
fo
t. 

Pa
w

eł
 B

at
yc

ki

cena 2,00 PLN 

Nr 11-12 (289) 
ROK XXXII
listopad
grudzień
2021

W NUMERZE MIĘDZY INNYMI:

Przemówią czy nie przemówią? ▪ ▪ ▪ Rekordowa kwesta na cmentarzach 
▪ ▪ ▪ W partnerskim Baturynie ▪ ▪ ▪ Historia pewnej drogi ▪ ▪ ▪ Rośliny miododajne ▪ ▪ ▪ 
Program „Czyste powietrze” ▪ ▪ ▪ Konkurs ekologiczny ▪ ▪ ▪ Mikołaj 50+ ▪ ▪ ▪ Prezent od 
zespołu damianKA ▪ ▪ ▪ Gluten i mleko – prawdy i mity ▪ ▪ ▪ Nazywam się Ja

Szanuj przeszłość, 
przyszłość oddaj Bogu 

Uczciwie pracuj 
na rodzinnym progu

Pismo Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej,
Rady Miejskiej oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
www.wiadomoscibrzosteckie.pl
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Pomódlmy się w Noc Betlejemską, 
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania, 
by wszystko się nam rozplatało, 
węzły, konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy 
porozkręcały jak supełki, 
własne ambicje i urazy 
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

Oby w nas paskudne jędze 
pozamieniały się w owieczki, 
a w oczach mądre łzy stanęły 
jak na choince barwnej świeczki.

Niech anioł podrze każdy dramat 
aż do rozdziału ostatniego, 
i niech nastraszy każdy smutek, 
tak jak goryla niemądrego.

Aby się wszystko uprościło - 
było zwyczajne - proste sobie - 
by szpak pstrokaty, zagrypiony, 
fikał koziołki nam na grobie.

Aby wątpiący się rozpłakał 
na cud czekając w swej kolejce, 
a Matka Boska - cichych, ufnych - 
na zawsze wzięła w swoje ręce.

Ks. J. Twardowski

Z najlepszymi życzeniami świątecznymi 

dla Mieszkańców Gminy Brzostek

Wojciech Staniszewski Burmistrz Brzostku

Marcin Sas Przewodniczący Rady Miejskiej
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Boć to Gody idą, Pańskiego Dzieciątka święto, radosny dzień cudu 
i zmiłowania Jezusowego nad światem, błogosławiona przerwa w długich, 
pracowitych dniach, to i w ludziskach budzi się dusza z zimowego 
odrętwienia, otrząsa się z szarzyzny, podnosi się i idzie radosna, czująca 
mocno na spotkanie narodzin Pańskich!

(Według „Chłopów” W. S. Reymonta)

Przemówią czy 
nie przemówią? 
Oto jest pytanie…

Stara legenda głosi, że w noc 
wigilijną, pełną cudów, zwierzęta 
przemawiają ludzkim głosem. 

W zasadzie one cały czas do nas prze-
mawiają, tylko że my, ludzie, w swojej 
zarozumiałości i poczuciu wyższości 
wcale nie chcemy odbierać ich komu-
nikatów. No bo jak?! Mamy odczy-
tywać sygnały nadawane przez 
szynkę i boczek na czterech nogach? 
Albo biegający dwunożny, opie-
rzony rosołek? Albo krwisty 
stek oganiający się ogonem od 
insektów? Bez przesady! 
Człowiek rządzi! Czło-
wiek nie świnia – zje 
wszystko. A czego nie 
zje, to wyrzuci. 

M oż e  je d n a k 
l e p i e j  b y ł o b y, 
gdyby zwierzęta 
w Wigilię pominę-
ły milczeniem nasze 
sprawki i obżarstwo. 

Ewentualnie psy, koty i konie (te sportowe) mogłyby coś 
o nas dobrego powiedzieć, bo udało się im (a przynajmniej 
większości) wkraść w łaski człowieka i nie są traktowane 
w kategoriach spożywczych.

Wszystko wskazuje na to, że fauna weźmie nas na prze-
trzymanie. Przecież sami się wkrótce unicestwimy. Wystar-
czy wziąć głęboki oddech i zadławimy się dymem z komi-
nów naszych domostw. Systematycznie i z rozkoszą trujemy 

siebie i sąsiadów. Chcemy jak największy ślad 
węglowy po sobie zostawić. Do tego wytniemy 
ostatnie drzewo i zasypiemy się plastikiem. 

Wtedy rzucimy się w ramiona żywiołów. 
Huragany, powodzie i susze zrobią z nami 

porządek, a przyroda po swojemu zago-
spodaruje nasze miejsce.

Cała nadzieja w tegorocznej Wigi-
lii, że stanie się cud i zaczniemy myśleć 

o innych, o następnych pokoleniach 
i całej reszcie świata ożywionego. Czy 
wstąpimy na drogę poprawy? 


Urszula Kobak 

Wszystkim Czytelnikom życzymy 
głębokiego przeżycia świąt Bożego 
Narodzenia, oderwania się od codziennych 
problemów, radosnego spotkania w gronie 
rodzinnym, a w Nowym Roku wszelkiej 
pomyślności 

Redakcja „Wiadomości Brzosteckich”
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►

Burmistrz 
Wojciech 

Staniszewski

Burmistrz Brzostku informuje

1. Ponad 15 milionów złotych na inwestycje w Gmi-
nie Brzostek z Rządowego Funduszu Polski Ład.
Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie 
Brzostek (etap I) – zakłada wybudowanie ok. 20 
km sieci wodociągowej oraz niezbędnej infra-
struktury technicznej. Przewidywana wartość 
prac to 7,38 mln zł, z czego aż 7 mln zł to dotacja 
pozyskana w ramach programu.
Poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz pie-
szych na drogach powiatowych poprzez wyko-
nanie kompleksowej przebudowy drogi powiato-
wej Kamienica Dolna – Grudna Górna, tj. 6,7 km 
drogi wraz z odcinkową budową chodników oraz 
remontami mostów i przebudową przepustów. Na 
wykonanie tej inwestycji Powiat Dębicki otrzymał 
ok. 8 mln zł.

2. Na działce poniżej szkoły i przedszkola w Grud-
nej Górnej (w miejscu dawnego klubu) przygo-
towano plac pod przyszły parking. Zostały wy-
konane roboty ziemne, profilowanie, dwa nowe 
przepusty, a także utwardzono teren kruszywem. 
Wykonano również schody prowadzące z przy-
szłego parkingu do szkoły. Tym samym zakoń-
czył się pierwszy etap prac. Dotychczasowy koszt 
inwestycji to nieco ponad 50 tys. zł.

3. Zakończono prace 
porządkowe przy 
Słonym Potoku. Te-
ren przy drodze 
powiatowej został 
u p o r z ą d k o w a n y, 
a działka po drugiej 
Stronie Potoku zo-
stała nadwieziona 
ziemią. Ze wzglę-
dów przeciwpowo-
dziowych udrożnio-
no przepływ wody 
międz y koszami 

kamiennymi. Mam nadzieję, że do wiosny zosta-
ną uporządkowane wszystkie rowy, przeciwskar-
py oraz nisko zwisające konary.

4. Trwają prace przy nowym łączniku od ul. Gry-
glewskiego do ul. Okrągłej. Teren inwestycji zo-
stał wykarczowany i rozpoczęły się prace ziem-
ne polegające na korytowaniu nowej drogi. 
Z każdym dniem możemy obserwować jak nowy 
łącznik przybiera coraz bardziej realny kształt, 
co niezwykle cieszy, gdyż z pewnością inwesty-
cja ta przyczyni się do poprawy komunikacji oraz 
zwiększy dostępność do infrastruktury, którą 
zbudowano wokół stadionu OSiR. Zakończenie 
prac przewidziane jest na początek najbliższego 
okresu wakacyjnego.

5. 18 listopada została podpisana umowa na 
wykonanie robót budowlanych na czterech 
drogach:
- „na Kościółek” w Gorzejowej w odcinku od 
drogi powiatowej do mostu (ok. 225 m.b.);
- ok. 205 m.b. drogi wewnętrznej „do Cmen-
tarza” w Zawadce Brzosteckiej w odcinku od 
skrzyżowania z drogą gminną;
- ok. 85 m.b. drogi gminnej w Kleciach;
- ul. T. Furgalskiego w Brzostku na odcinku 
152 m.b.
Prace potrwają do połowy grudnia, a ich 
łączny koszt to ok. 675 tys. zł.
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Z prac 
Rady Miejskiej
Opracowała E.Sz.

16 listopada br. Rada Miej-
ska w Brzostku obradowała 
na XXXVIII sesji. Obradom 

przewodniczył pan Marcin Sas, Prze-
wodniczący Rady. Realizując przyjęty 
porządek obrad, Rada Miejska przyjęła 
zmiany do uchwały budżetowej na 2021 
rok. Zmiany dotyczyły między innymi 
zwiększenia planowanych dochodów 
i wydatków o kwotę 233.388 zł z tytułu 
zwiększenia dochodów z podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podat-
ków i opłat lokalnych od osób fizycz-
nych. W planie wydatków zwiększono 
środki na drogi publiczne gminne 
o kwotę 164.570 zł, na ochotnicze straże 
pożarne o kwotę 13.050 zł oraz na prze-
ciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 
55.768 zł. Zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej były wynikiem wprowadze-
nia zmian w wysokościach planowa-
nych dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów budżetu gminy na lata 2021-
2030. Kolejne uchwały dotyczyły określe-
nia wysokości stawek podatków w Gmi-
nie Brzostek na 2022 rok. Podejmując 
uchwałę, Rada Miejska obniżyła średnią 
cenę skupu żyta ogłoszoną na podstawie 
Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z kwoty 61,48 zł za 
1 dt do kwoty 52,00 zł za 1 dt, przyjętej 
jako podstawa do obliczenia podatku 
rolnego na obszarze gminy Brzo-
stek w 2022 roku. Stawki podatku od 
nieruchomości oraz stawki podatku 
od środków transportowych zostały 
określone na poziomie 5% wzrostu 
w stosunku do obowiązujących sta-
wek w roku 2021. Ustalone dopłaty do 
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadze-
nia ścieków na 2022 rok pozostały na 
poziomie obowiązującym w roku bie-
żącym. W dalszej części obrad Rada 
Miejska w Brzostku podjęła uchwały: 
w sprawie powierzenia Gminie Mia-
sta Rzeszów realizacji zadań w zakre-
sie obsługi osób nietrzeźwych dowie-
zionych z terenu Gminy Brzostek 
do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie, 
w sprawie zaciągnięcia zobowiąza-
nia finansowego na wykonanie zada-
nia pod nazwą „Opracowanie Strate-
gii Rozwoju Gminy Brzostek na lata 
2021-2030” oraz uchwałę w sprawie 
zaciągnięcia zobowiązania finan-
sowego na realizację inwestycji pod 
nazwą „Budowa obwałowania cof-
kowego na potoku Słony na długości 
ok. 700 m oraz budowa obwałowa-
nia cofkowego na potoku Dębówka 
na długości ok. 500 m”. Kolejne 
uchwały dotyczyły określenia zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Gminy 

Brzostek, rozpatrzenia skargi na dzia-
łalność Burmistrza Brzostku w zakre-
sie prowadzenia nielegalnego skła-
dowiska odpadów na terenie gminy 
Brzostek, w sprawie przyjęcia „Stra-
tegii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Brzostek na lata 
2021-2028”, sprawie przyjęcia „Pro-
gramu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie w Gminie Brzostek 
na lata 2022-2024”, oraz w sprawie 
przyjęcia Rocznego Programu Współ-
pracy Gminy Brzostek z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2022 rok. Po 
uzyskaniu opinii Dyrektora Regio-
nalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie, Rada Miejska uchwa-
liła Regulamin dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Brzostek. Ponadto podjęto 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na zamianę nieruchomości położo-
nych w Grudnej Dolnej i Smarżowej 
celem regulacji istniejącego stanu na 
gruncie drogi gminnej. Zamiana nie-
ruchomości pozwoli na uregulowa-
nie istniejącego stanu na gruncie oraz 
poprawę zagospodarowania drogi 
gminnej Smarżowa - Głobikówka. 

Pełna treść uchwał podjętych na 
sesjach prezentowana jest w Biulety-
nie Informacji Publicznej. 

6. Z niewielkim opóźnieniem zakończono prace przy 
wymianie nawierzchni dk73 na około dwukilometro-
wym odcinku (od 147+350 – do 149+500 km – tj. od 
ul. Szkotnia do mostu w Kleciach). Prace rozpoczęły 
się 3 listopada 2021 r., powodując chwilowe utrudnie-
nia w ruchu, a zakończyły się 21 listopada 2021 r. Na 
chwilę obecną możemy cieszyć się nową, piękną na-
wierzchnią drogi.
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W Brzostku i w Siedliskach-Bogusz padły 
kolejne rekordy podczas kwesty na cmentarzach 
parafialnych w Dniu Wszystkich Świętych

W ostatnim numerze „Wia-
domości Brzosteckich” 
zapraszaliśmy Państwa 

do udziału w kwestach na naszych 
cmentarzach. 1 listopada w Brzostku, 
Siedliskach-Bogusz i w Przeczycy 
po roku przerwy mogliśmy ponow-
nie spotkać wolontariuszy kolej-
nych zbiórek, których celem jest sfi-
nansowanie odnowy zabytkowych 
nagrobków.

Okazało się - po dokładnym prze-
liczeniu zebranych pieniędzy - że 
dzięki życzliwości ofiarodawców 
udało zgromadzić kolejne rekordowe 
kwoty! W Brzostku zebrano 9 706,34 
zł plus 7 euro i 0,25 USD, zaś w Siedli-
skach-Bogusz 5 026,67 zł plus 1 euro 
i były to wyniki lepsze niż w ostat-
niej zbiórce. W Przeczycy udało się 
zebrać 2 698,00 zł, czyli nieco mniej 

niż podczas poprzedniej kwesty, jed-
nakże wystarczająco, aby dokończyć 
rozpoczętą w ubiegłym roku renowa-
cję nagrobka Józefa Jałowego. Zebra-
ne podczas zbiórki w Brzostku środki 
zostaną przeznaczone na dokończe-
nie renowacji nagrobka Anieli Lesz-
czyckiej oraz zabezpieczenie najstar-
szego pomnika na cmentarzu szewca 
Józefa Trześniowskiego z 1866 roku, 
natomiast w Siedliskach-Bogusz roz-
pocznie się planowana na dwa lata 
renowacja pomnika Amalii z Zięblic 
Boguszowej. 

Jeszcze raz serdecznie dziękuje-
my wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego, aby tegoroczna kwesta 
mogła się odbyć, a w szczególności 
biorącym w niej udział wolontariu-
szom oraz ofiarodawcom. Kolejna 
już za niecały rok! 

• fot. Paweł Batycki Wojciech Staniszewski
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W partnerskim 
Baturynie – wystawa 
i dyskusja

20 listopada na brzosteckim rynku w obecno-
ści przedstawicieli samorządu ukraińskiego 
otwarta został wystawa czernihowskiego foto-

grafika Wiktora Koszmala poświęcona miastu Baturyn, jego 
historii i odbudowie. Wielokrotnie pisałem już o ogromnym 
znaczeniu historycznym Baturyna dla Ukrainy jako stolicy 
Hetmanatu. Wspominałem też o jego zdobyciu przez wojska 
carskie w 1708 roku, które zakończyło się wymordowaniem 
około 15 tysięcy mieszkańców i całkowitym zrównaniem 
miasta z ziemią. W 2004 roku zapadła decyzja prezydenta 
Ukrainy Wiktora Juszczenki o odbudowie Baturyna i reno-
wacji pozostałych zabytków. Od 2019 roku Brzostek i Batu-
ryn wiąże podpisana w tamtejszym pałacu Rozumowskich 
umowa partnerska, która pozwala nam na prowadze-
nie wzajemnej promocji i współpracy. Konsekwencją tej 
umowy jest otwarta na brzosteckim rynku wystawa, która 
prezentuje najpiękniejsze zabytki oraz dokumentuje prace 
rekonstrukcyjne prowadzone przez wiele lat w Baturynie. 
Wystawa została otworzona wspólnie przez dr. Volodymyra 
Boyko, historyka i zarazem dyrektora Centrum Podnoszenia 
Kwalifikacji dla pracowników samorządowych w obwodzie 
czernihowskim, prof. Serghyja Lepiavko z Państwowego 
Uniwersytetu im. Mikołaja Gogola w Nieżynie, ks. prof. 
Bogdana Stanaszka z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krako-
wie oraz burmistrza Brzostku Wojciecha Staniszewskiego. 

Po otwarciu i zaprezentowaniu wystawy w bibliotece przy 
ul. Rynek odbyło się spotkanie poświęcone wzajemnym 
relacjom polsko-ukraińskim. Wzięli w nim udział goście 
z obwodu czernihowskiego, nauczyciele historii ze szkół na 
terenie gminy Brzostek oraz mieszkańcy miasta. Dyskusja 
dotyczyła praktycznie wszystkich okresów historycznych 
ważnych dla relacji polsko-ukraińskich, chociaż – co było 
pewnym zaskoczeniem - zasadnicza część dyskusji poświę-
cona była czasom obecnym i gotowości państwa ukraiń-
skiego do odparcia ewentualnego ataku ze strony Rosji. 
Rozmowa dotyczyła też trudnych wątków w relacjach obu 
narodów oraz historii kozaczyzny w kontekście wspólnego 
państwa, jakim była dla Polski i Ukrainy Rzeczpospolita 
Obojga Narodów. Takie spotkania są doskonałym sposobem, 

żeby poznać się wzajemnie, dowiedzieć się, jak z perspek-
tywy obu państw ocenia się wydarzenia historyczne, które 
były dla nas wspólne i jaka towarzyszy temu argumentacja. 
Dyskusje to najlepsza droga do budowania dobrych relacji, 
ale nie w oparciu o to, co nas dzieli, ale o to, co jest dla nas 
wspólne. Nie oznacza to jednak absolutnie, że nie trzeba roz-
mawiać nawet na najtrudniejsze tematy. Trzeba, i tak stało 
się u nas w Brzostku, jednak to nie przeszłość ma determi-
nować przyszłość. W najbliższym czasie będziemy mogli 
powiadomić mieszkańców o kolejnych wspólnych projek-
tach Brzostku i Baturyna, wierząc, że pandemia nie spowo-
duje kolejnych opóźnień w rozwijaniu naszych wspólnych 
relacji. 

fot. Paweł Batycki 

Wojciech Staniszewski

fot. Paweł Batycki 
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11 listopada to wyjątkowa 
data dla nas, Polaków. 
To dzień, w którym 

na nowo Polska pojawiła się na 
mapie Europy po 123 latach zabo-
rów i ponownie stała się niepodle-
głym państwem. Co roku dla upa-
miętnienia tego faktu odbywają się 
pochody, wywieszamy biało-czer-
wone flagi, a w miejscach pamięci 
narodowej znów płoną znicze 
i pojawiają się kwiaty. Jak w tym 
roku wyglądały gminne obchody 
Narodowego Święta u nas?

Zaczęliśmy wcześniej, gdyż już 
10 listopada. Zastępca burmistrza 
Adam Kostrząb wraz z kierowni-
kiem CKiCz Danielem Wójcikiem 
złożyli kwiaty pod tablicą poświę-
coną pamięci uczniów poległych 
w walkach o odzyskanie nie-
podległości w latach 1914-1920, 
która znajduje się w brzosteckim 
przedszkolu. Następnie odbyła się 
krótka część artystyczna przygo-
towana przez dzieci i pedagogów 
z miejscowego przedszkola.

Dzień 11 listopada powitał nas 
piękną, słoneczną pogodą. Poja-
wiające się przy budynku CKiCz 
delegacje szkolne, strażackie, 
a także przybyli przedstawiciele 
samorządowi mogły oznaczać tyl-
ko jedno – rozpoczęliśmy uroczy-
ście drugi dzień obchodów Naro-
dowego Święta Niepodległości. Po 
złożeniu kwiatów pod pomnikiem 
upamiętniającym uczestników 
powstań narodowych i pod tablicą 
poświęconą pamięci legionistów 
Józefa Piłsudskiego znajdującą 
się przy Urzędzie Miejskim, wszy-
scy zebrani przemaszerowali do 
kościoła parafialnego w Brzostku, 
gdzie odbyła się uroczysta msza 
św. w intencji Ojczyzny odprawio-
na przez proboszcza ks. Marka 
Mnicha.

Pomyślmy o tych, którzy wal-
czyli za wolną i niepodległą Pol-
skę, oraz o słowach Józefa Piłsud-
skiego: „Naród, który traci pamięć, 
przestaje być Narodem – staje się 
jedynie zbiorem ludzi, czasowo 
zajmujących dane terytorium”. 
Pamiętajmy o naszych przodkach, 
którzy poświęcili wiele, abyśmy 
mogli być wolnym narodem i żyć 
w niepodległym kraju. 
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• fot. Paweł Batycki 



www.wiadomoscibrzosteckie.pl

nr 11-12/2021 9

Historia 
pewnej drogi

Na zebraniu przedwybor-
czym w Nawsiu Brzo-
steckim w 2014 roku 

złożyłem obietnicę, że jeśli wygram 
wybory, to zbuduję łącznik między 
ulicami Mysłowskiego i drogą kra-
jową nr 73. Składając takie deklaracje, 
myślałem tylko o usprawnieniu ruchu 
w Brzostku z korzyścią przede wszyst-
kim właśnie dla mieszkańców Naw-
sia. Przez myśl mi nawet nie przeszło, 
że w tej części Brzostku za kilka lat 
powstanie centrum handlowe, a droga, 
o której myślałem, nie tylko usprawni 
komunikację, ale stanie się magnesem 
dla kolejnych inwestycji przyspiesza-
jących rozwój gospodarczy miasta. 
Kiedy już jako burmistrz przystępowa-
łem do prac dokumentacyjnych, które 
miały umożliwić budowę nowej drogi, 
musiałem przezwyciężyć opór sporej 
części radnych, którzy potrzeby takiej 
inwestycji po prostu nie widzieli. Sytu-
acja stała się jeszcze bardziej napięta, 
kiedy okazało się, że przy tej drodze 
ma powstać centrum handlowe. Było 
ono wprawdzie planowane już wcze-
śniej, ale na wieść o projekcie budowy 
drogi inwestor zwiększył gabaryt 
zadania o prawie drugie tyle. Część 
radnych uznała, że taka inwestycja 
będzie zagrażać rodzimemu biznesowi 
skupionemu wokół rynku i za nic nie 
chciała się dać przekonać, że musimy 
patrzeć przede wszystkim na potrzeby 
komunikacyjne miasta i szerzej - na 
jego faktyczny interes. Na szczęście 
mogłem liczyć na większość radnych, 
którzy zaufali mi i poparli mój projekt 
w dwóch kolejnych głosowaniach nad 
budżetem gminy na lata 2017 i 2018. To, 
co potem niektórzy z nich musieli prze-
żywać, to inna sprawa, najważniejsze 
jednak, że zwyciężył interes miasta. 
Chwała tym, którzy ten interes dostrze-
gli i zagłosowali „za”. Ogromny minus 
dla tych, którzy głosowali wtedy „prze-
ciw”, dowiedli bowiem, że nie mają 
daru dostrzegania perspektyw dla roz-
woju Brzostku, a co za tym idzie, całej 
gminy. Tymczasem zdarza się w histo-
rii miast, że brak odwagi i umiejętności 

widzenia możliwości rozwojowych 
powoduje potem wieloletnią stagna-
cję. Łatwo z własnego, brzosteckiego 
podwórka przypomnieć lata 90., kiedy 
część zlokalizowanych obecnie w Pilź-
nie biznesów wyrażało zainteresowa-
nie zakupem w Brzostku upadających 
zakładów. Nie wyrażono na to zgody 
i nie podjęto wtedy rozmów, co oka-
zuje się z dzisiejszej perspektywy 
gigantycznym błędem. Na szczęście, 
podejmując decyzję o budowie obec-
nej ulicy Legionów, tego błędu więk-
szość radnych nie popełniła. Daniel 
Wójcik, Zofia Roś, Anna Nowicka, Jerzy 
Kmiecik, Krystyna Wójtowicz, Gra-
żyna Cabaj, Alfred Nawracaj z klubu 
radnych Samorząd dla Mieszkań-
ców wsparci przez śp. Jana Sarnec-
kiego, głosując „za” budową łącznika, 
zagwarantowali rozwój miastu i gmi-
nie, co dziś potwierdza rzeczywistość. 
Właśnie powstaje bowiem kolejna 
inwestycja handlowa w bezpośred-
nim sąsiedztwie obecnego centrum 
handlowego, w którym funkcjonują 

marki inwestujące w zasadzie 
jedynie w miastach powiatowych. 
Na skrzyżowaniu ulic Mysłowskiego 
i Legionów powstanie kolejny market, 
a tuż za skrzyżowaniem „krajówki” 
z ulicą Legionów następny. Za kilka 
miesięcy między Dębicą a Jasłem naj-
większy kompleks handlowy będzie 
właśnie u nas w Brzostku. Wystarczy 
też przejechać się całą ulicą Legionów, 
by bez trudu zauważyć, iż w prywat-
nych rękach pozostają jeszcze dwie 
piękne lokalizacje, które kiedyś z pew-
nością zostaną zabudowane kolejnymi 
inwestycjami. W perspektywie ostat-
niej uchwały Rady Powiatu, która 
przekazuje nam budynek dawnej 

bożnicy, możemy już mówić o przyszłej 
odnowie tego budynku wraz z kolej-
nymi miejscami parkingowymi, a to 
będzie miało dalszy wpływ na rozwój 
i znaczenie ulicy Legionów. Teraz 
wyobraźmy sobie, że… większość 
radnych była „przeciw” i nie ma tej 
ulicy. Otóż w takim przypadku istnia-
łaby tam mała Biedronka - bo taki był 
pierwotny plan - z wjazdem od ulicy 
Mysłowskiego, z korkami do rynku 
i jedynym objazdem stamtąd przez 
Przedmieście z „gardłem” na skrzy-
żowaniu z ulicą Szkotnia. Koszmar? 
Tak, wiem, że to niewyobrażalne, ale 
pomyślcie Państwo, że wystarczyło, by 
jeden radny nie wytrzymał ciśnienia 
i zagłosował przeciw, a taką mieliby-
śmy dzisiaj rzeczywistość. 

