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Brzosteckie
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wrzesień 2009
cena  1,50 zł

Wieńce dożynkowe w tym roku przygotowało 17 sołectw: Grudna Górna, Kamienica Górna, Bukowa, Smarżowa, 
Głobikówka, Januszkowice, Nawsie Brzosteckie, Zawadka Brzostecka, Skurowa, Klecie, Gorzejowa, Opacionka, 

Przeczyca, Siedliska- Bogusz, Bączałka, Wola Brzostecka i Brzostek.

doŻynki gminne

Fot. J. Nosal
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Fot. J. Nosal

Święto plonów
promocja potraw regionalnych i wyrobów rękodzieła artystycznego

Tradycyjne święto plonów i rolników rozpoczęło się Mszą św.Przejazd na stadion GOSiR był nie lada atrakcją

Starostami tegorocznych Dożynek byli pani Grażyna Grygiel  
i pan Wojciech Staniszewski z Brzostku

Burmistrz rozkroił chleb, który potem, wspólnie ze Starostami 
Dożynek, podzielł pomiędzy zebranych gości

Dożynkowe atrakcje zgromadziły imponującą liczbę mieszkańców Gminy Brzostek

Odbywała się także degustacja swojskiego jadła Sołtysi mogli się popisać rzutem beretu na odległość
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Z prac Rady Miejskiej
Rada Miejska w Brzostku obradowa-

ła na XXXIII sesji w dniu 25 sierpnia 
br. Porządek obrad obejmował informację 
Burmistrza Brzostku o przebiegu wykona-
nia budżetu gminy za I półrocze 2009 roku. 
Realizacja budżetu za I półrocze 2009 roku 
przedstawia się następująco: planowane 
dochody ustalono na kwotę 33.678.513 zł, 
wykonanie na dzień 30.06.2009 roku wy-
nosi 18.130.552 zł, co stanowi 53,8 % wy-
konania. Plan wydatków po zmianach usta-
lono na kwotę 36.980.013 zł, wykonanie 
wynosi 16.811.811 zł, co stanowi 45,5% 
wykonania. Planowane przychody ustalo-
no w wysokości 5.921.184 zł, wykonanie 
wynosi 1.551.500 zł tj. 26,2 % wykonania. 
Plan rozchodów stanowi kwotę 2.619.684 
zł, natomiast wykonanie wynosi 1.590.883 
zł, tj. 60,7 % wykonania. 
 Składając sprawozdanie z realizacji 
uchwał Rady, Burmistrz Brzostku po-
informował o podjętych działaniach w 
okresie międzysesyjnym: Zarządzeniem 
Nr 52/09 Burmistrza Brzostku z dnia 25 
czerwca br. przyjęto układ wykonawczy 
do Uchwały Nr XXXII/222/09 Rady Miej-
skiej w Brzostku w sprawie zmiany uchwa-
ły budżetowej na 2009 rok. W wykonaniu 
Uchwały Nr XXIX/198/09 z dnia 27 marca 

2009 roku, Aktem notarialnym Nr 6383/09 
z dnia 3 lipca br. przyjęto darowiznę dział-
ki położonej w Kamienicy Dolnej z prze-
znaczeniem pod drogę gminną. Zgodnie z 
Uchwałą Nr XXIX/199/09 Rady Miejskiej 
w Brzostku z dnia 27 marca br. Aktem no-
tarialnym Nr 6400/2009 przyjęto darowi-
znę działek położonych w Grudnej Gór-
nej pod rozbudowę drogi gminnej Grud-
na Górna – Podkonie. Realizując Uchwa-
ły Nr XXXII/220/09 i Nr XXXII/221/09 z 
25 czerwca br. złożono wniosek o dofinan-
sowanie zadania pod nazwą „Zaspokojenie 
potrzeb społecznych i kulturalnych miesz-
kańców wsi poprzez remont domu ludowe-
go w Skurowej i Januszkowicach”. Wnio-
sek został oceniony pozytywnie. W dniu 
15 lipca br. sporządzono Akt notarialny 
Nr 6928/09 zakupu działki pod poszerze-
nie drogi gminnej w Grudnej Dolnej, zgod-
nie z Uchwałą Nr XXII/151/08 z dnia 16 
września 2008 roku Aktem notarialnym Nr 
6918/2009 dokonano sprzedaży działki po-
łożonej w Januszkowicach przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze przetargu Uchwa-
łą Nr XL/354/02 z dnia 13 września 2002 
roku. Aktem notarialnym Nr 7744/2009 
z dnia 14 sierpnia br. przyjęto darowiznę 
działek położonych w Grudnej Górnej w 
celu regulacji stanu prawnego gruntu zaję-
tego pod drogę i boisko sportowe, zgodnie 
z Uchwałą Nr XXXII/225/09 Rady Miej-

skiej w Brzostku z dnia 25 czerwca 2009 
roku.
 W dalszej części obrad Rada Miejska 
w Brzostku podjęła uchwały w sprawie: 
- zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok, 
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

na finansowanie deficytu budżetu Gmi-
ny Brzostek w 2009 roku,

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
przetargu działki budowlanej oznaczo-
nej numerem ewidencyjnym 927/11 po-
łożonej w Brzostku,

- wyrażenia zgody na nieodpłatne ustano-
wienie służebności gruntowej na dział-
kach oznaczonych numerem ewidencyj-
nym 297 i 298 położonych w Brzostku 
stanowiących własność Gminy Brzostek,

- przeznaczenia do najmu pomieszczeń w 
domu ludowym w Siedliskach – Bogusz, 
stanowiącego własność Gminy Brzostek 
na okres powyżej trzech lat.

