 
grecka w Italii, ok. VIII w. p.n.e. 61) Rdzenna ludność prowincji Kordofan. 63) Czynność 
tłoka. 64) Rasa psa.
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Witam wszystkich Czytelników 
„Wiadomości Brzosteckich”

W związku ze zbliżającym się 
sylwestrem w tym wydaniu 
poruszę temat kobiecej mody 

obowiązującej w tę niepowtarzalną 
noc. W obecnym sezonie stawiamy 
na kompletne szaleństwo ubraniowe! 
Kolory „na topie” to oczywiście – jak 
co roku - srebro i złoto, ale możemy 
również postawić na fuksję, zieleń, 
czerń oraz czerwień i bordo. Na impre-
zę sylwestrową świetnie sprawdzą się 
zarówno sukienki mini, jak i kreacje 
długie, pełne uroku i elegancji. Może-
my także postawić na garnitur np. 
świetną propozycją na duże wyjście 
jest garnitur cekinowy. Jest to propo-
zycja dość ekstrawagancka, ale za to 
wyglądająca szalenie ciekawie i nieba-
nalnie Podobnie zresztą jak wspomnia-
ne garnitury będą wyglądać cekinowe 
sukienki i topy. Kolejnym ciekawym 
dodatkiem na sylwestrowy wieczór, 
który mnie osobiście przypadł bardzo 
do gustu, są pióra. Znaleźć je można 
przy marynarkach, spodniach oraz 
sukienkach. Prezentują się napraw-
dę oryginalnie i dodają szyku. Pisząc 
o sylwestrowej modzie, warto też 
wspomnieć o brokacie – to ten dzień 
w roku, w którym można błyszczeć! 
W ubraniach, zwłaszcza przy świa-
tłach, brokat mocno się mieni i daje 
efekt „flash”. Poza tym w poprzed-
nim sezonie wrócił do mody również 
brokat na włosach. Wydawać by się 
mogło, że to totalny kicz, a jednak 
kosmetyk był trudno dostępny i znikał 
z drogeryjnych półek w mgnieniu oka. 
Jest prawdopodobne, że w tym roku 
będzie podobnie, więc jeśli ktoś pla-
nuje go kupić, polecam, by zaopatrzyć 
się wcześniej. Uzupełnieniem naszego 
sylwestrowego stroju są oczywiście 
buty. Najbardziej szaloną propozycją 
na tę ostatnią noc w roku są błyszczące 
kozaki. Dla niektórych są kompletnie 
abstrakcyjne, ale trzeba przyznać, że 
wyglądają nieziemsko!

 Szampańskiej zabawy! 

Patrycja Straciło

KąCIK MODOWy
TRENDY JESIEŃ-ZIMA 2022/23
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Zaproszenie na koncert kolęd
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Z dziejów wsi Klecie

Cz. IV WIEŚ KLECIE W OKRESIE 
POPAŃSZCZYŹNIANYM
(LATA: KONIEC XIX w., POCZĄTEK XX w.)

Gospodarka popańszczyźniana w okresie średnio-
wiecza doprowadziła do wybuchu konfliktu na wsi, 
który narastał i przybierał coraz bardziej okrutne 

formy. Przepaść wykopana wiekami między chatą i dworem 
nie tylko się nie zmniejszyła, lecz ciągle trwający antago-
nizm na gruncie ekonomicznym zaostrzał walkę.

