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Bączałka 2 3 266 -0,38 323 82
Brzostek 23 25 2 717 -0,07 882 308
Bukowa 2 9 442 -1,58 518 85
Głobikówka 4 0 250 1,60 384 65
Gorzejowa 4 5 667 -0,15 735 91
Grudna Dolna 5 4 406 0,25 506 80
Grudna Górna 3 2 493 0,20 825 60
Januszkowice 12 8 837 0,48 942 89
Kamienica Dolna 4 6 550 -0,36 352 156
Kamienica Górna 8 5 765 0,39 1 180 65
Klecie 1 3 649 -0,31 488 133
Nawsie Brzosteckie 8 9 832 -0,12 620 134
Opacionka 3 4 398 -0,25 398 100
Przeczyca 8 10 673 -0,30 719 94
Siedliska-Bogusz 13 8 967 0,52 1 238 78
Skurowa 3 5 397 -0,50 416 95
Smarżowa 6 4 656 0,30 885 74
Wola Brzostecka 6 7 512 -0,20 522 98
Zawadka Brzostecka 3 2 404 0,25 285 142
Razem 118 119 12 881 -0,01 12 219 1,1
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Burmistrz 
Wojciech 

Staniszewski
Burmistrz Brzostku informuje

1. Aż 7,38 mln zł na kolejne prorozwo-
jowe inwestycje drogowe w Gminie 
Brzostek!
W tej edycji naboru obydwa zgłoszo-
ne przez nas zadania znalazły się na 
ostatecznej liście wniosków objętych 
dofinansowaniem z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg. Pierwsze z nich 
to rozbudowa drogi Przeczyca-Sku-
rowa na odcinku 1,29 km – od bu-
dynku Domu Ludowego w Skurowej 
aż do drogi powiatowej. Pierwotny 
wniosek zakładał odcinek krótszy, 
ale udało się na czas doprojektować 
pozostałą część drogi i niebawem 
rozpoczną się prace.
Drugie zadanie to budowa drogi 

2KDD w m. Brzostek i cz. m. Zawad-
ka Brzostecka. Inwestycja zakłada 
zaprojektowanie i budowę prawie 
900 m odcinka nowej drogi w strefie 
objętej miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego. 
Obydwie drogi uzyskały 60% dofi-

nansowania. Obecnie czekamy na 
podpisanie umowy o dofinansowa-
nie z Urzędem Wojewódzkim.

2. Trwa rozbudowa Urzędu Miejskiego. 
Do końca lutego powinny zakończyć 
się roboty murarskie i zostanie wyla-
ny strop. Na marzec przewidziana jest 
budowa dachu oraz montaż stolarki 
okiennej. Prace idą zgodnie z harmo-
nogramem, a ich zakończenie przewi-
dziane jest na koniec października.

3. 317 tys. zł to wartość sprzętu, który 
Gmina Brzostek zakupiła w celu wy-
posażenia gabinetu rehabilitacyjnego 
tworzonego obecnie w brzosteckim 
ośrodku zdrowia. Gabinet ten powsta-
nie na I piętrze budynku przy ul. My-
słowskiego w miejscu dotychczasowej 
siedziby MGOPS. Niebawem ruszą 
prace remontowe wewnątrz budynku. 
Jak już informowałem, w ubiegłym 
roku w obiekcie zamontowano windę 
dla niepełnosprawnych, a w jego oto-
czeniu powstał parking na ok. 40 po-
jazdów oraz poszerzono wjazd. Koszt 
dotychczasowych prac to przeszło 
450 tys. zł.

4. Dzięki staraniom dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Przeczycy Pana Da-
riusza Dziedzica jeszcze w ubiegłym 
roku przeprowadzono gruntowny 
remont schodów przy głównym wej-
ściu do dworku. Bardzo bym chciał 
odnowić również spichlerz znajdu-
jący się obok szkoły. Mamy opraco-
waną kompletną dokumentację pro-
jektową na ten cel. Obecnie pojawiła 
się możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych. Być może i to się uda. 
Uważam, że odnowiony i pozosta-
wiony do dyspozycji szkoły spichlerz 
znacznie by poprawił bazę lokalową 
placówki. Udałoby się również zacho-
wać historyczne dziedzictwo, jakim 
jest budynek dworku i otaczający go 
park.

5. 23 lutego poznamy oferty na I etap 
modernizacji dróg wewnętrznych. 
W ramach tego zamówienia planuje-
my przebudować 31 odcinków dróg 
o łącznej długości ponad 11 km. Naj-
korzystniejsza oferta w ubiegłorocz-
nym przetargu znacznie przekraczała 
kwotę przeznaczoną na ten cel, która 
została wyszacowana jeszcze przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie 
(styczeń 2022 r.) Jaki był ubiegły rok, 
wszyscy doskonale wiemy: wojna, 
inflacja, niestabilna sytuacja gospo-
darcza. Zmuszeni byliśmy wystąpić 
z wnioskiem o korektę zakresu rze-
czowego. Niemniej jestem przekona-
ny, że ogłoszony obecnie przetarg za-
kończy się podpisaniem umowy i już 
na wiosnę ruszą prace.
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Zawsze	czułem,	
że	jestem	z	Brzostku

Wywiad z Burmistrzem Brzostku 
Wojciechem Staniszewskim

Na początku poruszymy gorący temat, czyli 
budżet gminy na rok 2023, który jest jednym z naj-
większych budżetów w okolicy i rozsławił naszą gmi-
nę na kilka powiatów. Dlaczego w tym tak dużym 
budżecie nie zmieściło się lodowisko, o którym też 
było głośno?

Mógłbym zażartować, że po to, żeby ten budżet nie był 
jeszcze większy, ale tak na poważnie – 33 mln zł to budżet 
imponujący, niestety, z wielkim żalem musieliśmy zdjąć 
z planowanego budżetu właśnie budowę lodowiska, 
mimo że otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie w wyso-
kości 1,5 mln zł z Ministerstwa Sportu. Problem polega na 
tym, że mamy zaplanowanych tak dużo ważnych inwesty-
cji, że musieliśmy z czegoś zrezygnować. Liczba inwestycji 
wynika z tego, że otrzymaliśmy dużo środków z Rządowego 
Fundusz Polski Ład. Musimy je wydać w większości w roku 
2023, a resztę w 2024. Dlatego postanowiliśmy, że jeszcze raz 
zawnioskujemy o dofinansowanie na lodowisko i jego budo-
wę wpiszemy do budżetu na rok 2024.

Miejmy nadzieję, że uda się zrealizować tę inwesty-
cję, ponieważ na pewno zachęciłoby to ludzi do osiedla-
nia się w Brzostku. Wg najnowszych danych na koniec 
2022 r. Brzostek liczył zaledwie 2717 osób, a do tego od 
kilku lat utrzymuje się tendencja spadkowa. Jakie dzia-
łania Pan jako burmistrz mógłby podjąć, aby zachęcić 
ludzi do pozostania lub osiedlania się w Brzostku?

Podczas uroczystości związanych z 650-leciem lokacji 
Brzostku sporo mówiłem o tym, że naszym celem nie jest 
stworzenie z Brzostku metropolii, ale chcemy, żeby to było 
sympatyczne miasto, dobre miejsce do mieszkania dla kil-
ku tysięcy ludzi i w tym kierunku część rzeczy już robimy, 
a do części się przymierzamy. Na pewno na osiedlanie się 
w Brzostku ma wpływ ustawa o podwójnym opodatkowaniu 
wprowadzona po wystąpieniu Brytyjczyków z Unii Euro-
pejskiej. Część mieszkańców zdecydowała się na wymel-
dowanie z Brzostku i pozostanie w Wielkiej Brytanii. Na to 
nałożyła się też pandemia. Naturalną rzeczą jest to, że część 
mieszkańców wyjeżdża. Jeśli chodzi o Brzostek i naszą gmi-
nę, to wyludniają się nasze sołectwa. W samym Brzostku 
wprawdzie ciągle ubywa mieszkańców, ale nie są to znaczą-
ce liczby. Jest to jednak problem, któremu próbujemy prze-
ciwdziałać. Ludzie się osiedlają z powodu pewnych rzeczy 
– ważna tu jest dostępność do szkoły, przedszkola, żłobka, 
do przychodni. Jest to też kwestia infrastruktury rekreacyj-
nej, sportowej, ale też infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 
Wiele elementów ma wpływ na osiedlanie się ludzi – to bar-
dzo szeroki temat. Generalnie najważniejszym czynnikiem 
jest czynnik pracy. To jednak nie jest naszą mocną stroną. 
Troszkę nam się udało podnieść dostępność pracy w naszym 

terenie, ale nie ukrywam, że duże marzenia wiążemy z budo-
wą obwodnicy i powstaniem strefy ekonomicznej na Rów-
niach w Brzostku, bo tam mamy – co zawsze podkreślam 
– grunty gminne, więc nie będzie problemów z lokalizacją 
strefy i z możliwością podejmowania tutaj pracy przy jed-
noczesnym stałym poprawianiu oferty dla mieszkańców. Ta 
oferta jest bardzo szeroka. Zwróćcie Państwo uwagę, że na 
to składa się nawet to, co dzieje się w Centrum Kultury i Czy-
telnictwa – zwiększyła się liczba różnego rodzaju imprez, 
możliwości realizowania się seniorów, wzbogaciła się oferta 
zajęć i rozrywek dla dzieci. Ważna jest też jakość szkolnic-
twa, co w dzisiejszych czasach jest szczególnie ważne. To 
wszystko, co się teraz dzieje w Brzostku czy co już zostało 
zrobione, ma właśnie na celu stworzenie sympatycznego 
miasta, w którym fajnie by się mieszkało. Dodam jeszcze, że 
Francuzi, którzy chcą część swojego życia spędzić w spokoju 
lub emeryci, przenoszą się właśnie do takich prowincjonal-
nych miasteczek, gdzie się żyje w sposób bardziej zrelakso-
wany. To już obserwuje się w Polsce – wiele osób sprzedaje 
mieszkania w dużych miastach i przeprowadza się na wieś, 
żeby tutaj żyć spokojnie.

Trzeba przyznać, że Brzostek rzeczywiście pięk-
nieje – są nowe drogi, nowe chodniki, planowana jest 
strefa rekreacji, ale jest tu też duży problem – zwłasz-
cza w sezonie grzewczym – z zanieczyszczeniem 
powietrza. Na gęściej zaludnionych ulicach szczególnie 
wyczuwa się, że normy są znacznie przekroczone, co 
nie jest bezpieczne dla zdrowia. Myślę, że to też może 
zniechęcać do osiedlania się w Brzostku.

Nie zgadzam się z opinią, że ma to wielki wpływ i stano-
wi jakieś zagrożenie. Uważam, że jeśli chodzi o samą gminę, 
to tutaj nie mamy żadnych problemów. Natomiast zgodzę się 
z Panią Redaktor w przypadku Brzostku. Tu w okresie od 
późnej jesieni do wczesnej wiosny, z powodu ogrzewania 
tym i owym, zdarzają się skoki zanieczyszczenia powietrza, 
co pokazują nam nasze mierniki. Najgorzej jest w godzinach 
popołudniowych i wieczornych, wtedy wskaźniki poziomu 
zanieczyszczenia zmieniają się z zielonych na żółte, ale do 
czerwonych jest im daleko. ►

Wywiad przeprowadziła Urszula Kobak



► Ale czy przypadkiem sama gmina, a zwłaszcza 
Zakład Gospodarki Komunalnej, nie przyczyniają się do 
tego stanu rzeczy, ustalając w harmonogramie odbiór 
odpadów komunalnych w sezonie grzewczym tylko raz 
w miesiącu? Czy nie jest to formą zachęty do palenia 
śmieci?

My stosujemy się do przepisów wynikających z ustawy 
i obowiązek odbioru odpadów jest przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej realizowany. Rzeczywiście moglibyśmy zwięk-
szyć częstotliwość odbierania śmieci, ale to z kolei musiało-
by się przełożyć na cenę odbioru. Ta cena nie jest mała, choć 
w porównaniu do naszych sąsiadów opłaty są naprawdę 
niskie. Mogę tu złożyć dzisiaj pewną deklarację, że podwy-
żek w tym zakresie u nas nie będzie, dlatego że zauważamy 
wiele czynników sprzyjających temu – mianowicie zmniej-
sza się ilość śmieci, ludzie więcej płacą, co też ma wpływ na 
to, że cenę zapewne utrzymamy. Jednak gdybyśmy chcieli 
odbierać śmieci z większą częstotliwością, to wzrośnie koszt 
odbioru, co musiałoby się przełożyć na cenę.

Czy Urząd Miejski podejmuje jakiekolwiek działania 
w sytuacjach, kiedy wyczuwa się, że dym z pewnych 
domów jest szczególnie uciążliwy? Czy w ogóle zwraca-
cie uwagę na to?

Palenie śmieciami to proceder, z którym musimy bez-
względnie walczyć. Jest to w ogóle niezrozumiałe i nielogicz-
ne, że jeśli ktoś płaci za śmieci, to zamiast zsypać je do wor-
ka i wystawić do odbioru, to zadaje sobie trud i pali, i czyni 
straty względem środowiska i własnego domu. Tego nie 
rozumiem, ale faktycznie takie sytuacje mają miejsce. Jeżeli 
mamy temu zaradzić, to musimy mieć wsparcie mieszkań-
ców i informacje od nich, dlatego że urzędnik nie może stać 
przy każdym domu, żeby wiedzieć, czym się tam ogrzewa. 
Musimy mieć informacje od mieszkańców. Z tym jest pewien 
kłopot.

Na pewno, tym bardziej, że mieszkańcy nie chcą 
donosić.

Z tym bywa różnie. Tu przytoczę zabawną historię 
z dodatkiem węglowym. Było sporo zamieszania prawnego 
z tym dodatkiem. Kilka razy zmieniano zasady – najpierw 
że na jedno gospodarstwo domowe, później na wszystkie 
gospodarstwa domowe w danym budynku. Efekt był taki, 
że mieszkańcy w celu uzyskania tego świadczenia tworzyli 
rzeczy zgoła niesamowite. Mieliśmy taki przypadek, gdzie 
w jednym domu zadeklarowanych do odbioru śmieci było 
cztery osoby, a do dodatku węglowego zgłoszono pięć gospo-
darstw domowych. Mamy więc w tej chwili taką sytuację, 
że dostaliśmy od poszczególnych mieszkańców informację, 
ile osób mieszka w domu. Wstępna nasza analiza wykaza-
ła sporą część osób, które za śmieci nie płacą. Tu będziemy 
musieli podjąć działania, ponieważ urząd jest w posiadaniu 
oświadczeń osób o stanie zameldowania, więc porównamy 
je ze złożonymi deklaracjami „śmieciowymi”. Od marca 
będziemy się tym zajmować dokładniej, ponieważ wtedy 
urzędnicy zakończą już realizację pewnych zadań i będą 
bardziej dyspozycyjni, więc będą sprawdzać wnioski węglo-
we z deklaracjami do odbioru śmieci. Musimy pamiętać tutaj 
o jednej rzeczy – za każdego, kto nie płaci, a oddaje śmieci, 

muszą płacić ci, którzy złożyli uczciwe deklaracje.

Cały czas mówimy tu o ekologii, bo to jest ważny 
temat również pod kątem osiedlania się, ale Pan Bur-
mistrz wspomniał, że młodych ludzi, którzy szukają 
miejsca do zamieszkania, interesuje też lokalizacja 
szkół i przedszkoli. W Brzostku jest jedno przedszkole 
i jedna szkoła podstawowa. Czy Pan Burmistrz jest usa-
tysfakcjonowany poziomem wsparcia ze strony organu 
prowadzącego dla tej właśnie szkoły? Chodzi tu głów-
nie o zaplecze – bazę lokalową, wyposażenie.

Myślę, że nie mamy tu żadnego powodu do wstydu, jeśli 
chodzi o wsparcie dla edukacji. Chciałem tu wspomnieć, że 
w całej gminie mamy 15,5 mln subwencji, a do niej nasza 
gmina dokłada kolejne 10 mln i wydajemy w sumie na edu-
kację 25,5 mln. To jest naprawdę sporo i dla porównania 
– mamy niewiele ponad 12 mln wpływów ze wszystkich 
podatków od naszych mieszkańców, więc jeżeli od tej kwoty 
odejmiemy środki z tytułu tzw. rad sołeckich, czyli podatki 
rolne, leśne i dochody z wynajmu niektórych budynków, to 
się okaże, że cały podatek, który otrzymujemy z terenu gmi-
ny, jest przekazywany na edukację. To wskazuje tylko na to, 
jak wielkie pieniądze tu angażujemy. Natomiast czy jestem 
zadowolony? Na ile się orientuję, to sytuacja w naszych szko-
łach jest na poziomie całkiem dobrych placówek szkolnych 
w dużych miastach. Oczywiście mądry Żyd mawiał, że nigdy 
nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, więc i tutaj 
w wielu zakresach mogłoby być lepiej i cały czas to próbu-
jemy robić i szukamy możliwości wydania jeszcze jakichś 
pieniędzy, ale pod warunkiem, że przyniosłoby to jakąś 
konkretną wartość. Dlatego też m.in. przymierzamy się do 
wzmocnienia nauki języka angielskiego. To jest temat, który 
chcielibyśmy rozwinąć, bo wiemy doskonale, że znajomość 
tego języka jest dziś kluczowa w przypadku, gdy chcemy się 
ubiegać o dobrą pracę czy realizować swoje cele. Ja wiem, że 
Pani Redaktor nigdy nie będzie zadowolona z poziomu inwe-
stycji w oświatę, ale staramy się, żeby było dobrze.