Na koniec jedna ważna uwaga. Roz-
wój Brzostku to praca zespołowa. Kie-
dyś prezes Jan Kolbusz zbudował przy 
dzisiejszej ulicy Mysłowskiego budy-
nek ośrodka zdrowia. Po kilku latach 
naczelnik Władysław Piłat rozpoczął 
z tyłu za ośrodkiem budowę obiektów 
dzisiejszej apteki i szkoły, który wte-
dy był przewidziany na przedszkole. 
Prace kontynuował wójt Jan Chmura, 
a dokończył burmistrz Leszek Bieniek, 
wzbogacając jeszcze całość o halę 
widowiskowo-sportową. Staniszew-
ski wybudował tam ulicę Legionów, 
a prywatny biznes zlokalizował przy 
niej inwestycje handlowe. Tak wyglą-
da efekt wieloletniego rozsądnego 
myślenia zorientowanego na potrzeby 
i rozwój miasta. Dlatego każda decyzja 
radnych miejskich o tym, co ma być 
budowane, powinna zapadać w opar-
ciu o interes miasta lub gminy i realnie 
zdiagnozowane potrzeby mieszkań-
ców, a nie w oparciu o niejasne moty-
wacje przypudrowane troską o ochro-
nę własności. Trzeba pamiętać, że 
niektórych spraw już potem nie da się 
odkręcić i pozostaje poczucie zmarno-
wanej szansy.

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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Projekt „Sadzenie drzew 
i krzewów miododajnych 
sposobem na ochronę 
bioróżnorodności 
w województwie 
podkarpackim”

Gmina Brzostek, biorąc udział w projekcie „Sadze-
nie drzew i krzewów miododajnych sposobem na 
ochronę bioróżnorodności w województwie pod-

karpackim” finansowanym przez Samorząd Województwa 
Podkarpackiego, otrzymała bezpłatnie sadzonki 30 sztuk 
drzew z gatunku: klon jawor, klon pospolity i robinia aka-
cjowa oraz 20 sztuk krzewów z gatunku: świdośliwa, tama-
ryszek, irga błyszcząca, tawuła szara, pęcherz-
nica kalinolistna. 

Krzewy miododajne zostały posadzone 8 listo-
pada 2021 r. wzdłuż ulicy Legionów w Brzost-
ku, a drzewa miododajne na działce nr 230 
w Brzostku.

Krzewy oraz drzewa miododajne 
są pożyteczne dla pszczół, ale także 
stanowią walory dekoracyjne dla czło-
wieka. Piękny wygląd stanie się atrak-
cją dla mieszkańców Gminy Brzostek, 
ponieważ krzewy i drzewa miododaj-
ne zachwycają różnorodnością barw, 
kształtów i zapachów.

Wraz z intensywną działalnością człowieka zniszczeniu 
ulega bioróżnorodność gatunkowa. Taka sytuacja jest też 
zagrożeniem dla człowieka. Do zapylenia większości roślin 
wymagany jest udział pszczół. Bez nich przestałyby istnieć 
warzywa, owoce i kwiaty.

Od wielu lat słychać o masowym wymieraniu pszczół. 
Przyczyn jest wiele np. chemizacja rolnictwa czy zasiewanie 
ogromnych połaci pól uprawnych jedną uprawą (monokul-
tury), która zastępuje dawną szachownicę pól. Skutkuje to 
ograniczeniem bioróżnorodności, mniej jest roślin, traw, 
kwiatów. Cierpią na tym pszczoły i inne owady - zapylacze, 
które nie mają skąd zbierać nektaru. Każde działanie, które 
powoduje wzrost pożytków dla pszczół, jest bardzo cenne. 
Nasze środowisko wymaga ciągłej troski, a sadzenie roślin 
miododajnych jest jednym z jej przejawów, które zostało 
zrealizowane w ramach zadania „Sadzenie drzew miododaj-
nych sposobem na ochronę bioróżnorodności w wojewódz-
twie podkarpackim”. Zachęcamy wszystkich mieszkańców 
naszej gminy, aby aktywnie włączyli się w akcję sadzenia 
drzew, krzewów i kwiatów miododajnych na swoich pose-
sjach. Poniżej fotorelacja z sadzenia:

Poniżej przedstawiamy, jak 
wyglądać będą posadzone krzewy 
miododajne w fazie kwitnienia: 

Tawuła szara Grefsheim Tamaryszek

Świdośliwa

Robinia akacjowa

Pęcherznica kalinolistnaIrga błyszcząca

Referat Mienia 
Komunalnego 

i Ochrony 
Środowiska
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Program 
„Czyste powietrze”

Ekodoradca programu „Czyste powietrze” informu-
je, że w Urzędzie Miejskim w Brzostku działa gminny 
punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste 

Powietrze”.

Program „Czyste powietrze” ma na celu poprawę jakości powie-
trza poprzez dofinansowanie wymiany przestarzałych „kopciu-
chów” na nowe ekologiczne źródła ciepła.

W ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego programu 
„Czyste Powietrze” istnieje możliwość pomocy w złożeniu wnio-
sku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rze-
szowie w celu uzyskania dofinansowania na wymianę starych, 
nieefektywnych źródeł ciepła takich jak: kotły na paliwo stałe – 
tzn.: drewno i węgiel na nowoczesne źródła ciepła, o najwyższych 
normach tj.: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrze-
wanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone 
wymagania, pompy ciepła. Dotacja przyznawana może być także 
na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych 
budynku, tzn.: docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, a także mikroinstalację fotowoltaiczną czy 
wentylację mechaniczną.

W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączo-
ny do sieci dystrybucji gazu, w ramach programu nie udziela 
się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe 
w tym budynku/lokalu mieszkalnym, tylko na zakup i montaż 
kotła kondensacyjnego gazowego, ogrzewania elektrycznego, 
kotła olejowego kondensacyjnego czy pomp ciepła.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli doku-
menty oceniane są na bieżąco przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Prognozowany ter-
min trwania programu priorytetowego „Czyste powietrze” to okres 
od 2018 roku do 2029 roku, natomiast terminem granicznym do 
podpisywania umów jest 2027-12-31. 

Gminny konsultant wspiera mieszkańców w zakresie udzielania 
informacji o zasadach programu oraz w procesie składania wnio-
sku o dofinansowanie i późniejszym rozliczeniu dotacji – wniosku 

o płatność. Punkt konsultacyjno-informacyjny utworzony 
w ramach programu „Czyste powietrze” zlokalizowany jest 
w Referacie Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska 
w Urzędzie Miejskim w Brzostku, ul. Rynek 1; 39-230 Brzostek 
(parter, biuro nr 8) i jest czynny od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 8:00 do 10:00 (pomoc w sprawach związanych 
z programem „Czyste powietrze” można uzyskać w godzinach 
pracy Urzędu tj.: w pon.: od 8:00 do 16:00, natomiast od wt. do 
pt. od 7:30 do 15:30). 

Osoba, która chce skorzystać z pomocy gminnego konsultanta, 
może umówić się telefonicznie na spotkanie w dogodnym dla sie-
bie czasie pod numerem telefonu: 14 6803 006 bądź pod adresem 
e-mail: powietrze@brzostek.pl.

W programie „Czyste Powietrze” istnieją dwa poziomy dofi-
nansowania dla dwóch grup beneficjentów, takie jak: 

Poziom podstawowy przeznaczony dla beneficjentów 
o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł – 
w tym przypadku można otrzymać 30% dofinansowania.

Poziom podwyższony przeznaczony dla beneficjentów, któ-
rych przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodar-
stwie domowym nie przekracza:

1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 
2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny 
przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działal-
ności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został 
przeciętny miesięczny dochód, nie może przekroczyć trzydziesto-
krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określone-
go w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu 
roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Tabela na końcu artykułu ukazuje maksymalne kwoty 
dofinansowania, jakie można otrzymać, spełniając warunki 
programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

Dochód Beneficjenta oblicza się na podstawie dokumentu: 
„żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego 
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 
gospodarstwa domowego”, który należy wypełnić i złożyć 
w biurze nr 8 w Urzędzie Miejskim w Brzostku, ul. Rynek 1; 
39-230 Brzostek - w punkcie konsultacyjno-informacyjnym 
programu „Czyste powietrze”.

W ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego programu 
„Czyste powietrze” utworzonego w Urzędzie Miejskim w Brzostku 
wydano 43 zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięczne-
go dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa 

Ewelina Szarek

►
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domowego oraz od powstania punktu konsultacyjno-informacyj-
nego tzn. od drugiego kwartału 2021 roku - wysłano 13 wniosków 
o dofinansowanie w formie dotacji, w ramach programu prioryteto-
wego „Czyste powietrze”.

Program „Czyste powietrze” skierowany jest do osób fizycz-
nych, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budyn-
ku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Jeśli 
dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona 
księga wieczysta należy dołączyć dokument potwierdzający pra-
wo własności budynku mieszkalnego np. akt notarialny lub inny 
dokument potwierdzający prawo własności budynku, który będzie 
stanowił załącznik do składanego wniosku.

Poniżej znajduje się lista informacji, jakie musi przygotować 
osoba zainteresowana skutecznym złożeniem wniosku o dofinan-
sowanie i złożyć je w biurze nr 8 w Urzędzie Miejskim w Brzost-
ku, ul. Rynek 1; 39-230 Brzostek

DANE WNIOSKODAWCY
IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY, PESEL, ADRES 

ZAMIESZKANIA, ADRES E-MAIL (WYMAGANY), NUMER TELE-
FONU, INFORMACJA CZY WNIOSKODAWCA POSIADA KONTO 
NA PORTALU BENEFICJENTA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU 
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZO-
WIE, IMIĘ I NAZWISKO WSPÓŁMAŁŻONKA, PESEL WSPÓŁ-
MAŁŻONKA, ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA, 
IMIĘ I NAZWISKO WSPÓŁWŁAŚCICIELA, PESEL WSPÓŁWŁA-
ŚCICIELA, ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA, ADRES INWESTYCJI, 
NR DZIAŁKI, NR KSIĘGI WIECZYSTEJ, NR KONTA WNIOSKO-
DAWCY, ROK WYSTĄPIENIA O ZGODĘ NA BUDOWĘ/ ZGŁO-
SZENIA BUDOWY, CAŁKOWITA POWIERZCHNIA BUDYNKU, 
W PRZYPADKU ROZPOCZĘCIA INWESTYCJI DATA PIERWSZEJ 
FAKTURY/DOKUMENTU KSIĘGOWEGO, POWIERZCHNIA 
BUDYNKU PRZEZNACZONA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ, LICZBA MIESIĘCY W ROKU PROWADZENIA 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BUDYNKU, W PRZYPAD-
KU PODSTAWOWEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA NALEŻY 
PRZEDSTAWIĆ DOCHÓD ZA POPRZEDNI ROK ROZLICZENIOWY 
– OBECNIE ZA 2020 ROK I OKAZANIE DOKUMENTU POTWIER-
DZAJĄCEGO WW. DOCHÓD NP. PIT.

DANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI
ŹRÓDŁO CIEPŁA DOTYCHCZAS OGRZEWAJĄCE BUDYNEK, 

CZY BUDYNEKJEST PODŁĄCZONY DO SIECI DYSTRYBUCJI 
GAZU, RODZAJ NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA, INFORMACJA CZY 
INSTALACJA C.O. I C.W.U. ZOSTANIE ZMODERNIZOWANA, 
LICZBA M2 OBJETYCH OCIEPLENIEM, DACH/STROPODACH/
STROP POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM, LICZBA M2 OBJĘ-
TYCH OCIEPLENIEM, SCIAN ZEWNĘTRZNYCH/PRZEGRÓD 
PIONOWYCH, LICZBA M2 OBJĘTYCH OCIEPLENIEM, PODŁO-
GI NA GRUNCIE/STROP NAD PIWNICĄ, LICZBA M2 OBJĘTYCH 
WYMIANĄ DRZWI, LICZBA M2 OBJĘTYCH WYMIANĄ OKIEN, 
INFORMACJA O AUDYCIE ENERGETYCZNYM/DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ/EKSPERTYZACH.

Całkowita powierzchnia budynku – liczona jest po zewnętrz-
nym obrysie ścian i wlicza się do niej powierzchnię wszystkich 
znajdujących się w budynku kondygnacji, zarówno nadziemnych, 
jak i podziemnych (np. piwnica czy podziemny garaż), a także 
zewnętrzne schody, dobudówki, nadbudówki, balkony, tarasy 
i inne elementy wystające na zewnątrz poza ściany budynku.

Budynki/lokale mieszkalne, na budowę których wystąpiono 

o zgodę na budowę lub zgłoszono ich budowę po 2013-12-31 nie 
mogą uzyskać dotacji na docieplenie przegród budowlanych, sto-
larki okiennej i drzwiowej.

Po uzupełnieniu powyższej listy w podstawowe dane i złoże-
niu jej w punkcie konsultacyjno-informacyjnym programu „Czyste 
Powietrze”, konsultant przygotuje dla Ciebie wniosek, następnie 
ustali termin spotkania celem zweryfikowania go pod względem 
poprawności i podpisania wniosku przez Wnioskodawcę oraz 
współmałżonka i/lub współwłaściciela. 

Po zatwierdzeniu przez Wnioskodawcę wniosek zostanie prze-
kazany przez konsultanta programu „Czyste powietrze” do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie, gdzie nastąpi jego ocena i decyzja o udzieleniu dota-
cji. Następnie pracownik merytoryczny Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie poinfor-
muje o statusie wniosku (nastąpi to w przeciągu miesiąca od daty 
złożenia wniosku). 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zatwierdzeniu przez 
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Rzeszowie otrzymasz listownie pismo z informacją 
o zawartej umowie, wraz z jej numerem, informacją o maksymalnej 
możliwej wysokości dofinansowania i nieprzekraczalnym terminie 
rozliczenia dotacji. 

Wniosek o dofinansowanie nie stanowi podstawy do wypłaty 
dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Rzeszowie. Po wykonaniu inwestycji należy przed-
stawić dokumenty do rozliczenia tj.: wniosek o płatność, faktury/
dokumenty księgowe oraz dodatkowe dokumenty wymagane przez 
WFOŚiGW w Rzeszowie. 

Aby wypełnić wniosek o płatność, należy umówić się na spo-
tkanie z Ekodoradcą w Urzędzie Miejskim w Brzostku. Na wizytę 
należy dostarczyć faktury oraz dokumenty do rozliczenia, na ich 
podstawie Ekodoradca wypełni dla mieszkańca wniosek o płat-
ność, który należy wysłać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wraz z kompletem 
dokumentów celem skutecznego rozliczenia inwestycji.

W przypadku umowy dotacji, wypłata dotacji może być zreali-
zowana maksymalnie w 3 częściach - trzech wnioskach o płatność.

W pierwszym składanym wniosku wymagane jest rozliczenie 
wymiany źródła ciepła oraz potwierdzenie likwidacji/trwałego 
wyłączenia z użytku wszystkich starych źródeł ciepła na paliwo 
stałe.

Ekodoradca Urzędu Miejskiego w Brzostku pomaga mieszkań-
com w przygotowaniu dokumentów do rozliczenia dofinansowa-
nia, jednakże to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie jest odpowiedzialny za 
wypłatę dotacji w ramach programu Czyste Powietrze. 

Przydatne linki: 
Adres, pod którym znajdziecie Państwo ogólne informacje 

o programie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/
Kalkulator dotacji:  https://czystepow ietrze.gov.pl/

kalkulator-dotacji/ ►
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Kalkulator grubości izolacji: 
https://kalkulatorczystepowietrze.
kape.gov.pl 

Lista urządzeń i materiałów speł-
niających wymagania techniczne 
określone w programie „Czyste Powie-
trze”– dostępna na stronie www.lista
-zum.ios.edu.pl 

PR ZYPOMINA MY RÓWNIEŻ 
O KONIECZNOŚCI ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI DOTYCZĄCEJ ŹRÓDEŁ 
CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW

Deklaracje w formie papierowej 
dostępne są w biurze nr 8 – Urzędu 
Miejskiego w Brzostku, ul. Rynek 1; 
39-230 Brzostek.

W RAZIE PYTAŃ BĄDŹ NIEJA-
SNOŚCI PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ 
Z EKODORADCĄ REFERATU MIENIA 
KOMUNALNEGO I OCHRONY ŚRO-
DOWISKA W URZĘDZIE MIEJSKIM 
W BRZOSTKU – PUNKCIE KONSULTA-
CYJNO-INFORMACYJNYM PROGRA-
MU CZYSTE POWIETRZE – NR TEL.: 
14 6803 006, ADRES E-MAIL: powie-
trze@brzostek.pl 
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Konkurs 
ekologiczny 
„Eko-strój”

Organizatorami konkursu była 
Gmina Brzostek wraz z przed-
siębiorstwem odbierającym 

odpady komunalne, czyli Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Brzostku 
Sp. z o.o.

Burmistrz Brzostku informuje, że w listopadzie 2021 r. zosta-
ło wykonane zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Brzostek”, w ramach programu prio-
rytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania 
wyrobów zawierających azbest’’ ogłoszonego przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rze-
szowie. Unieszkodliwiono 20,56 ton wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Brzostek. Dofinansowanie tego zadania 
ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej wynosi 4235,29 zł, ze strony Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo-
wie 1764,71 zł, a ze strony Gminy Brzostek 1751,12 zł.

Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032 ma 
na celu : 

• usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 
azbest,

• minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spo-
wodowanych obecnością azbestu na terenie kraju,

• likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na 
środowisko.

BURMISTRZ BRZOSTKU
WOJCIECH STANISZEWSKI

W ramach współzawodnictwa 
uczniowie mieli za zadanie przygo-
tować i zaprezentować stroje ekolo-
giczne, promujące ideę recyklingu 
i selektywną zbiórkę odpadów. Kon-
kurs adresowany był do uczniów z klas 
od 0 do IV szkół podstawowych zloka-
lizowanych na terenie Gminy Brzostek. 
Jego cel to popularyzowanie postawy 
otwartości i zaangażowania w pro-
blemy współczesnego świata, propa-
gowanie idei czystego środowiska 
i odpowiedzialnego, zrównoważonego 
gospodarowania odpadami połączone 
z edukacją ekologiczną. Organizatorzy 
chcieli w ten sposób promować tezę 
recyklingu jako ideę zagospodarowa-
nia odpadów do ponownego wykorzy-
stania lub przetworzenia. Poza tym 
tego typu akcje nie tylko populary-
zują wiedzę dotyczącą prawidłowej 

segregacji odpadów, ale też rozwijają 
wyobraźnię, kreatywność i pasję twór-
czych poszukiwań u dzieci.

W konkursie wzięło udział 35 
uczestników ze szkół podstawowych z: 
Brzostku, Nawsia Brzosteckiego, Prze-
czycy, Januszkowic, Kamienicy Dolnej 
oraz Kamienicy Górnej. 

Trzeba przyznać, że uczestnicy 
konkursu wykazali się nie lada kre-
atywnością. Do stworzenia swoich 
ekologicznych strojów wykorzysta-
li między innymi kartony, gazety, 
nakrętki z butelek, worki foliowe, zuży-
te płyty CD, foliowe ochraniacze i wiele 
innych materiałów przeznaczonych do 
recyklingu. Większość uczestników 
mogła się pochwalić niepowtarzal-
nymi dodatkami do ubioru zrobiony-
mi z odpadów – biżuterią, torebkami 
i gustownie dobranymi butami.

GMINA BRZOSTEK
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

InfORMaCja

►
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Jak zauważyła komisja konkursowa, 
wyłonienie zwycięzców przy tak dużej 
konkurencji nie było wcale łatwym 
zadaniem. Komisja wzięła pod uwa-
gę pomysłowość, estetykę wykonania 
stroju, prezentację, ilość użytych mate-
riałów odpadowych oraz czasochłon-
ność przygotowania stroju. 

Na wszystkich uczestników cze-
kały dyplomy, nagrody i ekologicz-
ne niespodzianki. Nagrody były tak 
pomyślane, aby promować aktywny 
wypoczynek, rekreację i zabawę (hulaj-
nogi, deskorolki), aby w długie wieczo-
ry nasze dzieci zachęcić do rodzinnych 
gier zręcznościowych i umysłowych 

(otrzymały one drewniane klocki „kół-
ko i krzyżyk” oraz gry planszowe), 
aby rozwijać artystyczne umiejętności 
dzieci (zakupiono antystresowe kolo-
rowanki wraz z kolorowymi długopisa-
mi). Wszyscy uczestnicy mogli znaleźć 
w torbach ekologicznych kalendarze na 
2022 rok oraz ekozestawy szkolne. 
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MIKOłaj 50+

6 grudnia to dla większości z nas 
– bez względu na wiek – bardzo 
sympatyczna data. Wtedy to 

właśnie – jak wszystkim wiadomo – 
szczególną aktywność wykazuje Św. 
Mikołaj. Testuje nasz poziom grzecz-
ności i w zależności od wyniku obda-
rowuje prezentami lub rózgą.

Jak dawniej wyglądały mikołajki? 
Czy św. Mikołaj przynosił też prezenty 
na gwiazdkę? O to zapytaliśmy „nieco 
starsze dzieci”:
•  Zanim w szkole w pierwszej klasie 

Pani zrobiła losowanie, komu kupić 
prezent na mikołajki…, to św. Mikołaj 
6 grudnia osobiście przychodził wie-
czorem do domu z wielkim jutowym 
worem prezentów. Ubrany był w wy-
sokie skórzane buty, w kapę, koc albo 
kolorowe zasłony, przepasany skó-
rzanym pasem, czapkę z karakułów. 
Brodę, wąsy i brwi miał z bielutkiej, 
miękkiej waty. Głos bardzo podobny 
do sąsiada. Siadał na krześle i wszyst-
kich pytał, czy słuchali rodziców, czy 
byli grzeczni, czy nie. Potem zaczynał 
grzebać w worze i rozdawać prezenty. 
Najłatwiej mieli dziadkowie, bo tylko 
wystarczyło się uśmiechnąć do Miko-
łaja, rodziców pytał, czy się kochają, 
a na końcu sadzał dzieci na kolanie 
i zadawał mnóstwo różnych pytań, od-
pytywał znajomości modlitwy, wier-
szyków, piosenek. Potem dawał rózgę 
albo prezent, to zależało od tego, czy 
było się grzecznym, czy nie. Najpierw 
dostałem rózgę i byłem zawiedziony, 
ale chwilę później papierową torbę 
pełną owoców cytrusowych, czeko-
lad, batonów i cukierków i ulubiony 
DDR-owski prezent „Wartburg 353W – 
Volkspolizei” - samochodzik na bate-
rie zdalnie sterowany (z kabelkiem za-
silającym długości ok 1,5 m i linką do 
sterowania za pomocą minikierownicy 
– baterie R20 2 sztuki padały po dniu 
do trzech zabawy) służył najdłużej ze 
wszystkich moich zabawek, inne koń-
czyły na wrakowisku ze względu na 
operacje badawcze „jak to działa”. Na 
gwiazdkę 24 na 25 grudnia przeważnie 
znajdowało się pod choinką podpisany 
prezent z odzieżą. (Jacuś)

Poprzez konkurs zachęcamy wszyst-
kich do postaw proekologicznych, czyli 
zdrowo się odżywiamy, dbamy o środo-
wisko, zażywamy dużo ruchu na świe-
żym powietrzu, sadzimy rośliny zielone, 
w tym miododajne, w domu otaczamy 
się naturalnymi czyścicielami powie-
trza wytwarzającymi dużo tlenu np. 
roślinami doniczkowymi (paprotkami). 