Obraz dawnego gospodarstwa i domu mieszkalnego gospodar-
stwa wiejskiego czy komornika w Kleciach był następujący: składał 
się tylko z jednej izby mieszkalnej, przed nią z dużej sieni i komory. 
W gospodarstwie oprócz domu mieszkalnego znajdowały się: staj-
nia na konie i krowy, chlew na świnie, kurnik na ptactwo domowe 
(kury, gęsi, kaczki i in.), stodoła na zboże, słomę i siano (lub tzw. 
bróg posiadający tylko dach). Wszystkie zabudowania wznoszone 
były z drewna (okrągłych pni), tak jak rosły w lesie, mało co ociosa-
ne. Węgły wystawały prawie na pół metra tak, że gdy później drze-
wo zdrożało, to węgły te obrzynano na opał, a niektórzy robili to 
celem nadania domowi zgrabniejszego wyglądu. W XIX wieku we 
wsi Klecie zachowały się jeszcze tzw. „kurne chaty”, budynki bez 
komina odprowadzającego dym z ogniska. Były to domy – „chału-
py” – uboższych gospodarzy. W chałupach tych paliło się na tak 
zwanej „babce”, to jest na słupie ulepionym z gliny, a dym rozcho-
dził się po całej izbie i drzwiami wydobywał się do sieni, a stąd na 
strych. W czasie palenia izba musiała być otwarta, a ludzie siedzie-
li nisko przy ziemi – „klepisku” – lub chodzili chyłkiem, bo inaczej 
dławił ich dym. Ściany były okopcone (nigdy niebielone), ludzie 
czarni i przesiąknięci dymem. W Kleciach – w drugiej połowie XIX 
wieku – już były przeważnie kominy wyprowadzane na dach, ale 
ulepione były z gliny zarobionej słomą. Były też tu i ówdzie kominy 
urządzone po prostu z wypróchniałego pnia drzewnego, obrzuco-
nego gliną. W takiej chałupie było tylko kilka prostych sprzętów: 
parę ławek i łóżek do spania – (bez materacy wyściełanych sło-
mą) – oraz stołu i schowek na naczynia. Ze sprzętu gospodarczego 
znajdowały się: żarna do mielenia zboża na mąkę, stępa do tłucze-
nia ziarna prosa na kaszę jaglaną i pniak do rąbania drewna. 

Wiek oświecenia i rewolucja francuska (1798 r.) doprowadzi-
ły do wielkiego przełomu w krajach Zachodniej Europy, przede 
wszystkim w Anglii, Francji, dzisiejszej Belgii i Holandii oraz Niem-
czech (Prusach). Nowe wynalazki i odkrycia zmieniły całkowicie 
prace i życie ludzkie. Zniesienie pańszczyzny przyniosło wielkie 
zmiany w życiu wiejskiego chłopa. Niestety, w Polsce, pod rozbio-
rami, szczególnie rosyjskim i austriackim (Galicja), to wyzwolenie 
od pańszczyzny nastąpiło z dużym opóźnieniem (kilkadziesiąt, 
prawie sto lat).

Mimo cierpień i całej brutalności życia wiejskiego, następował 
awans społeczny i emancypacja dla galicyjskiego chłopa, jaki-
mi byli chłopi ze wsi Klecie. W ostatnich latach XIX wieku chłopi 
z Kleci mogli w sklepach u Żydów i na jarmarkach w pobliskim 
mieście – Brzostku, sprzedać produkty i wyroby ze swojego gospo-
darstwa. Mogli nabywać nowe towary przemysłowe, począwszy od 
gwoździ po ubrania i zegary. Nastąpił rozwój produkcji artykułów 

i wyrobów ze zbiorów i hodowli prowadzonych w gospodarstwach 
chłopskich: mleko, śmietana, masło, sery, jaja, mięso z drobiu 
(kury, kaczki, gęsi), wyroby i mięso z wieprzowiny i wołowiny, 
wszystko, co stanowiło nadwyżkę potrzeb własnych. Chłopskie 
gospodarstwa rolne obszarowo dzieliły się na trzy rodzaje: 1) mało-
rolne do 2 morgów (ok. 1 ha), 2) średniorolne (4-7 morgów, 2,5- 4 ha) 
i 3) gospodarstwa bogatsze powyżej 8 morgów (ponad 5 ha). Tych 
ostatnich było w Kleciach znikoma ilość („policzona na palcach 
jednej dłoni”). Chłopa małorolnego nie stać było na utrzymanie 
konia oraz więcej niż jednej krowy. Za wynajęcie konia do obrób-
ki pola – (orka, zasiew) trzeba było płacić gotówką lub „odrabiać”. 
Chłopi średniorolni utrzymywali już jednego konia oraz więcej 
niż jedną krowę z przychówkiem. Do prac cięższych w polu sąsie-
dzi średniorolni sprzęgali się swoimi końmi. Małorolni chłopi 
stanowili większość pośród mieszkańców wsi Klecie. Liczba osób 
do wyżywienia w rodzinach też była wysoka 7-10 osób. Z uprawy 
ziemi, wielkości ogrodu nie stać ich było wyżywić i ubrać liczną 
rodzinę. Chłopi małorolni i bezrolni od młodości uczyli się i zdoby-
wali zawód („fach”) rzemieślnika. Z pracy w swoim zawodzie rze-
mieślniczym utrzymywali siebie i swoje rodziny. Najpopularniej-
sze zawody rzemieślnicze to: krawiectwo, szewstwo, kowalstwo, 
ciesielstwo, stelmarstwo, stolarstwo itd.). Nauka tych zawodów 
nie wymagała kształcenia teoretycznego (pisania, czytania, licze-
nia). Analfabetyzm wśród rzemieślników wiejskich, jak i rolników 
małorolnych, mieszkańców Kleci nie zaniknął, a dalej szerzył się 
na wysoką skalę.