Na koniec pytanie zupełnie „z innej beczki” – ostat-
nio niektórzy mieszkańcy mocno krytykują Pana Bur-
mistrza, że za bardzo interesuje się Pan sprawami Ukra-
iny, a za mało czasu poświęca na problemy lokalne, na 
zainteresowanie się, jak się żyje naszym rodzinom, któ-
re są dla Pana mniej ważne niż ukraińskie.

Myślę, że jest w tym sporo przesady. Należę do osób, 
które interesują się Ukrainą, tym, co się tam dzieje, ale 
absolutnie nie mogę się zgodzić z tym, że nie interesuję się 
mieszkańcami Brzostku. Kiedyś nasz znany emigracyj-
ny publicysta Jerzy Giedroyć powiedział, że jeżeli chodzi 
o bezpieczeństwo państwa polskiego, to patrząc przez pry-
zmat tego bezpieczeństwa, o wiele dla Polski jest ważniej-
szy sojusz z Ukrainą niż Unia Europejska. To jest prawda, 
bo zagrożenie nie jest ze strony Unii Europejskiej tylko od 
Putinowskiej Rosji. To, co się tam dzieje, przechodzi wszelką 
imaginację, więc należy w tym momencie wspierać Ukrainę 
i robimy to wszyscy. Zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli cho-
dzi o siły polityczne, to tu jest absolutna zgoda. Kłócimy się 
– mówię o politykach – we wszystkim, ale w tej kwestii na 
pewno nie. Ja – co mogę, to robię i wspieram moich kolegów ►
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walczących w Donbasie. Taki jest interes państwa polskie-
go. Osobna kwestia jest związana z faktem, że interesuję się 
Ukrainą, co nie jest tajemnicą, i mam bardzo dobre relacje 
z tamtejszymi samorządowcami.

Czy może nas Pan Burmistrz zapewnić, że my jednak 
jesteśmy ważniejsi dla Pana?

Powiem tak – mieszkałem ponad 20 lat w Krakowie 
i nie przestałem czuć się brzostowianinem, zawsze byłem 

z Brzostku. Najlepszym dowodem na to, był fakt, że kiedy 
jechałem do domu rodzinnego, to skręcając w Pilźnie na 
drogę prowadzącą do Brzostku, zaczynałem mówić gwa-
rą – naszą brzostecką. Jestem z tym miastem bardzo zżyty 
i z jego mieszkańcami. Nawet lata pomieszkiwania w Krako-
wie nie uczyniły ze mnie krakowianina i zawsze czułem, że 
jestem z Brzostku.

(Wywiad dostępny jest również w TV Brzostek.)

Co	poprawić	w	naszej	
gminie

Każdemu mieszkańcowi naszej społeczności 
zależy na tym, aby mieszkać w dobrze zorganizo-
wanej gminie, korzystać z jak największych uła-

twień i nowoczesnych rozwiązań. Nic w tym dziwnego, 
bo takie są oczekiwania od lokalnego samorządu. Po to 
wybieramy burmistrza, radnych i sołtysów, aby poprzez 
swoje działania takie właśnie inicjatywy realizowali. 

Podczas ostatniego wywiadu dla TV Brzostek zadano mi 
pytanie, co zrobić, aby w naszej gminie nie ubywało nam 
mieszkańców. Odpowiedź jest tyleż prosta, co skompliko-
wana. Trzeba szukać powodów, dla których mieszkańcy 
wyjeżdżają i sposobów, by je niwelować. O ile to pierwsze 
wydaje się dość oczywiste, o tyle drugie już nie takie pro-
ste. Z pewnością nie jesteśmy w stanie i raczej nigdy nie 
będziemy mogli zaoferować atrakcyjnych warunków pracy 
dla wszystkich naszych mieszkańców. Po pierwsze dlatego 
że nie mamy ofert dla wielu naszych studentów kończących 
wyższe uczelnie na kierunkach, dla których pracę oferują 
tylko wysokospecjalistyczne przedsiębiorstwa zlokalizowa-
ne najczęściej w dużych i przemysłowych ośrodkach miej-
skich. Po drugie część młodych ludzi po prostu lubi duże 
miasta i chce z nimi związać swoją przyszłość z racji róż-
nych możliwości, jakie dają takie ośrodki. My możemy jedy-
nie prowadzić działania na rzecz zwiększenia liczby miejsc 
pracy i to akurat nam się udaje, bo w ostatnich latach roz-
wój rynku doprowadził do nowych miejsc pracy zwłaszcza 
w handlu. Oczywiście chcielibyśmy wyjść poza handel, ale 
to wymaga odpowiednich inwestorów. Ich obecność warun-
kowana jest jednak właściwymi inwestycjami w infrastruk-
turę i lokalizację. Pozytywnym aspektem dla nas będzie 
obwodnica, bo jeśli powstanie, to rośnie szansa na taką 
formę strefy ekonomicznej, która skłoni do inwestowania. 
Trzeba jeszcze zauważyć i docenić fakt, że wielu naszych 
mieszkańców wróciło z zagranicy i rozpoczyna pracę na 
własny rachunek – zresztą często z doskonałym skutkiem. 
Wykorzystując doświadczenia nabyte za granicą, stają się 
niezwykle ważnym ogniwem w rozwoju przedsiębiorczości 
w naszej gminie.

Praca to bezsprzecznie najważniejszy powód, by pozostać 
w naszej społeczności lub tutaj się osiedlić. Nie jest jednak 
jedyny, bo ważne są również drogi, chodniki, infrastruktura 

wodno-kanalizacyjna, miejscowe plany zagospodarowa-
nia, upraszczające procedury związane z uzyskiwaniem 
pozwoleń budowalnych i likwidujące bariery administracyj-
ne. Niemałą rolę odgrywają także walory przyrodnicze – to 
akurat stanowi naszą silną stronę. Duże znaczenie ma także 
dostępność mieszkań, bo nie każdy wyraża zainteresowanie 
budowaniem domu czy zwykłym wynajmem. 

Występuje jeszcze jedna grupa elementów, która wpły-
wa na decyzję o wybraniu miejsca zamieszkania. Chodzi 
tu o jakość i dostępność służby zdrowia, poziom eduka-
cyjny naszych szkół, dobre przedszkola, żłobki, bliskość 
i jakość urzędów, wreszcie odpowiednia infrastruktura 
sportowo-rekreacyjna. Ta ostatnia nie budzi zastrzeżeń, 
a plany związane z budową w dalszej perspektywie lodowi-
ska i zagospodarowanie terenów wokół stadionu na potrze-
by rekreacyjne podnoszą tylko i tak wysoką jakość naszej 
oferty realizowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Nie 
możemy też narzekać na jakość usług medycznych. Uczci-
wa i zdrowa konkurencja między naszymi placówkami 
powoduje, że mieszkańcy mogą się cieszyć usługami na 
naprawdę wysokim poziomie, co potwierdzają zdobywane 
nagrody i realizowane projekty medyczne. W najbliższych 
miesiącach ruszy jeszcze rehabilitacja i to dodatkowo popra-
wi sytuację tych mieszkańców, którzy musieli szukać pomo-
cy poza naszą gminą. Poprawiliśmy też poziom i jakość 
naszej edukacji. Ostatnie wyniki egzaminu ósmoklasistów 
były bardzo dobre, a z języka polskiego wręcz doskonałe. 
We wrześniu wprowadzimy też w postaci pilotażowej naukę 
języka angielskiego w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej 
w Brzostku na zasadzie, że każdego dnia każda klasa będzie 
mieć godzinę zajęć tylko i wyłącznie w języku angielskim. 
Jeśli pilot się powiedzie, to w budżecie na 2024 rok zabezpie-
czymy środki na takie zajęcia we wszystkich klasach 1-3 na 
terenie naszej gminy. Myślimy też o klasach dwujęzycznych, 
to jednak wymaga znalezienia nauczycieli z uprawnieniami 
i należy rozpatrywać raczej jako proces. Już dziś namawiał 
będę naszych młodych nauczycieli przedmiotów ścisłych, 
humanistycznych i z zakresu nauczania początkowego, aby 
zdobywali odpowiednie uprawnienia językowe do prowa-
dzenia takich zajęć.

Pojawił się pomysł, aby w Brzostku powstało drugie 
przedszkole w połączeniu ze żłobkiem. Owszem, mamy 
u nas fantastycznie działający klub dziecięcy, który finan-
suje też w części gmina, ale chcemy mieć też propozycje 
dla naszych mieszkańców w postaci żłobka samorządowe-
go. Inny kłopot rysuje się z przedszkolem. Pomysł jest taki, 
żeby zabrać ze struktury Szkoły Podstawowej w Brzost-
ku oddziały przedszkolne i „zerówkę” i wraz ze żłobkiem 
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zlokalizować je w budynku dawnego gimnazjum jako przed-
szkole publiczne nr 2. Podobnie jak obecne przedszkole 
byłoby ono czynne do godz. 16.00, dając możliwość podjęcia 
pracy rodzicom bez potrzeby angażowania do opieki nad ich 
pociechami innych osób. Skończyłyby się też kłopoty z miej-
scami, których ciągle brakuje. 

Poprawi się nam i to jeszcze w tym roku komfort korzy-
stania z naszych urzędów. Gmina Brzostek do końca roku 
rozbuduje siedzibę magistratu, a to spowoduje zwiększe-
nie dostępnych powierzchni w domu kultury i możliwość 
wzmacniania i tak już dziś bogatej oferty zwłaszcza dla dzie-
ci i seniorów. W związku z posiedzeniami Rady Miejskiej 
główna sala nie mogła podlegać żadnej adaptacji. Teraz, 
kiedy rada obradować będzie w urzędzie, to będzie mogło 
się zmienić. MGOPS przeniesie się do budynku gimnazjum, 
gdzie będzie miał lepsze warunki lokalowe, a to poprawi 
poziom usług. Wszędzie coś się dzieje, nawet alejki na cmen-
tarzach to też zmiana jakościowa, chociaż mająca mniejszy 
wpływ na nasze decyzje co do zamieszkania

Nie ma jednak żadnego projektu, który miałby szansę na 
powodzenie, jeśli nie ma czynnika ludzkiego. Główna siła to 
zaangażowani w rozwój miejscowości mieszkańcy. I tutaj 
chcę wszystkich Was zachęcić do tego, żebyśmy czy-
nili nasze sołectwa, nasze miasto, sąsiedztwo fajnym, 
miłym miejscem, gdzie warto mieszkać. Mamy do tego 
wiele narzędzi. Prężnie działają straże pożarne, koła gospo-
dyń, stowarzyszenia emerytów i rencistów. więc zachęcam 
do robienia pikników sołeckich, gdzie ludzie po prostu się 
integrują, spotykają w swoim gronie i u siebie. Przykładów 
takich udanych imprez na terenie gminy jest bardzo wiele, 
jak chociażby Nawsie Brzosteckie czy Zawadka Brzostecka. 
Temu ma pomagać Centrum Kultury i Czytelnictwa, które 
dysponuje odpowiednim sprzętem, by wspomóc takie pikni-
ki. Warto też pamiętać, że mamy naszą gazetę „Wiadomości 
Brzosteckie” i TV Brzostek, które są otwarte na Wasze mate-
riały i propozycje, a wręcz potrzebują, żeby coś się działo, 
aby o tym pisać i transmitować. Pamiętać musimy o rozwo-
ju i zgłębianiu wiedzy samorządowej. Żyjemy w czasach tak 

niebywale nadętej demagogii, że trzeba czasami napraw-
dę dobrze się zastanowić, gdzie są realne pomysły, a gdzie 
czcza retoryka. Na to chcę Państwa uczulić. Nie może być 
więcej sytuacji, jak w zabawnym powiedzeniu: „Jak dobrze 
obiecasz, to zrobić nie musisz”. 

Drodzy Państwo, za gminę wszyscy odpowiadamy. Jed-

ni w sposób większy, bo o niej decydują, inni mniejszy, bo 
jedynie decydentów wybierają. Ale wszyscy tak samo two-
rzymy naszą społeczność, zatem dokładajmy starań, żeby 
była taka, za jaką się tęskni. Tęsknota to najlepsze uczucie, 
które zatrzymuje lub każe wracać. Zróbmy więc wszystko, by 
było za czym/kim tęsknić i do czego/kogo wracać. Dzielcie 
się też pomysłami i uczestniczcie w zebraniach mieszkań-
ców. To ważne miejsce, bo tam tworzymy naszą gminę. 

BRZOSTEK INFO POWRACA

Po dłuższej przerwie wraca na antenę pro-
gram informacyjny Brzostek-Info. Prezen-
tować go będzie Natalia Świętoń, a zapro-

szonych gości „odpyta” Urszula Kobak. Zapraszamy!

Brzostek za 10 lat 

Jak będzie wyglądał Brzostek za 10 lat? W jakim 
kierunku powinno się rozwijać nasze miasteczko? 
Czego oczekują mieszkańcy? Co chcieliby zmie-

nić? Czego im brakuje? O tym w anonimowym son-
dażu wypowiedzieli się dorośli i młodzież. Może nasi 
włodarze wykorzystają te sugestie w planach rozwoju 
Brzostku…

Dorośli
•  Brakuje mi słów, żeby to określić.
•  Chciałabym, aby w mojej miejscowości poprawił się stan 

dróg, ścieżki rowerowe, żeby można było bezpiecznie jeź-
dzić rowerem. Jednak najbardziej oczekuję budowy base-
nu, z którego mogłyby korzystać m.in. dzieci w czasie zajęć 
szkolnych.

•  Stabilna, mądra „władza” w gminie. Rozbudowa Szko-
ły Podstawowej w Brzostku. Likwidacja małych szkółek 
w gminie. Intensywne i skuteczne działania proklimatycz-
ne, zwłaszcza likwidacja trujących powietrze systemów 
grzewczych oraz skuteczna polityka odbioru i segregacji 
odpadów. Rozbudowa nowych ujęć wody pitnej.

•  Utworzyć więcej oddziałów w Przedszkolu w Brzostku 
i wydłużyć godziny dostępności przedszkola przy szkole 
podstawowej.

•  Za 10 lat w Brzostku będzie więcej pomników niż mieszkań-
ców i właśnie będzie trwała zbiórka na pomnik ostatniego 
brzostowianina.

•  Ważna dla wszystkich jest głównie obwodnica, żeby od-
ciążyć ruch na rynku. Zwiększyć liczbę miejsc pracy. Żeby 
powstały jakieś miejsca, gdzie można by było się spotkać, 
porozmawiać, wypić kawę lub herbatę w jakimś większym 
pomieszczeniu, z zachowaniem dyskrecji. Zmienić men-
talność społeczeństwa myślącego tylko o sobie, wytępić 
narcyzm.

Opracowała Urszula Kobak

fot. Paweł Batycki
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•  Chciałabym, aby Brzostek zacho-
wał swój małomiasteczkowy klimat, 
jednak życzyłabym sobie zmiany, 
jeśli chodzi o estetykę niektórych 
miejsc i świadomość ekologiczną 
mieszkańców.

•  Obwodnica, trasy rowerowe po 
Brzostku i okolicach, basen.

•  Więcej miejsc rozrywki dla dzieci, 
więcej materiałów do pracy w szkole.

•  Kino, więcej miejsc pracy.
•  Za dziesięć lat Brzostek powinien 

mieć już obwodnicę usprawniającą 
komunikację na naszych drogach. 
Z pewnością doczekamy się rewi-
talizacji rynku. Mam nadzieję, że 
miasteczko w pełni będzie miało dostęp do kanalizacji 
miejskiej, wszystkie ulice będą miały chodniki i dobre 
oświetlenie. Powstanie wiele ścieżek rowerowych i miejsc 
sprzyjających rekreacji na wolnym powietrzu, np. lodowi-
sko, basen, a nawet park linowy. Być może miasteczko się 
rozrośnie, niestety, kosztem sąsiednich miejscowości, któ-
re kiedyś wchłonie. Oczywiście chciałbym doczekać i zo-
baczyć te zmiany. 

•  Dużo zieleni, chodniki, ścieżki rowerowe, basen, lodowi-
sko, kino, obwodnica miasta.

•  Więcej zieleni na rynku brzosteckim (nowe drzewa, krze-
wy), nowe zakłady pracy.

•  Bloki mieszkalne dla młodych małżeństw, żeby można 
było ich zatrzymać w Brzostku.

•  Otwarcie piekarni.
•  Rozszerzona opieka medyczna (większy dostęp do specja-

listów, gabinety specjalistyczne, ratownictwo medyczne), 
nowe osiedla.

•  Poprawa infrastruktury – drogi, chodniki, obiekty spor-
towe, parkingi.

•  Budowa obwodnicy, rewitalizacja rynku, rozbudowa 
infrastruktury.

•  Rozbudowana brzostecka szkoła podstawowa (nowocze-
śnie wyposażone pracownie przedmiotowe, duża bibliote-
ka z czytelnią, świetlica z prawdziwego zdarzenia, szatnie 
z zamykanymi szafkami dla uczniów). 

•  Dom dziennego pobytu dla osób starszych (dla niepeł-
nosprawnych przywożonych nawet spoza gminy jest 
w Brzostku dwa obiekty, a seniorzy, zwłaszcza w bardziej 
zaawansowanym wieku nie mają się gdzie podziać i często 
spędzają w samotności całe dnie). 

