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1. W piątek 15 lipca dokonano odbioru 
długo wyczekiwanego łącznika ul. 
Gryglewskiego z ul. Okrągłą. To już 
kolejna zakończona inwestycja dro-
gowa. Mam nadzieję, że znacznie 
usprawni komunikację, zwłaszcza 
podczas różnych imprez odbywają-
cych się na stadionie przy ul. Okrą-
gła oraz ułatwi korzystanie z infra-
struktury sportowej dostępnej przy 
stadionie OSiR. Więcej na s. 4. 

2. 30 czerwca został otwarty prze-
targ na przebudowę Domu Ludo-
wego w Siedliskach-Bogusz. Za-
danie zostało podzielone na dwa 
etapy. W pierwszym zaplanowana 
jest m.in. wymiana pokrycia dacho-
wego, wymiana zużytych elementów 
konstrukcyjnych dachu oraz montaż 
nowego orynnowania. W postępo-
waniu wpłynęły 4 oferty, z których 
najkorzystniejsza wynosi niespełna 
345 tys. zł, a złożona została przez 
ZPU Leszek Śliwa z Grodziska. Obec-
nie komisja przetargowa weryfikuje 
oferty pod względem formalnym. 

3. Niebawem ruszą prace nad rozbudo-
wą kolejnej drogi w gminie! 8 lipca 
otworzyliśmy przetarg na rozbudowę 
odcinka drogi gminnej Przeczyca – 
Skurowa. Zadanie będzie miało na 
celu między innymi poszerzenie dro-
gi do 5 m, budowę oraz przebudowę 

niezbędnej infrastruktury towarzy-
szącej, budowę odcinka chodnika 
dla pieszych oraz instalację niezbęd-
nego oświetlenia. W postępowaniu 
wpłynęły trzy oferty, z których naj-
korzystniejszą, opiewającą na kwo-
tę nieco ponad 3,22 mln zł przed-
stawiła Firma Handlowo-Usługowa 
Grzegorz Ligęzka ze Strzegocic. Po-
łowa wartości inwestycji zostanie 
pokryta z dofinansowania pozyska-
nego przez Gminę Brzostek z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Obecnie trwa weryfikacja ofert pod 
względem formalnym przez komisję 
przetargową. 

4. 22 lipca otwierany będzie kolejny 
przetarg. Tym razem na budowę par-
kingu z infrastrukturą towarzyszącą 
przy Ośrodku Zdrowia w Brzostku. 
Zadanie będzie obejmować również 
przebudowę zjazdu z drogi powiato-
wej oraz budowę i przebudowę chod-
nika przy budynku SGPZOZ. 

5. Podczas ostatniej sesji Rady Miej-
skiej w Brzostku przyjęto uchwałę 
o udzieleniu pomocy Powiatowi Dę-
bickiemu w kwocie 1 mln zł na reali-
zację dwóch zadań, które polegają 
na budowie chodników w Brzostku 
przy ul. Słonecznej oraz w Nawsiu 
Brzosteckim wzdłuż drogi powiato-
wej. Więcej na s. 7.

6. Otwarty został przetarg na rozbu-
dowę Urzędu Miejskiego w Brzost-
ku. Najkorzystniejsza oferta wynosi 
3,7 mln zł. Obecnie trwa weryfikacja 
ofert pod względem formalnym.

7. Rada Miejska w Brzostku na wnio-
sek burmistrza zabezpieczyła środki 
w kwocie 150 tys. zł na budowę re-
mizy OSP w Grudnej Dolnej, kwotę 

75 tys. zł na zakup budynku od para-
fii w Siedliskach-Bogusz z przezna-
czeniem budynku na dom ludowy 
w Smarżowej oraz kwotę 30 tys. zł na 

malowanie dachu na budynku szkol-
nym w Grudnej Górnej. Podczas spo-
tkania z proboszczem ks. Antonim 
Lelitą oraz radnym Jerzym Kmieci-
kiem uzyskałem obietnicę, że środki 

ze sprzedaży przez parafię budynku 
w Smarżowej zostaną przeznaczone 
na budowę parkingu obok kościoła 
w Siedliskach-Bogusz. 

Burmistrz 
Wojciech 

Staniszewski
Burmistrz Brzostku informuje
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Z prac 
Rady Miejskiej
Opracowała E. Szukała

Zakończona została kolejna, 
ważna inwestycja drogowa, 
która połączyła ul. Gryglew-

skiego z ul. Okrągła wraz z rozbudową 
i przebudową infrastruktury tech-
nicznej przedmiotowych dróg. W dniu 
15 lipca 2022 dokonano odbioru wyko-
nanych prac. Zadanie obejmowało: 
1. Rozbudowę i przebudowę drogi gmin-

nej do drogi o parametrach klasy D 
(droga dwujezdniowa o szerokości 
5 m) na łącznym odcinku 239 m; 

2. Budowę chodnika dla pieszych; 
3. Rozbiórkę przepustu i budowę nowe-

go przepustu o średnicy 150 cm;
4. Rozbudowę istniejącej kanalizacji 

deszczowej oraz budowę odcinka no-
wego kolektora; 

5. Wykonanie oświetlenia ulicznego - 
21 aluminiowych słupów oświetlenio-
wych o wys. 7 m; 

6. Zabezpieczenie oraz przebudowę ko-
lidujących z inwestycją sieci uzbro-
jenia terenu, tj. sieci teletechnicznej, 
wodno-kanalizacyjnej, gazowej oraz 
budowę zbiornika na nieczystości 
(szamba) wraz z przyłączem;

7. Budowę i przebudowę zjazdów indy-
widualnych i publicznych do posesji; 

8. Rozbiórkę elementów zagospoda-
rowania takich jak: nawierzchnie 

asfaltowe dróg, prze-
pust pod zjazdem, prze-
pust pod koroną drogi, 
stalowe bariery ener-
gochłonne, ogrodzenie 
z siatki stalowej, zbior-
nik bezodpływowy na 
ścieki.

Wykonawcą robót 
była Firma PDM z Dębi-
cy. Koszt całej inwestycji 
wyniósł ponad 2,2 mln zł. Na inwesty-
cję Gmina uzyskała dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
w kwocie ponad 1,3 mln zł, a głównym 
jej celem była poprawa i usprawnienie 
komunikacji ul. Okrągła oraz istnieją-
cego stadionu OSiR z centrum miasta 
oraz przygotowanie terenów rekreacyj-
nych na tzw. Betlejówce, gdzie będą 
wykonane ścieżki spacerowe i miejsca 
do aktywnego wypoczynku. 

Warto dodać, że poczynione na tere-
nie Brzostku w ostatnich latach inwe-
stycje drogowe (ul. Legionów, łącznik 
od ul. Mysłowskiego w kierunku Naw-
sia Brzosteckiego oraz do ul. Słonecz-
nej) to koszt około 11 mln zł. Wodociąg 
od Zawadki przez Gorzejową, Głobi-
kówkę, Grudną Dolną, Smarżową, 

Bączałkę do Siedlisk-Bogusz to ponad 
17 mln zł. Do tego „dojdą” uzupełnienia 
w kierunku na Grudną Górną i Kamie-
nicę Górną, czyli kolejne ok. 7 mln. Jeśli 
jeszcze doliczymy 9 mln zł z Polskie-
go Ładu na drogi gminne i wewnętrz-
ne plus środki gminne uzupełniające 
ten program, to budowana z trudem 
opinia, że „robi się tylko w Brzostku”, 
zawali się jak domek z kart…

Nasze działania są obliczone na 
5 lat, bo tyle trwa obecna kadencja 
i wygląda na to, że poza Brzostkiem 
zainwestujemy ponad 30 mln zł. To 
znowu będzie etap, który pokaże, kto 
znów kłamał, a kto mówił prawdę. 

28 czerwca 2022 r. Rada Miej-
ska w Brzostku obrado-
wała na 46. sesji. Obradom 

przewodniczył pan Marcin Sas, Prze-
wodniczący Rady. Najważniejszymi 
zagadnieniami, które znalazły się 
w porządku obrad były:

- Przedstawienie i debata nad 
Raportem o stanie Gminy Brzostek za 
2021 rok,

- Głosowanie w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Brzostku wotum 
zaufania,

- Przedstawienie sprawozdania 
finansowego z wykonania budżetu 
gminy za 2021 rok wraz ze sprawozda-
niem finansowym za 2021 rok,

- Przedstawienie opinii Komisji 
Rewizyjnej o przedłożonym sprawoz-
daniu z wykonania budżetu Gminy 
Brzostek za 2021 rok oraz stanowiska 
Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku 
o udzielenie absolutorium,

- Podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Brzostku za 2021 rok.

Raport o stanie gminy jest doku-
mentem, który podsumowuje działal-
ność samorządu w 2021 roku. Miesz-
kańcy mają możliwość zapoznania 
się z raportem, który jest dostępny na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Gminy Brzostek oraz w programie 
E-sesja.

Realizując przyjęty porządek obrad, 
Rada Miejska w Brzostku 8 głosami 
„Za”, 2 głosami „Przeciw” i 5 głosa-
mi „Wstrzymuję się” podjęła uchwałę 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Brzostku wotum zaufania. Kolejnym 
punktem obrad było przedstawienie 
sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Brzostek za 2021 rok. Sprawoz-
danie zostało pozytywnie zaopinio-
wane przez Komisję Rewizyjną Rady 
Miejskiej w Brzostku i Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Rzeszowie. Radni 
przyjęli jednogłośnie uchwałę w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdania rocz-
nego Burmistrza Brzostku z wykonania 
budżetu Gminy Brzostek za 2021 rok 

Kolejna duża inwestycja 
drogowa w Brzostku 
zakończona
Burmistrz Wojciech Staniszewski
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Burmistrz Wojciech Staniszewski

wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2021 rok. Również 
jednogłośnie Rada Miejska w Brzostku udzieliła absoluto-
rium Burmistrzowi Brzostku Wojciechowi Staniszewskiemu. 
W dalszej części obrad przyjęto uchwały w sprawie:

- Zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- Uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Brzostek,
- Określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie 

Brzostek na rok szkolny 2022/2023,
- Nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Publiczne-

mu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Brzostku,
- Stawek za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Brzostku,
- Przy jęcia darow izny działek położonych 

w Brzostku z przeznaczeniem pod regulację istniejącej drogi 
wewnętrznej,

- Uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwał w sprawach par-
ków krajobrazowych,

- Zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawki opła-
ty za worek lub pojemnik o określonej pojemności, prze-
znaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości.

Kolejna 47. sesja odbyła się 7 lipca br. pod przewodnic-
twem pana Marcina Sasa Przewodniczącego Rady. Zgodnie 
z przyjętym porządkiem obrad dokonano zmian w budżecie 
na 2022 rok. Zmiany dotyczyły przeniesień w planie wydat-
ków na kwotę 1.255.000 zł. Środki te przeznaczono na:

- Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu 
na dofinansowanie zadań własnych powiatu związanych 
z budową chodników przy drogach powiatowych w kwocie 

1.000.000 zł: 1) Brzostek – Opacionka - budowa chodnika 
w miejscowości Brzostek w kwocie 500.000 zł,

2) Brzostek - Kamienica Górna - Smarżowa – budowa 
chodnika w miejscowości Brzostek i Nawsie Brzosteckie 
w kwocie 500.000 zł.

- Nabycie nieruchomości zabudowanej, położonej 
w Smarżowej od Parafii Rzymskokatolickiej w Siedliskach
-Bogusz w kwocie 75.000 zł, 

- Zwiększenie wydatków majątkowych na Ochotnicze 
Straże Pożarne o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na 
zadanie „Rozbudowa i przebudowa budynku straży pożar-
nej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Grudnej 
Dolnej” oraz

- Zwiększono wydatki w rozdziale: Szkoły podstawo-
we o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 
kosztów malowania dachu na budynku Szkoły Podstawowej 
w Grudnej Górnej.

W dalszej części obrad podjęto uchwały w sprawie:
- Zmiany uchwały Nr XLII/366/22 z dnia 17 marca 2022  r. 

dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania finansowego na reali-
zację inwestycji pod nazwą „Poprawa oraz rozwój usług 
i infrastruktury instytucji kultury w Brzostku poprzez roz-
budowę zabytkowego budynku Magistratu”,

- Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu 
na realizację zadania własnego Powiatu,

- Przyjęcia darowizny działki położonej w Zawadce Brzo-
steckiej na rzecz Gminy Brzostek, z przeznaczeniem pod 
regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zago-
spodarowania drogi wewnętrznej.

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

Wotum zaufania

Podczas sesji absolutoryjnej w dniu 28 czerwca 2022 
roku przedstawiłem radnym miejskim do akcepta-
cji sprawozdanie z wykonania budżetu oraz raport 

o stanie gminy za rok 2021. Nie był to rok łatwy, bowiem 
podobnie jak wcześniejszy upłynął w sporej części pod 
wpływem obostrzeń wynikających z Covid-19. Mimo 
wszystko jednak udało się nam zrealizować wiele waż-
nych inwestycji oraz przygotować interesujące projekty, 
które zresztą już realizujemy. Jestem bardzo zadowolony 

z faktu, że radni jednogłośnie udzielili mi absolutorium 
z wykonania budżetu, mając pełną świadomość, jak trudny 
był on w realizacji. Bardzo cieszy taka jednomyślność, 
bowiem w niektórych przypadkach wykonanie zapisanych 
w budżecie zadań wymagało naprawdę ogromnego wysiłku, 
a przede wszystkim determinacji całego urzędu. Inaczej 
było podczas głosowania nad wotum zaufania, w którym 
8 radnych (Jerzy Kmiecik, Zofia Roś, Grażyna Cabaj, Kry-
styna Wójtowicz, Bogdan Stanek, Marcin Sas, Edyta Krzy-
wińska oraz Anna Nowicka) zagłosowało za jego przyzna-
niem, 5 radnych wstrzymało się od głosu (Piotr Wal, Ryszard 
Chajec, Piotr Mroczek, Paweł Hipszer i Agnieszka Maduzia), 
zaś 2 radnych (Bartłomiej Ziaja oraz Barbara Szweda) zagło-
sowało przeciw. Nie znam argumentacji tych, którzy się ►
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Rehabilitacja 
w Samodzielnym 
Gminnym Publicznym 
Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej

Jeszcze w ubiegłym roku otrzymaliśmy z budżetu Woje-
wody Podkarpackiego 250 tys. zł na finansowanie dzia-
łań antycovidowych. Postanowiłem już wtedy – zgod-

nie z zasadami wydatkowania tych pieniędzy - przeznaczyć 
je na zwiększenie dostępności zabiegów rehabilitacyjnych 
dla wszystkich mieszkańców gminy. Rozwiązanie wyda-
wało się tym bardziej logiczne, że oprócz pomocy w powro-
cie do pełnej sprawności przez osoby, które ciężko przecho-
rowały covid, będzie można również poprawić dostępność 
zabiegów rehabilitacyjnych także i dla wszystkich pozo-
stałych mieszkańców gminy. Problemem okazała się jed-
nak lokalizacja. Ponieważ już wtedy miałem uzasadnione 
podstawy sądzić, że otrzymanie od Starostwa Powiatowego 
budynku starej bożnicy staje się coraz bardziej wątpliwe 
i przesuwa się na czas nieokreślony, postanowiłem inaczej 
rozwiązać problem. Od września br. przenosimy na parter 
dawnego gimnazjum Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej i zwalniamy w ten sposób miejsce w ośrodku zdro-
wia, gdzie po zamontowaniu windy w pomieszczeniach 
dawnej porodówki, które do tej pory zajmowała pomoc spo-
łeczna, zostaną przygotowane pomieszczenia pod gabinety 
i urządzenia rehabilitacyjne. Wiem, że na terenie gminy 
prowadzone są prywatne gabinety fizjoterapii, jednak zapo-
trzebowanie na zabiegi rehabilitacyjne jest tak duże, że 

mieszkańcy poszukują pomocy bardzo często poza miejscem 
zamieszkania. Ośrodek zdrowia zorganizuje więc rehabilita-
cję i wystąpi o kontrakt na te usługi do NFZ. Placówka zadba 
też o dostępny parking i właściwe otoczenie budynku, aby 
ułatwić mieszkańcom korzystanie z usług. Do końca tego 
miesiąca powinniśmy poznać wyłonionego w drodze prze-
targu wykonawcę zadania. 

Pragnę jednocześnie poinformować Państwa, że mam 
deklarację od dyrekcji Szkoły Podstawowej w Brzostku, iż 
uszczuplenie sal lekcyjnych, które na parterze budynku 
dawnego gimnazjum zajęte zostaną przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, nie będzie mieć wpływu na 
organizację zajęć lekcyjnych w szkole. Będą one prowadzone 
na piętrze budynku przy ul. Mysłowskiego oraz w budynku 
przy ul. Szkolnej i wszystkie lekcje będą się zaczynać o godz. 
8.00. Wszelkie zatem opowieści o systemie nauki na dwie 
zmiany proszę włożyć między bajki. Nie będzie też żadnych 
teatralnych zabiegów dzielenia kotarami klas lekcyjnych, 
gdyż po prostu przy dobrej organizacji pracy w szkole nie ma 
takiej potrzeby. Do tego pomocna okaże się nasza inwesty-
cja drogowa, która nie tylko stworzyła miejsca parkingowe 
pod Orlikiem, ale poprawiła też dojazd do budynku szkoły 
ul. Nad Potokiem.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

wstrzymali, bowiem nie przedstawili w dyskusji powodów 
takiego głosowania, natomiast w przypadku dwóch głosów 
„przeciw” jako powód podano brak chodników na ul. Sło-
necznej i w Nawsiu Brzosteckim. Myślę, że tym przypadku 
doszło do nieporozumienia, bowiem budowa chodników 
we wspomnianych miejscach jest zadaniem powiatowym 
a nie gminnym, a co więcej - w przedmiotowym roku 2021, 
którego dotyczył przedstawiony Radzie Miejskiej raport 
- powiat zgłosił te zadania w formie wniosku o dofinanso-
wanie przez Rządowy Fundusz Budowy Dróg. Jednocześnie 
Burmistrz Brzostku wyraził gotowość udzielenia pomocy 
Powiatowi Dębickiemu w realizacji tego zadania w połowie 
części kwoty, jaka przypadać miała na oba samorządy po 
uzyskaniu dofinansowania. Na wyniki naboru czekaliśmy 
praktycznie do grudnia 2021 roku, bowiem zadanie było cały 
czas na liście rezerwowej z szansami na uzyskanie finanso-
wania. Zarzut jest więc zupełnie bezzasadny, ale sprawa 
została wyjaśniona i mam nadzieję, że następnym razem 
przy głosowaniu nad wotum zaufania dla burmistrza ocena 
będzie już wynikać jedynie z raportu o stanie gminy za 2022 

rok. Myślę, że nie będzie też miała miejsca sytuacja, w której 
radny informuje mieszkańców, że „przez trzy lata kadencji 
starałem się składać wnioski, pisma, interweniować w spra-
wach mieszkańców… Ile z tych próśb przyniosło pozytywny 
skutek? Zero proszę państwa…” Tymczasem po zweryfiko-
waniu tej informacji okazało się, że indywidualnie radny 
nie składał żadnego wniosku w biurze Rady Miejskiej, żad-
nego wniosku u skarbnika lub sekretarza urzędu i żadnego 
do burmistrza ani jego zastępcy. Podpis radnego pojawia 
się tylko dwa razy na łącznej interpelacji klubu radnych PiS 
odnośnie informacji co do przebiegu prac dotyczących zdję-
cia opieki konserwatorskiej w granicach administracyjnych 
Brzostku, co, jak Państwo wiecie, udało się zrealizować oraz 
na jednym z projektów, który został oddalony z powodu błę-
dów formalnych, których nie usunięto. Wiem, że czasami 
działamy w sytuacji napięcia, bowiem przed wyborcami 
odpowiadamy bardzo często nie za nasze winy, ale musimy 
być w takich zarzutach bardzo precyzyjni także w trosce 
o naszą wiarygodność. 
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O co chodzi z tymi 
chodnikami?