Po zniesieniu pańszczyzny gospodarka i produkcja rolna w fol-
warkach dworskich oparta została na pracy najemnej. Taką formę 
przyjął majątek dworski w Kleciach, którego nowym właścicielem 
została rodzina Nowaków, pochodząca z Sanoka, w późniejszym 
czasie dziedziczona przez rodzinę Pawłowskich (Honorata Pawłow-
ska z domu Nowak). Służba dworska (kucharki, pokojówki, lokaje, 
gońcy i in.) oraz robotnicy (fornale, stajenni, kowal, ogrodnik i in.) 
otrzymywali zapłatę w formie ordynarii lub w gotówce (wypłata 
pieniężna za pracę dorywczą). Służba dworska i robotnicy dworscy 
rekrutowani byli z mieszkańców wsi Klecie nieposiadających ziemi 
lub małorolnych (posiadaczy nie więcej niż 1- 1,5 morgi). Z takiej 
rodziny mój rodowód, syn kowala dworskiego. Rodzina moja (wie-
lodzietna) posiadała dom dwuizbowy pod strzechą oraz 0,5 morgi 
(0,28 ha) ziemi.

Początek XX wieku przyniósł wielkie zmiany społeczne i poli-
tyczne oraz ekonomiczne. Rozwój przemysłu i emigracja zarobko-
wa spowodowały odpływ ludności wiejskiej do miast, zasilających 
robotników w fabrykach i zakładach. Powstawały i tworzyły się 
różne organizacje społeczne i polityczne. Na wsi tworzyły się orga-
nizacje ludowe, początki Stronnictwa Ludowego.

Między mocarstwami – zaborcami Polski – dochodziło do wiel-
kich starć. Między cesarstwem Austro-Węgier z poparciem Prus 
a Caratem Rosji sytuacja coraz bardziej się zaostrzała. Armie tych 
państw wzmacniano i przygotowywano do wojny, zwiększając 
ich liczebność. Mobilizacją i rekrutacją objęta była cała Galicja. 
Duża liczba młodych mężczyzn z rodzin chłopskich ze wsi Klecie 
powołana została do służby wojskowej w armii austriackiej, mię-
dzy innymi mój ojciec. Wojna między Austrią a Rosją wybuchła 
w sierpniu 1914 roku, po zabiciu w Sarajewie księcia Ferdynanda 
Habsburga (następcy tronu). Wojna ta przekształciła się w I wojnę 
światową, po zaangażowaniu się w nią prawie wszystkich kra-
jów europejskich oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północ-
nej. Bitwy i walki między armiami Austrii i Rosji toczyły się na 

Bolesław Kowalski
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Czytelnicy piszą

KOPERTOWE CHODNIKI CZY 
UNOWOCZEŚNIENIE CMENTARZA?