Wszystkim uczestnikom dziękuje-
my za udział, a zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy. Życzymy, aby świadomość 
ekologiczna wzrastała wraz z młodym 
pokoleniem i przynosiła widoczne efek-
ty na przyszłość. 

Sponsorami nagród był Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. 
z o.o. oraz Gmina Brzostek.

Oprac. U. Kobak
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•  Czy wierzyłam w św. Mikołaja? Oczy-
wiście! Jak każde dziecko. Mikołaj był 
dla mnie kimś, na kogo czekało się 
cały rok. Mikołaj, którego pamiętam 
z dzieciństwa, to dostojny biskup z pa-
storałem w ręku i oczywiście z nieod-
łącznymi pomocnikami – aniołkami. 
Niestety, trafiał się też psotliwy „dia-
bełek” z widełkami i rózgą. Jakie wa-
runki trzeba było spełnić, aby dostać 
prezent? Oooo! Należało być grzecz-
nym przez cały rok. Poza tym, pod-
czas wręczania prezentu trzeba było 
wypełnić życzenia św. Mikołaja i od-
powiedzieć na wiele pytań – nie było 
łatwo (wierszyk, piosenka, pacierz itp.) 
W jaki sposób „dostarczał” prezenty? 
Różnie. Bywał w przedszkolu, w ko-
ściele, a także wędrował od domu do 
domu po brzosteckim rynku. Bywa-
ło, że zadzwonił do drzwi i „znikał”, 
a prezenty leżały na wycieraczce. Gdy 
byliśmy starsi, odkryliśmy „magazyn” 
Mikołaja i niestety skończyło się nasze 
dzieciństwo. Prezenty były przeróż-
ne. Bywały rzeczy praktyczne (takie 
były czasy), ale w większości św. Mi-
kołaj starał się spełniać – oczywiście 
w miarę swoich możliwości – nasze 
marzenia. Dużo radości dostarczały 
nam też czekoladowe cukierki i pach-
nące pomarańcze, których na co dzień 
nie mieliśmy. Czy Mikołaj i gwiazdka 
to to samo? Oczywiście, że nie. Mikołaj 
przynosił prezenty 6 grudnia i to tylko 
dzieciom. A gwiazdka to dzień Wigilii 
Bożego Narodzenia. Prezenty otrzy-
mywali wszyscy domownicy i goście, 
którzy spędzali z nami święta. Po uro-
czystej kolacji mogliśmy rozpakować 

swoje prezenty leżące pod choinką. 
Była to dla nas – maluchów – nauka 
cierpliwości. Ale zawsze się opłacało! 
(Renatka)

•  Od dzieciństwa wierzyłem w św. Mi-
kołaja. Rozdawał prezenty w koście-
le i wyglądał jak biskup (tłumaczono 
mi, że jest biskupem) oraz miał długą, 
białą brodę i ogromny worek z pre-
zentami. Oczywiście, aby dostać pre-
zent, należało być grzecznym przez 
cały rok. Groźba utraty prezentu za 
złe zachowanie działała paraliżują-
co na rozbrykane dziecko. Wcześniej 
należało napisać list do św. Mikołaja 
lub wyjawić rodzicom swe marzenia. 
Naturalnie owe marzenia nie mogły 
być zbyt wygórowane, bo zbytnia za-
chłanność mogła spowodować gniew 
Świętego. Prezenty dostawało się w ko-
ściele lub pod poduszkę w nocy, gdy 
rodzice powiedzieli, że w tym roku 
św. Mikołaj przyjdzie do nas do domu. 
Za „komuny” prezenty bywały raczej 
skromne, ale wszystko było wówczas 
rarytasem, czyli: czekoladowe słody-
cze, pomarańcze, małe samochodzi-
ki, odpustowa „pukawka”, jakaś gra 
planszowa. Dzieci cieszyły się bardzo, 
nawet jeśli należało część słodyczy 
odłożyć na choinkę, czyli dać mamie 
na przechowanie. Prezenty otrzymy-
wałem tylko na św. Mikołaja; na tzw. 
„gwiazdkę” nie było żadnych upomin-
ków – za to obowiązkowo w Wigilię 
ubierało się choinkę i była wieczerza 
wigilijna – zaczynało się Boże Naro-
dzenie. (Wiesio)

•  Wierzyłam w św. Mikołaja, ale nigdy 
go nie widziałam. Podobno był sta-
ry, z siwą, długą brodą i czapką bia-
ło-czerwoną. Żebym mogła dostać pre-
zent, musiałam nauczyć się pacierza, 
przeżegnać się. Św. Mikołaj prezent 
podrzucał pod poduszkę w nocy, po-
noć przyjeżdżał sankami bardzo póź-
no. Mieszkaliśmy na końcu wsi, więc 
docierał dopiero w nocy i przez to ni-
gdy nie udało mi się go zobaczyć. Rano 
zazwyczaj znajdywałam 2-3 cukierki 
pod poduszką. Mikołaj przynosił pre-
zenty 6 grudnia, a gwiazdka pod cho-
inkę. (Janinka)

•  Czy wierzyłem w św. Mikołaja? Oczy-
wiście i to śmiertelnie. Dlatego od-
krycie faktu, że Mikołaja nie ma, do 
dziś powoduje we mnie smutek. Jak 
wyglądał? Książkowo, jak ten z obra-
zów znanych nam wszystkim, a więc 

czerwony kubrak, biała długa broda 
i zaprzęg reniferów. Jakie warunki 
trzeba było spełnić, aby dostać pre-
zent? Byłem tylko przestrzegany, że 
jeśli nie będę grzeczny, to Mikołaj do 
mnie nie przyjdzie. Nie było to objęte 
jakimś większym regulaminem zacho-
wań. W jaki sposób „dostarczał” pre-
zenty? Zawsze mnie zaskakiwał tym, 
że „tyle co wyszedł” albo rano się oka-
zało, że wchodził przez komin. Co do-
stawałem na mikołajki? Zawsze to były 
słodycze i różne gry planszowe. Czy 
Mikołaj i gwiazdka to to samo? Ależ 
skąd! Nie było w moich czasach żadnej 
gwiazdki. Był Mikołaj, on przychodził 
6 grudnia z prezentami i tyle. Gwiazd-
ki w moim domu nie było. (Wojtuś)

•  Moje dzieciństwo upłynęło w wiosce, 
w której było jedynie trzy małe sklepi-
ki spożywcze, szkoła i kościół. W tym 
okresie telewizja stawiała pierwsze 
kroki, był tylko 1 program i żadnych 
reklam, więc przybycie Świętego Miko-
łaja było bardzo wyczekiwane przeze 
mnie i moje rodzeństwo. Początkowo 
Święty przybywał osobiście i przepy-
tywał mnie i brata ze znajomości pa-
cierza, oczywiście warunek podsta-
wowy to trzeba było być grzecznym 
w tygodniach poprzedzajacych przy-
bycie, o czym przypominali nam ro-
dzice. Gdy odrobinę urosłem, zauwa-
żyłem, że Święty był coraz bardziej 
zajęty i przybywał do naszego domu 
późną nocą, gdyż mieszkaliśmy na 
obrzeżach wioski. My już spaliśmy, 
więc zostawiał nam prezenty. Miało 
to swoje zalety, bo odpadała nam „od-
pytka” z pacierza. Święty przynosił lub 
zostawiał bardzo fajne zabawki, które 
można było długo używać, bo były 
solidnie wykonane. Np. drewniane 
duże samochody lub samolot, którym 
bawiłem się długo, zanim dał się roz-
montować. Święty zostawiał również 
użyteczne rzeczy, np. jednej zimy do-
stałem sanki, a później narty. Święty 
dbał o nasze zdrowie i nie pamiętam, 
abym dostawał w prezencie słodycze, 
no może jeden raz, gdy przyszedł do 
nas w przedszkolu. W naszej okolicy 
nie było prezentów na tzw. gwiazdkę, 
za to spotkania przy kolacji wigilij-
nej były bardzo liczne. Uczestniczyli 
w nich nawet dalsi krewni, pomimo że 
środki transportu były w tym okresie 
bardzo ograniczone. Pozdrawiam i ży-
czę wesołych Świąt. Emigrant 

Oryginał malowany ustami 
Autor. Mariusz Mączka
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Mikołajkowy prezent 
od zespołu damianKa

„Zostań wśród nas” to świąteczna piosenka zaprezen-
towana słuchaczom 6 grudnia. Choć utwór bezpośrednio 
dotyczy Bożego Narodzenia, w pełni oddając jego klimat, to 
porusza również kilka problemów współczesnego świata. 
Przede wszystkim jest tu odniesienie do ciągłej gonitwy, 
życia w biegu, które przysłaniają magię świąt i nierzadko 
wpędzają człowieka w wir rutyny mogącej w końcu dopro-
wadzić do załamania nerwowego. O ile pierwszy problem 
dotyczy w większym stopniu ludzi dorosłych, o tyle drugi 
to coraz poważniejsze zjawisko u dzieci i młodzieży (ale 
nie tylko). Wirtualny świat powoli robi z nas wszystkich 
pozbawione empatii ludzkie twory bez umiejętności rozma-
wiania twarzą w twarz, wymiany zdań z poszanowaniem 
rozmówcy, słuchania i argumentowania swoich wypowie-
dzi, a bałagan informacyjny, w którym ciężko odróżnić 
prawdę od kłamstwa, wyciągnąć to, co wartościowe, spra-
wia, że ludzie czasem tracą kontakt z rzeczywistością. 

NK
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Piotr Kawalec i Grono Pedagogiczne

►

„Co tam słychać 
w nawsiu?”

Pytanie w tytule nie jest całkowicie przypadkowe, 
albowiem takie właśnie ostatnio mi zostało zada-
ne. Odpowiedzią na nie niech będą krótkie rela-

cje z ostatnich wydarzeń, jakie miały miejsce w Szkole 
Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim. 

Zmiana dyrektora 
Od 1 września 2021 w Szkole Podstawowej w Nawsiu Brzo-

steckim doszło do zmiany na stanowisku dyrektora. Po wie-
loletnim pełnieniu obowiązków przez Urszulę Wojnarowską 
zadanie to przejął Piotr Kawalec. 

Przez te wszystkie lata dzięki inspiracji Pani Wojnarow-
skiej szkoła uczestniczyła w wielu programach edukacyj-
nych, których efekty widoczne są na terenie Nawsia jak i Woli 
Brzosteckiej. 

W związku z odejściem byłej Pani Dyrektor na emerytu-
rę składamy serdeczne podziękowania, wyrazy szczególne-
go szacunku i uznania za długoletnią pracę jako nauczyciela 
i dyrektora. Niech towarzyszy Pani satysfakcja z dobrze speł-
nionej misji zawodowej i wdzięczność dzieci, uczniów, rodzi-
ców i nas, nauczycieli. 

Życzymy Pani dużo zdrowia, długich, spokojnych i pogod-
nych lat życia, aby wykorzystywała Pani wolny czas na 

realizację własnych planów i zamierzeń, zaś bogactwo 
doświadczeń oraz Pani aktywność i pomysłowość niech nadal 
służą lokalnej społeczności.

Wycieczki te bliższe i dalsze 
Po ponad rocznej przerwie można było się wreszcie udać na 

taką typową szkolną wycieczkę. Co prawda początkiem czerw-
ca odwiedziliśmy kino i  FlyPark  w Rzeszowie, ale nie wszy-
scy mieli możliwość skorzystania z tej propozycji. W tym roku 
szkolnym, zgodnie z zaleceniami MEN, prowadziliśmy więk-
szą liczbę zajęć integracyjnych w różnej formie. Postawiliśmy 
na organizację wyjść, wycieczek, wypraw - naukę i aktywny 

wypoczynek na świeżym powietrzu. Wykorzystując piękną 
pogodę, podziwialiśmy i poznawaliśmy przyrodę, zabytki 
i historię Małej Ojczyzny. Zaczęliśmy od najbliższej okolicy. 

Bal jesienny 
w brzosteckim 
przedszkolu

Jesień to niezwykła pora roku, która 
swoją atrakcyjnością kolorystyczną 
zachęca do spędzania każdej wol-

nej chwili w bezpośrednim kontakcie 
ze środowiskiem naturalnym. Niektó-
rzy wykazują nie lada odwagę i czerpią 
z dobrodziejstw fauny i flory wiele inspi-
racji. W podobny sposób zachowała się 
cała społeczność związana z brzostec-
kim przedszkolem – zorganizowaliśmy 
wielki, jesienny bal. Jedynym, a zara-
zem podstawowym warunkiem pozwa-
lającym na wzięcie w nim udziału, było 
zaprezentowanie się w oryginalnym 
i wnikliwie dopasowanym do aktual-
nej pory roku stroju. Spektakularne sty-
lizacje wywoływały reakcje zachwytu 
i widocznie eskalowanego podziwu 
względem prezentującego się dziecka 

Beata Barbarzak

i dodatkowo jego rodziców, którzy 
z niegasnącym zapałem i zaangażo-
waniem systematycznie włączają się 
w przedszkolne przedsięwzięcia, za 
co serdecznie im dziękujemy i bardzo 
doceniamy. Wśród licznych atrakcji 
towarzyszących tego dnia wszystkim 
doskonale bawiącym się uczestnikom 
balu był jesienny pokaz mody, a także 

rozstrzygnięcie wewnątrzprzedszkol-
nego konkursu wyłaniającego lau-
reatów aranżujących najpiękniejszy 
kącik przyrody. Mamy nadzieję, że 
tego rodzaju impreza na stałe zosta-
nie włączona do listy przedszkolnych 
uroczystości, gdyż cieszyła się dużym 
zainteresowaniem i przysporzyła nam 
mnóstwo radości. 
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Klasa 5 początkiem września udała się na  szkolną  wyciecz-
kę  rowerową szlakiem cmentarzy oraz sprawdziła stan dębu 
w Januszkowicach. Kilka dni później klasa 8, tym razem pie-
szo, udała się na Górę Chełm. Ta wyprawa była zdecydowanie 
dłuższa, a kiełbasa na szczycie smakowała wyśmienicie. Jak to 
na wycieczkach pojawiły się problemy jak przebita dętka czy 
otarte pięty, ale to nie stanowiło żadnego problemu, a raczej 

sposób na wykazanie się koleżeństwem i umiejętnością udzie-
lenia pierwszej pomocy.  Zwieńczeniem turnusu wyciecz-
kowego była wyprawa w Pieniny. Trasa  przebiegała przez 
wąwóz Homole, następnie na najwyższy szczyt Pienin - Wyso-
ką. Wzięli w niej udział uczniowie od klasy 4, którzy, jak wszy-
scy potwierdzają, dzielnie przeszli całą trasę. 

Wyjątkowo uroczysta akademia 
Święto Edukacji Narodowej
„Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas 

pozbawić”. Takimi słowami w naszej szkole rozpoczęła się 19 
października uroczysta akademia. W podziękowaniu za trud-
ną pracę i wskazywanie dzieciom i młodzieży właściwej drogi 
rozwoju samorząd uczniowski złożył wszystkim nauczycielom 
życzenia: zdrowia, cierpliwości, sukcesów zawodowych oraz 
uśmiechu każdego dnia. Pięknym prezentem była też piosenka 
zaśpiewana nauczycielom przez uczennicę kl. VII i wykonane 
przez przedszkolaków okolicznościowe kartki. 

Pasowanie na ucznia
Ten dzień był też bardzo ważny dla pierwszoklasistów, 

ponieważ właśnie 19 października stali się oni pełnoprawny-
mi uczniami naszej szkoły. Najpierw jednak wspaniale zapre-
zentowali się przed swoimi rodzicami, pracownikami szkoły, 
młodszymi i starszymi kolegami, pięknie recytując wiersze 
i śpiewając piosenki. Starsi uczniowie zapewnili, że otoczą 
ich swoją opieką, zawsze będą chętnie im pomagać. Następnie 

uczniowie klasy I uroczyście przyrzekali, że będą pilnie się 
uczyć, szanować nauczycieli i kolegów, dbać o swoją szkołę. 
Po ślubowaniu zostali pasowani przez Dyrektora na uczniów 
Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim. Na koniec otrzy-
mali dyplomy i słodkie upominki. Dla uczniów klasy I był to 
dzień pełen emocji i wrażeń i na pewno zostanie na długo 
w ich pamięci. 

Dzień Papieski
Po raz kolejny w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Papie-

ski. Była to okazja, aby przypomnieć sobie życie, ale przede 
wszystkim nauczanie św. Jana Pawła II. Hasłem tegorocznych 
obchodów były słowa: „Nie lękajcie się!”, z którymi Papież 
wyszedł do ludzi 22 X 1978 roku. Nie lękajcie się – powiedział 
światu i Kościołowi. Dziś także pod wieloma względami ludzie 
boją się Chrystusa, przede wszystkim boją się, że im zabie-
rze wolność, że dając przykazania po to, aby człowiek mógł 
być szczęśliwy już tu na ziemi, pozbawi ich wolności, dlatego 
Papież mówił: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. 
Treść tego nauczania całej społeczności szkolnej przekazali 
uczniowie kl. IV - VI w krótkim programie słowno-muzycznym. 

Na tym zakończono tę wyjątkowo bogatą w treści i przeży-
cia akademię. 

Wszystkich Świętych 
11 października 2021 r. klasy VI i VII udały się w pie-

szej wycieczce na parafialny cmentarz. Celem wyjścia było 
odwiedzenie grobów nauczycieli uczących w naszej szko-
le. Uporządkowaliśmy groby żołnierzy z 19 Samodziel-
nego Batalionu Saperów poległych w 1945 r. podczas 
II  wojny światowej. W modlitewnej pamięci pochylili-
śmy się również nad kwaterami żołnierzy austro-węgier-

skich i rosyjskich poległych w 1915 r podczas I wojny świa-
towej i mogiłami mieszkańców pomordowanych przez 
Niemców w czasie pacyfikacji Brzostku 20 czerwca 1944 r.   
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Carvingowy sukces 
uczniów Zespołu Szkół

Na zaproszenie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Boguchwale uczniowie ZSCKR im. 
Jana Pawła II w Brzostku wzięli udział w konkur-

sie „Carvingowe inspiracje z dynią”. Konkurs odbył się pod-
czas Jesiennych Targów Innowacji połączonych z XVI Jesienną 
Giełdą Ogrodniczą i Podkarpackim Świętem Winobrania 
w dniu 2 października 2021 r. Nasze stoisko z rzeźbami w dyni 
zachwycało nie tylko gości odwiedzających Targi Jesienne, ale 
również zostało pokazane w telewizji ogólnopolskiej.

Do konkursu zgłosiły się uczennice klasy II Technikum 
Żywienia i Usług Gastronomicznych: Małgorzata Skocz, 

Natalia Jedziniak i Weronika Bronowicz. Zespół dzielnych 
i zdolnych dziewcząt ćwiczył techniką carvingu w dyni pod 
okiem nauczyciela praktycznej nauki zawodu Małgorzaty Kol-
busz i zdobył I miejsce w tej konkurencji, wyprzedzając pozo-
stałe grupy z ZSCKR w Nowosielcach, Oleszycach i Rzemieniu. 

W Jury Konkursu zasiadali: Danuta Polkowska z Państwo-
wego Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Agnieszka 
Radochońska reprezentująca Radio Rzeszów i Marta Dobrowol-
ska jako przedstawiciel PODR w Boguchwale.

Nagrody wręczali: Minister Infrastruktury – Andrzej Adam-
czyk, Poseł na Sejm – Kazimierz Gołojuch i Senator RP – Zdzi-
sław Pupa. 

Fakt zaangażowania w ten konkurs tak ważnych osób 
i instytucji państwowych, świadczy o zaistnieniu naszej pla-
cówki w czołówce Szkół Rolniczych w województwie podkar-
packim i w Polsce. 

Dziękuję Wam, dziewczyny z II TŻ  

Małgorzata Kolbusz

Przechodząc obok pomników znanych ludzi, przypominaliśmy 
sobie o tym, co dobrego zrobili – o ich dziedzictwie. W cichej 
zadumie i modlitwie odwiedzaliśmy również groby małych 
dzieci, mogiły bezimienne i opuszczone. W szeleście pożół-
kłych liści i blasku płonących zniczy snuliśmy refleksję nad 
przemijalnością ludzkiego życia. W drodze powrotnej uda-
liśmy się na teren Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku, 
pod pomnik 8 mieszkańców ziemi brzosteckiej - ofiar zbrodni 
katyńskiej poległych w Charkowie, Miednoje i Twerze w 1940 r. 
oraz tych, którzy zginęli w katastrofie samolotu pod Smoleń-
skiem 10 kwietnia 2010 r. To zatrzymanie się było jednocześnie 
zaproszeniem do refleksji nad polską historią i testamentem 
niezłomnego patriotyzmu. 

Symboliczny znicz został również zapalony na wspólnej 
mogile Jana Jantonia oraz członków rodziny Fisch zamordowa-
nych przez hitlerowców w lesie w Woli Brzosteckiej.

Święto Niepodległości
W tym roku apel z okazji  Narodowego Święta Niepodle-

głości miał w naszej szkole nieco inny charakter niż dotych-
czas. Chodziło o włączenie do udziału w przygotowaniach 
i prezentacji każdego ucznia z klas 4 – 8. Klasy przygotowały, 

a następnie zaprezentowały całej społeczności szkolnej efek-
ty swojej pracy: tematyczne gazetki ścienne, które stanowiły 
dekorację. W swoich wystąpieniach uczniowie wyjaśniali kole-
gom pojęcia święta państwowego, opisywali symbole narodo-
we, tłumaczyli, dlaczego właśnie 11 listopada to nasze świę-
to, opisywali osoby związane z odzyskaniem niepodległości 
i wskazywali miejsca i mieszkańców dawnego Brzostku zwią-
zanych z tymi wydarzeniami. 

Remonty 
Nie sposób wspomnieć - na razie symbolicznie - o remoncie 

wokół szkoły... ale o tym być może już w następnym wydaniu 
„Wiadomości Brzosteckich” 
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„Podróżować to żyć”
Hans Christian Andersen

ZaKOPanE – BIałKa 
TaTRZańSKa

W pierwszą sobotę października członkinie 
Koła Gospodyń Wiejskich z Nawsia Brzostec-
kiego wzięły udział w wycieczce do Zakopa-

nego i Białki Tatrzańskiej. Miały możliwość podziwiać 
piękno tatrzańskiej przyrody jesienią. 

Po włożeniu bagaży do busa i przeliczeniu uczestni-
ków wyruszyłyśmy w trasę. Przed 10:00 dotarłyśmy na 
miejsce, korzystając po drodze z dwóch postojów. 

Zakopane przywitało nas piękną, słoneczną pogo-
dą. Jest to niezwykłe miasto o bogatej historii i tradycji, 
pomiędzy Tatrami a Gubałówką. Nasze zwiedzanie roz-
poczęłyśmy od Krupówek, zobaczyłyśmy starą zabudo-
wę góralską oraz wspaniałe domy w stylu zakopiańskim. 
Wśród spacerujących turystów zauważyłyśmy „zagu-
bioną owieczkę”, z którą zrobiłyśmy sobie pamiątkową 
fotografię. Następnie udałyśmy się wzdłuż straganów 
oferujących serki, pamiątki, wyroby wełniane i skórza-
ne w kierunku stacji kolejki na Gubałówkę. Zakupiłyśmy 
bilety na przejazd tam i z powrotem. Na szczyt dotarły-
śmy kolejką, której dolna stacja znajduje się w samym 
centrum Zakopanego. Po całkowitej modernizacji stała 
się jedną z najnowocześniejszych kolei linowo-tereno-
wych. Z  Gubałówki roztaczał się wspaniały widok na 
całą kotlinę. Jest to jedno z najczęściej odwiedzanych 
i najpopularniejszych miejsc w tym regionie. Na górnej 
polanie urzekło nas wiele atrakcji, można tu było podzi-
wiać przepiękną panoramę Tatr i Zakopanego. Każda 
z nas znalazła coś dla siebie. Na szczycie znajdują się 
restauracje, ogródki gastronomiczne, liczne bufety oraz 
budki z pamiątkami. Spokojny spacer po szczycie i zakup 
upominków to jedynie preludium do dalszej zabawy. 
Dopisywały nam nie tylko humory, ale i piękna pogoda. 