- upoważnienia Burmistrza Brzostku do 
zaciągnięcia zobowiązania finansowe-
go na poczet środków budżetu gminy w 
2010 roku, na zadanie inwestycyjne pod 
nazwą – „Przebudowa dróg gminnych 
w miejscowości Bukowa i Januszkowi-
ce – Gmina Brzostek”,

- udzielenia pomocy finansowej Powiato-
wi Dębickiemu na realizację zadania wła-
snego Powiatu.

E. Szukała

6 września na stadionie GOSiR w 
Brzostku odbyły się Dożynki Gmin-

ne. Tradycyjne święto plonów i rolni-
ków rozpoczęło się Mszą świętą dzięk-
czynną koncelebrowaną przez: Ks. Pro-
boszcza Mariana Czecha z Grudnej Gór-
nej, Ks. Proboszcza Ryszarda Radonia z 
Siedlisk- Bogusz, Ks. Proboszcza Józefa 
Rośka z Kamienicy Górnej pod przewod-
nictwem Ks. Proboszcza dra Jana Cebu-
laka z Brzostku. 
 W wygłoszonej homilii brzostecki pro-
boszcz zwrócił uwagę na trud pracy rol-
nika w dzisiejszych czasach, mówił o po-
trzebie rozwoju wsi poprzez zdobywanie 
jak najlepszego wykształcenia przez jej 
mieszkańców i podkreślił rolę rodziny w 
kształtowaniu świadomego swojej tożsa-
mości społeczeństwa. 
 Proboszczowie wspólnie poświęcili 
wieńce dożynkowe.
 Po zakończeniu Mszy świętej oficjal-
nego otwarcia Dożynek dokonał Bur-
mistrz Leszek Bieniek i powitał wszyst-
kich przybyłych i zaproszonych gości. 
Obecnością swoją zaszczycili nas m. in.: 
Przewodniczący Rady Powiatu Dębic-
kiego Tadeusz Kamiński, Radna Powiatu 
Dębickiego Maria Przebięda i Przewod-
nicząca Rady Miejskiej Brzostku Zofia 
Skórska. 
 Zgodnie z tradycją Starostowie Doży-
nek wręczyli Burmistrzowi bochen chle-
ba upieczony z mąki pochodzącej z te-
gorocznych zbiorów. Burmistrz rozkro-
ił chleb, który potem, wspólnie ze Staro-
stami Dożynek, podzielił pomiędzy ze-
branych gości.
 Starościną tegorocznych Dożynek była 
pani Grażyna Grygiel z Brzostku, prowa-
dząca 12 ha gospodarstwo rolne, nato-
miast starostą pan Wojciech Staniszew-
ski z Brzostku, właściciel hodowli koni.
 Jednym z głównych punktów Doży-

nek była prezentacja wieńców, w której 
zaprezentowało się 17 sołectw w kolejno-
ści: Grudna Górna, Kamienica Górna, Bu-
kowa, Smarżowa, Głobikówka, Janusz-
kowice, Nawsie Brzosteckie, Zawadka 
Brzostecka, Skurowa, Klecie, Gorzejo-
wa, Opacionka, Przeczyca, Siedliska- Bo-
gusz, Bączałka, Wola Brzostecka i Brzo-
stek.
 Wieńce oraz sposób i prezentacji, a 
także przygotowane przez poszczególne 
sołectwa płody rolne i potrawy tradycyj-
ne oceniała komisja w składzie: Przewod-
niczący Rady Powiatu Dębickiego Tade-
usz Kamiński, Ks. Proboszcz dr Jan Ce-
bulak, Burmistrz Leszek Bieniek, Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Brzostku Zo-
fia Skórska i Kierownik Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku Marta Król. 
 Po części oficjalnej rozpoczęły się wy-
stępy Kapeli Ludowej „Brzostowianie” i 
Zespołu Pieśni i Tańca „Zaborowiacy” 
z Czudca oraz współzawodnictwo spor-
towo-rekreacyjne pomiędzy miejsco-
wościami Gminy Brzostek. Miejscowo-
ści walczyły o dodatkowe fundusze uję-
te w budżecie Gminy na przyszły rok dla 
zwycięskich sołectw. Za I miejsce była to 
kwota 40 tysięcy złotych, za II miejsce 30 
tysięcy złotych, za III miejsce 20 tysięcy 
złotych i za czwarte miejsce 10 tysięcy 
złotych.
 Drużyny z poszczególnych miejsco-
wości rywalizowały ze sobą w następu-
jących konkurencjach: przeciąganie liny, 
rzut hula-hop kobiet, turlanie opony trak-
torowej na czas, rzut beretem (konkuren-
cja dla sołtysów) i obieranie jabłka na naj-
dłuższą skórkę. Zdobywcy trzech pierw-
szych miejsc w każdej konkurencji zdo-
bywali dla swojej miejscowości punkty, 
a dla siebie nagrody rzeczowe. 
 Wyniki rywalizacji sportowo-rekre-
acyjnej w poszczególnych konkuren-

cjach: 
- Przeciąganie liny: 1) Bukowa, 2) Brzo-

stek, 3) Grudna Górna.
- Rzut hula hop kobiet: 1) Nawsie Brzo-

steckie, 2) Klecie, 3) Bukowa.
- Turlanie opony traktorowej na czas: 

1) Zawadka Brzostecka, 2) Przeczyca, 
3) Gorzejowa.