Burmistrz Miasta Brzostek Pan Wojciech Staniszewski 
w listopadowym numerze „Wiadomości Brzosteckich” opi-
sał inicjatywę, jaką podjęto na spotkaniu władz: samo-

rządu miejskiego, księdza Proboszcza oraz Rady Parafialnej, doty-
czącą remontu obecnych chodników na cmentarzu parafialnym 
w Brzostku. Stan parafialnego cmentarza jest krytyczny i wymaga 
gruntownej modernizacji wraz z całą infrastrukturą (chodniki, 
parkingi i inne obiekty). Prace fragmentaryczne (remont chodni-
ków) nie zmienią obrazu cmentarza. Powinny one być realizacją 
całościowego planu modernizacji cmentarza. Cmentarz brzostecki 
jest zaniedbany. Od dziesięcioleci, począwszy od lat powojennych 
(lata 40. po dzisiejsze). W latach wcześniejszych: przed II wojną 
i w latach wojny oraz w początkowych latach powojennych cho-
wano zmarłych parafian w grobach ziemnych. Na grobowce stać 

było tylko nieliczne rodziny. Po 20 latach od pochówku w grobie 
ziemnym można było pochować zwłoki następnego zmarłego. Od 
lat 60. XX w. przybywało grobów w postaci nagrobków, a następ-
nie grobowców. Groby rozmieszczano bezplanowo, chaotycznie 
bez zachowania jakiejkolwiek odległości między nimi z wąskimi 
chodnikami bocznymi. Teraz trudno jest przejść do któregokol-
wiek grobu odległego od chodnika. Dobrze się stało, że władza 
miasta z Burmistrzem Panem Wojciechem Staniszewskim na czele 
doprowadziła do spotkania z władzą parafialną (Ks. Probosz-
czem i Radą Parafialną), która jest właścicielem cmentarza i na 
tym spotkaniu podjęły decyzję remontu i budowy chodników na 
cmentarzu. Z ustaleń podjętych na tym spotkaniu duże kontro-
wersje budzi sposób zebrania funduszy na wykonanie tych prac. 
Rada parafialna zdecydowała, że zbiórka pieniędzy odbędzie się 
w sposób tradycyjny wśród parafian mieszkających w Brzostku, 
Nawsiu Brzosteckim, Woli Brzosteckiej, Zawadce Brzosteckiej 
oraz Kleciach i Bukowej. Kwotę zbiórki ustalono na 400 zł z każ-
dego numeru tych miejscowości. Po długich naradach nad sposo-
bem przyjmowania wpłat Rada Parafialna ustaliła, że będą one 
(tradycyjnie B.K.) przyjmowane w kopertach składanych na tacę 
w kościele. Obecnie groby znajdujące się na cmentarzu stanowią 

Bolesław Kowalski

Czytelnicy piszą

Redakcja „Wiadomości Brzosteckich”

Zwracam się z prośbą o zamieszczenie uwag i zapytań do arty-
kułów Bolesława Kowalskiego, który porusza ważne sprawy 
dotyczące Kleci. Wiele ciekawych rzeczy również słyszałem 

od mieszkańców, ale to już osoby nieżyjące (rodziny Forysiów, 
Krzyżaczki, Stanków, Piłatów i Sarneckich).

Kościół (kaplica) wybudowany przez śp. Józefa Forysia (1850-
1925), który spoczywa przy kaplicy, obecnie na cmentarzu wojen-
nym uczynionym po I wojnie światowej.

W jakich latach był budowany kościół (kaplica)? Wcześniejszy 
kościół drewniany został rozebrany i przeniesiony do Sieklówki. 
W końcu XX w. planowałem wykonanie jego zdjęcia, ale w tym cza-
sie uległ spaleniu.

Obecny mur kamienny (ogrodzenie cmentarza) bardzo ładny 
i w dobrym stanie – kiedy został wykonany?

Mam nadzieję, że Bolek poinformuje, skąd ma tak bogatą wie-
dzę i jaką posiada literaturę w tej sprawie.

W jednym z artykułów pytałeś o gorzelnię w Kleciach. Po 
wojnie z gorzelni wywieziono instalacje produkcyjne – gdzie je 
wywieziono?

W budynku gorzelni było puste pomieszczenie z dużym oknem 
od północy. Tam młodzi (Józef Dziwisz, Maria Sergiel, Ewa Kolbusz 
i inni) urządzali przedstawienia, na które wchodziło się przez okno 
(obecnie już go nie ma).

Chciałem też wspomnieć, jak Twój Ojciec, Bolku, wspaniały 
rzemieślnik kowalstwa w 1944 r. odmówił podpisania listy nie-
mieckiej. W tym czasie sąsiedzi byli w sklepie Stanisława Piłata 
i mimo przebywającej w pobliżu policji niemieckiej, fetowali odwa-
gę Twego Ojca. Brawo!