Kolejnym etapem naszej wycieczki były termy bania 
w Białce Tatrzańskiej. Jest to kompleks basenów geoter-
malnych. Dzięki połączeniu leczniczych właściwości 
wód z doskonałą infrastrukturą basenową można się tu 
zrelaksować, zadbać o ciało i  spędzić miło czas. Woda 
zawiera składniki o korzystnym wpływie na organizm 
ludzki m.in. siarczki i siarczany, krzemionkę oraz potas. 
Charakteryzują ją wysokiej jakości właściwości leczni-
cze. Tutaj można odpocząć niezależnie od tego, co dzie-
je się za oknem. Ostatnim punktem naszej wycieczki był 
obiad. Po długim pobycie w wodach termalnych wszyscy 
bardzo wygłodnieli. Pobyt w termach na długo pozosta-
wi wspomnienia z tych wspólnie spędzonych chwil. 

Wróciłyśmy do domu szczęśliwe i pełne wrażeń. 
Wspólne śpiewy i rozmowy towarzyskie podczas podró-
żowania mogą świadczyć o potrzebie organizacji takich 
wyjazdów. 

Elżbieta Domaradzka
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Stowarzyszenie „aktywny 
Brzostek” w Bieszczadach

„Woła mnie, woła mnie jesienią wiatr od połonin, od Wetliny…” 

Słowa piosenki zespołu Trubadurzy były hasłem prze-
wodnim kolejnej wyprawy stowarzyszenia „Aktywny 
Brzostek”, zorganizowanej przez Marię Smoroń, któ-

rej przedstawiać w Brzostku nikomu nie trzeba, gdyż jest 
osobą powszechnie znaną ze swojej społecznej działalności 
i aktywności w naszym lokalnym środowisku. Tym razem 
wyruszyliśmy w Bieszczady.

Pierwszym punktem wycieczki było Lesko, w którym spotka-
liśmy się z przewodnikiem PTTK. Miasto położone malowniczo 
na prawym brzegu Sanu, na pograniczu Bieszczadów i Pogórza 
Przemyskiego, między Soliną i Sanokiem nazywane bywa „Bramą 
Bieszczad”. Około 1470 roku Lesko uzyskało prawa miejskie; było 
wówczas własnością rodziny Kmitów, którzy w XV wieku wznieśli 
tu zamek. W rynku stoi ratusz z 1896 roku, a wokół rynku kamie-
niczki z XVII-XX wieku, w pobliżu kościół Nawiedzenia NMP 
z 1539 roku (fundacja Piotra Kmity). Zabytki, przyroda i piękne 
krajobrazy to turystyczne atrakcje tej miejscowości. 

Później udaliśmy się na przejażdżkę Wielką Pętlą Bieszczadz-
ką. Mieliśmy możliwość poznać najpiękniejszą część Bieszczad, 
ponieważ trasa prowadzi przez Bieszczadzki Park Narodowy oraz 
cztery parki krajobrazowe. W Lutowiskach z punktu widokowego 
mogliśmy podziwiać piękną panoramę Bieszczadów Wysokich. 

Można tam dostrzec Tarnicę, Halicz, Szeroki Wierch. Poniżej 
punktu widokowego znajduje się Stanica Kresowa Chreptiów, dziś 
będąca karczmą i hotelem. Drewniane zabudowania powstały 
w tym miejscu na potrzeby filmu „Pan Wołodyjowski” w reżyserii 
Jerzego Hoffmana. W 1967 r. nagrano tu m.in. sceny ukazujące 
życie wojsk w stanicy czy dramatyczną ucieczkę Baśki przed Azją. 

Kolejnym punktem wycieczki był Smolnik, gdzie zwiedzaliśmy 
zabytkową drewnianą cerkiew greckokatolicką pw. Archanioła 
Michała wzniesioną w 1791 r. Zbudowano ją na miejscu pierwot-
nej, spalonej przez Tatarów świątyni, o której wzmianki pochodzą 

z 1589  r. W 1974 r. cerkiew została przejęta przez parafię rzym-
skokatolicką, a w 2013 r. została wpisana na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Wybudowana jest w stylu bojkowskim. Do 
cerkwi prowadzi niedokończona droga budowana w latach 70. 
XX wieku m.in. przez mieszkańców Brzostku pracujących w kom-
binacie Igloopol. 

Następnie udaliśmy się do Bacówki PTTK pod Małą Rawką, 
gdzie delektowaliśmy się naleśnikami z jagodami, spoglądając na 
przepiękną Połoninę Caryńską. Kolejnym punktem wycieczki była 
Zagroda Żubra w Mucznem, która znajduje się na terenie leśnictwa 
Muczne, przy drodze Stuposiany – Tarnawa Niżna. Tutaj z tarasów 
widokowych mogliśmy obserwować zwierzęta w ich naturalnym 
środowisku oraz zrobić zdjęcia (żubry spokojnie nam pozowały).

Na koniec dotarliśmy do Soliny. Solina i Jezioro Solińskie to 
jedne z najciekawszych miejsc w województwie podkarpackim. 
Mieliśmy okazję pospacerować po zaporze solińskiej, której budo-
wa rozpoczęła się w 1960 roku i trwała 8 lat. Nad zaporę prowadzi 
deptak, który jest nazywany przez miejscowych solińskimi Kru-
pówkami, gdyż znajdują się tam sklepiki i kramy, w których można 
kupić pamiątki. Niektórzy uczestnicy wycieczki wypłynęli w rejs 
statkiem po Jeziorze Solińskim. Widok z zapory na jezioro przypo-
mniał starą piosenkę Wojciecha Gąssowskiego „Zielone wzgórza 
nad Soliną…” i z pewnością u wielu z nas wróciły wspomnienia… 

Następna wycieczka z pewnością będzie równie udana 
i ciekawa.

Pani Mario, do dzieła! 

Uczestnicy wycieczki
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„Śpieszmy się kochać 
ludzi tak szybko odchodzą…”

Ks. Jan Twardowski

Początek listopada był 
tak ładny, że tylko 
chciałoby się obcować 

z przyrodą, życie jednak 
tworzy własne smutne koleje 
losu. Ja po różnych przeży-
ciach wróciłam do domu, 
a w tym czasie niemal bły-
skawicznie rozchorował się 
mąż. Stan był tak ciężki, że 
zabrano go do szpitala, wie-
czór nieprzytomnego czło-
wieka z powrotem odwie-
ziono do domu. W nocy spał 
nieprzytomny, a ponowny 
przyjazd karetki był niezwy-
kle ciężki. Wreszcie przyje-
chało pogotowie i już w domu 
był reanimowany i wyjechali 
do szpitala, tutaj znowu 
pobrali wymaz na COVID i za 
kilka godzin pobytu na SOR 
zdążył się zarazić. Wysłano 
go na oddział kardiologii 
w WSMSW w Rzeszowie 
i tam, niestety, już nie odzy-
skał przytomności i odszedł 
do Pana.

Urodził się w Łękach 
Dukielskich 8 I 1939 r. 
Najmłodsze dzieciństwo 
spędził, ukry wając się 
z całą rodziną: 2 braci, matka 
i ojciec. W obcych zabudo-
waniach, bo nie mieli wła-
snego domu. Po wojnie ojciec 
wraz z braćmi wybudował 
drewniany dom. Jaka była 
bieda, nie trzeba opowiadać. 
Ojciec dostał się do pracy 

w zakładzie naprawczym. 
Matka wraz z dziećmi gospo-
darzyła bez konia w tamtych 
górskich terenach, dla dzieci 
była to ciężka praca. W szko-
le uczyli się znakomicie, mie-
li w sobie chęć poznawania 
świata, gdy tylko mogli, dużo 
czytali książek. Do szkoły 
średniej – liceum – uczęsz-
czali w Dukli, pokonując 
codziennie po 8 kilometrów.

Potem Stanisław złożył 
podanie do Wyższej Szko-
ły Rolniczej w Krakowie, 
ale tam był tylko rok. Trze-
ba było szukać pracy, bo 
nie miał się z czego utrzy-
mać. Złożył dokumenty do 
Studium Nauczycielskiego 
w Rzeszowie, po dwóch 
latach zdobył dyplom i dostał 
nakaz pracy w Szkole w Prze-
czycy. Tutaj spotkałam męża, 
z którym przeżyłam prawie 
60 lat. W Przeczycy zamiesz-
kał u Łukasików, interesował 
się sportem, dużo jeździł na 
łyżwach, grał w piłkę i uczył 
historii, geografii i biologii.

B y ł  c z ł o w i e k i e m 
zamkniętym w sobie, ciężko 
nawiązywał kontakty, ale 
jego świat wewnętrzny był 
coraz bogatszy. Dużo czy-
tał literatury science fiction, 
kochał historię i zafascyno-
wany był światem i kulturą. 
Po trzech latach podjął pracę 
u P. Batyckiego w Dwulet-
niej Szkole Rachunkowości 
Rolnej. Prowadził organiza-
cję Wiejską Szkołę Rolniczą 
i przygotowywał dziewczyny 
na konkurs wiedzy o Polsce, 
który wygrali i tak się zaczął 
rytm naukowy Stanisława. 
W tym samym roku zdał 
egzamin na 3-letnie studia 
doktoranckie, które ukończył 
i został przyjęty na Uniwer-
sytet Jagielloński. Po trzech 
latach napisał książkę – pra-
cę doktorską pt. „Echa wrze-
śnia 1939 r. w polskiej pro-
zie literackiej w latach 1945 
– 1969” i bronił jej u prof. 

Stępnia, praca ta tłumaczo-
na była na trzy języki. Po 
obronie dostał pracę na Poli-
technice Rzeszowskiej, gdzie 
pracował jako nauczyciel 
akademicki aż do 2010 r. Brał 
udział w licznych pracach 
naukowych i społecznych. 
Długie lata pracował w cha-
rakterze radnego I Kadencji 
Rady Miasta Rzeszów. Był 
pracownikiem naukowym 
Politechniki Rzeszowskiej, 
gorącym sympatykiem Pra-
wa i Sprawiedliwości oraz 
głębokim patriotą.

Po jego śmierci kondolen-
cje przysłał Poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej 
p.  Andrzej Szlachta, rektor 
Politechniki Rzeszowskiej, 
Adam Jamróz długoletni 
przyjaciel, prof. zwyczaj-
ny, były senator, były rektor 
Uniwersytetu w Białymsto-
ku, który napisał „był uczci-
wym, zaangażowanym ide-
owo człowiekiem”. Zmarły 
Stanisław do końca wierzył 
w społeczny sukces pol-
skiej solidarności. Do końca 
pozostał wierzący swoim 
ideałom, prowadził wykła-
dy w kościele pw. Świętej 
Rodziny u ks. Ryszarda Boć-
kowskiego w Rzeszowie, 
a dla prawdziwych przyja-
ciół był zawsze wierny, cze-
go dowodem było pożegna-
nie wypowiedziane przez 
kolegę z uczelni Rosława 
Pawlikowskiego.

Serdeczne podziękowa-
nia za liczne ofiary, kwiaty 
udział w uroczystościach 
pogrzebowych, kondolencje 
ze szkół brzosteckich, domu 
kultury, zakładów pracy 
z Brzostku.

Za modlitwę i pamięć 
o moim mężu serdecznie 
dziękuję, a wraz ze mną dzię-
kują wnuki, córka, synowie 
i rodzina. 

Zuzanna Rogala
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W ostatnich latach bardzo modne stały 
się diety eliminacyjne. Gluten, mleko 
i jego przetwory obrywają przy każ-

dej nadarzającej się okazji. Dieta bez glutenu, bez 
mleka… bez przyczyny? Czy naprawdę gluten to 
samo zło, a mleko wcale nie jest nam potrzebne? 
W obecnych czasach diety eliminacyjne, tzw. 
alternatywne diety, zyskują na popularności. Czę-
sto promowane są bez podstaw naukowych, ale 
zyskują na swojej elitarności, bo obiecują spekta-
kularne efekty, często dyskredytując obecny stan 
wiedzy i zalecenia żywieniowe. O ile diety elimi-
nacyjne w pewnych przypadkach są wręcz wska-
zane, to stosowanie ich na zasadzie „widzimisię” 
może przynieść więcej szkody niż pożytku. Zazna-
czam, że artykuł ten dotyczy żywienia i nie odnosi 
się do kwestii światopoglądowych i etycznych co 
do spożywania np. produktów odzwierzęcych, 
jakim jest m.in. mleko. Należy jednak pamiętać, że 
usuwając dane produkty ze swojej diety, powinni-
śmy je zastąpić inną żywnością zasobną w odpo-
wiednią ilość składników mineralnych i witamin, 
które posiadały substancje wcześniej wyelimino-
wane, tak by organizm nie poczuł drastycznych 
niedoborów.

Dieta bezglutenowa to najbardziej znany trend 
wśród diet eliminacyjnych. Co to jest właściwie 
gluten? Jest mieszaniną białek zawartych w ziar-
nach zbóż: pszenicy, żyta i jęczmieniu. Gluten 
cechuje się elastycznością, rozciągliwością i kle-
istością, co czyni wyroby piekarnicze pulchnymi 
i sprężystymi. Często stosowany jest w przemyśle 
spożywczym jako zagęstnik i nośnik aromatu. Co 
jest w nim takiego złego? Dla tych, którzy mają 
wykazaną alergię na pszenicę lub nieceliakalną 
nadwrażliwość na gluten albo celiakię, gluten 
musi zostać bezwzględnie wykluczony. W tych 
właśnie przypadkach białko to może przyczyniać 
się do szeregu dolegliwości od biegunek, zaparć, 
bólów brzucha, wymiotów, wysypek po anemię, 
drętwienie kończyn, a nawet problemy na tle psy-
chicznym. W tych sytuacjach gluten może dewa-
stować nasze jelita, ograniczając wchłanianie 
witamin i minerałów, a co za tym idzie, wynisz-
czając ogólnie pojętą odporność. Pamiętaj, że 
destrukcyjny wpływ glutenu jest wykazany tylko 
w tych 3 dolegliwościach. W pozostałych okolicz-
nościach nie ma podstaw do jego całkowitej eli-
minacji czy to w dietach redukujących masę ciała, 
czy dietach wspomagających naszą odporność. 
Można ograniczyć produkty glutenowe, ale nie 
trzeba ich całkowicie wyrzucać, bo dobra żywność 
mająca w składzie gluten to pełnoziarniste maka-
rony, kasze, chleby na naturalnym zakwasie 
z pełnoziarnistych mąk. Świetnie działają na funk-
cjonowanie naszych jelit, na stan naszej mikrobio-
ty, czyli dobroczynnych bakterii jelitowych, wpły-
wają korzystnie na glikemię i poziom cholesterolu 
we krwi. Pamiętaj, że pełnoziarniste produkty nie 

składają się tylko z glutenu, ale również z błonni-
ka, minerałów i witamin wspaniale działających 
na nasz organizm. Chociaż nie wszystkie kasze 
i mąki są glutenowe. Gryka, ryż, komosa ryżowa, 
amarantus to świetna alternatywa dla bezglute-
nowców. Często słychać opinie, że po wyelimi-
nowaniu glutenu z diety, bo tak zrobiła koleżan-
ka, dana osoba chudnie i czuje się wyśmienicie. 
Owszem, czuje się lepiej, bo wykluczyła przede 
wszystkim białe pieczywo i białe makarony, które 
są jednym z bardziej kalorycznych i mniej zasob-
nych w witaminy i minerały produktów, szczegól-
nie chleby, dodatkowo wypełniane niepotrzebny-
mi aromatami, spulchniaczami, konserwantami, 
które robią najgorszą robotę w naszym układzie 
pokarmowym.

A jak wygląda sytuacja mleka i jego przetwo-
rów? Przeciętny Polak wypija ok. 200 litrów mle-
ka na rok. Mleko oczywiście nie musi stanowić 
niezbędnego składnika w naszym żywieniu, ale 
jest jednym z najpopularniejszych i najłatwiej-
szych źródeł wapnia w diecie. Mleko i jego pro-
dukty są bogate w białko, witaminę A, niektóre 
witaminy z grupy B, potas i fosfor. Produkty fer-
mentowane jak kefiry, jogurty naturalne są świet-
nym źródłem probiotyków. Zaleca się 2-3 porcje 
mleka lub jego produktów dziennie. Za 1 porcję 
można uznać 1 szklankę mleka, niecałą szklan-
kę jogurtu, kefiru, ok. 100g twarogu czy 30g sera 
mozzarella. Mleko i jego fermentowane przetwo-
ry wpływają korzystnie na stan naszych zębów, 
kondycję jelit, mogą obniżać ryzyko chorób ukła-
du krążenia i cukrzycy typu II, raka piersi. Z kolei 
zbyt duże spożywanie mleka może mieć, choć nie 
musi, niekorzystny wpływ na nowotwór prostaty 
czy wzmagać istniejący trądzik. Jak to we wszyst-
kim, ważny jest umiar i odpowiedni balans. Mleko 
prosto od krowy, UHT czy pasteryzowane? Każde 
jest dobre. W drodze obróbki termicznej witaminy 
zawarte w mleku ulegają dezaktywacji, ale straty 
nie są na tyle duże, by UHT czy pasteryzowane 
było bezwartościowe. Jeśli nie lubisz mleka lub źle 
się po nim czujesz, nie musisz go spożywać. Jeśli 
masz alergię na białko mleka krowiego czy nieto-
lerancję laktozy, cukru występującego w mleku 
i jego przetworach, nie pij i nie jedz tych produk-
tów lub je ogranicz do minimum. Pamiętaj jednak, 
że eliminując mleko i nabiał, w codziennej diecie 
powinieneś szczególnie odpowiednio zbilanso-
wać wapń. Pij wodę mineralną z dodatkiem wap-
nia, jedz dużo zielonych warzyw. Zasobny w wapń 
jest również sezam, mak, migdały. Powielanym 
mitem przeciwników mleka jest stwierdzenie, że 
zaśluzawia organizm. Nieprawda, nie ma na to 
dowodów naukowych. Najbardziej zabawnym 
i absurdalnym poglądem powtarzanym przez 
internetowych celebrytów jest to, że nie powin-
niśmy pić mleka, bo piją je tylko cielaki i żaden 
ssak nie pije mleka innego ssaka. Równie dobrze 
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można powiedzieć, że człowiek to jedyny ssak, który 
pije kawę i gotuje sobie ziemniaki. To, że inne zwierzęta 
czegoś nie jedzą czy tysiące lat temu ludzie nie spoży-
wali ogórków czy pomidorów, nie oznacza, że nie może-
my tego jeść teraz. To jest ewolucja i przystosowanie. 
Pamiętaj, modne diety eliminacyjne bez wyraźnych 
wskazań i zaleceń lub te niepoparte badaniami i dowo-
dami naukowymi prędzej czy później przeminą, a dobre 
zdrowie i kondycja powinny być z tobą do końca. 

NAZYWAM SIĘ JA

Cześć. Możemy razem chwilę porozmawiać? Wybacz mi. 
Zachowałem się trochę niegrzecznie. Nie przedstawiłem się. 
Jestem sobą. A Ty? Kim jesteś? 

Wszyscy się mną opiekują: mama, tata, siostra. A, jeszcze 
brata mam, ale on podobno jakiś dziwny jest. Mama mówi, że 
to nie jest normalne, jak się dwóch chłopaków spotyka. Ja tam 
nie widzę w tym nic dziwnego, ale ja się nie znam, bo właści-
wie to rzadko się z kimś spotykam, a jeśli nawet, to nie jestem 
sam, tylko z rodzicami. Czasem wychodzimy do parku pood-
dychać świeżym powietrzem. Widuję tam smutną dziewczyn-
kę. Nie wiem, czemu się nie śmieje, ale może dlatego, że jej 
mama ciągle na nią krzyczy. Dorośli nie powinni krzyczeć na 
swoje dzieci – przynajmniej nie bez powodu, a wydaje mi się, 
że ona nie ma – przecież ta dziewczynka jest taka grzeczna. 

Nie chodzę do szkoły jak inne dzieci. Uczę się w domu. 
Pani M. przychodzi do mnie trzy razy w tygodniu i rozwiązuje 
ze mną zadania. Jest bardzo miła – mój pierwszy przyjaciel 
spoza rodzinnego grona. Lubię, jak jesteśmy razem i jak mi 
pomaga. Szkoda, że jestem taki młody, bo chętnie bym się 
z nią ożenił. Ciekawe czy też robi takie dobre placki ziemnia-
czane jak moja mama? Chciałbym, żeby kiedyś moja żona 
takie robiła. Tacie też smakują. Byłbym takim samym tatą 
jak mój, lubiącym placki swojej ukochanej. Jakby mężowie 
doceniali placki swoich żon, to nie byłoby rozwodów. Jakie to 
wszystko proste.

Wspominałem, że wychodzimy do parku, ale w zasadzie 
to ja wyjeżdżam. Rodzice uważają, że nie powinienem się 
przemęczać i zawsze fundują mi przejażdżkę. Czasem tylko 
schodzę z wózka i robię kilka kroków, żeby się nie odzwyczaić 
od chodzenia, ale doceniam pomysłowość, bo każdy krok jest 
dla mnie wyzwaniem, lecz szczęśliwy jestem, że mogę cho-
dzić. To prawdziwy dar. Nie wszyscy go dostali. 

Większość czasu spędzam w pokoju. Bardzo lubię swoje 
łóżko i choć znaczna część dzieci w moim wieku biega, ska-
cze, rozrabia, to jakoś nie żałuję, że nie mam tak samo jak oni. 
Mój pokój pozwala mi uruchamiać swoją wyobraźnię, a uwa-
żam, że to lepsze niż ganianie za piłką. Zawsze mogę sobie 
pobiegać w myślach, wtedy mam pewność, że strzelę bramkę, 
bo nikt inny nie pisze scenariusza - tylko ja. 

W przedpokoju mamy wielkie lustro. Jakoś go unikam. 
To znaczy muszę przechodzić obok, bo inaczej bym nie mógł 

dojść do łazienki, tylko niechętnie w nie patrzę. Co prawda 
z reguły mam coś na głowie, ale czasem ściągam, zwłaszcza 
do snu. Lubię pić wodę przed spaniem i bardzo często chce mi 
się sikać w nocy. Przechodzę jak duch obok lustra, ale zdarza 
mi się w nie spojrzeć i trochę smutno się robi, a to wyjątkowa 
chwila - rzadko bywam smutny. Zresztą, smutek szybko prze-
chodzi, bo jak powtarza mój tata: „Nieważne, co masz na gło-
wie, ważne co w głowie”. Trzymam się tego. 

Moja siostra gra na skrzypcach. Dobrze, że jestem jej młod-
szym, a nie starszym bratem, bo mówią, że ciężko znieść ćwi-
czenia początkujących skrzypków. Współczuję rodzicom, ale 
mama zawsze powtarza, że jakby Bóg nie wymyślił cierpliwo-
ści, to by się ludzie już dawno pozabijali. Mama jest równie 
mądra jak tata. Szkoda tylko, że dziadków nie znałem, ale 
tata mi o nich opowiadał. Cieszę się, że pamiętam, w którym 
miejscu znajdują się ich groby na cmentarzu. Postaram się nie 
zapomnieć do końca życia. 

Od południa mam okno, od północy drzwi, od wschodu 
pokój siostry, a od zachodu sąsiednie mieszkanie. Rzadko 
udaje mi się cokolwiek usłyszeć zza tej ściany, a jeśli nawet do 
moich uszu dobiegną jakieś dźwięki lub słowa, to są one bar-
dzo niespokojne. Nie wiem, kto tam mieszka. Może dziewczy-
na z chłopakiem? Może żona z mężem? Może mama z córką? 
Może córka z babcią, a może babcia z córką? Zawsze słyszę 
tylko agresywny kobiecy głos. 

Lubię za to odgłosy dobiegające z pokoju siostry. Muzyka, 
której słucha, jest piękna. Czasem pytam ją o tytuły nagrań 
i później swoją przestrzeń też wypełniam tymi wspaniałymi 
dźwiękami. Podoba mi się, jak gra na skrzypcach. Uważam, 
że to, w jaki sposób daje nutom życie, jest jeszcze piękniej-
sze niż ona sama. Tylko jak przychodzi z chłopakiem w nocy, 
to się trochę głośno zachowują. Dziwne, bo ileż można na to 
samo pytanie odpowiadać „O tak!”. Widocznie jej chłopak sła-
bo słyszy. W sumie mi to nie przeszkadza i tak późno zasy-
piam. Jakoś lubię te nocne dźwięki. Tata opowiadał, że bab-
cia też krzyczała do dziadka. Tylko wtedy chyba chodziło o te 
drzwi, co skrzypią w przedpokoju. 

MÓJ WŁASNY 
Alfabet mojego dnia zaczynam chyba jak każdy – otwie-

ram oczy. Budzę się o tej samej godzinie, mimo że nigdy nie 
nastawiam budzika. To się chyba nazywa zegar biologicz-
ny. Zawsze jestem wyspany, chociaż jak już wspomniałem, 
czasem późno zasypiam. Nigdy nie czułem się zmęczony. 
No może raz, jak się popsuło kółko w moim wózku i musia-
łem wracać na piechotę z parku. Oj, było to męczące, ale za 
to miałem zaliczone chodzenie na cały tydzień. Warto szukać 
pozytywnych rzeczy, nawet w cierpieniu. Podobno babcia tak 
mówiła. Nie wiem jak Ty, ale ja się z nią zgadzam.

Bardzo lubię poleżeć sobie jeszcze chwilę po przebudze-
niu. Mama wtedy przychodzi i otwiera mi okno, no chyba, 
że jest zimno na zewnątrz. Ach, to świeże powietrze, które 
wypełnia wtedy pokój jest nie do opisania. Oddycham nim 
powoli - tak zaczynam przygodę z kolejnym dniem. Pewnie 
Cię nie zaskoczę tym, że moje dni są do siebie bardzo podob-
ne, ale ja je lubię. No może pani M. mogłaby częściej do mnie 
przychodzić, ale nie ode mnie to zależy. Uwielbiam niedziele, 
bo wtedy jest rosół na obiad. Wiem, wspominałem, że bardzo 
lubię placki ziemniaczane, ale nie tylko. Uważam bowiem 

Cris

►

nazywam się ja
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rosół za królewską potrawę i jak go jem, to czuję się jak król 
siedzący na swoim tronie. Niewiele mi do niego brakuje, bo 
na moim krześle mogę siedzieć tylko ja i nikt inny. Nawet je 
sobie podpisałem: „Tu siedzi chłopiec w złotej koronie”. 

Czasem jak mam gorsze dni, to mama pomaga mi wstać 
z łóżka. Ostatnio, niestety, mam tak coraz częściej, ale pan 
doktor mówi, że już niedługo wszystko minie i będę mógł 
nawet biegać po łące. Brzmi to trochę jak „niemożliwe”, ale 
dorośli lubią od czasu do czasu troszkę pokłamać, żeby dzie-
ci były szczęśliwsze. W sumie im się to udaje, bo zawsze jak 
mam problem, to myślę sobie o tej łące i od razu nabieram sił. 

Dzwonek do naszych drzwi ma bardzo ciekawy dźwięk. 
Jak jem śniadanie, to z niecierpliwością na niego czekam. 
Punktualnie o dziewiątej przychodzi pani M., a w pozostałe 
dni mogę się nim nacieszyć, jak odwiedza nas listonosz. Cza-
sem myślę, że bardzo wiele o człowieku mówi sposób, w jaki 
korzysta z dzwonka. Na przykład jak przychodzi pani M., to 
dzwoni raz, czasem dwa razy, jak mama gdzieś się zawieru-
szy w odmętach mieszkania i ja muszę otworzyć drzwi. No, 
nie jestem mistrzem w chodzeniu, więc trochę to trwa. Jednak 
nigdy nie użyła dzwonka trzy razy, nawet jak moje kroki były 
wolniejsze od żółwia – jest cierpliwa. Listonosz natomiast 
z cierpliwością chyba niezbyt się lubi. Trochę go rozumiem. 
Roznieść tyle listów w jednym dniu. Musi się spieszyć, dlatego 
jego dzwonienie przypomina bombardowanie. Czasem mam 
wrażenie, że ten nasz biedny dzwonek zaraz wybuchnie, 
potem słyszę otwieranie drzwi i hasło, które znam na pamięć: 
„Kiedyś sam wam kupię skrzynkę na listy”. Nawet wypowia-
dam te słowa równo z listonoszem (oczywiście pod nosem). 
Nie wiem tylko, dlaczego jeszcze nie kupił nam tej skrzynki. 
Mama też przypomina o tym tacie, ale on twierdzi, że listy 
powinno odbierać się osobiście, a skrzynka to jest dobra na 
reklamy. Przynajmniej mamy w domu mniej makulatury.

Ekran telewizora jakoś do mnie nie przemawia. Zdecydo-
wanie wolę dźwięki. W mediach ciągle mówią, że dzieci coraz 
więcej czasu spędzają przed komputerem, ze smartfonem czy 
tabletem w ręku. Widocznie ja jestem jakiś dziwny, bo te rze-
czy mnie nie pociągają. Fajnie jest sobie zagrać w jakąś grę 
na telefonie, ale jakbym miał to robić przez cały dzień, to po 
tygodniu bym umarł z nudów. Nie wiem, czy wiesz, ale muzy-
ka to nie tylko dźwięki instrumentów czy głosów ludzkich, 
to każdy nawet najmniejszy szmer, który nas otacza. Słu-
chałeś kiedyś muzyki parku? Nie? Spróbuj, to bardzo piękne 
kompozycje. 

Fantastycznie czuję się po każdej lekcji i z niecierpliwo-
ścią wyczekuję następnej. Wiedza to zaraz po muzyce naj-
piękniejsza rzecz, jaką człowiek może zgłębiać. Tyle w niej 
ciekawostek, w których mógłbym się zanurzać każdego dnia 
i jak podlewany systematycznie kwiatek rozkwitać ciągle na 
nowo, za każdym razem troszkę inaczej, ale zawsze pięknie. 

Grzejnik mi ostatnio nawala. Panowie mieli do niego 
przyjść, ale jakoś ich nie widać. Lubię, jak jest ciepło w poko-
ju. Chyba nie mógłbym być bezdomnym – umarłbym z zimna. 
Kiedyś, jak dał ciała w nocy, to budząc się rano, miałem lód 
na rzęsach. No dobrze, masz rację, trochę przesadzam, ale dla 
mnie to był „mróz” niesamowity. Krzyknąłem wtedy z całej 
siły, że mi zimno. W konsekwencji przyszła mama i mnie 
przytuliła, wypowiadając słowa, które zapamiętam na całe 
życie: „Pamiętaj, że najważniejsze ciepło to to, które możesz 

przekazać drugiemu człowiekowi”. Od razu poczułem się 
rozpalony. 

Huśtawkę zawsze chciałem mieć w ogrodzie. Niestety, 
mieszkamy w bloku, więc póki co jest to niespełnione marze-
nie, ale tata obiecał mi, że kiedyś zamieszkamy w domu 
i wybuduje mi moją własną. Rzadko, ale czasem zabierają 
mnie na plac zabaw i jak siadam na huśtawce, to czas płynie 
wolniej. Bawiące się dookoła dzieci zaczynają wykonywać 
mniej gwałtowne ruchy, wszystko wydaje się być spokoj-
niejsze, jakby ktoś wziął pilot i ściszył świat. Wtedy w mojej 
głowie zaczyna rodzić się muzyka. Jest delikatna, zmysłowa, 
piękna. Uwielbiam to uczucie. Muszę powiedzieć rodzicom, 
żebyśmy częściej tam zaglądali.

Internet jest dziwny. Z jednej strony mamy praktycznie 
nieograniczone możliwości poszukiwania informacji, a z dru-
giej pełno w nim śmieci i złych rzeczy. Dlaczego z tak wspa-
niałego wynalazku niektórzy ludzie zrobili sobie śmietnik? 

Jak powiedziałem Pani M. pewną rzecz o sobie, to nie 
chciała mi uwierzyć. Po raz pierwszy zwierzyłem się nie 
mamie, a to było dla mnie bardzo ważne. 

Kiedyś dostałem wysokiej gorączki i czułem się jeszcze 
słabszy niż zwykle. Czyli dziesięć razy gorzej jak Ty normal-
nie. Przez chwilę straciłem przytomność i śniła mi się babcia. 
Powiedziała, że nie może doczekać się mojego przyjścia, że 
bardzo chciałaby się ze mną spotkać i wie, że ciężko pracuję, 
by zasłużyć sobie na tę wizytę. Nie powiedziałem o tym śnie 
nikomu, choć sam go nie bardzo rozumiem. Ale lubię, bo to 
miłe, jak ktoś czeka na mnie. 

Lenistwo – to chyba coś, co każdy z nas lubi robić 
najbardziej.

Łodpust (odpust) – ten stary patent taty z zapytaniem: 
„Czy wiecie, jakie jest święto na ł?” Mnie już zaczyna nudzić, 
a mam niewiele lat – jakim cudem mama ciągle się z tego 
śmieje? Ale szczęśliwe małżeństwa chyba tak już mają. Lubię 
patrzeć na moich rodziców. Dzięki nim czuję, że z każdym 
dniem jest coraz lepiej. Dzięki nim żyję!

Mamo! Mamo! Mamo! – krzyczałem kiedyś, jak w nocy 
obudziłem się i przestraszył mnie cień księżyca wpadający do 
mojego pokoju. To było naprawdę straszne – przynajmniej dla 
dziecka. Rodzice przybiegli szybko, a mamie od razu rzuciłem 
się na szyję. Gdy uspokoiłem się, to powiedziała mi: „Widzisz, 
nie zawsze to, co na pierwszy rzut oka Cię odrzuca lub wydaje 
się straszne, takie jest. Czasami trzeba je dokładnie zbadać, 
bo bardzo łatwo wyciągnąć pochopne wnioski”.  

Nawet nie wiesz, jakie bywa nieraz Twoje spojrzenie: rza-
dziej bezdźwięczne i obojętne, częściej przeszywające mnie 
na wylot, jakby chciało dać do zrozumienia, że jestem kimś 
nienormalnym. 

Opadam powoli z sił. Ciężko mi to przyznać, ale z dnia na 
dzień czuję się coraz gorzej, choć lekarz mówi zupełnie coś 
innego niż ja odczuwam. A może mnie pociesza? 

Patrząc na księżyc w pełni, można zauważyć, że jest on 
dumny ze swojej postury. Teraz już lubię na niego patrzeć, 
szczególnie słuchając ciekawej, lirycznej muzyki. W takich 
widokach można zatapiać swój wzrok i nie myśleć o nadcho-
dzącym kolejnym dniu. 

Razem można wiele, razem można wszystko. Co ja bym 
zrobił bez rodziców, którzy praktycznie na każdym kroku 
pomagają mi żyć? Jak wiele znaczą najbliższe nam osoby? ►
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Siedzę czasem, patrząc w okno i zastanawiam się dlaczego 
tylu smutnych ludzi na ulicy? Czy oni nie zasługują na szczę-
ście? Przecież to jest niesprawiedliwe. Ja chcę, by wszyscy byli 
szczęśliwi tak jak ja!

Takie to właśnie jest, że hej… 
Uwielbiam samotność, chociaż można twierdzić inaczej. 

To ona potrafi wyzwolić w człowieku tyle myśli, że nawet naj-
lepszy matematyk nie jest w stanie ich zliczyć – one są nie-
policzalne. Zawsze, jak byłem smutny, to przychodziła do 
mnie mama, mówiąc: „Synku, nawet nie jesteś sobie w sta-
nie wyobrazić, ile szczęścia może wywołać Twój pojedynczy 
uśmiech”.

Wiedza to nie tylko mądrość, a mądrość to nie tylko wie-
dza. Podobno jedno i drugie niekoniecznie idzie z sobą 
w parze. 

„Yes” – „Tak” – nikt nie pytał mnie, czy chcę być tym, kim 
jestem. Noszę to i nie wiem, czy inna rzeczywistość mogłaby 
dać mi tyle szczęścia co ta, w której żyję. 

Zawsze chciałem zostać sławnym muzykiem lub kompozy-
torem i chcę nadal. Myślę, że kiedyś spotkamy się wspólnie na 
moim koncercie, wsłuchując się w dźwięki, którym dam nowe 
życie. 

CO JEST ZA ŚCIANĄ?
Cześć, nazywam się Julia. Znowu patrzę przez okno na 

bawiące się dzieci, bo mama zabroniła mi wychodzić z miesz-
kania. W ogóle ten tydzień jest do niczego. Dobrze, że dzisiaj 
piątek, bo chyba bym nie wytrzymała kolejnego dnia w szko-
le. Te lekcje mnie kiedyś zniszczą. I tak mama ciągle powta-
rza, że się nie uczę i jak nic nie zmienię, to będę sprzątać kible 
na dworcu jak ona. Niezbyt fajna propozycja, ale pewnie mnie 
tak straszy, żebym się wzięła do roboty. Jak ona może to robić? 
Rozumiem, sprzątać po sobie czy własnej córce, ale po jakichś 
obcych facetach i pijakach. Oni podobno sikają po desce. Fuj! 
Chyba muszę zacząć lepiej się uczyć. Nie wiem, kogo ja bar-
dziej oszukuję: ją czy siebie?

Brak mi chęci do wszystkiego. Od śmierci taty nic mnie nie 
cieszy. To znaczy czasem się uśmiecham, żeby ludzie mnie nie 
pytali: „Dlaczego jesteś smutna?”, ale gdzieś głęboko w sobie 
nie mogę wskrzesić zadowolenia. Ciężko mi pojąć, dlaczego 
tak się stało, przecież on był taki kochany, uczynny i dobry 
dla mnie. Mama taka nie jest. Przynajmniej nie taka sama jak 
tata. 

Pani Katechetka mówi, że czasem musimy się pogodzić ze 
śmiercią najbliższych. To nie jest tak, że Bóg nas nie kocha – 
on daje wskazówki i szanse, a my je mamy wykorzystać, bo 
one nie przytrafiają się zwykłym ludziom, a jedynie wybra-
nym. Tatusiu, jeśli mnie słyszysz, daj mi szanse na lepsze 
życie – na życie razem z Tobą.

Zawsze marzyłam, żeby nauczyć się grać na jakimś instru-
mencie. Uwielbiam dźwięk pianina, ale kocham dźwięk 
skrzypiec. Czasami słyszę go z sąsiedniego mieszkania. 
Jest piękny, liryczny, niesamowity, pozwala mi zapominać 
o problemach dnia codziennego, jest jak nagroda w maratonie 
życia – skromna, ale jakże piękna. 

Ciekawość mnie zżera z dnia na dzień. Chciałabym poznać 
tę osobę, która gra tak blisko mnie, a tak daleko. Godzina 
może gonić godzinę, ale ja będę przemykać pomiędzy nimi, 
ciesząc się każdym dźwiękiem z osobna, doceniać chwile, 

które mogą już nigdy nie wrócić, bo jaką mam pewność, że 
kolejny poranek przyniesie mi tyle samo radości czerpanej 
z muzyki, co dzisiejszy. 

Uwielbiam chodzić do parku – to mnie uspokaja. Niestety, 
moja mama bywa często wybuchowa, a ja też do najgrzecz-
niejszych nie należę. Spotykam tam pewnego chłopca na wóz-
ku. Może – spotykam - to za dużo powiedziane, bo w sumie ze 
sobą nigdy nie rozmawialiśmy, ale widuję go tam. Nie chodzi, 
a nie widać po nim, by był nieszczęśliwy – też bym tak chcia-
ła. Może kiedyś uda nam się zamienić kilka słów.

ZAGADKA
Bawiłam się w parku, wyrażając zachwyt nad każdą 

sekundą zaczerpniętego świeżego powietrza i możliwością 
spędzania wolnego czasu na zewnątrz. Znów widziałam tego 
chłopca, którego widuję najczęściej. Jego mama prowadziła 
go w moim kierunku. Nigdy jeszcze nie był tak blisko. Zawsze 
chciałam z nim porozmawiać, ale paraliżował mnie strach 
przed rozmową i mamą, która ciągle powtarzała, żeby się nie 
oddalać. Dzisiaj jej nie było. Spała twardo, a ja wymknęłam 
się niepostrzeżenie, by poczuć radość dzisiejszego dnia. To 
była szansa, której nie mogłam przegapić, której nie mogłam 
zmarnować.

„Dzień dobry” – nieśmiałym głosem przywitałam się z jego 
mamą, „cześć” – rzuciłam w kierunku wózka, zdając sobie 
sprawę, że właśnie nasze oczy spotkały się w tym samym 
punkcie. Wpatrywaliśmy się w siebie z takim przejęciem i na 
takim bezdechu, że mało nie umarłam z braku powietrza. 
On wyciągnął do mnie rękę, a ja nieśmiało odwdzięczyłam 
się tym samym. Jego uśmiech mnie oczarował, nie mogłam 
powstrzymać się od patrzenia na jego twarz.

Rozmawialiśmy ze sobą bardzo długo, bo jego mama, 
widząc, jak miło spędzamy czas, postanowiła zrobić zakupy 
w warzywniaku, który znajdował się obok parku. Chłopiec był 
niezwykle wylewny i ciekawie opowiadał. Ja w zasadzie wię-
cej słuchałam, jak mówiłam i to mi się bardzo podobało. 

Czas płynął szybko. Nim się obejrzałam, jego mama już 
wróciła i powiedziała, że muszą iść. On wyszeptał, że może-
my się spotkać jutro w południe, na co jego mama uśmiech-
nęła się i powiedziała, że nie ma problemu. W mojej głowie, 
ani przez chwilę nie pojawiła się myśl, żeby odmówić, wręcz 
przeciwnie – byłam niesamowicie szczęśliwa. Nie myślałam 
nawet o reakcji mamy, która może być mocno zdenerwowana 
tym, co zrobiłam. 

ŻYCIE JEST PIĘKNE
To było niesamowite spotkanie. Nigdy wcześniej nie roz-

mawiałam z człowiekiem, który miałby w sobie tyle pozytyw-
nej energii, inspiracji i pasji. Nie mogłam doczekać się kolej-
nego. Leżąc w łóżku, ze z niecierpliwieniem wyczekiwałam 
jutra. Obudziłam się bardzo wcześnie, a do południa było 
tak daleko. Każda minuta - jak godzina, a godzina jak mija-
jący kolejny dzień, tylko bez wschodu i zachodu słońca. Gdy 
wybiła dwunasta, zbiegłam szybko po schodach, by spotkać 
się przed blokiem zgodnie z umową. Otwierając drzwi do klat-
ki, zobaczyłam nietypowy samochód, a przy nim rodziców 
chłopaka. Stanęłam w bezruchu. Zobaczyła mnie jego mama, 
podeszła do mnie i powiedziała „On wyjechał i już nie wróci, 
ale obiecał, że kiedyś się spotkacie…” 
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Opracował Daniel Wójcik

Usługi CNC
Pole robocze 1250mm x 2500 mm 
Cięcie i frezowanie w materiałach:
- drewno
- sklejka
- MDF
- dibond
- plexi Lokalizacja: Brzostek, ul. Mysłowskiego 19 

Desing by CNC Brzostek

Kontakt: 

516 539 732

Zapraszamy do współpracy firmy i osoby prywatne. Tworzymy indywidualne 
projekty lub pracujemy na gotowych. Wykonujemy również stoły z żywicy 
epoksydowej na indywidualne zamówienia Klienta. Krótki czas realizacji.

OSP na sygnale 
Kolejny pożar kontenera
Niechlubną tradycją stały się już pożary kontenerów na odpady 

zlokalizowanych przy brzosteckim cmentarzu parafialnym. Zdarza-
ją się one zazwyczaj w okolicach Wielkanocy, Bożego Narodzenia, 
a zwłaszcza uroczystości Wszystkich Świętych. Czy jest to efekt bez-
myślnego wyrzucania tam rozgrzanych, nieostygłych jeszcze zniczy 
i wkładów? A może ktoś celowo, „dla żartu”, podpala odpady? Trud-
no ocenić. Nie zmienia to faktu, iż te pożary oprócz degradacji konte-
nerów, szkód dla środowiska naturalnego i uciążliwości dla okolicz-
nych mieszkańców powodują także realne ryzyko rozprzestrzenienia 

się ognia na pobliskie 
garaże i zaparkowane 
nieopodal pojazdy. Do 
kolejnego już pożaru 
kontenera usytuowa-
nego przy ul. Szkolnej 
od strony poczty doszło 

5 listopada br. kilka minut po godz. 9:00. Na miejsce zadysponowa-
no jednostkę OSP w Brzostku w sile jednego zastępu GBA. Działania 
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz poda-
niu jednego prądu piany gaśniczej celem ugaszenia ognia i schło-
dzenia rozgrzanego kontenera.

Bobry w akcji
Przyglądając się otoczeniu zbiorników wodnych, rzek i innych 

cieków na terenie naszej gminy, bardzo łatwo dostrzec ożywioną 
działalność coraz liczniejszej populacji bobrów, które pozyskując 
materiał do budowy swoich konstrukcji prowadzą „wycinkę drzew”. 
Coraz częściej powalone lub nadgryzione pnie drzew stanowią 

zagrożenie dla ludzi i ich mienia. Dzieje 
się tak zwłaszcza wtedy, gdy takie drzewo 
rosło w pobliżu zabudowań lub w pasie 
drogi. Z taką sytuacją mieli do czynienia 
strażacy OSP Grudna Dolna, którzy 10 
listopada br. o godz. 15:11 zostali zadys-
ponowani w sile jednego zastępu do usu-
nięcia drzewa zagrażającego upadkiem na 
jezdnię drogi gminnej w swojej miejscowo-
ści. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia 

druhowie dokonali wycinki drzewa, a następnie uprzątnęli teren.
Duże straty po pożarze
Przyczyny pożaru domu mieszkalnego, do którego doszło 25 listo-

pada br. w miejscowości Gorzejowa, zbada Policja. Jednak wiele 
wskazuje na to, że mogło do niego dojść wskutek niesprawności prze-
wodu kominowego. Pożar swoim zasięgiem objął dach i całe podda-
sze budynku jednorodzinnego oraz część pomieszczeń na parterze. 
Na szczęście mieszkańcy zdołali samodzielnie opuścić dom jeszcze 
przed przyjazdem służb. Działania służb ochrony przeciwpożaro-
wej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu prądów 
gaśniczych w natarciu na pożar celem jego ugaszenia, a następnie 

na pracach rozbiórkowych 
i zabezpieczeniu pogorzeli-
ska. Do działań tych SKKP 
PSP w Dębicy od godz. 
5:04 zadysponowało łącz-
nie 10 zastępów OSP i PSP. 
Na miejscu działały tak-

że Pogotowie Gazowe, Pogotowie Energetyczne i Policja. Na chwilę 
obecną budynek nie nadaje się do dalszego zamieszkania do czasu 
przeprowadzenia remontu. Zabezpieczeniem lokalu tymczasowego 
dla pogorzelców zajęły się władze samorządowe Gminy Brzostek.
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Orhan Pamuk – Śnieg

Nie wiem, co tak 
naprawdę zachę-
ciło mnie do prze-

czytania tej „opasłej” 
(ponad 500 stron) powie-
ści: fakt, że jej autor otrzy-
mał Nagrodę Nobla czy też 
jej zagadkowy tytuł przy-
pominający o zbliżającej 

się zimie? Zapewne jedno i drugie. Jednak uważam, 
że książka warta była podjęcia tego trudu. Wprawdzie 
styl pisarski Pamuka jest dość specyficzny: autor czyni 
głównego bohatera swym przyjacielem, po czym opo-
wiada czytelnikowi jego losy, a na końcu dowiadujemy 
się o jego tragicznej śmierci, kiedy to pisarz odnajduje 
pamiątki po nim. Ponadto autor podczas narracji wcze-
śniej uprzedza, co wydarzy się w dalszej kolejności. 
Może dlatego ma się wrażenie, że czyta się reportaż 
z autentycznych wydarzeń, a nie opowieść zmyśloną. 
I rzeczywiście, na obwolucie książki recenzenci piszą, 
że jest to „reportaż przemieniony w baśń”, w której 
„człowiek nigdy nie stoi po właściwej stronie rozdarty 
między śmiechem i płaczem…” („Der Tagesspiegel”) Aby 
to zrozumieć, posłużyłam się biografią pisarza bardzo 
przypominającą losy bohatera. Pamuk także urodził się 
w Turcji. Jednak wyzbył się ojczyzny na rzecz Zachodu, 
gdzie zamieszkał. Przez swych rodaków był uważany 
za komentatora społecznego, który poprzez swe pisanie 
szkodzi narodowi, więc palono jego książki. Był nawet 
zmuszony stanąć przed sądem w Ankarze i tylko dzięki 
wstawiennictwu Unii Europejskiej został uwolniony 
z zarzutu. Musiał się jednak ukrywać i w obawie o swe 
życie zamieszkać na obczyźnie, gdyż tureccy ultrana-
rodowcy wciąż grozili mu zemstą. Sam pisarz uważał, 
że pragnie w swych utworach, które jak podkreślał, są 
tylko powieściami fikcyjnymi, opisywać odmienność 
obu kultur Wschodu i Zachodu.

Główną postacią tej narracji jest poeta i dzienni-
karz. Zamiast imienia i nazwiska używa pseudoni-
mu Ka, gdyż wstydzi się swego tureckiego pochodze-
nia. Pewnie z tego względu emigruje do Niemiec do 
Frankfurtu, gdzie mieszka 12 lat. Kiedy przyjeżdża na 
pogrzeb matki do Stambułu, to przy tej okazji zostaje 
wysłany przez swych pracodawców z misją dziennikar-
ską do przygranicznego Karsu, aby napisać reportaż 
z wyborów na burmistrza (islamisty) oraz o młodych 
samobójczyniach zasłaniających swe głowy chusta-
mi. Jest zima i cały czas pada śnieg, więc drogi do 
miasta są nieprzejezdne. Tymczasem w miasteczku 
w miejscowym Teatrze Narodowym podczas spekta-
klu dochodzi do rewolucji, w której giną bardzo młodzi 
chłopcy ze szkoły koranicznej, zagorzali wyznawcy 
Koranu, a dyrektor miejscowego ośrodka szkolenia, 
który zabraniał dziewczętom w chustach uczestniczyć 
w zajęciach, ginie z rąk tajemniczego terrorysty. Władzę 

w miasteczku przejmuje wojsko starające się zwalczać 
religijnych islamistów. Poeta Ka wśród miejscowej lud-
ności jest postrzegany jako ateista przybyły z Zachodu. 
Wojskowi przydzielają mu ochronę, gdyż obawia się 
o swe życie. Jednak stara się spotykać zarówno z miej-
scowymi dziennikarzami, jak i z szejkiem oraz znanym 
przywódcą islamistów Granatowym (pseudonim pocho-
dzący od barwy jego oczu), toteż coraz bardziej zaczyna 
odzyskiwać wiarę w Boga. Zachwycając się płatkiem 
śniegu, widzi w nim Boże dzieło. Oczarowany, po dłu-
giej twórczej niemocy, odzyskuje wenę i zaczyna pisać 
wiersze, które umieszcza na graficznym płatku śniegu. 
Odnajduje też swą dawną miłość Ipek i zamierza z nią 
uciec do Niemiec. Jest jednak bardzo zagubiony, gdyż 
nie rozumie swych rodaków, co wykorzystują miejsco-
wi politycy, a szczególnie aktor i dyrektor teatru Sunay. 
Namawia on poetę, by przekonał siostrę swej ukochanej 
Kadife, aby ta podczas zaimprowizowanego spektaklu 
zdjęła chustę. Kiedy poecie wydaje się, że dziewczyna 
może z tego powodu mieć problemy, postanawia uciec 
do Niemiec, wcześniej zdradzając kryjówkę islamskie-
go aktywisty Granatowego - narzeczonego dziewczy-
ny, dzięki czemu zostaje on zabity przez postępowych, 
uważających go za wroga policjantów. Czyni to głównie 
z zazdrości, bowiem dowiaduje się, że jego ukochana 
Ipek była wcześniej związana z przywódcą. Wydaje mu 
się, że jego narzeczona dołączy do niego, wszak wcze-
śniej zgodziła się na ten wyjazd. Jednakże do Niemiec 
wyjeżdża sam, bowiem jego dziewczyna postanawia 
zostać w Karsie z ojcem i siostrą. Nigdy już Ka nie spotka 
się ze swą Ipek i przez cztery lata mieszka samotnie we 
Frankfurcie, gdzie pewnego razu zostaje zastrzelony, 
prawdopodobnie przez islamskiego terrorystę z zemsty 
za zdradzonego towarzysza.

Niestety, jest to tylko pobieżne streszczenie, gdyż ta 
„wielowarstwowa” książka ma masę wątków pobocz-
nych i opisywanie ich zajęłoby mnóstwo miejsca. Poli-
tyka miesza się tu z tematyką miłosną, opisami zimo-
wej przyrody, bohaterską postawą kobiet broniących 
wiary i tradycji, w jakiej zostały wychowane, a także 
z wyobcowaniem głównego bohatera, który nigdzie nie 
może się zakotwiczyć, jest rozdarty między tradycją 
a współczesnością.

Dla mnie ta powieść to dość głęboka charakterystyka 
ludzi ze Wschodu - ich niezwykle silna wiara i oddanie 
swemu rodowi są zadziwiające i budzą podziw. Jednak 
drzemie w nich zbyt wiele fanatyzmu, co w czasach 
XXI wieku może być niebezpieczne zarówno dla nich 
samych, jak i dla wszystkich, którzy się z nimi spo-
tkają. Myślę, że w ten sposób narodził się terroryzm, 
no i pewnie obecny kryzys na granicy polsko-białoru-
skiej. Książka została napisana dwadzieścia lat temu, 
ale, moim zdaniem, jest teraz bardzo aktualna. Choćby 
z tego względu warto się z nią zapoznać.
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Agata Kołakowska „Pokrewne dusze”
Emocjonująca opowieść o zakamarkach ludzkiej 

psychiki. I o tajemnicach, które każdy z nas w sobie 
skrywa.

Milena Gajewska jest terapeutką w Instytucie Psy-
choterapii AlterEgo. Marta Woźniak trafia do jej gabi-
netu, szukając pomocy po tragicznej śmierci ukocha-
nej siostry. Marta, zagubiona po stracie tak ważnej dla 
niej więzi, zbliża się do swojej psycholożki i w tej rela-
cji szuka bliskości, bezpieczeństwa i ukojenia. Żyje 
z sesji na sesję. Na co dzień prowadzi rodzinny Pen-
sjonat na Wyspie, ale te cotygodniowe spotkania 
z Gajewską nadają jej życiu sens.

W końcu Marta orientuje się, że sesje z terapeutycz-
ne to dla niej zdecydowanie za mało. Pod pretekstem 
kryzysu zwabia psycholożkę do siebie. Dla Mileny sta-
je się jasne, że znalazła się w pułapce, a jej klientka 
nie zamierza jej uwolnić. Marta za wszelką cenę pró-
buje zatrzymać „zastępczą siostrę”. Wierzy, że dzięki 
temu jej życie będzie nadal wyglądało jak kiedyś. Tyle, 
że Marta niewiele wie o swojej terapeutce.

Milena Gajewska ma sekret. Jest obecna w życiu 
swoich podopiecznych bardziej, niż sądzą… Znacznie 
bardziej, niż pozwala na to zawodowa etyka.

Dwie kobiety na wyspie. Dwie różne historie. Co je 
łączy, a co dzieli? I dlaczego są do siebie tak bardzo 
podobne?

Elena Ferrante „Genialna 
przyjaciółka”

Sześćdziesięcioletnia Elena 
Greco dowiaduje się, że Lila, jej 
przyjaciółka z czasów dzieciń-
stwa, zniknęła bez śladu. Elena 
przypuszcza, że Lila wprowa-
dziła w życie swoje odwieczne 
pragnienie zniknięcia ze świa-
ta, w którym żyła, usunąwszy 
przedtem wszelkie ślady swe-
go istnienia. Chcąc znaleźć 
wytłumaczenie dla tego gestu, 
Elena postanawia opowiedzieć 
niezwykłą historię ich przyjaź-
ni. I tu rozpoczyna się podróż 
w przeszłość, która przeniesie 
czytelnika w lata pięćdziesiąte 
ubiegłego wieku, na przedmie-
ścia Neapolu.

N ie z w y k ł a  op ow ie ś ć 
o przyjaźni i dążeniu do 
wyrwania się z rzeczywistości 
zdominowanej przez biedę, 
ciemnotę i przemoc.

Małgorzata Karolina 
Piekarska „Dzika” (powieść 
młodzieżowa)

Do klasy Rafała trafia Alicja. 
Szybko budzi jego zainteresowa-
nie. Próbuje ją lepiej poznać, jed-
nak dziewczyna jest nieufna. Ma 
złe doświadczenia i pierwsze dni 
po przeprowadzce do Warszawy 
nie nastrajają jej pozytywnie. Wie, 
że nikt od razu się nie przyzna, że 
jest rasistą… Zresztą ludzie zwy-
czajnie nie lubią inności. Jednak 
Rafał i Alicja powoli zbliżają się 
do siebie, choć nie akceptuje tego 
ojciec chłopaka. Życie nastolatków 
niespodziewanie nabiera tempa, 
kiedy wchodzą w drogę międzyna-
rodowej szajce, a wszystko za spra-
wą pewnego Śpiocha… 

To pełna humoru powieść 
przygodowo-detektywistyczna. 
Opowiada o tolerancji, przyjaźni 
i pierwszej miłości, a także o dzi-
kiej przyrodzie, która od dawna na 
całym świecie jest zagrożona.

Zagadki fotograficzne 
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Rozmawiają koledzy: 
- Co powiedziała twoja żona, gdy zobaczyła, że całujesz się 

z sąsiadką? 
- Nic nie powiedziała, a dwa przednie zęby i tak były do 

wyrwania.

- Księże proboszczu, żyję uczciwie, modlę się co wieczór 
i pilnuję, żeby mąż też się modlił. Nie pozwalam mu palić, 
pić, brzydko mówić, gwizdać i grać w karty. Jakie mam 
szanse, żeby mnie ogłoszono świętą? 

- Największe szanse ma pani mąż – odpowiada ksiądz.

- Pani Nowakowa, a tak właściwie to w jakim jest pani 
wieku? 

- Każdego roku w innym.

- Mam nowy pomysł… 
- Nowe pomysły zabijają konsekwentne działanie! – mówi 

drugi.

- Gdy kobieta mówi „Co”, to nie dlatego, że nie słyszy. 
Ona daje ci szansę na zmianę tego co powiedziałeś.

- Nie krzyczcie na leniwych ludzi. Oni nic nie zrobili.

- Czy możesz przestać ziewać jak do ciebie mówię – prosi 
żona. 

- Ja nie ziewam – odpowiada mąż, tylko chcę coś do ciebie 
powiedzieć.

- Czytałem ostatnio w gazecie, że picie alkoholu skraca 
życie o połowę. 

- A ile masz lat? – pyta kolega. 
- Trzydzieści. 
- No widzisz? Jakbyś nie pił, miałbyś teraz sześćdziesiąt.

- Zosiu, co tak długo robisz w kuchni? 
- Wpadła mi kostka lodu do wrzątku i nie mogę jej znaleźć.

Wybrała
Maria Kawalec

Wybrała
Maria Kawalec

Śledzisz Facebooka? 
Nie, Nie Śledzę. To 
poczyTaj…mądre…

: )

Badania medyczne zrobiły tak niebywały postęp, że 
dziś praktycznie nie ma już ani jednego zdrowego czło-
wieka. A. Huxley 

Osiągnięcia nauki i techniki – powstające obok ludzi, 
ale nie zawsze dla ludzi – zachwiały harmonijny układ 
między społeczeństwem a przyrodą… J. Oleszkiewicz

Aby w pełni cieszyć się i korzystać z życia, trzeba być 
silnym i zdrowym. Zdrowie to największy skarb. Możemy 
być bogaci, mieć majątek i mnóstwo pieniędzy, jednak 
jeśli nie mamy zdrowia, to jesteśmy biedni. Co prawda 
mamy środki na opłacanie lekarzy i opiekę medyczną, ale 
zamiast czerpać z życia radość pełnymi garściami, spę-
dzamy czas w przychodniach, szpitalach na badaniach, 
często doświadczając bólu, cierpienia i nieprzyjemności. 
W skrajnych przypadkach nasza choroba może skończyć 
się przedwczesną śmiercią. Niestety, o zdrowiu często 
myślimy dopiero, gdy dopada nas choroba. Zaniedbujemy 
swoje zdrowie, mamy złe nawyki żywieniowe, za mało 
się ruszamy, stronimy od ludzi zamiast budować dobre 
relacje. Mamy skłonności do używek jak papierosy czy 

alkohol. Przypominamy sobie o zdrowiu dopiero, gdy 
jest już za późno. Każdy z nas jest kowalem swojego losu. 
Owszem, nasze geny czy środowisko, w którym żyjemy 
mogą mieć wpływ na nasze zdrowie. Jednak w dużej 
mierze zależy, co robimy i jakie życie prowadzimy na co 
dzień. Wybierzmy aktywny i zdrowy styl życia, a zwięk-
szymy swoje szanse na dłuższe życie. /autor nieznany/ 

Śmiech To zdrowie! 
To Nie baNał. 
oN Naprawdę leczy.

OgłOSZEnIE
Informuje się, że z dniem 15.12.2021 roku upływa 

termin dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za IV kwartał 2021 roku.

Wpłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego 
w Brzostku, u sołtysa lub na rachunek bankowy. 

98 8589 0006 0080 0210 2020 0176 BSR O/BRZOSTEK
Prosimy o terminowe regulowanie opłat.
W przypadku nieuregulowania należności będą wysy-

łane upomnienia i doliczone koszty upomnienia w wyso-
kości 16,00 zł. 
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ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI

grudzień 2021

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki geograficznej W jakiej miejscowości jest ten most? (str. 31) i zagadki 
przyrodniczej Co to za CatunekC (str. 31) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 30 Crudnia 
2021 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20-go Czerwca 4. Autorzy poprawnych odpo-
wiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki W jakiej miejscowości jest ten most?   
grudzień 2021

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki Co to za CatunekC   grudzień 2021

POZIOMO:
1) Jamy, jaskinie itp. znajdujące się pod powierzchnią ziemi; 
głąb, wnętrze ziemi 6) Krańcowość; zasady posunięte do 
skrajności. 11) Roślina z włóknami na płótno 12) Propozycja 
wyraźnie sformułowana, żądanie; postulat. 13) Przekształ-
cenie figur zachowujące odległości punktów. 14) Drzewo 
tropikalne 15) Dekoracyjny pas tkaniny stanowiący obra-
mowanie zasłon lub baldachimu. 16) Przedstawiciel dada-
izmu. 17) Błąd serwisowy w tenisie. 19) Zakładki tkaniny 
zdobiące spódnicę 21) Osoba zawodowo badająca mięso 
przeznaczone do spożycia. 25) Laotańska waluta 27) Mo-
tyw ornamentalny w fromie faliście wygiętej linii, kształcie 
litery S. 30) Kobieta, która utraciła całkowicie lub częścio-
wo zdolność do wykonywania pracy 32) Edgar Allan, autor 
"Kruka" 33) Myśliwy tropiący zwierzynę. 34) Członkini za-
konu żeńskiego pod wezwaniem M.B. z Loreto. 35) Miasto 
w środk. Honsiu. 36) Zdrobniale oczłowieku chytrym, prze-
biegłym, podstępnym. 37) Malowidło teatralne imitujące 
horyzont.

PIONOWO: 
1) Hist. dzielnica Rusi. 2) Krótki, lekki, czujny sen; 
półsen. 3) Indyk samiec. 4) Skóra koźla specjalnie 
wyprawiona i tłoczona; skóra marokańska. 5) Au-
stralijski kuzyn wróbla, budnik. 6) Europejska 
bądź brzeska. 7) Historyczny film z Bradem Pi-
tem 8) Pierre (1079-1142), filozof francuski; zakocha-
ny w Heloizie. 9) Miasto, gdzie pierwszy raz użyto 
gazy bojowe. 10) Zespół Kory Jackowskiej. 18) Cia-
ło człowieka, który utonął. 20) Żelbetonowy schron 
bojowy. 22) Dźwignia do podnoszenia ciężarów; 
podnośnik. 23) Miasto w woj. szczecińskim, miejsce 
zwycięstwa Mieszka I nad Niemcami (972). 24) C. 
Glasgow, szkocki klub piłkarski. 26) Niedołęga, niezda-
ra. 28) Pęta żelazne; łańcuchy, kajdany. 29) Ziemnia-
czana przekąska. 31) Gra liczbowa; 6 z 49. 32) Sterta 
czegoś, najczęściej papierów, dokumentów, bankno-
tów, gazet.
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Spotkanie autorskie
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TEnISIŚCI LKS 
BRZOSTOWIanKa 
BRZOSTEK 
ROZPOCZęLI 
ROZgRyWKI LIgOWE

Na dobre rozpoczęli tenisiści stołowi nowy sezon. 
W tym roku brzostecki klub wystawił do walki 
trzy drużyny występujące w III, IV i V lidze. Dla 

wszystkich drużyny LKS Brzostowianka Brzostek początek 
nie był zbyt udany. Pierwsza drużyna po czterech porażkach 
z rzędu wywalczyła cenny punkt z drużyną UKS Olimp Łęki 
Dukielskie i zajmuje przedostanie miejsce w tabeli. Jej celem 
na ten rok jest utrzymanie się w lidze. Druga drużyna wystę-
pująca w IV lidze gra ze zmiennym szczęściem, wygrywając 
spotkanie na inaugurację sezonu, a następnie przegrywając 
dwa spotkania. Po dwóch porażkach zespół wrócił na zwy-
cięską ścieżkę i obecnie zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Po 
zmianach personalnych w drużynie występującej w V lidze 
gra również pozostawiała wiele do życzenia, ale z każdym 
kolejnym spotkaniem drużynie idzie coraz lepiej. Początek 
tego sezonu w wykonaniu Brzostowianki jest wyjątkowo zły, 
ale zawodnicy jeszcze mocniej biorą się do pracy, by każdy 
kolejny mecz wyglądała lepiej, a w końcowym rozrachunku 
drużyny utrzymały ligowy byt. Oprócz rozgrywek ligowych 
zawodnicy brali udział w rozgrywkach indywidualnych. 
14  listopada odbył się V Turniej Tenisa Stołowego „Głobi-
kowa Open” o Puchar Prezesa Klubu KS Głobikowa, w któ-
rym brzosteccy zawodnicy stanęli na podium. W kategorii 
open Kazimierz Andreasik zajął wysokie 2. miejsce, a w kate-
gorii amator Bogdan Angielski uplasował się na 3. miejscu. 

Oprócz zawodników występujących w rozgrywkach 

zapraszamy na treningi dzieci i młodzież, które pod po 
okiem wykwalifikowanych trenerów chciałyby rozpocząć 
przygodę przy tenisowym stole. Treningi odbywają się 
w każdy wtorek i piątek w godzinach od 17:30 do 18:30 w hali 
sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Brzostku. Tego 
wszystkiego nie byłoby bez dofinansowania z Urzędu Mia-
sta Brzostek, Ministerstwa Sportu oraz sponsorów LKS Brzo-
stowianka Brzostek. Dzięki funduszom może odbywać się 
szkolenie dzieci i młodzieży, które uczestniczą w licznych 
turniejach oraz w rozgrywkach ligowych. W nadchodzącym 
sezonie trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki i życzymy 
powodzenia wszystkim tenisistom stołowym !!! 

TERMINARZ 3 LIGA 
DATA GODZ. GOSPODARZ GOŚCIE WYNIKI

03.10.2021 11:00 KTS GOSiR Krościenko Wyżne LKS Brzostowianka Brzostek 10:0
10.10.2021 11:00 LKS Brzostowianka Brzostek PUKS Arka Łętownia 6:10
17.10.2021 11:00 LZS Kąkolówka LKS Brzostowianka Brzostek 10:4
24.10.2021 11:00 LKS Brzostowianka Brzostek LKS Kańczuga 6:10
07.11.2021 11:00 LKS Brzostowianka Brzostek UKS Olimp Łęki Dukielskie 9:9
28.11.2021 11:00 LUKS „Strażak” Niżna Łąka LKS Brzostowianka Brzostek 10:5
05.12.2021 11:00 LKS Brzostowianka Brzostek TG Sokół Dynów
12.12.2021 11:00 KSTS MOSiR Karpaty II Krosno LKS Brzostowianka Brzostek
19.12.2021 11:00 LKS Brzostowianka Brzostek LKS Turze Pole
09.01.2022 11:00 ATS Bingo Ropczyce LKS Brzostowianka Brzostek
16.01.2022 11:00 UKS Kępa Dębica LKS Brzostowianka Brzostek

TERMINARZ 4. LIGA 
DATA GODZ. GOSPODARZ GOŚCIE WYNIKI

03.10.2021 11:00 PUKS Arka Łętownia II LKS Brzostowianka II Brzostek 10:8
10.10.2021 11:00 LKS Brzostowianka II Brzostek KS Szówsko 10:0
17.10.2021 11:00 LKS Strażak Sośnica LKS Brzostowianka II Brzostek 10:7
24.10.2021 11:00 LKS Brzostowianka II Brzostek STS JORDAN w Woli Małej 10:4 
07.11.2021 11:00 UKS Kępa II Dębica LKS Brzostowianka II Brzostek 9:9
28.11.2021 11:00 LKS Brzostowianka II Brzostek PKS KOLPING Jarosław 10:6
05.12.2021 11:00 KU AZS Politechnika IV Rzeszów LKS Brzostowianka II Brzostek
12.12.2021 11:00 LKS Brzostowianka II Brzostek GLKS Jawor 1955 Jawornik Polski
19.12.2021 11:00 MLKS Nurt Przemyśl LKS Brzostowianka II Brzostek
09.01.2022 11:00 LKS Brzostowianka II Brzostek UKS ATS MALUSZKOWO Tyczyn
16.01.2022 11:00 LKS Brzostowianka II Brzostek UKS ATS MixRtvAgd.pl Tyczyn

TERMINARZ 5. LIGA 
DATA GODZ. GOSPODARZ GOŚCIE WYNIKI

10.10.2021 11:00 TPTS AQUARIUS RSM Rzeszów LKS Brzostowianka III Brzostek 9:9
17.10.2021 11:00 LKS Brzostowianka III Brzostek KU AZS Politechnika VI Rzeszów 7:11
24.10.2021 11:00 UKS Spartakus I Kolbuszowa LKS Brzostowianka III Brzostek 14:4
07.11.2021 11:00 LKS Brzostowianka III Brzostek KU AZS Politechnika V Rzeszów 10:8
28.11.2021 11:00 LKS Brzostowianka III Brzostek UKS Kępa III Dębica
12.12.2021 11:00 KS Głobikowa LKS Brzostowianka III Brzostek
09.01.2022 11:00 LKS Brzostowianka III Brzostek ATS BINGO Ropczyce II

LKS Brzostowianka Brzostek
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lll miejsce dla chłopców 
ZSCKR w Brzostku

Mistrzostwa Polski Szkół Rolniczych w Przeciąganiu 
Liny w Sokołowie Podlaskim

8 października w Zespole Szkół Centrum Kształce-
nia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim odbyły się 
l  Mistrzostwa Polski Szkół Rolniczych w Przeciąga-

niu Liny. Do Sokołowa Podlaskiego przyjechały reprezenta-
cje z 19 szkół rolniczych z całej Polski, które wcześniej zdo-
były awans w eliminacjach strefowych. Warto zaznaczyć, iż 
obecnie w Polsce jest 59 szkół rolniczych, dla których orga-
nem prowadzącym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Mistrzostwa zostały objęte honorowymi patronatami 
przez Grzegorza Pudę – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Annę Krupkę – sekretarza stanu w Ministerstwie Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

Profesjonalni sędziowie z Polskiego Związku Przeciąga-
nia Liny czuwali nad prawidłowym przebiegiem zawodów. 
Nasza szkoła brała udział w konkurencji męskiej, żeńskiej 
i mieszanej (mix). W zaciętej i sportowej rywalizacji dru-
żyn najlepiej powiodło się naszym chłopcom, którzy zajęli 
3. miejsce, a tym samym zdobyli brązowy medal. Przeciąga-
nie liny zdobywa coraz większą popularność w Polsce, dziś 
do Polskiego Związku Przeciągania Liny należy już prawie 
200 tys. osób. Przeciąganie liny to widowiskowa konkuren-
cja wymagająca od uczestników sporej sprawności fizycznej 
i wytrzymałości, a zmaganiom towarzyszy prawie zawsze 
sporo emocji. Oto kilka najważniejszych zasad obowiązu-
jących w turnieju przeciągania liny. W zawodach uczestni-
czą 5-osobowe zespoły w kategoriach: chłopcy, dziewczę-
ta i mix (3 chłopców i 2 dziewczyny). Wszyscy zawodnicy 
muszą stać po tej samej stronie liny, mogą ją mieć po swojej 
lewej lub prawej. Trzymają linę wyłącznie dłońmi. Ostatni 
zawodnik, tzw. „kotwiczący” ma ją dodat-
kowo przełożoną przez plecy. Nie wolno 
puszczać liny, poprawiać chwytu, „wspi-
nać się po linie rękami”. Zabronione jest 
również krzyżowanie nóg. Najważniejsze 
to przeciągnąć przeciwników na odcinek 
4 metrów (na linie jest kolorowy znacznik). 