- Rzut beretem: 1) Kamienica Górna, 
2) Wola Brzostecka, 3) Bukowa.

- Obieranie jabłka na najdłuższą skór-
kę: 1) Klecie, 2) Przeczyca, 3) Bączał-
ka.

 W ostatecznej rywalizacji, po zsumo-
waniu zdobytych przez miejscowości 
punktów z prezentacji wieńców, płodów 
rolnych i potraw tradycyjnych oraz z ry-
walizacji sportowo-rekreacyjnej miejsca 
kolejno zdobyły: 
I miejsce Bukowa i Klecie,
III miejsce Przeczyca,
IV miejsce Kamienica Górna, Nawsie 
Brzosteckie, Zawadka Brzostecka,
VII miejsce Brzostek,
VIII miejsce Bączałka, Gorzejowa, 
Grudna Górna, Wola Brzostecka,
XII miejsce Głobikówka, Opacionka, 
Smarżowa i Siedliska- Bogusz,
XVI miejsce Januszkowice i Skurowa.
 Burmistrz Leszek Bieniek ogłosił wy-
niki rywalizacji i sołtysom zwycięskich 
miejscowości wręczył w nagrodę sym-
boliczne czeki.
 W czasie trwania Dożynek odbywała 
się tradycyjna biesiada dożynkowa i de-
gustacja swojskiego jadła przygotowane-
go przez Koła Gospodyń Wiejskich z po-
szczególnych miejscowości. Wyśmienite 
wyroby i potrawy cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem zgromadzonych na Do-
żynkach gości.
 Impreza zakończyła się zabawą tanecz-
ną, do której przygrywał zespół Andante.

Agata Skórska
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przyszedł nowy 
rok szkolny
Kończą się wakacje. Cieszysz się?

- (… i tutaj Drogi Czytelniku wpisz 
sobie dowolną odpowiedź, bo będą tak 
różne, ilu   zapytanych). Młodsi ucznio-
wie powiedzą, że się cieszą, bo spotkają 
się ze swoją Panią, kolegami, otworzą 
nowe książki. Z upływem kolejnych klas 
ta powakacyjna radość wśród uczniów 
będzie malała, aż dojdzie do stanu, gdy 
już od 1 września będą liczyć dni do wa-
kacji. Rodzice odpowiedzą, że musieli 
wydać wszystkie pieniądze na podręcz-
niki, więc się nie cieszą, ale jak ich po-
ciechy pójdą na pół dnia z domu, to będą 
mieli choć chwilę spokoju. Nauczycie-
le będą mówić różne rzeczy, ale wezmą 
się ostro do pracy i jakoś ten kolejny rok 
szkolny przeżyją.
 Żeby zwiększyć, opisany wcześniej 
poziom radości wśród ludzi związanych 
z edukacją, wielu pracowało nad popra-
wą poszczególnych jej elementów. W 
czasie wakacji wykonano remonty nie-
których obiektów oświatowych i przy-
stąpiono do budowy kompleksu sporto-
wego „Orlik” przy szkole podstawowej 
w Brzostku. Termomodernizacja została 
wykonana w Zespole Szkół w Januszko-
wicach i w Przedszkolu w Brzostku. W 
Szkole Podstawowej w Gorzejowej wy-
mieniono sieć i piec centralnego ogrze-
wania, w Smarżowej, po remoncie ła-
zienek i poprawieniu sieci CO, odno-
wiono korytarz i niektóre sale lekcyj-
ne, a w Kamienicy Dolnej wymieniono 
część instalacji elektrycznej. W pozosta-
łych szkołach też odnawiano klasy, ko-
rytarze i sprzątano teren wokół szkoły. 
Ponad 1,2 miliona złotych będzie kosz-
tował kompleks sportowy „Orlik” przy 
Szkole Podstawowej w Brzostku, a pra-
ca przy nim już idzie „pełną parą”. Na 
ten cel otrzymamy 660 tysięcy złotych 
z poza budżetu, a resztę (550 tysięcy) 
trzeba będzie wyłożyć z własnej (czyli 
gminnej) kasy. 
 Te wszystkie inwestycje oświatowe 
tylko w części zaspokajają potrzeby w 
tej dziedzinie i potrzeba jeszcze dużo 
pracy, a przede wszystkim pieniędzy, 
żeby wszyscy nasi uczniowie, ich ro-
dzice oraz nauczyciele mieli się z czego 
cieszyć 1 września, wchodząc do swo-
ich pięknych i dobrze wyposażonych 
szkół i przedszkoli. Niektóre z wydat-
ków mogą się po pewnym czasie zwró-
cić poprzez, na przykład niższe rachun-
ki za ogrzewanie, a inne będą tylko (a 
może aż) wpływać na świadomość na-
szego  młodego pokolenia. Nasi ucznio-
wie w lepszych szkołach będą się lepiej 
czuć (oby tylko nie chcieli tego zaraz ze-
psuć)  i mogą tam wyrastać na mądrych 
ludzi, którzy w przyszłości będą podej-
mować rozsądne decyzje. I tu jest chy-
ba sens powiedzenia, że inwestycje w 
młode pokolenie zwracają się najlepiej.

P.S.

Praca przy „Orliku” w Brzostku idzie pełną parą 

Uroczyste otwarcie pierwszego w gminie boiska ze sztuczną nawierzchnią  
w Siedliskach-Bogusz odbyło się 4 września 2009 roku

Odnowiony budynek Przedszkola w Brzostku

Fot. J. Nosal
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„Wrzesień wrzosy ubarwiają,
o jesieni nam przypominają,
a do szkół wracają dzieci...”

Dla uczniów ZSO w Januszkowicach tegoroczny powrót 
po wakacyjnym wypoczynku do szkoły okazał się miłą 

niespodzianką. Czekała na nich piękna, jakby zbudowana od 
nowa szkoła. Na wielu twarzach malowało się 
zdumienie, radość i duma z tego, co zobaczy-
li na własne oczy.
We wrzosowych barwach, lśniąca i pachną-
ca czystością szkoła przypomniała wszystkim, 
że to już wrzesień, a więc czas rozpoczęcia no-
wego roku nauki. I chociaż wakacje się skoń-
czyły, warto do nich wrócić, bo przyniosły one 
wiele pozytywnych zmian w życiu uczniów i 
samej szkoły.
 Podczas wakacyjnej przerwy w szkole w Ja-
nuszkowicach przeprowadzono największe pra-
ce inwestycyjne zaplanowane na rok 2009, tj. 
termomodernizację jej budynku. Przedsięwzię-
cie to wymagało zaangażowania wielu osób, od-
powiedniego przygotowania oraz dużych na-
kładów finansowych. Dzięki Panu Burmistrzo-
wi Leszkowi Bieńkowi oraz Radzie Miasta i 
Gminy Brzostek zorganizowano przetarg na 
wykonanie prac remontowych w naszej szko-
le. Spośród wielu wykonawców wybrano fir-
mę – S.P.H.U. Łukasz Płocica - Okna i drzwi z 
PCV i ALU - Roźwienica- Bystrowice k / Jaro-
sławia, której powierzono realizację tego duże-
go zadania. 
Pierwsze prace rozpoczęto już końcem czerwca. Obejmowały 
one docieplenie ścian styropianem, położenie nowego tynku, 
wymianę okien, parapetów oraz płytek na schodach wejścio-
wych. Celem powyższych działań była nie tylko zmiana este-
tycznego wizerunku naszej szkoły, ale przede wszystkim obni-
żenie kosztów związanych z ogrzewaniem, oszczędność energii 
oraz poprawa bezpieczeństwa uczniów (dotychczasowe schody 

prowadzące do szkoły, zwłaszcza w zimie, były bardzo śliskie).
Prace związane z termomodernizacją szkoły przebiegały spraw-
nie, ale ze względu na wielkość obiektu oraz specyfikę dzia-
łań trwały od końca czerwca do sierpnia. Efekt końcowy, czy-
li fachowość wykonania, kolorystyka i wspaniałe zestawienie 
poszczególnych elementów wzbudziły podziw i uznanie całej 
społeczności szkolnej i lokalnej.

 Dodać należy, że to nie jedyne prace, które udało się sfinan-
sować podczas ostatnich wakacji.
Gruntownie odnowiono kolejne sale lekcyjne na piętrze, tj. wy-
gładzono ściany, pięknie pomalowano, założono nowe tablice 
oraz wykładziny podłogowe. Część klas wraz z górnym kory-
tarzem oraz klatką schodową została wyremontowana jeszcze 
w czasie ferii zimowych. Dzięki temu szkoła stała się jeszcze 

piękniejsza i bardziej przyjazna uczniom.
Szkoda tylko, że zabrakło środków finanso-
wych, aby poprawić wygląd dolnego korytarza 
oraz sal, w których uczą się najmłodsze dzieci. 
Po cichu liczymy jednak na dobrą wolę i pomoc 
ze strony władz gminnych, które znajdą jakieś 
fundusze na ten cel pod koniec roku. 
 Cieszymy się, że nowy rok szkolny rozpoczy-
namy w murach tak pięknie odnowionej szkoły.
Na pewno uczniowie będą tu dobrze się czuć i 
chętnie pracować. Przecież szkoła jest ich dru-
gim domem, więc powinna wszystkich przycią-
gać, nawet swoim wyglądem. Wszak powszech-
nie wiadomo, że estetyka otoczenia na ogromny 
wpływ na samopoczucie człowieka.
Cała społeczność szkolna na czele z Panią Dy-
rektor Ewą Ziaja szczerze dziękuje Panu Lesz-
kowi Bieńkowi – Burmistrzowi Brzostku oraz 
Radzie Miejskiej za dotrzymanie słowa i sfi-
nansowanie prac remontowych w naszej szko-
le, a wszystkim pracownikom za ich solidne 
wykonanie.

C. Węgrzyn
Fot. Gustaw Zięba

nowy wizerunek zespołu szkół ogólnokształcących w januszkowicach

stypendia socjalne dla uczniów
 Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku informuje, że do 15 września 2009 r. można składać wnioski 
o stypendia socjalne dla uczniów szkół: podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2009/2010. Do 
wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach netto wszystkich członków rodziny za miesiąc sierpień oraz zaświad-
czenie o uczęszczaniu do szkoły. Stypendium przysługuje uczniowi jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza 351 zł netto na 
osobę. Dochód z 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym wynosi 207 zł. Od dochodu z gospodarstwa rolnego moż-
na odliczyć opłacaną składkę na KRUS po przedstawieniu dowodu wpłaty. Wnioski można pobierać w Urzędzie Miejskim 
w Brzostku, pokój nr 16. Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 014 6803013, 014 6803015, 014 6830376.
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Zielona szkoła to jedna z najatrakcyjniejszych form nauki i 
wychowania. Uczniowie na wyjeździe realizują program 

nauczania przewidziany dla danej klasy. Podczas pobytu w 
jakimś atrakcyjnym turystycznie miejscu korzystają z jego 
walorów zdrowotnych i krajobrazowych. Poza oczywistymi 
celami takiej formy nauki jakimi są: poznanie nowej okolicy, 
wdrażanie do czynnej turystyki, poprawa kondycji fizycznej 
– uczniowie szczególnie dotyczy to klas młodszych, uczą się 
większej zaradności w czynnościach samoobsługowych, stają 
się bardziej samodzielni oraz integrują się w zespole klaso-
wym. Uważam, że jest to szczególnie ważne dla uczniów klas 
trzecich szkoły podstawowej. Potrzebują oni poczuć się pewnie 
w klasie, która jako jedyna nie zmieni się dla czwartoklasisty 
od nowego roku szkolnego. Łatwiej im będzie w poczuciu bez-
pieczeństwa jaką daje akceptacja grupy znieść trudny moment 
przejścia do drugiego etapu edukacyjnego.
 Pod koniec ubiegłego roku szkolnego, dokładnie w dniach 
od 1 do 5 czerwca chętni uczniowie SP w Nawsiu Brzosteckim, 
SP w Brzostku i SP w Przeczycy brali udział w tzw. „Bardzo 
Zielonej Szkole” w Rabce. Organizowana była ona we współ-
pracy z Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła”, dlatego 
też program edukacyjny zawierał wiele treści ekologicznych. 
45 uczestników podzielonych było na dwie grupy: młodszą 
(klasy II, III, IV) i starszą (klasy V i VI). Korzystając z okazji 

dziękuję wszystkim uczestnikom za prawie wzorowe zacho-
wanie, a rodzicom gratuluję tak dobrze wychowanych dzie-
ci. Dziękuję również paniom nauczycielkom opiekującym się 
tą liczną gromadką, a więc pani Elżbiecie Tyburowskiej, pani 

dlaczego warto wysłać dzieci na zieloną szkołę?

W pokojuZajęcia warsztatowe

Zajęcia edukacyjne w terenie

W Rabkolandzie
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Agacie Zastawny i pani Wandzie Wojdyle, które wyjątkowo 
odpowiedzialnie podchodziły do swoich obowiązków. Dzięku-
ję również dyrekcjom szkół: pani Urszuli Wojnarowskiej, pani 
Marii Przebiędzie i panu Władysławowi Ramutowi za życzli-
wość i pomoc w przygotowaniach do wyjazdu.
 Żeby zachęcić szkoły w naszej Gminie do organizowania 
zielonych lub białych (w porze zimowej) szkół, a rodziców 

uczniów do wysyłania swych pociech na nie, zamieszczam w 
formie zdjęć migawki z pobytu w Rabce oraz oceny uczestni-
ków wyrażone podczas anonimowej „ankiety”. Poniższa tabe-
la przedstawia wskazania uczniów, będące odpowiedziami na 
dwa pytania: „Co Ci się podobało na Zielonej Szkole?” oraz 
„Co ci się nie podobało na Zielonej Szkole?” Zestawienie to 
zainteresuje także samych uczestników Zielonej Szkoły.

Maria Leja

J	Co ci się podobało?
Liczba 
wska-
zań

L	Co ci się nie podo-
bało?

Liczba  
wska-
zań

Wędrówki po lesie i Parku 
Zdrojowym 31 Nie było nic takiego 17

Rabkoland 30 Cisz nocna 11
Place zabaw 25 Deszczowa pogoda 4
Zajęcia warsztatowe z 
trenerkami 21 Dyskoteka 4

Gry sportowe na świeżym 
powietrzu 21 Wczesne wstawanie 4

Posiłki 16 Chodzenie pieszo 4
Zakupy 15 Mała łazienka 4
Pokoje 15 Teatr 3
Ognisko 13 Skansen 3
Rabka 12 Twarde łóżko 3

Zwiedzanie muzeum 9 Jak ktoś się włamał do po-
koju i porozwalał rzeczy 3

Zabawa w podchody 9 Jeden niedobry obiad 2
Atmosfera 8 Ognisko 2
Uczestnicy 7 Chłopaki 2
Opieka 7 Nieporządek w pokoju 2
Teatr „Rabcio” 7 Jak się chłopcy bili 1
Wszystko mi się podobało 7 Kłótnia z koleżanką 1

Dyskoteka 7 Takie same klucze do 
pokoi 1

Jazda autokarem 6 Zepsuty prysznic 1
Gra w tenisa stołowego 5 Wyjazd już po 5 dniach 1
Telewizor 5 Pokój na parterze 1
Zwiedzanie skansenu 5 Skrzypienie łóżka 1
Pomnik św. Mikołaja 4 Gry i zabawy 1
Kościół 2 Dom Strachów 1
„Pidżama-party” 2 Krótkie odpoczynki 1
Balkon 1
Cisz nocna 1

W Rabkolandzie

Wędrówki po lesie

Przed wyjazdem
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Patronką parafii w Kamienicy Górnej jest Matka 
Boża Częstochowska. Zawsze Jej święto jest tutaj 

uroczyście obchodzone.
W tym roku uroczystości odpustowe zostały połączo-
ne ze srebrnym jubileuszem kapłaństwa miejscowego 
proboszcza Księdza Józefa Rośka i rodaka pochodzą-
cego z Kamienicy Górnej Księdza Jana Rasia.
 Ksiądz Józef Rosiek pełnił posługę kapłańską w 
Krośnie, Jarosławiu, Frysztaku, Czchowie, Królowej 
Górnej, Zawadzie koło Dębicy, a przez ostatnie 5 lat w 
Kamienicy Górnej. Ksiądz Jan Raś pracował w Wierz-
chosławicach, Lipinkach, Kąclowej, Tyliczu, Biadoli-
nach, Lubczy a teraz jest proboszczem w Miliku.
 Główne uroczystości odpustowe odbyły się w nie-
dzielę 23 sierpnia. Uczestniczyli w nich: księża z de-
kanatu Pilzno, siostry zakonne, miejscowe władze sa-
morządowe, parafianie z Kamienicy Górnej i Bączał-
ki oraz goście. Oprawę muzyczną Mszy św. przygo-
towała parafialna schola.
Uroczystą Sumę Odpustową celebrowali Jubilaci Ks. 
Jan Raś i Ks. Józef Rosiek oraz O. Łukasz Sokołow-
ski – kamienicki rodak, należący do zgromadzenia 
Kapucynów.
Na początku Mszy św. wspólnie odśpiewano „Barkę”. Następ-
nie członkowie Rady Duszpasterskiej złożyli życzenia Jubilatom 
i wręczyli im symboliczne bukiety kwiatów. Życzono im dobrego 

zdrowia, obfitości łask Bożych, ludzkiej życzliwości i satysfakcji 
z trudnej pracy duszpasterskiej. Podkreślano, że jesteśmy dumni z 
rodaka, który już 25 lat sprawuje posługę kapłańską. Księdzu Jó-
zefowi Rośkowi podziękowano za ogromny wkład pracy w rozwój 
życia religijnego i społecznego parafii oraz troskę o es-
tetyczny wygląd świątyni i jej otoczenia, inspirowanie 
do pracy licznej rzeszy ministrantów i lektorów, zało-
żenie i wspieranie w działalności scholi, grupy misyj-
nej i grupy młodzieżowej, prężnie działającego Para-
fialnego Oddziału Caritas oraz Rady Duszpasterskiej. 
Dzięki jego zaangażowaniu została odnowiona świą-
tynia, powstał cmentarz parafialny, kaplica przedpo-
grzebowa wraz z chłodnią, salka spotkań dla grup li-
turgicznych, parafialny parking.
Kazanie odpustowe wygłosił Ks. Adam Wątroba, były 
proboszcz parafii w Kamienicy Górnej. Zwrócił w nim 
uwagę na znaczenie Matki Bożej, która jest opiekun-
ką i wspomożycielską ludzi w życiu jednostki i nasze-
go narodu podając przykłady z historii Polski. Podkre-
ślił potrzebę modlitwy, rozwijania patriotyzmu i za-
wierzenia Maryi, szczególnie w dzisiejszym zlaicy-
zowanym świecie.
Pod koniec Mszy św. zostały poświęcone trzy wieńce 
żniwne wykonane przez parafian jako wotum wdzięcz-
ności za tegoroczne plony. Złożono też na ołtarzu chleb 
wypieczony z tegorocznego ziarna.

podwójny jUbileUsz kapłaństwa podczas odpUstU w kamienicy górnej

Sumę odpustową celebrowali Jubilaci Ks. Józef Rosiek i Ks. Jan 
Raś oraz O. Łukasz Sokołowski 

Pod koniec Mszy św. zostały poświęcone wieńce żniwne

Członkowie Rady Duszpasterskiej złożyli Jubilatom życzenia

Jubilaci udzielili specjalnego błogosławieństwa uczestniczącym 
we Mszy św., a potem rozdawali pamiątkowe obrazki jubileuszo-
we. Planowana procesja nie doszła do skutku z powodu deszczo-

wej pogody.
 Tradycją w naszej parafii stało się obchodzenie Pa-
rafialnego Dnia Seniora organizowanego 26 sierpnia 
pod patronatem Parafialnego Oddziału Caritas. W tym 
dniu została odprawiona Msza św. dla ludzi starszych 
i chorych połączona z przyjęciem przez nich Sakra-
mentu Chorych. Ksiądz proboszcz Józef Rosiek gło-
sząc kazanie ukazał znaczenie ludzi chorych i cierpią-
cych dla Kościoła oraz udzielił uczestnikom Mszy św. 
błogosławieństwa ludzkiego. 
Potem wszyscy zostali zaproszeni do salki na plebanii 
na poczęstunek przygotowany przez członkinie Carita-
su. Schola śpiewała gościom pieśni maryjne, a oni mieli 
możliwość posłuchać ich, porozmawiać ze swoimi zna-
jomymi i kolegami z dawnych lat, pośpiewać piosenki 
z czasów swojej młodości, wymienić doświadczenia.
Na spotkania te co roku przychodzi coraz więcej lu-
dzi z naszej parafii i okolic. Dzięki radosnej atmosfe-
rze choć na chwilę mogą oni tu zapomnieć o swoich 
problemach.
Jest to doskonała forma integracji międzypokolenio-
wej, gdzie młodzież i osoby dorosłe czerpią satysfak-

cję z faktu, że swoją pracą sprawiają przyjemność ludziom star-
szym, chorym i cierpiącym.

Maria Mężyk
Fot. J. Nosal
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W dniach od 14 do 23 sierpnia w prze-
czyckim sanktuarium odbywał się 

wielki odpust ku czci Matki Bożej Wnie-
bowziętej.
 Centralna uroczystość 15 sierpnia 
zgromadziła liczną grupę pielgrzymów i 
czcicieli Matki Bożej Przeczyckiej z Or-
dynariuszem tarnowskim ks. Biskupem 
Wiktorem Skworcem na czele. W homi-
lii Ks. Bp apelował: „Praca rolnika nie 
zna limitów czasowych. Tak samo powin-
no wyglądać nasze staranie o jakość ży-
cia chrześcijańskiego. Tu nie ma mowy o 
wakacjach, weekendach, o czasie, w któ-
rym troskę o duszę odkłada się do kąta, 
zamyka w lamusie. Apokaliptyczny Smok 
nie śpi. Potrzeba więc stałego czuwania 
nad sobą”. 
Jak co roku w sumie odpustowej uczestni-
czyły liczne delegacje z wieńcami żniw-
nymi.
 Miłym akcentem było ogłoszenie po 
odprawionej Sumie odpustowej przez bi-
skupa Wiktora Skworca mianowania księ-
dza proboszcza Marka Marcićkiewicza 
Kanonikiem Honorowym Kapituły Kole-
giackiej pod wezwaniem Matki Bożej Ró-
żańcowej w Bochni. Ogłaszając tą nomi-
nację udzielił pasterskiego błogosławień-
stwa wszystkim zebranym a szczególnie 
nowo mianowanemu księdzu prałatowi.
 Księdzu Markowi serdecznie gratulu-
jemy, życzymy wielu łask bożych, pomo-
cy Matki Bożej Przeczyckiej.
 16 sierpnia do Przeczycy pielgrzymo-
wali ministranci i służba ołtarza a wie-
czorem zjechali strażacy z kilku powia-
tów. Strażacy polecali w modlitwie Mat-
ce Bożej swoją niełatwą prace. W następ-
nym dniu swoją pielgrzymkę mieli na-
uczyciele, którzy prosili o potrzebne łaski 
w nowym roku szkolnym. Szczególnym 
dniem była sobota 22 sierpnia, dzień cho-
rych, emerytów, rencistów, którzy zmę-
czeni cierpieniem polecali się Pani Prze-
czyckiej.

A.R.

Uroczystą Sumę Odpustową odprawił Ks. Bp Wiktor Skworc

odpUst w sanktUariUm matki boŻej w przeczycy

Po Sumie Ks. Biskup wręczył akt mianowania Ks. Prob. M. Marcićkiewiczowi

Centralna uroczystość 15 sierpnia zgromadziła liczną grupę pielgrzymów i czcicieli Matki Bożej Przeczyckiej



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE10

kopalnia węgla w grudnej dolnej cd.

Sąd po otrzymaniu rezygnacji Seiferta 
powołał na stanowisko zarządcy ko-

palni Zygmunta Ziaję, właściciela mająt-
ku w Dobrkowie koło Pilzna. Ziaja prze-
kazał szwagrowi nadzór nad majątkiem, 
który składał się głównie z lasów. Wyna-
jął od rodziców w naszym domu dwa po-
koje, do których sprowadził się z żoną i 
trzema córkami. Do pomocy w kierowa-
niu robotami górniczymi zatrudnił inży-
niera górnictwa, który zamieszkał u cioci 
Gruszkowej. W rozmowach cioci z mo-
imi rodzicami słyszałem słowa nadziei i 
uznania dla poczynań Ziaji i jego inży-
niera. Nasz nowy lokator bardzo był lu-
biany przez jego córeczki i nasze rodzeń-
stwo za opowiadanie wieczorami bajek, 
śpiewanie piosenek i rozdawanie łakoci. 
Nierzadko zwłaszcza w niedzielę śpiewał 
po łacinie teksty modlitw mszalnych. Po-
czątkowo wszyscy byliśmy tym zasko-
czeni, bowiem dotąd słyszeliśmy je tyl-
ko w wykonaniu księdza i to w koście-
le. Mówiono pokątnie, że niegdyś zrezy-
gnował z przygotowań do stanu kapłań-
skiego w seminarium duchownym, bo za-
kochał się w panience, która później zo-
stała jego żoną i dziedziczką Dobrkowa. 
Poznaliśmy ją jako dystyngowaną panią, 
zawsze pogodną, miłą, uprzejmą i bar-
dzo dobrą dla dzieci. Ziaja był panem z 
brzuszkiem o miłej powierzchowności.  
Zwracano się do niego przez pan profe-
sor, ponieważ jakiś czas był profesorem 
gimnazjum w Dębicy. Działalność prof. 
Ziaji na stanowisku zarządcy kopalni nie 
przyniosła poprawy wyników ekonomicz-
nych kopalni. Miał on wspólnie z zatrud-
nionym inżynierem wiele przedsiębior-
czych pomysłów, ale ponoszone straty 
kopalni nie pozwalały na ich realizację 
i rozpoczęcie spłat ogromnych zobowią-
zań zaległych. Niezadowoleni wierzyciele 
spowodowali odwołanie Zygmunta Ziaji 
z powierzonego mu stanowiska i wyda-
nie przez sąd postanowienia o sprzedaniu 
kopalni na licytacji.
 W kłopotliwych wydarzeniach powo-
dowanych przez wierzycieli, pokrzepie-
niem dla Stokłosy były wydarzenia w III 
Rzeszy. Nasilana propaganda hitlerowska 
o skrzywdzeniu Niemców, wielkiego 
narodu, postanowieniami traktatu wer-
salskiego, bardzo odpowiadała ambicjom 
Stokłosy. Stał się gorącym zwolennikiem 
Hitlera i manifestował to publicznie. 
Wstawiał w okno mieszkania gramofon 
i najgłośniej jak to było możliwe nada-
wał z płyt przemówienia Hitlera oraz 
niemieckie piosenki i marsze wojskowe. 
Najlepiej słychać je było wieczorami, bo 
jak mówiono głos leciał po rosie. Prze-
mówienia Hitlera Stokłosa tłumaczył i 
komentował swoim zaufanym ludziom, 
a ci przekazywali je wśród znajomych. 
Po dokonaniu Anschlussu Austrii przez  