W ostatnich tygodniach jednym z bardziej „chwytli-
wych” tematów samorządowych w naszej gminie 
stała się kwestia budowy chodników wzdłuż dróg 

powiatowych w Nawsiu Brzosteckim i w Brzostku w odcinku 
ul. Słonecznej. Jak mówi sama nazwa (droga powiatowa) oraz 
przepisy ustawy o drogach publicznych, przebudowa lub roz-
budowa drogi powiatowej, w tym w zakresie budowy chod-
nika, jest zadaniem samorządu powiatowego. Na podstawie 
odrębnych przepisów samorządy gminny i powiatowy mogą 
współpracować przy realizacji swoich zadań, m.in. udziela-
jąc sobie pomocy finansowej. Mając na względzie ograniczone 
możliwości powiatu, a przede wszystkim interes swoich miesz-
kańców korzystających z dróg powiatowych, Gmina Brzostek 
od lat wspierała finansowo powiat w realizacji zadań inwesty-
cyjnych i remontowych. Jako korzystający z pomocy gminy, 
władze powiatu planując poszczególne inwestycje, zawsze 
działały w porozumieniu i w zgodzie z aktualnym wójtem, 
a następnie burmistrzem.

Wydawało się, że po przejęciu władzy przez nowy zarząd 
powiatu sytuacja będzie wyglądać podobnie. Pierwsze spotka-
nia i ustalenia już w 2018 roku doprowadziły do wyznaczenia 
kolejności i  priorytetowości poszczególnych inwestycji, któ-
re miałby realizować Powiat Dębicki, a które deklarowała się 
wesprzeć gmina. Niestety, w toku kadencji władze powiatu 
mimo interwencji gminy i moich jako radnego zaczęły ustaloną 
kolejność i zakres kwestionować. Pozostawię domysłowi Czy-
telników, co i kto mógł mieć na to wpływ. 

Szczęśliwie (i przyznam, że dzięki staraniom starosty 
i zarządu powiatu) udało się pozyskać środki rządowe na zre-
alizowanie priorytetowego zadania, jakim był remont drogi 
powiatowej w  odcinku Wola Brzostecka - Kamienica Górna 
- Bączałka - Smarżowa. Wkład własny, w wysokości ponad 
700 tys. każdy, zapewniły powiat i gmina. Nie był to wpraw-
dzie wydatek inwestycyjny (są nimi budowy, przebudowy 
i rozbudowy – remonty już nie). Jednak najistotniejsze było 
poprawienie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi. 
Niestety, wniosek powiatu nie uzyskał rządowego dofinanso-
wania dla budowy chodników przy ul. Słonecznej i w Nawsiu 
Brzosteckim. Jasne stało się, że te zadania będą musiały zostać 
zrealizowane siłami samorządu. Gmina Brzostek reprezento-
wana przez burmistrza od początku deklarowała udzielenie 
wsparcia finansowego dla inwestycji w obu miejscowościach. 
Ze zdziwieniem przyjęliśmy wiadomość, że zarząd powiatu, 
mimo wcześniejszego pisma, w projekcie budżetu na 2022 rok 
umieścił tylko zadanie dotyczące Nawsia, pomijając ul.  Sło-
neczną. Interweniowałem w tej sprawie podczas sesji budże-
towej i swoje poparcie dla projektu budżetu uwarunkowałem 
deklaracją starosty i zarządu powiatu, że w roku bieżącym 
podjęta zostanie zarówno budowa jednego, jak i drugiego 
odcinka chodnika. Taką deklarację uzyskałem. W ślad za nią 
władze powiatu skierowały do burmistrza naszej gminy pismo 
z prośbą o wsparcie finansowe w kwocie po 500 tys. zł na 

jedno i drugie zadanie. Burmistrz przekazał staroście, że gmi-
na z chęcią udzieli pomocy powiatowi, zaznaczając, że kwotę 
określi dopiero po rozstrzygnięciu przetargów na najważniej-
sze inwestycje gminne. Taką informację przekazał także pod-
czas sesji absolutoryjnej.

Musicie Państwo jednak wiedzieć, że finansowe wsparcie 
dla zadań powiatu zawsze wiąże się z rezygnacją z realizacji 
części inwestycji zaplanowanych w budżecie gminy. Pieniądze 
nie biorą się znikąd i najnormalniej w świecie trzeba je z jed-
nego zadania na drugie przenieść. Stąd nie należy dziwić się 
wątpliwościom części radnych. Mając na względzie te wątpli-
wości, a także realne koszty realizacji inwestycji doprowadzi-
łem do spotkania pomiędzy burmistrzem Wojciechem Stani-
szewskim a wicestarostą Adamem Pieniążkiem i dyrektorem 
Zarządu Dróg Powiatowych Tomaszem Pyzią, w którym brali 
udział także radny Andrzej Witek, zastępca burmistrza Adam 
Kostrząb i moja osoba. Wypracowano wspólne stanowisko 
w sprawie pomocy, jakiej gmina udzieli powiatowi na budo-
wę obu chodników i środków, jakie przeznaczy na realizację 
tych zadań powiat (łącznie będzie to 2 mln zł ze strony gminy 
i 2 mln zł ze strony powiatu). Ustalenia te uzyskały aprobatę 
większości radnych Rady Miejskiej w Brzostku. Teraz czas na 
ruch starosty, zarządu i rady powiatu. Cieszę się, że pomimo 
rozbieżności w wielu kwestiach i prób skonfliktowania władz 
powiatu i gminy, jakie podejmują niektóre środowiska, udało 
się wypracować porozumienie, którego owocem będzie budo-
wa dwóch ważnych odcinków chodnika. Okazuje się, że nadal 
aktualne pozostaje moje stwierdzenie sprzed kilku lat – nasz 
powiat nie jest w stanie realizować większych inwestycji bez 
wsparcia gminy i nie zmienią tego żadne przedwyborcze zaklę-
cia. Bez gminy ani rusz! Oby tylko obecne i przyszłe władze 
powiatu pamiętały, że sięgając po pomoc finansową gminy, 
należy trzymać się ustaleń i uważnie wsłuchiwać się w głos 
gminnych włodarzy, którzy lepiej odczytują potrzeby swoich 
mieszkańców niż ktoś, kto spogląda na Brzostek z perspekty-
wy Dębicy.

Daniel Wójcik 
Radny Rady Powiatu Dębickiego

Od redakcji

Jak zapewne Państwo zauważyli, po pandemicznych 
przestojach „Wiadomości Brzosteckie” ukazują 
się co miesiąc. Wszystkie instytucje w przyspie-

szonym tempie nadrabiają zaległości w organizowaniu 
przeróżnych imprez, więc na łamach naszego miesięcz-
nika możemy zamieszczać mnóstwo relacji z festynów, 
zabaw, konkursów, koncertów, zawodów i innych wyda-
rzeń, co nas bardzo cieszy. Niestety, mamy też przykrą 
informację – z powodu szalejącej inflacji i cen rosnących 
w zawrotnym tempie jesteśmy zmuszeni do ogranicze-
nia objętości „WB” (ostatnio z trudem mieściliśmy się na 
52 stronach, a gazeta przewidziana jest na 36). Dlatego 
też w pierwszej kolejności będziemy publikować mate-
riały zamawiane, odnoszące się do lokalnych i bieżących 
spraw i wydarzeń. Pozostałe teksty – w miarę wolnego 
miejsca. Miejmy nadzieję, że to sytuacja przejściowa. 

U. Kobak
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„Zawołani po imieniu”

22 czerwca 2022 roku Instytut Pileckiego wraz 
z Gminą Brzostek i Powiatem Dębickim 
w ramach projektu „Zawołani po imieniu” 

odsłonił w Brzostku pomnik poświęcony Janowi Janto-
niowi oraz Apolonii i Stanisławowi Gaconiom. Poświęcili 
oni swoje życie, niosąc pomoc ukrywającym się Żydom. 
Uroczystość rozpoczęła msza św., której przewodniczył 
biskup senior Kazimierz Górny w obecności innych księży 
oraz rodzin zamordowanych, a także wojewody podkar-
packiego Radosława Wiatra, który reprezentował premiera 
Mateusza Morawieckiego, dyrektora Instytutu Pileckiego 
prof. Małgorzaty Gawin oraz parlamentarzystów i samorzą-
dowców z powiatów dębickiego i jasielskiego. Gospodarzy 
swoją obecnością zaszczycił również członek Międzynaro-
dowej Rady Oświęcimskiej prof. Jonathan Webber oraz rabin 
pomocniczy Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie 
Yehoshua Ellis.

Podczas uroczystości odsłonięcia pomnika obecne były 
rodziny zamordowanych Polaków: Maria Mikrut, córka 
zamordowanego Jana Jantonia, Wioletta Kurek - pra-
wnuczka Jana Jantonia, Helena Mroczkowska - córka 
brata zamordowanego Stanisława Gaconia oraz Ignacy 
Przywara - wnuk brata zamordowanej Apolonii Gacoń. 
Odczytano również list, jaki skierował do obecnych Asher 
Roth, krewny rodziny Fischów, zamordowanej wraz z Janem 
Jantoniem.

Jan Jantoń wraz z żoną Bronisławą oraz czworgiem dzieci 
mieszkał w Woli Brzosteckiej, zajmując się gospodarstwem. 
Od 1942 roku pomagał przetrwać trudny czas żydowskim 
znajomym z rodziny Fischów. Początkowo Sara, Hena i jej 
dzieci Ruchla, Feiga, Rojza oraz Mojżesz, a także wnuczka 

Estera przez około trzy miesiące ukrywali się w ich obejściu, 
a następnie - w obawie przed donosem - w szałasie, który 
zbudowali w pobliskim lesie. Niestety, powiadomiono o tym 
Niemców, którzy znaleźli kryjówkę, zamordowali obecnych 
tam Żydów, a następnie zastrzelili Jana Jantonia, który aku-
rat przyniósł im żywność. Wszystkie ofiary zostały pogrze-
bane w zbiorowej mogile, gdzie spoczywają do dziś. Instytut 
Pileckiego poinformował, że w czasie przygotowań do upa-
miętnienia udało się nawiązać kontakt z żyjącymi członka-
mi rodziny Fischów zamordowanej wraz z Janem Jantoniem.

Apolonia i Stanisław Gaconiowie prowadzili gospo-
darstwo rolne na granicy wsi Bukowa i Januszkowice. Byli 
rodziną bezdzietną, dlatego postanowili przyjąć pod swój 
dach żydowską dziewczynkę z rodziny Korzenników, któ-
rą przedstawiali jako siostrzenicę Apolonii. Niestety, na 
skutek donosu 28 maja 1943 r. gestapo przybyło do domu 
Gaconiów, w którym zastrzeliło dziecko wraz z opiekuna-
mi. Pochowano ich we wspólnej mogile, ale po kilku tygo-
dniach udało się przenieść zwłoki Apolonii i Stanisława 
Gaconiów na cmentarz, zaś dziewczynka do dziś spoczywa 
na miejscu egzekucji. Fundacja Shoah dysponuje opisem 
tej zbrodni: „Mój wujek miał dziecko, dziewczynkę. Miała 

Burmistrz Wojciech Staniszewski • fot Jakub Batycki
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może ponad roczek, blond włosy i niebieskie oczy. 
Nikt nie podejrzewałby, że jest Żydówką. Zdecydo-
wał się oddać ją rolnikom, których znał. Oni nie 
mieli własnych dzieci – jednak bardzo chcieli mieć 
potomstwo. Skontaktował się z nimi i ustalił, że 
przysposobią to dziecko. Pewnego razu, gdy byłam 
na strychu [relacjonująca ukrywała się w Sowinie, 
około półtora kilometra od gospodarstwa Gaco-
niów], kobieta [prawdopodobnie Anna Kopeć] przy-
szła, mówiąc, że gestapo jest w okolicy, że wiedzą, 
że gdzieś ukrywają się Żydzi (…) Dowiedzieliśmy 
się, że poszli tam, gdzie ukrywała się córeczka 
mojego wujka (…) Przyszli i bili męża i żonę, pró-
bując wyciągnąć z nich, że dziecko jest żydowskie. 
Torturowali ją i w końcu powiedziała. Zabili wszyst-
kich: męża, żonę i dziecko” – mówiła Tema Krueger 
w wywiadzie dla badaczy z USC Shoah Foundation.

Po wielu latach udało się nam wraz z Instytutem 
Pileckiego nie tylko przypomnieć o ludziach, którzy 
są naszymi bohaterami, ale przede wszystkim o ich 
śmierci, którą im zadano jedynie za pomoc drugie-
mu człowiekowi. Patrząc na taką postawę ocza-
mi realiów lat 1942/1943, możemy dopiero w pełni 
zrozumieć to, co wtedy się wydarzyło. W tym kon-
tekście słowa z homilii ks. prof. Bogdana Stanasz-
ka o „rozumieniu pewnych wydarzeń” nabierają 
pełnego znaczenia. Śmierć bowiem za drugiego 
człowieka warta jest nie tylko pomnika, ale przede 
wszystkim szacunku i wiecznej pamięci. To jest 
prawdziwe rozumienie takich wydarzeń. 



www.wiadomoscibrzosteckie.pl

nr 7/202210

Czy złożyłeś 
deklarację?

Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków - CEEB jest poprawa jakości powietrza 
poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczysz-

czeń – emisji substancji powodujących smog i jest waż-
nym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów, to 
miejsce, gdzie będą dostępne również informacje na temat 
wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Sys-
tem jako centrum wiedzy dla obywatela w znaczący sposób 
ułatwi pozyskanie informacji, które są niezbędne np. przy 
ubieganiu się o dofinansowanie na wymianę starego kotła. 

Głównym motywem stworzenia CEEB jest uruchomienie 
dla obywateli usług, które przyczynią się do poprawy stanu 
technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. 
zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji 
budynku.

Każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego 
i niemieszkalnego miał obowiązek złożenia deklaracji doty-
czącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw trwał w okresie 
od 2021-07-01 do 2022-06-30. Można było to zrobić na dwa 
sposoby:

- Elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, 
wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis 
kwalifikowany.

- W wersji papierowej, składając ją osobiście 
w Urzędzie miasta/gminy zgodnie z lokalizacją 
budynku albo wysyłając ją tradycyjną pocztą.

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji 
zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględnia-
jącymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomo-
dernizacji i remontów oraz o centralnej ewi-
dencji emisyjności budynków wprowadza 
się sankcje karne, które mogą być nakładane 
w przypadku niezłożenia w ustawowym ter-
minie ww. deklaracji. 

Za brak złożenia deklaracji dotyczącej 
źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla 
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 
grozi grzywna, która jest wymierzana na 
zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. 
Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złoży-
liśmy deklaracji, zanim organ wykonawczy 
Burmistrz Brzostku „poweźmie o tym infor-
mację”, możemy uniknąć kary, składając sto-
sowną deklarację w ramach czynnego żalu. 

Właściciele/współwłaściciele lub zarząd-
cy budynków mieszkalnych i niemieszkal-
nych położonych na terenie Gminy Brzostek, 
którzy w ustawowym terminie nie złożyli 

deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, 
powinni zrobić to jak najszybciej w biurze nr 8 (na parterze) 
Urzędu Miejskiego w Brzostku (nr tel.: 14 6803 006).

Ranking gmin, który jest dostępny pod adresem: https://
zoneapp.gunb.gov.pl/ranking/ powstał w oparciu o licz-
bę punktów adresowych przypisanych do obszaru danej 
gminy. 

O pozycji gminy w rankingu decyduje liczba punk-
tów adresowych, dla których została złożona co najmniej 
1 deklaracja w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Punkty adresowe budynków mieszkalnych i niemiesz-
kalnych przypisane dla Gminy Brzostek w chwili obecnej są 
w dalszym ciągu weryfikowane i aktualizowane, ponieważ 
zawierają adresy budynków – pustostanów lub budynków 
nieistniejących, nieposiadających źródeł ciepła.

Ranking gmin dostępny pod adresem https://zoneapp.
gunb.gov.pl/ranking/ wskazuje, iż Gmina Brzostek - według 
stanu na dzień 7 lipca 2022, godz.: 11:03, posiada 4141 – 
punktów adresowych, z czego na 3158 – punktów adreso-
wych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych złożono 
co najmniej 1 deklarację, co daje 76 % poziomu wypełnienia 
bazy CEEB dla gminy Brzostek. 

Poniżej prezentujemy analizę złożonych z terenu Gmi-
ny Brzostek deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł 
spalania paliw przedstawioną w rozbiciu na poszczególne 
miejscowości:

W dalszym ciągu wprowadzamy i przyjmujemy nowe 
deklaracje dotyczące źródeł ciepła oraz weryfikujemy adre-
sy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, sprawdza-
jąc, czy są to adresy aktualne, co za tym idzie baza CEEB 
z dnia na dzień się powiększa. 

Analiza graficzna

Referat Mienia Komunalnego 
i Ochrony Środowiska 

Urzędu Miejskiego w Brzostku
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Liczba złożonych deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł 
spalania paliw w poszczególnych miejscowościach 
Gminy Brzostek na dzień 2022-07-07 wynosi 3158.
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Pod koniec czerwca Zuzanna Rogala na zawsze opuściła zespół redakcyjny „Wiadomości 
Brzosteckich”. Odeszła od nas niedościgniona mistrzyni gawędziarstwa, rozkochana 
w rozbudowanych opisach lokalnej przyrody i rodowodach ludzi stąd. Zajmowała 

w brzosteckiej społeczności szczególne miejsce i na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Jadwiga Serwińska

Pamięci naszej Drogiej 
Przyjaciółki, Pani Zuzanny 

Rogali 

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania
Jakbyś swym odejściem nie chciała nas smucić

Jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
Że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

ks. Jan Twardowski

Już się Jej dusza uniosła nad góry 
Już błękit nieba zewsząd Ją otoczył
Już niebo przed Nią rozproszyło chmury
By w jego światłach zatopiła oczy

Już Anioł zgasił latarnię Jej życia
I gwiezdnym kobiercem wiedzie Ją przed Pana
Spragniona widoku Boskiego oblicza
Pyta nas jednak: Czy byłam kochana?

Czy misję życiową dobrze wypełniłam?
Czy miłość mi była zawsze drogowskazem?
Wiem wiele błędów w życiu popełniłam
Czy Bóg miłosierdzie mi Swoje okaże?