Z szacunkiem pozdrawiam

Juliusz Stanek

ziemiach Polski. W walkach tych uczestniczyli po obu stronach 
Polacy jako żołnierze tych armii, ginąc i przelewając krew. Jedną 
z największych bitew tej wojny stoczono w 1915 roku. Front tej bitwy 
był bardzo rozciągnięty wzdłuż rzeki Wisłoki, od jej ujścia do Wisły 
poprzez Dębicę – Pilzno – Brzostek – Bieździedzę – Dębowiec po 
Duklę. Najkrwawsza walka stoczona została w naszej okolicy. 
Nacierające wojska austriackie od zachodu przez Wisłokę na armię 
rosyjską poniosły duże straty. Trup padał gęsto po obu stronach 
frontu. Walka była toczona w formie „szturmu na bagnety”. Jak 
pamiętam z opowiadań mojej mamy: żołnierzy zabitych tak gęsto 
leżało, że trudno było przedostać się z pola do domu. Stąd tak licz-
ne cmentarze w naszych okolicach, a największe w Kleciach i na 
początku cmentarza parafialnego w Brzostku. W Kleciach zlokali-
zowano go na miejscu, gdzie stał kościół, w miejsce którego wybu-
dowano wcześniej kaplicę z ołtarzem i obrazem świętego Leonarda 
– opata, patrona wsi Klecie oraz patrona rolników.

Tato mój – żołnierz armii austriackiej uczestniczył 
w bitwie stoczonej w tym samym czasie w Lasach Janowskich na 

Lubelszczyźnie. Tam został ciężko ranny po rozerwaniu się szrap-
nela. Cztery kulki ołowiane (średnicy opk. 8 mm) z rozpryskujące-
go się szrapnela uderzyły w bok klatki piersiowej taty, miażdżąc 
dwa dolne żebra. Ciężko ranny po bitwie przewieziony został do 
szpitala polowego w Tarnowie. Tam operowany został uratowany 
przed śmiercią. Został wyleczony i jako rekonwalescent został skie-
rowany do fabryki drutów w Witkowicach na terenie Moraw cze-
skich. Tam pracował do końca wojny. Do domu w Kleciach powrócił 
w 1918 roku.

Wojna spowodowała dużą liczbę ofiar śmiertelnych i inwalidów 
wśród chłopców we wsi Klecie. W czasie wojny na terenie Galicji 
w zaborze austriackim tworzony był Legion Polski, organizowa-
ny przez Józefa Piłsudskiego. Po konferencji pokojowej w Wersalu 
i powrocie z więzienia w Magdeburgu Józefa Piłsudskiego 11 listo-
pada 1918 roku Polska uzyskała niepodległość. 11 listopada bieżą-
cego roku, obchodziliśmy 104. rocznicę uzyskania Niepodległości 
Polski po 123 latach niewoli. 

►
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Hubert zwyciężył

29 października bieżącego roku w Bukowej 
odbył się I Turniej Tenisa Stołowego, któ-
rego celem było zintegrowanie młodzieży. 

Kiedy na zegarach wybiła godzina 12:00, zaczęła się 
rywalizacja. Najpierw zawodnicy grali po 2 rundy do 
11 punktów. Już od pierwszych minut trwała zacięta walka. 
Zawodnicy dzielnie ze sobą walczyli pod okiem sędziów. Na 
sali nie zabrakło również publiczności kibicującej naszym 
graczom. W czasie rozgrywek również nasza Pani Przewod-
nicząca KGW wraz z Panią Radną próbowały swoich sił. Każ-
dy uczestnik mógł skorzystać ze słodkiego poczęstunku. Po 
walce i obliczeniu wyników rozstrzygnął się turniej, w któ-
rym z 12 uczestników wybrano trzech zwycięzców. Pierwsze 
miejsce zdobył Hubert Spiecha, drugie – Jakub Zajdel, zaś 
trzecie – Dawid Szarek. Gratulujemy!