•  Port lotniczy.
•  Chciałabym, by ludzie w Brzostku byli bardziej otwarci, 

mniej zawistni, byśmy wspólnie dbali o lokalnych przed-
siębiorców, wspierali ich i cieszyli się, że komuś się do-
brze wiedzie, że chce coś zrobić właśnie tu. Chciałabym, 
by Brzostek był nadal spokojnym, bezpiecznym miastecz-
kiem. Chciałabym móc usiąść spokojnie w pięknym parku 
z książką i kawką na wynos. By to było normalne, jak za 
granicą, a nie od razu odebrane, że coś ze mną nie tak. 
Chciałabym, żeby dbano o bezpieczeństwo, ale też o wy-
gląd miasta. Podoba mi się obecna dbałość o kwiaty, czy-
stość ulic. Marzę o pięknym parku, placu zabaw pełnym 

cienistych drzew i krzewów. Uważam, że Brzostek to miej-
sce, w którym dobrze jest mieszkać. Żałuję trochę, że nie 
ma u nas lokalnej piekarni, z której niegdyś wieczorami 
unosił się cudowny zapach świeżego chleba. Szkoda, że 
nie ma środków, by wskrzesić to miejsce, bo fajnie byłoby 
mieć brzosteckie wypieki jak kiedyś.

Młodzież
•  Żabka, skatepark i kino.
•  Więcej natury na rynku. Jakiś klub sportowy, większa si-

łownia. Reszty bym nie zmieniał.
•  Galeria handlowa, liceum, więcej bloków, restauracja, 

kino, sklep zoologiczny.
•  Pociągi.
•  Ładny park, więcej miejsc do spotkań, McDonald, 

lodowisko, koncerty.
•  Brzostek za 10 lat nadal jest małym miastem. Stawia na 

rozwój turystyki, podkreślając swoją interesującą histo-
rię, ciekawą kulturę i piękną przyrodę. Dzięki wspiera-
niu przez władzę małych przedsiębiorców powstaje dużo 
punktów usługowych.

•  Chodniki, nowe drogi, remont drogi, więcej atrakcji (np. 
basen, lodowisko).

•  Więcej ośrodków rekreacyjnych np. pływalnia, więcej 
wydarzeń takich jak np. dyskoteki, większa różnorodność 
sklepów, dużo zieleni, miejsca rozrywki np. kręgielnia, 
mniej dziurawe drogi.

•  Fontanna, lampy przy drodze, schronisko.
•  Lidl.
•  Wyremontowany rynek, więcej chodników, zmodernizo-

wane szkoły, odnowienie starych ulic, więcej technologii 
energooszczędnych.

•  Nic nie trzeba zmieniać, jest dobrze.
•  Moim zdaniem jest za dużo sklepów spożywczych, więc 

wolałabym, żeby wybudowano coś nowego. Moim marze-
niem jest galeria handlowa, może lodowisko.

•  Więcej mieszkań, sklepy sieciówkowe, więcej ofert pracy, 
może jakieś sanatorium?

•  Wypożyczalnia rowerów, lepsze oświetlenie na drogach 
i chodnikach, więcej miejsc typu kawiarnia czy cukiernia. 
Więcej roślinności, więcej parkingów. Basen, kino, lodowi-
sko. Więcej pomocy dla starszych, pasy na drogach.

•  Więcej zielonych terenów.

Mieszkańcy Brzostku w przyszłości rys. Karolina Świętoń z kl.6b 

►
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U. Kobak

•  W Brzostku brakuje mi dużej galerii handlowej, miejsc roz-
rywki typu: kino, basen, kręgielnia, park wodny lub jakiś 
park rozrywki. Ciekawie by było, gdyby pojawił się duży 
park z drzewami, fontanną, żeby można było pospacero-
wać lub wypocząć.

•  Za 10 lat Brzostek będzie rozwijał się finansowo, a w miej-
scu, gdzie teraz jest Biedronka i Stokrotka, będzie duży 
basen. Będzie też w Brzostku szpital, żeby nie jechać do 
Dębicy czy Jasła. Będzie też gdzieś bliżej szkoła specjalna 
dla dzieci upośledzonych.

•  Park. Ogród botaniczny.
•  Basen, lodowisko, skatepark. Piękny park, dużo drzew, 

kwiatów i ławek. Miejsca spotkań dla młodzieży i nie tyl-
ko. Księgarnia.

•  Ikea. Restauracje.
•  Szpital, sklep z włóczkami, park trampolin, basen, galeria, 

dom spokojnej starości.
•  Lepsza komunikacja autobusowa do większych miast. 

Możliwość nauki innych języków.
•  Brakuje mi miejsc do spotkań się z przyjaciółmi. Więcej 

chodników i tras rowerowych. Szpital, żeby nie trzeba było 
jeździć daleko. Park. Większy Orlik. Zoo.

•  Większy plac zabaw, muzeum, park trampolin, szkoła 
średnia, tor z gokartami.

•  Duży sklep sportowy. Liceum.
•  Brakuje mi dużego sklepu zoologicznego lub zoo, ale żeby 

zwierzęta miały odpowiednie warunki i żeby były dobrze 
traktowane. Może jakieś pole zabaw. Też coś dla starszych, 
żeby tu czuli się dobrze. Noclegownia dla bezdomnych.

•  Elektrownia atomowa. Nowy cmentarz.
•  Podjazdy dla osób niepełnosprawnych przy różnych bu-

dynkach. Więcej drzew.
•  Wieżowiec, biurowiec, szkoła średnia.

•  Górka do zjeżdżania na sankach, gdzie wszystkie dzieci 
będą mogły się spotykać i bezpiecznie zjeżdżać. Specjalna 
uliczka dla żuli. Bezpieczniejsze chodniki.

•  Dużo placów zabaw, dróg dla rowerów. Więcej banków, 
szkół i nauczycieli.

•  Pralnia.
•  Brzostek za 10 lat? Wieś i tyle. Można by wyburzyć szkołę 

i zmienić w galerię.
•  Nie wiem, niczego mi nie brakuje.
•  Kino i muzeum.
•  Brakuje mi kilku sklepów, usług oraz chodników w niektó-

rych miejscach.
•  Stolica Polski w Brzostku, basen, nowe siatki na Orliku, 

nowe ławki i krzesła w szkole, galeria, szpital.
•  McDonald, remont szkoły.
•  Dobry klub piłkarski (1. liga), kryty Orlik.
•  Basen. Miejsca, gdzie można by ciekawie spędzić czas 

z przyjaciółmi, np. park trampolin, kino. Kulkoland dla 
dzieci. Wypożyczalnia strojów karnawałowych.

•  Większa kawiarnia, lodziarnia, zamalowane graffiti na 
murze pod Orlikiem.

•  Brakuje mi siłowni zamkniętych, liczniejszych klubów 
sportowych, sklepów z rzeczami dla malutkich dzieci. Wię-
cej bloków, miejsc rehabilitacji, lodziarni, placów zabaw, 
sceny do tańczenia w domu kultury.

•  Bar mleczny i wypożyczalnia elektrycznych hulajnóg. 
•  Prawdziwy turecki kebab.
•  Komunikacja miejska, lepsze autobusy przystosowane do 

osób starszych, żeby gdzieś dalej pojechać i zaoszczędzić 
paliwo.

•  Bardziej rozbudowane miasto, większe restauracje. Oczy-
wiście metro albo pociągi.

•  Sklep z pamiątkami. 

Mapa brzosteckich 
atrakcji

Ulica Stroma, pomnik księcia 
Woronieckiego, skarpa powy-
żej Pepco, deptak na ul. Zie-

lonej, Rynek, trybuny przy Orliku, 
altana na stadionie sportowym, siłow-
nia przy ul. Gryglewskiego. Co łączy te 
miejsca?

Odpowiedź jest prosta – lokalny folk-
lor, czyli tutejsi menele, którzy systema-
tycznie tam siedzą, kiwają się, leżą i zała-
twiają potrzeby fizjologiczne niemalże 
pod siebie (czasem i na siebie) i na środ-
ku drogi czy ścieżki. Znaczą zajęty przez 
siebie teren górami puszek, butelek po 
tanim alkoholu i zapachem moczu. 

Panie Burmistrzu, trzeba coś z tym 
zrobić. To tak bardzo psuje wizerunek 
naszego miasteczka. Młodzież, dla której 

taki obraz bynajmniej nie jest budujący, proponuje, by stwo-
rzyć dla tych miłośników napojów wyskokowych specjalną 
ul. Żuli, gdzie nikt inny by nie chodził i im nie przeszka-
dzał. Niechby sobie tam siedzieli (skoro już muszą) i niko-
mu nie wadzili. Innym rozwiązaniem mogłoby być ustawie-
nie specjalnych znaków ostrzegawczych „Uwaga menele!”, 

żeby tamtędy przypadkiem nie 
wybrała się matka z dziećmi 
albo same dzieci lub niczego 
nieświadomy turysta.

Problem jest naprawdę 
poważny, zwłaszcza że nasi luje 
już tak się rozochocili, że potra-
fią wtargnąć pod osłoną nocy na 
prywatne posesje niezabezpie-
czone bramami zamykanymi na 
klucz i biegającymi luzem zaja-
dłymi psami. Urządzają sobie 
tam popijawy, o czym świadczą 
porzucone puste butelki.

Jeśli Brzostek ma być sym-
patycznym miasteczkiem, to 
tego typu „atrakcje” muszą 
zniknąć. 
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Rządzi	nami	Koń

Chińskie znaki zodiaku nie są tak popularne, ale 
dla rozrywki można sobie poczytać, kto kim jest. Tym 
razem na warsztat bierzemy tych, co nami rządzą:

1. Burmistrz Wojciech Staniszewski – Koń 
(Jakże mogłoby być inaczej?! Przecież do 

samorządu wszedł jako wielki miło-
śnik i hodowca tych czworonogów). 
Otwieramy pierwszą lepszą stro-
nę w sieci i czytamy, że Koń 
ma bardzo niezależną natu-
rę (święta prawda!), decy-
zje podejmuje samodziel-
nie i nie lubi, żeby mu 
coś narzucać (oooo!!!). 
Jest elegancki, towa-
rzyski, lubiany. Tryska 
optymizmem i dobrym 
humorem (fakt – śmie-
je się od ucha do ucha). 
Lubi być w centrum 
uwagi (pewnie przez 
to pokochał Facebooka). 
Otwarcie mówi, co myśli 
(co już niejeden odczuł na 
własnej skórze). Zawsze i wszę-
dzie wie, jak się zachować (o ile nie 
straci cierpliwości, jak to koń, który 
uwielbia galop, skoki i pachną mu szarże). 
Potrafi świetnie zorganizować swój czas (co na pewno 
potwierdzi jego zapracowany zastępca). Doskonały przeło-
żony (tu niech się wypowiedzą podwładni). Miewa nadmier-
ną słabość do płci przeciwnej, silnie przeżywa uczucia, ale 
nie preferuje stałych związków (no cóż – nikt nie jest dosko-
nały). Wymarzone zawody dla niego to m.in. reporter (lubi 
media), komik i kierowca wyścigowy (tu chyba jakieś niepo-
rozumienie, bo na trasie raczej spokojnie sobie człapie zgod-
nie z przepisami ruchu drogowego, ale komik – może być).

2. Wiceburmistrz Adam Kostrząb – Wół (Bawół)
Wół zapewni spokój i dobrobyt, bo uczciwie, ciężko 

i solidnie pracuje (a ma inne wyjście?). Jest uparty, pedan-
tyczny i małomówny (ta małomówność może wynikać 
z braku czasu). Znany z niesamowitej cierpliwości (i całe 
szczęście – zniesie wszystko), chociaż potrafi pokazać rogi 
(podobno świętych też ponosi). Dokładnie wszystko prze-
myśli, zanim podejmie decyzję (kto go tam wie). Często jest 
autorytetem dla innych (to zapewne z powodu tej bródki…). 
Wyróżnia się wstydliwością i nieśmiałością (nie wygląda na 
takiego). Postępuje odpowiedzialnie (prawda absolutna). 
Ceni tradycję i rodzinę (i dobrze – równowaga w przyrodzie 
musi być). Moralność i etyka w jego ustach to nie puste fraze-
sy (przypuszczalnie przez to, że na KUL-u studiował). Zawo-
dy, w których może się spełnić, to m.in.: sędzia, zarządca 

majątkowy (dobrze prawa i budżetu pilnuje) i szef kuchni 
(ale tej obowiązkowo wyposażonej w thermomix).

3. Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Sas - Wąż
Jest bardzo mądry, doskonale wie, jaki wykonać ruch 

oraz jaką decyzję podejmą inni (no nie da sobie w kaszę 
napluć). Odnosi masę sukcesów (nawet jest Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej!) i prowadzi ciekawe życie (w ogóle nie 
ma czasu się nudzić). Stanowczy we wszystkim, co robi. Nie 

słucha nikogo oprócz siebie (skoro pisze w horosko-
pie, że Wąż jest bardzo mądry, to po co ma 

pytać kogoś o zdanie). Lubi pieniądze 
(groszem nie śmierdzi – za drob-

na waluta jak dla niego). Luk-
susowe rzeczy i przepych 

sprawiają mu przyjemność 
(stąd ten staruszek-vol-

kswagen w garażu). Ma 
bardzo dobrą intuicję 
i anielską cierpliwość 
(jak nic anioł, tyle że 
bez aureoli). Jest czę-
sto samolubny (nie da 
ugryźć kanapki), próż-
ny i trochę skąpy (może 

ma też jakiegoś Węża 
w kieszeni). Darzy olbrzy-

mią sympatią innych (rze-
czywiście ciągle się uśmie-

cha) i próbuje pomóc tym 
mniej szczęśliwym (pewnie stąd 

powiedzenie: za króla Sasa jedz, 
pij i popuszczaj pasa…). Wąż to roman-

tyk, ale zazdrosny, a na dodatek zmienny 
w nastrojach (w tej kwestii mamy brak danych). Zawody: 

filozof (teraz każdy lubi filozofować), dekorator wnętrz (tu 
się spełnia z racji branży meblowej), astrolog (tę pasjonującą 
profesję szczególnie mu polecamy).

Wąż Marcin Sas stoi na czele Rady Miejskiej, w której – 
oprócz niego – zasiadają 3 Węże, 3 Świnie, 2 Małpy, 2 Koguty 
i po jednym – Wół, Królik, Tygrys i Szczur.

Mamy także radnych powiatowych, gdzie Mateusz Doma-
radzki to Koń, Andrzej Witek – Szczur i Daniel Wójcik – zno-
wu Wąż.

Nasze losy leżą również w rękach dwóch Królików – 
skarbnik gminy Elżbiety Łukasik i sekretarz Lucyny Pruch-
nik, które ponoć mają zdolności do biznesu.

Jest jeszcze jeden człowiek zarządzający wodą jako źró-
dłem życia i z nim lepiej nie zadzierać – to oczywiście Prezes 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Piotr Szczepkowicz i – jak 
się łatwo domyślić – też Wąż.

Jakoś w tej naszej gminie dużo tych, co nie słuchają niko-
go oprócz siebie 

W artykule wykorzystano informacje zamieszczone na stronie 
mamotoja.pl

Małpa
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Sondaż opracowała Urszula Kobak

Nie czytam 
książek

W lutym obchodzimy Dzień 
Języka Ojczystego. Język 
polski – w czasach szkol-

nych przeraża większość uczniów, 
w dorosłym życiu nie przywiązujemy 
do niego wagi. Ubożeje nasz zasób 
słów, mamy coraz większy problem 
z wypowiadaniem się. Dobrym spo-
sobem na przeciwdziałanie tej „nie-
sprawności” językowej jest czytanie 
książek. Zachęcamy więc do sięgnię-
cia po ciekawą powieść, reportaż czy 
inny utwór (spoza listy podstawowych 
lektur szkolnych). Zapytaliśmy doro-
słych i młodzież, co czytają, o ulubione 
dzieło literackie. Pomijając najczęst-
szą odpowiedź: „Nie czytam książek”, 
stworzyliśmy listę pozycji godnych 
polecenia. Oto ona:

Propozycje dorosłych:
•  Tadeusz Nowak „Diabły”
•  John Fowles „Mag”
•  Edgar Alan Poe „Opowiadania”
•  Carlos Ruiz Zafón „Cień wiatru”
•  Jonathan Carroll – wszystko, co 

napisał
•  Jane Austen „Duma i uprzedzenie”
•  Biblia
•  Tess Gerritsen – wszystkie kryminały 

medyczne np. „Chirurg”, „Sobowtór”
•  Marcin Margielewski „Porzuciłam Is-

lam. Muszę umrzeć”
•  Kiera Cass „Rywalki”
•  Ks. Jan Kaczkowski „Życie na pełnej 

petardzie”, „Żyć aż do końca”
•  Bronnie Ware „Czego najbardziej 

żałują umierający”
•  Katarzyna Michalak „Gwiazdka z nie-

ba”, „Nie oddam dzieci”
•  Remigiusz Mróz „Nieodgadnione”, 

Nieodnaleziona”, „Nie ufaj mu”, 
„Chyłka”

•  Alek Rogoziński „Teściowe muszą 
zniknąć”

•  Ken Kesey „Lot nad kukułczym 
gniazdem”

•  William Wharton „Spóźnieni 
kochankowie”

•  Robert Galbraith „Jedwabnik”
•  Olga Rudnicka „Diabli nadali” „Far-

towny pech”
•  Książki Joanny Chmielewskiej, Ewy 

Stec
•  W.M. Paul Young „Chata”
•  Harlan Coben „Bez pożegnania”
•  Anders Hansen „Wyloguj swój mózg”
•  Nicholas Sparks „Pamiętnik”
•  Wiesław Myśliwski „Kamień na 

kamieniu”
•  Wszystkie książki Waldemara Łysia-

ka („Ostatnia kohorta”, „Flet z man-
dragory”, „MW”)

•  Hannah Fielding „Pieśń Nilu”
•  Magda Stachula „Idealna”
•  Jo Nesbø - wszystkie powieści tego 

skandynawskiego pisarza, a szcze-
gólnie cykl książek z Harrym Holem 

•  Ken Follett „Niebezpieczna fortuna”
•  Dan Brown „Cyfrowa twierdza” oraz 

cykl książek z Robertem Langdonem
•  Kurt Vonnegut „Rzeźnia numer pięć”
•  Sławomir Mrożek – wszystkie 

opowiadania
•  Boris Vian „Opowiastki do pocią-

gu”, „Pociąg do opowiastek”, „Jesień 
w Pekinie”

•  Olga Tokarczuk „Prowadź swój pług 
przez kości umarłych”

•  Jerome K. Jerome „Trzech panów 
w łódce nie licząc psa”

•  Cecelia Ahern „PS. I Love You”
•  William P. Young „Chata”
•  Todd Burpo „Niebo istnieje 

naprawdę”

Propozycje młodzieży:
•  Agnieszka Fulińska, Aleksandra Klę-

czar „Dzieci dwóch światów” (seria)
•  Roderick Gordon, Brian Williams 

„Tunele”
•  Wojciech Cejrowski „Rio Anaconda”
•  Krystyna Kurczab-Redlich „Wowa, 

Wołodia, Władimir”
•  Suzanne Collins „Igrzyska śmierci”
•  Rick Riordan „Olimpijscy herosi” 

i wszystko, co napisał
•  Delia Owens „Gdzie śpiewają raki”
•  Weronika Marczak „Rodzina Monet”
•  J. K. Rowling „Harry Potter”
•  Arthur Conan Doyle „Przygody Sher-

locka Holmesa”
•  Rose Lagercranz, Eva Eriksson „Życie 

według Duni”, „Kiedy ostatnio byłam 
szczęśliwa”, „Moje szczęśliwe życie”, 
„Do zobaczenia następnym razem”

•  Kerstin Gier „Podniebny”
•  Cary Fagan „Sekretne życie Grety O.”
•  J.R.R. Tolkien „Władca pierścieni”
•  Andrzej Sapkowski „Ostatnie 

życzenie”
•  Edyta Prusinowska „Opowiem o tobie 

gwiazdom”
•  Erin Hunter „Wojownicy”
•  Jenny Han „Do wszystkich chłopa-

ków których kochałam”
•  John Flanagan „Zwiadowcy”
•  Brandon Mull „Baśniobór”, „Baśnio-

bór: Smocza straż”, „Pozaświatowcy”
•  Książki z cyklu Hania Humorek
•  C.C. Hunter „Urodzona o północy”

Zachęcamy do dołączenia do 
tych, którzy czytają. Życzymy miłej 
lektury! 

SySteM…
…ale czy na pewno edukacji?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak rozmnażanie 
pantofelka wpływa na Twoje codzienne życie? Czy 
ameba to raczej organizm czy iloraz inteligencji? 
Czy używasz twierdzenia Pitagorasa? Czy to ważne, 
ile Bach miał dzieci? Czy każdy wie, ile trwała woj-
na stuletnia? Czy prawo „Pascala” znamy jedynie 

z podwórka, a Mickiewicz miał na myśli to samo, co 
Pani od polskiego? 

Nie chciałbym wbijać kija w mrowisko, ale moim skrom-
nym zdaniem nasz system edukacji jest przestarzały, wyalie-
nowany i niedostosowany w żaden sposób do dzisiejsze-
go świata. Dlaczego ktoś kiedyś założył (kiedyś to może 
w porządku, ale dzisiaj), że każdy zarodek ma wiedzieć 
WSZYSTKO i NIC? Ludzie!!! Wiadomo, że podstawy matmy 
trzeba znać, kulturę własnego kraju też, języki tak bardzo 
w dzisiejszych czasach pożądane, jakieś pojęcie o historii 
i innych sprawach także, ale wytłumaczcie mi, co mają do 
tego np. dopływy Nilu czy zasoby naturalne RPA? Uwierzcie 

Krzysztof Tyburowski
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Wywiad przeprowadziła Natalia Świętoń TV Brzostek

mi, znałem w gimbazie wszystkie rzeki Afryki – bardzo mi 
to „pomogło” w rozwoju osobistym, karierze itd. (nie, to 
nie jest tendencyjny artykuł) – kiedy widzę podręczniki do 
muzyki z dzisiejszych czasów i te „wspaniałe piosenki”, któ-
rymi raczą nas autorzy, to ja się nie dziwię, że później panie 
NAUCZYCIELKI, które nie mają pojęcia o muzyce, serwują 
swoim podopiecznym na szkolnych konkursach wokalnych 
taki repertuar, że ja bym się bał go sam ugryźć ze swoim pro-
jektem albo zupełnie nieadekwatny i nieprzystosowany do 
możliwości ucznia (już pomijając te „wspaniałe” podkłady 
i niedobrane tonacje do skali głosu).

Absurdem jest, że dopiero w szkole średniej można 
wybrać „jakiś tam profil, który nas satysfakcjonuje”. Halo! 
Czasy się zmieniają, a system edukacji, niestety, nie. Dajmy 
młodym ludziom wybierać wcześniej. Niektórzy powiedzą – 
„ALE JAK TO TAK, ŻEBY NIE WIEDZIEĆ PODSTAWOWYCH 
RZECZY ITD.” – Szanowni BELFRZY – sami dobrze wiecie, 
że ze swoich uczniów nie zrobicie wyznawców swoich przed-
miotów i ideałów. Dajcie im pole do popisu w innej dziedzi-
nie, mimo że za sterami siedzicie WY. Nie zmusicie ich, żeby 
pojęli coś, co ich nie kręci, żeby zrozumieli rzeczy, których 
i tak nie zrozumieją, bo ich to zupełnie nie interesuje (wiem 
– TESTY KOŃCOWE, ale to PATOLOGIA systemu). 

W dzisiejszych czasach można nic nie umieć i być gwiaz-
dą np. na TIK TOKU. Nie pochwalam tej drogi, ale, kurcz..
aczek, WY (nauczyciele) dalej wierzycie, że można z igły 
zrobić widły? Dzisiaj do bólu roszczeniowy, bezwzględny 

i bezczelny rodzic, który już dawno na poczet pracy za gra-
nicą, datków od „miłościwie” (komu?) panujących i nowych 
paznokci porzucił wychowanie swoich dzieci (stereotypy – 
wiem, ale?) bardziej doceni NIC niż COŚ. Rozumiem - „góra” 
(pytanie, który szczyt bardziej) tego wymaga… Ale dopóki 
„góra” „wymaga”, to WY dalej będziecie na DOLE, nic nie 
znaczący, którzy myślą zupełnie inaczej, a dalej robią to, co 
ci „UCZENI” (ekhm...) z „góry” im każą (pozdrawiam m. in. 
ministerstwo). 

Żeby było śmieszniej, to mam flashbacki z tych statystyk, 
co są udostępniane po wynikach egzaminów. Jak widzę te 
liczby bez pokrycia, bez jakiekolwiek weryfikacji, które 
tak namiętnie są publikowane przez samorządowe wła-
dze… (jakby ktoś nie zrozumiał, to każdy rocznik jest inny 
i w każdej szkole może trafić się mocniejszy lub słabszy, już 
nie mówiąc o tym, że wszystko zależy od liczby uczniów, bo 
na 20 uczniów w danej szkole może się znaleźć 5 wybitnych, 
a 15 poprawnych, a w innej na 7 uczniów 5 wybitnych.)… to 
ogarnia mnie pusty śmiech – SERIO? 

PS
Jeśli Państwo, którzy wytrzymali ze mną do końca, chcą jesz-

cze poczytać, to zapraszam, bo mam taką ciekawostkę – wiecie, 
co interesuje wizytatorów, którzy przyjeżdżają do szkół? Bo, 
jak obstawiacie, że nauka i jej standardy, to witamy w NOWYM 
ŚWIECIE . Umarł król (królowa - nauka), niech żyje król (kró-
lowa - biurokracja)… 

Zapraszam	do	naszej	szkoły	ósmoklasistów

O Zespole Szkół 
Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Jana 
Pawła II w Brzostku 
mówi Dyrektor 
Katarzyną Grygiel

6 października 2018 r. Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku obchodził 60-lecie swojego istnienia. 
Jubileusz był wspaniałą okazją do przemyśleń nad 

przeszłością, teraźniejszością i spojrzeniem w przyszłość 
szkoły. Dyrektor jako kreator rzeczywistości edukacyjnej 
zna i podejmuje ważne zadania stojące przed szkołą, 
dostrzegając ich lokalny i globalny wymiar. Jak zmieniło 
się zatem oblicze szkoły od tamtego czasu?

Od ostatniego jubileuszu szkoły minęło ponad 4 lata. 
W tym czasie zaszło w niej wiele istotnych zmian. Pierwszą 
i najważniejszą była zmiana organu prowadzącego szkołę 
– od 1 stycznia 2019 roku szkołę prowadzi Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Kolejna, będąca konsekwencją zmiany 
organu prowadzącego, to zmiana nazwy szkoły na Zespół 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II 
w Brzostku. Zmiany dokonane na szczeblu organizacyj-
nym dały szkole możliwość poszerzenia oferty kształcenia 

o kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych. Kurs 
rolniczy adresowany jest do osób, które np. chcą dokonać 
zakupu ziemi rolnej, przejąć gospodarstwo rolne lub pozy-
skać fundusze unijne przeznaczone dla rolników.

Od kilku lat systematycznie uczestniczymy w programie 
Erasmus+, dzięki któremu nasi uczniowie mogą odbywać 
zagraniczne praktyki zawodowe. W ciągu tych kilku ostat-
nich lat młodzież naszej szkoły miała okazję realizować 
praktyki, ale też zwiedzić takie kraje jak Czechy, Grecja czy 
Włochy.

Na przestrzeni tych 4 lat, nastąpiły zmiany w infrastruk-
turze szkoły. Niedawno zakończyła się budowa hali maszyn 
przy warsztatach szkolnych. Obecnie mamy wyremontowa-
ne, nowocześnie wyposażone pracownie praktycznej nauki 
zawodu we wszystkich prowadzonych kierunkach. Wszyst-
kie sale dydaktyczne posiadają tablice lub monitory inte-
raktywne, które stanowią dużą pomoc w procesie edukacyj-
nym. Zakupiliśmy także autobus, samochody do nauki jazdy 
kat. B, ciągnik rolniczy wyposażony w najnowocześniejsze 
systemy mechatroniczne, nowoczesne maszyny rolnicze 
i wiele innych pomocy dydaktycznych po to, aby nasza mło-
dzież mogła się uczyć w jak najlepszych warunkach.

Aktualnie przygotowujemy się do nowej inwestycji, jaką 
jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z profesjo-
nalną bieżnią i rozbiegiem do skoku w dal.
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Jak obecnie przedstawia się oferta kształ-
cenia w państwa szkole?

Na rok szkolny 2023/24 planujemy nabór na 
następujące kierunki:

w ramach 5-letniego technikum: techni-
kum architektury krajobrazu, technikum 
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, techni-
kum weterynarii, technikum żywienia i usług 
gastronomicznych,

w ramach szkoły branżowej I stopnia 
w zawodzie: kucharz, mechanik operator 
pojazdów i maszyn rolniczych.

Nowością jest uruchomienie naboru do 
pierwszej klasy technikum weterynarii.

Skąd pomysł na utworzenie kierunku 
kształcenia technikum weterynarii?

Zamiar utworzenia w naszej szkole kierun-
ku kształcenia, jakim jest technik weterynarii, 
powstał już kilka lat temu. Niestety, z przyczyn 
głównie finansowych wtedy nie było możliwo-
ści uruchomienia go. Obecnie dzięki zrozumie-
niu i zgodzie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
a także przekazaniu szkole środków finanso-
wych na przygotowanie i wyposażenie pra-
cowni weterynaryjnej mamy możliwość uru-
chomienia w naszej szkole nowego kierunku 
kształcenia, jakim jest technik weterynarii, do 
którego już dziś bardzo serdecznie zapraszam 
uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

Czy oprócz obowiązkowych zajęć lekcyj-
nych młodzież może dodatkowo rozwijać 
swoje pasje i zainteresowania?

Oczywiście. W szkole prężnie działają 
liczne koła zainteresowań, w których mło-
dzież doskonali swoje pasje i zainteresowania. W obecnym 
roku szkolnym uczniowie aktywnie działają w Kawiarence 
Teatralnej, Klubie Wolontariatu, w kolach mechanizacyj-
nym, muzycznym, plastycznym, sportowo-rekreacyjnym, 
w szkolnym kole PCK i szkolnym kole Caritas. W ramach 
działalności tych kół nauczyciele wspólnie z uczniami orga-
nizują również wycieczki, rajdy czy różne spotkania. Jestem 
przekonana, że każdy uczeń naszej szkoły chcący realizo-
wać swoje pasje, z pewnością odnajdzie w naszej ofercie kół 
zainteresowań coś dla siebie.

Rok temu w 2021 r. została Pani odznaczona Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej.

W październiku 2021 roku w trakcie uroczystej gali 
w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w War-
szawie z rąk Pana Ministra odebrałam Medal Komisji Eduka-
cji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania.

Czy z perspektywy tych lat jest coś, z czego Pani jest 
szczególnie dumna?

Zawsze jestem dumna z sukcesów naszych uczniów. 
W ciągu tych kilku ostatnich lat były to sukcesy nie tyl-
ko na szczeblu powiatowym czy wojewódzkim, ale także 

na szczeblu ogólnopolskim. Przykładem może być sukces 
Michała Nowaka, ucznia klasy technikum mechanizacji 
rolnictwa i agrotroniki, który został zwycięzcą I Ogólno-
polskiego Konkursu Filmowego pod nazwą „Świat się kręci 
wokół wsi”. Również ubiegły rok szkolny 2021/22 okazał się 
bogatym w sukcesy matematyczne naszych uczniów, którzy 
zostali zwycięzcami oraz finalistami kilku konkursów mate-
matycznych na szczeblu ogólnopolskim. Cieszy mnie także 
fakt, iż w ciągu tych ostatnich kilku lat nasi uczniowie zosta-
li stypendystami w programie „Nie zagubić talentu”, który 
jest finansowany z budżetu województwa podkarpackiego.

Bardzo się cieszę z atmosfery, jaka panuje w gronie peda-
gogicznym naszej szkoły. Jestem zadowolona ze współpracy 
tak z nauczycielami, jak również pracownikami administra-
cji i obsługi naszej szkoły, co z pewnością przekłada się na 
komfort pracy nas wszystkich.

Ostatni rok kalendarzowy to rok pod znakiem inwesty-
cji w naszej szkole, które szczęśliwie udało się zakończyć 
w grudniu, a które to wymagały ode mnie maksymalne-
go zaangażowania zarówno na etapie pozyskania dodat-
kowych środków finansowych, jak i prawidłowego ich 
wydatkowania.
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Uczestniczki projektu

Nasza taktyka – profilaktyka!

PRZEBADANI to projekt uczennic z klasy o profilu 
biologiczno-chemicznym I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. Orga-

nizowany jest w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. 
Dotyczy regularnych badań profilaktycznych oraz zdro-
wego stylu życia. 

„Skupiamy się na osobach w każdym wieku” – mówią 
dziewczyny – „od przedszkolaków po seniorów. Przeprowa-
dziłyśmy już prelekcje dla przedszkolaków w Przedszkolu 
Publicznym w Przyborowie, uczniów klas siódmych i ósmych 
z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Dębicy, uczniów klas 
siódmych i ósmych z Zespołu Szkół w Latoszynie, odwie-
dziłyśmy również Ośrodek Wsparcia Dziennego „SENIOR+” 
w Dębicy. W naszych planach jest również przeprowadzenie 
prelekcji w kolejnych szkołach”. 

W związku z tym projektem w I Liceum Ogólnokształcą-
cym w Dębicy 27 lutego zostanie zorganizowany konkurs wie-
dzy o anatomii i chorobach człowieka. Następnie dla uczniów 
liceum odbędą się prelekcje z dietetykiem, który poruszy tema-
ty związane z ruchem i zdrową dietą. Poza prowadzonymi 

przez nas warsztatami uczennice działają prężnie w social 
mediach. Można je znaleźć na Facebooku oraz Instagramie pod 
nazwą PRZEBADANI. W mediach społecznościowych dwa razy 
w tygodniu umieszczają posty o charakterze edukacyjnym. Na 
Instagramie regularnie udostępniają relacje, w których opowia-
dają o różnych świętach dotyczących zdrowia, np. Światowego 
Dnia AIDS, Dni Krwiodawstwa. Organizują również quizy dla 
naszych obserwatorów, w których mogą sprawdzić swoją 
wiedzę i nauczyć się nowych, ciekawych rzeczy. Dziewczy-
ny zapraszają do zapoznania się z naszym Facebookiem oraz 
Instagramem. 

NASZA TAKTYKA – PROFILAKTYKA! 

Piernikowe warsztaty 
cukiernicze	z	czarodziejką	
wypieków

Nowy rok, nowe wyzwania, nowe 
postanowienia i co za tym idzie 
– nowy zapał, by udało się nam 

to, co zamierzamy osiągnąć. Przeglą-
dając statystyki, co znalazło się na 
szczycie noworocznych planów w 2022 
roku, najczęściej ankietowani wska-
zywali: rzucenie palenia, czytanie 
większej ilości książek i odchudzanie. 
To tylko niektóre z nich. U wielu z nas 
z pewnością pojawiały się jeszcze inne 
„mocne postanowienia poprawy”. My 
też takie mieliśmy do dnia, kiedy Magdalena Gustek zawitała 
w nasze szkolne progi. Wraz z jej cudownymi piernikowymi 
aniołami, kolorowym lukrem i słodkimi ozdobami, prysł 
czar silnej motywacji ograniczania słodyczy. 

Pani Magdalena jest właścicielem pracowni cukierniczej 
w Smarżowej. Zajmuje się wypiekiem przepięknych tortów, 
ciast, ciastek i takich cukierniczych cudów, których nie zdo-
łamy wymienić. Jest w stanie z kilku jajek, mąki, cukru, przy-
praw stworzyć cuda, których kształt, wygląd, kolor i ilość 
ogranicza tylko jedna rzecz - nasza wyobraźnia. Pani Mag-
dalena zgodziła się przyjąć zaproszenie do Szkoły Podstawo-
wej w Kamienicy Górnej, które było połączone jednocześnie 

z  ogromną prośbą pod jej adresem. Zapytaliśmy panią 
Madzię, czy nie zgodziłaby się upiec dla uczniów z przed-
szkola i klas 1-3, piernikowych aniołków jako prezentu dla 
babci i dziadzia z okazji ich święta. Na odzew nie musieli-
śmy długo czekać, ponieważ nasza „czarodziejka wypie-

ków”, zgodziła się nam pomóc 
bez jakiegokolwiek wahania. 
Z ogromną przyjemnością przy-
jechała do nas 9 stycznia z pra-
wie setką, 20-centymetrowych, 
piernikowych aniołów, trzema 
kolorami lukru: niebieskim na 
sukieneczkę, białym na skrzydła 
i kremowym na twarz oraz rączki. 
Dopełnieniem były złote gwiazdki 
z masy marcepanowej, błyszczą-
ce aureole i uśmiechnięte oczka, 
które dodawały uroku naszym 
anielskim stworzeniom. Cały czas 
pani Madzia czuwała nad pracą 
naszych uczniów, a w nagrodę 

każdy z nich dostał przepyszne ciasteczka, które oddali-
ły nieco w czasie nasze noworoczne postanowienia co do 
zmniejszenia cyfr pojawiających się na wadze... a może naj-
pierw spróbujemy baterie w niej wymienić, a dopiero później 
odstawić małe co nieco 😊 

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy Magdalenie 
Gustek za pozytywną energię, uśmiech i mnóstwo ciepła, 
którym obdarowała nas w ten styczniowy poranek. Nasze 
dzieciaczki były przeszczęśliwe z wykonanych aniołków, 
nie mówiąc o babciach i dziadziach, którym nie tylko na ser-
duszku zrobiło się bardzo, ale to bardzo słodko. Dziękujemy 
i szczerze polecamy. 

Honorata Pasek
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Jasełka	dla	babci	i	dziadzia

„Są osoby, o których się pamięta i anioły, o których się 
śni”.

W tym roku ferie dla województwa podkarpackiego 
przypadły w pierwszej turze, a więc ten „nie-
szczęsny”, być może dla niektórych osób, 

13 dzień miesiąca, dodajmy jeszcze, że to piątek, więc włos 
na głowie się sam jeży, nie miał być tym razem absolut-
nie pechowy, lecz bardzo pozytywny. Przecież to początek 
odpoczynku i naładowania baterii przed kolejnym seme-
strem, nie ma zatem innej możliwości – musi być energe-
tyczny. Taki był! 

Baterie pomagali nam naładować wyjątkowi goście 
zaproszeni do szkoły Podstawowej w Kamienicy Górnej. 
Osoby, które odgrywają w naszym życiu nie mniejszą rolę 
niż mama i tato. Anioły, które swoimi skrzydłami okrywają 
nas przed niebezpieczeństwem. Niebiańskim spokojem pod-
chodzą do naszych przyzwyczajeń, wad, a pewne „niedocią-
gnięcia” naszego charakteru, niczym najlepsi szpiedzy, przy 
których James Bond, delikatnie mówiąc ‘umywa się’, staran-
nie kamuflują przed swoimi dziećmi a naszymi rodzicami. 
13 stycznia o godzinie 10.00 dzieci z oddziału przedszkolne-
go wraz z uczniami klas 1-3 przygotowali przepiękne jaseł-
ka dla swoich babć i dziadziów. Było cudownie. Magicznie. 
Wyjątkowo. Dzieci spisały się na szóstkę z plusem, o czym 
świadczą pełne wzruszenia twarze dziadziów. Ich ukochane 
wnuki wcieliły się w bajkowe postacie, które zanosiły dary 
nowo narodzonemu Jezuskowi. Byli pastuszkowie, krasnale 

ze Śnieżką, pluszowe misie, anioły, elfy oraz tradycyjnie 
do szopki przybyli też trzej królowie. Było wspólne kolędo-
wanie, tańce i życzenia. Rodzice przygotowali na tę okazję 
przepyszne serniczki i herbatkę rozgrzewającą, aby umiliły 
wspólnie spędzony czas. Dzieci wręczyły aniołki wykonane 
z panią Madzią Gustek oraz piękne laurki. Zakończenie jase-
łek było nieco inne niż zawsze. Wspólnie z wszystkimi dzie-
cięcymi aktorami, przy dźwiękach i słowach przepięknej 
pastorałki „Kolęda dla nieobecnych”, wspomnieliśmy tych 
wszystkich, których już, niestety, z nami nie ma. Pojawiły 
się łzy. Dużo łez, ale tych dobrych łez, tych potrzebnych łez, 
tych, które dają nadzieję. Nasi bliscy są gdzieś tam po dru-
giej stronie, a my pełni wiary w to, że kiedyś się spotkamy, 
doceniajmy tych, których mamy wokół. Odwiedzajmy nie 
tylko 21-22 stycznia, rozmawiajmy nie tylko przez 2 minutki 
i to jeszcze telefonicznie. Pomagajmy, doceniajmy, kochajmy 
i bądźmy wdzięczni za to, co babcia i dziadziu dla nas robią. 
Bo tylko oni potrafią być naszymi cichymi aniołami, podno-
szącymi nas, gdy nasze skrzydła zapominają przez chwilę, 
jak latać. 

Honorata Pasek
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SP w Siedliskach-Bogusz

Akcja „Polakom 
na Ukrainie”

Szkoła Podstawowa w Siedliskach-Bogusz jako jedna 
z nielicznych szkół uczestniczyła w zbiórce żywno-
ści pod hasłem „POLAKOM NA UKRAINIE”. Zbiórka 

odbyła się w dniach 1-12 grudnia 2022 r. Zbierane były 
artykuły spożywcze z długim terminem przydatności oraz 
środki czystości. Zebrane produkty zostały przekazane 
naszym Rodakom zamieszkującym tereny objęte działa-
niami wojennymi.

Kadra pedagogiczna, uczniowie naszej szkoły oraz rodzi-
ce otrzymali podziękowanie od Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty Małgorzaty Rauch oraz od Wojewody Podkarpac-
kiego Ewy Leniart za ofiarność, dobre serce i chęć niesienia 
pomocy drugiemu człowiekowi. 

Tegoroczny	Finał	
WOŚP	walczył	z	sepsą

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy 29 stycznia zagrała 
już po raz 31. Trudno uwie-

rzyć, że to już ponad trzy dekady gło-
śnego grania. Orkiestra to największa 
jednodniowa zbiórka charytatywna 
w kraju, której szaleństwo ogarnia całą 
Polskę. Każdy finał jest wyjątkowy 
i rozgrzewa jedną z zimowych niedziel. 

Tegoroczne hasło to „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla 
wszystkich – małych i dużych. W niedzielę od wczesnych 
godzin rannych tysiące wolontariuszy pojawiło się na uli-
cach Polski z kolorowymi puszkami w ręku i mnóstwem 
czerwonych serduszek. Był to znak, że Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy rozpoczęła koncert. Również w Brzost-
ku i Bukowej wolontariusze rozpoczęli zbiórkę pieniędzy do 
puszek. To Oni są odpowiedzialni za sukces akcji w najwięk-
szym stopniu, w tym roku byli to: Angelika Baran, Weroni-
ka Dziak, Oliwia Kalina, Gabrysia Lemek, Michał Dziedzic, 
Kacper Kopeć, Natan Nawracaj, Maciej Rawa, Mateusz Roz-
wadowski. W kolorowych puszkach z logo WOŚP miesz-
kańcy naszej gminy umieścili 8.436,49 zł i 6,5 euro. W tym 
miejscu nie możemy pominąć faktu, że tym razem do brzo-
steckiego Finału ponownie dołączyła Restauracja KARDA-
MON Brzostek oraz Kawiarnia Just-a Coffee, oferując naszym 
bohaterskim wolontariuszom ciepły napój i ciasto. Kulmi-
nacja Finału nastąpiła od godziny 16:00 w sali widowisko-
wej domu kultury w Brzostku, gdzie licznie zgromadzili się 

mieszkańcy gminy, aby podziwiać występy dzieci i mło-
dzieży oraz wziąć udział w licytacjach, które prowadzone 
były w przerwach występów. Na początek swoje umiejęt-
ności wokalne zaprezentowali uczestnicy Centrum Eduka-
cji Muzycznej „Pentatonika”, a w dalszej części programu 
zaprezentowali się uczestnicy zajęć taneczno-ruchowych, 

czyli zespół „ZYGZAKI” z Domu 
Kultury. Tę ogromną charytatywną 
akcję, jaką jest WOŚP, wsparli tak-
że swoim pokazem mali strażacy, 
czyli Dziecięca Drużyna Pożarni-
cza „OGNIKI”, utworzona przy OSP 
Siedliska-Bogusz. Dużym zainte-
resowaniem od lat cieszą się także 
licytacje. Wszystkie przedmioty, 
które są licytowane, otrzymujemy 

od Fundacji WOŚP, sponsorów, jak również osób prywat-
nych i przedsiębiorców z lokalnej społeczności pragnących 
wspomóc to dzieło. Z roku na rok takich osób jest coraz wię-
cej. Tegoroczna kwota, jaką udało się pozyskać z licytacji, to 
2.570,00 zł, co po zsumowaniu z kwotą z puszek wolontariu-
szy dało 11 006,49 zł i 6,5 euro, (wstępne liczenie zamknęło 
się kwotą 10.778,44 i 6,5 euro). Kolejny raz w Brzostku zre-
zygnowano z efektownych pokazów sztucznych ogni sym-
bolizujących „Światełko do nieba”. Bezpośrednio po części 
artystycznej w sali widowiskowej Domu Kultury rozbłysły 
kolorowe światła w świetlnym widowisku symbolizującym 
„Światełko do nieba”. Było ono nie mniej efektowne i koloro-
we niż w minionych latach. Słowa podziękowania kierujemy 
jeszcze raz do wszystkich darczyńców, wolontariuszy, arty-
stów, strażaków oraz wspaniałej i niezastąpionej publicz-
ności. Składamy serdecznie podziękowania za wsparcie 
31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie było-
by to wszystko możliwe bez wsparcia ludzi dobrej woli. Za 
dar wielkiego serca dziękujemy! 

Justyna Zegarowska CKiCz Brzostek •	fot. Paweł Batycki
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KIK	Muza	
charytatywnie

15 stycznia 2023 r. w Domu Kul-
tury w Brzostku odbył się kon-
cert kolęd w wykonaniu uczniów 

szkoły muzycznej KIK Muza. Przepiękne 
muzyczne wydarzenie było okazją do wspar-
cia dla chorych dzieciaków z naszej gminy. 
Swoje umiejętności wokalne i instrumen-
talne zaprezentowali uczniowie z Brzostku 
oraz Pilzna. 

•	fot. Paweł BatyckiCKiCz Brzostek
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„Wszystko,	co	dobre,	
szybko	się	kończy”

Zimowy wypoczynek dla uczniów dobiegł końca. Pomi-
mo że miała to być chwila błogiego lenistwa, Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Brzostku przygotowało ofertę, aby ten 
czas spędzić także pożytecznie i twórczo. Przez dwa tygo-
dnie sporo się działo… 

Jedną z propozycji na ferie były bezpłatne projekcje baj-
kowe dla najmłodszych, które gromadziły na widowni rekor-
dową dla CKiCz frekwencję. Takie seanse odbywały się dwa 
razy w tygodniu i za każdym razem widownia wypełniła 
się po brzegi. Podczas ferii również Biblioteka Publiczna 
w Brzostku nie zapomniała o najmłodszych. W czwartek 
19 stycznia zaprosiła najmłodszych do wspólnej zabawy 
z ZIQA i ZIQA Fun, gdzie przygotowana została strefa z gra-
mi wielkoformatowymi i warsztatami kreatywnymi. Młodzi 
uczestnicy warsztatów mogli samodzielnie tworzyć portrety 
postaci z bajek. Strefa gier wielkoformatowych była w naszej 
ofercie nowością i trzeba przyznać, że wzbudziła duże zain-
teresowanie. Uczestnictwo w takich zajęciach to nowocze-
sna forma integracji grupy z wykorzystaniem tradycyjnych 

gier w dużym formacie, który pozwala na rozwój małej moto-
ryki oraz umiejętności kreatywnego myślenia. Natomiast 
w niedzielę 22 stycznia zawitali do nas krakowscy aktorzy ze 
spektaklem pt. „Aladyn – na ratunek światu”. Treść przed-
stawienia nawiązywała do najsłynniejszych „Baśni z 1001 
nocy”. Jednak bohater zamiast dążyć do bogactw i szczęścia 
postanowił uratować Ziemię przed nadciągającą katastrofą 
ekologiczną. Był to spektakl o walorach edukacyjno-ekolo-
gicznych, jak również wesoła i interaktywna zabawa aktora 
z dziecięcą widownią. Wychodząc naprzeciw zaintereso-
waniom młodych pasjonatów gier, zaprosiliśmy ponownie 
tym razem do domu kultury ZIQA i ZIQA Fun ze strefą gier 
wielkoformatowych i warsztatami kreatywnymi. Uczestnicy 
tych warsztatów wykonywali pamiątkowe przypinki z wła-
snoręcznie kolorowaną grafiką. I oczywiście w czasie ferii 
nie mogło zabraknąć w ofercie warsztatów robotycznych 
LEGO, gdzie młodzi inżynierowie konstruowali swoje pierw-
sze projekty. W zajęciach bazowano na najnowszych techno-
logiach LEGO, a po zainteresowaniu i emocjach, jakie towa-
rzyszyły uczestnikom, można wnioskować, że wszyscy byli 
zadowoleni z przebiegu zajęć. Ferie zimowe 2023 z Centrum 
Kultury i Czytelnictwa przeszły do historii, ale wspominać 
będziemy je jeszcze długo. Mamy nadzieję, że każdy znalazł 
coś dla siebie i miło spędził z nami czas. Myślę, że bez obaw 
możemy powiedzieć: „Ach co to były za ferie!” 

Justyna Zegarowska CKiCz Brzostek
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Spotkanie 
brzosteckiego	Koła	
Emerytów,	Rencistów	
i	Inwalidów

25 stycznia 2023 r. odbyło się tradycyjne spotkanie 
opłatkowo-noworoczne Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Domu 

Ludowym w Gorzejowej.
Uroczystość zorganizowała 

przewodnicząca koła ERJ – Jadwi-
ga Węgrzyn wraz z Zarządem koła. 
Wśród wielu zaproszonych gości 
byli przedstawiciele władz RZERiI 
w Dębicy i Pilzna, a władze gminne 
reprezentowali: Burmistrz Wojciech 
Staniszewski i Kierownik CKiCz 
Daniel Wójcik. Zaproszono też ks. 
Ryszarda Radonia, emerytowanego 
proboszcza parafii Siedliska-Bo-
gusz. W uroczystości wzięło udział 
około 50 osób z Brzostku, Gorzejo-
wej, Siedlisk-Bogusz oraz Grudnej. 
Spotkanie opłatkowe rozpoczęła 

Przewodnicząca Jadwiga Węgrzyn, która powitała zebra-
nych gości, składając im najserdeczniejsze życzenia nowo-
roczne. Następnie ks. Rezydent Ryszard Radoń z Parafii 
Siedliska-Bogusz przypomniał o bardzo rodzinnym charak-
terze świąt Bożego Narodzenia i jego przeżywaniu. Głos 
również zabrały władze z Brzostku, z Dębicy i Pilzna.

Jak dobrze, że znowu możemy się spotkać, porozma-
wiać, śpiewać kolędy i inne piosenki przy akompaniamencie 
w wykonaniu Janusza Łąckiego, któremu należą się podzię-
kowania. Takie spotkania są zawsze pełne ciepła i życzli-
wości. W wyśmienitych humorach, przy kawie, ciastku oraz 
pysznych pierogach emeryci przyjemnie spędzili środowe 
popołudnie, za co serdecznie dziękujemy organizatorom.  

K. Szarek-Ryndak
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Inwentaryzacja zwierzyny leśnej

Co roku w lutym i marcu służby 
leśne i myśliwi zrzeszeni 
w Polskim Związku Łowieckim 

dokonują inwentaryzacji zwierzyny łownej na 
terenie obwodów łowieckich w całym kraju. 
Współpraca jest tu konieczna, bo obwód 
łowiecki zajmuje powierzchnię od kilku do kil-
kunastu hektarów na zróżnicowanym terenie: 
pola, tereny bagniste, grunty prywatne, ale 
przede wszystkim lasy państwowe wchodzące 
w skład poszczególnych nadleśnictw. 

Nadleśnictwo położone jest na obszarze najczę-
ściej zbliżonym do 20 tys. ha, stąd to właśnie nad-
leśniczy nadzoruje gospodarkę łowiecką i zarządza 
inwentaryzację zwierzyny. Inwentaryzacja zwie-
rzyny jest bardzo potrzebna, bo stanowi ważne źró-
dło wiedzy dla myśliwych, ale także leśników, dla-
tego wykonuje się wspólnie. Las i zwierzyna muszą 
istnieć jednocześnie, choć pogodzenie tego związ-
ku nie jest łatwe. Praca leśniczych oraz myśliwych 
też do łatwych nie należy. W przyrodzie panują roz-
maite relacje pomiędzy jej elementami, a leśniczy 
dba, aby las pełen zwierza tworzył symbiozę. Przy-
pominam definicję: symbioza – zjawisko ścisłego 
współżycia przynajmniej dwóch gatunków orga-
nizmów, które przynosi korzyść każdej ze stron lub 
jednej, ale drugiej nie szkodzi. Zwierzęta liczy się 
po to, by wiedzieć, jakie są tendencje w symbiozie 
z lasem oraz w danej populacji. Daje nam ona wie-
dzę, czy zwierząt przybywa, czy ubywa, jaka jest 
struktura płci i wieku, w jakiej zwierzęta są kon-
dycji itd. Wiedza ta pozwala tworzyć plany łowiec-
kie oraz  wieloletnie plany hodowlane. Plany te 
wbrew pozorom są nie tylko planami odstrzałów. 
Wiedza na temat zwierząt jest także konieczna do 
dobrego zarządzania leśnictwem. Trzeba wiedzieć, 
które uprawy i młodniki trzeba zabezpieczać przed 
szkodami od zwierząt, a które nie są narażone na 
ich presję. To ważna i generująca wysokie koszty 
część gospodarki leśnej, stąd wiedza o leśnej 
zwierzynie ma tu kapitalne znaczenie. Dlatego 
leśnicy muszą wciąż pamiętać o istnieniu zwierząt, 
doskonale znać ich biologię oraz obyczaje. Dzię-
ki tej wiedzy i stałej obecności w lesie policzenie 
zwierzaków to wcale nie taki problem. Inwenta-
ryzację przeprowadza się wg usankcjonowanych 
przez sztukę leśną metod:

- Obserwacji całorocznych,
- Pędzeń próbnych na reprezentatywnych dla 

inwentaryzowanego obszaru powierzchniach,
- Metod statystycznych bazujących na tropieniu.
Obecnie stosuje się także monitoring wybranych 

obszarów. 
Jak widać, metod jest wiele, ale całość opie-

ra się na żmudnie  budowanej przez lata wiedzy 
służb leśnych i myśliwych. Przez cały rok przyglą-
dają się przecież zwierzętom, a nie tylko w dzień 

inwenta r yza-
cji: zwracają 
uwagę na tropy 
i ślady bytowa-
nia zwierzyny. 
Kręcąc się po 
lesie, na bieżą-
co monitorują 
stany i kondy-
cję zwierzyny. 
Często l iczy 
się np. sarny 
spotykane pod-
czas obejścia 
p o s z c z e g ó l -
nych oddzia-
łów leśnych. 
W ten sposób oblicza się liczebność saren w całym 
leśnictwie. Zapisywane są spotkane chmary jeleni, 
bo przecież każda ma swój specyficzny skład płci. 
Myśliwi zwracają uwagę na odciśnięte w śniegu czy 
piasku leśnej drogi tropy dzików, spotykane w róż-
nych miejscach przelatki, lochy, wycinki, pojedyn-
ki i watahy - stąd także orientują się w ich liczbie. 
Wiadomo, że zwierzyna migruje w poszukiwaniu 
atrakcyjnej karmy, ale czasem także szuka spoko-
ju, gdy np. jest wysyp grzybów. Wtedy szuka azy-
lu w polach, trzcinowiskach czy bagnach. Dlatego 
w niektórych okresach roku zwierzyna pozornie 
znika z lasu. Ale tylko pozornie, a potem „nacho-
dzi”, jak mówią 
myśliwi. Nasze 
lasy są pełne 
zwierza i nie 
jest to tylko slo-
gan reklamo-
wy. Inwentary-
zację zwierzyny 
odnotowuje się 
n a  sp e c ja l-
nym formula-
rzu, a wyniki 
zestawia dla 
obwodu łowiec-
kiego, nadle-
śnictwa, dyrek-
cji lasów i kraju. 
W naszych podkarpackich lasach żyje bardzo 
zróżnicowana i bogata fauna. Powołując się na 
źródła, warto wymienić poszczególne gatunki 
zwierząt i ich liczebność na Podkarpaciu: jelenie 
– 15 tys. sztuk, sarny – 45 tys. sztuk, żubry – 500 
sztuk, niedźwiedzie około 260 sztuk, wilki około 
700 sztuk, rysie 275 sztuk, bobry 11 tys. sztuk, bor-
suki 7 tys. sztuk, dzików około 5 tys. sztuk, kun 
około 6 tys. sztuk, bażantów 23 tys. sztuk, zające 
15 tys. sztuk. Spotyka się także wiele innych gatun-
ków zwierząt takich jak: kuropatwy, gronostaje, 
kaczki dzikie itp. 

Ks. Łukasz
Siwiec
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Daniel albinos

W zimie kuropatwy podchodzą pod domy
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Maja Wolny „Klątwa”

Uważam, że kiedy 
książka pozo-
staje z czytelni-

kiem na dłużej i to nie 
tylko w trakcie jej czy-
tania, ale również póź-
niej - w taki sposób, że 
skłania do myślenia 

i zastanawiania się nad jej treścią i przesłaniem - to 
na pewno jest fascynująca. A taką powieścią była dla 
mnie ww. pozycja wydawnicza. Jej autorka, pisarka 
i doktor nauk humanistycznych, stara się w sposób 
niekonwencjonalny przybliżyć nam siedemnasto-
wieczną historię Kazimierza Dolnego, który jest miej-
scem jej zamieszkania. Historię osadzoną w realiach 
polityczno-społecznych ówczesnej Polski, rozbitej 
i podzielonej, jak główny bohater powieści, ksiądz 
„spowiadający się” ze swego długiego życia przed 
rajcą, bowiem w tym samym dniu ma odbyć jego 
egzekucja przez powieszenie na rynku miasta. I cho-
ciaż na początku wydaje się, że jej statyczna akcja, 
która przebiega w jednym miejscu, na plebanii, nie 
będzie zbyt wciągająca, to w trakcie czytania okazuje 
się, że wiele się dzieje. Jest to zapewne zasługą wspa-
niałej, wielopłaszczyznowej narracji, która sprawia, 
że fabuła do samego końca „trzyma czytelnika za gar-
dło”, wprawiając w ogromne zaciekawienie. Powieść 
jest napisana przepięknym językiem literackim, co 

powoduje, że czyta się ją naprawdę z dużą przyjem-
nością i szybko. Szczególnie spodobał mi się pomysł 
pisarki, aby zwykłe domowe lustro wiszące na ścia-
nie, w którym codziennie przeglądają się domownicy, 
uczynić główną narracją. Kiedy zastanowić się lepiej, 
to rzeczywiście to lustro odbijające naszą postać naj-
lepiej zna jej wnętrze. Chociaż rzeczownik„ lustro” to 
rodzaj nijaki, to twórczyni przedstawia je w rodzaju 
żeńskim. Rodzi się pytanie - dlaczego? Myślę, że pew-
nie dlatego, że wprawdzie głównymi bohaterami są 
ksiądz i rajca władający ówczesnym grodem - Kazi-
mierzem Dolnym, to faktyczną bohaterką, o czym 
świadczy obwoluta książki, jest kobieta, matka księ-
dza Regina Zaleska, postać historyczna, miejscowa 
zielarka. Nad tą kobietą toczył się słynny proces zapi-
sany w starych księgach miasta o uprawianie przez 
nią czarów i leczenie ludzi ziołami czy innymi natu-
ralnymi sposobami. W swej powieści autorka szcze-
gółowo przedstawia też psychologiczne studium oso-
bowości księdza, który jest rozdarty między dobrem 
a złem, między swą powinnością duchownego stanu 
a ludzką ułomnością. Jest to doskonała, pouczająca 
lektura, która pozwala nam lepiej zrozumieć różno-
rodne zachowania kapłanów, często niezgodne z ich 
posłannictwem, o czym we współczesnym nam świe-
cie wiele się mówi. Myślę, że nie jest to żadne uspra-
wiedliwianie ich, lecz próba przybliżenia ludzkiej 
natury. I sądzę, że warto się w to zagłębić. 

M
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ją Przepis nadesłała Zofia Piłat-Lechowska

TAGIATELLE Z SUSZONYMI 
POMIDORAMI
•  brokuł 1 sztuka
•  1 podwójny filet z kurczaka 
•  120 g pomidorów suszonych
•  cebula
•  2-3 ząbki czosnku
•  opcjonalnie ¼ pora
•  makaron tagiatelle 400g
•  sól 
•  pieprz

Brokuł dzielimy na mniejsze części i gotujemy w osolonej 
wodzie. 
Filety z kurczaka myjemy i kroimy w kostkę, przyprawiamy 
solą i pieprzem.
Na patelni rozgrzewamy oliwę ze słoika z suszonych pomi-
dorów i podsmażamy na niej pokrojone w drobną kostkę ce-
bulę, czosnek i por. Gdy będą rumiane, dodajemy kurczaka, 
smażymy 6-8 min. Następnie dodajemy pokrojone w kostkę 
suszone pomidory oraz ugotowany brokuł, całość mieszamy 
i ściągamy z ognia. Tak przygotowany sos możemy wymie-
szać z ugotowanym al dente makaronem tagiatelle.
Przepis na 5-6 porcji.

Drodzy	
Czytelnicy

dzielcie się z nami własnymi 
sprawdzonymi przepisami 
na różne smakowitości. 
Czekamy na przepisy i zdjęcia 
proponowanej potrawy lub 
ciasta. Przesyłajcie je na adres 
wiadomosci@brzostek.pl
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Opracowała 
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A.D. CKiCz 
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Magdalena Grzebałkowska - Wojenka. 
O dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia

Wojna? Nikt nam tutaj szyi nie spraw-
dza i nie każe mówić pacierza na dobra-
noc. Do szkoły chodzić nie trzeba i nikt 
nie pilnuje, kiedy kładziemy się spać. 
Podoba mi się tutaj. Magdalena Grzebał-
kowska przedstawia poruszający obraz 
wojny widzianej oczami jej najmłodszych 
uczestników. Trzyletni Arthur trafia do 
domu dziecka, gdzie będzie wychowy-
wany na idealnego nazistę. Lilia w łagrze 
pokocha Stalina, choć jest córką wro-
gów narodu. Mały Minoru, Amerykanin 
japońskiego pochodzenia, pozna życie 
za drutami, choć żyje w kraju wolności. 
Czy Jose Maria, którego rodzice odsyłają 
z pogrążonej w krwawym konflikcie Hisz-
panii, w Związku Radzieckim znajdzie 
raj? A może i tam w końcu dopadnie go 
wojna? By dotrzeć do ostatnich świadków 
największego konfliktu w dziejach świa-
ta, Magdalena Grzebałkowska wyruszy-
ła m.in. do Hiszpanii, Niemiec, Stanów 
Zjednoczonych i w najodleglejsze krańce 
dawnego Gułagu. Opisuje też wstrząsa-
jące historie tych, którzy żyją wśród nas 
– małych partyzantów, dzieci pułków 
i nastoletnich powstańców warszawskich. 
W Kazachstanie spotyka dziewczynkę – 
dziś ponad osiemdziesięcioletnią – któ-
rej wojna zabrała wiedzę o tym, kim jest, 
skąd pochodzi i jakie były losy jej rodzi-
ców. Reporterka chce jej pomóc odzyskać 
pamięć. A nam wszystkim pomaga zro-
zumieć, dlaczego wydarzenia sprzed tylu 
lat wciąż są tak żywe i wpływają na naszą 
codzienność.

Marzena Rogalska, Aleksandra 
Kurzak - Dobrissimo! Opera od 
kuchni 

Pa sjonując a  roz mow a 
o miłości do muzyki, życia 
i gotowania. Dobrissimo to dłu-
gie rozmowy prowadzone cie-
płym letnim wieczorem przy 
kieliszku dobrego wina. To przy-
jaźń, która rodzi się niepostrze-
żenie podczas zajadania się tru-
skawkowym tortem. To wspólne 
spędzanie czasu na słuchaniu 
muzyki, pasjonujących rozmo-
wach o niej, na wspólnym goto-
waniu i jedzeniu. Dobrissimo to 
esencja tej wyjątkowej książki. 
Aleksandrę Kurzak, najsłyn-
niejszą polską śpiewaczkę ope-
rową, oraz Marzenę Rogalską, 
dziennikarkę uwielbianą przez 
Polki, połączyła miłość do ope-
ry. Porywające historie o emo-
cjach i namiętnościach stały się 
inspiracją do rozmowy o tym, 
co im w duszy gra. Bo opera to 
tak naprawdę życie. To radość 
bycia razem, którą Aleksandra 
i Marzena chcą się podzielić 
z każdym z nas. Przywołując 
operowe smaczki i rozkoszując 
się smakami ulubionych, jesz-
cze parujących potraw, przy 
pięknie zastawionym stole roz-
mawiają o rodzinie, przyjaź-
ni, pasji i muzyce, która bywa 
światłem w najtrudniejszych 
momentach życia.

Nicole LePera - Wzrastam. Jak się 
wyleczyć z przeszłości i zacząć 
od nowa 

Okrzyknięta mianem bestsel-
lera „New York Timesa” książka 
doktor Nicole LePery adresowana 
jest do osób, które pragną wpro-
wadzić w swoim życiu pozytywne 
zmiany. Czytelnicy znajdą w niej 
zestaw narzędzi niezbędnych do 
zerwania ze szkodliwymi zacho-
waniami sabotującymi ich życie. 
Dzięki zmianie destrukcyjnych 
wzorców będą w stanie wpły-
nąć na sposób, w jaki podcho-
dzą do dobrego samopoczucia 
psychicznego i dbania o siebie. 
Masz czasami wrażenie, jakbyś 
tkwiła w pułapce negatywnych 
myśli i uczuć, które wymykają Ci 
się spod kontroli? Wydaje Ci się 
nieraz, że zmartwienia i proble-
my, z którymi na co dzień musisz 
się mierzyć, wysysają całą Twoją 
energię, pozbawiając Cię radości 
i chęci do życia? A może rozpa-
miętujesz przeszłość i dzielisz 
włos na czworo? Wspomniane tu 
sytuacje to destrukcyjne schema-
ty zachowań, z którymi boryka 
się wiele kobiet. 

Działają na naszą szkodę, 
dlatego najwyższy czas z nimi 
zerwać! Jak się do tego zabrać? 
Z pomocą i garścią praktycznych 
porad przychodzi dr Nicole LePe-
ra, doświadczona psycholog kli-
niczna. 

Masz ciekawe lub nietypowe hobby? Interesujesz się 
modą, kosmetologią, możesz poradzić, jak dbać o urodę? 
Rysujesz karykatury lub coś równie oryginalnego? A może 
znasz jakieś pasjonujące historie o gminie bądź jej miesz-
kańcach? Podziel się z nami! Najlepsze teksty zostaną 

opublikowane w naszej lokalnej gazecie. Zapraszamy 
Was, drodzy Mieszkańcy, do współtworzenia „Wiadomości 
Brzosteckich”!

Redakcja
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Nieoczywista zdolność lotu

Zdolność aktywnego lotu, która jest wpi-
sana w naturę zdecydowanej większości 
ptaków, od wieków była dla człowieka 

obiektem szczególnego zainteresowania – 
zachwycała go, inspirowała i motywowała do 
bardziej wnikliwego poznania ptasiego świata. 
W dzisiejszych czasach, kiedy dysponujemy 
szeroką wiedzą i poniekąd sami znaleźliśmy 
sposoby, aby wzbić się w powietrze, wciąż odru-
chowo, pełni zachwytu obserwujemy krążącego 
po niebie myszołowa, wykonującego imponu-
jące akrobacje jerzyka czy też sunącego swym 
ciężkim lotem łabędzia niemego…

Efekt końcowy, który mamy przyjemność 
podziwiać w postaci latających nad naszymi 
głowami ptaków, jest wynikiem wielu biolo-
gicznych i fizycznych przystosowań, bez któ-
rych „oderwanie się od ziemi” byłoby po prostu 
niemożliwe. Co zatem sprawia, że ptaki potrafią 
latać?

Pierwszym, bardzo ważnym elementem 
jest obecność piór będących wytworem ptasiej 
skóry, charakterystycznym tylko dla tej grupy 
zwierząt. To właśnie pióra (o których szerzej 
pisałem w poprzednim artykule) zapewniają 

odpowiednią powierzchnię nośną płata skrzy-
dłowego. Jednak sama obecność piór to zbyt 
mało. Kolejnym, koniecznym warunkiem jest 
możliwie duża redukcja masy ciała ptaka, któ-
ra uwidacznia się dopiero podczas dogłębnej 
analizy budowy anatomicznej. Mianowicie 
szkielet ptaków zbudowany jest z tzw. kości 
pneumatycznych, a więc takich, wewnątrz któ-
rych znajdują się puste przestrzenie, znacznie 
ograniczające ich masę. Nie odnajdziemy u pta-
ków ciężkich zębów (typowych dla większości 
kręgowców), zostały one bowiem zastąpione 
znacznie lżejszym dziobem, który w zależności 
od preferencji pokarmowych danego gatunku, 
może przybierać odmienne formy - od cien-
kiego, delikatnego u muchołówek, przez krót-
ki i gruby u łuszczaków, aż po długi, smukły 
u brodzących oraz mocny, hakowaty u ptaków 
szponiastych. Kolejną istotną cechą jest specy-
ficzna budowa układu wydalniczego ptaków, 
u których brak pęcherza moczowego. Byłby on 
bowiem jedynie dodatkowym zbiornikiem bala-
stowym utrudniającym latanie.

Kiedy już wydawałoby się, że jesteśmy 
na dobrej drodze, aby wzbić się w powietrze 
i opanować bezkresne przestworza, okazuje 
się, że odpowiednio niska masa ciała i całkiem 

Część ptaków potrafi latać w zorganizowanych formacjach
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przyzwoita powierzchnia nośna 
w postaci opierzonych skrzydeł 
to wciąż zbyt mało. Pojawia się 
kolejny problem – aktywny lot 
wiąże się nierozerwalnie z ogrom-
nymi wydatkami energetycznymi 
i zapotrzebowaniem organizmu 
na tlen. Jednak i tutaj znajdzie-
my doskonałe rozwiązania… Siłę 
napędową skrzydeł stanowią 
potężne mięśnie, które swój punkt 
zaczepienia znalazły na specy-
ficznie zbudowanej kości mostko-
wej. Odpowiednią ilość tlenu, któ-
ra jest niezbędna podczas wysiłku 
nieustannego trzepotania skrzy-
dłami, zapewnia z kolei przysto-
sowany do tego zadania układ 
oddechowy. Zbudowany jest on 
ze współpracującego zespołu płuc 
i worków powietrznych. Te drugie 
nie biorą bezpośredniego udzia-
łu w wymianie gazowej, jednak 
stanowią dodatkowe rezerwuary 
powietrza, cyklicznie napełnia-
ne i opróżniane podczas ruchów 
skrzydeł. Odpowiednia konfigu-
racja połączeń kanałów układu 
oddechowego sprawia, że pod-
czas lotu do płuc ptaka ciągle 
wtłaczane jest świeże, natlenio-
ne powietrze – zarówno podczas 
wdechu, jak i wydechu. To uni-
katowe przystosowanie ptaków 
określa się mianem podwójnego 
oddychania, co doskonale oddaje 
istotę rzeczy.

Pozornie proste pytanie zada-
ne na początku tekstu okazało się 
dużo bardziej złożone niż mogło-
by się nam wydawać. Banalne 
i oczywiste dla każdego stwier-
dzenie, że ptaki potrafią latać, 
kryje za sobą szereg złożonych 
zagadnień, których odkrycie 
i zrozumienie wcale nie jest rze-
czą prostą i jednoznaczną, a sam 
poziom ich poznania ciągle uznać 
można jedynie za „aktualny”, 
a nie „ostateczny”. Tak więc ten 
prosty przykład pokazuje dobit-
nie, że pomimo ogromnego postę-
pu nauki, wciąż wiele jeszcze 
przed nami – wiele obserwacji, 
nauki i prób zrozumienia mecha-
nizmów rządzących tym światem. 
Światem, który przygotowany 
został dla nas przez Stwórcę. 

Sylwetka rybitwy zachwyca swą oryginalnością

Ptaki szponiaste to jedne z lepszych lotników - błotniak stawowy

Klucz gęsi to tak naprawdę doskonale wyliczona aerodynamiczna figura
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Przykład idzie z góry

W czasach kultu szczupłej sylwetki 
paradoksalnie rośnie problem nad-
wagi i otyłości wśród dorosłych 

i dzieci. Ponad 40 procent społeczeństwa 
zmaga się z nadprogramowymi kilogramami. 
Przyczyn jest wiele, ale jedną z nich są półki 
sklepowe uginające się pod słodkościami, 
napojami gazowanymi, słodkimi soczkami dla 
dzieci, przetworzonymi produktami. Niemal 
w każdym mieście działają bary z fast foodami. 
Produkty te mamy na wyciągnięcie ręki i kupu-
jemy je łapczywie. O ile dorosły człowiek ma 
świadomość, że tzw. śmieciowe jedzenie może 
mieć wpływ na nasze zdrowie, o tyle dzieciaki 
w ogóle o tym nie myślą. Dzieci, młodzież nie 
zastanawiają się nad tym, co będzie za 5, 10 lat, 
żyją tu i teraz i w nosie mają to, że za kilka, kil-
kanaście lat codzienna konsumpcja śmiecio-
wego jedzenia odbije się czkawką. Fast foody, 
słodycze ociekające sztucznością, nie mają 
żadnych wartości odżywczych, jedynie walory 
smakowe, są świetnymi umilaczami czasu. Co 
zatem zrobić, by dziecko tego nie jadło? Nie-
stety, zakazy i nakazy rodziców często spalają 
na panewce. Wiadomo, że owoc zakazany naj-
bardziej kusi, a efekt może być taki, że dziecko 
z zakazem jedzenia słodyczy czy kebaba, 
zjada tego paradoksalnie więcej w tajemnicy 
przed rodzicem. Dzieci jadły, jedzą i będą jeść 
mało wartościowe jedzenie, tego nie unik-
niemy w obecnych czasach. Problem w tym, 
jak ograniczyć tę konsumpcję do minimum, by 
dziecko z własnej woli rzadko sięgało po śmie-
ciowe jedzenie. Zasada jest prosta – przykład 
idzie z góry. Nasze smaki, to, co lubimy jeść, 
to, co preferujemy, wynosimy z domu. To, co 
gotowali nam rodzice, czym nas karmili, jaka 
była kultura jedzenia przy rodzinnym stole, 
to wszystko kształtuje nasze późniejsze pre-
ferencje żywieniowe. Nie dziwmy się, że wpy-
chając dziecku do szkoły marchewkę, jabłko, 
kanapkę z toną warzyw, po powrocie z lekcji, 
widzimy nietknięte drugie śniadanie. Prawdo-
podobnie pociecha w zamian tego, na przerwie 
lekcyjnej z wielkim zaangażowaniem skonsu-
mowała słodkości, popijając słodkim soczkiem 
z dużą ilością cukru. Jeśli w domu dziecko 
widzi tatę sięgającego do lodówki po kawał 
kiełbasy, gdy na kolację jest sałatka, pociecha 
również na kiełbasę ma ochotę. Gdy mama 
smaży schabowe z dużą ilością ziemniaków 
bez surówki, gdy rodzice nie jedzą warzyw 
i owoców, gdy na stole króluje monotonia, nie 
dziwmy się, że dziecko nie chce różnorodnie, 
zdrowo jeść. Ono po prostu nie zna innych 
smaków. Dla dziecka w pierwszych latach jego 
życia rodzice są najważniejsi, są autorytetem 

Dzieciaki naśladują dorosłych i właśnie wtedy 
opiekunowie powinni wykorzystać czas na 
zadbanie o odpowiednie, różnorodne żywienie 
obfitujące w kolorowe warzywa i owoce, kasze, 
mleko, jogurciki, orzechy, ryby. Uczmy dzieci 
dobrze jeść, bo jeśli w przyszłości sięgną po 
tzw. niezdrowe jedzenie, głęboko zakorzenione 
nawyki żywieniowe, które wyniosły z domu, 
z pewnością będą priorytetem i bazą codzien-
nej diety. Słodkości i fast foody będą jedynie 
sporadycznymi zachciankami. Oczywiście 
nigdy perfekcyjnie nie jest, nawet w rodzinie 
odżywiającej się w świetny sposób znajdą się 
niejadki lub małe głodomory. Dzieciaki testują 
jedzenie wszystkimi zmysłami, tj. zapachem, 
smakiem, wyglądem. Często nie zjedzą danej 
potrawy, bo wygląd nie ten, bo brzydko pach-
nie lub po prostu nie bo nie. Ważna jest cier-
pliwość. Należy małymi krokami próbować, co 
wymaga od rodzica pewnej dozy opanowania. 
Dziecko, by zaakceptować dany smak, musi 
spróbować go od kilkunastu do kilkudziesię-
ciu razy. Zdarzają się niejadki i to jest zupełnie 
normalne. Niejadki potrafią zjeść na raz tylko 
niewielką porcję. Wydaje się, że ich żołądki 
nie są w stanie przetrawić większej ilości 
pokarmu. Takie dzieci to urodzeni podjadacze. 
Jedzą małymi porcjami, ale często. Dlatego 
dobrze jest mieć pod ręką wachlarz zdrowych, 
pożywnych przekąsek gotowych do schrupa-
nia. Niedobrze jest, gdy mama cały dzień biega 
z jedzeniem za niejadkiem lub gdy przekupuje 
go słodyczami, by coś pożywnego zjadł. Złym 
pomysłem jest zmuszanie dziecka do siedzenia 
przy stole, aż talerz będzie pusty lub gdy grozi 
mu brak deseru za niezjedzenie całej porcji 
makaronu. Takie działania mogą w przyszłości 
spowodować faktyczne zaburzenia odżywia-
nia. W przypadku głodomorów, których waga 
jest nieco wyższa niż powinna, rodzice muszą 
kontrolować wagę dziecka. Najważniejsze jest 
to, by nie mówić maluchowi, że musi mało 
jeść, bo jest grube. Nie należy ciągle obwiniać 
i mówić musisz schudnąć. Taki przekaz może 
obniżyć poczucie wartości małego człowieka. 
Dziecko należy motywować, być przykładem 
i wspierać. Stół jadalny nie powinien być cią-
głym polem bitwy. Często jednak sami rodzice 
nie wiedzą, jak to jest zdrowo jeść. Zdrowo to 
znaczy kolorowo, bez nudy i monotonii na tale-
rzu. Zdrowo to warzywa i owoce, to ogranicze-
nie smażenia na głębokim tłuszczu, to więcej 
chudego mięsa, a mniej tego w panierce, to 
więcej orzechów, nasion słonecznika, pestek 
dyni, a mniej chipsów czy orzeszków solonych, 
to nawadnianie się, bo woda to życie. Super-
pomysłem jest wspólna nauka fajnego, zdro-
wego, dobrego jedzenia zarówno rodzica, jak 
i dziecka. 
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Kilka słów o emocjach

Używamy różnych określeń, aby opisać to, jak się 
czujemy. Mówimy o emocjach, nastroju, samo-
poczuciu, stanie psychicznym itp. Na początku 

warto dokonać rozróżnienia pojęciowego, które funkcjo-
nuje w języku psychologii. Emocje w przeciwieństwie 
do nastroju są krótkotrwałe oraz z reguły „mocniejsze”, 
natomiast nastrój stanowi pewne tło naszego funkcjo-
nowania, dłużej utrzymuje się na podobnym poziomie. 
Samopoczucie to szersze pojęcie, na które składa się 
nie tylko nasz stan emocjonalny, ale również stan psy-
chiczny oraz fizyczny. Wszystkie te pojęcia funkcjonują 
powszechnie i często stosowane są zamiennie. 

Na przestrzeni ostatnich lat zaczęto zwracać coraz 
większą uwagę na znaczenie emocji w naszym życiu. 
Wcześniej natomiast sfera emocjonalna była bagateli-
zowana, a wręcz deprecjonowana. Emocje były prze-
ciwstawiane rozumowi, pojmowane jako słaba część, 
której nie należy słuchać, a wręcz negować, tłumić 
czy nie dopuszczać do ujawnienia się. Obecnie wiedza 
na temat emocji rozwija się w zupełnie przeciwnym do 
wcześniejszego kierunku. Zacznijmy od tego, czym wła-
ściwie emocje są oraz w jaki sposób wpływają na nasze 
życie.

Emocje to przede wszystkim subiektywne odczu-
cia (strachu, złości, radości itp.) Oprócz tego emocjom 
towarzyszą pewne myśli (interpretacje), a także reakcje 
fizjologiczne (takie jak przyśpieszone tętno, pocenie się 
rąk czy płacz). Nie powinniśmy więc w sposobie rozu-
mienia emocji ograniczać się tylko do własnych odczuć, 
ponieważ emocje to stany, które ściśle wiążą się z naszą 
fizjologią. Przykładowo, kiedy odczuwamy złość, czer-
wienimy się, nasze mięśnie napinają się, niektórzy 
płaczą czy też zaczynają drżeć. Doznaniom tym towa-
rzyszą myśli, które w zależności od sytuacji mogą albo 
wzmacniać nasze reakcje fizjologiczne albo je osłabiać. 
Oprócz tego pojawiają się subiektywne odczucia, które 
zwrotnie oddziałują na nasze myśli i doznania fizyczne. 
Widzimy więc, że emocje dotyczą wielu sfer, a przez to 
znacznie wpływają na nasze funkcjonowanie. Mimo to 
często zdarza się nam bagatelizować je. Przykładowo, 
mówiąc o zdrowym stylu życia, wymieniamy zdrowe 
odżywanie, aktywność fizyczną, suplementację, nato-
miast zbyt rzadko zwraca się uwagę na emocje, które 
pełnią bardzo ważną funkcję, jeśli chodzi o nasz stan 
zdrowia. Szczególnie istotny wpływ zdaje się mieć stres. 
Kiedy się stresujemy, w naszym organizmie wydziela 
się kortyzol – hormon stresu – który negatywnie wpły-
wa na naszą fizjologię, a w tym na układ odpornościo-
wy. Nie wystarczy więc zadbać o dietę i aktywność, 
ale warto zwrócić uwagę też na nasze funkcjonowanie 
emocjonalne. 

Emocje wyłoniły się w toku ewolucji. W bardzo 
dużym uproszczeniu można powiedzieć, że pojawiły 
się po to, aby nas chronić oraz informować o istotnych 
(z punktu widzenia naszego przetrwania) kwestiach. 
Kiedy odczuwamy strach, zachowujemy większą czuj-
ność i ostrożność. Kiedy jest nam smutno, to płacze-
my, chcemy być sami (albo odwrotnie – potrzebujemy 

wtedy innych ludzi) itd. Dzięki sygnałom z ciała 
i subiektywnym odczuciom, możemy zastanowić się 
nad powodami takiego stanu, a także dostrzec ważność 
danej sytuacji czy przeżycia. Kiedy odczuwamy złość, 
jesteśmy zmotywowani do tego, aby podjąć pewne 
działania. Przypuszczam, że wielu z nas miało okazję 
doświadczyć sytuacji, w których złość w pewnym sen-
sie umożliwiła reakcję, „dodając” odwagi, aby w końcu 
coś zrobić. Podobnie emocja radości może pełnić funk-
cje motywacyjną. Emocje informują nas także o tym, co 
jest dla nas ważne. Odczuwając smutek czy żal w pew-
nej sytuacji, możemy zdać sobie sprawę z tego, ile coś 
dla nas znaczy. Smutek czasem ułatwia nam podjęcie 
refleksji nad ważnymi kwestiami. 

Skoro więc emocje informują nas o czymś ważnym, 
negowanie ich czy zagłuszanie odbiera nam możliwość 
lepszego zrozumienia naszego aktualnego stanu. Bez 
problemu możemy je odpierać, kiedy jeszcze nie są zbyt 
silne, natomiast w dłuższej perspektywie może sta-
wać się to coraz trudniejsze. Jak więc dowiedzieć się, 
o czym tak naprawdę informuje nas stan emocjonalny 
i co takiego moglibyśmy „zrobić” z emocjami, aby ich 
nie tłumić, nie zbywać? Zazwyczaj zajmujemy się emo-
cjami, nie do końca uświadamiając sobie, że nasze 
działania służą właśnie temu. Najlepszym przykładem 
jest potrzeba porozmawiania z drugą osobą, podczas 
której zwykle opowiadamy o tym, co się zdarzyło i jak 
w związku z tym się czujemy. Samo wypowiedzenie 
tego, co „leży nam na sercu” pozwala nam nieco odre-
agować trudną sytuację, a tym samym, dać upust sil-
nym emocjom. Po drugie dialog (a nieraz już sam mono-
log) pozwala na zrozumienie bądź uświadomienie sobie 
pewnych kwestii. Opowiadając, niejako słyszymy swoje 
myśli, uzewnętrzniamy je, przez co stają się bardziej 
namacalne. Możemy wtedy dostrzec pewne kwestie, 
które do tej pory nie były dla nas oczywiste. Po trze-
cie sama obecność drugiego człowieka i świadomość, 
że ktoś nas słucha, ktoś jest obok, daje nam ukojenie. 
Oprócz tego, rozmowa z drugim człowiekiem pozwala 
nam na szersze spojrzenie na daną sytuację. Wymiana 
zdań, a co za tym idzie, zestawienie opinii, spojrzeń, 
przekonań umożliwia nam przyjęcie szerszej perspek-
tywy. Innymi sposobami na uzewnętrznienie swoich 
emocji są wszelkie aktywności, które podejmujemy: 
zapisywanie swoich myśli, wewnętrzny dialog, aktyw-
ność fizyczna, muzyka, medytacja, wyciszenie itd. Nie-
kiedy zdarzają się również nieco mniej konstruktyw-
ne sposoby, jak „wyżywanie się” na innych ludziach, 
krzyk, rzucanie przedmiotami, „zajadanie” emocji, 
wszelkie używki i substancje znieczulające. 

Wszystkie te aktywności służą odreagowaniu, a tak-
że zmniejszeniu napięcia fizycznego. W silnych emo-
cjach mięśnie w naszym ciele napinają się, krew szyb-
ciej płynie, przyśpiesza tętno. W organizmie kumulują 
się więc zasoby energii, które następnie powinny zostać 
w jakiś sposób wydatkowane. (Bardzo często przyczyną 
bólu głowy albo karku jest właśnie chroniczne napięcie 
mięśniowe spowodowane przeżywanym stresem czy 
złością). Odreagowanie emocjonalne jest więc bardzo 
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►

Lata 60. minionego wieku to okres fascynacji 
przestrzenią pozaziemską. Cały świat żył wia-
domościami o próbach eksploracji kosmosu. 

W tym okresie - jak nam wszystkim wiadomo - 
udało się umieścić na orbicie pierwszego sate-
litę, Jurij Gagarin odbył pierwszy lot w kosmos, 
John Glenn obleciał Ziemię, a pod koniec lat 
60. pierwszy człowiek – Neil Armstrong – sta-
nął na Księżycu. Te wydarzenia odbiły się szero-
kim echem w życiu naukowym, technice oraz… 
w modzie. Stały się także inspiracją do nagry-
wania filmów science fiction. Na ich potrzeby 
tworzono bardzo ekstrawaganckie, pomysłowe 
i szalone, jak na tamte czasy, kostiumy. Dzięki 
popularyzowaniu tych strojów w filmach pro-
jektanci w swoich kolekcjach zaczęli ekspery-
mentować. Pojawiły się nowe materiały, tech-
niki i kroje, które zaczęły być wykorzystywane 
w modzie. Zaczęła się ona opierać na szalonych 
i dziwnych pomysłach, bo projektantów pono-
siła ogromna wyobraźnia. Stroje były mocno 
kanciaste i sztywne. Kolorystyka była wyrazista, 
choć najczęściej wykorzystywaną barwą stały 
się biel, srebro i złoto – zapewne dlatego że 
nawiązywały do strojów kosmonautów. Nosiło 
się również okulary - gogle i kapelusze „hełmy”. 
Niektórzy projektanci interesujący się wizją 
przyszłości zaczęli tworzyć stroje - nienadające 
się de facto do noszenia - wykonane ze sztucz-
nych tworzyw: plastiku i metalu. Sukienki wyko-
nane z tego ostatniego materiału mogły ważyć 
nawet ok. 20 kg! W okresie, o którym mowa, 
tworzono również kombinezony jednoczę-
ściowe, stroje w bardzo geometryczne wzory, 
najmodniejsze stało się skąpe mini. Stylizacje 
takie pojawiały się w prasie oraz telewizji, nosili 
je również znani artyści podczas swoich wystę-
pów np. Halina Frąckowiak na festiwalu muzycz-
nym w Opolu wystąpiła w kostiumie wykona-
nym z blachy i prętów, co wywołało niemałe 
oburzenie wśród publiczności. 
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istotnym, wręcz niezbędnym elementem, jednak nie powinni-
śmy zatrzymywać się tylko na nim. Oprócz tego, że damy upust 
swoim emocjom, warto zastanowić się nad tym, co nasza reakcja 
emocjonalna mówi o tej konkretnej sytuacji (Co takiego sprawi-
ło, że zareagowałem w taki, a nie inny sposób?) i o nas samych 
(Dlaczego mnie to poruszyło?). Taka refleksja pozwala nam nie 
tylko na zrozumienie minionej sytuacji, ale także daje możliwość 
bardziej adekwatnej reakcji w przyszłości. 

Tak więc, „zajęcie się” emocjami nie wymaga specjalnych 

procedur czy sztywnych sposobów postępowania. Może wiązać 
się ze zwróceniem uwagi na własne odczucia, z pozwoleniem 
sobie na ich przeżywanie, z możliwością uzewnętrznienia tego, 
co czujemy, a także z próbą zrozumienia znaczenia, jakie niosą. 
Na koniec warto zaznaczyć, że nie ma złych i dobrych emocji. Nie 
jest tak, że pewnych z nich nie powinno się odczuwać albo nego-
wać. Są emocje przyjemne i nieprzyjemne, trudniejsze i łatwiej-
sze. Jednak każda z nich jest nam potrzebna i pełni swoistą funk-
cję. 

►

Janina Słupek

Groch	z	kapustą

(...) Oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci

Ze względu na monogamię z ptasiej przyrody 
tylko czasami można brać przykład: łabę-
dzie, pingwiny, żurawie japońskie, gęsi, 

wrony, bieliki, kruki, kawki itd. mogą być dla nas, ludzi, 
przykładem. Aż 90% wszystkich ptaków łączy się w pary 
- mogą łączyć się na jeden sezon, na kilka sezonów albo 
na całe życie. Monogamia jest najbardziej rozpowszech-
nionym typem związku małżeńskiego. Ale żeby monoga-
mia nie zamieniła się w monotonię - małżeństwa nieraz 
obchodzą razem złote gody (50. rocznica ślubu), szma-
ragdowe (55.), diamentowe (60.), żelazne (65.), kamienne 
(70.) i bardzo rzadko brylantowe (75.) - trzeba się mocno 
postarać. Zwalczyć liczne życiowe pokusy, uzbroić się 
w cierpliwość (z Bożą pomocą), być tolerancyjnym, wyro-
zumiałym, nie czuć się ani władcą ani nauczycielem 
współmałżonka, dać mu nieco swobody i własne pole 
do działania. Tradycyjna rola mężczyzny to utrzymanie 
materialne rodziny oraz sprawności technicznej budyn-
ków, wyposażenia i sprzętu mechanicznego, a kobiety 
wyżywienie rodziny, opieka nad dziećmi, utrzymanie 
porządku i często uprawa ogródka. Przy czym praca 
kobiety nigdy się nie kończy. A jeśli nie pracuje „zawo-
dowo”, na ogół nie stroi się na co dzień, nie ma wypielę-
gnowanych paznokci, ułożonych włosów, nie chodzi na 
szpilkach, nie uprawia sportu, nie stosuje makijażu - nie 
ma na to czasu ani chęci. A mężczyzna jest wzrokow-
cem i widzi inne, zadbane „laski”. Wcześniej czy później 
dojdzie do nieporozumień, jeśli mężczyzna nie będzie 
uczestniczył w wychowaniu dzieci, pracach domowych, 
wspólnym odpoczynku i atrakcyjnym spędzaniu czasu 
we dwoje. Po kilkunastu latach małżeństwa kobiety czują 
się niedoceniane, niekochane, niezauważane - a chcia-
łyby, aby było jak przed ślubem - potrzymać za rączkę, 
być przytuloną, otrzymać kwiatek, usłyszeć komplement, 
pochwałę potrawy, propozycję wspólnego świętowania 
urodzin czy rocznicy ślubu. Mieć chwile wytchnienia, 
aby odwiedzić kosmetyczkę, fryzjera, wypić kawę z kole-
żanką, poczytać książkę, pójść na spacer.

Co mogą robić razem? Można zacząć od tego, aby prze-
puścić kobietę pierwszą przez drzwi, podać wierzchnie 
okrycie w szatni, otworzyć kobiecie drzwi samochodu - to 
tak niewiele, a kobieta poczuje, że jest ważna dla męż-
czyzny, że on ją szanuje, docenia, że ją widzi. W Brzostku 

Z	przymrużeniem	oka

Benny Hill? Skeeter z mapeciątek? E, nie… Wygląda na 
to, że to nasz Burmistrz chciał poszaleć w karnawale, a tu 
nic z tego. Został rozpoznany. Kamuflaż nie zadziałał. Nici 
z szaleństwa. Wielki Brat patrzy! Ale… do twarzy mu w tych 
włosach – kolorów nabrał Może by tak na co dzień… 

jest dużo możliwości przyjemnego spędzenia czasu we dwoje - 
restauracja „Kardamon” i „Bianco” w Zawadce, pizzeria, kebab, 
a ostatnio długo oczekiwana kawiarnia. Ze starszego pokolenia 
mało kto odwiedził te miejsca, a one przecież są dla ludzi - jeśli 
nie będziemy z nich korzystać, to zbankrutują i znów będziemy 
narzekać, że w Brzostku „nic nie ma i nic się nie dzieje”. Wspo-
mnę również, że prężnie działa Stowarzyszenie Emerytów i Ren-
cistów „Razem Raźniej” (60 członków), Stowarzyszenie „Aktyw-
ny Brzostek”, Centrum Kultury i Czytelnictwa, Stowarzyszenie 
„Nasz los w naszych rękach” i nie tylko. Jest gdzie wyjść i co 
robić we dwoje.

Aby przeżyć razem życie, muszą się o to starać obie strony - 
w późniejszym życiu dochodzą jeszcze choroby i niedyspozycje 
fizyczne. Ale jeśli małżonkowie razem szli przez życie, odnosili 
się do siebie z szacunkiem, zrozumieniem i miłością, jest szan-
sa, że wspierając się w potrzebach, przejdą przez życie łagodnie 
i niczego nie będą żałować. 
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Prawnik podlicza klienta.
- Półtorej godziny pracy, czyli prawie dwie, 
czyli 2 x 300 zł = 600 zł, plus znaczki skar-
bowe i opłaty za wysyłki 76 zł, w sumie 676. 
Dla równego rachunku 700 zł. No i żeby 
nie wyglądało tak podejrzanie okrągło to 
768 zł. Pani Basiu!
- Tak, panie mecenasie?
- Proszę wysłać klientowi rachunek na 
768 zł.

Egzamin na prawo jazdy. Egzaminator za-
daje kursantowi pytanie:
- Ma pan skrzyżowanie równorzędne. Pan 
w samochodzie osobowym, z lewej tram-
waj, a z prawej karetka na sygnale.
Kto przejedzie pierwszy?
- Motocykl.
- Panie, jaki motocykl? Jest Pana samochód, 
tramwaj i karetka. Skąd się wziął motocykl?
- Z lusterka. Motocykle są wszędzie.

Kapitan pyta szeregowca:
- Z czego zrobiona jest lufa karabinu?
- Ze stali.
- Dobrze, a z czego zrobiony jest zamek 
karabinu?
- Też ze stali
- Źle.
- Dlaczego źle?
- Spójrzcie sami, szeregowy, co tu w książce 

napisali: „Zamek zrobiony jest z tego same-
go materiału”.

Rozmawia dwóch kolegów:
- Moja kobieta się na mnie obraziła.
- Co się stało?
- Dała mi 400 zł i kazała kupić choinkę. 
Zapytałem ją: co z resztą? A ona, że reszta 
dla mnie.
- No to w czym problem?
- Kupiłem choinkę zapachową.

Idzie dziecko chodnikiem, nagle podjeż-
dża do niego czarny samochód, otwiera się 
szybka i mężczyzna ze środka mówi:
- Hej, młody, wsiadaj, dam ci snickersa!
Dziecko przyśpieszyło, a samochód za nim 
i mężczyzna znów mówi:
- Hej, młody, wsiadaj, dam ci dwa snickersy!
Na co dziecko znowu przyśpieszyło, a sa-
mochód za nim.
- Młody, no wsiadaj, dam ci trzy snickersy!
Na co dziecko odpowiada:
- Odczep się, tato. Jak kupiłeś matiza, to 
teraz sam nim jeździj!

- Widziałem dzisiaj w autobusie kobie-
tę z obnażonymi piersiami, jak karmiła 
dzieciaka.
- No i co z tego? To zupełnie naturalne.
- Naturalne? Chipsami go karmiła!

Pijany gość wsiada do taksówki i mówi:
- Pod pałac kultury!
Taksówkarz ze zdziwieniem:
- Ale my jesteśmy w Łodzi.
- No to wiosłuj.

Rozmawia dwóch kolegów:
- Masz ujmującą żonę.
- Tak, sobie ujmuje lat, a mnie pieniędzy.

Bandyta: Dawaj 50 zł!
Chłopak: A ma pan wydać z 200?

Facet w szpitalu pyta lekarza 
prowadzącego:
- Kiedy mnie wypuścicie?
- Za jakieś 7-10 dni.
- A wcześniej się nie da? Muszę do fa-
bryki! Zaraz sprzęt dostarczą, muszę go 
zainstalować.
- A bez pana nie dadzą sobie rady?
- W tym sęk, panie doktorze.... Dadzą sobie, 
a nie chcę, by się w tym zorientowali.

Wrócił Marian z saksów, smartfon przy-
wiózł. Pochwalił się żonie i poszedł do 
łazienki się wykąpać. Stamtąd zadzwonił 
na domowy:
- Chodź, umyj mi plecy!
- Nie mooogę, kochany, ten głąb już wrócił.

Wybrał 
Mateusz Łącki

Wybrał 
Mateusz ŁąckiPoczytaj, mądre…

: )

Nieprawda, że czas leczy rany i zaciera ślady. Może tylko łagodzi, 
przykrywając wszystko osadem kolejnych przeżyć i zdarzeń. Ale to, 
co kiedyś bolało, w każdej chwili jest gotowe przebić się na wierzch 
i dopaść. Nie trzeba wiele, żeby przywołać dawne strachy i zmory. 
Gdyby nawet trwały w ukryciu, zepchnięte na samo dno, to przecież 
gniją gdzieś tam, na spodzie, i zatruwają duszę, zawsze pozostawia-
jąc jakiś ślad - w twarzy, w ruchach, w spojrzeniu - tworzą bariery 
psychiczne, kompleksy. Nie pomoże wódka, nie pomoże szarpanie 
się w skrajnościach, od usprawiedliwiania do potępiania.

Lucjan Nowakowski, Mummi

Czasem niebezpiecznie jest wyjść z domu, gdy staniesz na drodze, 
nigdy nie wiadomo, dokąd cię nogi poniosą

J.R.R. Tolkien, Drużyna Pierścienia

Któż to ci powiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wier-
nej, wiecznej miłości? A niechże wyrwą temu kłamcy jego plugawy 
język!

Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata

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 nie-
nawidzić. Byłoby o wiele łatwiej, gdybym cię nienawidził. Czasami 
myślę, że cię nienawidzę, a potem cię spotykam i…

Cassandra Clare, Miasto Kości

Nigdy nie zastanawiałam się, jak umrę, ale umrzeć za kogoś, kogo 
się kocha, wydaje sie dobrą śmiercią.

Stephenie Meyer, Zmierzch 

Podarowałeś mi coś, co nawet trudno nazwać. Poruszyłeś we mnie 
coś, o istnieniu czego nawet nie wiedziałam. Jesteś i zawsze bę-
dziesz częścią mojego życia. Zawsze.

Janusz Leon Wiśniewski, Samotność w Sieci

dowciP bawi, drwina dławi
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ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI

luty 2023

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki geograficznej Co to za miasto? (str. 33) i zagadki przyrodniczej 
Co to za gatunek? (str. 33) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 7 marca 2023 r. 
do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20-go Czerwca 4. Autorzy poprawnych odpo-
wiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.
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"

Imię i nazwisko, miejscowość

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

"

"

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

POZIOMO: 1)
Przenośnie: rzecznik, głosiciel czegoś, obrońca czyichś intere-
sów. 6) Mieszanina gazów tworząca atmosferę ziemską. 11) Drob-
na część składowa. 12) Imię męskie - 4 XI; Łukaszewicz, Mo-
skalewicz 13) Zastój 14) Imię męskie - 23 VI, 22 XII; Laskowik, 
Jaskuła, Ziembiewicz, Przesmycki (Miriam) 17) Miasto nad Białą 
Okszą. 18) Cenne na giełdzie 21) Wielki poemat epicki, zwykle 
wierszowany. 23) Kobierzec perski tzw. wazowy. 25) Dziewczęce 
imię. 29) Metalowe okucie w kształcie podkowy, przymocowane 
do liku żagla trójkątnego. 30) Zmanierowanie, naśladownictwo 
w sztuce. 31) Prymitywne łóżko, rodzaj tapczanu zbitego z de-
sek; prycza. 33) Przepływa przez Myślenice. 37) Mała zamykana 
skrzynka na kosztowności; szkatułka. 42) Mechanizm w piaście 
tylnego koła roweru. 43) Prawo: osoba fizyczna lub prawna, 
przeciw której wytoczono powództwo. 44) Uśpienie na czas 
operacji. 45) Miasto w Niemczech. 46) Środek, środkowa część 
czegoś (np. miasta). 47) Zwykły, pospolity ... chleba. 48) Ze stolicą 
w Wiedniu. 49) Imię żeńskie - 29 X
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PIONOWO:
1) Obchodzi imieniny 30 listopada. 2) Związek organiczny, używany jako rozpuszczalnik. 3) Bo-
gini księżyca, siostra i małżonka Heliosa. 4) Panna dworska, dama dworska, dama dworu. 5) Ob-
szar wyróżniający się swoistymi cechami (np. geograficznymi, etnograficznymi); pas, strefa, 
okolica. 6) Potocznie: ktoś, kto ma piegi. 7) Plany, zamiary, perspektywy, nadzieje, szanse na 
przyszłość. 8) Utwór poetycki na cześć zmarłego. 9) Płaz bezogonowy o krępym ciele pokrytm 
brodawkowatą skórą. 10) Przestarzale: wydatek, koszt, nakład, ekspensa. 15) W poezji staro-
greckiej strofa o drugim wersie krótszym. 16) Woda spadająca na powierzchnię ziemi w postaci 
deszczu lub śniegu. 19) Dawniej: marmur kararyjski, biały marmur; karara. 20) Jeden z 12 aposto-
łów, starszy brat Jana Ewangelisty. 22) Dół, wgłębienie, rozpadlina. 24) W Kościele kat.: główna 
uroczysta msza z kazaniem. 26) Anna dla kolegów 27) Zakratowane sale więzienne 28) Warstwa 
zaprawy nakładana na ściany budynków. 31) Jeden z ruchów składowych ciała sztywnego, po-
ruszającego się wokół punktu. 32) Coś bardzo smacznego; smakołyk, przysmak, delicja, smaczny 
kąsek, frykas, specjał, cymes, delikates. 34) Organizm żyjący w środowisku pozbawionym tlenu 
atmosferycznego; beztlenowiec. 35) Nierówny rytm pracy serca. 36) Trzygłowy pies strzegący 
wejścia do Hadesu. 37) Zbiornik z mieszadłem do mieszania masy czekoladowej. 38) Film: film 
telewizyjny składający się z wielu odcinków. 39) Narzędzie chirurgiczne stosowane m.in. do 
punkcji. 40) Indianie Ameryki Pn. 41) Opłata za najem rzeczy, lokali lub z tytułu dzierżawy.
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39-230 Brzostek
ul. Szkotnia 23

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

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

Zapraszamy również do stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU

Zagadki fotograficzne 

Co
 to

 za
 gatunek?

Co to
 za miasto?
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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
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adres wiadomosci@brzostek.pl
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RozwiązAniA zAgAdek i kRzyżówki 
z popRzedniego numeRu

Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Obiela

Fotograficzna zagadka geograficzna: Brzostek

hasło krzyżówki: Dobre słowo mało kosztuje, a pomaga 
wiele.

Nagrodę książkową wylosowali: Barbara Podgórska 
z Brzostku (krzyżówka), Mateusz Mółka z Nowego Sącza 
(zagadka geograficzna), Jakub Mółka z Nowego Sącza 
(zagadka przyrodnicza).

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

Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Stanisław Szukała z Brzostku

Magdalena Gąsior z Grudnej Dolnej

Danuta Trucina ze Skurowej

Tomasz Baran z Brzostku