Wierzymy, że słyszysz zapewnienie szczere
Które niech Anioł do Boga zaniesie
Że byłaś Polką, Matką i nauczycielem
Jakich dziś rzadko znajdujemy w świecie 

Że ziemia brzostecka była Ci tak miłą
Żeś jej hołd składała w całej swej twórczości
Kłaniałaś się krzyżom kapliczkom mogiłom
Podkreślając ich piękno i cechy polskości

W opis krajobrazu jak w portret rodzinny
Wtapiałaś bohaterów kręte życia drogi 
Z szacunku dla przodków i dla lat dziecinnych 
Utrwalałaś omszałe ich przeszłości progi

Wierząc że próg domu jest stróżem pamięci
I ważnym trwałości pokoleń dowodem
Pragnęłaś też młodych do wiary zachęcić
Że można się chlubić własnym rodowodem

Stąd każdy felieton był zwiewną melodią
Opisów gorących od nadmiaru wzruszeń
Delikatnie owijał przeszłość melancholią
Dawnych wydarzeń - dla mądrych pouczeń

Miejscowe tradycje i wiejskie zwyczaje
Z wielkim szacunkiem utrwaliłaś piórem

Jak dawni poeci dla których był rajem 
Kraj lat dziecinnych pod nieba lazurem

Cieszyły się uznaniem serc wielu Rodaków
Czułe wspomnienia niegdysiejszych zdarzeń
Bo niczym pożółkłe kartki z kalendarza
Wskazywały na źródło ich tęsknot i marzeń

Czym byłoby jednak o Tobie zeznanie
Gdyby nie wspomnieć rodzinnej miłości!
A zwłaszcza nad zdrowiem Syna czuwanie 
Pełne ofiarnej matczynej czułości

Starałaś się łączyć każdy dzień przeżyty
Z uczeniem Piotra miłości do Boga
On wie jak postępuje człowiek przyzwoity
A w niebo prowadzi nieraz trudna droga

Kiedy schorowana stałaś u drzwi biedy
W sercach ludzi łamałaś egoizmu zamki 
I obojętności rygle - by w razie potrzeby
pomocy Mu nie brakło gdy braknie Mu Matki

I nie były to Twoje skrywane pragnienia
Lecz okazywane jawnie w ostrości przemiennej
Jak mozaika radości i bólu istnienia
I matczynej troski o życie codzienne

Pisząc walczyłaś o porządek świata
W którym jest miejsce dla prawd przemilczanych
I w którym miłość wzajemna do brata
Nie stoi w szeregu spraw zapomnianych

Poświęciłaś szmat życia pracy wychowawcy 
Kulturze ludowej i chóru odnowie 
Dobrze by było, by Twoi następcy
Podobni do Ciebie byli - choć w połowie!

By potrafili śpiewać w jednym chórze 
Choć wiatr historii zawieje inaczej
Nie traktowali swojej przez życie podróży
Jak kram jarmarczny z wyborem odznaczeń

Dziś za działalność co serca przemienia 
Odchodzisz otoczona wdzięcznością serc wielu
A uczniów Twoich pogodne wspomnienia 
Dobrze świadczą o Tobie jako o nauczycielu

Ufamy mocno, że znajdziesz wytchnienie
Że Bóg Ci za wszystko zapłaci obficie
Nie będziesz błądzić po gwiezdnych przestrzeniach
Lecz w Jego królestwie znajdziesz nowe życie
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Składamy Bogu dzisiaj dziękczynienie
Za Twoją pracę, za wzorzec nam dany
A miłe chwil razem spędzonych wspomnienia
Na zawsze w pamięci swojej zachowamy

Wojciech Staniszewski

Zmarła Zuzanna Rogalowa
Na cmentarzu parafialnym w Brzostku pożegnaliśmy śp. 

Zuzannę Rogalową, wspaniałego nauczyciela, społecznika, 
osobę niezwykle zasłużoną dla naszego miasta. Przez ponad 
trzydzieści lat jako polonista i nauczyciel muzyki organizo-
wała życie artystyczne szkoły podstawowej w Brzostku, 
będąc w tym względzie prawdziwym kontynuatorem trady-
cji wybitnych brzosteckich pedagogów. Była nauczycielem 
wyjątkowym, który uczył nie tylko przedmiotu, ale przede 
wszystkim tolerancji, wrażliwości na krzywdę innych ludzi 
i samopomocy. 

Brzostek pożegnał autorkę wielu publikacji poświęco-
nych mieszkańcom oraz wieloletniego współpracownika 
„Wiadomości Brzosteckich” i uczestnika życia kulturalnego 
naszej miejscowości. Jej odejście to również wielka strata dla 
naszej parafii, a zwłaszcza dla Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej, którym poświęcała tak wiele troski i zainteresowania.

Także i ja żegnam w osobie Zmarłej mojego najlepszego 
wychowawcę i najwspanialszego nauczyciela, który obudził 
we mnie potrzebę czytania książek, zainteresowanie muzy-
ką i patriotyzm, który zawiera się nie tylko w deklaracjach, 
a przede wszystkim w codziennej pracy dla Rzeczpospolitej. 
Żegnam również Osobę, która nauczyła mnie tolerancji dla 
ludzi innych wyznań, poglądów czy narodowości, podkre-
ślając zawsze, że każdy człowiek jest równy, ważny i ma pra-
wo do szczęścia. 

Odpoczywaj w pokoju.

Halina Wojdyłówna

Ku zachowaniu pamięci o mojej drogiej 
Przyjaciółce Zuzannie Rogalowej

Aż trudno uwierzyć, że nie ma Jej już z nami. Właściwie 
– jest – tylko w innej postaci, w tej, w której z króciutką tyl-
ko przerwą – zwaną życiem istnieliśmy i istnieć będziemy 
wiecznie. A jednak ta wieczna egzystencja nasza w swojej 
boskości i materialności niepojęta, przerasta nas i nie jest 
nam bliska tak, jak to na krótko dane nam życie. I choć ludz-
kie życie w kosmicznej skali trwa ułamek sekundy, to dzieje 
się w nim tak wiele, że nie sposób opisać tego w opasłych 
tomach.

Zuzanna zostawiła ślady swego istnienia i tego, czym 
to istnienie wypełniała, a była to miłość do Jej rodziców, 
męża, dzieci, wnuków, swoich uczniów, do mieszkańców 
gminy brzosteckiej, do przyjaciół, chyba do każdego, z kim 
się zetknęła. Jej ślady stały się cząstką nas wszystkich, któ-
rzyśmy Ją znali. Promieniała swą dobrocią, radością życia 
– nie zawsze przecież łatwego. Zawód swój wyuczony – 
nauczycielski wykonywała z wielkim oddaniem. Pisze o tym 
w jednej ze swoich książek. Była polonistką i nauczycielką 
muzyki. Muzykę – tę najdoskonalszą, a zarazem najulotniej-
szą ze wszystkich sztuk, która rodząc się, zanika - pewnie 
najbardziej miłowała. W swoich książkach i czasopismach 
opisała też losy wielu mieszkańców ziemi brzosteckiej. Mało 
jest takich publikacji. To ważne pozycje w historii nasze-
go regionu. Była człowiekiem czynu na rzecz społeczności 
brzosteckiej. Jej chóry rozbrzmiewały w szkołach, w domu 
kultury i w kościele. Była też osobą głębokiej wiary. Niech 
więc doznaje szczęścia wiekuistego wśród chórów aniel-
skich, a w nas niech pamięć o Niej potęguje dobro.

Napisałam te słowa z wdzięcznością dnia 25 czerwca 
2022 r. w dniu pogrzebu mojej drogiej Przyjaciółki. 

Szczególne 
wyróżnienie 
Julii

Podczas uroczystego apelu na 
zakończenie roku szkolnego 
2021/2022 w Szkole Podstawowej 

im. Adama Mickiewicza w Januszkowi-
cach, za bardzo dobre wyniki w nauce 
i wzorowe zachowanie zostało wyróż-
nionych wielu uczniów naszej szkoły. 
Jednakże szczególnie wśród nich uho-
norowana została Julia Kowalska, 
uczennica klasy ósmej.

Julia od 9 lat, czyli od „zerówki” 
poprzez wszystkie klasy szkoły pod-
stawowej uczestniczyła we wszystkich 

zajęciach szkolnych, nie opuszczając 
ani jednej godziny lekcyjnej. Osobi-
ście nigdy nie spotkałem się z takim 
zaangażowaniem ze strony uczniów 
w jakiejkolwiek ze szkół. Należy rów-
nież wspomnieć, iż przez te wszystkie 
lata spędzone w murach naszej szkoły 
Julia bardzo angażowała się w reali-
zację zadań w Samorządzie Uczniow-
skim, biorąc udział w różnych projek-
tach, a ostatnim, w którym została 
szczególnie wyróżniona w klasie 
ósmej wraz z koleżanką Nadią Brągiel, 
był wyjazd do Warszawy w związku 
z uczestnictwem w XXVIII edycji Sejmu 
Dzieci i Młodzieży, której tegoroczny 
temat brzmiał: Jakie ideały żołnierzy 
Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbroj-
nych przetrwały i odniosły zwycięstwo? 
Które z tych wartości są dla Ciebie waż-
ne? Przedstaw na przykładzie wybrane-
go bohatera lub bohaterki. 

Dzięki wielkiemu wkładowi pra-
cy uczennice z naszej szkoły znala-
zły się w nielicznej drużynie laure-
atów z całej Polski, za co obie zostały 
wynagrodzone.

Dodat kowo za tak wzoro-
wą frekwencję Julia otrzymała 
z rąk dyrektor szkoły Ewy Ziai nagro-
dę w postaci pamiątkowego długopisu 
z grawerem. 

Stefan Kokoczka
Opiekun SU
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Rodzina z Cambridge 
odpisuje uczniom 
z Kamienicy Górnej

W marcu 2022 r. uczniowie klasy siódmej wraz 
z nauczycielką języka angielskiego posta-
nowili napisać list do księcia i księżnej Cam-

bridge – Williama i Kate. Na początku zostali zapoznani 
z ciekawostkami i obyczajami brytyjskiej rodziny królew-
skiej poprzez pokazywanie rozmaitych zdjęć z Internetu 
oraz ciekawe historyjki. Następnie uczniowie zastanawiali 
się, o czym chcieliby napisać oraz co mogliby dołączyć do 
listu. Ostatecznie zawarli w liście życzenia z okazji zbli-
żającej się rocznicy ślubu pary książęcej, napisali kilka 
słów o szkole w Kamienicy Górnej, a także krótko opisali 
swoje zainteresowania. Ponadto do listu dołączyliśmy 
przepiękny portret księcia Williama i księżnej Kate wraz 
z dziećmi narysowany przez naszą uczennicę oraz wła-
snoręcznie wykonaną kartkę wielkanocną z życzeniami 
w języku angielskim. Po dokładnym sprawdzeniu treści 
listu przez nauczycielkę, list został wysłany do „Clarence 
House” w Londynie (Wielka Brytania). Dzięki skorzysta-
niu z możliwości śledzenia paczek i przesyłek sprawdzi-
liśmy, że nasz list dotarł pod wskazany adres. Po trzech 
miesiącach oczekiwania, otrzymaliśmy upragnioną odpo-
wiedź! Radości nie było końca! Jest to wielki sukces dla 
naszej szkoły i powód do dumy. 

Nauczycielka języka angielskiego

Wielbłąd w Brzostku

Szanowni Czytelnicy, w lipcowym numerze pisali-
śmy o pikniku „Pod wielkim dachem nieba” zorga-
nizowanym przez Szkołę Podstawową w Brzostku, 

gdzie wspomnieliśmy, że pojawił się też wielbłąd. Niestety, 
nie zmieściła się już fotografia uwieczniająca pobyt „zwie-
rzaka” w naszej miejscowości. Na życzenie Czytelników 
teraz prezentujemy ruchliwego baktriana i kilku szejków 
arabskich w oczekiwaniu na spotkanie z publicznością. 

UK
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Stowarzyszenie 
Aktywny 
Brzostek 
w Boguchwale

Stowarzyszenie Aktywny Brzo-
stek, „dowodzone” przez Marię 
Smoroń, znów aktywnie i ciekawie 
spędziło czas.

26 czerwca 2022 r. odwiedziliśmy 
XXIII Regionalną Wystawę Zwierząt 
Hodowlanych w Boguchwale k. Rze-
szowa zorganizowaną przez Podkar-
packi Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 
Obejrzeliśmy dorobek hodowlany pod-
karpackich rolników prezentujących 
bydło mleczne i mięsne, owce i kozy, 
króliki i inne zwierzęta futerkowe, 
konie, alpaki, pszczoły oraz drób użyt-
kowy i ozdobny. Wydarzeniu towa-
rzyszyły liczne pokazy i konkursy, np. 
prezentacja źrebiąt i cieląt przez dzieci 
hodowców czy pokaz umiejętności 
jeździeckich. Zwiedzających przycią-
gały także inne atrakcje. Nowoczesne 
ciągniki i maszyny rolnicze wzbudzały 

zainteresowanie nie tylko rolników. 
Kiermasze produktów ekologicznych, 
miodów, rękodzieła ludowego groma-
dziły tłumy oglądających i kupują-
cych. Hodowcy, szkółkarze, ogrodnicy 
i działkowcy, miłośnicy róż i wszelakich 
roślin ozdobnych, pszczelarze, zielarze, 
piekarze i wytwórcy regionalnych pro-
duktów żywnościowych, rzemieślnicy 
podkarpaccy i rękodzielnicy - eksponu-
jąc piękne i dorodne zwierzęta, kwia-
ty, krzewy, sadzonki drzew oraz wiele 
innych produktów – pokazali piękno 
i różnorodność Podkarpacia.

A kto lubi, mógł na zakończenie 
posłuchać koncertu Sławomira i potań-
czyć w rytm jego piosenek.

Warto odejść od telewizorów oraz 
innych monitorów i wspólnie ze Stowa-
rzyszeniem Aktywny Brzostek udać się 
na kolejną wyprawę. Dokąd?

Pomyślimy, Pani Mario! 

Aktywny Brzostek

Soliści kapeli 
Zastawnych 
w Kazimierzu 
Dolnym

W dniach 23-26 czerwca po raz 
56. odbył się najważniejszy 
w kraju festiwal muzyki tra-

dycyjnej – Festiwal Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad 
Wisłą. Wzięło w nim udział ponad 650 
najlepszych muzykantów i śpiewaków 
z całej Polski. Skrzypek Józef Śliwa 
i cymbalista Jakub Zastawny zostali 
wytypowani do reprezentowania 
naszego województwa w kategorii soli-
stów instrumentalistów. Jak się oka-
zało - ich występy zostały docenione 
przez jury kazimierskiego festiwalu.

Jakub, grając na cymbałach, otrzy-
mał III nagrodę, natomiast Józef (na 
skrzypcach) został doceniony w wyjąt-
kowy sposób. Jego starodawny styl gry 
i repertuar przyczynił się do otrzyma-
nia nagrody, którą jury wręcza nielicz-
nym uczestnikom. W kategorii solistów 
instrumentalistów komisja konkurso-
wa przyznała Panu Śliwie „Nagrodę 
Specjalną im. Prof. Jana Stęszewskie-
go”. Jest to szczególna nagroda, któ-
rą otrzymują najbardziej autentyczni 
muzykanci, za wyjątkową stylowość 
i autentyczność gry. Warto wspo-
mnieć, iż prof. Stęszewski był wielolet-
nim jurorem Festiwalu w Kazimierzu, 
a interesował się szczególnie grą trady-
cyjnych skrzypków. 

Nasi soliści wezmą udział rów-
nież w „56. Sabałowych Bajaniach” 
w Bukowinie Tatrzańskiej. Jest to drugi 
co do wielkości i rangi po wspomina-
nym kazimierskim festiwalu, konkurs 
muzyki tradycyjnej. Jakub i Józef poja-
dą tam 13 sierpnia, wcześniej jednak 

pograją do tańca już z całą kapelą na 
różnych imprezach, np. na potańców-
ce w winnicy „Sztukówka” 30 lipca. 
Zapraszamy! 

• fot. Zbigniew
 SzczucińskiJakub Zastawny
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„Gdzie jesteś Mały Książę?”- 
nowy spektakl amatorskiego 
teatru

Amatorski ruch teatralny istnieje przy Domu Kultury 
w Brzostku od ponad dwudziestu lat i skupia przede 
wszystkim dzieci, ale też i młodzież. Zwykle był to 

podział na: teatrzyk dziecięcy „Biedronki” działający od 
samego początku, teatrzyk kukiełkowy „Brzostusie” (trwa-
jący dwa lata) oraz młodzieżowe grupy teatralne, które przy-
bierały różne nazwy: „Chichot” (ok. 3 lat) i „ArTystokraci” 
(5 lat.) Ten ostatni zdobył uznanie nie tylko lokalnej społecz-
ności, ale i pozalokalnej, gdyż brał udział w ogólnopolskich 
przeglądach w Krośnie oraz Poznaniu. Niestety, trwająca 
od dwóch lat pandemia osłabiła tę działalność. Wprawdzie 
w trakcie jej trwania odbywały się zajęcia teatralne, ale były 
przerywane ciągłymi obostrzeniami. Ponieważ w zajęciach 
uczestniczyły zarówno młodsze dzieci, jak i starsi ucznio-
wie VII i VIII klas, toteż spośród różnorodnych propozycji 
scenariuszy do realizacji, wybór padł na „Małego Księcia”. 
Został przygotowany autorski scenariusz w oparciu o utwór 
znanego francuskiego pisarza Antoniego de Saint-Exupe-
ry’ego, taką metodą, aby odnalazły się w nim również dzieci 
z młodszych klas szkoły podstawowej (II-IV). W taki to spo-
sób powstała dziecięco-młodzieżowa grupa teatralna. Na 
początku wydawało się, że to połączenie nie ma racji bytu, 
gdyż predyspozycje amatorów zabaw teatralnych są uza-
leżnione wiekowo. Jednak okazało się, że grupa bardzo się 
zgrała (wszelako teatr potrafi integrować). Mimo różnic wie-
kowych między członkami zespołu nawiązały się przyjaciel-
skie więzy, nie było żadnych kłótni i niedomówień, a cecha 
utworu, który został wzięty na warsztat, spowodowała, że się 
nawzajem uzupełniali. Młodsze dzieci sprawdziły się w tań-
cach i piosence, zaś starsze w realizowaniu tekstu sztuki, 
którego było niemało. Starano się bowiem przekazać w pełni 
przesłanie utworu, nie pominąwszy tak ważnych sentencji. 
W spektaklu zostały przedstawione niemal wszystkie formy 
wyrazu artystycznego jak: dialogi, monologi, pantomina, 

choreografia tańców, aranżacja piosenki, oprawa muzyczna. 
Nie zabrakło też odpowiednich strojów i rekwizytów oraz 
scenografii. Ta ostatnia była multimedialna, co umożliwiało 
szybką zmianę, a przedstawieniu dodawało postępowo-
ści. Jeśli o tym mowa, to muszę nadmienić, że ta dzisiejsza 
„nowoczesność” możliwa za pośrednictwem Internetu jest 
bardzo przydatna w prowadzeniu teatru amatorskiego. Na 
Facebooku została utworzona grupa z członków zespołu 
pn. „Teatralni”, gdzie można było się porozumiewać odno-
śnie spotkań, zamieścić scenariusz (jeśli ktoś zgubił, mógł 
wydrukować), a także informacje dotyczące ćwiczeń dykcji, 
zasad ruchu scenicznego, osobistej prezentacji itp. Uważam, 
że bardzo to było przydatne.

Na premierowe przedstawienie, które odbyło się w poło-
wie czerwca młodzi adepci sztuki teatralnej zaprosili swoich 
nauczycieli, rodziców i znajomych. W tym miejscu - ukłony 
w stronę Niny Wodzisz z CKiCz w Brzostku, która wykonała 
ciekawe zaproszenia.

W niedzielne popołudnie trzynastoosobowa grupa 
teatralna (okazało się, że „trzynastka” też potrafi być szczę-
śliwa) miała okazję zaprezentować swe sceniczne umie-
jętności w spektaklu „Gdzie jesteś Mały Książę?. Występ 
poprzedził multimedialny krótki filmik – teledysk do utwo-
ru Kasi Sobczyk pod tym właśnie tytułem. Na scenie pre-
zentowały się kolejno: Aleksandra Olszówka (Mały Książę), 
Kacper Nowak (Pilot i narrator) Aleksandra Kapała (Ban-
kierka i Lis); Kinga Halz (Królowa), Milena Wójcik (Pyszałko-
wata); Kinga Kobosz (Żmija), Oliwia Spicha (Róża Księcia), 
Izabela Janiga (Latarnik), Magdalena Synowiecka (Geograf). 
Wszyscy znakomicie poradzili sobie z długim tekstem i prze-
konywująco odegrali swe role (nawet młodsze dziewczynki 
z klas IV, a przecież niektóre po raz pierwszy występowały 
na scenie). Zaś zespół Róż w składzie: Milena Wójcik, Gabry-
sia Przewoźnik, Zuzia Kałuża, Oliwia Spicha, Hania Krajew-
ska, Ada Łętek znakomicie zatańczyła dwa układy taneczne, 
wykorzystując jako rekwizyty - koła hula-hoop udekorowa-
ne różami. Trzeba nadmienić, że dzieci chętnie angażowały 
się w prace przy tworzeniu róż z bibuły oraz innych rekwi-
zytów. W tym miejscu należą się specjalne wyrazy wdzięcz-
ności dla Elżbiety Ryby-Stanek, nauczycielki ze Szkoły 
Podstawowej w Brzostku za bezinteresowne przygotowa-
nie choreografii tańców. Podziękowania należą się również 
Klaudiuszowi Spisze za przygotowanie piosenki. 