Biorący udział w turnieju otrzymali nagrody i dyplomy, 
a kibicom rozdaliśmy słodkie podziękowanie za dopin-
gowanie zawodników. Bardzo dziękujemy sponsorom za 

ufundowanie nagród, a byli to: SKLEP INTERNETOWY LED-
MAX24.PL, SKLEP BUDOWLANY RAŚ-BUD (Klecie), SKLEP 
„SEZAMEK” (Bukowa). Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom i publiczności za przybycie. Mamy nadzieję, że 
widzimy się za rok. 

Organizatorzy: Michał Dziedzic, KGW w Bukowej. 

budowle, których właścicielami są rodziny zmarłych w nich pocho-
wanych i te rodziny powinny wnosić opłatę. W takiej sytuacji znaj-
duję się osobiście. Mieszkając w Krakowie, w latach 80. XX w., 
wybudowałem na cmentarzu parafialnym w Raciborowicach koło 
Krakowa grobowiec, w którym pochowany jest zmarły tragicznie 
syn. Z tego tytułu wpłacam do kancelarii tej parafii wszelkie opłaty 
na równi z parafianami mieszkającymi w tej parafii, posiadającymi 
groby na tym cmentarzu. Na cmentarzu brzosteckim znajduje się 
niemała część grobów, których właścicielami są rodziny pozamiej-
scowe. Przed utworzeniem parafii w Januszkowicach na cmentarzu 
w Brzostku chowani byli zmarli z Januszkowic i Opacionki. Czy od 
tych grobów nie będą pobierane żadne opłaty? 

Kopertowy sposób zbierania wpłat również budzi wielkie kon-
trowersje (już mieliśmy pomysł kopertowych wyborów, który „nie 
wypalił”). Jest on nierealny, a stworzy różne konflikty. 

Aby rozwiązać problemy związane z cmentarzem parafial-
nym, należy opracować plan realizacji przedsięwzięć związa-
nych z modernizacją tego cmentarza. Taki plan powinien posia-
dać właściciel cmentarza to znaczy władza kościelna: ksiądz 
Proboszcz i Rada Parafialna oraz władza miejska. Przede wszyst-
kim w pierwszej kolejności trzeba wykonać dokumentację cmenta-
rza, która obejmowałaby: Plan – mapę cmentarza z naniesionymi, 

ponumerowanymi znakami grobów. Obszar naszego cmentarza jest 
bardzo duży, dlatego można podzielić go na mniejsze obszary, np. 
sektory, strefy, itp.

Na podstawie takiej mapy cmentarnej sporządzić rejestr wła-
ścicieli grobów z adresem ich zamieszkania. Z tego domu pod tym 
adresem pobierać opłatę.

Założyć ewidencję wnoszonych opłat, które można rozpocząć 
obecnie od osób, które ewidentnie są właścicielami grobów.

Ze zbiórki pieniędzy (założyć) utworzyć fundusz cmentarny 
i założyć konto w banku. Właścicielem tego funduszu i konta była-
by Rada Parafialna. Tych spraw nie można odkładać „na potem”, że 
kiedyś trzeba zacząć myśleć o nich.

W dzisiejszym życiu nie można tracić czasu, bo życie biegnie 
szybko. Stracony czas jest nie do odrobienia, a kto go utracił, trzy-
mając się tradycji, pozostaje w tyle, zacofany, ciemny. Z tego two-
rzą się społeczności nazywane „ciemnogrodem”. Nie dopuśćmy do 
tego, aby nasza gmina, nasza parafia stała się „ciemnogrodem”. 
Dlatego myślmy i róbmy już teraz, nie tracąc czasu. To tej akcji 
powinniśmy się zaangażować wszyscy. Cmentarz jest miejscem 
wiecznego spoczynku każdego z nas po skończeniu życia na tym 
świecie. Miejsce to powinno mieć przyzwoity wygląd. Więc zadbaj-
my o to wszyscy jeszcze za życia.