Po skończonych zawodach nagrody, 
dyplomy i puchary wręczali: dyrektor 
Departamentu Oświaty i Polityki Społecz-
nej w MRiRW - Robert Jakubik, dyrektor 
ZSCR w Sokołowie Podlaskim – Sławomir 
Wróblewski, prezes Polskiego Związku 
Przeciągania Liny - Dariusz Bajkowski.

Naszą szkołę reprezentowali:
Drużyna dziewcząt: Karolina Wróbel, 

Martyna Przewoźnik, Klaudia Wójcik, Katarzyna Kudłacz, 
Magdalena Przewoźnik, Marcelina Woźny, Julita Miśkowicz, 
Agnieszka Rachwał, Anna Jędrzejczyk.

Drużyna chłopców: Tomasz Dąbrowski, Mateusz 

Bogdan Stelmach

Zastawny, Mateusz Boroń, Szymon Szarek, Patryk Trucina, 
Dawid Raś, Paweł Raś.

Dziękujemy uczniom za sportową walkę i osiągnięte 
wyniki. 
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12. TurnieW 
Kyokushin 
Karate 
w Brzostku 

16 października 2021 r. w Brzostku odbył się 12. 
Turniej Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza 
Miasta Brzostek. W tym roku przypada 15-lecie 

naszego klubu, niestety, w związku z pandemią impreza 
była bardzo kameralna. W zawodach tych wzięli udział 
zawodnicy z miejscowości takich jak: Bielsko-Biała, Dębica, 
Gorzyce, Glinik, Góra Kalwaria, Straszęcin, Pilzno oraz 
Brzostek. Brzostecki Klub Kyokushin Karate reprezentowało 
38 zawodników: 30 z Brzostku oraz 8 z Pilzna. Turniej zor-
ganizował Uczniowski Klub Sportowy Kyokushin Karate 
w Brzostku wraz z Urzędem Miejskim w Brzostku oraz 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Brzostku. Zawodnicy rywa-
lizowali w konkurencjach kata, czyli indywidualnym poka-
zie technik oraz kumite – walkach. Sędzią głównym turnieju 
był sensei Krzysztof Ostrowski 4 Dan z Gorzyc. W turnieju 
tym został rozegrany pierwszy krok. Wzięli w nim udział 
zawodnicy, którzy jeszcze nigdy nie startowali w zawodach 
karate. 

W związku z obchodami 15-lecia klubu specjalne podzię-
kowania za wyniki na tak dużych imprezach jak Mistrzo-
stwa Europy oraz Świata otrzymali:

Kornelia Szczepkowicz za:
- 2. miejsce w kumite na Mistrzostwach Europy 

w Hiszpanii,
- 2. miejsce w kumite na Mistrzostwach Europy na 

Węgrzech,

- 1. miejsce w kumite oraz 2. miejsce w kata na Mistrzo-
stwach Świata w Chile,

- 2. miejsce w kata na Mistrzostwach Europy w Dębicy.

Wiktoria Pietrzycka za:
- 1. miejsce w kumite na Mistrzostwach Europy w Dębicy.

Patrycja Kolbusz za:
- 3. miejsce w kata na Mistrzostwach Europy na Węgrzech.

Klaudia Wątorek za: 
- 3. miejsce w kumite na Mistrzostwach Europy w Dębicy.

Michał Krupka za:
- 3 miejsce w kumite na Mistrzostwach Europy 

w Łańcucie. 

Zawodnicy z Brzostku i Pilzna reprezentujący Brzostecki 
Klub Karate zdobyli łącznie 49 miejsc na podium, z tego 16 
pierwszych miejsc, 21 drugich miejsc, 12 trzecich miejsc oraz 
1 miejsce drużynowo.

Puchary dla Brzostku w kumite (walki) zdobyli:
1. miejsce – Mateja Mikołaj, Kolbusz Dawid, Kordek Kamil, 

Wątorek Klaudia, Krupka Piotr, Szczepkowicz Kornelia, 
Kasprzyk Emilia, Kawalec Jan.

2. miejsce – Wojnar Łukasz, Krupka Paweł, Kolbusz Laura, 
Winiarska Julia, Mateja Aleksander, Nowicki Paweł, Pietrzyc-
ka Wiktoria, Mroczek Klaudia, Finek Kinga, Piątek Kacper.

3. miejsce – Kolbusz Adrian, Gwiżdż Jan, Nowicka Karo-
lina, Czarnecka Kamila, Łętek Ada.

Puchary dla Brzostku w kata (forma walki bez prze-
ciwnika) zdobyli:

1. miejsce – Kolbusz Laura, Pietrzycka Wiktoria, Szczep-
kowicz Kornelia, Krupka Paweł.

2. miejsce – Kasprzyk Emilia, Czarnecka Kamila, Finek 
Kinga, Kolbusz Dawid, Krupka Piotr. ►

Robert Kolbusz
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Turniej Karate 
Kyokushin w gorzycach

30 października 2021 r. w Gorzycach odbył się XIII Powia-
towy Turniej Karate Kyokushin. Organizatorem był 
Gorzycki Klub Karate Kyokushin. W turnieju tym star-

towało około 120 zawodników. Brzostek reprezentowało 34 zawod-
ników: 26 zawodników z Brzostku oraz 8 z Pilzna. Nasi zawodnicy 
wywalczyli 10 pierwszych, 12 drugich oraz 13 trzecich miejsc. 

Puchary dla Brzostku w kumite zdobyli:
1. miejsce – Mroczek Klaudia, Barbarzak Łukasz, Krupka Piotr, 

Piątek Kacper, Kawalec Jan, Pietrzycka Wiktoria.
2. miejsce – Krupka Paweł, Szczepkowicz Kornelia, Kordek 

Kamil, Wątorek Klaudia, Juszkiewicz Wiktoria, Podraza Tomasz, 
Świerczek Mateusz, Litawiński Jerzy.

3. miejsce – Finek Kinga, Nowicki Paweł, Nowicka Karolina, 
Łętek Ada, Winiarska Julia, Gwiżdż Jan, Kolbusz Adrian, Piątek 
Lena, Rynkar Oliwia, Chorążak Tytus.

Puchary dla Brzostku w kata zdobyli:
1. miejsce – Krupka Paweł, Szczepkowicz Kornelia, Kolbusz 

Laura, Pietrzycka Wiktoria.
2. miejsce – Kolbusz Adrian, Finek Kinga, Nowicki Paweł, Jusz-

kiewicz Wiktoria. 
3. miejsce – Kordek Kinga, Łętek Ada, Kolbusz Dawid.

Wyjazd na turniej był opłacony z dotacji Gminy Brzostek 
w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu.

Robert Kolbusz

3. miejsce – Łętek Ada, Kordek Kinga, Kolbusz Adrian.

Wyniki pierwszego kroku:
1. miejsce – Juszkiewicz Wiktoria, Zięba Julia, Pietrzycki 

Wojciech, Dereń Jakub.
2. miejsce – Piątek Lena, Sołtys Szymon, Podraza 

Tomasz, Paprocka Gabriela, Rynkar Oliwia, Litawiński Jerzy.
3. miejsce – Barbarzak Łukasz, Syrek Karol, Dudek Mag-

dalena, Chorążak Tytus.

Puchar dla najlepszego zawodnika turnieju zdobył Śliwa 
Miłosz z Bielsko-Białej.

Puchar dla najlepszej zawodniczki turnieju zdobyła 
Szczepkowicz Kornelia z Brzostku.

Puchar dla najmłodszej zawodniczki turnieju otrzymała 
Piątek Lena z Brzostku.

Puchar dla najmłodszego zawodnika turnieju otrzymał 
Sołtys Szymon z Brzostku.

Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów.

Zarząd UKS Kyokushin Karate w Brzostku składa serdecz-
ne podziękowania za pomoc w organizacji turnieju Urzę-
dowi Miejskiemu w Brzostku, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji 
w Brzostku, Pracowni Złotniczej Rubicello, obsłudze medycz-
nej Straży Pożarnej w Brzostku, rodzicom oraz członkom klu-
bu. 
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Siatkarze i siatkarki 
OSir Brzostek 
rozpoczęli sezon

Na zakończenie wakacji swój pierwszy w tym sezo-
nie turniej rozegrały nasze siatkarki. 31 sierp-
nia 2021 r. gościły one w Tuchowie, gdzie 

zmierzyły się z drużyną gospodarzy, a także zespołem 
z Grybowa. Był to pierwszy oficjalny turniej, w jakim wzięły 
udział siatkarki OSiR Brzostek. Po emocjonujących roz-
grywkach dziewczyny zajęły bardzo dobre II miejsce. Od 
początku września intensywnie trenuje także młodzieżowa 
drużyna. Na koniec września po ciężkiej pracy na trenin-
gach rozegrali sparing z bardzo mocną drużyną LO Grom-
nik. W spotkaniu tym nie brakowało woli walki oraz emo-
cji. Ostatecznie drużyna OSiR Brzostek pokonała swoich 
rywali 3:2. Po wrześniowych przygotowaniach młodzieżowa 
drużyna siatkarska OSiR Brzostek w październiku wzięła 
udział w strefowych rozgrywkach Małopolskiej Ligi TKKF 
w Piłce Siatkowej Mężczyzn Tarnów 2021. Organizatorem ligi 
byli: Małopolskie TKKF w Krakowie, Tarnowskie TKKF oraz 

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie. Pierwot-
nie w lidze miało wziąć udział 10 drużyn, a rozgrywki miały 
toczyć się systemem „każdy z każdym”. W związku z rezy-
gnacją 2 zespołów organizatorzy podjęli decyzję o podziale 
pozostałych drużyn na 2 grupy. Pierwsza faza rozgrywek 
odbyła się w niedzielę – 03.10.2021 r. Brzostecka drużyna 
trafiła do grupy B razem z zespołami: SSPS Tarnów, Sokół 
Tarnów oraz Green Home Bochnia. Po bardzo zaciętych 
i emocjonujących meczach nie udało się awansować do 
najlepszej czwórki rozgrywek. Drużynie pozostała walka 
o miejsca 5-8. Po dwutygodniowej przerwie (17.03.2021 r.) 
z nowymi siłami i nadziejami drużyna stawiła się do walki 
o jak najlepsze miejsce końcowe w rozgrywkach. Trzeba 
przyznać, że w tym dniu zawodnicy OSiR Brzostek prezen-
towali naprawdę dobrą sportową formę, dzięki czemu udało 
się w końcowym rozrachunku zająć VI miejsce. Należy je 
uznać za zadowalające, biorąc pod uwagę poziom drużyn, 
które brały udział w lidze. Wielu zawodników to doświad-
czeni ligowcy, którzy byli liderami swoich zespołów. 

Skład drużyny OSiR Brzostek: Dominik Sobczyk, Kac-
per Szymański, Norbert Bysiewicz, Miłosz Zyguła, Konrad 
Łukasik, Miłosz Czajka, Seweryn Lesiak, Jarosław Bogacz, 
Mateusz Gnat, Tomasz Rakoczy. Liczymy, że to nie koniec 
siatkarskich zmagań w tym sezonie i zarówno drużyna 
dziewcząt, jak i młodzieżowy zespół dostarczą nam wielu 
emocji i powodów do radości.  

Paulina Szymańska
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Magdalena Kawalec

WyjaZD na 
MECZ SIaTKóWKI 
TauROn LIga

W piątkowy wieczór 8 października młodzież wraz 
z opiekunami udała się do Rzeszowa na mecz 
siatkówki. Wyjazd został zorganizowany jako 

nagroda dla osób, które regularnie uczęszczały na zajęcia 
(siatkówka, tenis ziemny) podczas tegorocznych wakacji. 
W Hali Podpromie po dwóch stronach siatki stanęły kobiece 
drużyny DevelopRes Bella Dolina Rzeszów i ŁKS Commerce-
con Łódź. W meczu dwóch czołowych drużyn występujących 

w rozgrywkach Tauron Ligi lep-
sze okazały się siatkarki 
z Rzeszowa, które poko-
nały po zaciętym meczu 
zawodniczki z Łodzi 
3:2. Celem wyjazdu 
była obserwacja meczu, 
poznanie przez mło-
dzież zasad panujących 
podczas zawodowej ligi 
siatkówki, obserwacja 
postaw i zachowań zawod-
niczek na boisku, a także prze-
pisów gry w piłkę siatkową. Uczestnicy 
wyjazdu z wielkim zaangażowaniem kibicowali grającym 
drużynom, a w szczególności drużynie z Rzeszowa. Było 
mnóstwo pozytywnych emocji związanych z możliwością 

obserwowania „żywej” 
siatkówki. Kibicowanie 
było ogromną przyjemno-
ścią zarówno dla uczest-
ników, jak i dla opieku-
nów. Pomimo późnego 
powrotu do domu wszy-
scy znakomicie się bawili 
i z niecierpliwością ocze-
kują na kolejną możli-
wość kibicowania. 

Puchar 
Podkarpacia 
Karate 
Kyokushin

6 listopada 2021 r. w Rzeszowie 
odbył się Puchar Podkarpacia 
Karate Kyokushin Dzieci i Mło-

dzieży. W turnieju tym wzięło udział 192 
zawodników z 23 klubów z wojewódz-
twa podkarpackiego. Brzostek repre-
zentowało 6 zawodniczek, z czego 5 sta-
nęło na podium. 

Puchary dla Brzostku w kumite 
zdobyły:

1. miejsce - Wiktoria Pietrzycka 
1. miejsce – Klaudia Mroczek 
2. miejsce – Klaudia Wątorek 
3. miejsce – Kornelia Szczepkowicz 
3. miejsce – Kinga Finek 

Robert Kolbusz

Puchar dla Brzostku w kata zdobyła: 

2. miejsce - Kornelia Szczepkowicz.

Sędziowali sensei Tomasz Mendoń 4 Dan oraz sensei Robert Kolbusz 2 Dan. 
Sekundował naszym zawodniczkom Piotr Krupka. 

Wyjazd na turniej był opłacony z dotacji Gminy Brzostek w ramach realizacji 
zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu.
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5. Edycja Zimowego 
Turnieju Piłki Siatkowej 
zakończona

W niedzielę, 21 listopada 2021 r. w Hali Widowi-
skowo Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej 
w Brzostku odbyła się 5. edycja Zimowego Tur-

nieju Piłki Siatkowej, który pierwotnie miał się odbyć koń-
cem stycznia, niestety, z powodu sytuacji epidemicznej 
zawody zostały przełożone na listopad. W zawodach wzięło 
udział 6 drużyn - gospodarze turnieju - OSiR Brzostek, Dru-
żyna Pierścienia, Faraon Team, Sokół Dobrków II (Propaint), 
Sokół Dobrków I, Logipack Tarnów. 

Turniej został rozegrany systemem „każdy z każdym” 
dwa sety od stanu 5:5. W przypadku remisu w setach mecz 
kończy się podziałem punktów. Każdy mecz był zacięty, 
żadna z ekip nie chciała odpuścić. Po rozegraniu 4 kolejek 
spotkań był już znany zwycięzca całego turnieju. Drużyna 
Faraon Team po czterech wygranych spotkaniach z komple-
tem punktów mogła cieszyć się ze zwycięstwa i na spokojnie 
przystąpić do ostatniego pojedynku. Przed ostatnią kolejką 
spotkań przyszedł czas na nieco dłuższą przerwę, w trakcie 
której zawodnicy zostali zaproszeni na mały poczęstunek. 
Z pełnymi brzuchami i nowymi siłami przystąpiliśmy do 
rozegrania ostatniej, rozstrzygającej kolejki spotkań, w któ-
rej pozostałe pięć zespołów miało nadal szanse stanąć na 
podium. Po rozegraniu ostatniej akcji turnieju organizato-
rzy podliczyli wszystkie punkty zdobyte przez poszczególne 
drużyny, w celu ustalenia ostatecznej kolejności. Pierwsze 
miejsce wcześniej zapewnił sobie Faraon Team, drugie miej-
sce Drużyna Pierścienia, a brązowe medale zdobył pierwszy 
zespół z Dobrkowa. Po krótkiej przerwie wszystkie druży-
ny otrzymały dyplomy, a te, które znalazły się na podium, 
dodatkowo pamiątkowe medale. Na zwycięzców czekały 
także okazałe statuetki. Poza nagrodami zespołowymi doko-
nano także wyboru najlepszego zawodnika turnieju. Zarów-
no organizatorzy, jak i sędziowie niedzielnego turnieju 

postanowili nagrodzić jedyną kobietę grającą w turnieju, 
a była nią Ewa Motkowicz. Wszystkim uczestnikom tego-
rocznych zmagań dziękujemy za udział, gratulujemy wygra-
nym oraz zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach. 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki oraz klasyfi-
kację końcową.

Szczegółowe wyniki: 
Drużyna Pierścienia - Faraon Team  2:0 (15:25, 25:27)
Sokół Dobrków II (Propaint) - OSiR Brzostek  2:0 (27:25, 25:21)
Logipack Tarnów - Sokół Dobrków I  1:1 (25:22, 14:25)
Drużyna Pierścienia - OSiR Brzostek  1:1 (24:26, 25:20)
Faraon Team - Sokół Dobrków I  2:0 (25:16, 25:20)
Sokół Dobrków II (Propaint) - Logipack Tarnów  1:1 (17:25, 25:15)
Drużyna Pierścienia - Sokół Dobrków I  2:0 (25:22, 25:19)
OSiR Brzostek - Logipack Tarnów  2:0 (25;21, 25:16) 
Faraon Team - Sokół Dobrków II (Propaint)  2:0 (25:17, 25:19)
Drużyna Pierścienia - Logipack Tarnów  2:0 (25;13, 25:23)
Sokół Dobrków I - Sokół Dobrków II (Propaint)  2:0 (25:20, 25:23)
OSiR Brzostek - Faraon Team  0:2 (25:27, 24:26)
Drużyna Pierścienia - Sokół Dobrków II (Propaint)  1:1 (18:25, 25:20)
Logipack Tarnów - Faraon Team  1:1 (25:19, 20:25)
Sokół Dobrków I – OSiR Brzostek  2:0 (25:18, 25:22)

Klasyfikacja końcowa: 
1. Faraon Team
2. Drużyna Pierścienia 
3. Sokół Dobrków I
4. Sokół Dobrków II
5. OSiR Brzostek
6. Logipack Tarnów

Magdalena Kawalec
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KAT. KLASY IV-VI SP DZIEWCZĄT 
1. Julita Bilkowska (SP Brzostek)
2. Weronika Raś (SP Grudna Górna)
3. Alicja Żurowska (SP Grudna Górna)

KAT. KLASY IV-VI SP CHŁOPCÓW 
1. Gabriel Orkisz (SP Grudna Górna)
2. Mateusz Rozwadowski (SP Brzostek)
3. Bartosz Chmura (SP Grudna Górna)

V grand Prix gminy Brzostek w biegach 
przełajowych o Puchar Burmistrza Brzostku

Magdalena Kawalec

najlepszych puchary, którymi młodych 
sportowców z radością dekorował Bur-
mistrz Brzostku Wojciech Staniszewski 
oraz kierownik OSiR-u Andrzej Piękoś. 
Puchary również otrzymały najlep-
sze szkoły w klasyfikacji drużynowej. 
Gratulujemy zarówno zwycięzcom 
poszczególnych kategorii wiekowych, 
jak i wszystkim uczestnikom biegów. 
Klasyfikacja w poszczególnych katego-
riach wiekowych:

KAT. KLASY I-III SP DZIEWCZĄT 
1. Dominika Kolman (SP Brzostek)
2. Julia Łępa (SP Brzostek)
3. Wiktoria Jedziniak (SP Kamienica Górna)

KAT. KLASY I-III SP CHŁOPCÓW 
1. Eryk Czajka (SP Brzostek)
2. Adrian Kolbusz (SP Brzostek)
3. Wiktor Szczepanik (SP Brzostek)

Za nami V Grand Prix Gminy 
Brzostek w Biegach Prze-
łajowych o Puchar Bur-

mistrza Brzostku. Po rocznej przerwie 
spowodowanej pandemią uczniowie 
szkół z terenu gminy mogli wreszcie 
wziąć udział w zawodach sportowych 
i spotkać się z rówieśnikami z innych 
szkół. Biegi jak zawsze odbyły się 
na terenie stadionu Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Brzostku. Łącznie udział 
wzięło 92 uczniów, którzy mieli do 
pokonania dystans od 250 do 800 
metrów. Tegoroczne biegi pierwot-
nie miały się odbyć pod koniec wrze-
śnia (23.09) niestety, kapryśna pogoda 
nie pozwoliła na przeprowadzenie 
zawodów w wyznaczonym terminie. 
Na szczęście w październiku pogoda 
dopisała i bez problemów można było 
przeprowadzić zawody. Już tradycyj-
nie biegi rozegrano w trzech katego-
riach wiekowych zarówno dla dziew-
cząt, jak i chłopców. Oficjalnego 
otwarcia zawodów dokonał kierownik 
OSiR-u Andrzej Piękoś. Na początek 
biegali najmłodsi, czyli uczniowie klas 
1-3. Następnie startowali starsi zawod-
nicy – uczniowie klas 4-6, którzy bie-
gali już na dłuższym dystansie – 600 
m. Najstarsi uczniowie klas 7-8 mieli do 
pokonania 600 m (dziewczyny) i 800 m 
(chłopcy). Trzeba przyznać, że rywali-
zacja była bardzo zacięta, chociaż na 
twarzach zawodników gościł uśmiech. 
Uczniowie kibicowali sobie wzajemnie 
i zagrzewali się do walki. Na najlep-
szą trójkę w każdej kategorii czekały 
pamiątkowe dyplomy, medale, a dla 
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KAT. KLASA VII – VIII SP DZIEWCZĄT 
1. Patrycja Wołowiec (SP Brzostek)
2. Karolina Bułat (SP Smarżowa)
3. Vanessa Zygmunt (SP Grudna Górna)

KAT. KLASA VII – VIII SP CHŁOPCÓW 
1. Kamil Siarkowski (SP Brzostek)
2. Patryk Różański (SP Grudna Górna) 
3. Patryk Wołowiec (SP Nawsie Brzosteckie)

KLASYFIKACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
1. SP Brzostek - (78 pkt.)
2. SP Grudna Górna - (38 pkt.)
3. SP Nawsie Brzosteckie - (15 pkt.)

4. SP Kamienica Górna - (7 pkt.)
5. SP Smarżowa - (6 pkt.)

Powoli zmierzamy do końca 
roku 2021, a więc jest to czas na 
podsumowanie tego, co działo 

się w brzosteckiej piłce. 
Dla społeczności związanej z Brzo-

stowianką był to rok jubileuszowy, 
w którym świętowaliśmy 75-lecie ist-
nienia naszego klubu. Powodów do 
radości mieliśmy więcej, ponieważ po 
kilkuletnim pobycie w klasie B nasi 
seniorzy wreszcie awansowali do A kla-
sy, ponadto juniorzy młodsi również 
wygrali swoją ligę na koniec sezonu 
2020/21. W obecnym sezonie 2021/22 
oprócz seniorów i juniorów starszych 

mamy zgłoszoną do 
rozgrywek ligowych 
drużynę trampkarzy. Po zakończonej 
w listopadzie rundzie jesiennej upla-
sowali się oni na wysokim 5. miejscu, 
juniorzy starsi przezimują w tabeli 
na pozycji wicelidera. Seniorzy nato-
miast przed wiosną zajmują 11. miejsce 
w tabeli z 19 punktami na koncie. Udało 
się im zwyciężyć w 6 meczach, raz zre-
misować, natomiast dziewięciokrotnie 
musieli uznać wyższość rywali. Naj-
skuteczniejszym strzelcem w naszym 
zespole został Kacper Szymański z 15 
bramkami na koncie. Nie byłoby tych 

wyników bez wsparcia, jakie co roku 
otrzymujemy od Gminy Brzostek, ale 
także od sponsorów. Poniżej przedsta-
wiamy listę firm oraz osób prywatnych, 
które wspierały w ostatnim czasie nasz 
klub:

Mar-Bud Mariusz Staniszewski
EKIW Sp. z o.o.
Aqua-Kan Dorota Noga 
Marbet Brzostek
Marbet Strzegocice
Efekt Piotr Wójcik
Miet-Bruk Grzegorz Pisarek

W imieniu Zarządu, Prezes LKS Brzostowianka Brzostek 
Mirosław Szukała

Trampkarze LKS Brzostowianka Brzostek

Dobry rok Brzostowianki
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Groch z kapustą 

Studnia głębinowa

Chociaż Ziemię w aż niemal 71 % pokrywa woda, to 
tylko 2,5% z niej to woda słodka. Wielkość zasobów 
wody słodkiej na Ziemi szacuje się na 35 mln m³. Jej 

największe skupisko (lodowce i pokrywy śnieżne) znaj-
duje się na Antarktydzie – według naukowców niemal 61% 
wszystkich wód słodkich. Woda stanowi 60% masy ludz-
kiego ciała, jest więc niezbędna do życia.