Elżbieta Michalik 

►
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Cudownych 
mam rodziców

26 czerwca w Domu Kultury 
w Brzostku odbył się kon-
cert pod hasłem „Cudow-

nych mam Rodziców” w wykonaniu 
uczniów szkoły muzycznej KIK Muza. 
Koncert był podziękowaniem dla rodzi-
ców za ich trud i opiekę. 

Wyrazy wdzięczności pragnę złożyć 
też kierownikowi CKiCz w Brzostku 
Danielowi Wójcikowi za wsparcie, jak 
również pracownikom domu kultury 
za wszelką pomoc: Piotrowi Sieńkow-
skiemu, Ninie Wodzisz, Justynie Zega-
rowskiej, Otylii Krajewskiej. Natomiast 
szczególne słowa podziękowania 
kieruję pod adresem występujących 
dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. 
W tym miejscu muszę zaznaczyć, iż 
czworo dzieci uczestniczących w zaję-
ciach było spoza Brzostku: z Kamieni-
cy Górnej i z Siedlisk-Bogusz.

Zaś o tym, że spektakl się podo-
bał, świadczyły liczne owacje, a także 
zaproszenie do jeszcze jednego wystę-
pu dla kolegów i koleżanek z brzostec-
kiej podstawówki.

Młodzi aktorzy za swój udział 
w przedsięwzięciu otrzymali najnow-
sze wydanie książki „Mały Książę – 
rzeczywistość rozszerzona”, w której za 
pomocą smartfonów można obejrzeć 
kosmiczne wędrówki Małego Księcia 
w efekcie trójwymiarowym. Zapewne 
stanowi to miłe upamiętnienie udzia-
łu w zajęciach i samym spektaklu. Nie 
zabrakło też słodyczy i pamiątkowych 
dyplomów. Nagrody zostały ufundo-
wane przez CKiCz w Brzostku.

Myślę, że zarówno udział w zaję-
ciach teatralnych, jak i przygotowa-
nie spektaklu uwrażliwiło młodych 
wykonawców na piękno sztuki teatral-
nej, a także, być może, przysposo-
biło je do późniejszych publicznych 
wystąpień.

CKiCz Brzostek • fot Jakub Batycki
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Pałac Hetmana Ukrainy 
Cyryla Rоzumowskiego
Symbol odrodzenia sprawiedliwości dziejowej

Na historię Ukrainy patrzymy zazwyczaj w cieniu Rosji. 
A zapominamy, że czynnik polski był znacznie dłuższy i sil-
niejszy niż rosyjski. Czynnik polski jest nadal aktywny.

Jaroslaw Hrycak, historyk ukraiński

Dziś, w warunkach rosyjskiej agresji wojskowej i nie-
uzasadnionego wkroczenia nie tylko na naszą ziemię, 
ale także na nasze dziedzictwo kulturowe i historię, 

cały cywilizowany świat staje w obronie Ukrainy i Ukraińców. 
Jesteśmy szczerze wdzięczni obywatelom Rzeczypospolitej 
Polskiej, którzy od pierwszego dnia wojny stanęli w obronie 
Ukrainy. To właśnie oni lepiej niż ktokolwiek inny rozumieją, 
jak kraj może ucierpieć z powodu rosyjskiej agresji. Prze-
cież, jak pokazała nam historia, nawet po 300 latach Rosja 
nie zmieniła swoich działań i celów. Poprzez ciągłe przekup-
stwa, podstępy i inwazję militarną zawsze ingerowała i nadal 
ingeruje w rozwój i życie zarówno państwa ukraińskiego, jak 
i polskiego.

Ilustruje to XVIII w. Po pierwsze Rosja zaczęła się od naj-
bliższego, od Hetmańszczyzny. W 1764 r. zniesiono urząd het-
mana, a w 1782 r. wprowadzono system hetmański. W rzeczy-
wistości cała dalsza polityka imperium była ukierunkowana 
na aneksję państwa ukraińskiego. A potem 1772, 1793, 1795 
i Rzeczpospolita została podzielona. W ten sposób potężne 
państwo europejskie doświadczyło poważnych zawirowań 
z powodu rosyjskiej polityki aneksyjnej.

Jednakże żadna agresja militarna ani polityczna nie jest 
w stanie zniszczyć narodu. Podobnie było w XVIII w. Het-
man Cyryl Rоzumowski, który żywił nadzieję na przywróce-
nie państwowości, pod koniec życia wrócił do Baturynu. Do 
miasta, które przez 53 lata było politycznym i kulturalnym 
centrum Ukrainy. Jego ostatnią decyzją było zlecenie budowy 
zespołu pałacowo-parkowego w Baturynie. Aby podkreślić 
znaczenie swojego pomysłu, zaangażował Charlesa Came-
rona pochodzącego z Londynu, jednego z najlepszych archi-
tektów końca XVIII wieku. W latach 1799-1803 w Baturynie, 
według jego projektu, powstał zespół pałacowo-parkowy 

zachwycający dosko-
na łością  de c y z ji 
architektonicznych 
i pięknem krajobrazu.

Po śmierci het-
mana, w XIX i XX 
wieku, zespół pała-
cowo-parkowy został 
mocno zachwiany, 
zaniedbany, wysa-
dzony w powietrze... 
i nie został zniszczo-
ny! Nikomu nie udało 
się zniszczyć pamię-
ci o chlubnej karcie 
historii Ukrainy cza-
sów Hetmańszczy-
zny. Zespół pałaco-
wo-parkowy Cyryla 
Rоzumowskiego stał 
się swoistym symbolem tamtych czasów, a tym samym jed-
nym z symboli naszego państwa!

Jej odrodzenie stało się wspólną sprawą wszystkich Ukra-
ińców. W latach 2003-2008 pod patronatem prezydenta Ukra-
iny Wiktora Juszczenki przeprowadzono zakrojoną na szeroką 
skalę renowację jedynego zachowanego w naszym kraju Pała-
cu Hetmańskiego. W 2009 r. otwarto dla zwiedzających zespół 
pałacowo-parkowy hetmana Ukrainy, co stało się ważnym 
argumentem na rzecz przywrócenia od zapomnienia nie tylko 
zabytku architektury, ale całej epoki, przykładu odrodzenia 
historii naszego państwa.

Podczas ceremonii otwarcia prezydent Ukrainy Wiktor 
Juszczenko powiedział do każdego Ukraińca: „Wraz z pamię-

cią wracają do nas 
narodowa godność, 
duma i siła... Coraz 
bardziej uświada-
miamy sobie, że 
jesteśmy wielkim 
narodem, z własnym 
imieniem, narodową 
ideą i samodzielnie 
obraną drogą” (…) 
„Narodowe odro-
dzenie Ukrainy jest 
naszym świętym 

obowiązkiem wobec następnych pokoleń”.
Dziś zespół pałacowo-parkowy hetmana Cyryla Rоzu-

mowskiego jest prawdziwym magnesem turystycznym, 
miejscem, gdzie można usłyszeć słowa prawdy o naszej 
historii, a w szczególności o epoce Hetmańszczyzny. Nie 
spoczywamy na laurach, wierzymy w nasze zwycięstwo, 
codziennie dokonujemy małych i dużych czynów ukra-
ińskich, pracujemy dla Ukrainy. Po naszym zwycięstwie 
zapraszamy wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Pol-
skiej, aby przyjechali do Baturyna i na własne oczy zoba-
czyli, że państwo ukraińskie pielęgnuje i pomnaża swoje 
bogactwo kulturowe, a zespół pałacowo-parkowy jest rze-
czywiście symbolem ukraińskiego odrodzenia.

Ulia Fursova Rezerwat narodowy „Stolica Hetmańska”

Pałac Hetmana Cyryla Rоzumowskiego, 
Sala Hetmańska. Fot. 2020.

Zespół pałacowo-parkowy hetmana Kiryłła Rоzumowskiego, hetmana 
Ukrainy, w Baturynie. Zdjęcie 2019 r.

Uroczyste otwarcie zespołu pałacowo-parko-
wego hetmana Ukrainy Cyryla Rоzumowskie-
go, 22 sierpnia 2009 r.
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Kolejne podejście do odchudzania. Który to już 

raz? Masz wrażenie, że jesteś wiecznie na die-
cie, a mimo to nie wyglądasz tak, jakbyś chciał? 

Jesteś sfrustrowany, zrezygnowany, bo nic nie działa. 
Gubisz się w gąszczu nowinek dietetycznych lub 
doskonale wiesz, jak dobrze się odżywiać, ale nadal 
nie przekłada się to na odpowiednie kilogramy i dobre 
samopoczucie. Dlaczego wszystko zawodzi? Prawdo-
podobnie trafiasz na rozwiązania, które są nieade-
kwatne do twoich problemów. Wybierasz nieodpo-
wiednią drogę realizacji procesu odchudzania. Aby 
znaleźć optymalną metodę, należy zastanowić się 
nad swoimi mocnymi i słabymi stronami, nad swoimi 
nawykami, możliwościami oraz wziąć pod uwagę etap 
życia, na którym się aktualnie znajdujesz. Gotowe 
rozwiązania nie są dla wszystkich, w tym przypadku 
potrzebna jest solidna „autodiagnoza”. Pamiętaj, że 
odchudzanie nie będzie miało sensu, jeśli nie wyeli-
minujesz przyczyn tycia. Stosując zasady, które nie 
są do Ciebie dopasowane, nie będziesz ich w stanie 
przestrzegać przez długi czas, ponieważ twoje zasoby 
energetyczne nie zawsze będą na wysokim poziomie. 
Wystarczy stres, zmęczenie, wpływ najbliższego oto-
czenia, a podejmowane przez Ciebie działania mogą 
spalić na panewce. Przecież nie chodzi o to, by kręcić 
się w kółko, ale o to, by wyciągnąć wnioski z poprzed-
nich błędów i iść naprzód. Jak to zrobić? Oto kilka 
podpowiedzi. Przede wszystkim dobrze sformułuj 
swoje cele. Powinny być sprecyzowane, mierzalne, 
atrakcyjne, realne i terminowe. Najczęstszym błędem 
są stwierdzenia typu „muszę schudnąć”, „nie będę 
jeść słodyczy”, „zacznę od nowego roku”. Czy brzmi to 
jak dobrze sprecyzowany plan? Nie. Gdy wsiadasz do 
taksówki, mówisz, gdzie chcesz jechać, a nie gdzie nie 
chcesz jechać. Dajesz jasny przekaz, dlatego postano-
wienia zaczynające się od „nie chcę” nie doprowadzą 
do celu, bo właściwie nie wiadomo, gdzie on jest. Pla-
nując przywrócić dobre samopoczucie oraz odpowied-
nią wagę ciała, zaplanuj cały proces. Cel typu „chcę 
schudnąć i będę dużo ćwiczyć oraz zdrowo się odży-
wiać” zamień na: „do końca września schudnę 5 kg, 
będę chodził 1 raz w tygodniu na aerobik, w week-
end jeździł na rowerze, a do każdego posiłku będę 
dodawać warzywa”. Ważne jest, by nie stawiać sobie 
poprzeczki zbyt wysoko, by założenia były realne 
i możliwe do zrealizowania. Jeśli narzucisz sobie bar-
dzo restrykcyjną dietę, eliminującą 150 produktów, 
uprawiasz aktywność fizyczną, której nie cierpisz, 
wstajesz o 5 rano, mimo że wcześniej tego nie robiłeś, 
gotujesz 5 posiłków dziennie, a do tej pory jadłeś 3 razy 
dziennie i szykowałeś gar jedzenia na 3 dni i robisz to 
wszystko na raz, to prędzej czy później, a raczej prę-
dzej rzucisz wszystkie postanowienia i wrócisz do 
starych nawyków ze zdwojoną siłą. To jest tak, jakbyś 
jechał na rowerze, pisząc w tym czasie sms i śpiewa-
jąc po japońsku piosenkę Czerwonych Gitar. Owszem, 
jest to możliwe, ale na samym początku nie wprowa-
dzaj zamętu. Dojedź spokojnie na rowerze tam, gdzie 
chciałeś, następnie napisz sms, potem pośpiewaj pod 

prysznicem. Ważne są etapy. Nie rób wszystkiego na 
raz. Wprowadzaj zmiany stopniowo. Pomocna może 
być kartka papieru, na której wypiszesz swoją ide-
alną dietę oraz aktywność fizyczną. Co chciałbyś 
jeść, ile czasu poświęcić na gotowanie, czego unikać, 
ile razy w tygodniu ćwiczyć. Następnie napisz, jak 
wygląda to u Ciebie obecnie. Wypisz wszystkie pro-
blemy, z którymi się borykasz. Mając skonfrontowane 
swoje oczekiwania i rzeczywistość, zastanów się, ile 
czasu potrzebujesz na dokonanie zmian. Następnie 
pomyśl, jaką najmniejszą zmianę możesz wprowadzić 
już teraz, by ruszyć w kierunku obranego celu. Potem 
robisz kolejne kroki. W końcu będą to małe kroki dla 
Ciebie, ale wielki skok dla twojego zdrowia i utrwa-
lenia dobrych nawyków żywieniowych. Pamiętaj, 
by nie koncentrować się na tym, co może nie wyjść, 
ale na tym, jak to zrobić, by wyszło. Nie porównuj 
się z innymi. Kiedy oceniamy siebie przez pryzmat 
innych, podświadomie zaniżamy swoją wartość. 
Natomiast gdy postrzegamy innych jako gorszych, 
wówczas podbudowujemy swoją samoocenę. Jednak 
jedyną osobą, która traci na tym, że porównujesz się 
do kogoś, to jesteś Ty sam. Nie analizuj słabych i moc-
nych stron innych, tylko skup się na sobie, bo nie zna-
jąc swoich wad i zalet, nie będziesz w stanie ruszyć 
z miejsca i nadal będziesz tkwić w błędnym kole 
odchudzania. Nie zwalaj winy na cały świat, bo dużo 
pracy, bo jesteś po ciąży, mimo że minęło piętnaście 
lat, bo nie mogłeś odmówić cioci, gdy ta nakłada na 
talerz kolejną wielką porcję sernika. Pamiętaj, że to Ty 
jesteś decyzyjny i Ty masz wpływ na większość rze-
czy, które dzieją się dookoła. Owszem bywa to trudne, 
dlatego swoją silną wolę trzeba ćwiczyć, bo nikt z taką 
się nie urodził, to przychodzi z czasem. Nie roztrząsaj 
tego, na co nie masz wpływu. Nie skupiaj się na rze-
czach mało istotnych, typu czy łączyć ogórka z pomi-
dorem, czy kupować jabłka od lokalnych producen-
tów czy w Biedronce. Zacznij od tych najbardziej 
istotnych, tak by się ich nauczyć, a potem stopniowo 
wprowadzaj te drobniejsze. Odchudzanie to też kalo-
rie i tu nie ma co się oszukiwać. Jeśli jesz więcej niż 
potrzebuje twój organizm, wówczas kilogramy rosną 
jak grzyby po deszczu. Dieta ma kolosalne znaczenie 
tak jak sen i odpoczynek. Zbyt mała ilość snu wiąże 
się ze spadkiem motywacji do działania. Sen ma 
kolosalny wpływ na nasze zdrowie, samopoczucie, 
a tym samym na kształtowanie sylwetki. Pamiętaj, że 
odchudzanie to nie tylko to, co masz na talerzu, ale to, 
co siedzi w twojej głowie. Pewne rzeczy należy prze-
pracować, dać sobie czas i uczyć się na błędach. Jeśli 
nie wychodzi, to znaczy, że nie jest dobrane do twoich 
potrzeb. Zmień to. Jeśli sam nie dasz rady, poszukaj 
pomocy u dietetyka czy psychologa. Pamiętaj, że suk-
ces to suma kilku powodzeń i kilkuset błędów.

Sprostowanie

W czerwcowym numerze „WB” zamieściliśmy tytuł tekstu 
Katarzyny Podgórskiej „Zatrzymanie wody w organizmie” 
zamiast „Cholesterol – dobry czy zły?”. Przepraszamy.
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Psychologia 
w pigułce

Faustyna Kukla, 
studentka 

psychologii na 
Uniwersytecie 
Jagiellońskim

Skąd wiemy to, co wiemy o psychologii i nas samych? 
Metody badań w psychologii

Każdy z nas chce zrozumieć, kim jest, czym różni 
się od innych ludzi i z czego te różnice wynikają. 
Szukamy wyjaśnień, bo mamy naturalną potrzebę 

poznawania. Psychologia w pewnej mierze dostarcza 
nam sposobów i narzędzi, ubiera nasze odczucia, myśli i zachowania w pewne 
konstrukty i pozwala je mierzyć. Jak jednak dokonać pomiaru osoby? Jak i czy 
w ogóle jest możliwe, aby zdobyć wgląd w osobowość człowieka?

W naukach ścisłych zbadanie danego zjawiska polega na prowadzeniu sys-
tematycznej obserwacji i pomiarze. Określamy wielkość bądź zauważamy zależ-
ności i z pewnym błędem pomiaru jesteśmy w stanie określić wynik. Czy w przy-
padku badania osobowości człowieka również wystarczające będą obserwacja 
i pomiar? Ale pomiar czego? Zachowania, opieranie się na wypowiedzi osoby 
badanej i jej własnych przekonaniach o sobie, czy może skanowanie aktywno-
ści mózgu? Żaden pomiar nie będzie doskonały, bo to, co próbujemy zmierzyć, 
nie jest dostępne obserwatorowi. Możemy uchwycić jedynie pewne zewnętrzne 
przejawy osobowości czy psychiki człowieka. Często nam to wystarcza, ponieważ 
pewne cechy bardzo wyraźnie odzwierciedlają się w zachowaniu i są łatwo mie-
rzalne. Czasem bywa też tak, że nigdy nie będziemy w stanie poznać prawdy, bo 
albo osoba nie chce się nią podzielić, albo nie może.

W psychologii istnieje kilka metod prowadzenia badań. Są to przede wszyst-
kim: obserwacja, wywiad, testy i kwestionariusze oraz eksperymenty. Na gruncie 
neuropsychologii prowadzi się również obserwacje aktywności mózgu. 

Pierwszą z metod jest obserwacja. Może przebiegać w warunkach laboratoryj-
nych bądź w naturalnym środowisku osoby badanej. Polega ona przede wszyst-
kim na uważnym monitorowaniu wszelkich zachowań jednostki: treść i sposób 
wypowiedzi, gestykulację oraz mimikę, kolejność i tempo wykonywanych czyn-
ności i wszelkie zewnętrzne przejawy istotne z punktu widzenia celu konkretnego 
badania. Obserwacja jest dosyć intuicyjną i prostą metodą prowadzenia badań, 
jednak rzetelne jej przeprowadzenie wymaga odpowiednich umiejętności. Rzad-
ko kiedy w psychologii opieramy się wyłącznie na obserwacji z racji, iż ma ona 
wiele wad. Przede wszystkim sam fakt obecności badacza wpływa na zachowa-
nie badanego – jednostka może starać się zaprezentować z jak najlepszej strony 
albo chcieć spełnić oczekiwania badacza, może coś ukrywać albo zwyczajnie 
zachowywać się w nienaturalny sposób. Po drugie przez tak krótki moment 
możemy nie dostrzec interesujących nas kwestii czy cech osoby badanej. Obser-
wacja to tylko krótki wycinek, który nawet przy kilku powtórzeniach może oka-
zać się niewystarczający. Po trzecie każdy badacz może w nieco inny sposób zin-
terpretować dane zachowanie osoby badanej. Nie mamy więc tutaj obiektywnego 
„narzędzia”, a subiektywne odczucia czy spostrzeżenia obserwatora. Obserwacja 
dobrze sprawdza się w przypadku badania dzieci, które nie są w stanie zwerbali-
zować tego, co czują bądź pragną. Przykładowo, badając poziom rozwoju danego 
dziecka, możemy opierać się na obserwacji jego kierunku spojrzenia bądź czasu, 
jaki spędza, przyglądając się różnym obiektom. Inną zaletą tej metody może być 
fakt, iż osoby badane mogą twierdzić jedno, a w zachowaniu przejawiać zupeł-
nie coś innego. Obserwując zachowanie, możemy dostrzec nieświadome postawy 
jednostki, które w rozmowie może starać się zataić. Niemniej jednak obserwacja 
powinna stanowić pewien dodatek w prowadzeniu badań psychologicznych. 

Drugą metodą jest wywiad. Jest on zazwyczaj ustrukturalizowany, tzn. 
przebiega według konkretnego planu oraz ścisłych zasad. Kiedy badamy pew-
ną grupę ludzi, to każda sytuacja badania musi być taka sama dla wszystkich. 
Oznacza to, że pytania, warunki (temperatura, oświetlenie, miejsce), osoba 
prowadząca wywiad powinny być takie same dla każdej osoby badanej. Tylko 
wtedy – przy ujednoliconych warunkach badania – będziemy mogli przypisać 
zauważone różnice zmiennym, które staramy się zmierzyć, a nie przypadkowym 
wpływom zewnętrznym jak niezrozumienie pytania (co prowadzi do udzielenia 
nieadekwatnej odpowiedzi). Wywiad może być prowadzony przez specjalistę 

– psychologa, badacza bądź przez przeszkoloną osobę. Znów zależy to od celu 
badania. Główną zaletą wywiadu jest możliwość dopytania w razie wątpliwości 
(co w przypadku obserwacji czy zwykłego papierowego kwestionariusza jest nie-
możliwe). Wadą – podobnie jak przy obserwacji – jest to, iż osoba badana może 
starać się coś zataić, może nie być w stanie udzielić odpowiedzi albo zwyczajnie 
nie mieć wystarczającej samoświadomości i znać siebie na tyle, aby adekwatnie 
siebie ocenić.

Kolejną metodą są testy i kwestionariusze. Testy dotyczą pewnych zdolności 
poznawczych: pamięci, działania uwagi, szybkości czytania. Natomiast kwestio-
nariuszami możemy badać osobowość jednostki, jej przekonania, poziom lęku 
czy stresu i wiele innych konstruktów. Główną różnicą między testami a kwe-
stionariuszami jest to, że w testach możemy ocenić, czy ktoś ma dobrą czy gor-
szą pamięć. Natomiast w przypadku kwestionariuszy możemy stwierdzić, jakie 
nasilenie danej cechy ma osoba badana, nie powiemy jednak, że ma lepszą bądź 
gorszą osobowość. Badanie kwestionariuszem czy testem opiera się po prostu 
na podaniu instrukcji, osoba badana sama wypełnia test. Znów wiele zależy 
od motywacji osoby badanej – czy chce rzetelnie odpowiedzieć na pytania, czy 
w ogóle je czyta, czy odpowiada szczerze itd. Zaletą jest łatwość przeprowadze-
nia tego typu badania. Najważniejszą kwestią w przypadku testowania jest samo 
narzędzie (kwestionariusz). Dziedziną zajmującą się konstrukcją i weryfikacją 
testów/kwestionariuszy jest psychometria. Na jej gruncie sprawdza się przede 
wszystkim czy dany kwestionariusz jest rzetelny (tzn. jak dobrze mierzy to, co 
ma mierzyć) oraz czy jest trafny (tzn. czy w ogóle mierzy to, co ma mierzyć, czy 
zupełnie coś innego). Zatem, jeśli test/kwestionariusz jest dobry, to przeprowa-
dzenie samego badania jest dość łatwe, a jego wynik może świadczyć o zdolno-
ściach czy też osobowości osoby badanej. Warto tutaj podkreślić, że wszelkie 
internetowe testy czy quizy rzadko kiedy spełniają naukowe wymagania co do ich 
poprawności i przydatności. Zazwyczaj wynik, jaki tam możemy uzyskać, pasuje 
do większości, a więc tak naprawdę do nikogo. Nie są to testy psychologiczne, 
które stosują badacze czy psychiatrzy (te zazwyczaj są płatne i nie są powszechne 
dostępne w Internecie). 

Ostatnią grupą metod są eksperymenty. Eksperyment to sytuacja, w której 
celowo wpływamy na emocje czy myśli osoby badanej, a przez to także na jej 
zachowanie. Stosujemy pewną manipulację eksperymentalną, aby sprawdzić, 
w jaki sposób zareaguje. Eksperyment więc różni się od obserwacji przede wszyst-
kim tym, że badacz podejmuje pewne działania, podczas gdy przy obserwacji jest 
bierny. Przykładowo, możemy sprawdzić, jak aktywność fizyczna wpływa na 
odczuwany poziom stresu. Weźmiemy wtedy dwie grupy osób: pierwszą - która 
będzie ćwiczyć oraz drugą - która nie będzie podejmować aktywności fizycznej. 
Wykonamy pomiar odczuwanego stresu przed badaniem oraz po np. kilku tygo-
dniach i w ten sposób będziemy w stanie określić, jak aktywność fizyczna wiąże 
się z odczuwanym stresem. Tego typu eksperyment wymaga przerwy pomiędzy 
pierwszym i drugim badaniem. Innym przykładem jednorazowego eksperymen-
tu może być pomiar zdolności zapamiętywania. Możemy porównać dwie grupy 
osób, z których jednej polecimy przed eksperymentem zapisanie negatywnego 
wspomnienia ze swojego życia, a drugiej opisanie pozytywnego wydarzenia 
z przeszłości. Następnie przeprowadzimy test na pamięć. Manipulacja ekspery-
mentalna (wprowadzenie w dany nastrój) sprawi, że osoby będą w innym stanie 
emocjonalnym, dzięki czemu będziemy mogli sprawdzić, jak dany nastrój wią-
że się ze zdolnością zapamiętywania i jak na nią wpływa. Główną zaletą ekspe-
rymentów jest to, że w przeciwieństwie do kwestionariuszy czy też obserwacji 
i wywiadów, pozwalają na uchwycenie kwestii pozawerbalnych, tzn. nie opiera-
my się tutaj na tym, co dana osoba badana deklaruje (z czym wiąże się możliwość 
zatajania faktów, niewiedzy czy niechęci), ale na tym, co rzeczywiście przejawia 
w konkretnej sytuacji eksperymentalnej. Wadą jest czasochłonność i koszt bada-
nia. Dużo łatwiej jest dać do wypełnienia kwestionariusz kilku czy kilkunastu 
osobom na raz niż prowadzić eksperyment na każdej z nich. 

W zależności od dziedziny psychologii, stosowane są różne metody badań. 
Zanim coś zostanie uznane za prawdziwe i wszechobowiązujące, przeprowa-
dzane jest wiele badań i metaanaliz. Jak wiemy, mało jest praw, które spełniają 
się u wszystkich ludzi. Możemy podejmować się prób uogólniania, jednak tylko 
w niewielkim stopniu. Dlatego myślę, że warto jakiekolwiek testy traktować bar-
dziej jako inspirującą i zachęcającą do refleksji ciekawostkę, niż obowiązującą 
prawdę. W przypadku indywidualnej „diagnozy” czy chęci poznania siebie warto 
skorzystać z terapii.
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Lipcowy skwar

Doskwierająca susza coraz mocniej odciska 
swoje piętno na okolicznym krajobrazie. 
Popękana, spieczona słońcem ziemia, 

zżółknięte korony brzóz, wysychające śródpo-
lne strumyki i liście wielu gatunków roślin, które 
potężny skwar przemienił w zwinięte niczym 
rulon rurki… Wystarczy rozglądnąć się dookoła, 

aby móc mnożyć przykłady tego, jak dotkliwe 
zmiany niosą ze sobą brak wody i utrzymujące 
się wysokie temperatury powietrza.

Pomimo tych uciążliwych warunków ruszam 
w teren. Późne popołudnie wciąż nie przyno-
si wytchnienia. Trwający nieprzerwanie upał 
odczuwają wszystkie organizmy. Szukając oznak 
życia, trafiam do miejsca, gdzie w obniżeniu 
terenu ciągle utrzymuje się spora ilość wody. 

Młode strzyżyki z ciekawością poznają świat

Szerszenie pobierają wodę zgromadzoną w kałużach
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Skrzętnie fakt ten wykorzystują wsze-
lakie owady z szerszeniami na czele. 
Głównym celem pobierania wody przez 
szerszenie nie jest jednak zaspokaja-
nie pragnienia. Robotnice przenoszą 
kropelki wody do gniazda, aby tam 
wykorzystać je jako czynnik regulujący 
(obniżający) temperaturę komórek pla-
strów, które właśnie teraz są szczegól-
nie narażone na przegrzanie. Kluczem 
do sukcesu jest w przypadku szerszeni 
praca zespołowa – podczas gdy część 
owadów zajmuje się wspomnianym 
transportem kropelek wody, pozostałe 
stacjonują w gnieździe i tam, wachlując 
swymi skrzydełkami, doprowadzają do 
obniżenia temperatury. Życie w dobrze 
zorganizowanej społeczności rodzinnej, 
gdzie każdy osobnik pełni określoną 
rolę, niesie dla gatunku wiele korzy-
ści i bez wątpienia zwiększa szanse na 
przetrwanie kolejnych pokoleń owadów.

Wędrując dalej przez las, natrafiam 
na następne oznaki życia rodzinnego 
wśród zwierząt. Tym razem jednak nie 
wśród owadów, a ptaków. W plątaninie 
spoczywających na ziemi gałęzi kryje 
się grupka młodocianych strzyżyków. 
Ptaki z sukcesem opuściły gniazdo, 
jednak nie są jeszcze gotowe, aby na 
dobre opuścić okolicę swoich naro-
dzin. Z ciekawością i sprytem eksplo-
rują leśne zakamarki, eksponując przy 
tym, charakterystyczne dla strzyżyków, 
zadarte w górę ogonki. Co jakiś czas 
słychać gdzieś z oddali głos ostrzegaw-
czy rodziców, którzy wciąż czuwają nad 
bezpieczeństwem potomstwa. Oddalam 
się dyskretnie, aby nie zakłócać spokoju 
ptaków…

Dzień powoli się kończy. Zatrzymuję 
się na skraju łąki i zaciągając się nieco 
chłodniejszym – wieczornym – powie-
trzem spoglądam z nadzieją w nie-
bo, wypatrując nań chmur wieszczą-
cych nadejście upragnionego deszczu. 
Dostrzegam jednak coś innego – lecący 
nisko i powoli ptak z charakterystycz-
nie długim dziobem i sylwetką przypo-
minającą nieco dużego motyla zbliża 
się w moją stronę, wydając przy tym 
chrapliwe odgłosy. To samiec słonki 
właśnie rozpoczyna swoje cowieczorne 
loty godowe zwane ciągami. Ptak prze-
mierza kolejne metry, obserwując teren 
z nadzieją, że zainteresowana samica, 
skryta gdzieś w gęstwinie traw, poder-
wie się z ziemi, dając mu sygnał do dzia-
łania i szansę na przedłużenie gatunku.

Zapada zmrok. Cykl dobowy toczy 
się dalej. Ku mojej uciesze kolejne orga-
nizmy stają się aktywne. W ogarnię-
tym ciemnościami lesie rozpoczynają 
swoje misterium świetliki świętojań-
skie. Widok setek świecących jaskra-
wym światłem punkcików, tańczących 
pomiędzy drzewami, przesyca okoli-
cę niesamowitym klimatem. Nie bez 
przyczyny były owe świetliki tema-
tem wielu ludowych wierzeń, legend 

i opowiadań.
Pomimo że dziś dysponujemy nie-

podważalnie większą wiedzą, a ludo-
we wierzenia i legendy odeszły w nie-
byt, to wspomniana susza pokazuje, 
że wciąż pozostaje wiele kwestii będą-
cych poza możliwościami sprawczymi 
człowieka, który nieprzerwanie pozo-
staje zależny i bezsilny wobec prawideł 
rządzących światem.

Misterium nocy letniej - świetliki świętojańskie

Letnie wieczory to czas lotów godowych słonki

Młode strzyżyki z ciekawością poznają świat
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 Iwona Kienzler „Arystokracja – Romanse 

i miłości w XX stuleciu”

Na wstępie muszę 
zaznaczyć, że 
tytuł tej książki 

może niejednego czytelnika 
zniechęcić do jej przeczyta-
nia. Wydawałoby się, że cóż 
mnie mogą obchodzić plotki 

z życia arystokratów. Wszak obecnie media ciągle nas 
raczą tego typu informacjami na temat gwiazd z show-
biznesu i znanych polityków, które często wydają nam 
się, delikatnie mówiąc, niesmaczne. Inaczej to wygląda, 
kiedy dowiadujemy się takich pikantnych szczegółów 
z życia znaczących postaci historycznych, o których 
dziejopisarze często woleli milczeć, gdyż uważali je za 
kompromitujące dla zasłużonych osobistości. Zresztą 
pisarka stara się je przedstawić w sposób naturalny, 
nie komentując tych zachowań, uważając je za zwykłe 
ludzkie przywary. Dodając do tego gawędziarski styl 
autorki, książkę czyta się dosłownie na jednym wydechu 
z olbrzymim zainteresowaniem. Podzielona jest na sie-
dem rozdziałów, a każdy z nich dotyczy różnych postaci 
historycznych żyjących w dwudziestoleciu międzywo-
jennym, prowadzących dość kontrowersyjne, jak na owe 
czasy, życie uczuciowe i obyczajowe. Łączy je przynależ-
ność do grupy arystokratów, którą we wstępie autorka 
szczegółowo charakteryzuje. Słowo „arystokrata” wywo-
dzi się z języka starogreckiego i w naszym języku ozna-
cza „najlepsza władza”. Czytając tę pozycję, wiele można 
się dowiedzieć, o sposobie zachowania i myślenia zna-
czących osobistości będących na świeczniku.

Kiedy śledzimy pierwszą opowieść - o Auguście 
Zamoyskim, który był wielkim miłośnikiem sztuki i uta-
lentowanym rzeźbiarzem, można „płakać ze śmiechu”, 
dowiadując się o jego zwariowanych pomysłach np. 
kiedy zamieszkał w Paryżu, gdzie jego mieszkanie znaj-
dowało się na parterze, wjeżdżał do niego swym sporto-
wym samochodem i parkował tuż przy łóżku, aby rano 
wsiąść do niego zaraz po przebudzeniu i pojechać na 
miasto do kawiarni na filiżankę kawy. Zaś jego ojciec, 
który wstydząc się wybryków syna, nie czytał wcale 
miejscowych gazet, tylko sprowadzał amerykańskiego 
Timesa, który przychodził z tygodniowym opóźnieniem, 
ponieważ nie chciał spotkać się ze wzmianką o kolej-
nych ekscesach swego synalka.

Natomiast z rozdziału „Miłość, która wybacza wszyst-
ko…” dowiadujemy się, jak utwór uzdolnionego literacko 
hrabiego Tyszkiewicza połączył węzłem małżeńskim 
autora i jego wykonawczynię, znaną śpiewaczkę Hankę 
Ordonównę. 

Dalej czytelnik odkrywa, że arystokrata Krzysztof 
Radziwiłł „przegrał miłosną rywalizację z literatem”, 
gdyż jego narzeczona Anna Lilpop poślubiła zamiast nie-
go Jarosława Iwaszkiewicza, przeżywszy z nim aż 57 lat. 

Następna opowieść dotyczy życia księcia Michała 
Radziwiłła, który z racji ciągłych zmian partnerek życio-
wych został posądzony o bigamię i tym samym stał się 
„Antonińskim maharadżą - zakałą rodu”.

Natomiast w kolejnym rozdziale możemy przeczytać 
o tym, jak Matylda Sapieżanka pochodząca ze znaczące-
go rodu Sapiehów dopuściła się mezaliansu, poślubiając 
aktora Juliusza Osterwę, w dodatku niegdyś noszącego 
nazwisko Maluszki.

Najbardziej jednak zaciekawiło mnie opowiadanie 
o Stanisławie Albercie Radziwille, gdzie bardzo szcze-
gółowo zostało opisane życie i sposób zachowania młod-
szej „siostry pierwszej damy” Jacqueline Kennedy, żony 
znanego prezydenta USA. Amerykanka Caroline Lee 
Bouvier, bo o niej tu mowa, poznała naszego rodaka, 
bratanka wspomnianego już wcześniej księcia Michała 
Radziwiłła, kiedy ten był już dwukrotnie żonaty, a ona 
- żoną Michaela Canfielda. I chociaż polski arystokrata 
był dużo starszy od niej, nie stanęło nic na przeszkodzie, 
aby obydwoje się rozwiedli i dzięki wstawiennictwu 
Kennedych u ówczesnego papieża, wzięli ślub kościelny. 
Autorka opisuje szczegółowo obie siostry Lee i Jackie, 
które mimo że bardzo rywalizowały ze sobą (obie miały 
romans ze słynnym greckim milionerem Arystotelesem 
Onassisem), to łączyły je mocne rodzinne więzy i były 
ze sobą bardzo zżyte. Niedługo po ślubie małżeństwo 
Radziwiłłów stało się fikcją, jednak dopiero po dłuż-
szym czasie wzięli rozwód. Księżna Radziwiłł zacho-
wała mimo wszystko nazwisko i tytuł. Zaś Staś (jak go 
wszyscy nazywali) po tym rozstaniu podupadł na zdro-
wiu i w krótkim czasie zmarł na zawał. Dopiero po jego 
śmierci Caroline Lee, choć była w licznych związkach, 
miała powiedzieć: „W czasie małżeństwa ze Stasiem 
przeżyłam najszczęśliwsze chwile.”

Książka kończy się narracją, w której przedstawiono 
życie Alfreda Antoniego Potockiego, ostatniego arysto-
kraty na łańcuckim zamku. Tu również zostaje odkryte 
wiele sekretów, z czym warto się zapoznać. Bowiem ten 
wspaniale zachowany pałac, wcale nie uległ zniszczeniu 
podczas II wojny światowej, być może dlatego że ostatni 
jego właściciel umiał dogadywać się z Niemcami i Sowie-
tami, pewnie miał w tym swój cel. Potocki po opuszcze-
niu zaraz po wojnie swej posiadłości, wystawił na niej 
tabliczkę w języku rosyjskim: „Muzeum Polskiego Naro-
du”, co zdecydowanie ochroniło ją przed dewastacją, 
gdyż radziecki dowódca był historykiem i miłośnikiem 
sztuki.

Moim zdaniem lektura jest dobrą propozycją na let-
nią kanikułę. Kiedy podczas wyjazdów zwiedzamy 
zabytkowe pałace – wtedy można sobie przypomnieć 
o postaciach, które pisarka przedstawia w swej książce, 
używając lekkiego, felietonowego języka, bardzo przy-
stępnego dla przeciętnego czytelnika. Polecam.
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Izabella Frączyk „Na kolanie”

Wszystko w życiu dzieje się 
po coś, tylko nie od razu wiado-
mo po co. Zbiór felietonów autor-
stwa Izabelli Frączyk to efekt 
wnikliwej obserwacji wszystkie-
go, co nas otacza oraz umiejęt-
ności postrzegania rzeczywisto-
ści z przymrużeniem oka. Życie 
nie szczędzi autorce przygód 
i nawet w trakcie wyrzucania 
śmieci potrafi zaserwować jej 
wydarzenie, jakiego świat nie 
widział. Jeśli do tego dodamy 
jeszcze cykl opowiadań o przy-
godach jej ukochanych zwierząt: 
przygarniętego w ostatnim dniu 
wakacji psa Tornado i nieprze-
ciętnego kota Ciumka, który 
na świat ludzi patrzy z kocim 
dystansem, otrzymamy historie 
pełne zabawnych sytuacji, które 
wprawią w doskonały nastrój 
każdego czytelnika.

Vincent V. Severski „Plac Senacki 6PM”

Niekwestionowany mistrz powieści szpie-
gowskiej powraca z zupełnie nowym thrillerem 
o narodzinach imperium Putina.

Październik 1990 roku. Z bazy Zapadnaja 
Lica na dalekiej północy ZSRR wypływa naj-
potężniejszy okręt podwodny Dymitr Doński, 
dowodzony przez asa floty morskiej kapitana 
Golicyna. Jednostka ma na pokładzie ogromny 
arsenał atomowy, który może zachwiać rów-
nowagą sił światowych mocarstw. To mocno 
niepokoi Waszyngton i Londyn. Sojusznicy 
podnoszą stopień gotowości i analizują 
sytuację. W ZSRR panują głasnost i pierestroj-
ka, a u władzy jest Michaił Gorbaczow, który 
zapowiedział koniec zimnej wojny.

Amerykanie i Brytyjczycy za wszelką cenę 
muszą ustalić motywy Rosjan. Wszystkie drogi 
prowadzą do Helsinek. Do gry wkracza MI6, 
który wysyła tam swojego najlepszego agenta, 
Martina. Rozpoczyna się gra wywiadów, a w tle 
upada Związek Radziecki i rodzi się nowe 
imperium – podwaliny państwa rosyjskiego 
Putina.

Marcus Luttrell, Patrick Robinson 
„Piekło Afganistanu”

To historia, która wydarzyła się napraw-
dę. W pogodną noc pod koniec czerwca 2005 
roku czterech komandosów elitarnej jednostki 
Navy SEALs wyrusza z bazy w Afganistanie 
i udaje się na górzystą granicę z Pakistanem. 
Ich misją było schwytanie lub zabicie znanego 
przywódcy Al-Kaidy. Niecałe dwadzieścia czte-
ry godziny później tylko jeden z nich pozostał 
przy życiu. Zażarty bój, godziny krwawej wal-
ki. Operacja Red Wings uchodzi za największą 
porażkę w kilkudziesięcioletniej historii Navy 
SEALs. W akcji zginęło trzech SEALsów wal-
czących nad wioską, a także 16 innych, którzy 
lecieli z pomocą. Przetrwał tylko jeden – Mar-
cus Luttrell. Wycieńczony, ranny, załamany, 
nękany halucynacjami dostał schronienie 
w afgańskiej wiosce otoczonej przez talibów. 
To kronika odwagi, honoru i patriotyzmu. 
Historia trudnych wyborów i woli przetrwania. 
To również hołd złożony poległym kolegom.

Na podstawie książki powstał film Ocalo-
ny z Markiem Wahlbergiem w roli głównej.

Zagadki fotograficzne 
Co to za gatCnekC

GdzGe to jestC

fot. Monika Dudek



www.wiadomoscibrzosteckie.pl

nr 7/202224

Przychodzi mama Jasia do biura pośred-
nictwa pracy, żeby synowi robotę jaką 
załatwić:
- Pani, nie byłoby dla Jasia jakieś roboty, 
bo pije chłopak i pije....
- A co Jasiu potrafi?
- No murować umie, podstawówkę 
skończył...
- A to mamy: murarz, 4000 na rękę...
- Pani kochana! Toć przecież Jasiu cały 
czas będzie chodził pijany, jak tyle pienię-
dzy zarobi... A za mniej coś nie ma?
- No jest jeszcze - pomocnik murarza, 3000 
na rękę…
- No ale 3000? To przecież będzie pił i pił... 
A tak za 600-700 złotych to coś by się nie 
znalazło?
- 600-700... Hmmm... To by Jasio musiał 
studia skończyć…

Inspekcja w więzieniu:
- W tej celi siedzi nasz najzdolniejszy wię-
zień - mówi z dumą naczelnik więzienia do 
przewodniczącego inspekcji.
- Dlaczego najzdolniejszy?
- Bo kiedy odsiadywał u nas swój pierwszy 

wyrok, to nie umiał ani czytać, ani pisać. 
To my go nauczyliśmy!
- To za co teraz siedzi?
- Za fałszowanie dokumentów.

Do autobusu wsiada babcia i pyta:
- Czy ten autobus jedzie do Poronina?
- Tak - odpowiada kierowca.
- Ale czy na pewno? - dopytuje się babcia.
- Na pewno - mówi ze spokojem w głosie 
kierowca.
- Ale czy tak na pewno do Poronina? - nie 
daje za wygraną babcia.
- Nie, kurczę do Nowego Jorku - odpowiada 
kierowca.
- Ale przez Poronin?...

Przyszedł facet do wróżki, żeby dowie-
dzieć się o swoją przyszłość.
- Mam dla ciebie dwie wiadomości. Jedną 
dobrą, drugą złą, od której zacząć?
- Może od tej dobrej - mówi facet.
- Po śmierci będziesz śpiewał w chórze 
anielskim.
- To cudownie, wspaniale, no strasznie się 
cieszę. A ta druga wiadomość?

- Zbiórka chóru jutro o dziewiątej.

Staruszka zbiera grzyby w lesie. Podcho-
dzi do niej leśnik, zagląda do jej koszyka 
i mówi:
- Proszę natychmiast wyrzucić te grzyby. 
Nie można ich jeść!
A staruszka na to:
- Ja ich nie jem, tylko sprzedaję przy 
drodze...

Rozmawia dwóch kolegów:
- Od sześciu lat codziennie rano wybieram 
się pobiegać.
- Chciałbym mieć Twoją kondycję.
- No nie wiem, codziennie rano tylko się 
wybieram...

W szkole:
- Jasiu, podejdź do tablicy.
- Nie mogę.
- A dlaczego nie możesz?
- Bo się modlę!
- A o co się modlisz?
- O to, żeby mnie Pani nie wzięła do 
tablicy.

Wybrał 
Mateusz Łącki

Wybrał 
Mateusz ŁąckiPoczytaj, mądre…

: )

Miej pozytywne myśli, bo myśli stają się 
słowami. Miej pozytywne słowa, ponie-
waż stają się one twoim zachowaniem. 
Zachowaj pozytywne zachowanie, po-
nieważ staje się ono Twoimi nawykami. 
Dbaj o pozytywne nawyki, ponieważ sta-
ją się one wartościami. Dbaj o pozytywne 
wartości, ponieważ stają się one Twoim 
przeznaczeniem. 

Mahatma Gandhi

Czas jest wolny, ale jest bezcenny. Nie mo-
żesz go posiadać, ale możesz go używać. 
Nie możesz go zatrzymać, ale możesz go 
wydać. Kiedy już go zgubisz, już nigdy go 
nie odzyskasz. 

Harvey Mackay

Miłość nigdy nie umiera śmiercią natu-
ralną. Umiera, ponieważ nie wiemy, jak 

uzupełnić jej źródło. Umiera ze ślepoty, 
błędów i zdrady. Umiera z powodu choro-
by i ran, umiera ze zmęczenia, znużenia 
lub otępienia. 

Anaïs Nin

Ludzkie serce jest niezniszczalne. Po pro-
stu wyobraź sobie, że jest zepsute. W rze-
czywistości to duch otrzymuje prawdzi-
wy cios. Ale duch jest również silny i jeśli 
chcesz, zawsze możesz dojść do siebie. 

Henry Miller

Być nikim innym, tylko sobą w świecie, 
który stara się jak najlepiej, dzień i  noc, 
aby zmusić was wszystkich do podjęcia 
najtrudniejszej bitwy, jaką może stoczyć 
każdy człowiek; i nigdy nie przestawaj 
walczyć. 

E.E. Cummings

Opowiadam się za uczciwością, równo-
ścią, uprzejmością, współczuciem, trak-
tując ludzi tak, jak chcesz być traktowany 
i pomagając potrzebującym. Dla mnie to 
są tradycyjne wartości. 

Ellen Degeneres

Nie będę ukrywać swoich gustów ani nie-
chęci. Tak bardzo ufam, że to, co głębo-
kie, jest święte, że uczynię przed słońcem 
i księżycem to, co tylko mnie raduje, a ser-
ce wyznacza.

Ralph Waldo Emerson

Prawie wszystko, co możesz zrobić w ży-
ciu, to być tym, kim jesteś. Niektórzy lu-
dzie będą cię kochać za ciebie. Większość 
będzie cię kochać za to, co możesz dla nich 
zrobić, a niektórzy w ogóle cię nie polubią. 

Rita Mae Brown

Humor to umiejętność 

dostrzegania zabawnycH stron 

życia, cHwilowy stan uosobienia 

człowieka, zazwyczaj Pozytywny
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ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI

lipiec 2022

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki geograficznej Gdzie to jest? (str. 23) i zagadki przyrodniczej 
Co to za gatunek? (str. 23) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 13 sierpnia 
2022 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20-go Czerwca 4. Autorzy poprawnych 
odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.
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"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki Gdzie to jest?   lipiec 2022

"

"

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

POZIOMO:
1) Osłabienie wzroku wynikające z nadwzroczności 
lub zeza. 6) Żartobliwie: "grabarz książek"; posia-
dacz biblioteki nie pozwalający nikomu korzystać 
ze swych ksiąg. 11) Herbatka z ziół. 12) Dawniej: 
danina na Litwie na dwór Wielkiego Księcia Litew-
skiego. 13) Nadworny kozak w dawnej Rusi. 14) Nie-
zaludniony i niezagospodarowany obszar. 15) Brak 
łaknienia. 19) Najemca lokalu. 20) Najwyższa kar-
ta 26) Instytucja główna lub telefoniczna. 27) Utwór 
dramatyczny łączący tragizm z elementami komicz-
nymi. 28) Model Isuzu 30) Staroż. skorupka do no-
tatek 34) Osoba przesadnie wychwalająca coś lub 
kogoś. 35) Model Forda 36) W muzyce ledwie zale-
dwie. 39) Dagusa, proso afrykańskie. 42) Antyczny, 
dwukołowy pojazd konny. 43) Kwiat Nilu 44) Ro-
botnik obsługujący frezarkę. 45) Młody obok 
łani. 46) Typ masera. 47) Średniowieczna, popularna 
w Europie gra w karty. 48) Ptak łowny z kuraków, 
o długim ogonie, pięknie ubarwiony.

PIONOWO:
1) Dawniej: zrzeczenie się zwrotu pożyczki w zamian za płacony do-
żywotnio procent. 2) Głebokie miejsce w wodzie, wzburzone, pie-
niące się wody. 3) Człowiek nerwowy, przewrażliwiony, przeczulo-
ny. 4) Nikczemnik, niegodziwiec. 5) Bezświetlna strefa wód i dna mórz 
i oceanów. 6) Worek ze skóry przeznaczony do transportowania pły-
nów. 7) Pole promieniowania biologicznego. 8) Oszklona skrzynia z roz-
sadą. 9) Wierny nauce świętego Tomasza z Akwinu. 10) Rodzaj krótkiego 
utworu muzycznego na trąby lub rogi, grany na rozpoczęcie. 16) Kolisty 
plac, od którego promieniście rozchodzą się ulice. 17) Jednostka wagi 
klejnotu (1/5 grama) 18) Odmiana krzyżówki. 21) Indyjska budowla sa-
kralna, w kształcie kopca. 22) Duże naczynie do kąpieli. 23) Dziki pies 
australijski. 24) Samochód osobowy o otwartym nadwoziu. 25) Funk-
cja służąca do szacowania nieznanego parametru badanej popula-
cji. 29) Gatunek nici bawełnianych do haftu. 31) Krótka łopatka, używa-
na przez saperów, harcerzy. 32) Pod mostkiem, kładką. 33) Czworokąt 
foremny. 35) Przenośny element w meczecie w formie bryły o sześcio-
kątnych podstawach. 37) Dostanie się powietrza między tkanki lub na-
rządy. 38) Punkt neutralny w grze w "go". 40) Odtwarzana przez akto-
ra. 41) Koreańska gra planszowa.
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V Bieg Uliczny 
w Brzostku 

Po zamieszaniu z pandemią 
w latach ubiegłych wreszcie 
kolejna edycja Biegu Ulicz-

nego w Brzostku mogła się odbyć już 
tradycyjnie w trzecią niedzielę czerwca. 
Tak jak w poprzednich latach biegacze 
walczyli na dystansie 5 km. Trasa biegła 
ulicami: Legionów - Królowej Jadwigi - 
Przedmieście - A. Gryglewskiego - M.N. 
Mysłowskiego - droga wewnętrzna łącz-
nik Mysłowskiego/Szkolna - Szkolna 
- Rynek - Królowej Jadwigi - Przedmie-
ście - A. Gryglewskiego - M.N. Mysłow-
skiego - droga wewnętrzna łącznik 
Mysłowskiego/Szkolna - Szkolna - droga 
wewnętrzna łącznik Mysłowskiego/
Szkolna - Zielona - Królowej Jadwigi – 
Legionów. Tego dnia pogoda nie rozpiesz-
czała biegaczy, na termometrach słupek 
oscylował w okolicach 30 stopni. Przed 
biegiem głównym po raz drugi w historii 
biegu odbyły się biegi dziecięce. Pomimo 
upałów dzielnie wystartowało 73 mło-
dych biegaczy. Po zakończeniu biegów 
dziecięcych przyszedł czas na udekoro-
wanie najmłodszych. W najmłodszej gru-
pie wiekowej D1 (roczniki 2016 i młodsze) 
nie była prowadzona klasyfikacja koń-
cowa. W pozostałych kategoriach na naj-
lepszych czekały statuetki oraz nagrody 
rzeczowe. 

Wyniki biegi dziecięce:
– D2 – ur. od 2015 r. do 2013 r. (7 - 9 lat) 

chłopcy:
1. Natan Staszewski (Krosno)
2. Mateusz Czajka (Bieździedza)
3. Mikołaj Błoniarz (Skurowa)

– D2 – ur. od 2015 r. do 2013 r. (7 - 9 lat) 
dziewcząt:
1. Lena Papiernik (Skurowa) 
2. Lena Kloc (Dębica)
3. Blanka Machowska (Szczepańcowa)

– D3 – ur. od 2012 r. do 2010 r. (10 -12 lat) 
dziewcząt:
1. Emilia Staszewska (Krosno)
2. Marlena Szczur (Brzostek)
3. Sabina Kobak (Januszkowice)

– D3 – ur. od 2012 r. do 2010 r. (10 -12 lat) 
chłopcy:
1. Tomasz Lampara (Januszkowice)

2. Piotr Jędrzejczyk (Siedliska-Bogusz)
3. Filip Wołowiec (Brzostek)

– D4 – ur. od 2009 r. do 2007 r. (13-15 lat) 
dziewcząt:
1. Patrycja Wołowiec (Brzostek)
2. Nikola Kawalec (Brzyska)
3. Maja Kosowska (Brzostek)

– D4 – ur. od 2009 r. do 2007 r. (13-15 lat) 
chłopców:
1. Kamil Siarkowski (Brzostek)
2. Wiktor Kopeć (Wola Brzostecka)
3. Filip Synowiecki (Brzostek)

Po biegach dziecięcych odbył się start 
biegu głównego. Punktualnie o godzinie 
18:00 nastąpił start. Na trasę wyruszyło 
104 zawodników. Zwycięzcą w katego-
rii OPEN został Piotr Rojek (Ropczyc-
kie Orły) z czasem 17:50. Drugie miejsce 
zajął Łukasz Jaumień (Pawko Ranner 
Team) z czasem 17:53, a trzecie Piotr 
Moździerz z LKS Burzyn (18:29). Wśród 
pań jako pierwsza linię mety przekro-
czyła Katarzyna Albrycht z Krościenka 
Wyżnego, która uzyskała czas 18:43. Na 
drugim miejscu uplasowała się Marta 
Prajzner z Krościenka Wyżnego (19:27). 
Trzecie miejsce zajęła Kamila Czajka 
z Bieździadki (20:49). Oprócz nagród 
w kategorii open, kategorii wiekowych 
nagrodzono również najstarszego zawod-
nika Ryszarda Barana z Brzostku oraz 
najstarszą uczestniczkę Beatę Sawic-
ką-Królik z Jasła. Na wszystkich biega-
czy, którzy szczęśliwie dotarli do mety, 
czekały pamiątkowe medale. Zwycięzcy 
odebrali statuetki oraz nagrody rzeczowe 
z rąk burmistrza Wojciecha Staniszew-
skiego oraz kierownika OSiR-u Andrzeja 
Piękosia. 

Już tradycyjnie po biegu odbyło się 
grillowanie, które było świetną okazją 
do zjedzenia kiełbaski i wymiany swoich 
wrażeń po biegu z innymi uczestnika-
mi. Nie zabrakło także ciasta do kawy, 
bo niedziela bez ciacha to nie niedziela, 
a biegowy wysiłek trzeba sobie osłodzić. 

Dziękujemy wszystkim, którzy pomo-
gli w organizacji piątej edycji biegu – 
wolontariuszom, służbom mundurowym, 
firmom, instytucjom. Przede wszystkim 
jednak serdecznie dziękujemy zawodni-
kom, którzy przyjęli nasze zaproszenie. 
Mamy nadzieję, że bieg przyniósł Wam 
radość, miłe wspomnienia i satysfakcję 
z osiągniętych wyników. Gratulujemy 
zwycięzcom, a pozostałym zawodnikom 
dziękujemy za udział i do zobaczenia za 
rok!

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
Wyniki kategoria OPEN M:

1. Piotr Rojek (Ropczyckie Orły)
2. Łukasz Jaumień (Pawko Ranner 

Team) 
3. Piotr Moździerz (LKS Burzyn)

Wyniki kategoria OPEN K:
1. Katarzyna Albrycht (Krościenko 

Wyżne)
2. Marta Prajzner (Krościenko Wyżne)
3. Kamila Czajka (Bieździadka) 

Wyniki kategoria M1 - 16 - 20 lat:
1. Mikołaj Bieńko (Jasielskie Pioruny)
2. Sebastian Zieliński (Gogołów)
3. Sebastian Pruchnik (Błażkowa)

Wyniki kategoria M2 - 21 - 39 lat:
1. Zbigniew Zięba (KS Ryglice-Sekcja 

Biegowa)
2. Witold Pyc (Wilki Jodłowa)
3. Łukasz Wojda (Poręby Kupieńskie)

Wyniki kategoria M3 40 – 55 lat:
1. Bartłomiej Machowski (Machoney 

Team)
2. Józef Rojek (Ropczyckie Orły)
3. Mirosław Czyżowicz (KKB MOSIR 

KROSNO)
Wyniki kategoria M4 – powyżej 56 lat

1. Roman Gajda (MUKS Jedlicze)
2. Wincenty Wojtasiewicz (Tarnowiec)
3. Mieczysław Cichowski (Królewskie 

Pilzno)
Wyniki kategoria K1 – do 25 lat:

1. Julianna Wojdyła (Brzostek)
2. Weronika Pruchnik (Speed Jasło)
3. Anna Cichowska (Królewskie 

Pilzno)
Wyniki kategoria K2 – 26 – 40 lat:

1. Barbara Zięba (KS Ryglice-Sekcja 
Biegowa)

2. Magdalena Kopacz (Trzcinica)
3. Żaneta Wal (Jodłowa)

Wyniki kategoria K3 – powyżej 41 lat 
1. Anna Święch (Strzyżów)
2. Karina Wnęk (Dębica)
3. Agnieszka Kubacka (MUKS Jedlicze)

Wyniki najlepszy zawodnik zamieszkały 
w Gminie Brzostek:
1. Patryk Smoleń (Brzostek)
2. Dariusz Straciło (Siedliska-Bogusz)
3. Wojciech Straciło (Siedliska-Bogusz)

Wyniki najlepsza zawodniczka zamieszka-
ła w Gminie Brzostek:
1. Angelika Papiernik (Skurowa)
2. Julianna Wojdyła (Brzostek)
3. Karolina Górka (Brzostek)

Magdalena Kawalec
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Z przymrużeniem oka

Dodatkowa konkurencja

Niedawno w Brzostku miał miejsce V Bieg Uliczny. Poja-
wiło się mnóstwo uczestników – od najmłodszych, 
którzy potrzebowali jeszcze wspomagania w postaci 

rodziców, po bardziej zaawansowanych wiekowo, ale o cał-
kiem dobrej kondycji.

Nie ma co się dziwić, że ta impreza sportowa przyciągnę-
ła tak wielu chętnych do biegania 
lub kibicowania. Otóż wypatrzyliśmy 
dodatkową, spektakularną konkuren-
cję, w jakiej mógł wziąć udział każdy 
dorosły kończący bieg. A było to skła-
danie ukłonów Burmistrzowi Brzostku. 
Wszyscy, dobiegając do naszego Wło-
darza, grzecznie i jak najniżej pochy-
lali głowy, a niektórzy nawet brali się 
za całowanie rąk burmistrzowych. 

Majstersztyk! Zaś Ojciec Gminy z natchnionym uśmiechem 
przyjmował owe wyrazy czci i pokory, a w nagrodę zawieszał 
na szyi biegacza medal… Obie strony zadowolone. Szkoda, że 
nie podano oficjalnych wyników.

W przyszłości można by to rozwinąć o „bieg do przełożo-
nego”, „bieg do wpływowego polityka”, „bieg do wpływowe-
go samorządowca” albo „najbardziej skuteczne całowanie po 
rękach” wspomnianego przełożonego lub polityka. Zwycięzca 
dostałby statuetkę Złotego Wazeliniarza (w myśl ciągle aktual-
nej zasady: Dzień bez wazeliny to dzień stracony). Natomiast 
ci „wyżej postawieni” mogliby być ujmowani w rankingu „naj-
bardziej nadymających się”, a najlepsi otrzymywaliby Złotego 

Półpanka (Pamiętacie żabę z baśni 
Konopnickiej „O krasnoludkach i o sie-
rotce Marysi”? „Nadęty i rad sam z sie-
bie, a głowę do góry zadzierał” itd.)

Zapewne zainteresowanie rywa-
lizowaniem o Złotego Wazeliniarza 
byłoby duże, bo wielu jest takich, 
co trenują to niemalże na co dzień. 
A i niektórzy „wyżej postawieni” nie-
źle się nadymają… 

• fot. Jakub Batycki

• fot. Jakub BatyckiU. Kobak
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IV Puchar Beskidów 
Karate Kyokushin

4 czerwca 2022 r. w Bielsku-Białej odbył się IV Puchar 
Beskidów Karate Kyokushin CUP organizowany przez 
Bielski Klub Karate Kyokushin. W turnieju tym wzięło 

udział 255 zawodników z 18 klubów z Polski, Czech i Ukrainy. 
Rywalizacja odbywała się w konkurencjach kata oraz kumite. 
Brzostecki Klub Karate reprezentowało 12 zawodników, z czego 
9 stanęło na podium. Nasi zawodnicy zdobyli 11 miejsc na 
podium. Sędzią głównym zawodów był sensei Tomasz Mendoń 
4 Dan, sędzią maty sensei Robert Kolbusz 2 Dan. Sekundowali 
naszym zawodnikom Piotr Krupka oraz Bartosz Mendoń. 

Miejsca na podium dla Brzostku w kumite zdobyli:
1. miejsce – Paweł Krupka,
2. miejsce – Klaudia Mroczek, Kacper Piątek, Kornelia 

Szczepkowicz, 
3. miejsce – Klaudia Wątorek, Karolina Nowicka, Julia Winiarska, 

Łukasz Barbarzak, Jakub Dereń.

Miejsce na podium dla Brzostku w kata zdobyła:
1. miejsce – Kornelia Szczepkowicz.

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

Robert Kolbusz

11 czerwca 2022 r. w Brzostku 
odbył się 13. Turniej Karate 
Kyokushin o Puchar Bur-

mistrza Miasta Brzostek. W zawodach 
tych wzięli udział zawodnicy z miejsco-
wości takich jak: Bielsko-Biała, Dębica, 
Gorzyce, Leżajsk, Pilzno, Rzeszów, 
Straszęcin, Stara Wieś, Radomsko oraz 
Brzostek. Brzostecki Klub Kyokushin 
Karate reprezentowało 36 zawodników: 
29 z Brzostku oraz 7 z Pilzna. Turniej 
zorganizował Uczniowski Klub Spor-
towy Kyokushin Karate w Brzostku 
wraz z Urzędem Miejskim w Brzostku 
oraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
w Brzostku. Zawodnicy rywalizowali 
w konkurencjach kata, czyli indywi-
dualnym pokazie technik oraz kumite - 
walkach. Sędzią głównym turnieju był 
shihan Dariusz Burda 5 Dan z Leżajska.

Zawodnicy z Brzostku i Pilzna reprezen-
tujący Brzostecki Klub Karate zdobyli łącznie 
47 miejsc na podium, z tego 13 pierwszych 
miejsc, 20 drugich miejsc oraz 14 trzecich 
miejsc, co dało nam 1. miejsce drużynowo.

Puchary dla Brzostku w kumite zdobyli:
1. miejsce – Krupka Paweł, Krupka Piotr, 

Juszkiewicz Wiktoria, Krawiec Lena, Winiar-
ska Julia, Mroczek Klaudia, Szczepkowicz 
Kornelia, Pietrzycki Wojciech, Dereń Jakub, 
Chorążak Tytus. 

2. miejsce – Gwiżdż Jan, Mateja Aleksan-
der, Kordek Kamil, Kolbusz Adrian, Kolbusz 
Dawid, Rynkar Oliwia, Piątek Kacper, Piątek 
Lena, Kolbusz Laura, Pietrzycka Wiktoria, 
Nowicka Karolina, Sołtys Szymon, Syrek 
Karol, Kociszewski Tomasz. 

3. miejsce – Barbarzak Kamil, Wojnar 
Łukasz, Parat Tymoteusz, Barbarzak Łukasz, 
Wątorek Klaudia, Podraza Tomasz, Nowak 
Bartłomiej, Przewoźnik Krystian, Litawiński 
Jerzy. 
Puchary dla Brzostku w kata zdobyli:

1. miejsce – Kolbusz Adrian, Krawiec 
Lena, Szczepkowicz Kornelia.

2. miejsce – Kolbusz Dawid, Barbarzak 
Kamil, Barbarzak Łukasz, Piątek Lena, Kol-
busz Laura, Pietrzycka Wiktoria. 

3. miejsce – Nowicki Paweł. Chorążak 
Tytus, Rynkar Oliwia, Mroczek Klaudia, 
Nowicka Karolina.

Puchar dla najlepszego zawodnika tur-
nieju zdobył Miłosz Śliwa z Bielska-Białej.

Puchar dla najlepszej zawodniczki 
turnieju zdobyła Kornelia Szczepkowicz 
z Brzostku.

Puchar dla najmłodszej zawodniczki tur-
nieju otrzymała Lena Piątek z Brzostku.

Puchar dla najmłodszego zawodnika tur-
nieju otrzymał Szymon Sołtys z Brzostku.

Wszystkim zawodnikom gratulujemy 
i życzymy kolejnych sukcesów.

Zarząd UKS Kyokushin Karate w Brzost-
ku składa serdeczne podziękowania za 
pomoc w organizacji turnieju Urzędowi 
Miejskiemu w Brzostku, Ośrodkowi Sportu 
i Rekreacji w Brzostku, Pracowni Złotni-
czej Rubicello, Telewizji Brzostek, obsłu-
dze medycznej Straży Pożarnej w Brzostku, 
rodzicom oraz członkom klubu. 

Otwarty Turniej 
Kyokushin Karate 
w Brzostku
Robert Kolbusz
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Podsumowanie Grand 
Prix w Siatkówce 
Plażowej 2022

W niedzielę 26 czerwca br. odbyła się kolejna edy-
cja Grand Prix w Siatkówce Plażowej. Niedzielne 
przedpołudnie w brzosteckim OSiR upłynął pod 

znakiem siatkarskiej rywalizacji. Do zmagań „na piachu” 
zgłosiło się 8 par, ale do samej rywalizacji przystąpiło 6 par. 
Dwie pary w ostatniej chwili zrezygnowały z udziału. W dro-
dze losowania do grupy A przydzielone zostały pary: Lech 
D./Gnat M., Sienkiewicz M./Ryzner R., Róg J. /Siuta A. w gru-
pie B znalazły się natomiast dwójki: Magierski J./Uchman 
B., Nowicki J./Kalita J., Dynarek J./Łącała R. W obu grupach 
pojedynki toczyły się systemem każdy z każdym, a do półfi-
nałów awansowały po dwa najlepsze teamy. W gr. A najlep-
sza okazała się para Sienkiewicz M./Ryzner R., tuż za nimi 
uplasowali się Róg J. /Siuta A. Z gr. B do półfinałów awanso-
wały dwójki: Dynarek J./Łącała R. oraz Magierski J./Uchman 
B. Po zmaganiach grupowych nastąpiła krótka przerwa. 
Turniej odbywał się w ekstremalnych nawet jak na plażowe 
warunkach, słupek rtęci od godzin przedpołudniowych 
utrzymywał się na poziomie blisko 30 stopni. Mimo ogrom-
nego upału nikt nie odpuszczał. Po chwili odpoczynku przy-
szedł czas na decydujące rozstrzygnięcia. W pierwszym 
półfinale dwójka Sienkiewicz M./Ryzner R. okazała się lep-
sza od pary Dynarek J./Łącała R., drugi półfinał natomiast 
padł łupem teamu Magierski J./Uchman B., który pokonał 
duet Róg J. /Siuta A. W meczach decydujących o kolejno-
ści na podium boje toczyły się natomiast do dwóch wygra-
nych setów. Spotkanie o 3. miejsce zwyciężyła para Róg J. /
Siuta A., pokonując parę Dynarek J./Łącała R. 2:0. Równie 
emocjonujący okazał się finał. Już pierwsze akcje finału 

- dużo ciekawych pojedynków na siatce, mocne ataki i bar-
dzo spektakularne obrony zwiastowały ogromne emocje. 
Po rozegraniu dwóch setów z batalii zwycięsko wyszła para 
Sienkiewicz M./Ryzner R., pokonując parę Magierski J./Uch-
man B. Po finale Kierownik OSiR Brzostek Andrzej Piękoś 
wręczył wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy, dru-
żynom, które znalazły się na podium, dodatkowo medale, 
okazałe puchary oraz nagrody. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom tegorocznych zmagań. Zwycięzcom tegorocznej 
edycji gratulujemy i widzimy się – mamy nadzieję – za rok. 

Szczegółowe wyniki: 
Grupa „A”:
Lech D./Gnat M. - Róg J. /Siuta A. 0:1 (12:21)
Sienkiewicz M./Ryzner R. - Róg J. /Siuta A.1:0 (21:12)
Sienkiewicz M./Ryzner R. - Lech D./Gnat M. 1:0 (21:7)
Grupa „B”:
Magierski J./Uchman B. - Dynarek J./Łącała R. 1:0 (21:8)
Nowicki J./Kalita J. - Dynarek J./Łącała R.0:1 (13:21)
Nowicki J./Kalita J. - Magierski J./Uchman B. (8:21)
Półfinał I
Sienkiewicz M./Ryzner R. - Dynarek J./Łącała R. 2:0 ( 15:8, 

15:12)
Półfinał II
Róg J. /Siuta A. - Magierski J./Uchman B. 0:2 (10:15, 4:15)
Mecz o 3 miejsce:
Dynarek J./Łącała R. - Róg J. /Siuta A. 0:2 (11:15, 8:15)
Finał:
Sienkiewicz M./Ryzner R. - Magierski J./Uchman B. 2:0 

(15:11, 15:12)

Klasyfikacja końcowa:
1. Sienkiewicz M./Ryzner R.
2. Magierski J./Uchman B.
3. Róg J. /Siuta A.
4. Dynarek J./Łącała R.
5. Nowicki J./Kalita J.

Lech D./Gnat M. 

Magdalena Kawalec
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Turniej Siatkówki 
o Puchar Kierownika 
Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Brzostku

W poniedziałek 6 czerwca po dwuletniej prze-
rwie Hala Sportowa im. Agaty Mróz-Olszewskiej 
w Brzostku wypełniła się siatkarkami, które 

rywalizowały w kolejnej edycji Turnieju Siatkówki o Puchar 
Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku kat. Szkół 
Podstawowych dziewcząt. Turniej został zorganizowany 
w ramach „Sportowego Dnia Dziecka 2022”. Do turnieju 
zgłosiło się 5 drużyn. Punktualnie o 9:00 nastąpiło oficjalne 
otwarcie z udziałem wszystkich startujących, a rozgrywki 
toczyły się na dwóch boiskach równocześnie. Zawody roz-
grywane były systemem „każdy z każdym”, do dwóch 
wygranych setów. Najlepsza okazała się SP  w Brzostku, 

która straciła tylko jeden set w całym turnieju. Drugie 
miejsce wywalczyła SP w Gorzejowej, natomiast trzecie 
miejsce zajęła SP w Nawsiu Brzosteckim, która zaprezen-
towała się z bardzo dobrej strony. Wszystkie drużyny bio-
rące udział w siatkarskich zmaganiach otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy, a drużyny, które uplasowały się na podium 
– dodatkowo puchary oraz medale. Nagroda indywidualna 
powędrowała do Gabriela Lampara (SP Nawsie Brzostec-
kie). Wręczenia nagród dokonał Kierownik OSiR-u Andrzej 
Piękoś. Wszystkim uczestnikom oraz kibicom dziękujemy 
za przybycie, sportową rywalizację oraz wiele ciekawych 
i efektownych akcji. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów. 

Szczegółowe wyniki:
SP Gorzejowa – SP Nawsie Brzosteckie  2:0 (25:18, 28:26)
SP Nawsie Brzosteckie – SP Przeczyca  2:0 (25:14, 25:11)
SP Januszkowice – SP Nawsie Brzosteckie 0:2 (20:25, 17:25)
SP Nawsie Brzosteckie – SP Brzostek  0:2 (22:25, 14:25)
SP Januszkowice – SP Brzostek  0:2 (14:25, 14:25)
SP Gorzejowa – SP Przeczyca  2:0 (25:13, 25:12)
SP Brzostek – SP Gorzejowa  2:1 (21:25, 25:15, 15:9)
SP Januszkowice – SP Przeczyca  2:0 (25:8, 25:21)

SP Gorzejowa – SP Januszkowice  2:0 (25:12, 25:17) 
SP Brzostek – SP Przeczyca  2:0 (25:10, 25:15)

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

Magdalena Kawalec
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Turniej Piłki 
Nożnej Szóstek 
zakończony

8 czerwca na Kompleksie Boisk 
Sportowych „Moje Boisko – Orlik 
2012” odbyła się ostatnia impreza 

w ramach „Sportowego Dnia Dziecka 
2022” - Turniej Piłki Nożnej Szóstek 
w kategorii Szkół Podstawowych. Do 
turnieju przystąpiło 9 szkół z terenu 
gminy. Rywalizacja odbywała się 
w dwóch grupach, gdzie rozgrywano 
mecze systemem „każdy z każdym”. 
Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał 
kierownik OSiR-u w Brzostku Andrzej 
Piękoś. Przez cały turniej toczyły się 
bardzo wyrównane i emocjonujące 
spotkania. Do półfinału z grupy „A” 
z kompletem zwycięstw awansowała 
SP Januszkowice oraz z drugiego miej-
sca SP Kamienica Dolna. W grupie „B” 
z taką samą liczba punktów awan-
sowały SP Brzostek oraz SP Nawsie 
Brzosteckie, a o pierwszym miejscu 
w grupie decydowała liczba strzelo-
nych bramek. W tym lepsi byli ucznio-
wie z brzosteckiej szkoły. W pierwszym 
półfinale spotkały się szkoły z Janusz-
kowic oraz Nawsia Brzosteckiego. Obie 
drużyny atakowały bramkę przeciw-
nika oraz dzielnie broniły. Po jednej 
z akcji bramkarz z Januszkowic zaspał 

przy obronie i musiał wyciągać piłkę 
z siatki. Drużyna z Januszkowic pró-
bowała odrobić straty, sukcesyw-
nie z każdą kolejną akcją była bliska 
wyrównania, niestety, piłka jak zacza-
rowana nie chciała wpaść do bramki. 
Do końca spotkania żadnej z dru-
żyn nie udało się pokonać bramkarza 
przeciwnika i po ostatnim gwizdku 
uczniowie z Nawsia Brzosteckiego 
mogli się cieszyć z awansu do finału. 
W drugim półfinale spotkały się SP 
Brzostek oraz SP Kamienica Dolna. Od 
początku spotkania przeważał zespół 
z Brzostku, stwarzając wiele dogod-
nych sytuacji, ostatecznie wygrywając 
4:0. Mecz o 3. miejsce został rozegrany 
pomiędzy drużynami, które przegrały 
mecze półfinałowe (SP Januszkowice, 
SP Kamienica Dolna). Zwycięsko z tego 
pojedynku wyszli zawodnicy z Janusz-
kowic, wygrywając 1:0. W finale spo-
tkały się drużyny (SP Brzostek, SP Naw-
sie Brzosteckie), które podczas całego 
turnieju nie przegrały żadnego spotka-
nia, a w fazie grupowej między druży-
nami padł remis. Przez całe spotkanie 
oba zespoły stwarzały sobie sytuacje 
do pokonania bramkarza przeciwnika. 
Po jednej z akcji, jaką przeprowadził 
zespół SP Nawsie Brzosteckie, bram-
karz z SP Brzostek musiał wyciągnąć 
piłkę z siatki. Po stracie bramki brzo-
steccy uczniowie próbowali zmienić 
losy spotkania, ale zabrakło szczęścia 
i po gwizdku kończącym mecz zawod-
nicy z SP Nawsie Brzosteckie mogli się 
cieszyć z zwycięstwa w całym turnieju. 
Podczas trwania rozgrywek była pro-
wadzona klasyfikacja króla strzelców, 
w której po zakończeniu spotkań, aż 
trzech zawodników miało tyle samo 
strzelonych bramek. Po dogrywce 
(konkurs rzutów karnych) tytuł wywal-
czył Szymon Raś z SP Januszkowice. 
Drugim akcentem turnieju była klasyfi-

kacja na najlepszego 
bramkarza, którą 
ostatecznie według 
opini i  organiza-
torów wygrał Igor 
Zyguła (SP Nawsie 
Brzosteckie). Wszyst-
kie uczestniczące 
dr uż y ny biorące 
udział w turnieju 
otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy, naj-
le p sz e  d r u ż y ny 

pamiątkowe puchary oraz medale. 
Wręczenia nagród dokonał Kierow-
nik OSiR-u Andrzej Piękoś. Wszyst-
kim uczestnikom oraz kibicom dzię-
kujemy za przybycie, sportową 
rywalizację oraz wiele ciekawych 
i efektownych akcji. Zwycięzcom gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Szczegółowe wyniki:
Grupa „A”
SP Przeczyca – SP Januszkowice  0:4
SP Kamienica Dolna – SP Smarżowa  1:0
SP Gorzejowa – SP Januszkowice  0:1
SP Przeczyca – SP Kamienica Dolna  1:0
SP Gorzejowa – SP Smarżowa  3:1
SP Januszkowice – SP Kamienica Dolna  2:1
SP Gorzejowa – SP Kamienica Dolna  0:1
SP Smarżowa – SP Przeczyca  0:0
SP Gorzejowa – SP Przeczyca  1:1
SP Smarżowa – SP Januszkowice  0:2

Grupa „B”
SP Siedliska-Bogusz – SP Brzostek  0:2
SP Nawsie Brzosteckie – SP Grudna Górna  1:0
SP Grudna Górna – SP Nawsie Brzosteckie 0:1
SP Brzostek – SP Nawsie Brzosteckie  1:1
SP Siedliska-Bogusz – SP Nawsie Brzosteckie  0:2
SP Grudna Górna – SP Brzostek  0:4

Półfinał I 
SP Kamienica Dolna – SP Brzostek  0:3
Półfinał II
SP Nawsie Brzosteckie – SP Januszkowice 1:0
Mecz o 3 miejsce
SP Januszkowice – SP Kamienica Dolna  1:0
Finał 
SP Nawsie Brzosteckie – SP Brzostek  1:0 

Klasyfikacja końcowa:
1. SP Nawsie Brzosteckie 
2. SP Brzostek
3. SP Januszkowice
4. SP Kamienica Dolna 
5. SP Grudna Górna /SP Przeczyca
7. SP Siedliska-Bogusz/ SP Gorzejowa 
8. SP Smarżowa  

Magdalena Kawalec
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Trójbój lekkoatletyczny 
zakończony

23 maja na stadionie OSiR Brzostek w Brzostku 
odbyły się zawody lekkoatletyczne. 

W trójboju lekkoatletycznym zorganizowa-
nym dla uczniów urodzonych w 2010 roku i młodszych wzię-
ło udział 64 zawodników. Zawody składały się z trzech kon-
kurencji: rzutu piłeczką palantową, skoku w dal i biegu na 
60 metrów. Reprezentacje szkół składały się z 5 zawodniczek 
i 5 zawodników, a liczył się wynik najlepszej czwórki zarów-
no wśród dziewcząt, jak i chłopców. Uzyskane rezultaty 
przeliczane były na punkty. Suma osiągniętych punktów za 
wszystkie konkurencje dawała ostateczny wynik zespołowi 
danej szkoły. Wszyscy startujący bardzo ambitnie walczyli 
o uzyskanie jak najlepszych rezultatów. Dobrze zaprezento-
wali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzostku, którzy 
zarówno w klasyfikacji chłopców, jak i dziewcząt zwycięży-
li. Po rozegraniu wszystkich konkurencji przyszedł czas na 
rozdanie nagród. Na najlepszą trójkę w każdej dyscyplinie 
czekały pamiątkowe dyplomy, medale, a dla najlepszych 
drużyn puchary. Młodych sportowców z radością dekoro-
wał kierownik OSiR-u Andrzej Piękoś. Gratulujemy zarów-
no zwycięzcom poszczególnych kategorii, jak i wszystkim 
uczestnikom zawodów. 

Wyniki biegu na 60 m chłopców: 
1. Mateusz Rozwadowski 8,85 s (SP Brzostek)
2. Tomasz Lampara czas 9,16 s (SP Januszkowice)
3. Filip Pietrzycki czas 9,22 s (SP Siedliska-Bogusz)

Wyniki rzutu piłeczką palantową chłopców:
1. Jakub Knapik 36,00 m (SP Brzostek)
2. Kamil Stawarz 34,50 m (SP Przeczyca)
3. Mateusz Miszczak 33,50 m (SP Smarżowa)

Wyniki skoku w dal chłopców: 
1. Lampara Tomasz 346 cm (SP Januszkowice)
2. Augustyn Kamil 334 cm (SP Grudna Górna)
3. Stawarz Kamil 332 cm (SP Przeczyca)

Wyniki biegu na 60 m dziewcząt: 
1. Julia Piotrowska 9,42 s (SP Brzostek)
2. Bilkowska Julita 9,58 s (SP Brzostek)
3. Łukasik Natalia 9,66 s (S Januszkowice)

Wyniki rzutu piłeczką palantową dziewcząt:
1. Bilkowska Julita 28,00 m (SP Brzostek)
2. Kasprzyk Ewa 26,00 m (SP Brzostek)
3. Łukasik Natalia 25,00 m (SP Januszkowice)

Wyniki skoku w dal dziewcząt:
1. Bilkowska Julita 333 cm (SP Brzostek)
2. Łukasik Natalia 319 cm (SP Januszkowice)
3. Kasprzyk Ewa 282 cm (SP Brzostek)

Klasyfikacja generalna szkół dziewcząt:
1. SP Brzostek 377 pkt.
2. SP Januszkowice 341 pkt.
3. SP Przeczyca 229 pkt.
4. SP Gruda Górna 220 pkt.
5. SP Siedliska-Bogusz 204 pkt.
6. SP Smarżowa 169 pkt.
7. SP Gorzejowa 150 pkt. 

Klasyfikacja generalna szkół chłopców:
1. SP Brzostek 340 pkt.
2. SP Siedliska-Bogusz 253 pkt.
3. SP Przeczyca 222 pkt.
4. SP Januszkowice 186 pkt.
5. SP Smarżowa 170 pkt.
6. SP Grudna Górna 137 pkt.

Magdalena Kawalec
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Czwórbój la za nami 

30 maja br. przed południem na sta-
dionie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
odbyły się kolejne zawody zorganizo-

wane z okazji Dnia Dziecka. Tym razem do rywa-
lizacji przystąpili uczniowie szkół podstawowych 
z rocznika 2007 i młodsi, którzy rywalizowali 
w czwórboju lekkoatletycznym. Szkoły mogły 
wystawić po 6 uczestników zarówno wśród dziew-
czyn, jak i chłopców. Każdy zawodnik brał udział 
w 4 konkurencjach: bieg na 60 m, rzut piłeczką 
palantową, skok w dal, biegi długie (dziewczyny 
600  m, chłopcy 1000 m). Każdy wynik przeli-
czono na punkty. Pięciu najlepszych zawodni-
ków z każdej drużyny liczyło się do ogólnej kla-
syfikacji (odpadał najniższy wynik). Trzeba było 
zatem być bardzo wszechstronnym lekkoatletą, 
aby znaleźć się w czołówce. To spore wyzwanie 
dla uczniów uczęszczających do szkół podstawo-
wych, a największe problemy zawsze pojawiają 
się w ostatniej konkurencji, czyli biegu długim. Po 

Magdalena Kawalec

3 wyczerpujących próbach ciężko 
wykrzesać siły, a nogi robią się jak 
z waty. Dlatego wszystkim, którzy 
ukończyli wielobojowe zmagania, 
należą się słowa uznania. Osta-
tecznie zawody wygrała zarówno 
wśród chłopców, jak i dziewczyn 
SP Brzostek, która jako jedyna 
przekroczyła 1000 punktów w kla-
syfikacji generalnej. Po rozegraniu 
wszystkich konkurencji przyszedł 

czas na rozdanie nagród. Na 
najlepszą trójkę w każdej dys-
cyplinie czekały pamiątkowe 
dyplomy, medale, a dla najlep-
szych drużyn puchary. Młodych 
sportowców z radością dekorował 
kierownik OSiR-u Andrzej Pię-
koś. Gratulujemy zarówno zwy-
cięzcom poszczególnych katego-
rii, jak i wszystkim uczestnikom 
zawodów. 

Wyniki biegu na 60 m chłopców: 
1. Siarkowski Kamil 7,74 s (SP Brzostek)
2. Nawracaj Grzegorz czas 7,94 s 

(SP Brzostek)
3. Piesyk Igor czas 8,35 s (SP Brzostek)

Wyniki rzutu piłeczką palantową chłopców:
1. Siarkowski Kamil 48,00 m (SP Brzostek)
2. Nawracaj Grzegorz 47,50 m (SP Brzostek)
3. Chajec Mateusz 44,00 m 

(SP Januszkowice)
Wyniki skoku w dal chłopców: 

1. Siarkowski Kamil 430 cm (SP Brzostek)
2. Piesyk Igor 427 cm (SP Brzostek)
3. Papiernik Marcel 410 cm (SP Przeczyca)

Wyniki biegu na 1000 m chłopców: 
1. Siarkowski Kamil 3:22:05 (SP Brzostek)
2. Papiernik Marcel 3:28:59 (SP Przeczyca)
3. Czapla Bartosz 3:29:75 (SP Brzostek)

Wyniki biegu na 60 m dziewcząt: 
1. Wołowiec Patrycja 8,92 s (SP Brzostek)
2. Wątorek Klaudia 9,15 s (SP Brzostek)
3. Kosowska Maja 9,32 s (SP Brzostek)

Wyniki rzutu piłeczką palantową dziewcząt:
1. Kosowska Maja 46,00 m (SP Brzostek)
2. Wołowiec Patrycja 39,00 m (SP Brzostek)
3. Wątorek Kaja 38,00 m (SP Brzostek)

Wyniki skoku w dal dziewcząt:
1. Wołowiec Patrycja 391 cm (SP Brzostek)
2. Szela Julia 330 cm (SP Smarżowa)
3. Wójcik Wiktoria 328 cm (SP Gorzejowa)

Wyniki biegu na 600 m dziewcząt: 
1. Wołowiec Patrycja 1:55: 84 (SP Brzostek)
2. Bułat Karolina 1:59:53 (SP Smarżowa)
3. Wątorek Klaudia 2:09:11 (SP Brzostek)

Klasyfikacja generalna szkół dziewcząt:
1. SP Brzostek 1009 pkt.
2. SP Januszkowice 598 pkt.
3. SP Smarżowa 576 pkt.
4. SP Gorzejowa 512 pkt. 

Klasyfikacja generalna szkół chłopców:
1. SP Brzostek 1141 pkt.
2. SP Smarżowa 694 pkt.
3. SP Januszkowice 678 pkt.
4. SP Przeczyca 652 pkt.
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Konkurs „Baw 
się z nami”

2 czerwca br. w Hali Sportowej 
im. Agaty Mróz-Olszewskiej 
w Brzostku odbyły się Igrzyska 

Dzieci w Konkursie „Baw się z Nami”. 
Po dwuletniej przerwie spowodowanej 
pandemią do rywalizacji mogli stanąć 
najmłodsi uczniowie szkół podstawo-
wych (klasy 1- 3). W sportowej rywali-
zacji wzięły udział dzieci z ośmiu szkół 
z terenu gminy. Tegoroczne zawody 
mimo że ze względu na warunki atmos-
feryczne przeniesione zostały do hali, 
były również bardzo ciekawe, wido-
wiskowe oraz niesłychanie zacięte. 
Uroczystego otwarcia zawodów doko-
nał kierownik OSiR-u Andrzej Piękoś. 
Przed rozpoczęciem sportowej rywa-
lizacji wszyscy uczestnicy olimpiady 

na czele z instruktorką sportu Żanetą 
Grzesiakowską uczestniczyli we 
wspólnej rozgrzewce. Ośmioosobowe 
zespoły rywalizowały w konkuren-
cjach sztafet biegowych: z pałeczką, ze 
zmianą piłek, w workach i z szarfami 
oraz w konkurencjach technicznych: 
dodawanie skoków, rzuty do żywego 
kosza i strzały na bramkę. Miejsca 
zajęte przez drużyny w poszczegól-
nych konkurencjach były przeliczane 
na punkty, z kolei ich suma wskazy-
wała ostateczną kolejność. Dzieci fan-
tastycznie radziły sobie z przygoto-
wanymi konkurencjami, pokonując 
je niezwykle szybko i dokładnie (na 
miarę swoich możliwości). Po rozegra-
niu wszystkich konkurencji bezapela-
cyjnie zwyciężyła Szkoła Podstawowa 
z Brzostku, która przegrała tylko jedną 
z siedmiu konkurencji. Na drugim 
miejscu zakończyła rywalizację Szkoła 
Podstawowa z Januszkowic, a z brą-
zowe medale wywalczyła Szkoła Pod-
stawowa z Gorzejowej. 

Mimo trudów sportowej rywalizacji 
i zajętych miejsc wszyscy uczestnicy 
byli niezwykle zadowoleni ze swoich 
startów, tym bardziej, że pewnie dla 
wielu był on pierwszym w życiu.

Po zakończonych konkurencjach 
i zliczeniu punktów najlepsze drużyny 
otrzymały puchary, ponadto uczest-
nicy zostali obdarowani pamiątko-
wymi medalami oraz słodyczami, 
które pozwoliły szybko odzyskać utra-
cone podczas sportowej rywalizacji 
siły. Gratulujemy zwycięzcom oraz 
wszystkim uczestnikom. 

Klasyfikacja końcowa:
1. SP Brzostek 69 pkt.
2. SP Januszkowice 56 pkt. 
3. SP Gorzejowa 49 pkt.
4. SP Siedliska-Bogusz 46 pkt.
5. SP Przeczyca 41 pkt. 
6. SP Smarżowa 38 pkt. 
7. SP Grudna Górna 37 pkt. 
8. SP Kamienica Górna 37 pkt. 

Magdalena Kawalec
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BURMISTRZ BRZOSTKU OGłASZA
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Brzostek:

Lp.
Nr

działki
położenie

Pow. (m2) Nr KW Opis nieruchomości
Cena 

wywoławcza 
brutto (zł)

Wadium (zł) Termin 
przetargu

1 302
Brzostek

5255
(0,5255 ha) RZ1D/00064805/6

zabudowana budynkiem 
magazynowym parterowym, 

niepodpiwniczonym 
509 284,00 51 000,00 25.08.2022r

godz.11 00

2 216/4
Brzostek

0,2009
(0,2009 ha) RZ1D/00022862/7 niezabudowana 110 895,00 12 000,00 25.08.2022r

godz.10 00

3 264
Kamienica Dolna

2100
(0,21 ha) RZ1D/00059124/0 budowlana 50 942,00 + 

23% VAT 5 100,00 25.08.2022r
godz.12 00

4. 450/8
Wola Brzostecka

6940
(0,6940 ha) RZ1D/00048274/6 rolna 24 356,00 2 500,00 25.08.2022r

godz.9 00

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium ww. 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 22 sierpnia 2022 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu 
przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu; zamknięcia przetargu; unieważnienia przetargu; 
zakończenia przetargu. 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, na stronie internetowej www.bip.brzostek.pl lub 
telefonicznie pod nr 14 68 03 005

Festyn Vivat Wakacje!!!

Moc atrakcji dla małych i  większych, zna-
komita atmosfera, uśmiechnięte dzie-
cięce twarze. Tak w  skrócie można 

opisać to, co się działo w niedzielę – 26 czerwca br. na tere-
nie stadionu OSiR w Brzostku. Po przerwie spowodowanej 
pandemią wreszcie udało się zorganizować festyn rodzinny 
„Vivat Wakacje” Pomimo że słupek rtęci od godzin poran-
nych utrzymywał się na poziomie blisko 30 stopni, nie 
odstraszyło to najmłodszych oraz ich rodziców do przyjścia 
i wzięcia udziału w zabawach. Od samego rana na boisku 

do siatkówki odbyło się Gran Prix w Siatkówce Plażowej. 
Od godziny 14.00 na najmłodszych czekał basen z kulkami, 
zjeżdżalnia i dmuchana ścianka, które przez cały czas były 
oblegane przez maluchy. Oczywiście wszystko dostępne za 
darmo. W  programie festynu znalazły się również anima-
cje – gry, zabawy, pokaz megabaniek przygotowane przez 
Tęczową Dolinę. W  czasie festynu nie mogło zabraknąć 
ruchu na świeżym powietrzu, więc dla przyszłych gwiazd 
futbolu wraz LKS Brzostowianka został rozegrany turniej 
piłki nożnej Brzostek Cup 2022, który zwyciężyła drużyna 
Błękitni Ropczyce I. Swoje „pięć minut” miały Cheerleaderki 
OSiR, które zaprezentowały swoje umiejętności podczas 
pokazu na scenie. 

Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę. Mamy 
nadzieję, że spotkamy się znów za rok! 

Magdalena Kawalec
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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

Oferta Sprzedaży 
Lokal biurowy z możliwością przywrócenia do funkcji 
mieszkalnej
Cena całości 782.040,00 zł 
Cena za m2 3.500,00 zł 

Metraż i szczegóły oferty
Powierzchnia użytkowa 223,44 m2 
Powierzchnia pomieszczeń przynależnych. 68 m2

Łącznie powierzchnia 291,44 m2

Piętro pierwsze
Przeznaczenie biuro, mieszkanie
Rok budowy 1976

Opis oferty
Lokal położony na drugiej kondygnacji budynku handlowo-biurowego z częścią mieszkalną w Brzostku przy 
ul. Szkolnej 7. Pomieszczenia przynależne do lokalu tj. schowek, klatka schodowa oraz magazyny, znajdują się 
na poziomie parteru i piwnic. 
Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wraz pomieszczeniami przynależnymi wynosi 291,44 m2

Przedmiotowy lokal użytkowy składa się z 2 łazienek, 2 wc, sali operacyjnej, 6 pomieszczeń biurowych, ko-
rytarza, schowka, archiwum oraz 2 pomieszczeń socjalnych. Lokal wyposażony jest w następujące sieci infra-
struktury technicznej: prąd, wodociąg, kanalizacja, gaz, sieć telefoniczna i internetowa.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr RZ1D/00088690/0, przez Sąd Rejonowy w Dębicy. 
Cena do negocjacji.

Pytania dotyczące szczegółów oferty prosimy kierować do Zespołu Administracji
na adres email sekretariat@bsr.krakow.pl lub pod nr telefonu 12 433 31 55.

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

UWAGA!
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Publikując materiał nade-
słany, redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść, która może być 
sprzeczna z naszymi poglądami. Przesłanie materiałów niezamawianych 
nie jest równoznaczne z ich opublikowaniem, będą one zamieszczane 
w gazecie w miarę możliwości. Redakcja zastrzega sobie prawo do skra-
cania materiałów oraz do korekty w zakresie poprawności językowej. Ze 
względu na druk w kolorze materiały graficzne na szerokość strony A4 
powinny posiadać min. 3 mm margines i obowiązkowo 3 mm na spad ze 
wszystkich boków.
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Materiały do kolejnego numeru „Wiadomości
Brzosteckich” prosimy przesyłać do 13 sierpnia 2022 r. 
na adres wiadomosci@brzostek.pl

!

RozwiązAniA zAgAdek i kRzyżówki 
z popRzedniego numeRu
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Fiołek afrykański / sępolia / 
saintpaulia
Fotograficzna zagadka geograficzna: Ruiny dawnego szpitala 
Stalownik w Bielsku-Białej
Hasło krzyżówki: Bez walki nie ma cnoty, bez cnoty nie ma 
zasługi.
Nagrodę książkową wylosowali: Kacper Jakson z Brzostku (krzy-
żówka), Anna Dachowska ze Smarżowej (zagadka przyrodnicza), 
Wanda Grygiel z Kleci (zagadka geograficzna).

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

Magdalena Gąsior z Grudnej Dolnej

Ewa Jamróz z Januszkowic

Arkadiusz Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Joanna Płaziak z Opacionki

Karol Furman z BrzostkuOliwia Zegarowska z Januszkowic

Dagmara Płaziak z Kleci