►
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Trzy medale na Mistrzostwach Europy dla Brzosteckiego klubu karate

W dniach 12-13 listopada 2022 roku odbyły 
się w Dębicy V Mistrzostwa Europy 
organizacji WKB. Głównym organiza-

torem turnieju był Leżajski Klub Kyokushin Karate, 
natomiast współorganizatorami byli Brzostecki 
Klub Kyokushin Karate oraz Klub Kyokushin Karate 
Bushido Straszęcin. W turnieju tym wzięło udział 
670 zawodników z 17 państw. Brzostecki klub 
karate reprezentowało 10 zawodników, z czego tró-
jka stanęła na podium. Pierwsze miejsce zdobyła 
Kornelia Szczepkowicz w kata, drugie mie-
jsce – Wiktoria Juszkiewicz w kumite, trzecie 
miejsce – Wiktoria Pietrzycka w kumite oraz 
czwarte w kata. Bardzo dobrze zaprezentowali się 
też pozostali nasi zawodnicy, którzy niejednokrot-
nie wygrywali walki eliminacyjne, niektórym 
brakło tylko jednej wygranej walki, by być na podium. Poza 
medalistami Brzostek reprezentowali: Karol Syrek, Adrian 
Kolbusz, Laura Kolbusz, Klaudia Wątorek, Klaudia Mroczek, 
Paweł Nowicki oraz jako jedyny senior sensei Paweł Bulsa. 
Sędzią głównym zawodów był trener naszego klubu Tomasz 

Mendoń, który na tych mistrzostwach otrzymał 5 Dan oraz 
tytuł shihana. Jako sędziowie nasz klub reprezentowali sen-
sei Robert Kolbusz 2 Dan oraz sensei Tomasz Papciak 2 Dan. 
Wszystkim zawodnikom gratulujemy oraz życzymy kole-
jnych sukcesów. 

Robert Kolbusz

Grand Prix Beskidów 
Karate Kyokushin

26 listopada 2022 r. w Wilkowicach koło Bielska
-Białej odbył się VII Międzynarodowy Grand 
Prix Beskidów Karate 

Kyokushin organizowany przez Biel-
ski Klub Karate Kyokushin. W turnieju 
tym wzięło udział około 250 zawod-
ników z 20 klubów z Polski, Ukrainy 
oraz Czech. Brzostecki Klub Karate 
reprezentowało 7 zawodników, w tym 
troje z Brzostku oraz czworo z Pilzna. 
Nasi zawodnicy zdobyli łącznie sześć 
miejsc na podium, w tym jedno pierw-
sze , trzy drugie oraz dwa trzecie. Brzo-
stecki Klub Karate reprezentowali shi-
han Tomasz Mendoń 5Dan jako główny 
sędzia zawodów oraz jako sędziowie 
sensei Robert Kolbusz 2Dan, sensei 
Paweł Bulsa 1Dan oraz Marcin Chorąży 
1Dan. Sekundował naszym zawodni-
kom Bartosz Mendoń. Ponadto Brzo-
stek reprezentowali Jakub Dereń oraz 
Oliwia Rynkar, oboje z Pilzna, również 
ta dwójka zawodników zaprezentowała 
się bardzo dobrze.

Miejsca na podium dla Brzostku w kumite zdobyli:
1. miejsce – Wiktoria Pietrzycka (Brzostek)
2. miejsce – Laura Kolbusz (Brzostek), Lena Krawiec (Pil-

zno), Julia Łącka (Brzostek)
3. miejsce – Sebastian Florek (Pilzno)

Miejsce na podium dla Brzostku w kata zdobyła:
3. miejsce – Wiktoria Pietrzycka (Brzostek)
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy kolej-

nych sukcesów.

Robert Kolbusz
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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
 gatunCk?

Co to
 za miasto?
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na adres wiadomosci@brzostek.pl

!

RozwiązAniA zAgAdek i kRzyżówki 
z popRzedniego numeRu
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Jarzębina (jarząb pospolity/ 
jarząb zwyczajny)
Fotograficzna zagadka geograficzna: Katowice
hasło krzyżówki: Pierzyna ma cztery rogi, zgodzi ręce, zgodzi 
nogi.

Nagrodę książkową wylosowali: TCrCsa Baran z Przeczycy 
(krzyżówka), Filip Pietrzycki z Brzostku (zagadka geogra-
ficzna), Anna Boroń z Kleci (zagadka przyrodnicza).

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

Andrzej Stasiowski z Januszkowic

Stanisław Szukała z Brzostku

Aleksandra Nowicka-Wójcik z Woli Brzosteckiej

Karolina Mikrut z Przeczycy

Monika Oprządek z Myślenic

Tomasz Baran z Brzostku

Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego


