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W ramach tegorocznych Dożynek Gminnych odbył się przegląd dorobku  
sołectw finansowany z Programu Integracji Społecznej
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Fot. J. NosalW rajdzie wzięło udział ponad 150 uczestników

Oficjalnego otwarcia rajdu dokonał Wójt Gminy Leszek Bieniek

Uczestnicy mogli wziąć udział w konkursach i zabawach prowadzonych profesjonalnie przez panią Magdalenę Machaj

Historię zabytków na trasie rajdu przybliżał uczestnikom w sposób niezwykle interesujący pan Wiesław Tyburowski

Rajd rowerowy po Gminie Brzostek

Rajd zabezpieczała Policja i Straż Pożarna z Brzostku
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W ostatnie wakacyjne dni 30 i 31 
sierpnia dzieci i młodzież mieli 

możliwość wzięcia udziału w rajdzie 
rowerowym po Gminie Brzostek. Ta 
turystyczna dwudniowa impreza była 
organizowana przez Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku ze środków 
PPWOW Program Integracji Społecznej. 
Celem jej było upowszechnianie kolar-
stwa jako formy rekreacji i aktywnego 
wypoczynku dzieci i młodzieży oraz za-
poznanie ich z walorami krajobrazowymi 
i historycznymi gminy Brzostek. Impreza 
ta miała zarazem uczyć i bawić.
 Wszyscy uczest-
nicy rajdu otrzy-
mali pamiątkowe 
koszulki w kolorze 
niebieskim z brzo-
steckim herbem i 
nalepki ze znakiem 
Programu Integracji 
Społecznej. Impreza 
zaplanowana zosta-
ła na dwa dni aby 
uczestnicy mogli bez 
większego trudu po-
konać rowerem trasę 
17 km zwiedzając po 
drodze najciekawsze 
zakątki naszej gmi-
ny. Najdłuższą trasę, 
bo 12 km zaplano-
wano na pierwszy 
dzień tj. sobotę. Po 
oficjalnym rozpo-
częciu rajdu na bo-
isku szkoły podstawowej w Brzostku 
przez wójta gminy Leszka Bieńka peleton 
młodocianych miłośników kolarstwa 
prowadzony przez Policję i Straż Pożarną, 
pod fachową opieką służby medycznej 
wyruszył ulicami Brzostku w stronę Ja-
nuszkowic, potem Kleci, następnie przez 
Brzostek w kierunku stadionu na Okrą-
głej. Po drodze zwiedzano: cmentarze 
wojskowe w Brzostku, park dworski w 
Januszkowicach, 600-letni dąb znajdujący 
się również w Januszkowicach, cmentarz 
z I wojny światowej w Kleciach oraz dwór 
w Kleciach W drugim dniu rajdu trasa 
była nieco krótsza, bo 5 km i przebiegała 

następująco: zbiórka na „placu buracza-
nym” przy ulicy Szkotnia, cmentarz z I 
wojny światowej w Zawadce Brzosteckiej 
(gdzie niewielki odcinek drogi przez las 
trzeba było pokonać pieszo), następnie 
dwór w Zawadce Brzosteckiej i kapliczka 
słupowa z XVIII w. Zakończenie rajdu, 
podobnie jak w dniu poprzednim, miało 
miejsce na stadionie GOSiR. Przez oby-
dwa dni rajdu po wymienionych zakąt-
kach gminy oprowadzał i opowiadał o 
nich w sposób profesjonalny i przystępny 
dla uczniów, nauczyciel historii ze Szkoły 
Podstawowej w Brzostku pan Wiesław 

Tyburowski. O tym, że pogawędki te były 
bardzo zajmujące świadczą liczne pytania 
zadawane prowadzącemu przez uczest-
ników rajdu oraz ożywiona dyskusja na 
temat zwiedzanych zabytków.
 Metą obydwu dni rajdu był stadion 
GOSiR, gdzie uczestnicy mogli zjeść 
turystyczny posiłek (kiełbaski z grilla – w 
pierwszym dniu; pączki i słodycze – w 
drugim dniu), odpocząć, następnie wziąć 
udział w atrakcyjnych konkurencjach 
sportowych, konkursach i zabawach pro-
wadzonych profesjonalnie przez nauczy-
cielkę wychowania fizycznego z brzo-
steckiego gimnazjum panią Magdalenę 

Machaj. Konkurencje były dostosowane 
do wieku i możliwości uczestników tj. 
dzieci i młodzieży do lat 18 z podziałem 
na kategorie wiekowe (szkoła podsta-
wowa i gimnazja) i płeć (dziewczęta i 
chłopcy) a były to biegi na 100 m i 400 
m, hula-hop, skakanie na skakance, biegi 
w workach, slalom z piłką, slalom z prze-
plotem przez szarfę, rzut beretem, rzut 
gumiakiem, slalom z jajkiem na łyżce, 
siłowanie się na rękę. Jak widać różno-
rodność konkurencji pozwoliła wziąć w 
nich udział każdemu uczestnikowi. Dla 
tych którzy nie mieli ochoty wykazywać 
się fizycznie mogli spróbować sił w kon-
kursie plastycznym. Wszyscy startujący w 
konkursach i biorący udział w zabawach 
otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe 
w zależności od osiągniętych wyników, 

a były to: kaski dla 
rowerzysty, plecaki 
turystyczne, pompki 
do rowerów, bidony, 
rękawice, światełka 
odblaskowe, piłki.
 W pierwszym dniu 
rajdu nie było sprzy-
jającej pogody (po-
chmurno, wietrznie 
i stosunkowo zimno 
jak na tę porę roku) 
dlatego dominowali 
uczestnicy wiekowo 
starsi, głównie mło-
dzież gimnazjalna i 
uczniowie starszych 
klas szkół podstawo-
wych. Natomiast w 
drugim dniu, w nie-
dzielę bardzo piękna 
słoneczna pogoda 
przyciągnęła na ten 

rajd niemal całe rodziny. Było mnóstwo 
młodszych dzieci do 10 lat, które mogły 
brać udział pod opieką rodziców. 
 Ogólnie w tej dwudniowej turystycz-
nej imprezie wzięło udział ponad 150 
uczestników i wszyscy spędzili te ostatnie 
wakacyjne dni na aktywnym wypoczynku 
poznając przy tym piękną przyrodę i za-
bytki naszej gminy. Te wspólnie spędzone 
chwile na łonie natury przyczyniły się 
zapewne do lepszego poznania się, na-
wiązania nowych kontaktów i wzajemnej 
integracji.

EM

Z prac Rady Gminy
W dniu 19 sierpnia odbyła się XXI sesja Rady Gminy 

Brzostek pod przewodnictwem Przewodniczącej Zofii 
Skórskiej. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Wójt Gmi-
ny złożył informację z realizacji uchwał. W okresie objętym 
sprawozdaniem podjęto następujące działania: Zarządzeniem 
Nr 62/2008 Wójta Gminy Brzostek z dnia 15 lipca br. wpro-
wadzono układ wykonawczy do uchwały Nr XX/138/2008 
Rady Gminy Brzostek dotyczącej zmiany uchwały budżetowej 
na 2008 rok. Sporządzono umowę przeniesienia własności 
działki położonej w Gorzejowej z przeznaczeniem pod po-
szerzenie drogi, zgodnie z uchwałą Nr VII/57/2007 z dnia 27 

lipca 2007 r. Aktem Notarialnym Nr 8120/2008 z dnia 22 lipca 
br. ustanowiono służebność gruntową związaną z dojazdem 
do budynku Remizy OSP w Brzostku.
 W dalszej części obrad Rada Gminy Brzostek podjęła 
uchwały w sprawie: 
•	 zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
•	upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania 

finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2009 
roku, na zadanie inwestycyjne pod nazwą „kanalizacja 
sanitarna wsi Brzostek wzdłuż Potoku Słonego”.

•	przyjęcia Statutu „Związku Gmin Powiatu Dębickiego”
•	przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Dolnej 

przeznaczonych pod rozbudowę drogi gminnej.
E. Szukała

Trasa rajdu wiodła również przez rynek brzostecki

Rajd rowerowy 
po Gminie Brzostek
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W dniach 5-7 września br. odbyły się zawody 
samochodowe pod nazwą „III Runda Mi-

strzostw Polski Dziennikarzy”. W tegorocznym 
rajdzie wzięło udział około 50 załóg sportowych, w 
tym kilka zagranicznych. Próby sportowe zlokali-
zowane były w powiecie dębickim a gospodarzem 
tegorocznej imprezy była Gmina Brzostek, gdzie 
zlokalizowano największą ilość prób, a miało to 
związek z odzyskaniem praw miejskich przez 
miejscowość Brzostek.
 Program rajdu obejmował następujące próby 
sportowe i imprezy okolicznościowe:
5 września 2008 r.: 
- prolog w godzinach od 16:30- 20:00 na ulicy Sta-

szica w Pilźnie. W tym samym czasie na Rynku 
w Pilźnie odbyła się prezentacja załóg biorących 
udział w zawodach.

6 września 2008 r.:
- w godzinach od 8:30 do 12:50 – wyścig na trasie 

Bukowa - Działy (ok. 1, km),
- w godzinach od 9:00 do 13:15 – wyścig na trasie 

Brzostek - Skurowa (ok. 2,0 km).
- w godz. od 11.35 do 13.35 próba sprawnościowa 

na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej 
w Brzostku polegająca na tym, by w jak najkrót-
szym czasie przejechać wyznaczoną spiralną tra-
sę i zatrzymać się tak, aby linia mety znajdowała 
się pomiędzy osiami samochodu,

- w godzinach 13:54 do 18:19 – wyścig na trasie 
Dębica ul. Wielopolska - Stasiówka, (ok. 1.7 
km),

- w godzinach od 14:20 do 18:36 wyścig na trasie 
Gumniska – Dębica Kopaliny  (ok. 1,5 km).

 W próbie sprawnościowej na boisku szkolnym 
w Brzostku zwyciężyli: w kategorii „Dzienni-
karze” - Piotr Życzyński i Michał Szewczyk na 
Polonezie, w kategorii „Classicauto” - Tomasz 
Bryk i Łukasz Krużel na Subaru Impreza GT, w 
kategorii „Goście” - Adam Sidor i Trzeciak na 
Subaru Impreza GT.
 Pamiątkowe puchary zwycięzcom próby 
sprawnościowej wręczył Wójt Gminy Brzostek 
Leszek Bieniek, który również zaprosił wszystkich 
zawodników, sędziów, policjantów i strażaków do 
świetlicy szkolnej na posiłek przygotowany przez 
pracowników Szkoły Podstawowej.
 O godz. 21.00 w Ośrodku Wypoczynkowo-
Sportowym GRAND w Chotowej odbyła się 
konferencja prasowa z przedstawicielami władz 
Województwa Podkarpackiego, Starostwa Po-
wiatowego, gmin Brzostek, Dębica i Pilzno oraz 
przedsiębiorstw z terenu powiatu Dębickiego.

/fl/

III Runda Mistrzostw 
Polski Dziennikarzy

Niektórym nie udało się ukończyć próby

W oczekiwaniu na start

Zmagania dziennikarzy obserwowało sporo kibiców

Puchary wręczał Wójt Gminy Leszek Bieniek

Próba sprawnościowa zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem
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StaniSław BiałaS

ŚLADAMI 
DOMOWEGO  
uROKI CHlEBA

Dwie siostry – Bronisława i Wiktoria 
– mieszkały po sąsiedzku, każda na 

swoich czterech morgach. Żyły w przedzia-
le czasowym od powszechnie używanych 
sierpów do postępu technicznego w postaci 
kosy. Z doświadczenia znały żniwno-omło-
towy trud zdobywania chleba, na równi z 
mężami świetnie wywijały cepami. W ich 
domach z chlebem było różnie; ba - nie 
tylko z chlebem. Pod tym względem nie 
wyróżniały się od otoczenia, w sąsiedztwie 
było podobnie. Opowiadały, że zimą, w 
czasach panieńskich, do kościoła chodzi-
ły na zmianę – jedna na prymarię, druga 
na sumę, nigdy razem. Powód? – miały 
wspólne buty kościelne. Latem było lepiej 
– cały dzień boso.
 Ich starsze siostry i bracia, przed pierw-
szą wojną światową, wyjechali za wielką 
wodę, za chlebem. Tam założyli rodziny 
i w obcej ziemi spoczęły ich prochy. W 
listach pisali o tęsknocie za okolicą swo-
jego dzieciństwa, za niezapomnianym 
widokiem rodzinnego domu pod strzechą, 
za miedzą do lasu, ogródkiem z kwiatami, 
luboskę na brzegu, za domowym chlebem. 
Na obczyźnie, w częstych wspomnieniach 
młodości, słyszeli miarowe kroki ojca - 
siewcy zboża, dźwięki sierpów we żniwa i 
rytmiczne bicie cepów, a przede wszystkim 
widzieli Matkę uwijającą się przy dzieży 
i chlebowym piecu. Bo tam, w obcych 
krajach, syci obcego chleba, dom rodzinny 
był kaplicą przechowywaną w sercu. A 
zapach wiejskiego chleba, z matczynego 
pieca, łagodził nostalgię.
 - Wichta, nie mam już chleba, a piekła 
będę dopiero za dwa dni – szczerze zeznała 
siostra siostrze. – Pożycz albo ... daj mi 
bochenek. 
 - No dobrze, dam ci i nie oddawaj, bo 
może kiedyś ja będę w podobnej potrze-
bie.
 Prośba o chleb była czymś naturalnym, 
pozbawionym wstydu i upokorzenia. Z 
taką prośbą zwracał się brat do brata, sąsiad 
do sąsiada, zięć do świekry, żebrak do go-
spodarza. Istniało przekonanie, że prośba 

o kromkę chleba powinna być zrealizo-
wana, to wchodziło w zakres obowiązków 
proszonego. Chleb traktowano jako dobro 
wspólne. W razie potrzeby, pomoc od 
rodziny i sąsiadów była bezinteresowna.
 Domowym chlebem obdarowywano 
nowożeńców do ślubu, dzieci do chrztu, 
poborowych na wojnę, a nawet wkładano 
umarłym do trumny. Młodą parę, po po-
wrocie  ze ślubu do domu, witano chlebem 
i solą, a matka panny młodej wypowiadała 
słowa: łamcie chleb we dwoje, dorabiajcie 
się oboje.
A czasem pannie młodej stawiano trudne 
pytanie: co wolisz, chleb, czy jego?
Jedyna, poprawna odpowiedź brzmiała: i 
chleb i jego, żeby robił na niego. 
A rzeczywistość była taka, że oboje nie 
tylko robili, a wręcz harowali na chleb. 
 Natomiast znacznie wcześniej, jesz-
cze w czasach pańszczyźnianych ślub 
nowożeńców odbywał się w honorowej 
asyście chleba. Kapłan wiązał ręce nowo-
żeńców nad podpłomykiem, a po wyjściu 
z kościoła łamali go i częstowali gości. 
Ów podpłomyk przygotowywała i piekła 
starościna. Ślub w asyście chleba był sym-
bolicznym życzeniem obfitości jedzenia, 
czyli chleba, w powstającej rodzinie, w 
ich domu. A w tamtych czasach parobek i 
służąca ze dworu byli często nowożeńcami. 
Chyba dla nich „ukuto” powiedzenie: Kto 
ma chleb, ten ma wszystko, bo chleb jest 
najważniejszy, a reszta to dodatek. 
 Dawniej, może wiek temu z okładem, 
zabobony na wsi miały spore znaczenie. 
Przesądy, wiara w sny, uroki, wróżby 
i czary miały więcej zwolenników niż 
oponentów. Czary i czarownice były 
utrapieniem wsi. Istniało przekonanie, że 
niektóre kobiety znały tajemnicze zaklęcia, 
czarodziejskie sztuczki – były czarownica-
mi. A taka, panie dzieju, mogła „uczynić”, 
iż krowa „zepsuła mleko” lub je straciła. 
Mogła również rzucić uroki na ludzi lub 
zwierzęta. Uroki mogły spowodować nagłą 
chorobę lub dziwną niemoc człowieka. 
Koń zakulał, świnia przestała jeść, kurczęta 
padły, krowa nie puściła mleka, chleb się 
nie udał – to były widoczne skutki uroków. 

Uroki mogli również rzucić ludzie o „złych 
oczach”. Taki tylko rzucił tymi ślepiami na 
coś, i nieszczęście gotowe.
 - Wiele mogę przebaczyć – żaliła się 
Rózia – dużo przemilczeć, ale żeby ta ku-
dłata czarownica z Kopalin uroki rzucała 
na mojego Janka, tego nie daruję.
 Po wsiach były domy, w których zbierali 
się wieśniacy, przeważnie zimą, na poga-
duszki. Gadano o czarach, czarownicach, 
strachach, miejscach – gdzie straszy, 
zjawach przeokropnych, duszach pokutują-
cych na ziemi, diabłach w ludzkiej postaci, 
topielcach, gnieciuchach za piecem. Po 
takich opowieściach niektórzy nawet do 
domu wracali „podszyci strachem”, z przy-
śpieszonym tętnem, na ugiętych nogach 
– wyobraźnia napędzała strach. 
 Lżejszą i raczej nieszkodliwą formą 
zabobonów były przesądy. Po zachodzie 
słońca gospodyni – według przesądu 
– nie mogła dać z domu mleka, sera i 
masła. Krowy, konia, a nawet cielęcia nie 
można było sprzedać razem z powrozem, 
którym bydle było przywiązane do żłobu. 
Bowiem uważano, że z takim powrozem 
odeszłoby również szczęście i powodzenie. 
Na nowiu nikt nie powinien orać, siać ani 
sadzić, gdyż praca w tym okresie nie da 
oczekiwanego urodzaju.
 Jednym z wyrazów szacunku dla 
chleba było przekonanie o jego własno-
ściach leczniczych. W dawnych wiekach 
funkcjonował przesąd, że wiele chorób 
jest wynikiem działania czarownic lub 
pod wpływem zadanych uroków. W tych 
czasach mieszkańcy wsi nie mieli dostępu 
do opieki medycznej. Z konieczności, 
w chorobie pomagali sobie nawzajem. 
„Leczono” tym, co istniało wokół nich, na 
podstawie rad przekazywanych z pokole-
nia na pokolenie, ze starych na młodszych. 
Według tych rad, domowy chleb leczył 
i zapobiegał chorobom ludzi i zwierząt. 
Istniało przekonanie, że kromka chleba ła-
godzi ból głowy, leczy wściekliznę i usuwa 
z człowieka jad żmijowy. Podobno okłady 
ze świeżego chleba były skuteczną terapią 
na „martwą kość”. Sądzono, że jeżeli cho-
ry zapragnie chleba, to jest to widoczna 
oznaka jego powrotu do zdrowia. Krowa 
po ocieleniu dostawała pajdę chleba, któ-
ry miał zapobiegać infekcji i „zepsuciu” 
mleka. Bowiem uważano, że w chlebie 
tkwiła tajemnicza siła i dobroczynna moc 
przywracająca zdrowie i radość życia.
W niezbyt odległych czasach, bo jeszcze 
nasze babcie tak uważały, iż najlepszym 
lekarstwem na tęsknotę i lęk dziecka jest 
chleb – skibka ze skórką. Coś w tym było, 
coś w tym jest nadal. c.d.n.

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli informuje, że 
wnioski o przyznanie stypendium socjalnego dla uczniów 

szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz 
policealnych można składać do 15 września br. Stypendium nie 
przysługuje dzieciom uczęszczającym do zerówek. Nie przysłu-
guje również studentom. 
 O pomoc mogą ubiegać się rodzice, pełnoletni uczniowie, a 
także dyrektorzy szkół. Stypendium przysługuje jeżeli dochód 
w miesiącu sierpniu nie przekracza 351 zł netto na jedną osobę 
w rodzinie. Do dochodów należy ująć: wynagrodzenie za pracę 
netto, zasiłki rodzinne i zasiłki pobierane z opieki społecznej, 

renty, emerytury, zasiłki z biura pracy, dochód z gospodarstwa 
rolnego a także działki budowlanej, pobierane alimenty, dochody z 
działalności gospodarczej i inne. Dochód z gospodarstwa rolnego 
oblicza się mnożąc ilość hektarów przeliczeniowych x 207 zł. 
Można od dochodu z gospodarstwa rolnego odliczyć składkę na 
KRUS po dołączeniu dowodu zapłaty. Wszystkie dochody rodziny 
muszą być udokumentowane zaświadczeniami. Wnioski na ten 
rok szkolny nie są opiniowane przez dyrektorów szkół. Stypendia 
w tym roku szkolnym będą przekazywane na konta bankowe, 
dlatego we wniosku należy podać numer konta. Wnioski można 
pobrać i składać w Urzędzie Gminy w Brzostku, pokój nr 16. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 
014 6830376, 014 6830111 wew. 113.

I. Nosal

Stypendia socjalne
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Z Brzostku rodem...
„...Droga, którą idę jest jak pierwszy własny wiersz.
 Uczę się dopiero widzieć świat jaki jest.
 Uczę się dopiero świata jaki jest. ...”

Wrześniowa, letnia aura tego roku jest niezwy-
kła. Ołowiane ciężkie chmury przesuwają się 

ze wschodu na zachód niosąc ze sobą przygnębienie 
i niepokój. Ostry wiatr przesuwa opasłe kłęby, nisko 
sunące chmury, częste ulewy, potęgowane szybką 
wichurą, wspomagane jaskrawymi błyskawicami 
przynoszą niepokojące grzmoty, oddające echem 
jakby gdzieś daleko za górą i lasem. Grube krople 
wody spadają z nieba z szybkością odrzutowca – siłą 
mocy wpadając w ziemię, tworząc kałuże, szybko 
napełniając stawy i koryta rzek. Drzewa uginają 
się pod siłą wichury przyginając czapy koron to 
na lewo, to na prawo. Słabe drzewa ulegają sile 
nawałnicy, wywracają się złamane wpół, to znowu 
sterczą korzeniami do góry. Ptactwo ucichło i skryło 
się gdzieś w zakamarkach krzewów, uschłych traw; 
w swoich dziuplach i gniazdach. Tylko od czasu 
do czasu przefruwają stada gawronów i swoim 
– kra-kra – potęgują niepokój w sercach gospoda-
rzy zatrwożonych o swój dobytek. Gniazda bocianie puste, tylko 
suche gałązki traw i sitowia przypominają, że właśnie tu tętniło 
prężne życie a ich klekot mobilizował do pracy. Dzisiaj wszystko 
ucichło.
 Sady w jesiennej krasie czerwonych, żółtych, zielono-różowych 
jabłek, żółtych i szarych grusz, granatowo-fioletowych śliwek, 
omszałych brzoskwini, zielonych orzechów. Ogromne ciężkie 
kiście aronii pochylają się do ziemi, a krasne korale jarzębin 
rozświetlają i upiększają pagórki, drogi i wzgó-
rza. Ogrody kwiatowe przepełnione są kolorami 
polskich kwiatów – mieczyki, dalie, georginie, 
fuksje, astry, szałwia, lilie górują nad rabatami, a 
niziutko, jakby w trawie główki wychylają maleńkie 
dzwonki, gwiazdki polnych kwiatów. Zioła stoją 
dostojnie dojrzałe, jeszcze tu i ówdzie widać ich 
ślad – wśród takiego bogactwa przyrody jakże mały 
jest człowieczek w swoim wielkim otoczeniu.
 Z górki brzosteckiego rynku widoki są pełne uro-
ku, zadumy i przemyśleń. Właśnie w takiej scenerii 
stoi kamienica Genowefy i Stefana Tomaszewskich. 
Przed domem rabata kwiatowa w ogrodzie warzyw-
nik i pies pilnujący dobytku rodziny. A przeszła ta 
rodzina, jak wiele brzosteckich rodzin długą drogę 
życia pełną wybojów, trudów, każdy dzień był po-
czątkiem nowego okresu życia. Razem z rodzicami 
szli drogą życia, aż doszli i osiedlili się w Brzostku, 
tutaj pracowali, wychowali dwoje dzieci, chodzili do brzosteckiego 
kościółka i współtworzyli życie środowiska brzosteckiego.
 Od swoich rodziców nauczyli się pracowitości i odpowiedzial-
ności za losy rodziny, życzliwości i lojalności dla współpracow-
ników, umiejętności niesienia pomocy innym i bycia mocnym w 
pokonywaniu trudności.
 Stefan Tomaszewski syn Weroniki i Andrzeja przyszedł na świat 
jako drugie dziecko w 1925 roku w Rzepisku. Jurgów, Rzepisk, 
Białka Tatrzańska, Zakopane – to były miejscowości, w których 
pracował ojciec w straży granicznej i tam właśnie Stefan przeżywał 
swoje dzieciństwo. Wspomina te czasy z wielkim rozrzewnieniem. 

Zimą z dziećmi górali jeździli na sankach z górki na pazurki, tylko 
uważać trzeba było aby nie wpaść pod konie ciągnące sanie z tu-
rystami. To znowu jazda na nartach wprawiała młodego chłopca 
w zachwyt. Często odbywały się nieformalne bijatyki śnieżkami, a 
latem nawet kamykami - walczące drużyny chłopców z górki i tych 
mieszkających w dolinie. To znowu wyścigi, rzucanie balonami 
były uzupełnieniem zabaw w tamtych czasach.

 Stefan rozpoczął naukę szkolną w Jurgowie w 
latach 1933/34. W szkole była wielka karność i 
dyscyplina wspomagana „biciem w łapę”, czy też 
staniem w kącie. Do szkoły matka dawała dwie 
kromki chleba pieczonego w domu z pachnącym 
smalcem, zaś dzieci górali przynosiły owsiane 
placki zwane moskole i następowała wymiana i 
zajadanie się góralskimi smakołykami.
 W domu Stefan uczył się życia od ojca, który był 
złotą rączką i imał się różnych zawodów. Był do-
mowym krawcem i obszywał chłopów w gustowne 
ubranka; był szewcem, parał się zelowaniem, 
podbijaniem ściętych obcasów, przyszywania 
przyszczypków, a nawet produkowania nowych 
butów na drewnianych podeszwach. Zakupił ojciec 
aparat fotograficzny, z jednego pomieszczenia zrobił 
laboratorium fotograficzne i zaczął robić zdjęcia 
okazjonalne ze ślubów, wesel, chrzcin, pogrzebów, 
zjazdów rodzinnych i fotografii do dokumentów. 

Później kupił ojciec warsztat stolarski i zaczął wyrabiać proste 
meble, naprawiać stare aż do wyrabiania instrumentów muzycz-
nych: kontrabasu, skrzypiec. Wszystkim tym pracom przyglądał 
sie Stefan, a że był chłopcem zdolnym uczył się wielu fachów od 
ojca, co bardzo przydało mu się podczas okupacji. I tak w pracy 
i nauce przechodziły lata, a w domu Tomaszewskich panowała 
miłość i niezwykła solidarność rodzinna.
 Nadszedł rok 1938 – Polska postanowiła odebrać Czechosłowa-

cji Zaolzie. W tych walkach brał udział senior rodu 
Andrzej Tomaszewski. 
Do Łysej Polany przyjechał prezydent Rzeczpospo-
litej Polski Ignacy Mościcki, którego witał Stefan 
Tomaszewski. Rodzina Tomaszewskich uskładała 
małą sumę pieniędzy za którą mieli kupić kawał 
ziemi i budować dom, ale plany poszły w niwecz. 
Nadciągała II wojna światowa. 
 Nadszedł 29 sierpień 1939 r., rodzina została 
rozdzielona, ojciec został powołany do wojska a 
matka Weronika spakowała dobytek do kufrów i 
z czwórką nieletnich dzieci udała się w drogę w 
rodzinne strony do Nawsia Brzosteckiego.
 Droga była niezwykle uciążliwa, długa i wyczer-
pująca. Dobytek został przewieziony do kolei w 
Nowym Targu. Stąd koleją można było jechać do 
Bochni a potem furmankami do Gierrzyc – gdzie 
przyjęli na nocleg rodzinę obcy ludzie. Nocą sa-

moloty niemieckie bombardowały całą okolicę. Tutaj życzliwy 
człowiek pan Hylinski wynajął rodzinie furmankę, którą dojechali 
Tomaszewscy do Rawy Ruskiej, a stąd przemieścili się do Mościc, 
pieszo dotarli do Tarnowa, potem znowu furmanką udali się do 
Dębicy, znowu pociągiem pojechali do Rzeszowa. Przeżyli znowu 
bombardowanie miasta, dojechali do Łańcuta, a noc spędzili w 
polach pod lasem, potem znowu jechali do Jarosławia, a stamtąd 
dostali sie do Rawy Ruskiej. Bycie obcej rodziny wśród Ukraińców 
było dość ryzykowne, gdyż na studniach wisiały tabliczki „zatruta 
woda” a domy Polaków płonęły łunami i tylko zgliszcza pokazy-
wały miejsca gdzie żyli Polacy. Potem przemieszczali się przez 

Stefan Tomaszewski z zespołem muzycznym GS-u Stefan Tomaszewski na weselu w Januszkowicach (1946 r.)

Stefan Tomaszewski  
w wieku 15 lat

Genowefa Tomaszewska
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Kamionkę Strumiłową, Radziechów, Druż-
kopol, znowu powrót do Buska. Po drodze 
spotykali kolumny wojsk niemieckich, 
dowiedzieli się, że 17 września napadły 
wojska radzieckie na Polskę. I tak w wiel-
kim niepokoju, strachu i bólu przezierali się 
do rodzinnej wsi. Z kolumną wojskową na 
furmankach i pieszo, pod osłoną nocy, w 
szuwarach, głodni i obolali 4 października 
1939 r. matka Weronika z dziećmi Edwar-
dem, Stefanem, Ireną i Mieczysławem 
dotarły do Wawrzyńca Tomaszewskiego w 
Nawsiu Brzosteckim.
 Dobytek zdeponowany na stacji kolejo-
wej w większości zaginął, nie było żadnej 
wiadomości o seniorze rodu Andrzeju, 
kąt u rodziny był niepewny, ciasnota, 
brak środków do życia i jeszcze strach i 
niepokój. Stefan szedł do pracy do gospo-
darzy u Szarków, Pietruchów czy młynarza 
Kolbusza w Kleciach. Z lasu nosiły dzieci 
drzewo na opał, Irena pracowała u Żydów, 
a za pracę przynosili ziemniaki, zboże, kar-
piele. Z kuchni niemieckiej, która mieściła 
się w budynku szkolnym przynosił Stefan 
Tomaszewski miskę zupy i puste puszki z 
konserw, z których wyrabiał i sprzedawał 
garnuszki, bo takich sprzętów nie było w 
sklepie w Brzostku. Razem ze stryjem Ste-
fan naprawiał buty i wyrabiał drewniaki.
 Matka prowadziła uprawę ziemniaków, 
karpieli, kapusty, grochu, buraków cukrowych, ale wszystko było 
w małych ilościach. Po powrocie ojca z obozu jenieckiego los 
Tomaszewskich znacznie się poprawił, bo ojciec „złota rączka” 
szewcował, krawcował, fotografował, ale też rodzeństwo Ste-
fana musiało się ukrywać, gdyż odbywały się łapanki i wywóz 
na przymusowe roboty do III Rzeszy. W 
żarnach mełli zboże, a matka gotowała 
z mąki kluski, paciarki, zacierki. Zupa z 
karpieli smakowała niezwykle i kawałki 
suchego chleba, gotowane ziemniaki to 
były wojenne przysmaki.
 Strach i lęk towarzyszyły codziennie. 
Pamięta Stefan tragedie Żydów, których 
bezlitośnie wyganiano z domów, zabijano 
małe niemowlęta – takie zdarzenie miało 
miejsce u Żyda Horowitza, który prowadził 
sklep z przyborami szewskimi. Po eksodu-
sie żydowskim wiele domów opustoszało, 
zniknęły żydowskie sklepy a o sukcesach 
niemieckich na frontach II wojny światowej 
dowiadywał się Stefan z miesięcznika „Ry-
cerz Niepokalanej”. Stefan został wezwany 
do wyjazdu na roboty do Niemiec, ale ura-
tował się świadectwem lekarskim. Innym 
razem nocą Niemcy urządzili łapankę, ale 
skutecznie ukrył się Stefan, potem uciekł 
z domu. Dom był pod specjalnym okiem 
donosicieli, bo ojciec Andrzej należał do Armii Krajowej, a po 20 
czerwca 1944 r., po pacyfikacji Brzostku musieli Tomaszewscy żyć 
szczególnie ostrożnie, ale pomimo tego Stefan przewoził mięso 
wołowe do lasu, pożyczonym koniem i furmanką od Franciszka 
Dachowskiego udawało się dostarczać żywność ludziom leśnym. 

Sąsiad Jan Szarek wybudował schron-bun-
kier w którym podczas nalotów niemieckich 
ukrywała sie rodzina i sąsiedzi. Ale nadcho-
dził dzień wysiedlenia. Końcem sierpnia 
1944 roku matka powiązała pierzyny w 
koce, kilka bochenków chleba, odzież i 
kilka najpotrzebniejszych sprzętów i poszli 
Tomaszewscy, tak jak i wszyscy mieszkań-
cy ziemi brzosteckiej za Wisłokę. Zaczęli 
szukać schronienia dla swoich rodzin u 
nieznajomych – Tomaszewscy dotarli do 
Błażkowej; a potem do Jodłowej; wszędzie 
były tłumy ludzi, płacz dzieci, strach i cier-
pienie przyszło razem z wysiedlonymi. W 
stodołach, w komorach, w jednej izbie po 
kilkoro ludzi, głód zaczął zaglądać w oczy 
a jeszcze do tego wszy rozchodziły się w 
tempie błyskawicznym. Matka z córką 
Ireną poszła przez Wisłokę do Nawsia, po 
ziemniaki, ale już wcześniej ktoś zdążył je 
ukraść – I tak walka o byt, o przetrwanie z 
dnia na dzień były podstawowym prawem 
do życia. W głodzie, chorobach i trwodze 
żyli wysiedleni, pokonywali trudy życia, 
trudy ostrej zimy. Powrót z wysiedlenia 
był niezwykłą radością, cała rodzina wra-
cała na swoje. Zniszczone, rozgrabione 
było to swoje, ale już bez trwogi i strachu 
przed najeźdźcą. Zmarznięte ziemniaki 
odnajdowane na polach były podstawowym 
pokarmem, ale wir pracy przy remontach 

domów, przy organizowaniu sobie nowego życia był dobrym 
lekarstwem na zapomnienie, że burczy w brzuchu. Na sadzenie 
nowych ziemniaków trzeba było chodzić po prośbie po terenach 
na których nie było wysiedlenia. Żebranina była upokarzająca, 
ale konieczna. Nowe władze gminy organizowały przydział zboża 

siewnego otrzymanego z Unry ale było to 
niewiele, jednak bez pomocy trudno byłoby 
rozpocząć jakąkolwiek egzystencję. 
 Stefan Tomaszewski nauczony niezwykłej 
zaradności życiowej i sprytu szybko zalazł 
receptę na życie. Grupa saperów rozmino-
wywała pola i lasy a przy tej pracy bardzo 
niszczyło sie obuwie. Sprytny Stefan wraz 
z grupą ośmiu kolegów stworzyli warsztat 
szewski, którego kierownikiem był Wła-
dysław Wal. Żołnierze za naprawę butów 
płacili produktami spożywczymi chlebem i 
cukrem, ale ten zarobek uciekł z ręki, kiedy 
to saperzy przesunęli się dalej do Siedlisk 
i Grudnej. Innym miłym zajęciem było 
granie na instrumentach i tworzenie grup 
muzykantów. Stefan Tomaszewski grał już 
dobrze na harmonii i razem z Gierutami z 
Opacionki i Tadeuszem Chudym objeżdżali 
okoliczne wsie grając na weselach, chrzci-
nach, czy też na ludowych zabawach. Duch 
polski wracał i młodzi z radością bawili sie, 

chociaż czasami były bójki i trzeba było uciekać przez okna, to jed-
nak gra na instrumencie dawała Stefanowi grosz na życie i była też 
wielką radością. Chociaż dróg nie było, pojazdy tylko jednośladowe 
to i tak ten okres życia wspomina Stefan Tomaszewski z wielkim 

Rodzina Genowefy i Stefana Tomaszewskich na piknikuI Komunia święta Lucyny Tomaszewskiej

I Komunia święta Ryszarda Tomaszewskiego

Od lewej: Stefan, babcia Weronika, Lu-
cyna, Ryszard i Genowefa Tomaszewscy

Dokończenie na stronie 12
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rozrzewnieniem. Grajków było coraz więcej, tworzyli zgraną grupę 
i byli znani na całym terenie od Jasła do Tarnowa. Drugim dobrym 
zajęciem był aparat fotograficzny, którym wykonywał Stefan To-
maszewski okolicznościowe zdjęcia z uroczystości rodzinnych jak 
również fotki legitymacyjne, był to pierwszy brzostecki fotograf. 
 Młody, zaradny, pełen pomysłów na życie Stefan Tomaszewski 
zaczął poważnie myśleć o założeniu rodziny. Uzupełniał swoje 
wykształcenie w zaocznym liceum w Krośnie, był zdolnym i pra-
cowitym człowiekiem, więc bez większych trudów zdał maturę 
i szukał pracy. Ożenił sie z Genowefą z Mikrutów z Kleci i teść 
pomógł mu dostać się do pracy w Spółdzielni Samopomoc Chłop-
ska. Tutaj pracował na różnych etatach i z różnymi perturbacjami 
szedł drogą życiową, ale zawsze godnie i uczciwie spełniał swoje 
obowiązki życiowe.
 Żona Genowefa była niezwykle zdolną i zaradną kobietą i 
razem z mężem tworzyli wzorową, zapatrzoną w siebie rodzinę, 
wspierali się nie tylko w radosnych chwilach, ale byli na dobre i 
złe. Genowefa zdobywała wiedzę w liceum Rolniczym w Kleciach, 
później w Liceum Ogólnokształcącym w Kołaczycach, przeszła 
przez wiele kursów finansowo-ekonomicznych i pracowała w 
Banku Spółdzielczym w Brzostku na stanowisku dyrektora. Znana 
jako rzetelny i praworządny pracownik banku, ale też jako dobry i 
życzliwy człowiek. Umiała pracować zgodnie z wymogami banku, 
ale też umiała nieść pomoc potrzebującym i pomagać w trudnych 
sytuacjach. Oprócz pracy zawodowej udzielała się społecznie w 
środowisku, swoim pięknym głosem wyśpiewywała brzosteckie 
melodie w chórze działającym przy Gminnej Spółdzielni prowadzo-
nym przez Józefa Rubachę. Po dziś dzień działa w Kole Gospodyń 
wiejskich i służy radą potrzebującym kobietom.

 Z małżeństwa Genowefy i Stefana Tomaszewskich wyrosło 
dwoje zdolnych i niezwykle ułożonych dzieci. Syn Ryszard uzdol-
niony matematycznie, po ukończeniu liceum ogólnokształcącego 
w Jaśle podjął studia na wydziale budowy maszyn górniczych i 
hutniczych Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Rozpoczął 
pracę w Nowej Hucie, potem w Fabryce Samochodów w Sanoku. 
Po latach wrócił do Brzostku, krótko pracował jako nauczyciel w 
Kamienicy Górnej; ukończył studium bankowości w Tarnowie, 
został zatrudniony w Banku Spółdzielczym a od 2001 roku pełni 
funkcję dyrektora tej placówki. Mieszka w domu rodzinnym 
wraz z żoną Małgorzatą z Bednarzów z Izdebnika, nauczycielką i 
razem wychowują dwie córki: Agatę obecną maturzystkę Liceum 
Ogólnokształcącego w Jaśle, która śladami ojca będzie studiować 
na AGH w Krakowie. Zaś druga córka Olga uczy się w jasielskim 
liceum w klasie z poszerzonym językiem angielskim.
 Córka Lucyna uzdolniona artystka – nie było akademii w 
szkole, w której by nie występowała – po ukończeniu Liceum 
Ogólnokształcącego w Jaśle podjęła studia na Uniwersytecie Ja-
giellońskim na slawistyce. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w 
konsulacie polskim w Bratysławie, a obecnie pracuje na placówce 
dyplomatycznej. Wychowuje córkę Justynę i syna Michała. Na 
urlopy przyjeżdża do rodziców, bo w domu Genowefy i Stefana 
Tomaszewskich zawsze jest miejsce dla rodziny. Tutaj mieszkali 
rodzice Stefana Weronika i Andrzej Tomaszewscy, tutaj mieszka 
syn Ryszard z rodziną i chętnie też zjeżdżają się krewni i rodzina. 
Niezwykły spokój, radość i zadowolenie emanuje z tej rodziny. 
Przykład oddania, życzliwości i miłości. Droga, którą idą jest 
kręta i żmudna, jest jak pierwszy życia dzień, ale zawsze wiedzie 
do celu.

Zuzanna Rogala
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A było tak dobrze!
Ranek pierwszego września mógł być dla niektórych młodych 

ludzi dość trudny. Przyzwyczajeni na wakacjach do późnych 
wieczorów i poranków (kiedy wstawali „krótko przed południem”), 
zapewne boleśnie odczuli konieczność podporządkowania się nie-
miłosiernie hałasującemu budzikowi „w samym środku nocy” (tzn.  
około siódmej rano). Trzeba było wstać, ubrać się odświętnie i udać 
się w kierunku swojej szkoły, bo wakacje się skończyły, rozpoczął 
rok szkolny i potrwa do 19.06. 2009 r.
 Naukę w tym roku rozpoczęło 993 uczniów w szkołach pod-

stawowych naszej gminy i 596 uczniów w gimnazjach. Razem od 
klasy 1 szkoły podstawowej do klasy 3 gimnazjum mamy 1589 
uczniów w gminie Brzostek. Warto zauważyć, że jest to o 88 
uczniów mniej w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym. Bardzo 
widocznym efektem tego zmniejszenia jest to, że po raz pierwszy 
od wielu lat w brzosteckiej szkole podstawowej są tylko dwie klasy 
pierwsze. Taka spadkowa tendencja utrzymuje się już od kilku lat 
i nic nie wskazuje, żeby miała się zmienić. Spadek ten spowoduje 
kolejne zmniejszenie subwencji oświatowej czyli pieniędzy, które 
gmina otrzymuje z budżetu Państwa na funkcjonowanie szkół 
podstawowych i gimnazjów. Ponieważ na jednego ucznia przy-
pada do 6 tys. zł subwencji, to można wyliczyć, że na obecny rok 

17 sierpnia 2008 na szczycie Magury 
Wątkowskiej odbyła się uroczysta 

Msza Święta upamiętniająca 55 rocznicę 
pobytu Karola Wojtyły, który z grupą 
młodzieży biwakował w tym miejscu i od-
prawił Mszę św. Była to również 5 rocznica 
poświęcenia okoliczno-
ściowego pomnika. 
 Z tej okazji 14 oso-
bowa grupa młodzieży 
z parafii Brzostek, która 
już od dwóch lat czynnie 
uczestniczy w takowych 
rajdach pieszych i złazi-
skach, udała się na Mszę 
św. i trzydniową wędrów-
kę po Beskidzie Niskim. 
Pogoda tym razem dopi-
sała wspaniale. Najpierw 
pokonaliśmy ok. 7 km z 
Folusza na szczyt Magury, 
żeby zdążyć na Mszę św. 
o 15.30. Celebrowali ją 
ks. Józef Obłój wieloletni 
opiekun i duchowy pasterz 
harcerzy i turystów oraz 
ks. Stanisław Zagórski. Dla niektórych była 
to taka pierwsza w życiu Msza św. na szlaku 
turystycznym na szczycie wzniesienia. Po 
Mszy udaliśmy się szlakiem do Desznicy i 
dotarliśmy na godzinę 21. 

 Następnego dnia pobudka, modlitwa, 
śniadanie i wymarsz na szlak. Czekało 
nas ok. 25 km przez wzgórze Kolanin z 
bardzo ostrym podejściem, Kotań, Krępną, 
górę Kamień, bardzo malownicze zejście 
do Kątów i na 19 godzinę zdążyliśmy na 

Mszę św. w Desznicy, celebrowaną przez 
diecezjalnego asystenta KSM, ks. Pawła 
Tomonia. 
 Najwięcej przeżyć dostarczył trzeci 
dzień wędrówki. Rozpoczęliśmy go o 3 

w nocy wyjściem na Grzywacką Górę na 
wschód słońca. Było dosyć zimno i ciężko 
było wstać, ale pomysł i wyrzeczenie warte 
było widoku i przeżycia, jakiego jeszcze 
chyba nikt z uczestników w życiu nie 
doświadczył. Około 5.30 znad zaspanego 
horyzontu wyłoniło się przepiękne słońce 
budząc wszystko do życia. Odśpiewaliśmy 

„Kiedy ranne…” pomo-
dliliśmy się i wróciliśmy 
do Desznicy na śniadanie. 
Po posiłku i odpoczynku 
wyruszyliśmy w dalszą 
drogę do sanktuarium 
Matki Bożej w Skalniku, 
gdzie była Msza święta, 
a po niej poszliśmy dalej 
pokonując w upale nie-
małe wzniesienia i zarośla 
podziwiając wspaniałe 
panoramy Beskidu Ni-
skiego na tle kryształowo 
czystego nieba. Około 19 
dotarliśmy do Folusza 
gdzie zakończyliśmy na-
szą trzydniową wędrów-
kę. 
 Ta wędrówka była dla 

brzosteckiej grupy złaziskowej swoistym 
„pożegnaniem wakacji na szlaku” w duchu 
ideałów którymi żył Karol Wojtyła.

ks. S. Zagórski

Pożegnanie wakacji na szlaku
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szkolny będzie około 500 000 
zł mniej subwencji oświatowej.  
Warto też dodać, że w 2007 
roku wydatki budżetu gminy 
na oświatę wyniosły 12 775 279 
zł a subwencja  9 396 883 zł. 
Różnica w 2007 roku wyniosła 
3 378 396 zł i tę kwotę trzeba 
było dołożyć w 2007 roku do 
oświaty w gminie Brzostek. 
Jeżeli dołożymy do tego tego-
roczną półmilionową obniżkę 
subwencji i rosnące koszty 
funkcjonowania szkół, to w 
2009 r. będzie to kwota przekra-
czająca 4 miliony zł.  Czy nasz 
budżet to wytrzyma? A co z 
innymi potrzebami?  Nasuwają 
się same trudne pytania.
 Optymistyczne jest to, że w 
kilku szkołach udało się prze-
prowadzić drobne remonty, w Siedliskach-Bogusz i w Kamienicy 
Górnej rozpoczynają się prace termomodernizacyjne, w Przeczycy 
po uzgodnieniach z konserwatorem zabytków wymieniana jest 
stolarka okienna na nowoczesną z zachowaniem zabytkowej formy. 

Prac remontowych i moderniza-
cyjnych wymaga jeszcze wiele 
szkół, ale widoczny jest pewien 
postęp.
 W Zespole Szkół w Janusz-
kowicach Pani Ewa Ziaja objęła 
funkcję dyrektora szkoły. W 
dniu rozpoczęcia roku szkol-
nego zgromadzeni uczniowie, 
rodzice i nauczyciele przy-
witali nową Panią Dyrektor 
gromkimi brawami. Uczniowie 
z Januszkowic na uroczystość 
rozpoczęcia roku szkolnego 
przygotowali krótki program i 
bardzo trafne hasło (widoczne 
na zdjęciu z Panią dyrektor).
 Pomimo niełatwej sytuacji 
w oświatowym budżecie życzę 
całej społeczności szkolnej, 
by nasze nadzieje na poprawę 

sytuacji w oświacie co roku choć trochę się spełniały, a współpra-
ca uczniów, nauczycieli i rodziców układała się dobrze i dawała 
wszystkim powody do wspólnej satysfakcji i szacunku.

Piotr Szczepkowicz

Nowy dyrektor Zespołu Szkół w Januszkowicach Pani Ewa Ziaja

Klasa I B
SP w Brzostku

Klasa I A
SP w Brzostku
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Dożynki uświetniała m.in. kapela „Brzostowianie”

Starostami byli Elżbieta Cisoń i Piotr Borowiecki z Brzostku

Uroczystość rozpoczęła się poświęceniem wieńców  na dziedzińcu  
kościoła parafialnego w Brzostku

Po Mszy św. barwny korowód dożynkowy przejechał na stadion 
gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości

Wójt Gminy wraz ze starostami rozpoczął ceremoniał chleba

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa płodów rolnych 

Każdy mógł skosztować specjałów regionalnej kuchni Była również wystawa rękodzieła ludowego i artystycznego
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Tegoroczne dożynkowe atrakcje zgromadziły rekordową liczbę mieszkańców Gminy Brzostek

W klasyfikacji ogólnej zwyciężył Brzostek, II miejsce zajęła 
Bączałka, a III ex aequo Grudna Górna i Skurowa 

Wystąpił też zespół Desert działający przy CKiCz w Brzostku

Najlepszym w podnoszeniu 18-kilogramowego ciężarka okazał 
się Piotr Sieńkowski z Brzostku

Ciekawą konkurencją było obieranie jabłka  
na najdłuższą skórkę

W ramach rywalizacji pomiędzy poszczególnymi sołectwami znalazło się m.in. przeciąganie liny i slalom z taczkami

Fot. J. Nosal
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31 sierpnia w Jodłowej odbyły się 
Dożynki Powiatowe, których orga-

nizatorami byli Starostwo Powiatowe w 
Dębicy oraz Gmina Jodłowa.
 Rozpoczęły się one Mszą Świętą w 
nowej świątyni, jedynym w Polsce Sank-
tuarium Dzieciątka Jezus. 
 Natomiast świeckie uroczystości do-
żynkowe odbyły się na terenie Zespołu 
Szkół w Jodłowej, a otworzył je starosta 
powiatu Władysław Bielawa. Starostami 
powiatowych dożynek byli Maria Stud-
niarz i Stanisław Furman.
 Warto nadmienić iż w części oficjalnej 

w czasie dzielenia chleba przez gospodarza 
Wójta Gminy Jodłowa brzostecka kapela 
ludowa przygrywała tradycyjne dożynko-
we melodie. „Brzostowianie” przygrywali 
również przy prezentacji wieńców dożyn-
kowych.
 Spośród licznych delegacji wieńcowych 
z całego powiatu nie zabrakło również 
reprezentacji naszej gminy: ze Skurowej 
oraz Przeczycy. Sołectwa te prezentowały 
piękne, pomysłowo wykonane wieńce i co 
istotne, zaangażowana była w to młodzież 
z wymienionych wsi. Widać dawne trady-
cje nie są jej obce. I jest w tym zapewne 

niemała zasługa sołtysów Stanisławy 
Błoniarz ze Skurowej i Stanisława Wala z 
Przeczycy, którzy potrafili zachęcić ich do 
wzięcia udziału w tej tradycyjnej rolniczej 
imprezie.
 Na powiatowym święcie plonów nie 
zabrakło również tanecznych zespołów 
ludowych jak Zespół Pieśni i Tańca „Iglo-
polanie” oraz „Mali Jodłowanie”  Podsu-
mowany też został doroczny konkurs Rol-
nik Roku 2008, którego laureatem został 
Ryszard Tęcza z Pustkowa gospodarujący 
na 27 ha.
 Na koniec ogłoszono, że za rok dożynki 
powiatowe odbędą się w Czarnej. 

EM

Powiatowe Dożynki - Jodłowa 2008

Fot. M. Król

Na dziedzińcu przeczyckiego Sanktuarium 16 
sierpnia o 18.00, zgodnie z przyjętą trady-

cją, znowu spotkali się strażacy powiatu dębic-
kiego (i sąsiednich), by przed figurą Matki Bożej 
podziękować za cały rok opieki i poprosić o dalszą 
ochronę przed nieszczęściami. W tym roku była to 
jubileuszowa 10 pielgrzymka, na którą przybyło 42 
wozy strażackie i 46 pocztów sztandarowych. Na 
Mszę św. przybyli też przedstawiciele PSP z Jasła, 
Kolbuszowej i Dębicy, policjanci i myśliwi.
 Nie mniej licznie uczestniczyli też mieszkań-
cy przeczyckiej parafii, co świadczy zapewne 
o szacunku i trosce, jaką obdarzani są strażacy. 
Podobnie jak ubiegłego roku Mszę św. odprawiał 
i kazanie wygłosił o. Piotr Nowak, w towarzy-
stwie 22 koncelebransów, wśród których była 
15-osobowa grupa nowowyświęconych księży, tuż 
przed otrzymaniem skierowań na swoje pierwsze 
parafie.
 Ponieważ wiernych było dużo, zdecydowano by 
Mszę św. odprawić na ołtarzu polowym, bo deszcz, 
padający wcześniej zaczynał ustawać. Później 
trzeba było jednak rozłożyć parasole, lecz słowa 
z kazania Ojca Piotra dodawały wszystkim zgro-
madzonym otuchy. Zresztą strażakom nie straszny 
ogień ani woda. Poza tym nadchodząca burza tylko 
swoim krańcem zahaczyła o Przeczycę.
 Po Mszy św. wszyscy strażacy stanęli koło 
swoich wozów bojowych, gdzie przy przeraźliwym 
dźwięku syren dokonano poświęcenia samocho-
dów. Później wszyscy udali się do Domu Ludo-
wego w Przeczycy, gdzie Rada Sołecka serwowała 
gorący bigos, którego wydano ponad 300 porcji. 
 Ranga tego wydarzenia, a także ciepłe przyjęcie, 
jakiego w Przeczycy corocznie doznają strażacy 
daje nadzieję, że o godzinie 18.00 16 sierpnia 
każdego roku tradycyjnie będzie tu święto służb 
mundurowych powiatu dębickiego i okolic.

P.S.

Każdego roku, o jednej porze, w tym samym miejscu i z tego samego powodu

Fot. J. Nosal
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Wakacje dla nas uczniów to przede 
wszystkim czas odpoczynku i swo-

body, a tegoroczne ferie letnie na pewno 
pozostaną na długo w naszej pamięci. 
Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia 
PROMNI, Pana Stanisława Kolbusza 
z Warszawy oraz Pana Leszka Bieńka 
Wójta Gminy Brzostek mieliśmy okazję 
skorzystać z dwutygodniowego wypo-
czynku w nadmorskiej miejscowości 
Pogorzelica k. Kołobrzegu. Warunkiem 
wzięcia udziału w wyjeździe było to, 
by przynajmniej jedno 
z rodziców opłacało 
składkę w Kasie Rol-
niczego Ubezpieczenia 
Społecznego, gdyż ten 
ubezpieczyciel dofinan-
sowywał nasz pobyt w 
tej nadmorskiej miej-
scowości. Dla 45 osób, 
które zakwalifikowały 
się do wyjazdu była to 
ogromna przyjemność i 
niespodzianka.
 Kiedy dotarliśmy 
na miejsce nasze po-
zytywne zaskoczenie 
nie miało granic, zo-
staliśmy umieszczeni w 
specjalnie przygotowa-
nych dla nas domkach, 
które były zbudowane 
w niewielkim lesie. 
Wokoło rozciągał się 
zapierający dech w piersiach widok. W 
domkach mieszkało 5 lub 6 osób ze swoją 
opiekunką. Do pobliskiej plaży mieliśmy 
naprawdę niedaleko. Została ona dla nas 
specjalnie przygotowana i zagospodaro-
wana. Mieliśmy wyznaczony i ogrodzony 
teren, na którym mogliśmy bezpiecznie 
przebywać. Plaża była niezanieczyszczo-
na, więc i nam zależało na pozostawieniu 
tam oczekiwanego porządku.
 Na tej kolonii czuliśmy się naprawdę 
bezpiecznie, oprócz dużej ilości pań wy-
chowawczyń, czuwali nad nami: lekarz, 
pielęgniarka oraz ratownicy. Wszyscy 

byli do naszej dyspozycji przez całą 
dobę.
 Nad morzem nie sposób było się 
nudzić, gdyż organizatorzy wyjazdu 
bardzo dbali o zapewnienie nam wielu 
rozrywek. Najbardziej zaskoczył nas 
chrzest zwany „Neptunaliami” jaki każdy 
z nas musiał przejść na powitanie morza. 
Chrzest ten składał się z trzech etapów: 
najpierw każdy z nas zakuwany był w 
dyby, później musiał przejść „na bosa-
ka” po rozsypanych szyszkach, by na 

koniec znieść wylanie na siebie wiaderka 
wody morskiej. Na zakończenie tego 
niezwykłego obrzędu szanowny Neptun 
nadawał każdemu uczestnikowi zabawy 
nowe imię. Było przy tym ogromnie dużo 
śmiechu i wrzawy, a każdy, kto przeszedł 
to bratanie się z morzem czuł się dumny 
jak paw.
 Dużym powodzeniem cieszyły się 
również wycieczki do innych nadmor-
skich miejscowości takich jak Kołobrzeg, 
Rewal i Niechorze, gdzie mieliśmy 
okazję zobaczyć piękną i okazałą latanię 
morską. W samej Pogorzelicy zachwycił 

nas historyczny kościół i niezwykła pro-
menada. Niektórzy po raz pierwszy mieli 
okazję płynąć prawdziwym statkiem o 
wdzięcznej nazwie „Pirat”. W ośrodku 
wczasowym również uczestniczyliśmy w 
wielu konkursach, takich jak plastyczny i 
rzeźby na piasku oraz innych rozrywkach: 
ogniskach, dyskotekach i rozgrywkach 
sportowych. Wiele emocji wzbudził 
konkurs mający na celu wyłonienie 
najmilszej kolonistki i najmilszego ko-
lonisty, nasz kolega Paweł zyskał miano 
najmilszego uczestnika kolonii. Bardzo 
często korzystaliśmy z pogody i wyru-

szaliśmy nad morze by 
„złapać trochę słońca”, 
pooddychać świeżym 
nadmorskim powie-
trzem lub po prostu się 
wykąpać.
 Dwa tygodnie na-
szego pobytu w ośrod-
ku „Komandor” minę-
ły niezwykle szybko, 
chyba każdemu żal 
było wyjeżdżać z tego 
pięknego miejsca. Sta-
raliśmy się tam zacho-
wywać bez zarzutu, by 
nie przynieść wstydu 
opiekunkom – Pani 
Małgosi, Pani Madzi, 
Pani Ewie i całej na-
szej szkole. Zostało 
to chyba zauważone, 
gdyż wszyscy wyrażali 
się o nas pozytywnie 

i serdecznie zapraszali do ponownych 
odwiedzin. Dla nas ten wyjazd również 
był wyjątkowy i na pewno na długo po-
zostanie w pamięci. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy zorganizowali ten wyjazd, 
opiekowali się nami i zadbali o wszystkie 
potrzeby. Szczególne podziękowania 
należą się Panu Leszkowi Bieńkowi 
– Wójtowi Gminy Brzostek, któremu 
w dowód wdzięczności ofiarowaliśmy 
nadmorski pejzaż Pogorzelicy, wykonany 
przez Panią Ewę Samborską i podpisany 
przez nas. 

Uczestnicy

Kolonia nad Morzem Bałtyckim

Remont  
Domu Kultury
Rozpoczął się remont budynku Domu 

Kultury w Brzostku polegający na 
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, 
ociepleniu ścian zewnętrznych, obło-
żeniu schodów zewnętrznych płytkami 
ceramicznymi, wykonaniu pochylni dla 
osób niepełnosprawnych, odwodnieniu 
budynku. Ponadto nastąpi remont i wy-
miana nawierzchni placów, parkingów i 
chodników.
 Całość prac o wartości ponad 400 tys 
zł wykonuje firma IMBUD z Tarnowa. 
Planowany termin zakończenia remontu 
to koniec października br.

/fl/
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W przetargach mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 07 października 2008r. na konto: 
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Brzostku Nr 59 85890006 0080 0210 2020 0005
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się nie-
zwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca uchyliła się od zawarcia 
umowy kupna - sprzedaży w dniu wyznaczonym do stawienia się w Kancelarii Notarialnej. Koszty umowy notarialnej pokrywa kupujący.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
W razie wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa kupujący. 

Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na 21 dni tj. od. 08.09.2008 r do 30.09. 2008 roku.
Osobom, którym na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 
r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie do 14 paździer-
nika 2008r. Po upływie w/w terminów zostaną wszczęte procedury przetargowe w celu zbycia prawa własności. Opłatę za przeniesienia prawa 
własności będzie należało wnieść przed zawarciem aktu notarialnego. W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Brzostku, pokój nr 5 tel.014/ 6830111

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
III PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Janusz-

kowicach stanowiącej własność Gminy Brzostek
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczo-
na zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca 
nieruchomości: 
działka oznaczona nr ewid. 721 o pow. 1,32 ha, położona w 
Januszkowicach, stanowiąca własność na podstawie Księgi 
Wieczystej Nr 16 074 Gminy Brzostek, wolna od obciążeń.
Działka ozn. nr. ewid 721 to teren częściowo zadrzewiony, 
użytki stanowią: RIVa-0,30ha, RIVb-0,20ha, RV-0,48 ha, PsV- 
0,08 ha. Brak drogi dojazdowej.
Działka 721 nie jest objęta planem zagospodarowania gmi-
ny Brzostek (ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Brzostek przestały obowiązywać z dniem 
01.01.2003r., na podstawie art.67 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym Dz. U. Nr 15 z 1999 r,poz.139).
Zgodnie z art.3,ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.o kształto-
waniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz.592), poza wyjątkami 
określonymi w art.3 ust.7 tej ustawy, Agencji Nieruchomości 
Rolnej przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowych nie-
ruchomości.
Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu przy 
zawieraniu umowy sprzedaży, zobowiązany będzie do złożenia 
następujących dowodów, o których mowa w art.7 ust.1-5 w/w 
ustawy tj.: dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospo-
darstwa rolnego - oświadczenie prowadzącego gospodarstwo, 
poświadczone przez Wójta Gminy Brzostek.
Cena wywoławcza dla działki nr 721 wynosi: 9 689,00 zł 
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 969,00 zł

III PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 10 PAŹDZIER-

NIKA 2008r. O GODZ. 10�0 W BIURZE WÓJTA GMINY

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2 stano-
wiących własność Gminy Brzostek

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone zostają do 
sprzedaży w drodze przetargu następujące działki budowlane: 
działka oznaczona nr ewid. 897/4 o pow. 0,19 ha (1900 m2), działka 
oznaczona nr ewid. 897/5 o pow. 0,20 ha (2000 m2) i działka oznaczona 
nr ewid. 897/6 o pow. 0,24 ha (2400 m2), położone w obrębie Brzostek 2, 
objęte Księgą Wieczystą Nr 70 057, stanowiące własność Gminy Brzostek, 
wolne od obciążeń
Działki te położone są w obrębie zabudowy zagrodowej i gruntów użytko-
wanych rolniczo. Teren uzbrojony w sieci komunalne: elektryczną, gazociąg. 
Teren płaski w kształcie trapezu. Dojazd z drogi gminnej o nawierzchni utwar-
dzonej. Działki ozn. nr ewid. 897/4, 897/5, 897/6 położone w obrębie Brzostek 
2 wg decyzji o warunkach zabudowy, i zagospodarowania terenu, to teren 
przeznaczony pod budowę trzech budynków mieszkalnych zgodnie z decyzją 
Wójta Gminy Brzostek Nr RGiMK.IV.7331-47/2007 z dnia 11.07.2007r.
1. Działka ozn. nr ewid. 897/4 o pow. 0,19 ha (1900 m2)- (budowlana)
2. Działka ozn. nr ewid. 897/5 o pow. 0,20 ha (2000 m2)- (budowlana)
3. Działka ozn. nr ewid. 897/6 o pow. 0,24 ha (2400 m2)- (budowlana)
Cena wywoławcza dla poszczególnych działek wynosi:
1. działki nr 897/4 wynosi: 15 281,00 zł,
2. działki nr 897/5 wynosi: 16 055,00 zł, 
3. działki nr 897/6 wynosi: 19 153,00 zł. 
do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT.
Wadium na dz. nr 897/4 wynosi 1 529,00 zł,
Wadium na dz. nr 897/5 wynosi 1 606,00 zł,
Wadium na dz. nr 897/6 wynosi 1 916,00 zł.

IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE 
GMINY W BRZOSTKU W DNIU 10 PAŹDZIERNIKA 2008r.  

O GODZ. 1000 W BIURZE WÓJTA GMINY

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 5 września 2008 
roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczo-

nych do sprzedaży w drodze przetargu
Działając na podstawieart.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.z 2004 r. Nr 
261, poz.2603 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XX/113/96 
Rady Gminy Brzostek z dnia 29 kwietnia 1996 roku w sprawie 
sprzedaży w trybie przetargowym działek ozn. nr ewid. 1152/5, 
1152/6,1152/7, 1152/8,1152/9,1152/10, 1152/11 położonych w 
Siedliskach-Bogusz stanowiących własność Gminy Brzostek 
ogłasza:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone 
zostają do sprzedaży w drodze przetargu następujące nie-
ruchomości: działki budowlane oznaczone nr ewid. 1152/6, 
1152/7, 1152/8, 1152/9, 1152/10, 1152/11 położone w Siedliskach-
Bogusz, objętych Księgą Wieczystą Nr 26 654 stanowiące 
własność Gminy Brzostek, wolne od obciążeń.
Działki te położone są w obrębie zabudowy mieszkaniowej na 
skraju kompleksu leśnego, w odległości około 200m obiekty 
oświatowe. Teren pofałdowany, widokowy, położony w centrum 
wsi na stoku. Dojazd z drogi gminnej o nawierzchni nieutwardzo-
nej. W pobliżu sieci komunalne : sieć energetyczna, gazociąg, wo-
dociąg. Zgodnie z decyzjami z dnia 14.08.2008 roku Nr RGiMK.
IV.7431-24, 25, 26/2008 Wójta Gminy w Brzostku o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, działki te przeznaczone 
zostały pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
posiadają kształt foremny w kształcie prostokąta. 

Lp Nr 
działki

Po-
wierzch-
nia (ha)

Wartość 
rynkowa wg 
wyceny (zł)

Koszt 
wyceny 

(zł)

Łączna cena
nieruchomo-

ści (zł)
1 1152/6

1152/7
0,09
0,09 16 135.- 414.- 16 549.-

2 1152/8
1152/9

0,10
0,10  17 928.- 414.- 18 �42.-

� 1152/10
1152/11

0,09
0,08  15 239.- 414.- 15 653.-

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 5 września 2008 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzeda-

ży w drodze przetargu
Działając na podstawieart.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. 
zm.) w związku z Uchwałą Nr XX/141/08 Rady Gminy Brzostek z dnia 
15 lipca 2008 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działek ozn. 
nr ewid. 1013/1,1013/2,1013/3,1011/2 położonych w Kamienicy Górnej 
stanowiących własność Gminy Brzostek ogłasza:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone zostają do 
sprzedaży w drodze przetargu następujące nieruchomości: działki rolne 
oznaczone nr ewid. 1013/1, 1013/2, 1013/3,1011/2 położone w Kamienicy 
Górnej, objęte Księgą Wieczystą Nr 18 755 stanowiące własność Gminy 
Brzostek, wolne od obciążeń.
Działki te położone są w obrębie lasów i pól użytkowanych rolniczo. Teren 
na stoku. Dojazd poprzez działki sąsiednie (brak uregulowań prawnych), 
zabudowa zagrodowa w odległości około 300m.
Działka 1013/1 o pow. 0,22 ha, jest użytkowana jako rolno-leśna. Jest to grunt 
rolny obecnie porośnięty samosiejkami, gdzie użytki stanowią:RVI-0,10ha, i 
Ls-0,12 ha. Działka 1013/2 o pow. 0,36 ha ,to grunt porośnięty samosiejkami 
brzozy. Działka 1013/3 o pow. 0,05 ha, to las o użytku LsV- 0,05 ha.
Działka ozn. nr ewid. 1011/2 o pow.0,56 ha jest użytkowana jako rolno-
leśna. Powierzchnia 0,39 ha jest to grunt rolny porośnięty samosiejkami, 
gdzie użytki stanowią : RV-0,29 ha,RVI-0,08 ha,PsV-0,02 ha, natomiast 
grunt o pow. 0,17 ha stanowi LsV-0,17 ha. Według planu urządzenia lasu 
dominujący gatunek to sosna II klasa bonitacji. Działki nie są objęte pla-
nem zagospodarowania gminy Brzostek (ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek przestały obowiązywać 
z dniem 01.01.2003r., na podstawie art.67 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym Dz. U. Nr 15 z 1999 r,poz.139).

Lp Nr 
działki

Powierzch-
nia (ha)

Wartość rynkowa 
wg wyceny (zł)

Koszt wy-
ceny (zł)

Łączna cena
nieruchomości (zł)

1
1013/1
1013/2
1013/3

0,22
0,36
0,05

5 245.- 904.- 6 149.-

2 1011/2 0,56 7 514.- ��0.- � 844.-
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stylizacja paznokcia
manicure
żel, akryl
zabiegi parafinowe

tel. 514 36 82 89

Możliwy dojazd do Klienta

Tanio

Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”
Wpływ kwasów Omega 3 
na nasze zdrowie

Kwasy Omega 3 należą do grupy 
Niezbędnych Nienasyconych Kwa-

sów Tłuszczowych (NNKT). Organizm 
człowieka nie potrafi ich syntetyzować 
dlatego muszą być one dostarczane 
wraz z pożywieniem. Podstawowym 
związkiem z tej grupy jest kwas alfali-
nolenowy (ALA), z którego w wyniku 
przemian powstają dwa cenne kwasy: 
eikozapentaenowy (EPA) i dokoza-
heksaenowy (DHA). W diecie źródłem 
tych związków są oleje roślinne m.in.: 
lniany, sojowy, rzepakowy, arachidowy, 
a przede wszystkim tłuste ryby morskie. 
W zależności od gatunku ryb i miejsca 
bytowania występują różnice w zawar-
tości i proporcjach kwasów EPA i DHA. 
Zatem spożywanie większej ilości ryb 
jest jedną z możliwości poprawy nasze-
go sposobu żywienia. Stosunkowo dużą 
ilość kwasów Omega 3 zawierają: łosoś, 
tuńczyk, sardynki i skorupiaki oraz mig-
dałki, orzechy włoskie i tofu. Większość 
z nas spożywa tych produktów zdecy-
dowanie za mało. Tymczasem dieta 

bogata w jedno - i wielo- nienasycone 
kwasy tłuszczowe, w przeciwieństwie 
do diety obfitującej w nasycone kwasy 
tłuszczowe (znajdujące się w tłustym 
mięsie oraz pełnotłustych produktach 
mlecznych) obniża stężenie cholesterolu 
całkowitego w surowicy krwi oraz obni-
ża poziom „złego” cholesterolu (LDL) i 
trójglicerydów. 
 Kwasy Omega 3 mają także szerokie 
zastosowanie w profilaktyce chorób oraz 
jako wartościowe suplementy wspoma-
gające terapię wielu poważnych scho-
rzeń. Szczególnie ważną funkcją jest ich 
oddziaływanie na procesy metaboliczne, 
a zwłaszcza na systemy regulujące 
przemiany biochemiczne w komórkach 
i tkankach. Omega 3 wpływają m.in. na 
pracę tzw. cytokin kierujących układem 
odpornościowym zapewniając jego 
właściwe funkcjonowanie. Kwasy te 
mają również korzystny wpływ na stan 
zdrowia układu krążenia i serca, działają 
antyarytmicznie, zmniejszając ryzyko 
występowania arytmii komorowych 
i korzystnie wpływając na ciśnienie, 
poprzez zmniejszanie oporu obwodowe-
go, obniżanie poziomu noradrenaliny i 
prostanoidów zwężających naczynia.
Ponadto kwasy te spełniają szereg in-
nych ważnych funkcji w organizmie:
- łagodzą objawy reumatoidalnego 

zapalenia stawów, astmy, tocznia ru-
mieniowatego, sprzyjając likwidacji 
przewlekłych stanów zapalnych oraz 
towarzyszących im bólów,

- mają pozytywny wpływ na krążenie 

krwi (działają jak teflon w naczyniach 
krwionośnych nie pozwalając przykle-
jać się złogom do powierzchni ścianek 
naczyń),

- pomagają zapobiegać zawałom serca,
- stabilizują podwyższone ciśnienie 

tętnicze,
- łagodzą zaburzenia ukrwienia,
- poprawiają ukrwienie mózgu i uspraw-

niają przesyłanie sygnałów nerwo-
wych,

- zwiększają poziom serotoniny - neuro-
przekaźnika wpływającego pozytyw-
nie na samopoczucie,

- są niezbędne w prawidłowym rozwoju 
dzieci,

- pozwalają utrzymywać dobrą formę 
umysłową ludzi starszego pokolenia,

- chronią przed chorobą wrzodową żo-
łądka i dwunastnicy,

- ujędrniają skórę i wygładzają zmarszcz-
ki,

- wspomagają leczenie schorzeń psy-
chicznych ( m.in. schizofrenii), ADHD 
-nadpobudliwości psychoruchowej 
dzieci, dysleksji, autyzmu,

- obniżają ryzyko choroby nowotworo-
wej.

 Pamiętajmy więc o odpowiednio 
zbilansowanych posiłkach, bogatych w 
roślinne kwasy tłuszczowe i tłuste ryby 
morskie, a jeśli nie możemy zadbać o 
prawidłową dietę sięgnijmy po specjalne 
(dostępne w aptece bez recepty) prepara-
ty wzbogacone o substytuty Omega 3.

Dużo zdrowia
mgr farm. Krystyna Godawska

Dekoracje ślubne w kościele, 
wystrój sal weselnych, kolorysty-
ka podyktowana przez klien-
ta, kwiaty sztuczne i żywe na 

życzenie, bukiety ozdobne. 
Rozmowy niezobowiązujące. 

Zapraszamy 
tel. 511 79 57 12

Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku ogłasza 

zapisy do kółka plastycznego. 
Zapisy przyjmowane są  
do końca września b.r.  

w godzinach pracy Domu Kultury. 
Szczegółowych informacji  
udziela Rafał Szczygieł.



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 −
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

"

ROZWIĄZANIE: 
wrzesień 2008

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

1 2
27

3
18

4 5
33

6 7
8

8
12

9

10 11

12
26

13 14

15 16
25 38

17 18 19
31

20 21 22 23
10

24 25
7

26 27
13 24 2

28
15

19 23
29

20
30 31 32 33

28 9
34 35

6
36

3
37

1

32
38

21 39
39

4 34
40

16
41 42

37

5 14
43

40
44

35 22 30
45

11
46

29 17
47

36

KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) Górskie lub radiowe; 4) Siłacz z “Quo va-
dis”; 7) Część broni bez kolby,zamykająca 
komorę zamkową od tyłu; 10) Popularnie 
o mikroprocesorze; 11) Zwierzę domowe 
o krótkiej sierści; 12) Jezioro na Po-
jezierzu Iławskim; 13) Pani jeleniowa;  
14) Warszawska ulica ze Złotą Kaczką;  
15) Partytura; 16) Element końskiej 
uprzęży umożliwiający kierowanie 
koniem; 17) Puszystych nie wzrusza;  
20) Wolna posada; 23) Część grilla;  
26) W długopisie; 27) Orszak; 28) Uc-
iekinier; 29) Kompres; 32) Po nich 

pusto na polach; 35) Z ladą i ekspedientką;  
38) Miasto i port nad Morzem Czarnym 
w Turcji; 39) Harmider; 40) Miasto por-
towe w Egipcie nad Nilem; 41) Szmira;  
42) Ssak z rodziny koniowatych o długich 
uszach; 43) Małpolud z Himalajów;  
44) Czasem odpada ze ścian; 45) Archaik; 
46) Obok liryki i dramatu; 47) Uczta pier-
wszych chrześcijan.
Pionowo:
1) Kropka w geometrii; 2) Przyczyna 
nerwic; 3) Nota; 4) Czasu lub krwi;  
5) Miasto nad Sanem; 6) Angielski harcerz; 
7) Befsztyk na surowo; 8) Rupieciarnia;  
9) Pies gończy; 18) Skok w tył lub w bok; 
19) Pieczenie w przełyku; 21) Zbiornik 
wodny; 22) Czołowi działacze partii;  
24) Mieszkaniec Taszkientu; 25) Zioło; 
29)  Strach; 30)  Krowie odchody;  

31) Zmysł w palcach; 32) Rozcieranie 
zębami pokarmu; 33) Jezioro w tektoni- 
cznym obniżeniu w Finlandii; 34) Ob-
chodzi imieniny 5 lutego 35) Ptak,który 
lubi błyskotki; 36) Matka króla zwierząt;  
37) Do koszykówki lub metalu.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do 5 
października 2008 r. do Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: STO DWADZIEŚCIA LAT 
OSP W BRZOSTKU.
Nagrodę książkową wylosował ŁUKASZ 
KOLBUSZ z Brzostku. 
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
GOK w Brzostku. J. Nosal

- Co to jest antykwariat?
- To jest związek 20 letniego mężczyzny 
z 50 letnią kobietą.
Ona antyk, a on wariat.

		
Czekałam w recepcji przed pierwszą 
wizytą u nowego dentysty, kiedy spo-

strzegłam jego dyplom wiszący na ścia-
nie i odczytałam jego nazwisko. Nagle 
uprzytomniłam sobie, że przystojny, 
wysoki chłopak o tym samym nazwisku 
był w mojej klasie w szkole średniej 30 
lat temu. Kiedy go ujrzałam, porzuciłam 
moje przypuszczenia. Ten łysiejący, siwy 
facet z wielkimi zmarszczkami na twarzy 
był za stary, żeby być moim kolegą z kla-
sy. Kiedy badał moje zęby, spytałam, czy 
chodził do okolicznej szkoły średniej. 
- Tak - odpowiedział. 
- Kiedy pan skończył?
- W 1978 roku.
- Rany, byłeś w mojej klasie! - wykrzyk-

nęłam.
Przyjrzał mi się bardziej i spytał:
- A czego pani uczyła?

		
Adam do Pana Boga:
- Panie Boże, dlaczego stworzyłeś Ewę 
taką śliczną i taką uroczą?
Na to Pan Bóg:
- No, żebyś mógł ją pokochać, Adamie!
A dociekliwy Adam:
- Dobrze, ale czemu stworzyłeś ją taką 
głupią?
- Żeby i ona mogła ciebie pokochać, 
palancie!
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Prywatny Gabinet Lekarski ULTRAMED
oferuje badania:
•	ECHO serca dorosłych i dzieci (szmery serca, cho-

roba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, arytmie, przed 
operacjami)

•	USG jamy brzusznej i układu moczowego (ocena 
wątroby, pęcherzyka żółciowego, nerek, inne)

•	USG szyi i tarczycy
•	USG piersi
•	PRZEPŁYWY:

- w tętnicach szyjnych (ocena miażdżycy, zawroty 
głowy, zasłabnięcia, badania po udarach, przed 
zabiegami kardiologicznymi)

- w tętnicach kończyn dolnych (ocena miażdżycy, 
bóle nóg przy chodzeniu)

- w żyłach kończyn dolnych (żylaki, obrzęki, ciężkie 
nogi)

Badania wykonywane są w budynku  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brzostku.

Rejestracja tel.: 014 6830472
- ceny badań 45-60 zł.
- dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Brzostku  oraz  

Smarżowej posiadających skierowanie od lekarza ro-
dzinnego badania USG jamy brzusznej wykonywane 
są bez dodatkowych opłat

- badający posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa 
Ultrasonograficznego

zapraszam,
lek. Marcin Gajewski

Badania wykonywane są również w Dębicy  
tel. 014 676-35-71

•okulary korekcyjne •okulary do pracy przy komputerze  •okulary dla kierowców •okulary przeciwsłoneczne •so-
czewki kontaktowe oraz środki do ich pielęgnacji •system 

nakładek przeciwsłonecznych •galanteria optyczna

Godziny otwarcia: pn-pt: 9-18,   sob: 10-15

Andrzej Małozięć - Optyk
39-230 Brzostek, ul Rynek 5; multifocus@poczta.onet.pl

Fundacja Wspomagania Wsi  
w Warszawie ul. J. Bellottiego 1

RURAL DEVELOPMENT FOUNDATION
Informujemy o rozpoczęciu nowego programu po-
życzkowego dla woj. Podkarpackiego ze środków 
FWW i Banku Światowego (Program PL-480 Mi-
kropożyczki) na rok 2008.
Informacje dotyczące warunków pożyczki:
 kwota pożyczki wynosi do 15 000 PLN.
 okres  spłaty wynosi do 36 miesięcy.
 okres karencji w spłacie wynosi 2 miesiące.
 oprocentowanie wynosi 0% (pożyczka bez-

procentowa).
 opłata prowizyjna 3% (jest to jedyny koszt 

pożyczki)
 czas oczekiwania na pożyczkę do 21 dni.

Kto może ubiegać się o pożyczkę:
 osoby rozpoczynające lub prowadzące działal-

ność gospodarczą.
 osoby prowadzące gospodarstwo agrotury-

styczne.
	osoby zajmujące się pszczelarstwem  lub 

uprawą ziół.
Wnioski pożyczkowe przygotowuje doradca tere-
nowy Mariusz Grygiel tel. 608-478-265 lub 014-
6830-319. Nasze pożyczki są korzystne i łatwe do 
uzyskania. 

Zapraszamy
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JESIENNA PROMOCJA !!!

NOWOCZESNE 6-KOMOROWE OKNA  

W CENIE 3-KOMOROWYCH !!!
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