Kiedy warto decydować się na studnię głębinową? Przede 
wszystkim wtedy, kiedy nie ma innego sposobu zaopatrze-
nia gospodarstwa domowego w wodę. Przed rozpoczęciem 
inwestycji należy wziąć pod uwagę wiele czynników, jak 
koszt, usytuowanie studni na działce, ukształtowanie 
terenu i bliskość sąsiedztwa, możliwość odprowadzenia 
zanieczyszczonej wody podczas wiercenia i ewentualnego 
samowypływu, możliwość uzyskania wody niezdatnej do 

picia bez dodatkowych filtrów itd.
Rozpoczynając inwestycję, najpierw trzeba stwierdzić, 

czy na działce występują żyły wodne. Można to stwierdzić 
na podstawie map hydrologicznych dla danego terenu. 
W przypadku braku badań, nadal wielu przyszłych użyt-
kowników decyduje się na usługi radiestety, który przy 
pomocy różdżki wskazuje właściwe miejsce budowy studni. 
Następnym krokiem jest wyłonienie firmy, której zlecimy 
wykonanie odwiertu. Obecnie jest dużo firm zajmujacych się 
wierceniem studni na użytek gospodarstwa domowego lub 
pod pompy ciepła. Różne firmy stosują różne sposoby wierce-
nia - przeważnie metodą płuczkową lub udarowo-obrotową. 
Decydując się na częściej stosowaną metodę płuczkową, 
musimy wiedzieć, że zwierciny i błotnistą wodę trzeba 
mieć gdzie wypompować, wiertnica na pojeździe samocho-
dowym i kompresor zajmują dużo miejsca, a teren wokół 
wierconego otworu jest kompletnie zdewastowany. Z wyko-
nawcą najlepiej jest zawrzeć umowę pisemną z określe-
niem terminu, sposobu wiercenia, ceny za metr odwiertu 
(obecnie jest to 210 - 300zł/m.b.), sposobu pokrycia kosz-
tów w przypadku nieuzyskania odpowiedniego wydatku 
odwiertu, ceny za odwiert poniżej zakładanego, sposobu 

Janina Słupek

►

Rubicello Marek Przewoźnik
Rightway Logistics Mateusz Baran
El-mech-Plast Jedziniak Sp. J.
Mat-Sport Sklep Sportowy i Nadruki
Delikatesy Centrum Małgorzata Drozd
Zakład Ślusarski Edward Kmiecik
Wafelek Zbigniew Szczuciński
Eliza Bus Tomasz Markiewicz
Biuro Rachunkowe Saldo Plus 
Sklep Cezar S. Szczygieł J. Czekaj
Andrzej Woźniak
Agro-Motor Joanna Sury
F.H.U. Ryszard Tyburowski
Ematik Mateusz Nosal
Sklep Katarzyna Siedlecka
Stanisław Staniszewski
Krzysztof Czajka 
Tomasz Trychta
Dziękujemy naszym szkoleniowcom, 

Marcinowi Juszkiewiczowi oraz Karolowi 
Staniszewskiemu, za poświęcony czas, 
pasję i zaangażowanie w prowadzenie 
swoich podopiecznych na wyższy poziom 
sportowy. Dziękuję też wszystkim, którzy 
swoją dobrowolną pracą pomagali nam 
w tym roku przy organizacji rozgrywek, 
turniejów, wyjazdów. Dziękuję kierowni-
kowi Brzostowianki - Michałowi Ciomboro-
wi, za to, że zawsze jest i zawsze pomaga, 
dziękuję CKiCz w Brzostku, pracownikom 
OSiR Brzostek, dziękuję wszystkim oso-
bom z opieki medycznej, służbom porząd-
kowym podczas meczów oraz wszystkim 
kibicom – wasza obecność na meczach 
zagrzewa jeszcze bardziej do walki 
o zwycięstwo.

Mamy nadzieję, że nasza praca i zaangażowanie jest dostrzegane, każda 
złotówka wydana w tym roku została przeznaczona na rozwój naszego klubu. 
Liczymy, że tak duże zainteresowanie ze strony młodych osób z terenów naszej 
gminy nie będzie maleć. Nowo budowana droga zapewniająca lepszy dojazd 
do stadionu OSiR z pewnością pozwoli naszym zawodnikom jeszcze częściej 
uczestniczyć w treningach i meczach. Oby nowy rok dostarczył nam wielu 
pozytywnych wrażeń sportowych, a każda strzelona bramka dawała radość 
i budowała poczucie jedności w drużynie.

Juniorzy Starsi LKS Brzostowianka Brzostek

Seniorzy LKS Brzostowianka Brzostek 2021-2022
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BuRMISTRZ BRZOSTKu OgłaSZa I PuBLICZny PRZETaRg uSTny nIEOgRanICZOny
na sprzedaż drewna opałowego - stanowiącego własność Gminy Brzostek

I. Nazwa i siedziba Sprzedającego: 
Gmina Brzostek, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek 
NIP: 872-222-31-91 REGON: 851661085 

II. MieWsWe i termin przeprowadzenia przetarCu: 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Sprzedającego w Sali Konferen-
cyjnej w dniu 09.12.2021 r. o Codz.11:00, przed komisją powołaną 
Zarządzeniem Nr 109/21 Burmistrza Brzostku z dnia 17.11.2021 r. 

III. Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawane drzewo: 
Drewno opałowe można oglądać w miejscu składowania tj. w Brzost-
ku na terenie Gminnego Ośrodka Kultury po wcześniejszym uzgod-
nieniu terminu z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Brzostku. (biuro 
nr 7, tel.14 6803005) 

IV. Opis drewna: 
Drewno opałowe pozyskano z wycinki drzew z działki 721/2 poło-
żonej w Brzostku – zgodnie z decyzją Podkarpackiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków Nr: Rz-IRN.5147.36/2.2021.PK z dnia 
03.08.2021 r. Drewno gatunku świerk pospolity 3 sztuki do sprzeda-
ży w ilości 2 m 3 i dąb czerwony 1 sztuka do sprzedaży w ilości 1 m 3 

V. Cena wywoławcza drewna: 
– za 2 metry sześcienne drewna opałowego gatunek świerk pospo-
lity: 150,10 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 10/100) + 
podatek 23 % VAT 
- za 1 metr sześcienny drewna opałowego gatunek dąb Wzerwony: 
156,00 zł netto ( słownie: sto pięćdziesiąt sześć złotych) + podatek 
23 % VAT 

VI. Wadium:
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości: 
– 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za 2 metry sześcienne drew-
na opałowego gatunek świerk pospolity,
- 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za 1 metry sześcienny drew-
na opałowego gatunek dąb czerwony,
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Brzostek 
BSR o/Brzostek Nr 328589 0006 0080 0210 2020 0006) do dnia 

6 Crudnia 2021 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie 
zarachowane na poczet ceny nabycia drewna.
Wadium innym uczestnikom, zwraca się niezwłocznie, jednak nie 
później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli osoba, która wygra 
przetarg uchyli się od zapłaty ceny nabycia w terminie określonym na 
fakturze wystawionej przez gminę. 

VII. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji prze-
targowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a w przypadku 
osób prawnych wypis z rejestru CEIDG lub KRS.

VIII. Przetarg wygrywa osoba/ podmiot, która zaproponuje najko-
rzystniejszą cenę nabycia. 

IX. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania prze-
targu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwo-
łaniu przetargu do publicznej wiadomości.

X. InformaWWe dodatkowe: 
1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od daty 
przetargu na konto bankowe Gminy Brzostek. 
2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie 
po dokonaniu wpłaty i podpisaniu umowy kupna- sprzedaży drewna 
opałowego 

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Biu-
rze nr 7 w Urzędzie Miejskim w Brzostku lub telefonicznie pod nume-
rem 14 6803005. 
Ogłoszenie o przetargu oraz Zarządzenie Burmistrza Brzostku nr 
109/21 z dnia 17.11.2021 r. umieszczone zostało na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego w Brzostku w Biuletynie informacji Publicznej 
www. bip.brzostek.pl

Brzostek, dnia 17.11.2021 r. 

likwidacji ewentualnego samowypływu, możliwości zlece-
nia prac związanych z doprowadzeniem wody do domu, 
badaniem wody, uporządkowaniem terenu itp.

Zgodnie z Prawem budowlanym (dokładnie art. 29 ust. 
2 pkt 10) nie jest wymagane pozwolenie czy zgłoszenie 
budowy studni głębinowej w przypadku wykonywania 
obudowy ujęć wód podziemnych. Prawo stanowi, że żyły 
wodonośne w gruncie są własnością właściciela grun-
tu, działki, na której się znajdują. Jeśli głębokość stud-
ni nie przekracza 30 m, a woda z niej czerpana służyć ma 
inwestorowi jedynie do zaspokajania własnych potrzeb 
i podlewania ogrodu, to jakiekolwiek pozwolenie nie jest 
wymagane. Sytuacja zmienia się, gdy ciek wodny znajdu-
je się poniżej granicy 30 m, a pobór wody jest większy niż 
5m3 na dobę bądź nie dotyczy on wyłącznie zaspokajania 
potrzeb własnych. Głębokość i pobór wody ze studni to nie 
wszystko, równie istotne jest jej właściwe usytuowanie na 
działce. Informacje o obowiązujących odległościach zawarte 
są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w spraw-
ie warunków technicznych, jakim powinny odpowia dać 
budynki i ich usytuowanie. Studnia, której przeznacze-
niem jest dostarczanie wody zdatnej do spożycia, powinna 
być zlokalizowana w odległości co najmniej: 5m od granicy 
działki, 7,5m od osi rowu przydrożnego, 15m od budynków 
inwentarskich i wszelkiego rodzaju zbiorników do gro-
madzenia nieczystości, 30m od kanalizacji indywidualnej, 

70m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodow-
lanych. W ten sposób woda pitna zostaje zabezpieczona 
przed substancjami, które mogłyby ją skazić. Przed roz-
poczęciem prac musimy też rozpatrzyć, czy wywiercenie 
studni nie spowoduje zmniejszenia się poziomu lub zani-
ku wód w okolicznych studniach. Wykonawcy często nie 
uprzedzają inwestora, że po dojściu odwiertu do pokładów 
wodonośnych może pojawić się samowypływ wody. Jest to 
zjawisko niekorzystne, a wypływający nadmiar wody trze-
ba koniecznie odprowadzić do rowu czy rzeki, bo nie da się 
go zatamować i szybko zaleje posesję własną i okoliczne. 
Wydawałoby się, że woda ze studni głębinowej z pewnością 
jest czysta i zdatna do bezpośredniego picia. Niestety, po 
wywierceniu studni może okazać się, że woda z niej zawiera 
zbyt dużo żelaza lub manganu i konieczne jest zastosowanie 
specjalistycznych filtrów (koszt ponad 5000 zł). Może mieć 
też zapach siarki lub ropy naftowej. Jakość wody stwier-
dza SANEPID po jej dostarczeniu i opłaceniu około 500 zł. 
Koszt całości prac związanych z odwiertem i podłączeniem 
do domu to około 10.000 zł i to bez likwidacji ewentualnego 
samowypływu i filtrów do uzdatniania wody. Reasumując, 
należy dobrze zastanowić się, czy kalkuluje się wiercenie 
studni głębinowej dla gospodarstwa domowego i ewentual-
nego podlewania ogrodu przydomowego.

Czytelnikom i Redacji życzę zdrowych i bezprob-
lemowych świąt Bożego Narodzenia.
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BuRMISTRZ BRZOSTKu OgłaSZa III PuBLICZny PRZETaRg uSTny OgRanICZOny 
(LICyTaCję) 

na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Januszkowicach stanowiącej własność Gminy Brzostek 

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXV/278/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 maja 2014r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze przetargu działki rolnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 341/3 położonej w Januszkowicach, stanowiącej własność Gminy Brzo-
stek ogłaszam:

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do osób uprawnio-
nych do nabycia zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655) następująca 
nieruchomość: 

działka rolna oznaczona numerem ewid. 341/3 o powierzchni 1,29 ha (12900m2) położona w Januszkowicach, objęta Księgą Wieczystą 
Nr RZ1D/00016074/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń. Użytki działki nr 
341/3: RIVa - 0,55 ha, RIVb - 0,13 ha, PsIV - 0,05 ha, Lz/PsIV- 0,18 ha i Lz/RIVa - 0,38 ha.

Działka ozn. nr ewid. 341/3 położona w Januszkowicach, stanowi grunty nieużytkowane, porośnięte samosiejkami różnych drzew. W pobli-
żu nieruchomości znajduje się siedlisko i kompleks leśny. Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. 
Na działce sieć elektryczna. Placówki handlowo-usługowe, użyteczności publicznej w odległości ponad 1 km. Tereny rozproszonej zabudowy 
zagrodowej i grunty użytkowane rolniczo.

Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek, działka położona jest w terenie oznaczonym 
symbolem 1.R - to tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem nowej zabudowy związanej z produkcją rolną i agroturystyczną 
w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących terenów zabudowy MN RM poza obszarami osuwiskowymi i powodziowymi.

Lp. Nr
działki

Pow.
( m 2) Nr KW Opis nieruchomości Przeznaczenie 

w planie
Cena wywoławcza nie-
ruchomości brutto (zł) Wadium (zł)

1 341/3 12900m2

(1,29 ha) KW Nr RZ1D/00016074/1
rolna 

Januszkowice brak 30 802,00 3 100,00

III PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 16 GRUDNIA 2021r. O GODZ. 10 00 

W SALI KONFERENCYJNEJ 

Wadium w wysokości 3 100,00 (słownie: trzy tysiące sto złotych) należy wpłacić w formie pieniądza przelewem na rachunek bankowy 
Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Brzostku 
w taki sposób, aby w dniu 9 grudnia 2021 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu. 

Uzasadnienie do wyboru formy przetarCu: Wybór formy przetargu Wako przetarCu ustneCo oCraniWzoneCo jest konsekwencją zmiany usta-
wy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. 2020r. poz. 1655). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko 
przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a 
ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.o kształtowaniu ustroju rolnego.

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego 
w Brzostku, ul. Rynek 1,39-230 Brzostek, w terminie do dnia 9.12.2021r., do godz. 15 00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczest-
nictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 341/3 obręb Januszkowice”. 

- 2 -
Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:
1. złożą w wymaganym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem wymaganych dokumentów, 2. wniosą 

wadium w wysokości 3 100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych) do dnia 9.12.2021r. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w prze-
targu zostanie wywieszona w Urzędzie Miejskim w Brzostku, przy ul. Rynek 1; 39-230 Brzostek, na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczona w Biule-
tynie Informacji Publicznej na stronie urzędu do dnia 14.12.2021 r. 

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty: 1. dowód potwierdzający osobiste prowadzenie 
przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, 2. oświadczenie 
oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego, 3. zaświadczenie o zameldo-
waniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzą-
cych w skład gospodarstwa rolnego; 

4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształto-
waniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655) w związku z treścią § 6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycz-
nia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109); 

5. potwierdzenie wniesienia wadium, 
6. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne 

oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez 
współmałżonka przystępującego do przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynaj-
mniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek zło-
tych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Jeżeli uczestnik który wygrał przetarg uchyli 
się od podpisania umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora przetargu w zawia-
domieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. UwaCa: nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych ewidencji grun-
tów i budynków bez okazania granic. W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący. Nabywca pokrywa koszty zawarcia 
umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając 
niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na stronie 
internetowej http://bip.brzostek.pl/

I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej ozn. nr. ewid.341/3 położonej w Januszkowicach wyznaczony na dzień 
25.03.2021r. na godz. 11 00 zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłaty wadium. II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż 
nieruchomości rolnej ozn. nr. ewid. 341/3 położonej w Januszkowicach wyznaczony na dzień 02.07.2021r. na godz. 10 00 zakończył się wyni-
kiem negatywnym z uwagi na brak wpłaty wadium. 

Brzostek, dnia 09.11.2021 r.
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BuRMISTRZ BRZOSTKu OgłaSZa PRZETaRg PISEMny
na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR, model:244 –stanowiącego własność Gminy Brzostek.
I. Nazwa i siedziba Sprzedającego: 
Gmina Brzostek, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek 
NIP: 872-222-31-91 REGON: 851661085 

II. MieWsWe i termin przeprowadzenia przetarCu: 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w Sali Konferencyj-
nej w dniu 10.12.2021 r o godz.11:00, przez komisję powołaną Zarzą-
dzeniem Burmistrza Brzostku 103/21 z dnia 02.11.2021r.

III. Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawany pojazd: 
Samochód pożarniczy można oglądać w siedzibie Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej w Brzostku Sp z o.o. ul. Szkotnia 22; 39-230 Brzostek, 
w godzinach pracy zakładu po uzgodnieniu terminu z pracownikiem 
Urzędu Miejskiego w Brzostku ( nr tel.14 6803005) 

IV. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu: 
1) marka – STAR, model pojazdu: 244 Wersja: P 244 L 
2) rodzaj pojazdu – samochód specjalny pożarniczy
3) nr rejestracyjny: RDE 77EF
4) nr identyfikacyjny (VIN) –06780, 
5) rok produkcji -1981 
6) charakter wykorzystania- pojazd pożarniczy
7) okres eksploatacji pojazdu (1981/02/06-2021/10/21) – 489 m-cy
8) dopuszczalna masa całkowita – 10 580 kg
9) rodzaj kabiny - krótka
10) liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów: 2 / (4x4)/ manualna 
11) kolor powłoki lakierowej – czerwony 
12) liczba cylindrów/układ cylindrów - 6/rzędowy
13) pojemność/moc silnika – 6842 [cm3], 110 [kW] (150KM)
14) jednostka napędowa- z zapłonem samoczynnym 
15) wskazanie drogomierza – 28 843 [km] 
16) zawieszenie osi przedniej/tylnej/rozstaw osi – resory/ resory/ 
3400 mm
17) data pierwszej rejestracji: 1981/02/06
18) data ważności badania technicznego- 2021/10/02 
19) długość/ szerokość/wysokość- 6700 mm/2200mm/3100 mm

Wyposażenie standardowe: autopompa, działko wodne, pulpit ste-
rowniczy autopompy, skrytki na sprzęt i armaturę, zaczep holowniczy, 
zawieszenie przednie i tylne resory piórowe, zbiornik na wodę o po-
jemności 2500 l.
Opis zamontowanego w pojeździe ogumienia:
Koło Marka, typ Bieżnik (mm) Zużycie (%)
Przednie lewe: STOMIL OLSZTYN 9.00 R20 14PR D149 TT 9,0 64
Przednie prawe: STOMIL OLSZTYN 9.00 R20 14PR D149 TT 9,0 64
Tylne LZ: STOMIL OLSZTYN 9.00 R20 14PR D149 TT 9,0 64
Tylne LW: STOMIL OLSZTYN 9.00 R20 14PR D149 TT 9,0 64
Tylne PZ: STOMIL OLSZTYN 9.00 R20 14PR D149 TT 9,0 64
Tylne PW: STOMIL OLSZTYN 9.00 R20 14PR D149 TT 9,0 64
Szkielet i poszycie zewnętrzne kabiny: widoczne zarysowania powłoki 
lakierowanej kabiny, liczne wgniecenia poszycia lakierowanego, liczne 
odpryski powłoki lakierowej, punktowa korozja.
Podłoga kabiny: korozja z ubytkiem materiału.
Pokrycie foteli: uszkodzone i rozerwane.
Silnik: rozruch i praca poprawna w całym zakresie prędkości 
obrotowej. 
Chłodnica wody: rozwarstwiona z ubytkiem materiału.
Układ wydechowy: skorodowany.
Układ napędowy: skrzynia biegów, mosty napędowe- zużycie eksplo-
atacyjne zespołów adekwatne do przebiegu i okresu eksploatacji.
Zawieszenie i układ kierowniczy: zużycie eksploatacyjne zespołów 
– adekwatne do przebiegu i okresu eksploatacji. Opony przód/tył 
popękane.

V. Cena sprzedaży pojazdu: 
Cena w I Publicznym Przetargu Ustnym wynosi 7 400,00 zł + 23 % 
VAT ( słownie: siedem tysięcy czterysta złotych) zgodnie z wyceną 
rzeczoznawcy samochodowego sporządzoną w dniu 21.10.2021 r.

VI. Wadium:
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu pisemnych jest wpłata wa-
dium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 740,00 zł ( 
słownie: siedemset czterdzieści złotych) do dnia 07.12.2021 r. Wa-
dium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Brzostek BSR o/
Brzostek Nr 328589 0006 0080 0210 2020 0006). 

Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta wadium zostanie zara-
chowane na poczet ceny.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przy-
jęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego 
oferta zostanie przyjęta uchyli się od zapłaty ceny nabycia w terminie 
określonym w niniejszym ogłoszeniu. 

VII. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym 
przetarCu pisemnym: 
Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pi-
semnej i musi zawierać: 
1) imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta, 
2) numer telefonu, 
3) numer PESEL lub NIP oraz w przypadku firm numer REGON, 
4) oferowaną cenę netto +23 %VAT, 
5) oświadczenie oferenta, że przystępując do negocjacji zapoznał się 
ze stanem technicznym pojazdu i że ponosi odpowiedzialność za skut-
ki wynikające z rezygnacji z oględzin, 
6) dowód wpłaty wadium w wysokości 740,00 zł ( wadium wpłacone 
do 07.12.2021 r.), 
7) podpisaną klauzulę i zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

VIII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym ofer-
ta jest wiążąca: 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 
10.12.2021 r. do godz. 10:30 Koperta musi być zaadresowana wg po-
niższego wzoru: 
Gmina Brzostek 
ul. Rynek 1 
39-230 Brzostek 
z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu pożarniczego marki: STAR 
o nr rejestracyjnym RDE 77EF – nie otwierać przed 10.12.2021 r. 
godz.11:00” 
2. Oferty należy składać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj. od 
poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 – w poniedziałki i w godz. 
7:30-15:30 od wtorku do piątku, lub przesłać pocztą na adres urzędu. 
3. Okres związania ofertą – 7 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert 

IX. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez 
wybrania 
którejkolwiek z ofert. 

X. InformaWWe dodatkowe: 
1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą 
cenę zakupu samochodu. 
2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni od daty przetargu na konto bankowe Gminy 
Brzostek. 
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po 
dokonaniu wpłaty i podpisaniu umowy sprzedaży. 
Brzostek, dnia 02.11.2021 r
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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
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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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Reklamy zamieszczane będą wyłącznie w drugiej połowie miesięcznika.
Płatności należy dokonywać na numer konta podany w stopce gazety.
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wydaje rachunki 
za zamieszczenie reklamy.
Nie pobieramy opłat za podziękowania pogrzebowe.
Nie pobieramy opłat za ogłoszenia z jednostek organizacyjnych gminy.

CENNIK REKLAM I OGłOSZEń
Od 2021 r. wszystkie numery „Wiadomości Brzosteckich” 
wydawane będą w kolorze.

Materiały do kolejnego numeru „Wiadomości
Brzosteckich” prosimy przesyłać do 30 grudnia 
2021 r. na adres wiadomosci@brzostek.pl

!

RozwiązAniA zAgAdek i kRzyżówki 
z popRzedniego numeRu
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Kot domowy
Fotograficzna zagadka geograficzna: Huta Polańska
Hasło krzyżówki: Słowo bez czynu jest martwe.

Nagrodę książkową wylosowali: Elżbieta Kolbusz z Brzost-
ku (krzyżówka), nikt nie nadesłał poprawnych rozwiązań 
zagadek przyrodniczej i geograficznej.

Osoby, które wylosowały nagrody książkowe za roz-
wiązanie zagadek i krzyżówki, proszone są o odbiór na-
gród w ciągu 30 dni od ukazania się informacji 
o nagrodzonych.
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