
fo
t. 

A
dr

ia
nn

a 
K

ru
k

cena 2,00 PLN 

Nr 1 (302)
ROK XXXIV
styczeń
2023

W NUMERZE MIĘDZY INNYMI:

Rekordowy budżet Gminy Brzostek ▪ ▪ ▪ Trzej Królowie jadą! ▪ ▪ ▪ Jedyna taka noc… ▪ ▪ ▪ 

Konkurs szopek bożonarodzeniowych ▪ ▪ ▪ Barwny orszak w Przeczycy ▪ ▪ ▪ 

Odetchnij pełną piersią ▪ ▪ ▪ Czy jesteśmy odpowiedzialni? ▪ ▪ ▪ Konkurs piosenki religijnej ▪ ▪ ▪ 

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Szanuj przeszłość, 
przyszłość oddaj Bogu 

Uczciwie pracuj 
na rodzinnym progu

Pismo Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej,
Rady Miejskiej oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
www.wiadomoscibrzosteckie.pl



•	fot. Jakub Batycki

Trzej	Królowie	jadą!
więcej na s. 4
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Burmistrz 
Wojciech 

Staniszewski
Burmistrz	Brzostku	informuje

Rekordowy budżet w Gminie 
Brzostek na 2023 rok

Ponad 33 mln złotych przeznaczymy 
w bieżącym roku na wydatki 
majątkowe. Dla porównania 

34  mln wyda Bochnia (30 tys. miesz-
kańców), 37 mln Brzesko (17 tys. miesz-
kańców), a więc gminy o dochodach 
dwa razy wyższych niż nasza. Także 
na tle naszego powiatu prezentujemy 
się doskonale. Większe wydatki mająt-
kowe ma tylko miasto Dębica (38 mln zł) 
i Powiat Dębicki (35 mln zł) przy podob-
nej charakterystyce dochodowej jak 
wspomniana Bochnia i Brzesko. Taki 
budżet jest konsekwencją wielu ele-
mentów, a zwłaszcza odpowiedzialnej 
polityki finansowej, jaką od początku 
realizujemy, gospodarności, dobrze 
przygotowanych wniosków o dofinan-
sowanie, a także zwykłej konsekwencji 
w działaniu. Bardzo łatwo jest rozregulo-
wać finanse poprzez populistyczne inwe-
stycje albo nieodpowiedzialne wydatki. 
My jednak stanowczo takim pomysłom 
nie ulegamy i ulegać nie zamierzamy. 

Wielkość budżetu i przeznaczone 
w nim środki na inwestycje to jedno, 
a jego wykonanie to drugie. Mamy świa-
domość, że będzie to dla nas kolejny 
ciężki rok, wymagający zaangażowa-
nia i żelaznej konsekwencji. Wyzwanie 
tym trudniejsze, że na emeryturę prze-
szedł jeden z kluczowych pracowników 
z inwestycji, a nie dysponujemy tak roz-
budowanym referatem jak wspomniane 
wyżej duże miasta. Warto zauważyć, że 
np. w ubiegłym roku kierowany przez 
wiceburmistrza Adama Kostrząba refe-
rat inwestycyjny przeprowadził ponad 
30 przetargów, a miasto Krosno miało 
ich niewiele ponad 90. Tylko taki drobny 
wskaźnik pokazuje, jak pracujemy.

Kilka słów chciałbym poświęcić 
naszym zadaniom inwestycyjnym 
przewidzianym na 2023 rok. Dzielą się 
w zasadzie na trzy główne grupy:

1. Drogi 
–– Chcemy na remonty dróg gminnych 

i wewnętrznych wydać ponad 9 mln 
złotych. Planujemy, że będzie to kilka-
dziesiąt odcinków drogowych, które 

już wcześniej uzgodniliśmy wspól-
nie z sołtysami. Zagrożeniem dla tej 
inwestycji są ciągłe wzrosty cen, ale 
do tego w warunkach wysokiej inflacji 
musimy się przyzwyczaić.
–– Z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg za ponad 6,5 mln złotych chce-
my przebudować drogę Skurowa 
– Przeczyca. 
–– Udzielamy pomocy finansowej Powia-

towi Dębickiemu w kwocie 1 mln zł 
na dokończenie budowy chodników 
w Nawsiu Brzosteckim i przy ul. Sło-
necznej. Przypomnę, że w ubiegłym 
roku Powiat Dębicki uzyskał od na-
szej gminy pomoc także w wysokości 
1 mln złotych. 
–– W budżecie są też środki na budowę 

oświetlenia przy DK 73 w odcinku od 
Przeczycy do Zawadki Brzosteckiej 
w kwocie 250 tys. złotych. Ostateczną 
wartość całej inwestycji poznamy po 
postępowaniu przetargowym.
–– Mamy zabezpieczone środki na pro-

jekt i budowę parkingu przy ul. Kró-
lowej Jadwigi obok dobudowywanej 
nowej części Urzędu Miejskiego. Cze-
kamy na decyzję Starostwa Powiato-
wego w sprawie budowy miejsc par-
kingowych obok budynku dawnego 
internatu. Złożyłem propozycję sfi-
nansowania całej tej inwestycji przez 
naszą gminę, ale, niestety, do dziś nie 
mam odpowiedzi na tę propozycję. 
–– Przygotujemy projekt budowy par-

kingu przy ul. Cmentarnej. Będzie to 
początek prac związanych z przygoto-
waniem nowoczesnej infrastruktury 
wokół naszego cmentarza. 

2. Wodociągi i kanalizacja
–– Przeznaczymy ponad 8,6 mln zł na 

dalszą budowę magistrali wodocią-
gowej z Zawadki Brzosteckiej do Go-
rzejowej, Głobikówki, Grudnej Dolnej, 
Smarżowej, Bączałki i Siedlisk-Bo-
gusz. W ubiegłym roku na to zadanie 
wydaliśmy już ponad 1,2 mln złotych. 
–– W budżecie mamy środki na przygoto-

wanie projektu na budowę odcinków 
wodociągu do Grudnej Górnej oraz do 
Kamienicy Górnej. Chodzi o to, żeby 
zaraz po wybudowaniu magistrali 

można było rozpocząć prace nad moż-
liwością zaopatrzenia w wodę tych 
dwóch sołectw. 
–– Zbudowane zostaną odcinki kanaliza-

cji przy ulicach Schedy oraz Mysłow-
skiego. Wartość zadania to 1 mln zł. 
Kilkukrotnie to zadanie było już 
uwzględniane w budżecie, jednak nie 
udało się na nie zabezpieczyć wystar-
czających środków. Tym razem inwe-
stycja w końcu zostanie zrealizowana.
–– Przeznaczyliśmy kwotę 2 mln zł na 

rozpoczęcie prac nad budową oczysz-
czalni ścieków Brzostek II.

3. Budynki
–– Prawie 2,2 mln złotych przeznaczyli-

śmy na rozbudowę Urzędu Miejskiego 
w Brzostku. Prace zostaną zakończo-
ne z końcem 2023 roku. 
–– Zabezpieczyliśmy środki w kwocie 

200 tys. złotych na termomoderniza-
cję Szkoły Podstawowej w Smarżowej. 
–– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej przenosi się z budynku 
ośrodka zdrowia do części budynku 
dawnego gimnazjum. Na adaptację 
pomieszczeń przewidziano w budże-
cie 120 tys. złotych. Warto dodać, że 
w zajmowanych dotąd przez MGOPS 
pomieszczeniach trwają prace ada-
ptacyjne na potrzeby rehabilitacji. 
Przypominam, że końcem ubiegłego 
roku zakupiono już sprzęt rehabili-
tacyjny za prawie 300 tys. złotych, 
przygotowano windę oraz zbudowa-
no parking. 

Mówiąc o budżecie na 2023 rok, trze-
ba jeszcze wspomnieć, że znajduje się 
w nim szereg zadań, które nie są kosz-
towne, ale wydatnie poprawią komfort 
życia mieszkańców. Dotyczy to chociaż-
by rozbudowy PSZOK-u czy zielono-nie-
bieskiej infrastruktury. Łączne wydatki 
budżetu na 2023 rok to ponad 86 mln zło-
tych i nie ulega wątpliwości, że w trak-
cie jego realizacji znacząco on wzrośnie. 
Miejmy nadzieję, że w ciągu roku nie 
pojawią się żadne okoliczności, które by 
miały negatywny wpływ na nasze dzia-
łania. Bardzo nam zależy, żeby wszystko 
poszło sprawnie i bez niespodzianek. 

Fragment Uchwały budżetowej Gminy Brzostek na s.8
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Trzej	Królowie	jadą!

A mały Chrystus smutny w drzwi patrzy i czeka,
By wśród witających zobaczyć człowieka.

/Jerzy Liebert „Pasterka”/

Mówią, że ludzi w Brzostku nie interesują wyda-
rzenia kulturalne. Jednak 700 osób zgroma-
dzonych 6 stycznia w hali widowiskowo-spor-

towej przeczy tej opinii.
Wszystko zaczęło się przed godziną 15.00, gdy uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Brzostku w strojach dostosowanych 
do święta Trzech Króli w uformowanym orszaku przemasze-
rowali do kościoła parafialnego, gdzie Ks. Daniel Garbacik 
odprawił uroczystą mszę. Później długi orszak, do którego 
dołączyła spora rzesza dorosłych, ruszył na ul. Mysłowskie-
go. Tam szybko zapełniły się wszystkie przygotowane miej-
sca siedzące. Na szczęście natychmiast dostawiono dodatko-
we ławeczki i krzesła. Dyrektor szkoły Małgorzata Salacha 
powitała przybyłych i rozpoczął się program artystyczny 
w wykonaniu kilkudziesięciu młodych aktorów, wokali-
stów i tancerzy. Najmłodsi z nich chodzą do drugiej klasy, 
a najstarsi do ósmej. Godzinny program zapełniały kolędy, 
scenki jasełkowe i tańce – ostatni z nich, rock and roll, tak 
pobudził widownię, że ta poprosiła o bis. Miłym akcentem 
był też występ dorosłych już absolwentów – Gabrieli Pła-
ziak i Waldemara Wójcika, których artystyczne interpretacje 
śpiewanych utworów wycisnęły z oczu słuchaczy niejedną 
łzę. Przez scenę, zgodnie z tradycją, przewinęły się: święta 
Rodzina, aniołowie, pastuszkowie, trzej królowie, Herod, 
kanclerz, diabeł i śmierć. Świątecznej atmosfery dodawały 
ciekawe kostiumy występujących uczniów, rekwizyty i deko-
racje oraz ciasteczka upieczone przez rodziców i rozdawane 

widzom. Następny punkt programu to śpiewanie kolęd przez 
lokalne koła gospodyń oraz scenka rodzajowa przedstawio-
na przez kapelę „Pogórzanie” z Bieździedzy. 

Mimo że wszelkie wirusy i bakterie na różne sposoby 
utrudniały przygotowanie części artystycznej i czasem 
w ostatniej chwili trzeba było szukać ucznia na zastępstwo 
za chorego kolegę – i tak wspólnymi siłami dzieci, młodzie-
ży i nauczycieli udało się zrealizować zaplanowany pro-
gram, jaki zachwycił nawet Burmistrza Brzostku Wojciecha 
Staniszewskiego. Na końcowy efekt duży wpływ miało też 
profesjonalne nagłośnienie i operowanie światłem, którymi 
szkołę wsparła firma T-Art AUDIO Artur Tyburowski. Szkoła 
natomiast mogła skorzystać z profesjonalnej obsługi tech-
nicznej dzięki uprzejmości Daniela Wójcika, Kierownika 
CKiCz, który opłacił wynajem firmy oraz pomógł w przygoto-
waniu hali na przyjęcie tak licznej publiczności.

Po raz kolejny udało się dowieść, że współpraca i wza-
jemne wsparcie pozwalają zrealizować ambitne zamierze-
nie. I może mały Chrystus wśród tych 700 osób zobaczył 
człowieka…

Urszula Kobak •	fot. Jakub Batycki
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Krzysiek Tyburowski

Jedyna	taka	noc…

„Radość nam nastała, jaka niebywała
Nad stajenką gwiazda jasna światu zajaśniała”

Jeśli mówisz „Koncert Kolęd” w Brzostku, to myślisz 
TAKE FIVE, jeśli myślisz TAKE FIVE, to mówisz, że 
musi być dobrze, a jeśli może być dobrze, to dlaczego 

nie założyć, że może być jeszcze lepiej?
Tym nieskromnym wstępem zacznę to rozważanie. Zro-

biłem to celowo, ponieważ feedback, jaki dostajemy po tym 
koncercie sprawia, że czujemy się niesamowicie podbudo-
wani. Parafrazując, możemy powiedzieć, że „stworzyliśmy 
piękną rzecz” – my tak, ale to publiczność nas ocenia.

Prawda jest taka, że włożyliśmy ogrom pracy w ten kon-
cert i dla nas nawet jedno pozytywne słowo na sto wzbudza 
niesamowite uczucia, a co dopiero, gdy dostajemy ich mnó-
stwo. Dziękujemy Wam – Publiczności – za wsparcie, bo tak 
naprawdę robimy to dla Was i energia, jaka bije z drugiej 
strony, jest nie do opisania. 

Pozwoliłem sobie zapytać naszych „brzosteckich 
debiutantów”, którzy zasilili szeregi TAKE FIVE, jakie mają 
odczucia po koncercie:

Ewelina:
To ogromna przyjemność oraz satysfakcja móc 

wystąpić z zespołem TAKE FIVE, który co roku mogłam 
z zaciekawieniem słuchać i obserwować na koncertach kolęd 

z miejsca widowni. Jestem szczęśliwa, bo mogłam tym razem 
być i zaprezentować się na scenie. Mam nadzieję, że udało mi 
się poprzez wyraz artystyczny dotrzeć do wspaniałej brzo-
steckiej publiczności i zostawić dobre, pozytywne wrażenie. 

Damian:
Propozycja współpracy w projekcie TAKE FIVE była dla 

mnie przemiłym zaskoczeniem, dlatego bez wahania zgodzi-
łem się uczestniczyć w tym wyjątkowym, świątecznym kon-
cercie, a wrażenia, które wyniosłem z tego wieczoru, są nieza-
pomnianym przeżyciem.

Na deser mogę dorzucić słowa Agaty, która zaśpiewała 
już z nami kolejny raz:

Agata:
Cudowna widownia, wspaniała atmosfera, świetni muzy-

cy – byłam zaszczycona, że mogłam z nimi wystąpić w tym 
wyjątkowym dniu. 

Święty Augustyn pisał, że „ten kto śpiewa, dwa razy się 
modli” – dlatego śpiewajmy jak najwięcej. Nieważne, czy to 
jest koncert, czy to jest rodzinne kolędowanie, ważne, byśmy 
tę tradycję ponieśli na barkach jak najdłużej, by naszych ust 
nie zastąpiły: telewizja, portale streamingowe, radio, a już 
w żadnym wypadku ekran telefonu komórkowego. 

Na podsumowanie pragnę Wam życzyć:

Świętości świąt na każdy dzień
Miłości więcej i szarości mniej
Na każdy dzień świętości świąt
Nowego życia na Nowy Rok 

•	fot. Jakub Batycki
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Szopka	bożonarodzeniowa	
–	tradycja,	która	łączy	
pokolenia	

Szopka bożonarodzeniowa jest ważnym symbolem 
stanowiącym element kulturowy. W okresie świą-
tecznym pod choinką w polskim domu możemy 

znaleźć niewielką szopkę upamiętniającą ważne wyda-
rzenia, które pragniemy uczcić. 

W Polsce, co roku odbywają się liczne konkursy na naj-
piękniejszą szopkę, organizowane na ogromną skalę obej-
mującą całą Polskę. Szopkę możemy zakupić w wielu skle-
pach, jednak warto sięgnąć do tradycji i wykonać taką 
szopkę własnoręcznie. Szopka bożonarodzeniowa stała 
się wyjątkowo ważnym elementem każdych świąt Bożego 
Narodzenia. Postawiona w widocznym 
miejscu przypomina o wartościach 
w naszym życiu, jednocześnie stano-
wiąc niepowtarzalną ozdobę domu. 
Do ich budowy angażują się wszyscy: 
dzieci, młodzież i osoby starsze. Jest to 
doskonały sposób na integrację rodzin, 
aby ich członkowie mieli okazję spędzić 
więcej czasu razem. W każdym domu 
powinno znaleźć się miejsce na tak 
ważną i symboliczną dekorację, ponie-
waż symbolizuje ona pokój, miłość 
i nadzieję poprzez pojawienie się Dzie-
ciątka Jezus w żłóbku.

Pomysłowość i tradycja wykony-
wania szopek nie jest obca biorącym 
udział w Powiatowym Konkursie Szo-
pek Bożonarodzeniowych organizo-
wanym przez Starostwo Powiatowe 
w Dębicy. Etap gminny od lat koordy-
nuje Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku. W tegorocznej edycji otrzy-
maliśmy 17 prac, które zostały ocenione 
na etapie gminnym.

Komisja bardzo trudziła się nad 
wyborem najpiękniejszych prac, bo 
każda z nich była wyjątkowa i zachwy-
cająca. Widać, jak wiele pracy zostało 
włożone w ich powstanie. Gratulujemy 
niebywale zdolnym Autorom tych pięk-
nych, niepowtarzalnych i wzbudzają-
cych zachwyt szopek.

Tegorocznymi laureatami w kate-
gorii szopek wykonanych rodzinnie 
zostali: na pierwszym miejscu Kacper 
i Marcin Ząbik z rodzicami, na drugim 
Emilia, Wojciech i Paulina Jasik, nato-
miast trzecie miejsce otrzymała Anna 
Czernecka. Wyróżniono również dwie 

prace: Konrada Oszkandy oraz Alicji, Miłosza i Wiktorii 
Żurowskich. Kolejna kategoria, w której biorą udział uczest-
nicy WTZ i ŚDS w Brzostku, przedstawia się następująco: 
Małgorzata Stojak i Magdalena Lis na pierwszym miejscu, 
Jolanta Mroczkowska na drugiej pozycji i trzecie dla pracy 
Jolanty Płaziak i Marka Mijala. Zwycięskie szopki zostały 
przekazane na eliminacje powiatowe do Dębicy i nie można 
tutaj nie wspomnieć, że brzosteckie szopki corocznie zdoby-
wają wysokie lokaty i co roku jest ich więcej wśród wyróż-
nionych. Być może i tym razem zostaną nagrodzone, czego 
serdecznie życzymy i trzymamy kciuki.

Celem konkursu było kultywowanie tradycji chrześci-
jańskiej, wspomnienie i upamiętnienie narodzin Jezusa 
Chrystusa, jak również integracja rodziny. Prace konkurso-
we powstały przy współpracy dzieci,  rodziców, dziadków. 
W wystawionych szopkach widać ogromne zaangażowanie 
i wysiłek włożony w ich przygotowanie. Gratulacje za nie-
zwykłą pomysłowość należą się wszystkim biorącym udział 
w konkursie.

Justyna Zegarowska
CKiCz Brzostek
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Barwny	orszak	w	Przeczycy

Ponad 12 lat temu zmiana wprowadzona przez Sejm 
w Kodeksie pracy spowodowała, że Święto Trzech Króli 
stało się ponownie dniem wolnym. 6 stycznia 2011 r., po 

raz pierwszy po półwiecznej przerwie, wierni mogli bez prze-
szkód uczestniczyć w jego obchodach. Dzień ten nazywany 
inaczej Świętem Objawienia Pańskiego jest pamiątką złożenia 
hołdu Dzieciątku Jezus w betlejemskiej stajence przez trzech 
mędrców ze Wschodu. Wtedy to właśnie Boża Dziecina obja-
wiła się nie tylko im, ale i całemu światu.

Święto Trzech Króli jest jednym z najważniejszych i naj-
starszych świąt w tradycji chrześcijańskiej. Nadal obchodzi 
się je bardzo uroczyście – w kościołach odprawiane są msze, 
a przez ulice miast i wsi przechodzą barwne korowody prowa-
dzone zwyczajowo przez Kacpra, Melchiora i Baltazara. Nie 
inaczej było w tym roku w Przeczycy.

Na początku grudnia sołtys Skurowej Bożena Bartnik 
wpadła na pomysł, by spróbować tam właśnie zorganizo-
wać orszak. Liczyła na poparcie lokalnej społeczności i jej 
zaangażowanie w przedsięwzięcie, tym bardziej, że obydwie 
miejscowości – Skurowa i Przeczyca – słyną ze swego przy-
wiązania do wiary, tradycji i folkloru. Z inicjatywą pani sołtys 
wystąpiła najpierw do władz samorządowych gminy Brzostek 
i parafii w Przeczycy. Zarówno burmistrz Wojciech Staniszew-
ski, jak i proboszcz z przeczyckiego sanktuarium ks. Edward 
Janikowski wyrazili chęć współpracy i zaangażowania 

w zorganizowanie przemarszu. Co więcej, zachęcili sołtys 
Bartnik, by w obchody tak uroczystego święta włączyć także 
uczniów Szkoły Podstawowej w Przeczycy. I jak zwykle dyrek-
cja i nauczyciele nie zawiedli, włączając się w przygotowania 
i sam udział w orszaku.

W piątek 6 stycznia br. przed mszą świętą o godzinie 11.00 
w Sanktuarium pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Przeczy-
cy wystąpił z koncertem kolęd zaproszony przez sołtys Sku-
rowej zespół „Liwoczanie”. Umilił on nie tylko oczekiwanie 
na nabożeństwo, ale także poprowadził potem, wspomagany 
przez muzykujących motocyklistów, barwny korowód wier-
nych. Po mszy bowiem z sanktuarium wyruszył liczny orszak, 
który prowadziła – a jakże! – betlejemska gwiazda. Trzej kró-
lowie w tym roku przywędrowali do Przeczycy nie na wielbłą-
dach, ale konno. Ireneusz Pruchnik, Wojciech Stawarz i Patryk 
Trucina w swych strojach prezentowali się bardzo poważnie 
i dostojnie. Na uwagę zasługuje fakt, że ich szaty - z wyjątkiem 
jednej - uszyte zostały przez panie z ich rodzin. Podobnie we 
własnym zakresie uszyty został strój Józefa (Kamil Lisak), 
który z Maryją (Natalia Trucina) i Dzieciątkiem podążali za 
monarchami. Pozostałe barwne stroje uczestnicy przemarszu 
mieli wypożyczone z przeczyckiej szkoły, która zagwaran-
towała także papierowe korony rozdawane wśród biorących 
udział w korowodzie. Zainteresowanie nimi było tak wiel-
kie, że – niestety – nie starczyło dla wszystkich. Do pochodu 
trzech króli włączyła się Liturgiczna Służba Ołtarza, DSM, 
księża z parafii Przeczyca, uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
oraz licznie zgromadzeni wierni. Mimo niezbyt sprzyjającej 
pogody, zimna i mżawki wszyscy ochoczo, śpiewając kolędy, 
przeszli trasą spod kościoła w stronę szkoły, a następnie drogą ►

•	fot. Jakub Batyckibes

UCHWAŁA NR LIV/444/22 
RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 22 grudnia 2022 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZOSTEK

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt. 
4, pkt 9 lit „d”, lit. „i”, pkt 10, art. 60 ust. 1 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co 
następuje: 

§ 1 1. Określa się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 76.744.071,00 zł, 
jak Tabela Nr 1 załączona do uchwały 

2. Dochody budżetu gminy obejmują dochody bieżące w kwocie 56.439.512,00 zł 
i dochody majątkowe w kwocie 20.304.559,00 zł 

3. Wyodrębnia się dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie 
wydatków na realizację zadań  finansowanych z udziałem środków, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 877.283,83 zł.

§ 2. Określa się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 87.486.024,00 zł, 
jak Tabela Nr 2 załączona do uchwały. 

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 
54.343.779,00 zł, w tym: 

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 40.675.583,00 zł, z czego: 
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.550.777,00 zł, 
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

– 12.124.806,00 zł,
2) dotacje na zadania bieżące – 3.633.724,00 zł, 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych –9.321.478,00 zł, 
4) wydatki na obsługę długu publicznego – 462.994,00 zł.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 

33.142.245,00 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwo-
cie 33.142.245,00 zł; 
z czego przeznacza się na wydatki na programy finansowane z udzia-
łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 
publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 
terytorialnego: 

1) wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-
2020, współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej nr IV 
"Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" w kwocie 
2.150.000,00 zł (dział 750, rozdział 75023) na zadanie pod nazwą  „Poprawa 
oraz rozwój usług i infrastruktury instytucji kultury w Brzostku poprzez 
rozbudowę zabytkowego budynku Magistratu”,

2) wydatki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
Operacja poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w kwocie 
442.215,00 zł (dział 700, rozdział 70005) na zadanie pod nazwą „Budowa 
infrastruktury rekreacyjnej w gminie Brzostek”.

§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt 
budżetu gminy w kwocie 10.741.953,00 zł, który zostanie sfinansowany 
przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 
ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.241.953,00 zł oraz 
przychodami z kredytu w banku komercyjnym w kwocie 5.500.000,00 zł. 

2.  Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 13.841.953,00 zł i rozcho-
dy budżetu w łącznej kwocie 3.100.000,00 zł, jak Tabela Nr 3 załączona do 
uchwały. 3. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych 
na: 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, 
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.500.000,00 zł.
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►powiatową wrócili na plac sanktuaryjny. Przemarsz zabezpie-
czali druhowie strażacy z OSP Skurowa. Przy ołtarzu polowym 
ksiądz proboszcz Janikowski podziękował wszystkim zgroma-
dzonym i zaangażowanym czynnie w przygotowanie orszaku, 

a przede wszystkim głównej jego organizator Bożenie Bartnik 
za inicjatywę i zaangażowanie w organizację święta. Wyraził 
też nadzieję na kontynuację w kolejnych latach tak świetnie 
zapoczątkowanego przedsięwzięcia. 
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Czy	jesteśmy	
odpowiedzialni?

W naszych miastach i miejscowościach żyje 
wiele gatunków zwierząt. Część z nich jest 
dla nas widoczna i dobrze nam znana, część 

z kolei żyje na tyle skrycie, że często nie zdajemy sobie 
sprawy z ich obecności. Ze względu na silne i stosun-
kowo szybkie przekształcenie środowiska miejskiego 
w stosunku do obszarów naturalnych, zwierzęta nie 
nadążają z adaptowaniem się do nowych, zmienionych 
warunków. Oczywiście możemy, i wielu z nas to robi, 
pomagać im i chronić je przed niebezpieczeństwami 
czyhającymi na terenach zurbanizowanych. Ważne jest 
jednak, żeby ta pomoc była właściwa, adekwatna i fak-
tycznie niezbędna. W tym artykule podejmę kilka waż-
nych spraw, na które warto zwrócić uwagę.

Późna wiosna to czas, w którym z ptasich gniazd wyla-
tują pierwsze podloty. Są to młode ptaki, które pod czujnym 
okiem rodziców uczą się samodzielności. Mają już pierwsze 
pióra, ale wciąż jeszcze są karmione i bronione przez matkę 

i ojca. Wyglądają jednak dosyć bezbronnie, zwłaszcza gdy 
akurat w pobliżu nie ma ptasich rodziców, dlatego też co 
roku wiele osób, kierujących się odruchem serca, zabiera je 
z ich środowiska, a tym samym uniemożliwia im zdobycie 
samodzielności. W takich sytuacjach, jeżeli podlot wyglą-

da na zdrowego, nie ma widocznych ran, to należy upewnić 
się, czy nic zwierzęciu bezpośrednio nie zagraża –  pobliskie 
drogi, psy czy koty, i pozostawić tam, gdzie go znaleźliśmy.  
Jeżeli młody ptak leży na ziemi, to można przenieść go na 
najbliższy krzak lub gałąź drzewa. Dzięki temu rodzice będą 

Odetchnij	pełną	piersią

Kocham ludzi! Zwierzęta chyba też. W ogóle kocham 
świat i codziennie to udowadniam. Najlepiej wychodzi 
mi to w zimie.

Wstaję więc rano i wrzucam do pieca trochę węgla i śmie-
ci. Podpalam. Ogień bucha aż miło. Ciepło się robi, ale nie 
będę samolubny – podzielę się z sąsiadami przynajmniej 
tablicą Mendelejewa – dziś z tymi po prawej, bo akurat wieje 
od wschodu. Hojnie obdarzam ich dwutlenkiem siarki, tlen-
kiem węgla, tlenkiem azotu, węglowodorami. Dodam jesz-
cze nieco smakowitych metali ciężkich – radu, toru, ołowiu 
i mojej ukochanej rtęci. Wychodzę na zewnątrz i zaciągam 
powietrze do płuc. Niestety, dym jest zbyt jasny, ma małą 
gęstość, a zapach nie dusi i nie pobudza moich pęcherzy-
ków płucnych do buntu. Wracam do kotłowni, otwieram 
piec i wrzucam kolejną porcję śmieci. No, teraz osiągam 
zamierzony efekt. Uwielbiam ten zapach! Myślę, że sąsiedzi 
docenią, że częstuję ich chlorowodorem, cyjanowodorem 
i rakotwórczymi dioksynami. To tak miło powdychać sobie 
to i tamto. A czego nie wciągną w nozdrza, wniknie do gleby 
i wody. Zjedzą to w marchewce, którą pieczołowicie posieją 
na wiosnę. Co się odwlecze, to nie uciecze. 

Dziś mam wolne. Mogę palić cały dzień. Na wieczór kupi-
łem sobie zestaw fajerwerków. Muszę trochę urozmaicić 
menu powietrzne. Do ołowiu i baru dołożę trochę chromu, 
związki antymonu, talu i arsenu, chlorki, związki siarki 
i fosforu, a na dodatek – sadza i pył miedziany. Będzie gło-
śno, kolorowo i niezdrowo. 

Czyż nie jestem dobry dla sąsiadów? Przecież zapewniam 
im szeroki wachlarz chorób płucnych, nowotworów, alergii. 
Dzięki mnie mogą sobie przebierać w dolegliwościach lub je 
kompletować, poznawać lekarzy, przychodnie, kliniki. A że 
zwierzęta przeze mnie tracą życie, rozbijając się o ściany lub 
inne przeszkody, że padają na zawał, a w najlepszym przy-
padku przeżywają traumę, chorują? Hm, najwyraźniej bar-
dziej od nich kocham huk, smród i jaskrawe rozbłyski.

Postaram się jednak odpalać materiały pirotechniczne 
jak najczęściej, bo wtedy powstaje dużo gazów cieplarnia-
nych, a dzięki temu klimat wkrótce się ociepli, co będzie mi 
bardzo na rękę, kiedy już wymrą wszyscy sąsiedzi. No bo 
wtedy palenie byle czym straci sens – kogo będę truł, jeśli 
zostanę się sam?

Na razie jednak chyba zarejestruję się do lekarza, jakoś 
mi tak duszno i w głowie mi kłuje.

Sąsiad

Ks. Łukasz Siwiec •	fot. Szymon Rogaczewski
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w stanie znaleźć potomka, gdy wrócą na karmienie.  Podob-
na sytuacja dotyczy młodych saren czy zajęcy. Po urodzeniu 
zostają one w ukryciu, a matka przychodzi do nich jedynie 
na karmienie, resztę czasu spędzając z dala od swojego 
potomstwa. Robi to dla ich bezpieczeństwa, ponieważ nie 
mają one jeszcze swojego zapachu, a więc drapieżniki nie są 
w stanie ich odnaleźć. Jeżeli napotkasz młode, jeszcze nie-
samodzielne ssaki, upewnij się, że nic im nie zagraża. Nie 
dotykaj młodych ssaków, bo ich rodzice mogą wyczuć obcy 
zapach i porzucić potomstwo. Jeżeli stwierdzimy zagrożenie 
lub młode są chore lub ranne, trzeba zgłosić to do odpowied-
nich służb, na przykład do najbliższej straży miejskiej, leka-
rza weterynarii lub lokalnych myśliwych. 

Dokarmianie ptaków jest jednym z popularniejszych spo-
sobów pomocy ptakom. Jednak badacze coraz częściej pod-
kreślają, że dokarmianie jest tak naprawdę w najlepszym 
wypadku obojętne dla ptaków, z kolei niewłaściwie stosowa-
ne może być przyczyną wielu ich problemów zdrowotnych. 
Dokarmianie zimą w dobie przemian klimatycznych nie jest 
ptakom niezbędne, jeżeli już to robimy, róbmy to mądrze 
i odpowiedzialnie, i oczywiście konsekwentnie. Jeżeli 
zaczniemy dokarmiać w danym sezonie, musimy kontynu-
ować dokarmianie przez całą zimę, nie możemy przerwać 
w połowie, gdyż ptaki przyzwyczajają się do miejsca, w któ-
rym się „stołują”. Zimą pod nasze domy częstą podchodzą 
bażanty i kuropatwy w poszukiwaniu pożywienia. Jeżeli już 
chcemy dokarmiać, to najlepiej wysypać ziarno pszenicy lub 
kukurydzy w gęste ostrężyny, zakrzaczenia, w pewnej odle-
głości od domów, żeby ptaki mogły spokojnie i bezpiecznie 
jeść bez narażania się na ataki drapieżników skrzydlatych, 
lisów, kotów itp. Warto tu współpracować z lokalnymi myśli-
wymi, którzy dożywiają systematycznie zwierzynę. Można 
się ich doradzić, jak pomóc dzikim zwierzętom przetrwać 
zimę. Gdybyśmy natknęli się na próby nielegalnego kłusow-
nictwa na ptactwo i inną zwierzynę, powinniśmy zgłosić 
miejscowemu kołu łowieckiego, aby myśliwi interweniowali 
i walczyli z tego typu sytuacjami. 

Warto zaznaczyć, że wciąż duża część ludzi dokarmia 
ptaki pieczywem, które jest dla nich szkodliwe, powodu-
je choroby układu pokarmowego, kwasicę, wpływa nega-
tywnie na płodność. Wyobraź sobie, że karmienie ptaków 
chlebem jest jak systematyczne żywienie dziecka jedynie 
daniami fast food. W dodatku takie produkty gnijąc, zanie-
czyszczają zbiorniki wodne. Jeżeli chcesz koniecznie dokar-
miać, to stosuj: zboża, nasiona, słonecznik, orzechy, nasolo-
ne tłuszcze zwierzęce takie jak słonina lub smalec.

Wiosną wiele stworzeń podejmuje coroczne wędrówki, 
zwykle związane z porą godową i poszukiwaniem partne-
ra oraz aktywnym poszukiwaniem pokarmu po zimowym 
sezonie, tak jest w przypadku płazów czy też jeży. Nieste-
ty, bardzo często na trasie takich wędrówek staje ruchliwa 
droga, na której zwierzęta te masowo giną. Nasza pomoc 
w takich sytuacjach jest im niezbędna. Jeżeli zauważymy 
problem, to powinniśmy zwierzę delikatnie przenieść na 
drugą stronę, oczywiście dbając w pierwszej kolejności 
o swoje własne bezpieczeństwo. Poza bezpośrednią pomocą 
powinniśmy zgłosić miejsca kolizji zwierząt z samochodami 
do zarządcy drogi oraz odpowiedniego wydziału w Urzędzie 
Miasta. Jednostki miejskie mają obowiązek podjąć działania 

zmierzające do zabezpieczenia tras migracji zwierząt. Wła-
dze samorządowe są odpowiedzialne za ochronę zwierząt 
żyjących na terenie przez nie zarządzanym. 

Kolejnym trudnym tematem jest obecność śmieci w śro-
dowisku naturalnym. To bardzo przykre, ale, niestety, to 
codzienny widok podczas naszego kontaktu z przyrodą. 
Chciałbym w tym miejscu gorąco zachęcić do wyrobienia 
w sobie nawyku zbierania śmieci podczas spacerów w lesie, 
w trosce o dobro wspólne, jakim jest otaczająca nas przyro-
da. Przyczynimy się dzięki temu do oczywistych korzyści 
wizualnych oraz do usuwania w ten sposób ze środowiska 
potencjalnych, śmiertelnych pułapek dla zwierząt. Ofiara-
mi ludzkiego niedbalstwa i śmiecenia są zarówno kręgow-
ce – ssaki, ptaki, gady czy płazy, jak i liczne bezkręgowce. 
Największym zagrożeniem są różnego rodzaju pojemniki, 
butelki, słoiki, puszki aluminiowe itp. Zbierając na miarę 
swoich możliwości śmieci, ratujemy przyrodę i jej mieszkań-
ców, ludzi i zwierzęta. Dbajmy każdego dnia o naszą piękną 
przyrodę, która jest dziełem Boga. 
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MiędzySzKOlny	
KOnKurS	PiOSenKi	
religiJneJ

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, 
30 listopada 2022 r. w godzinach od 10.00 do 
12.30 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rol-

niczego im. Jana Pawła II w Brzostku, został wznowiony 
i odbył się Międzyszkolny Konkurs Piosenki Religijnej. 
Tematem przewodnim konkursu był „POKÓJ”, a przezna-
czony on był dla uczniów okolicznych szkół podstawo-
wych. Każdy uczestnik musiał zaprezentować jeden utwór 
muzyczny. Wybór repertuaru oraz akompaniamentu należał 
do wykonawcy, ale słowa piosenki musiały być związane 
z przesłaniem „POKOJU”.

Cele konkursu to:
•  Upowszechnienie kultury muzycznej wśród dzieci 

i młodzieży,
•  Rozwijanie uzdolnień artystycznych, szczególnie wokal-

nych i muzycznych,
•  Umożliwienie dzieciom i młodzieży publicznej prezenta-

cji umiejętności wokalnych,
•  Promocja talentów i motywowanie młodych artystów do 

systematycznego doskonalenia umiejętności,
•  Kształtowanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej,
•  Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

Koordynatorami Międzyszkolnego Konkursu Piosen-
ki Religijny byli: Małgorzata Batycka, ks. Daniel Garbacik 
i ks. Michał Szetela.

Uczestników Konkursu i szkoły, które reprezentowali 
przedstawia poniższa tabela:

Imprezę prowadził ks. Michał Szetela, który w profesjo-
nalny sposób zaprezentował uczestników, a poprzez roz-
mowę z każdym z nich, niczym Tomasz Mann w „Szansie 
na sukces”, wprowadzał ciepłą i miłą atmosferę podczas 
całego konkursu oraz pozwalał solistom na „odstresowa-
nie” przed występem. W Jury natomiast zasiadali: ks. Daniel 
Garbacik – wikariusz Parafii Brzostek i katecheta w naszej 

szkole, Janusz Łącki – emerytowany, wieloletni nauczyciel 
muzyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku i Klau-
diusz Spicha – organista w Kościele Parafialnym w Brzostku 
oraz absolwent naszej szkoły. Komisja Konkursowa oceniała 
występy uczestników w czterech kategoriach: umiejętności 
wokalne uczestników, interpretacja utworu, umuzykalnie-
nie oraz ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie.

Wszyscy uczestnicy Konkursu, zaprezentowali 
bardzo wysoki poziom artystyczny, czego najlepszym 
potwierdzeniem była żywa reakcja publiczności, wśród 
której zasiedli m.in. Dyrektor Zespołu Szkół CKR im. Jana 
Pawła II w Brzostku – Katarzyna Grygiel, zaproszeni goście: 
Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski, Radny Powiatu 
Dębickiego i Kierownik Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku – Daniel Wójcik, opiekunowie uczestników 
konkursu oraz nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół CKR 
im. Jana Pawła II w Brzostku.

Jury wyłoniło trzech laureatów konkursu:
I miejsce – Jakub Kaszowicz z Zespołu Szkół Społecz-

nych w Krajowicach,
II miejsce – Eliza Markiewicz ze Szkoły Podstawowej 

w Siedliskach-Bogusz,
III miejsce – Zuzanna Stachaczyńska ze Społecznej 

Szkoły Podstawowej w Lipnicy Dolnej.
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody główne, 

których sponsorem było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Ponadto wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplo-
mami za udział w konkursie, pamiątkowymi gadżetami oraz 
Pismem Świętym ufundowanym przez Daniela Wójcika.

Podczas gdy Szanowne Jury obradowało, wszyscy Uczest-
nicy wraz z Opiekunami oraz zaproszonymi Gośćmi udali się 
na słodki poczęstunek, za przygotowanie którego należą się 
podziękowania Naszym Nauczycielom Praktycznej Nauki 
Zawodu – Małgorzacie Kolbusz i Małgorzacie Madej.

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Religijnej 2022, po dość 
długiej przerwie osiągnął zamierzony cel, ponieważ umożli-
wił prezentację uzdolnień muzycznych uczestników. Stwo-
rzył możliwość konfrontacji, wymiany doświadczeń oraz 
zawarcia nowych znajomości. Pozostaje mieć tylko nadzieję, 
że liczba jego uczestników i sympatyków w kolejnych latach 
będzie coraz większa.

UCZESTNIK SZKOŁA OPIEKUN KLASA
Bartnik Amelia Szkoła Podstawowa 

w Przeczycy
Agata
Rachowicz IV

Czerwińska Malwina - 
śpiew
Berek Zofia - gitara

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Brzostku

ks. Łukasz
Siwiec VI a

Kaszowicz Jakub Zespół Szkół Społecznych 
w Krajowicach

Renata
Stęgowska VI

Larysz Blanka Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Błażkowej

Katarzyna
Ptaszek IV

Lochowska Kornelia Zespół Szkół Miejskich nr 2 
w Jaśle

Renata
Stęgowska V

Markiewicz Eliza Szkoła Podstawowa 
w Siedliskach-Bogusz

Jerzy
Wojnarowski V

Mocek Jakub Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Bieździedzy

Beata
Biernacka VI b

Nocek Oskar Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Kołaczycach

Marcin
Krupa V a

Stachaczyńska Zuzanna Społeczna Szkoła Podstawowa 
w Lipnicy Dolnej

Renata
Przepióra V

Koordynatorzy Konkursu
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U. Kobak

Spotkanie	
autorskie	
z	Moniką	
Kocik-Furtek

Spotkanie autorskie to jeden z najbardziej skutecz-
nych sposobów na zaciekawienie uczniów litera-
turą. Autor w bezpośrednim kontakcie z młodym 

czytelnikiem potrafi skłonić do refleksji, przemyśleń, 
a nade wszystko zachęcić do czytania. A od czytania 
dla przyjemności zaczyna się przecież proces czytania 
w ogóle. 

21 listopada 2022r. w ramach projektu „Spotkanie z…” 
mieliśmy zaszczyt gościć w naszej bibliotece szkolnej 

Monikę Kocik-Furtek, autorkę tomików: „Światło w mroku”, 
„Westchnienie duszy”, „Głos serca” oraz „Wesoły świat”. 
Ten ostatni zadedykowała najmłodszym odbiorcom, czyli 
dzieciom. Na spotkaniu mówiła o tym, co dla Niej jest inspi-
racją do tworzenia poezji i skąd czerpie pomysły. Czytała 
wiersze z poszczególnych tomików i odpowiadała na zada-
wane przez uczniów pytania. Bardzo miła wizyta zakończy-
ła się podziękowaniem i wspólnym pamiątkowym zdjęciem. 
To było wyjątkowo sympatyczne spotkanie. 

Teresa Młyniec

radek	szaleje

Radosław Miałkowski, uczeń klasy 8a Szkoły Podstawowej 
w Brzostku, niedawno dał się poznać naszemu środowisku 
w roli Heroda w inscenizacji prezentowanej w święto Trzech 

Króli. Ten aktorski epizod był dla niego urozmaiceniem w naj-
większej pasji, jaką jest nauka.

Wcześniej chłopiec zdobył 3. miejsce w Wojewódzkim Konkur-
sie Recytatorskim poświęconym twórczości Adama Mickiewicza, 
który miał miejsce w Jaśle. W lutym sprawdzi swoją wiedzę w rejo-
nowych etapach aż trzech konkursów przedmiotowych organizo-
wanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – z języka pol-
skiego, historii i geografii. Trzymamy za niego kciuki!

Sukcesy	uczennic	ze	
Szkoły	Podstawowej	
w	Przeczycy

16 grudnia 2022 roku w Zespole Szkół Spo-
łecznych im. Adama Mickiewicza odbył się 
VII  Wojewódzki Konkurs Recytatorski. Jego 

celem było rozwijanie zainteresowania twórczością wiesz-
cza narodowego oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno 
polskiej literatury. 

Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach. 
Każda szkoła mogła zgłosić po jednym reprezentancie do 
recytacji dowolnego utworu Adama Mickiewicza oraz frag-
mentu Pana Tadeusza. Szkołę Podstawową w Przeczycy 
reprezentowała Aleksandra Kośmidek, która przedstawi-
ła własną interpretację wiersza pt. Niepewność. Recytacji 

fragmentu epopei dotyczącego walki 
z niedźwiedziem podjęła się Nikola 

Kapłon. Do konkursu zgłosiło się 
24 szkoły z całego województwa 
podkarpackiego. Jury podkre-
ślało, że poziom uczestników był 
bardzo wysoki i wyrównany. 

Wysiłki oraz zaangażowanie 
naszych uczennic zostało nagro-

dzone. Nikola Kapłon zdobyła II miej-
sce, a Aleksandra Kośmidek otrzymała 

wyróżnienie. Dzięki wzięciu udziału w konkur-
sie młodzież uwrażliwiła się na utwory wielkiego romantyka 
– Adama Mickiewicza. Wśród młodego pokolenia niezwykle 
istotne jest kultywowanie miłości do języka ojczystego oraz 
motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
Mamy nadzieję, że młode pokolenie będzie nadal dokładało 
wysiłków, aby rozwijać umiejętności pięknego recytowania. 
Niezwykle ważne jest uwrażliwianie uczniów na piękno lite-
ratury narodowej. 

Agata Rakoczy
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zespół	Szkół	Centrum	Kształcenia	rolniczego	im.	Jana	Pawła	ii	
w	Brzostku	kierunki	kształcenia	w	roku	szkolnym	2023/2024

TECHNIK WETERYNARII

Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do wykonywania 
tych czynności, które nie wymagają specjalistycznej wie-
dzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza weterynarii. 
Sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryj-
nych i stacjonarnych, może podawać leki dostępne bez recepty 
lub zaordynowane przez lekarza weterynarii, wykonuje zabie-
gi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne, pobiera próby 
do badań laboratoryjnych i wykonuje badania kliniczne, które 
są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. Może udzielać 
pierwszej pomocy zwierzętom w przypadku złamań, zranień, 
zadławienia, niedyspozycji żołądkowo-jelitowych oraz w przy-
padku porodu. Asystuje także przy zabiegach chirurgicznych 
oraz przy sekcji zwłok zwierząt. Uczeń przygotowywany jest 
także do zdobycia prawa jazdy kategorii B.
Kwalifikacje zawodowe
RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
R L .1 1 .  Wykony w a n ie c z y n no ś c i  p omo c n ic z yc h 
w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru 
weterynaryjnego
Przedmioty zawodowe
•  Anatomia i fizjologia zwierząt 
•  Chów i hodowla zwierząt 
•  Inseminacja zwierząt
•  Choroby i pielęgnacja zwierząt 
•  Diagnostyka weterynaryjna 
•  Administracja weterynaryjna 
•  Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa

Praktyka zawodowa Miejscem realizacji praktyk zawodo-
wych są: gospodarstwa rolne prowadzące chów zwierząt 
gospodarskich, podmioty świadczące usługi z zakresu insemi-
nacji bydła i świń, hodowle psów i kotów, schroniska i hote-
le dla zwierząt oraz zakłady lecznicze dla zwierząt, w tym 
gabinety weterynaryjne, przychodnie weterynaryjne, leczni-
ce weterynaryjne, weterynaryjne laboratoria diagnostycz-
ne, schroniska dla zwierząt oraz organy kontroli i nadzoru 

weterynaryjnego oraz inne podmioty stanowiące potencjalne 
miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształ-
cenie w zawodzie.
Technik weterynarii może pracować jako pomocnik leka-
rza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, 
w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysło-
wych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, zakładach 
przetwórstwa spożywczego, w weterynaryjnej inspekcji pracy 
oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym.
Absolwent może m. in. podjąć pracę jako specjalista 
w zakresie zabiegów kosmetycznych u zwierząt gospodarskich 
oraz zwierząt towarzyszących. Zdobyte wykształcenie umoż-
liwia również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolni-
czego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem.

TECHNIK ARCHITEKTURY 
KRAJOBRAZU 

Technik architektury krajobrazu podczas nauki zawodu 
poznaje techniki projektowania, oznaczenia graficzne, two-
rzy rzuty, przekroje, rysunki martwej natury i otaczającego 
krajobrazu oraz projekty ogrodów w programach graficznych. 
Poznaje rośliny ozdobne, ich nazewnictwo polskie i łaciń-
skie. Podczas zajęć praktycznych uczeń sadzi kwiaty, krze-
wy, drzewa, zakłada kwietniki, kosi trawę, obsługuje sprzęt 
ogrodniczy.
W trakcie nauki uczeń nabywa następujące umiejętności: 
aranżacji przestrzeni i wnętrz (łączenie kamieni, wody i ziele-
ni), aranżacji florystycznych - projektowania i wykonywania 
kompozycji kwiatowych (innowacja programowa), dekorowa-
nia wnętrz materiałem roślinnym, projektowania i wykony-
wania systemów nawadniania (oczka wodne, kaskady, baseny 
ozdobne), produkcji roślin ozdobnych, projektowania, wyko-
nywania i konserwacji ogrodów, budowy i urządzania terenów 
zieleni zgodnie z przygotowaną dokumentacją.

Kwalifikacje zawodowe
OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych 
obiektów architektury krajobrazu
OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konser-
wacją obiektów małej architektury krajobrazu
Przedmioty zawodowe
•  Rośliny ozdobne
•  Ochrona i kształtowanie krajobrazu
•  Podstawy projektowania architektury krajobrazu

•  Urządzanie obiektów małej architektury krajobrazu
•  Eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów
•  Język obcy zawodowy

Praktyka zawodowa odbywa się w pracowniach projek-
towych, urzędach, w których komórki zajmują się zielenią, 
w firmach zajmujących się projektowaniem zieleni, sklepach 
ogrodniczych, kwiaciarniach, szkółkach roślin ozdobnych.
Architekt krajobrazu może być zatrudniony w biurach, 
instytucjach, wydziałach architektury i organizacjach spo-
łeczno-gospodarczych zajmujących się projektowaniem, zago-
spodarowaniem oraz konserwacją i pielęgnacją terenów ziele-
ni; szkółkach roślin i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni; 
w ogrodniczych przedsiębiorstwach usługowych zajmujących 
się urządzaniem, projektowaniem i pielęgnowaniem terenów 
zieleni; może też prowadzić własną działalność gospodarczą.
Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę 
na wydziałach architektury, architektury krajobrazu, ogrod-
nictwa i innych kierunkach zależnie od indywidualnych 
zainteresowań. Absolwent ma uprawnienia do przejmowania 
gospodarstw rolnych oraz korzystania z funduszy UE. 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH

Technik żywienia i usług gastronomicznych podczas nauki 
nabywa wiedzę z zakresu planowania i organizacji żywienia, 
produkcji potraw i obsługi konsumenta.
Absolwent jest wyposażony w umiejętności i bogatą wiedzę 
towaroznawczą o produktach żywnościowych, zna ich wartość 
odżywczą, umie sporządzać i podawać potrawy, komponuje 
posiłki i racjonalnie układa jadłospisy, planuje i organizuje 
produkcję gastronomiczną, kultywuje narodowe i regionalne 
tradycje kulinarne oraz kształtuje wzorce zdrowego żywienia 
w społeczeństwie. Jest przygotowany do prowadzenia działal-
ności gospodarczej.
Kwalifikacje zawodowe:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
Przedmioty zawodowe:
•  Technologia gastronomiczna 
•  Zasady żywienia
•  Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii 
•  Działalność gospodarcza
•  Usługi gastronomiczne
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•  Rachunkowość i finanse w gastronomii
•  Organizacja produkcji gastronomicznej
•  Język obcy zawodowy

Praktyka zawodowa odbywa się w pracowniach gastrono-
micznych oraz w zakładach gastronomii otwartej i zamkniętej 
na terenie całego kraju i państw Unii Europejskiej.
Miejscem pracy technika żywienia są zakłady żywienia 
zbiorowego (stołówki, bary, restauracje, pensjonaty, kawiarnie 
itp.), instytucje zajmujące się obrotem żywnością, służba zdro-
wia (szpitale, sanatoria, placówki sanitarno-epidemiologicz-
ne), organizacje ochrony konsumenta, instytucje zajmujące 
się upowszechnianiu wiedzy o żywieniu i żywności. Ponadto 
absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą 
w zakresie usług gastronomicznych: cateringu, agroturystyki 
itp.
Zdobyte kwalifikacje zawodowe mogą być poszerzane poprzez 
kontynuację nauki na wyższych uczelniach, na kierunkach: 
żywienie człowieka, technologia żywności, dietetyka, towaro-
znawstwo żywności i pokrewnych. 

TECHNIK MECHANIZACJI 
ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki podczas 
nauki zawodu poznaje zasady planowania eksploatacji 
i napraw pojazdów, środków transportowych, maszyn i urzą-
dzeń rolniczych. W trakcie nauki uczeń nabywa umiejętno-
ści z zakresu regulacji, naprawy, diagnostyki i oceny stanu 
technicznego pojazdów, środków transportowych oraz maszyn 
i urządzeń. Posiada umiejętności doboru i konfiguracji syste-
mów elektronicznych wspomagających automatyzację prac. 
Absolwent uzyskuje uprawnienia w zakresie prawa jazdy 
kat. B i kat. T, a także uprawnienia operatora kombajnu zbo-
żowego oraz ma możliwość zdobycia uprawnień do obsługi 
wózków jezdniowych.
Kwalifikacje zawodowe
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi 
stosowanych w rolnictwie 
ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych 
w rolnictwie
Przedmioty zawodowe
•  Podstawy rolnictwa
•  Pojazdy rolnicze
•  Maszyny rolnicze
•  Przepisy ruchu drogowego kat. B i T
•  Naprawa pojazdów i maszyn rolniczych
•  Mechatronika w rolnictwie
•  Rysunek techniczny
•  Podstawy konstrukcji maszyn
•  Podstawy elektrotechniki

•  Eksploatacja pojazdów i maszyn rolniczych
•  Działalność gospodarcza
•  Język obcy zawodowy

Praktyka zawodowa odbywa się w przedsiębiorstwach 
zajmujących się produkcją, obrotem i serwisem ciągników, 
maszyn oraz środków transportowych dla rolnictwa. Dla 
chętnych organizowane są też praktyki zawodowe w firmach 
zajmujących się produkcją rolną i ogrodniczą na terenie Unii 
Europejskiej.
Miejscem pracy technika mechanizacji rolnictwa i agrotro-
niki są przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie 
obrotu sprzętem rolniczym, serwisem gwarancyjnym i pogwa-
rancyjnym pojazdów i maszyn; przedsiębiorstwa zajmujące 
się produkcją rolną, dystrybucją oraz przetwórstwem. Absol-
went szkoły może także samodzielnie prowadzić działalność 
gospodarczą w zakresie produkcji rolniczej, świadczenia usług 
mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji 
części zamiennych do sprzętu rolniczego. 
Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę 
na wydziałach inżynierii produkcji z zakresu eksploatacji 
systemów mechatronicznych, agrotroniki, rolnictwa precy-
zyjnego i innych kierunkach zależnie od indywidualnych 
zainteresowań. Absolwent ma uprawnienia do przejmowa-
nia gospodarstw rolnych oraz korzystania z funduszy UE. 

MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW 
I MASZYN ROLNICZYCH

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych pod-
czas nauki zawodu poznaje zasady obsługi, regulacji, napra-
wy i eksploatacji pojazdów, środków transportowych, maszyn 
i urządzeń rolniczych.
W trakcie nauki uczeń nabywa umiejętności z zakresu regu-
lacji, naprawy, diagnostyki i oceny stanu technicznego pojaz-
dów, środków transportowych oraz maszyn i urządzeń stoso-
wanych w rolnictwie. Posiada umiejętności doboru, obsługi 
i agregatowania pojazdów i maszyn. 
W trakcie nauki uzyskuje uprawnienia w zakresie prawa 
jazdy kat. B i kat. T, a także operatora kombajnu zbożowego 
oraz ma możliwość zdobycia uprawnień do obsługi wózków 
jezdniowych.
Kwalifikacje zawodowe
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi 
stosowanych w rolnictwie

Przedmioty zawodowe
•  Podstawy rolnictwa
•  Pojazdy rolnicze
•  Przepisy ruchu drogowego kat. B i T
•  Naprawa pojazdów i maszyn rolniczych
•  Maszyny rolnicze

•  Rysunek techniczny
•  Podstawy konstrukcji maszyn
•  Działalność gospodarcza
•  Podstawy elektrotechniki
•  Eksploatacja pojazdów i maszyn rolniczych
•  Język obcy zawodowy

Miejscem pracy mechanika-operatora pojazdów i maszyn 
rolniczych są przedsiębiorstwa technicznej obsługi wsi i rol-
nictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić dzia-
łalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechani-
zacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części 
zamiennych do sprzętu rolniczego. 
Absolwent ma uprawnienia do przejmowania gospodarstw rol-
nych oraz korzystania z funduszy UE.
Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować 
naukę w branżowej szkole II stopnia. Po ukończeniu szkoły 
II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifi-
kacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe 
oraz dyplom technika i będzie mógł przystąpić do egzaminu 
maturalnego. 

KUCHARZ

Kucharz to osoba zajmująca się zawodowo sporządzaniem 
potraw i napojów, przechowywaniem żywności, wykonywa-
niem czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. 
Stosuje różne metody kulinarne, diety, czerpiąc z tradycji 
kształtuje nowoczesne trendy żywienia. 
Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działal-
ności gospodarczej. 
Kwalifikacje zawodowe
HGT.02.. Przygotowanie i wydawanie dań
Przedmioty zawodowe
•  Technologia gastronomiczna
•  Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych
•  Język obcy zawodowy

Zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnych pracowniach 
gastronomicznych.
Miejscem pracy kucharza są restauracje, bary, stołówki, 
jadłodajnie oraz własne firmy.
Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować 
naukę w branżowej szkole II stopnia. Po ukończeniu szkoły 
II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifi-
kacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe 
oraz dyplom technika i będzie mógł przystąpić do egzaminu 
maturalnego.

►
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Paolo Brosio „Medziugorje. Cud zapachu 
lawendy”

Kiedy zastanawia-
łam się, co tak 
bardzo zachwy-

ciło mnie w tej książce, 
nienależącej, bądź co 
bądź, do kanonu lite-
ratury pięknej, której 

cechą charakterystyczną jest fikcja literacka, zaś 
niniejsza pozycja jest zbiorem reportaży – doszłam 
do wniosku, że właśnie dlatego mnie oczarowy-
wała. Oto sławny i uznany na świecie włoski dzien-
nikarz, który przez ponad trzydzieści pięć lat pro-
wadzi światowe, „hulaszcze życie”, a z Bogiem 
łączyło go jedynie to, że był ochrzczony, a poza 
tym nie uznawał żadnych sakramentów, zamiesz-
cza w swej książce relacje, odczucia i przemyśle-
nia na temat cudów i łask Maryi z Medziugorje. 
A dzieje się tak dlatego, że został za pośrednic-
twem modlitw swej matki cudownie nawrócony, 
wyspowiadał się w tym świętym miejscu, a jego 
życie uległo gruntownej przemianie. Nie tylko stał 
się gorliwym, praktykującym katolikiem, ale też 
dzięki swym zawodowym umiejętnościom i sła-
wie starał się wszędzie, tzn. nie tylko we Włoszech, 
ale i w innych krajach, dawać świadectwo swego 
powrotu do wiary. Dowiedział się też, że został 
w cudowny sposób wyleczony z dwóch groźnych 

nowotworów. Rodzi się więc pytanie: czy kiedy 
taka osoba zdaje relacje o niesłychanych, niepraw-
dopodobnych uzdrowieniach wielu znanych ludzi, 
a w dodatku czyni to w sposób subiektywny, nie-
zwykle emocjonalny, wręcz prostolinijny, pomimo 
swego wykształcenia i znajomości warsztatu pisar-
skiego, to czy taka osoba nie jest wiarygodna? 
Uważam, że jak najbardziej jest. Autor przytacza 
również okoliczności różnych zjawisk i wydarzeń 
zachodzących w tej słynącej na cały świat miej-
scowości, których nie da się racjonalnie wytłu-
maczyć. Znajdziemy tu też mnóstwo cytowanych 
listów, fragmentów z Biblii, homilii i wywiadów ze 
sławnymi osobistościami ze świata religii, a m.in.. 
z papieżem Janem Pawłem  II i papieżem Bene-
dyktem XVI, którzy o Medziugorje wyrażali się 
z ogromnym szacunkiem i czcią, co pozwala czy-
telnikowi wiele zrozumieć. Dlatego uważam, że 
książkę powinni przeczytać wszyscy, którzy zamie-
rzają udać się tam na pielgrzymkę. Taki jest też 
cel twórcy, który na końcu zamieszcza potrzebne 
adresy i e-maile przewodników i instytucji. Dodam 
tylko, że pozycja ta została wydana w 2011 r. 
i zapewne wiele danych jest już nieaktualnych. 
Jednak ze względu na zwarte treści warto się z nią 
zapoznać, a można ją wypożyczyć w brzosteckiej 
bibliotece.
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ją Przepis nadesłał Wojciech Staniszewski

Sałatka z kurczaka i czerwonej fasoli
Produkty: 
50 dkg fileta z kurczaka, puszka czerwonej 

fasoli konserwowej, średnia czerwona papry-
ka, średniej wielkości czerwona cebula, 5 sztuk 
średniej wielkości ogórków konserwowych, 
3 duże łyżki majonezu, 2 duże łyżki pikantnego 
ketchupu

Sposób przygotowania:
Filety z kurczaka gotujemy do miękkości 

w osolonej wodzie. Wysypujemy fasolę z puszki 
na sitko, płuczemy pod chłodną wodą i wrzuca-
my do przygotowanego naczynia. Następnie kro-
imy umytą i oczyszczoną czerwoną paprykę na 
ok. dwucentymetrowej długo-
ści kawałki, a te z kolei na 
drobne paseczki. Ogórki 
konserwowe kroimy 
w ćwierćwałki, a cebu-
lę w piórka, po czym 
wszystko wrzucamy do 
naczynia z fasolą. 

Po ugotowaniu i wychło-
dzeniu filetów kroimy 
je w kostkę i również 
wsypujemy do pokro-
jonych wcześniej 
produktów. W osob-
nym naczyniu przy-
gotowujemy sos ze 
zmieszanych 3 łyżek sto-
łowych majonezu i 2 łyżek 
stołowych pikantnego ketchupu. Na koniec wle-
wamy tak przygotowany sos do pokrojonych 
wcześniej produktów i mieszamy, doprawiając 
solą i pieprzem do smaku. 

Podajemy najlepiej po upływie jednej godziny. 
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Izabela Kiwior – „Szlakami Pol-
skich Parków Narodowych”

„Kiedy idziesz tam, gdzie 
kieruje Cię serce, zobaczysz 
znacznie więcej niż tylko 
piękno otaczającego Cię 
świata”.

Kiedy kończy się jakiś 
ważny etap w życiu, posta-
nawiasz wyruszyć w podróż. 
Chcesz na chwilę odpu-
ścić, zmienić perspektywę, 
nabrać dystansu. Zupełnie 
jak Iza, która zaufała swo-
jej intuicji i postawiła sobie 
bardzo konkretny - choć 
nieco szalony - cel: w dwa 
lata zwiedzić wszystkie par-
ki narodowe w Polsce. Gdy 
podejmowała to wyzwanie, 
nie przypuszczała, że roz-
poczęta wędrówka pozwo-
li jej odkryć to, co w życiu 
najcenniejsze. 

„ Sz la k a m i p ol sk ich 
parków narodowych” to 
książka udowadniająca, że 
dzięki obcowaniu z natu-
rą można poznać nie tylko 
samego siebie, lecz także 
zbudować cenne relacje 
z innymi ludźmi. To rów-
nież fascynująca opowieść 
o bogactwie przyrodni-
czym Polski, pozwalającym 
poczuć i docenić prawdziwą 
wolność.

Magda Jaros - Ty pieronie! Biografia 
Franciszka Pieczki

Zamknięty w sobie, po 
śląsku hardy i  osobny? 
A może delikatny, wrażliwy,  
z gołębim sercem? Jaki był Fran-
ciszek Pieczka, wybitny aktor, 
który zagrał 500 ról filmowych 
i teatralnych?

Ty pieronie! to wnikliwy i czu-
ły obraz jego aktorskiej wielkości 
połączonej ze skromnością, pra-
wością i uczciwością.

Do bliskiego kręgu Franci-
szek Pieczka dopuszczał garst-
kę osób. Ale wszyscy, którzy go 
znali, mówią, że był niezwykle 
skromny i ciepły. Nigdy się nie 
wywyższał, nie pchał się na 
pierwszy plan. Bardzo rzadko 
bywał na bankietach, nie znosił 
rozgłosu.

Koledzy z Teatru Powszech-
nego w Warszawie żartują, że po 
premierze przy pierwszym ukło-
nie stał na przedzie sceny, przy 
drugim był blisko kulis, przy 
trzecim... siedział już w domu 
w Falenicy. Dom to rodzina: 
żona, dwójka dzieci i wnuki. Oni 
byli jego światem.

Jan Jakub Kolski powiedział, 
że miarą bezinteresowności 
i życzliwości powinna być jedna 
pieczka. I trudno się z tym nie 
zgodzić...

Katarzyna Kielecka - Znajda

Wieluń 1939 roku. Sześcio-
letni Lolek cieszy się z narodzin 
braciszka. Pierwszego wrze-
śnia na miasto spadają bom-
by i zmieniają jego szczęśliwe 
dzieciństwo w pasmo drama-
tów. Rodzina Sitarzy opuszcza 
dom i wyrusza w nieznane. 
Znajduje azyl u ciotki na wsi, 
lecz także do jej drzwi wkrótce 
zapuka wojna...

Łódź 2022 roku. Matylda 
mierzy się z małżeńskim kry-
zysem, despotyczną matką 
i niesfornym kotem Paszą. 
W noworoczny poranek pozna-
je staruszkę, która w przej-
ściu podziemnym sprzedaje 
rękodzieło. Kobieta zachwyca 
Matyldę życiową mądrością  
i intryguje swoją historią.

Jak zrozumieć wojnę, gdy 
ma się kilka lat? Gdzie przetną 
się losy Lolka i Matyldy? Jaką 
rolę odegra w ich życiu zwykłe 
metalowe szydełko?

Katarzyna Kielecka snu-
je opowieść o współczesnych 
trzydziestolatkach. Równocze-
śnie po mistrzowsku przedsta-
wia oczami dzieci piekło wojny 
pełne rwanych obrazów, szep-
tów i krzyków.

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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Pióro – ptasi atrybut

Ptaki zna chyba każdy, a przynajmniej 
każdy wie, czym ptaki są. Stanowią one 
bowiem nieodłączny element świata, 

w którym przyszło nam żyć. Spotykamy je 
podczas codziennej drogi do pracy, słyszymy 
i widzimy ptaki w czasie spacerów po łące 
i lesie, a zimą niejednokrotnie wypatrujemy 
przez okno, licząc, że któryś z nich podleci do 
przydomowego karmnika. Niezależnie od tego, 
czy zwracamy na nie uwagę, czy też nie, stwier-
dzić należy, że bez ptaków nasze otoczenie 
i życie byłyby zdecydowanie mniej kolorowe 
i dźwięczne – byłyby po prostu uboższe.

W tej krótkiej serii artykułów przeniesiemy 
się do świata ptaków. Przyglądniemy się ich 
budowie, poznamy ich zwyczaje oraz znacze-
nie, które odgrywają w środowisku – zarówno 
naturalnym, jak i tym przekształconym przez 
nas – ludzi.

Ptaki stanowią gromadę w królestwie zwie-
rząt. Zamieszkują wszystkie strefy klimatyczne, 
a w nich różnorakie typy siedlisk, co przekłada 
się na imponującą różnorodność przystosowaw-
czą i gatunkową tej grupy kręgowców. Krajowa 
lista awifauny liczy obecnie około 470 gatun-
ków, z czego większość należy do rzędu ptaków 

wróblowych. Główną cechą charakterystyczną 
wyłącznie dla ptaków jest ich skóra, posiada-
jąca zdolność wytwarzania piór. Piór, które 
odgrywają w życiu ptaka wiele istotnych ról.

W zależności od tego, który rodzaj piór 
będziemy rozpatrywać, pełnione przezeń 
funkcje będą zgoła odmienne. Pióra puchowe 
zapewniają ptakom doskonałą izolację termicz-
ną, a w okresie lęgowym służą niektórym gatun-
kom jako wyściółka gniazda. Pokrywające je 
pióra okrywowe stanowią warstwę chroniącą 
przed czynnikami atmosferycznymi i urazami 
mechanicznymi. Skrzydła ptaka wyposażone 
są w lotki odpowiedzialne głównie za zdolność 
lotu. Ogon zaś w sterówki umożliwiające pta-
kom wykonywanie w powietrzu rozmaitych 
akrobacji – tych mniej i bardziej dynamicznych.

Poza tymi – czysto fizycznymi – właściwo-
ściami piór, nie sposób pominąć ich funkcję 
wizualną, która odgrywa w życiu ptaków nie-
mniej ważną rolę. Występujący bardzo czę-
sto wśród przedstawicieli ptaków dymorfizm 
płciowy, przejawiający się odmiennym wyglą-
dem samca i samicy, ma tutaj swoje uzasad-
nienie. Barwne upierzenie płci męskiej jest 
swego rodzaju wyznacznikiem atrakcyjności 
amanta względem partnerki i stanowi wśród 
wielu gatunków jeden z kluczowych elementów 

Ptaki zasiedlają niemal wszystkie typy siedlisk.
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rywalizacji podczas okresu godo-
wego. Zdecydowanie bardziej sto-
nowane, niejednokrotnie wręcz 
kryptyczne ubarwienie samicy 
stanowi dla niej doskonały kamu-
flaż podczas wysiadywania jaj. 
Dobrymi przykładami mogą być 
tutaj bażant i kaczka krzyżów-
ka. Natomiast gatunki, u których 
dymorfizm płciowy nie występuje, 
bardzo często cechuje upierzenie 
kamuflujące. Są to np. krętogłów 
i pełzacz leśny, których dostrze-
żenie na tle pnia drzewa uznać 
można za nie lada sztukę, słon-
ka upodabniająca się do listowia 
zalegającego na dnie lasu oraz 
bąk będący niekwestionowanym 
mistrzem ukrywania się w nad-
wodnych trzcinowiskach.

Pióra – niezależnie od tego, 
o których z nich mowa – są tworem 
niezwykle delikatnym i podatnym 
na uszkodzenia. Ptaki zmuszone 
są poświęcać pielęgnacji swojego 
upierzenia sporo czasu, każdego 
dnia przeczesując je oraz natłusz-
czając wydzieliną gruczołu kupro-
wego. To właśnie ten ostatni zabieg 
sprawia, że większość ptaków 
wodnych może swobodnie pły-
wać i nurkować, nie narażając się 
na przemoknięcie, wszakże woda 
spływa po nich jak po kaczce.

Pióra – nawet te najbardziej 
zadbane i pielęgnowane – nie 
są ptakowi dane raz na zawsze. 
Podlegają one bowiem cyklicz-
nej wymianie zwanej pierzeniem. 
W zależności od gatunku, proces 
ten odbywa się raz na dwa lata, 
dwa razy w roku lub – najczęściej 
– raz w roku. Niektóre ptaki np. 
gęsi tracą wszystkie lotki jedno-
cześnie, co odbiera im na pewien 
czas zdolność lotu. Inne, takie 
jak sowy i szponiaste wymienia-
ją pojedyncze pióra, rozkładając 
pełny cykl na okres całego roku. 
Nie mogą sobie bowiem jako dra-
pieżniki pozwolić na ograniczenie 
zdolności lotu, która warunkuje 
przecież możliwość polowania, 
a w konsekwencji przetrwania.

Bez wątpienia można uznać pió-
ra za ptasi atrybut, który w dosko-
nały sposób wpisuje się i wypełnia 
szereg potrzeb życiowych naszych 
pierzastych przyjaciół – ptaków.

Barwne upierzenie koguta bażanta stanowi o jego atrakcyjności.

Awifauna potrafi zadziwiać swą różnorodnością.

Pióra ptaków podlegają cyklicznej wymianie.
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Dlaczego karanie dzieci zawodzi?

Chcąc wpłynąć na zachowanie dziecka, 
posługujemy się metodami, które pochodzą 
z naszego bądź cudzego doświadczenia oraz 

z powszechnej wiedzy dotyczącej tego, jak należy 
postępować z dzieckiem, aby „dobrze” je wycho-
wać. Powszechnym sposobem (szczególnie w nie 
tak odległej przeszłości) było i jest karanie. Przykła-
dem stosowania kary może być szlaban na wycho-
dzenie z domu, zabranie telefonu, klaps, obowiązek 
sprzątania lub robienia czegoś innego - w ramach 
odpłacenia swoich win. Karą są również punkty 
ujemne za złe zachowanie w szkole, wyłączenie 
dziecka z przyjemnej aktywności, nie wspominając 
już o karach cielesnych. Kara stosowana jest zazwy-
czaj po to, aby dane zachowanie u dziecka więcej 
się nie pojawiało. W psychologii wyróżnia się dwie 
główne formy karania: zastosowanie jakiegoś nie-
przyjemnego bodźca (np. klapsa czy obowiązek 
sprzątania) oraz odebranie bodźca/rzeczy, które 
są dla dziecka przyjemne (np. zabranie telefonu 
bądź zakaz brania udziału w lubianej przez dziecko 
aktywności).

Nasuwa się pytanie: dlaczego rodzice, nauczy-
ciele bądź opiekunowie posługują się karą, skoro 
dosyć często budzi ona wątpliwości? Przede wszyst-
kim kara wywołuje w zachowaniu dziecka natych-
miastową zmianę. Krzyk rodzica sprawia, że dziec-
ko milknie i potulnie odkłada smartfon. Dodatkowo 
opiekun, który zauważa szybką reakcję dziecka, 
umacnia się w przekonaniu, że kiedy tłumaczy na 
spokojnie i próbuje cierpliwie wypracować zmianę, 
to tylko traci czas, bo przecież „to i tak nic nie da”. 
Skoro więc kara działa tak szybko i w tak prosty 
sposób, to dlaczego z niej nie skorzystać?

Stosowanie kary ma wiele wad, ale najdotkliw-
szą z nich jest fakt, iż karanie zwykle nie przyno-
si pożądanych efektów na dłuższą metę. Owszem, 
dziecko pod wpływem kary „uspokoi się”, odło-
ży telefon, odrobi zadanie ze szkoły itd., ale kiedy 
tyko zorientuje się, że już nie musi przestrzegać 
narzuconego rygoru, bo na przykład rodzica nie 
ma w domu, to z pewnością nie będzie tego robiło. 
W szkole będzie przestrzegało zasad tylko w obec-
ności nauczyciela, a w chwilach „swobody” jego 
zachowanie będzie zupełnie inne. Tak więc w ten 
sposób dziecko nie uczy się ogólnych zasad, a jedy-
nie chwilowo zmienia swoje zachowanie, a właści-
wie dostosowuje je do wymagań opiekunów. Dzieje 
się tak dlatego, że karanie nie utrwala poprawnych 
zachowań, a jedynie tymczasowo przerywa te nie-
poprawne. Dziecko, będąc karane, nie uczy się 
niczego nowego, nie zaczyna rozumieć, dlaczego 
źle postępuje. Ono jedynie przerywa pewne zacho-
wanie w danej sytuacji, a w innych nadal może się 
„źle” zachowywać.

Kolejną kwestią, którą należałoby wziąć pod 
uwagę, jest to, że często atrakcyjność nagród 

(możliwość zagrania na komputerze, rozmawianie 
z kolegą na lekcji itp.) może sprawiać, że mimo gro-
żącej kary, wydają się one warte tej ceny. Po prostu 
dobra zabawa albo chwila przyjemności przeważa 
nad niepożądanymi konsekwencjami. To kolejny 
powód, dla którego skuteczne posługiwanie się 
karami może nie zadziałać wystarczająco i nie zmie-
nić zachowania dziecka. Co więcej, oprócz tego, że 
kara może okazać się nieskuteczna w wychowywa-
niu, to często wywołuje odwrotny do zamierzonego 
efekt. Dzieci buntują się, usiłując uciec przed karą. 
Chcą jej uniknąć, a kiedy opiekunowie w jakiś spo-
sób im tę ucieczkę uniemożliwiają, to często stają 
się agresywne. Kiedy w ramach kary hasło do ulu-
bionej gry komputerowej zostaje zmienione, dziec-
ko stara się negocjować warunki albo od razu bun-
tuje się, wyrażając swój sprzeciw. Zauważając, że 
rodzic nie ustępuje, wpada w złość, obraża się, pła-
cze itd. Zatem karanie nie uczy dziecka przestrzega-
nia zasad, a powoduje ucieczkę, negatywne emocje 
czy agresywne zachowania. Warto tutaj podkreślić, 
że czym innym jest karanie („za karę zabieram ci 
telefon na tydzień”), a czym innym postawienie 
dziecku wyraźnych granic („zasada jest taka, że po 
20. nie używasz telefonu”). Najistotniejszą różnicą 
jest to, że granice ustalamy na początku, a potem 
konsekwentnie ich przestrzegamy, a nie tylko wte-
dy, gdy dziecko jest niegrzeczne. 

Kara skupia uwagę dziecka na tym, czego nie 
wolno robić, a nie na tym, jak prawidłowo należy 
postępować. Kara nie pomaga dziecku zrozumieć, 
co należy robić, jak w inny, alternatywny sposób 
postępować. Ponadto kara wzbudza w uczącym się 
dziecku lęk. Kiedy nie potrafi ono uniknąć kary, 
może zrezygnować z prób ucieczki lub walki i pod-
dać się. To zwykle (szczególnie u bardziej uległych 
dzieci) prowadzi do bezradności - a taka posta-
wa nie będzie pomocna, jeśli chce się wywołać 
w zachowaniach i postawach dziecka konstruktyw-
ną zmianę. Wszystko to hamuje u dziecka uczenie 
się nowych, lepszych reakcji.

Zatem czy kara kiedykolwiek działa - to znaczy 
- czy przynosi oczekiwaną zmianę w zachowaniu 
dziecka? Owszem, wtedy, kiedy opiekun przyjmie 
pewien rygor w jej stosowaniu i konsekwentnie się 
go trzyma. Warto jednak podkreślić, iż skuteczność 
kary w zmianie zachowań nie zawsze idzie w parze 
z zadowoleniem czy zrozumieniem istoty niepożą-
danego zachowania przez dziecko. Przede wszyst-
kim kara, jeśli ma być skuteczna, powinna być 
stosowana natychmiast po niepożądanym zacho-
waniu, tak, aby dziecko dobrze wiedziało, dlacze-
go np. odebrany zostaje mu telefon. Po drugie kara 
powinna być nieunikniona, tzn. powinna wystę-
pować za każdym razem, kiedy dziecko przejawia 
niepożądane zachowanie. Po trzecie kara powin-
na być ograniczona pod względem czasu trwania 
oraz intensywności. Innymi słowy, powinna mieć 
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zarówno swój początek, jak i jednoznacznie określony 
koniec, bez przedłużania bądź skracania. Po czwarte kara 
powinna być ukierunkowana wyraźnie na dane, konkretne 
zachowanie, a nie może być atakiem na charakter dziecka 
(jak wtedy, gdy opiekun stosuje sarkazm, poniża dziecko 
czy zadaje mu ból fizyczny). Dziecko powinno wiedzieć, że 
zastosowanie kary nie wynika z tego, że to ono jest złe, lecz 
jego zachowanie. Po piąte kara powinna być ograniczona do 

tej konkretnej sytuacji, w której jest stosowana, a nie prze-
nosić się na inne konteksty. Istotne jest to, by nie dostarczać 
osobie karanej niejednoznacznego przekazu. Podsumowu-
jąc, skuteczność kary w zmianie zachowań dzieci teoretycz-
nie jest możliwa, jednak wymaga od opiekuna ciągłej uwagi. 
Często jednak narzucony reżim jest niemożliwy do utrzy-
mania. Najprostszym przykładem jest sytuacja, gdy dziec-
ko „ma karę” na komputer. Aby móc zachować powyższe 

►

Fundamenty poświątecznych 
i noworocznych postanowień 
żywieniowych

Kiedy już minął świąteczny czas pierniczków, 
serniczków, sałatek jarzynowych i nastał 
nowy rok, z większą częstotliwością zasta-

nawiamy się, jak wrócić do formy lub jak formę 
zyskać. Ambitne plany żywieniowe, głodówki, 
detoksy, katowanie się ćwiczeniami bardzo często 
spalają na panewce. Powodów jest wiele. Postano-
wienia zazwyczaj są tak górnolotne, że po prostu 
nas to przerasta albo tak nudne, niesprawiające 
nam przyjemności, że szybko porzucamy swoją 
przygodę z podniosłymi planami dietetycznymi. 
Zazwyczaj efekty pracy nad zdrowiem, zrzuceniem 
zbędnych kilogramów nie pojawiają się od razu. 
Czy po 2 dniach ćwiczeń będziemy realnie szczu-
plejsi? Nie. Czy po 1 dniu jedzenia samych warzyw 
będziemy chudsi? Nie. Czy waga spadnie po tygo-
dniu intensywnej aktywności fizycznej i superzdro-
wym odżywianiu? Niekoniecznie. Realne, trwałe 
efekty widzimy po kilku tygodniach. Dlatego też 
liczy się sam proces dążenia do wymarzonej syl-
wetki i zdrowa. Nie skupiajmy się nad tym, co może 
być i czego jeszcze nie osiągnęliśmy, bo szybko 
się wypalimy. Skupmy swe siły na codziennych 
małych czynnościach, które stając się rutyną, 
doprowadzą w końcu do upragnionego celu. Sam 
fakt podejmowania czynności prowadzących do 
zdrowia powinien przynosić zadowolenie. By roz-
począć pracę nad formą fizyczną i psychiczną, 
kierujmy się kilkoma prostymi zasadami, które 
na co dzień są tak bardzo zaniedbywane, a które 
na pierwszy rzut oka z żywieniem się nie kojarzą. 
Odpowiednie nawodnienie organizmu, sen, regu-
larność posiłków, ruch to baza zdrowego życia. 
Katorżnicze ćwiczenia, jedzenie przysłowiowej 
sałaty nic nie da, jeśli nie zaczniemy od podstaw. 
Sen to podstawa, sen jest jak dobry serwis dla 
samochodu, jak dobre paliwo, by dalej można było 
jechać w siną dal. Wypoczęty organizm to silny 
organizm. Nie deprawujmy snu. By sen był bardziej 
efektywny, ostatni posiłek spożyjmy co najmniej 
2 godziny przed położeniem się do łóżka. Orga-
nizm musi mieć czas na regenerację, a nie na tra-
wienie nocnego posiłku. Przed snem nie katujmy 
naszych oczu telefonem i telewizorem, ponieważ 
światło, które emitują, zdecydowanie ogranicza 

melatoninę - nasz hormon snu, który przygotowuje 
organizm do odpoczynku nocnego. Lepiej poczytaj 
książkę. To, że niektórzy traktują telewizor do zasy-
piania jak kołysankę na dobranoc, nie oznacza, że 
sen jest pełnowartościowy, paradoksalnie później 
zasypiasz, sen jest krótki i mało regenerujący. Brak 
pełnej regeneracji to słabszy organizm. Alkohol na 
lepszy sen to zły pomysł. Drineczek, winko wieczo-
rem to szybkie zasypianie, ale jakość snu zdecydo-
wanie kiepska. Im więcej przebywamy na świeżym 
powietrzu i mamy większy kontakt ze światłem 
naturalnym, tym bardziej nasz organizm jest naoli-
wiony i zdrowszy. Jako istoty ludzkie, fizjologicznie 
potrzebujemy światła słonecznego. Ruch w każ-
dej postaci to podstawa. Siedzący, biurowy tryb 
życia sprawia, że przeistaczamy się w zardzewiałe 
trybiki niemające na nic siły. Ruch to oliwa dla 
naszych stawów, to lepsza przemiana materii, to 
znakomite spalanie kalorii. Rower, aerobik, siłow-
nia, nordic walking, wszelka aktywność fizyczna 
sprawiająca przyjemność jest znakomita dla ciała. 
Pamiętaj o nawodnieniu. Dorosły człowiek powi-
nien wypijać minimum 2 litry płynów dziennie. 
Zwykła woda, woda z cytryną, miętą, imbirem, 
innymi owocami, herbatki owocowe to wszystko 
jest wskazane. Po świątecznych rozpustach żywie-
niowych świetny jest np. napar z pokrzywy lub czy-
stek. Pamiętajmy o odstępach między posiłkami, 
które powinny trwać ok. 3 godzin tak, by organizm 
miał czas na oczyszczenie jelit z poprzedniego 
posiłku i przygotowania się do kolejnego. Powyższe 
zasady to fundament dietetyki, to baza w dobrym 
żywieniu, bez tego wszelkie postanowienia i dzia-
łania dotyczące naszego zdrowia fizycznego i psy-
chicznego będą tak kruche jak skorupka jajka. Sen, 
ruch, nawadnianie, regularność posiłków to tyle 
i aż tyle. Paradoksalnie w obecnie zabieganych 
czasach nie jest łatwo trzymać się tych prostych 
reguł. Nie zawsze jest różowo, ale jeśli zaczniemy 
stosować choć jedną z tych zasad, to już będzie 
super. Przyjdzie kolej na następne, aż w końcu 
wejdziemy na etap bardziej zaawansowany. Ucząc 
się podstaw, mamy większe szanse na osiągnięcie 
swoich celów żywieniowych. Jeśli nie masz pomy-
słu, jak zacząć przygodę ze zdrowym podejściem 
do żywienia, a tym samym lepszym samopoczu-
ciem i silnym organizmem, pomogą specjaliści do 
spraw żywienia jak np. dietetyk lub psychodiete-
tyk. Małymi krokami osiągniemy więcej.

►
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Wychowawczyni w przedszkolu podczas 
rutynowego, okresowego zebrania zwraca 
się do rodziców: 
- Ja tam nie wnikam, czym się państwo 
zajmują w weekendy, ale w poniedziałek 
podczas śniadania wszystkie dzieci stukają 
się kubeczkami z mlekiem. 

Rozmawiają dwaj koledzy: 
- Chcesz jagodziankę? 
- A z czym? 
- Z truskawkami!

Do egzaminatora lubelskiego WORD-u (Wo-
jewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego) pod-
chodzi facet: 
- Wie pan, jutro mój syn zdaje egzamin na 
prawo jazdy. Ale pewnie nie zda. 
- A zakłada się pan o trzy tysiące, że zda? - 
pyta egzaminator.

Magik jedzie na swój kolejny występ i zosta-
je zatrzymany przez policję. 
- Co te noże robią w pańskim samochodzie? - 
pyta policjant. 
- Żongluję nimi podczas występu - objaśnia 
magik. 
- Ach tak - mówi policjant - może pan zade-
monstruje. 
Przejeżdżający obok facet, zauważając sytu-
ację stwierdza do osoby, z którą podróżuje: 

- Rety, cieszę, że rzuciłem picie, popatrz 
tylko, jakie testy na obecność alkoholu każą 
teraz robić.

Tonie facet na basenie i krzyczy do ratow-
nika: 
- Dajcie koło ratunkowe!!! 
A ratownik na to: 
- Pół na pół, czy telefon do przyjaciela?

Matka wymienia smsy z synem: 
- „Mamo, nie denerwuj się, zaraz przywiezie 
mnie radiowóz.” 
- „Synu, już 8 lat jesteś komendantem policji 
w miasteczku, pora, byś wymyślił nowy 
żart.”

Rozmawia dwóch kolegów: 
- Wczoraj się pokłóciłem z żoną tak, że na 
końcu przyszła do mnie na kolanach... 
- Twoja żona? Niemożliwe, znam ją! 
- Na kolanach i mówiła: „Wychodź spod 
łóżka tchórzu”.

Jasiu pokazuje nauczycielowi języka pol-
skiego swój zeszyt i mówi: 
- Nie mogę odczytać, co mi pan tutaj napisał. 
- Napisałem: Pisz wyraźniej.

Rozmawiają dwaj przedsiębiorcy: 
- Słuchaj, potrzebuję jakiegoś eksperta od 

RODO, znasz kogoś wartego polecenia? 
- Tak. 
- Super, daj mi na niego namiar... 
- Nie mogę.

Przed zwierzętami na leśnej polanie pojawia 
się smok i pyta: 
- Nazwisko: 
- Niedźwiedź. 
Smok: 
- Wpisuję cię na moją listę. Jutro stawisz się 
tu na polanie i cię zjem. 
- Nazwisko? 
- Wilk. 
- Wpisuję cię na listę. Jutro stawisz się tu na 
polanie i cię zjem. 
- Nazwisko? 
- Zając. 
- Wpisuję cię na listę. Jutro stawisz się tu na 
polanie i cię zjem. 
Zając: 
- A można nie przychodzić? 
Smok: 
- Można, wykreślam.

- Jak to się stało, że więzień uciekł z celi? 
- Miał klucz, panie naczelniku. 
- Komu go ukradł? Strażnikowi? 
- Nie ukradł go, tylko uczciwie wygrał 
w karty.

Wybrał 
Mateusz Łącki

Wybrał 
Mateusz ŁąckiPoczytaj, mądre…

: )

Samotność to obejmowanie kogoś, kogo kochasz. Gdy wiesz, 
że nigdy więcej nie obejmiesz go znowu.

Kami Garcia, Piękne istoty

Czasami człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej 
głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta 
studnia jednak nie ma dna.

Stephen King, Stukostrachy

Chciałbym cię nienawidzić. Chcę cię nienawidzić. Próbuję cię 
nienawidzić. Byłoby o wiele łatwiej, gdybym cię nienawidził. 
Czasami myślę, że cię nienawidzę, a potem cię spotykam i…

Cassandra Clare, Miasto Kości

Niektórych książek wystarczy skosztować, 
inne się połyka, 
a tylko nieliczne trzeba przeżuć 
i strawić do końca.

Cornelia Funke, Atramentowe serce

Nie musisz się wstydzić tego, co teraz czujesz. Przeciwnie... 
to, że odczuwasz taki ból, jest twoją największą siłą.

J.K. Rowling, Harry Potter i Zakon Feniksa

Życie nie jest życiem, jeśli się przez nie tylko prześlizgniesz. 
Wiem, że jego istota polega na tym, by znaleźć rzeczy, 
które mają znaczenie, i trzymać się ich, walczyć o nie i nie 
odpuścić.

Lauren Oliver, Delirium

Nagle zdajesz sobie sprawę, że wszystko się skończyło. Na-
prawdę. Nie ma już powrotu. Czujesz to. I próbujesz zapamię-
tać, w którym momencie to wszystko się zaczęło. I odkry-
wasz, że zaczęło się wcześniej niż myślisz. Długo wcześniej. 
I to w tej chwili zdajesz sobie sprawę, że to wszystko zdarzyło 
się tylko raz. I nieważne jak bardzo się starasz, nigdy nie po-
czujesz się taki sam. Nie będziesz już nigdy czuć się jak trzy 
metry nad niebem...

Federico Moccia, Trzy metry nad niebem

dowciP bawi, drwina dławi



www.wiadomoscibrzosteckie.pl

nr 1/2023 23

ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI
styczeń 2023

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki geograficznej Co to za miejscowość? (str. 33) i zagadki przyrod-
niczej Co to za rodzaj? (str. 33) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 7 lutego 
2023 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20-go Czerwca 4. Autorzy poprawnych 
odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki Co to za miejscowość?  styczeń 2023

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki Co to za rodzaj?  styczeń 2023

POZIOMO: 1) Dział sadownictwa obejmujący wiedzę o odmianach drzew 
lub krzewów owocowych. 6) Duży ssak wodny zamieszkujący Afry-
kę. 11) W staroż. Rzymie pieśń żałobna śpiewana na pogrzebach. 12) Suchy 
i zimny wiatr wiejący na pn. obszarze Francji. 13) W Tatrach i Karpatach; 
pomocnik bacy. 14) atmosferyczny - deszcz lub grad 17) Wytwarzany przez 
pszczoły. 18) Miasto w Argentynie. 20) Do przecierania kłód drzewnych na 
tarcicę; pilarka ramowa. 22) Córka Juranda ze Spychowa. 23) Przepływa 
przez Paryż, Rouen, Hawr. 25) Włoskie imię męskie. 29) Skała głębinowa, 
używana w budownictwie i kamieniarstwie. 30) Przenośny przyrząd oświe-
tleniowy, z żarówka zasilaną baterią. 32) Południowoamerykański ssak 
z rodziny szopów. 33) Widzenie senne, marzenie, urojenie, coś nierealne-
go. 35) Potocznie: namiastka, surogat. 36) Rzeka na Płw. Gydańskim (azjat. 
część Rosji). 39) Ukraiński instrument ludowy. 41) Miasto na wyspie o tej 
samej nazwie. 43) Na nich klipsy, kolczyki. 45) Rzymski bóg miłości. 46) Ryś 
stepowy. 50) Dawniej: ojciec chrzestny; kmoter, kum, kumoter. 51) Załoga 
łodzi wioślarskiej. 52) Część pocisku po eksplozji. 53) Morski drapieżnik 
z rodziny łasicowatych; wydra morska. 54) Siedziba, siedlisko, osiedle, miej-
sce zamieszkałe; mieszkanie. 55) Mieszkanka Madagaskaru.
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PIONOWO: 1) Lampa 5-elektrodowa. 2) Yves, aktor francuski 3) Anagram 
lina. 4) Ze stolicą w Bandżulu. 5) Pomieszczenie zamykające prezbiterium lub 
nawę kościoła. 6) Warkocz lub węzeł peruki noszony przez mężczyzn w XVII-XVIII 
w. 7) Czapeczka noszona przez duchownych rzymskokatolickich. 8) Długi lok u or-
todoksyjnego żyda. 9) Stolica Iranu. 10) Drzewo z Moluków - z nasion gałka musz-
katołowa. 15) Drzewo z kokosami lub daktylami 16) Grupa rytmiczna powstała 
z podziału trójdzielnej wartości. 17) Mieczysław dla kolegów. 19) Przedstawiciel 
papieża delegowany w specjalnej misji. 20) Mark ... pisarz; "Przygody Tomka Sawy-
era", "Przygody Hucka". 21) Jon o ładunku ujemnym. 24) Część tchawicy. 26) Mit. 
gr.: najciemniejsza głębia Hadesu. 27) Wyjałowiony materiał opatrunkowy. 28) Pra-
wo: w prawie międzynarodowym dokument stwierdzający przystąpienie do umo-
wy. 31) Osoba krzykliwa, krzycząca. 33) Perkusyjny instrument muzyczny. 34) Ro-
bert, aktor - "Żądło", "Orły Temidy" 37) Mównica w bóżnicy żydowskiej, miejsce 
czytania Tory; bima. 38) W starożytnej Grecji: okręt wiosłowy. 40) Pokarm treściwy 
dla zwierząt pociągowych. 42) Australijski busz; zarośla krzewiastych eukaliptusów 
i akacji. 43) Tytułowa bohaterka powieści Ignacego Kraszewskiego. 44) Obopólne 
porozumienie. 47) Herbata z Indii. 48) Mit. babil.: bóg burzy i deszczu, urodzaju i bo-
gactwa. 49) Duża sieć rybacka wleczona za statkiem.



www.wiadomoscibrzosteckie.pl

nr 1/202324

 

►



h a r m o n o g r a m
odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzostek 

01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

sklepy, firmy, szkoły st
yc

ze
ń

lu
ty

m
ar

ze
c

kw
ie

ci
eń

m
aj

cz
er

w
ie

c

lip
ie

c

si
er

pi
eń

w
rz

es
ie

ń

pa
źd

zi
er

ni
k

lis
to

pa
d

gr
ud

zi
eń

Brzostek ulice: 11-go listopada, 20-go Czerwca, ks. Ostafińskiego, 
Mickiewicza, Ogrodowa, Połaczówka, Południowa, Równie, Rynek, 
Schedy, Słoneczna, Stara Droga, Szkolna, Targowa, Wąska, Węgierska
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Brzostek ulice: Furgalskiego, Gryglewskiego, ks. Jałowego, ks. Niezgody, 
Królowej Jadwigi, Łukasiewicza, Mysłowskiego, Okrągła, Polna, 
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zasady, rodzic musiałby cały czas mieć dziecko „na oku”, 
a podczas swojej nieobecności w domu odcinać prąd bądź 
zmieniać hasło do komputera, tak, aby zachować zasadę 
o każdorazowym przestrzeganiu kary. Już na tym prostym 
przykładzie widać, z jak wieloma praktycznymi trudnościa-
mi wiąże się efektywne stosowanie kary. 

Co więc w zamian? Jaka jest alternatywa? W psychologii 
podkreśla się wagę wzmocnień – czyli nagród. W kształto-
waniu prawidłowych zachowań i postaw, kładzie się nacisk 
na podkreślanie, zauważanie i nagradzanie zachowań pożą-
danych, a więc takich, które rodzic chciałby nauczyć swoje 
dziecko. Natomiast te zachowania, które są niepożądane, 
należy ignorować. Oczywiście, nie wszystkie złe zachowania 
można „nie zauważać”. Kiedy dziecko może zrobić sobie lub 
komuś krzywdę, interwencja rodzica jest niezbędna. Jednak 
w wielu codziennych sytuacjach, takich jak przedrzeźnia-
nie siostry albo pyskowanie, zignorowanie zachowania jest 
możliwe. Kiedy jednak dziecko zrobiło coś złego np. znisz-
czyło książkę koledze w szkole albo wybiło okno sąsiadowi, 
rodzic również powinien interweniować, ale niekoniecznie 
karząc dziecko. Jak wspomniano wyżej, nieskuteczność 
kary polega m.in. na tym, że nie daje dziecku zrozumienia 
i nie uczy prawidłowych zachowań, a jedynie chwilowo 
„oducza” pod wpływem strachu. W takich sytuacjach więc, 
najlepszym sposobem byłaby rozmowa z dzieckiem i okaza-
nie mu zrozumienia. Nie krzyk a dialog. Jest dużo większe 
prawdopodobieństwo, że dziecko zrozumie, dlaczego postą-
piło źle wtedy, gdy mu się to po prostu wytłumaczy, a nie 

kiedy zabierze się mu telefon albo da klapsa. Bardzo istot-
ne jest również okazanie przez rodzica zrozumienia. Mimo 
iż dziecko postąpiło źle, rodzic nie powinien przestawać 
wspierać dziecka. Znów, jest dużo większa szansa, że dziec-
ko przeprosi i będzie chciało się poprawić, kiedy rodzic oka-
że mu ciepło, niż wtedy, gdy wyżyje na nim swoją złość. Jeśli 
natomiast chodzi o dobre, prawidłowe zachowania dziecka, 
bardzo istotne jest to, by rodzic je zauważał i podkreślał. 
Wzmocnienia mają dużo większą siłę przebicia niż kary. Nie 
tylko są skuteczne, ale również pozwalają na zbudowanie 
lepszej relacji z dzieckiem. Nie pełnej złości a wyrozumia-
łości. Oczywiście są przypadki „ciężkie”, gdy dziecko nie 
słucha albo sprawia rodzicom poważne kłopoty. Jest wiele 
przyczyn takich zachowań, sytuacje są przeróżne i nie spo-
sób przedstawić ogólnego modelu postępowania w danej 
sytuacji. W przypadkach trudnych, przekraczających możli-
wości rodziców, dobrym rozwiązaniem byłoby skorzystanie 
z pomocy psychologa.

Niekaranie jest wyzwaniem. Okazywanie wyrozumiało-
ści, powstrzymywanie złości, a przede wszystkim cierpli-
wość i wielokrotne tłumaczenie dziecku wielu kwestii jest 
czymś, czego również uczy się rodzic. Nikt nie jest idealny 
i żadna sytuacja (szczególnie ta konfliktowa) nie będzie 
przebiegała tak, jakbyśmy mogli sobie wyobrazić. Warto 
jednak mieć na uwadze to, że karanie chociaż proste, szyb-
kie i na pierwszy rzut oka „działa”, to w ogólnym rozrachun-
ku zawodzi.

►

Harmonogram	odbioru	dpadów	komunalnych	-	firmy
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Bolesław Kowalski

z	dziejów	wsi	Klecie

cz. V Wieś Klecie w okresie międzywojennym 
lata 1918 r. – 1939 r.

Na marginesie opisu: „Z DZIEJÓW WSI KLECIE jestem 
zobowiązany odpowiedzieć Juliuszowi Stankowi na 
Jego uwagi i zapytania do mnie w sprawie moich arty-

kułów umieszczanych w „WIADOMOŚCIACH BRZOSTECKICH”. 
Juliuszu, pytasz mnie, „skąd mam tak bogatą wiedzę i jaką posia-
dam literaturę w tej sprawie”. Po skończeniu studiów w Wojskowej 
Akademii Technicznej (WAT) w Warszawie zainteresowaniem moim 
były przedmioty ścisłe – matematyka, fizyka i pozostałe przedmioty 
przyrodnicze. Oprócz tych przedmiotów ciekawiła mnie historia, 
a przede wszystkim „HISTORIA ŚWIATA”, którą stanowią historię 
wielkich państw – mocarstw, a w nich małych społeczeństw, sku-
pisk lokalnych: miast i wsi. Po powrocie (po 62 latach) do rodzin-
nych Kleci i zamieszkaniu na miejscu mojego urodzenia zaintere-
sowałem się „Dziejami Ziemi Brzosteckiej”. Posiadam wszystkie 
tomy historii naszej Ziemi pod redakcją ks. Bogdana Stanaszka oraz 
książkę autorstwa śp. Zuzanny Rogalowej pt. „Tropem niezwykłych 
ludzi” i wszystkie miesięczniki „WIADOMOŚCI BRZOSTECKICH” 
zawierających liczne materiały opisujące wydarzenia, które prze-
szły do historii. Przestudiowanie tych materiałów i moja wiedza 
z zapamiętanych wydarzeń z lat szkolnych, wojennych i powojen-
nych skłoniły mnie do opisania „DZIEJÓW” swojej rodzinnej wsi 
– KLECIE.

Juliuszu! Jestem Ci wdzięczny, że wspomniałeś mojego ojca 
Jakuba Kowalskiego, który w 1944 r. odmówił podpisania „listy nie-
mieckiej” mimo zagrożenia jego życia ze strony policji niemieckiej. 
Tak, tato zawsze miał odwagę mówić prawdę, nie znosił tchórzo-
stwa i lizusostwa i to wpajał nam, dzieciom, w rodzinie. W moich 
artykułach staram się to samo czynić.

Po tej dygresji przechodzę do dalszego opisu „Dziejów wsi Kle-
cie”. 11 listopada 2022 roku obchodziliśmy 104. rocznicę uzyskania 
niepodległości Polski po 123-letniej niewoli (zaborów). Pierwsze lata 
niepodległości po 11 listopada 1918 roku były bardzo niespokojnie 
uwieńczone zabójstwem Gabriela Narutowicza I Prezydenta w 1922 
roku. Lata 1919-1920 – wojna „z bolszewizmem”. W okresie I wojny 
światowej i walkach późniejszych po 1918 r. wielu mieszkańców wsi 
Klecie zginęło i wielu rannych zostało inwalidami wojennymi.

Los ludności wsi Klecie był ściśle związany z losami ludzi żyją-
cymi w majątku dworskim. Majątek ten przeszedł gruntowe zmia-
ny pod względem własnościowym, ekonomicznym i technicznym 
(technologicznym). Nowy właściciel majątku – rodzina Pawłow-
skich nastawiona była na unowocześnienie swojego gospodarstwa. 

Faktycznym dokumentalnym właścicielem majątku była dzie-
dziczka z rodziny Nowaków: Honorata Pawłowska. Data jej urodze-
nia jest mi nieznana. Mogę ją określić w przybliżeniu porównując 
daty urodzenia moich rodziców (ojciec urodzony w 1882 roku, mat-
ka 1890 r.). H. Pawłowska była starsza od mojego ojca nie więcej niż 
10 lat, czyli urodziła się ok. 1872 r. Przyjmując wiek niewiast wycho-
dzących za mąż na 20 lat, zawarcie małżeństwa z Andrzejem Paw-
łowskim mogło nastąpić w latach 1890-1892. Do końca XIX wieku 
(1900 r.) urodzili się czterej synowie i córka. Po skończeniu I wojny 
światowej i uzyskaniu niepodległości Polski byli już pełnoletnimi 
osobami. Majątek dworski zmodernizowano i unowocześniono. 

Wprowadzono maszyny do prac polowych (kosiarki, żniwiarki, gra-
biarki – wszystkie o napędzie konnym), młockarnie. Zbudowano 
gorzelnię, kuźnię, czworaki dla robotników dworskich. Zarządzano 
majątkiem dworskim przez członków rodziny Pawłowskich. Najstar-
si synowie: Witold i Zbigniew otrzymali od matki Honoraty Paw-
łowskiej majątki na własność. Synowi Witoldowi wykupiła majątek 
dworski w Smarżowej. Synowi Zbigniewowi przekazała na jego 
własność wszystkie grunty dworskie położone w gminie Brzostek 
I (miasto Brzostek) tzw. „Podmieście” – wielkości ok. 50 morgów 
(28 ha) i obszar leśny w Kamienicy Górnej około 35 ha. Syn Wiesław 
Pawłowski najwyżej wykształcony, pracownik na placówce dyplo-
matycznej we Francji, tam ożeniony i zamieszkały otrzymał majątek 
w Olechowcach koło Sanoka ok. 25 morgów. Ten majątek otrzyma-
ła H. Pawłowska w spadku po swojej matce Antoninie Nowakowej. 
Pozostały majątek dworski w Kleciach wg sporządzonego testa-
mentu (w latach II wojny św.) mieli odziedziczyć: córka Wanda 
Kochanowska i najmłodszy z dzieci syn Czesław Pawłowski jako 
główny dziedzic majątku dworskiego z zabudowaniami i inwen-
tarzem. Ważne decyzje były podejmowane wspólnie przez matkę 
i przyszłego dziedzica, syna Czesława Pawłowskiego. Córka Wanda 
wyszła za mąż za Andrzeja Kochanowskiego – legionistę bliskiego 
współpracownika i działacza w otoczeniu J. Piłsudskiego – uczest-
nika „I kadrowej”. Z małżeństwa Kochanowskich urodziło się dwoje 
dzieci: córka Ewa ur. w 1929 albo 1930 roku i syn Marian urodzony 
w 1933 roku. Rodzina Kochanowskich, zamieszkała w oficynie (obok 
dworku), otrzymała (w testamencie) ziemie znajdujące się po lewej 
stronie Wisłoki przed wsią Błażkowa. Zbigniew Pawłowski mieszkał 
(2 pokoje) w północnej części dworku. Dochód rodziny Pawłowskich 
pochodził ze sprzedaży upraw ziemskich i gospodarki leśnej znajdu-
jącej się w Kamienicy Górnej oraz w Hucie Gogołowskiej. W docho-
dzie duży udział miała produkcja spirytusu w gorzelni. Sezon 
gorzelniany trwał około sześciu miesięcy – w okresie zimowym,

W majątku dworskim zatrudnieni byli w służbie dworskiej: 
kucharki, pokojówki, praczki, lokaje, gońcy, powoźny oraz robotni-
cy: karbowy, polowy, kowal, ogrodnik, fornale, (pastuch) stajenny, 
chlewnicy i inni robotnicy fizyczni. Pracami robotników fizycz-
nych w gospodarce dworskiej kierował karbowy. Pracami polowy-
mi (plewienie, prace żniwne, wykopki) kierował polowy. Pracami 
w ogrodach owocowym i warzywnym kierował ogrodnik. Kowal 
i stelmach prowadzili warsztaty: kuźnię i stelmarnie, produkujące 
sprzęt i naprawy, podkuwanie koni przez kowala, okuwanie sprzętu 
(wozów) i inne naprawy.

Udojem bydła zajmowały się kobiety z rodzin fornali. Udój był 
prowadzony ręcznie, elektryczności nie było (urządzeń elektrycz-
nych – dojarek – nie było). Wszystkie prace fizyczne wykonywane 
były ręcznie, w ustalonym czasie w ciągu dnia roboczego, który 
był sygnalizowany dźwiękiem gongu używanego przez karbowe-
go. Przykładowo: wzywanie dojarek do dojenia krów ogłaszano 
gongiem przez kilka minut, co kojarzyło się z głosem: „do-do-ju, 
do-do-ju”.

W okresie zimowym, kiedy nie było prac polowych, trwała praca 
w gorzelni produkującej spirytus alkoholowy. Fornale zwozili drze-
wo z lasów w Kamienicy Górnej.

Robotnicy dworscy, jak: karbowy, polowy, ogrodnik, fornale 
mieszkali w domach dworskich zwanymi: czworakami. Zatrud-
nieni we dworze mieszkańcy ze wsi, mieszkali w swoich domach 
wiejskich. Była to ludność wywodząca się z biedniejszych rodzin 
wiejskich, zajmująca się rzemiosłem, przeważnie krawiectwem, 
szewstwem, stolarstwem, ciesielstwem i.in.
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W roku 1935 rodzina Kochanowskich przeniosła się z Kleci do 
Krakowa. Objęła majątek dworski w miejscowości – koło Krakowa 
– w Mogielanach.

Andrzej Kochanowski, mieszkając w Kleciach, w dużej mierze 
przyczynił się do rozwoju życia kulturalnego w Kleciach. Założył 
związek „STRZELEC”, w którym uczestniczyli młodzi chłopcy. Uczy-
li się w nim zasad wojskowych i sztuki wojennej: (regulaminów, 
musztry, posługiwanie się bronią, strzelaniem). Związek „STRZE-
LEC” posiadał świetlicę, która znajdowała się w budynku stojącym 
w miejscu dzisiejszego placu zabaw przed domem ludowym. Rozwi-
jała się kultura ludowa w muzyce i przyśpiewek w uroczystościach 
weselnych, zabaw i potańcówkach. Zawiązywały się organizacje 
społeczne, polityczne i religijne. Były to początki rozwoju kultury 
w Kleciach. Istniał wielki kontrast między dworem a wsią. Tylko 
rodzina Pawłowskich mogła sobie pozwolić na dekorację pomiesz-
czeń (pokoi) dworskich obrazami dzieł malarstwa europejskiego 
i polskiego (Matejki, Gierymskiego czy Gryglewskiego). W chatach 
wiejskich na ścianach wisiały obrazy święte z wizerunkiem P. Jezu-
sa i Matką Boską oraz krzyż, przed którymi się modlono. We dwo-
rze były organizowane zabawy z tańcami polonezów i walców przy 
muzyce fortepianowej. Na wsi odbywały się potańcówki z tańcami: 
„wściekłej polki”, „chodzonego”, „okółki” przy muzyce grajków 
wiejskich (samouków) i przyśpiewek. Potańcówki były organizowa-
ne w czasie wesel i uroczystości rodzinnych, oraz okazyjnie. Dość 
liczne piosenki ludowe i przyśpiewki zachowały się przez dłuższy 
okres. Dziś znają je nieliczne osoby. Miejscem częstych potańcówek 
wiejskich był mój dom rodzinny (duża izba z podłogą). Zapamięta-
łem słowa przyśpiewki, które brzmią: 

„Ucieszcie się ludzie, w kowalowej budzie
Jak się ucieszycie, budę rozwalicie”. 
Dom mój z racji potańcówek nazywano „KOWALÓWKĄ”. Tak 

nazwałem mój domek, w którym obecnie mieszkam. 
Oświata ludności wiejskiej w Kleciach była jeszcze na niskim 

poziomie, szerzył się analfabetyzm. W Brzostku wprowadzona 
została szkoła powszechna – 7-klasowa. Większość dzieci wiej-
skich nie kończyła nauki pełnej siedmiolatki, kończąc eduka-
cję podstawową w 2., 3. czy 4. klasie. Po latach ludzie stawiali się 
wtórnymi analfabetami. Mimo tak niskiej oświaty wśród ludności 
wiejskiej, we wsi Klecie nastąpił znaczący postęp unowocześnienia 

gospodarstw. Bogatsi i średniorolni chłopi budowali budynki nowo-
czesne. Budowane one były z drewna ciosanego, szalowane gład-
kimi deskami, z dachami krytymi dachówką lub blachą. Niektóre 
takie budynki zachowały się do obecnych czasów. Budynki gospo-
darcze również budowane były w sposób nowoczesny. Duże zain-
teresowanie miały stawiane w gospodarstwach wiejskich wiatraki, 
w których mielono zboże zastępujące żarna. Nad rzeką „Przyrwą” 
(Gogołówką), pracował młyn, prowadzony przez Józefa Kolbusza. 
Rozwijało się rzemiosło. Istniały warsztaty krawieckie, szewskie, 
kuźnie wiejskie, stolarnie i in. Produkcję rolną – płody rolne, wyro-
by mleczne, hodowlane oraz wyroby rzemieślnicze można było 
upłynnić u skupujących Żydów i na jarmarkach w Brzostku.

W takiej sytuacji ekonomicznej znajdowała się nieliczna część 
gospodarstw wiejskich. Ludność wiejską we wsi Klecie w przewa-
żającej części składała się z biedoty odziedziczonej z biedy galicyj-
skiej. Była to ludność bezrolna lub małorolna (ok. 1 morga – 28 arów) 
pola z chatą pod strzechą.

W 1938 r. (albo 1939 r.) rodzinę Pawłowskich dotknęła wielka 
tragedia, spowodowana katastrofą samochodową, w której zginęło 
5 osób z tej rodziny. Samochodem produkcji włoskiej (przedwojen-
nym Fiatem – „minerwa”) jechała rodzina Pawłowskich (6 osób): 
Witold Pawłowski wraz z czworgiem osób z jego rodziny oraz bra-
tanica – DZIDZIA (ok. 17-18 lat) – córka brata Zbigniewa. Wracali 
z odwiedzin krewnych we dworze w Strzegocicach k. Pilzna do 
Smarżowej i Kleci. Wisłoka w tym czasie powodzi (miesiąc lipiec). 
Przejeżdżając przez most na Wisłoce w Jaworzu, mijając chłopa 
z krową goniącą na pastwisko, kierowca uderzył samochodem 
w barierkę drewnianą mostu i auto z pasażerami wpadło do wezbra-
nej rzeki. Z zatopionego samochodu wyratował się i wypłynął tylko 
syn Witolda – Andrzej Pawłowski (17 lat). Pozostałe 5 osób poniosło 
śmierć przez utopienie.

Wybuch II wojny zbliżał się niechybnie. Przyszły dziedzic mająt-
ku dworskiego w Kleciach, Czesław Pawłowski, po ukończeniu 
nauk w szkołach wyższych, będąc w rezerwie w stopniu poruczni-
ka, został zmobilizowany do armii Wojska Polskiego. Syn Zbigniew 
mieszkający w dworku, żył w separacji z matką. W czasie wybuchu 
wojny spowodowanego napaścią armii hitlerowskiej na Państwo 
Polskie, Honorata Pawłowska była osamotniona. Jej podeszły wiek 
nie pozwalał na dobre zarządzanie swoim majątkiem.

z	prac	
rady	Miejskiej
Opracowała Marzena Sołtys

W dniu 22 grudnia 2022 roku odbyły się LIV obrady 
rady Miejskiej Brzostek. Podczas posiedzenia przyję-
to Uchwałę Budżetową Gminy Brzostek na 2023 rok, 

która zakłada:
1. Dochody budżetu w łącznej kwocie 76 744 071,00 zł,
2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 87 486 024,00 zł,
3. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 10 741 953 zł,
4. Przychody budżetu gminy na kwotę 13 841 953,00 zł,
5. Rozchody budżetu gminy na kwotę 3 100 000 zł.
Ponadto przyjęto następujące uchwały:
- w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Brzostek na lata 2022-2030,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 
Nr  XL/344/21 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 29 grudnia 

2021 roku,
- uchylenie uchwały nr XXXIII/295/21 Rady Miejskiej 
w Brzostku z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie upo-
ważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zo-
bowiązania finansowego na poczet środków budżetu 
gminy w 2022 i 2023 roku, z przeznaczeniem na wkład 
własny inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wod-
nej w gminie Brzostek. Etap I i Etap II”,
- uchylenie uchwały nr XXXVII/310/21 Rady Miejskiej 
w Brzostku z dnia 30 września 2021 roku w sprawie wy-
rażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykra-
czającego poza rok budżetowy,
- uchylenie uchwały nr Uchwała Nr XXXVII/305/21 
Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 września 2021 
roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobo-
wiązania finansowego,
- w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika 
Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej w Brzostku.
- w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii w Gminie Brzostek na lata 

2023-2024”,
- w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu 
pojazdu,
- w sprawie rozpatrzenia petycji,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmi-
strza Brzostku,
- w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Re-
wizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku na 2023 rok,
- uchwała w sprawie zamiany działek położonych 
w Kleciach,
- w sprawie przejęcia darowizny działki położonej 
w Smarżowej pod regulację drogi wewnętrznej,
- w sprawie przejęcia darowizny działki położonej 
w Głobikówce przeznaczonej pod regulację drogi 
wewnętrznej,
- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie 
przez Gminę Brzostek nieruchomości położonej w Woli 
Brzosteckiej,
- w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do za-
ciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środ-
ków budżetu gminy w 2023 roku.
Pełna treść uchwał podjętych na sesji prezentowana 
jest w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Turniej	w	Piłce	
Siatkowej	dziewcząt

Po dwuletniej przerwie 8 grudnia udało się wznowić 
wieloletnią tradycję, jaką jest Mikołajkowy Turniej 
w Piłce Siatkowej Dziewcząt z klas IV – VI. W turnieju 

wzięło udział 3 szkoły z terenu Gminy Brzostek (SP Brzostek, 
SP Nawsie Brzosteckie, SP Januszkowice). Zawody zostały 
rozegrane systemem „każdy z każdym”. Rozgrywane mecze 
stały na bardzo wysokim poziomie oraz dostarczały wielu 
ciekawych akcji oraz siatkarskich wymian. Pomimo małej 
liczby drużyn wszystkim uczestniczkom turnieju należą 
się słowa uznania za udział w zawodach, zaangażowanie, 
walkę do ostatniego punktu oraz za ducha fair play, w jakim 
rozgrywane były zawody. Najlepszą drużyną okazała się 
Szkoła Podstawowa z Januszkowic, która podczas całego 
turnieju wygrała wszystkie spotkania. Na drugim miejscu 

uplasowała się szkoła z Nawsia Brzosteckiego, zaś brązowe 
medale wywalczyły zawodniczki z Brzostku. Nagroda indy-
widualna powędrowała do Natalii Łukasik (SP Januszko-
wice) Wręczenia nagród dokonał Kierownik OSiR-u Andrzej 
Piękoś. Wszystkim uczestnikom oraz kibicom dziękujemy 
za przybycie, sportową rywalizację oraz wiele ciekawych 
i efektownych akcji. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów. 

Szczegółowe wyniki:
SP Brzostek - SP Nawsie Brzosteckie  

0:2 (16:25, 20:25)
SP Januszkowice - SP Brzostek  

2:0 (25:12, 25:13)
SP Nawsie Brzosteckie - SP Januszkowice  

1:2 (28:26, 4:25, 7:15)

Klasyfikacja końcowa:
1. SP Januszkowice
2. SP Nawsie Brzosteckie 
3. SP Brzostek

Mistrzostwa	
Jasła	w	Karate	
Kyokushin

10 grudnia 2022 r. w Jaśle 
odbyły się VIII Otwarte 
Mistrzostwa Jasła w Karate 

Kyokushin. W turnieju tym wzięło 
udział 94 zawodników z 12 klubów, 
w tym wielu medalistów mistrzostw 
Polski oraz mistrzostw Europy. Brzo-
stecki Klub Karate reprezentowało 
8 zawodników (7 z Brzostku oraz 1 z Pil-
zna), sędziowie sensei Robert Kolbusz 
2Dan oraz Paweł Bulsa 1Dan. Sekun-
dowali naszym zawodnikom Bartosz 
Mendoń oraz Robert Sołtys. 

Miejsca na podium dla Brzostku 
w kumite zdobyli: 

2. miejsce – Wiktoria Pietrzycka, 
3. miejsce – Laura Kolbusz, Karol 

Syrek, Aleksander Mateja, Paweł 
Nowicki.

Ponadto Brzostek reprezentowa-
li: Julia Łącka, Tymoteusz Parat oraz 
Jakub Dereń (Pilzno). Wszystkim 
zawodnikom gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów.

Robert Kolbusz

Magdalena Kawalec
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SP	Januszkowice	
zwycięzcami	
Turnieju	Piłki	
nożnej	gminy	
Brzostek

W hali sportowej im. Agaty Mróz-Ol-
szewskiej po raz kolejny spotkały 
się reprezentacje szkół z gminy 

Brzostek, które rywalizowały w Mikołajkowym 
Turnieju Halowej Piłki Nożnej Gminy Brzostek 

pod Patronatem Burmistrza Brzostku Kat. SP 
KL. VI–VIII. W organizowanych przez Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Brzostku piłkarskich 
zmaganiach wzięło udział sześć szkół z terenu 
gminy. Od pierwszego gwizdka u każdej dru-
żyny dało się zauważyć duże zaangażowanie 
oraz chęć zwycięstwa. Emocje równie duże jak 
na Mistrzostwach Świata w Katarze. Turniej 
został rozegrany systemem „każdy z każdym”. 
Po rozegraniu wszystkich 15 meczy z kom-
pletem zwycięstw zakończyli reprezentanci 
Szkoły Podstawowej w Januszkowicach, którzy 
w tym dniu nie mieli sobie równych. Na dru-
gim miejscu uplasowała się SP Grudna Górna, 
a na najniższym stopniu podium znalazła się 
brzostecka podstawówka. 

Po zakończeniu sportowych zmagań nad-
szedł czas na wręczenie nagród. Każda dru-

żyna otrzymała pamiątkowe 
dyplomy, a miejsca 1-3 honoro-
wane były okazałymi pucha-
rami, dodatkowo zawodnicy 
zostali nagrodzeni medalami. 

W turnieju przyznano także 
nagrody indywidualne. Królem 
strzelców został Gabriel Orkisz 
z SP Grudnej Grudna, nato-
miast statuetkę dla najlepszego 
bramkarza odebrał Rafał Bebel 
z SP Grudnej Górnej. Wręczenia 

nagród dokonał Kierownik OSiR Brzostek 
Andrzej Piękoś. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie dziękujemy za udział i sportowe 
współzawodnictwo. Gratulujemy zwycięzcom 
i życzymy dalszych sukcesów.

Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki:
SP Siedliska-Bogusz – SP Brzostek  0:1
SP Januszkowice – SP Grudna Górna  2:0
SP Gorzejowa – SP Smarżowa  0:2
SP Siedliska-Bogusz – SP Grudna Górna  0:2
SP Smarżowa – SP Brzostek  0:4
SP Januszkowice – SP Gorzejowa  2:0
SP Smarżowa – SP Siedliska-Bogusz  0:1
SP Gorzejowa – SP Grudna Górna 6:0
SP Januszkowice – SP Brzostek  1:0
SP Siedliska-Bogusz – SP Gorzejowa  5:1
SP Smarżowa – SP Januszkowice  1:4
SP Grudna Górna – SP Brzostek  1:0
SP Siedliska-Bogusz – SP Januszkowice  0:3
SP Brzostek – SP Gorzejowa 7:1
SP Grudna Górna – SP Smarżowa  5:0

Klasyfikacja końcowa:
1. SP Januszkowice 
2. SP Grudna Górna
3. SP Brzostek
4. SP Siedliska-Bogusz
5. SP Smarżowa
6. SP Gorzejowa

Turniej	Piłki	
nożnej	gminy	
Brzostek	Kat.	
SP	iii	-	V

W hali sportowej im. Agaty 
Mróz-Olszewskiej w Brzostku 
9 grudnia odbył się ostatni 

akcent imprez sportowych zorganizowany 
w ramach „Sportowych Mikołajek” przez 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku. 
Tym razem rywalizowały najmłodsze klasy 
szkół podstawowych w Mikołajkowym Tur-
nieju Halowej Piłki Nożnej Gminy Brzostek 
pod Patronatem Burmistrza Brzostku. Tak 
jak w starszej kategorii, tak i w młodszej 
w piłkarskich zmaganiach wzięło udział 
sześć szkół z terenu gminy. Zawody zostały 
rozegrane systemem „każdy z każdym”. Po 
rozegraniu wszystkich spotkań z komple-
tem punktów zwyciężyła SP Brzostek, która 
nie miał sobie równych. Na drugim miejscu 

uplasowała się SP Przeczyca, a na naj-
niższym stopniu podium znalazła się 
SP Januszkowice. 

Po zakończeniu sportowych zma-
gań wręczono nagrody. Każda druży-
na otrzymała pamiątkowe dyplomy, 
a najlepsza trójka turnieju otrzymała 
pamiątkowe puchary oraz medale. 

W turnieju przyznano także nagro-
dy indywidualne. Królem strzelców 
został Eryk Czajka z SP Brzostek, który 
zanotował na swoim koncie 10 trafień, 
natomiast statuetkę dla najlepszego 
bramkarza odebrał Kacper Michoński 
z SP Brzostek. Nagrody wręczył Kierownik 
OSiR Brzostek Andrzej Piękoś. Wszystkim 
uczestnikom serdecznie dziękujemy za 
udział i sportowe współzawodnictwo. Gra-
tulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych 
sukcesów.

Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki:
SP Nawsie Brzosteckie – SP Brzostek  0:2
SP Januszkowice – SP Grudna Górna  0:0
SP Gorzejowa – SP Przeczyca 0:4
SP Nawsie Brzosteckie – SP Grudna Górna  1:3
SP Przeczyca – SP Brzostek  0:2
SP Januszkowice – SP Gorzejowa  4:0
SP Przeczyca – SP Nawsie Brzosteckie 3:0
SP Gorzejowa – SP Grudna Górna 0:1

SP Januszkowice – SP Brzostek  0:4
SP Nawsie Brzosteckie – SP Gorzejowa  2:0
SP Przeczyca – SP Januszkowice  1:0
SP Grudna Górna – SP Brzostek  1:5
SP Nawsie Brzosteckie – SP Januszkowice  0:2
SP Brzostek – SP Gorzejowa 7:0
SP Grudna Górna – SP Przeczyca 0:2

Klasyfikacja końcowa:
1. SP Brzostek
2. SP Przeczyca 
3. SP Januszkowice 
4. SP Grudna Górna
5. SP Nawsie Brzosteckie 
6. SP Gorzejowa

Magdalena Kawalec

Magdalena Kawalec
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Mikołajki	na	sportowo	
w	Szkole	Podstawowej	
w	Januszkowicach

Tegoroczne mikołajki w naszej szkole upłynęły pod 
znakiem dobrej zabawy, a to wszystko za sprawą 
nagrody zdobytej w Ogólnopolskim Konkursie 

„Aktywna szkoła” w kategorii „Mała Szkoła Promująca 
Aktywny Styl Życia”. Dzięki otrzymanym środkom, po 
akceptacji zaplanowanych działań oraz wydatków przez 
Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rze-
szowie, było możliwe przeprowadzenie ciekawych grud-
niowych imprez oraz zakup sprzętu sportowego. Najpierw 
odbyły się siatkarskie potyczki. W każdej klasie zostały 
rozegrane zawody siatkówki-dwójki. Mecze stały na wyso-
kim poziomie, obfitowały w ciekawe akcje i przedłużone 
wymiany. Każdemu uczniowi należą się słowa uznania za 
udział, zaangażowanie, walkę do ostatniego punktu oraz za 
ducha fair play, w jakim toczyły się zmagania. 

Następnego dnia rozegrano turniej piłki nożnej dla 
uczniów uczęszczających na zajęcia SKS-u. Piłka nożna 

cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży, tym 
bardziej, że w tym samym czasie toczył się mundial w Kata-
rze. Z tego względu także w naszej szkole nie mogło zabrak-
nąć piłkarskich emocji. Atmosfera zawodów była wyjąt-
kowa. Wszystkie drużyny (występujące jako reprezentacje 
narodowe) nie odstawiały nogi, a emocji było co nie miara. 
Natomiast w „mikołajkach na sportowo” uczestniczyły kla-
sy 1-3. Rywalizacja toczyła się na mikołajkowym torze prze-
szkód. Dzieci mogły sprawdzić czy dzięki swojemu sprytowi 
i zapałowi dołączą do drużyny św. Mikołaja. Oprócz rywa-
lizacji nie mogło też zabraknąć zabawy. Atmosfera podczas 
zawodów była bardzo gorąca, z wielkim duchem radości 
i sportowej rywalizacji, a co najważniejsze, każdy uczeń 
dzielnie walczył i stawiał czoła swoim słabościom. Po kon-
kurencji sprawnościowej dzięki animatorce z Tęczowej Doli-
ny dzieci miały okazję do zabawy. Celem naszej szkolnej 
imprezy było podsumowanie pracy z uczniami w zakresie 
wychowania fizycznego, integracja środowiska nauczycieli 
i uczniów oraz propagowanie zasady fair play w szkolnym 
sporcie. Najlepszą nagrodą było zaangażowanie dzieci 
i radosne uczestnictwo w zabawie. W końcu najpiękniejszym 
podziękowaniem jest wdzięczność dziecięcych oczu i serc, 
a jak mawiał Janusz Korczak, jeden z największych autory-
tetów wśród przedwojennych polskich pedagogów: „Kiedy 
śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Nauczyciel WF Magdalena Kawalec
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groch	z	kapustą	

Na czym by tu jeszcze oszczędzić...

Dobrze, jeśli oszczędność mamy wpojoną od dziecka. 
W życiu przeważnie nie jest tak, że zawsze powodzi 
się nam świetnie - przeważnie raz lepiej, raz gorzej, 

a na emeryturze niemal zawsze to drugie. Obecnie dobija 
nas jeszcze inflacja, jakiej nie było od trzydziestu lat. Na 
czym możemy oszczędzić w tym kryzysie? Na ogrzewaniu, 
prądzie, gazie, ubraniu, jedzeniu, wypoczynku itd. 

Jak możemy oszczędzić na ogrzewaniu? Nie przeniesie-
my się do ciepłych krajów na zimę ani nie zmienimy strefy 
klimatycznej (...”taki mamy klimat” - jak słusznie powie-
działa była wicepremier). Zaczniemy od grubszych spraw: 
ocieplić dom, wymienić okna i drzwi na bardziej szczelne, 
zmienić ogrzewanie na ekonomiczniejsze (w Polsce to trud-
no zrobić: raz opłaca się gaz, raz węgiel, raz olej opałowy, 
drewno, ekogroszek, tzw. eko-miał, ogrzewanie elektrycz-
ne (podłogowe, maty kapilarne, piece indukcyjne), pompy 
ciepła (wodne, powietrzne, ziemne), fotowoltaika, małe 
wiatraki itp.) Trudno nadążyć za ciągle zmieniającą się 
polityką, przepisami, postępem technicznym. Wspomnę tu 
o programie termomodernizacji i fotowoltaiki z dużą dopła-
tą od Państwa. Ale sami możemy oddzielić część domu 
mało wykorzystywaną (przeważnie piętro, bo młodzi z cza-
sem opuszczają gniazdo rodzinne), wstawiając drzwi na 
schodach i instalując zawory termoregulacyjne przy grzej-
nikach, aby ustawić na nich jedynie minimalne ogrzewa-
nie w części mało używanej. Czasami trzeba wtedy prze-
nieść się ze spaniem na parter lub uruchomić zapomniane 
pierzyny - ponoć spanie w zimnym pokoju odmładza. Moż-
na też własnymi siłami ocieplić strych oraz sufit w dolnej 
kondygnacji. 

A jak możemy oszczędzić na prądzie? Przede wszystkim 
wymieniając zwykłe żarówki na energooszczędne, dobra-
ne mocą oświetlenia do przeznaczenia poszczególnych 
pomieszczeń. Fakt, są one znacznie droższe niż te zwykłe, 
ale powinny być bardziej trwałe i zużywają o wiele mniej 
prądu. Ważne jest też wyłączanie z prądu wszelkich urzą-
dzeń, które mają lampki sygnalizujące czuwanie, jeśli nie 
są aktualnie użytkowane (telewizor na noc, radio, kom-
puter itp). Pomimo że nie są w danym czasie użytkowane, 
czerpią z sieci energię. Musimy również pamiętać o wyłą-
czaniu światła podczas przemieszczania się pomiędzy 
pomieszczeniami i gaszeniu np. w przedpokoju po zdjęciu 
wierzchniego ubrania. Wygodne jest używanie elektrycz-
nego czajnika - pamiętajmy, aby gotować tylko tyle wody, 
ile potrzebujemy (nie warto gotować tej samej wody kil-
kakrotnie). Zmywarkę powinniśmy nastawiać przy peł-
nym załadowaniu - tyle samo prądu zużyje się przy prawie 
pustej jak i pełnej zmywarce, gdyż zależy to od długości 
cyklu zmywania i temperatury. Podobnie jest z pralką - tu 
należy sugerować się temperaturą prania zalecaną przez 
producenta ubrań, umieszczoną na metce. Jeśli możemy 
prać skutecznie w temperaturze 30oC i krócej, to po co prać 

długo i w gorącej wodzie, tym samym zużywając więcej 
energii?

Ogrzewanie gazowe jest bardzo wygodne, ale obecnie 
bardzo drogie. Ustawiajmy więc temperaturę na czujnikach 
tylko niezbędą dla określonych pomieszczeń i korzystaj-
my z zaworów termoregulacyjnych. Nawet dobór palnika 
w kuchence do wielkości garnka ma znaczenie, aby pło-
mień nie wydostawał się spod jego dna. Pamiętajmy, że im 
mniej wody gotujemy, tym mniej gazu zużywamy.

Kiedyś kupowaliśmy ubrania dobrej jakości, a tym 
samym droższe i nosiliśmy je bardzo długo - moda nie 
zmieniała się tak szybko, a nikomu nie zależało, aby zde-
cydowanie odróżniać się od innych. Teraz moda zmienia 
się co roku i tyle czasu nosi się różne ubraniowe dziwac-
twa; przy czym niemal nikomu nie zależy na jakości, sko-
ro ubrania zaraz lądują.... no gdzie? W koszu na śmieci nie 
wolno, dobrze że jeszcze różne fundacje i organizacje pro-
wadzą zbiórki sprzed posesji. A na świecie produkuje się 
tak dużo odzieży, że część nowych ląduje na pustyni Ata-
kama w Chile! Praktyczne - ekologicznie i ekonomicznie - 
jest kupowanie ciuchów w ciucholandzie. Jest nieco taniej 
za dobrą odzież i ratujemy świat przed zalewem różnego 
rodzaju chłamu. Godne polecenia jest noszenie ubrań po 
starszym rodzeństwie lub oddawanie ciuchów kuzynostwu 
i przyjaciołom. Można się również ciuchami wymieniać.

Z jedzeniem jest kłopot, bo każdy lubi co innego. Do 
tego „lubienia” trzeba włączyć zdrowy rozsądek. Do sie-
dzenia przed komputerem czy z komórką w ręce nie trzeba 
dużo kalorii - odrzućmy słodycze, gazowane napoje, różne 
przegryzki, a włączmy warzywa i owoce - polskie jabłka są 
wyśmienite! Róbmy więcej sałatek (bez majonezu), jedz-
my więcej marchewki (dobra na wzrok), warzywa gotujmy 
krótko i nie wyrzucajmy ich z rosołu. Tarkujmy warzywa 
do zup na dużych oczkach, aby nie dało się ich wybierać 
- przewód pokarmowy nam się za to odwdzięczy! Ostatnio 
dowiedziałam się o fajnej metodzie na zupy - otóż po ugoto-
waniu zupy wlać wrzącą do litrowego słoika i po ostudze-
niu wstawić do lodówki. Przy gotowaniu następnych zup 
zrobić tak samo - w ten sposób uzbiera się kilka rodzajów 
zup do wyboru w kolejnych dniach i nie będziemy zmu-
szeni jeść dwa czy trzy dni tej samej zupy! Ten genialnie 
prosty sposób sprawdza się w gospodarstwie jedno- czy 
dwuosobowym, a takich obecnie jest sporo. I oszczędamy 
na energii. Podobnie można zrobić z bigosem czy fasolką 
po bretońsku.

Wypoczynek to ważna sprawa. Aby wypocząć, trze-
ba wyjechać z domu - oderwać się całkowicie od spraw 
codziennych. Nie jest dobrym pomysłem wyjazd do rodziny 
czy znajomych - nie wypoczną ani goście, ani gospodarze. 
Przy obecnej drożyźnie dobrym rozwiązaniem są wypady 
jednodniowe, bez noclegów, nawet z własnym prowiantem 
(ewentualnie z obiadem w barze). Najważniejsze jest dobre 
zaplanowanie takiego wyjazdu - gdzie, w jakim celu, co 
zwiedzić i zobaczyć, kupić bilety przez Internet, aby nie 
stać w kolejkach, dostosować trasę do możliwości fizycz-
nej uczestników. A wiem z doświadczenia, że nasza okolica 
w promieniu 100 km obfituje w miejsca ciekawe kultural-
nie, przyrodniczo, historycznie, zdrowotnie i kulinarnie. 

Janina Słupek
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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 
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Opłata za zamieszczenie reklamy lub ogłoszenia 
w jednym numerze: 
1 strona A4 160 zł
½ strony A4 90 zł
¼ strony A4 lub mniej 60 zł

UWAGA!
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Publikując materiał nade-
słany, redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść, która może być 
sprzeczna z naszymi poglądami. Przesłanie materiałów niezamawianych 
nie jest równoznaczne z ich opublikowaniem, będą one zamieszczane 
w gazecie w miarę możliwości. Redakcja zastrzega sobie prawo do skra-
cania materiałów oraz do korekty w zakresie poprawności językowej. Ze 
względu na druk w kolorze materiały graficzne na szerokość strony A4 
powinny posiadać min. 3 mm margines i obowiązkowo 3 mm na spad ze 
wszystkich boków.
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Materiały do kolejnego numeru „Wiadomości
Brzosteckich” prosimy przesyłać do 7 lutego 2023 r. na 
adres wiadomosci@brzostek.pl
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RozwiązAniA zAgAdek i kRzyżówki 
z popRzedniego numeRu

Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Jodła kaukaska
Fotograficzna zagadka geograficzna: Wiedeń
Hasło krzyżówki: Zapalaj kaganek, zanim mrok zapadnie.

Nagrodę książkową wylosowali: Zofia Kumięga z Brzost-
ku (krzyżówka), Jadwiga Białas z Nawsia Brzosteckiego 
(zagadka geograficzna), nie wpłynęła poprawna odpowiedź 
na zagadkę przyrodniczą.

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

Katarzyna Zięba z Brzostku

Milena Nawracaj z Woli Brzosteckiej

Adriana Kruk z Kleci

Amelia i Bartosz Tyburowski z Brzostku

Tomasz Baran z Brzostku