hitlerowskie Niemcy w marcu 1938r., Sto-
kłosa stał się pewny swego powodzenia w 
osiąganiu przyszłych sukcesów, nie tylko 
w skali Grudnej. Musiał jednak przetrwać 
niekorzystny dla siebie okres. Ogłoszenie 
sprzedaży kopalni na licytacji przyjął z 
niezwykłym spokojem. Oficjalnie wy-
rażał nawet zadowolenie z możliwości 
pozbycia się kłopotów. Grę pozorów 
nadal prowadził po mistrzowsku.
 Udział w licytacji kopalni formalnie 
zgłosili między innymi trzej bracia Stani-
sław, Piotr i Eugeniusz Gaj z Sosnowca, 
czynni zawodowo w górnictwie węglo-
wym. Stokłosa natychmiast zorientował 
się, że Gajowie na pewno będą potencjal-
nymi nabywcami jego kopalni na licytacji. 
Niezwłocznie z nimi nawiązał kontakt 
i z całą życzliwością na jaką go było 
stać, zaproponował Gajom zwiedzenie 
kopalni w celu zapoznania ich ze stanem 
technicznym podziemia i jego tajnikami. 
Jednocześnie zaprosił Gajów do siebie na 
przyjęcie towarzyskie, by w atmosferze 
dobrego samopoczucia porozmawiać o 
sprawach, które mogą ich interesować i 
ułatwić sprawne uruchomienie kopalni.
 Stokłosie zależało też na właściwym 
rozgłosie faktu nawiązania z Gajami życz-
liwych stosunków, by pobudzić emocje 
wierzycieli i doprowadzić ich do zacho-
wań korzystnych dla siebie. Wcześniej 
uruchomił swoich zaufanych ludzi, aby z 
faktu spotkania towarzyskiego z Gajami 
zrobili sensację z pikantnymi szczegółami 
i błyskawicznie puścili ją w obieg meto-
dą szeptanego przekazu. Rzeczywiście 
szeptane sensacje dotarły między innymi 
do cioci Gruszkowej i do mojego taty, 
lecz nie spowodowały niczyich emocji. 
Znali dobrze ogromną skalę zmienności 
w metodach działania Stokłosy. Robił to 
zresztą doskonale, skoro przez szereg lat 
nie mógł sobie z nim poradzić ani skarb 
państwa, ani książę Sanguszko, ani nawet 
wymiar sprawiedliwości. Tym razem 
chciał być jeszcze bardziej niezawodnym 
i skutecznym w stosowaniu swoich forteli.
 Podczas prywatnego przyjęcia Gajów, 
Stokłosa zdobywał się na górne loty ge-
stów gościnności i górniczej solidarności 
a nawet przyjaźni dla  skutecznego hipno-
tyzowania nimi zaproszonych gości. Dbał 
przy tym o nieskazitelną autentyczność 
swoich zachowań, aby nie było miejsca 
na żadną wątpliwość co do szlachetności 
jego intencji. Gajowie w dobrej wierze 
przyjmowali informacje o zaletach 
kopalni oraz różne rysunki techniczne 
szybów i chodników, które przekazywał 
im gospodarz. Szczerze byli zadowoleni 
z bardzo pomyślnego dla nich spotkania 
u Stokłosy. Z całkowitą aprobatą przyjęli 
propozycję zwiedzenia podziemia kopal-
ni. Za naturalną uznali też ofertę Stokłosy 
pełnienia roli ich przewodnika podczas 
zwiedzania.
 Do podziemia kopalni udali się we 
czwórkę, szybem wentylacyjnym po 
drabinie. W jednym z chodników Stokłosa 
zaproponował zwiedzającym sprawdze-
nie solidności obudowy chodnika. Mimo 
stanowczego ich sprzeciwu Stokłosa 
zaczął uderzać kilofem w drewnianą 
obudowę. Gajowie przerażeni jego za-
chowaniem i objawami zawału, szybko 
zaczęli się wycofywać. Tylko najmłodszy 

z braci Eugeniusz, zdołał umknąć zawa-
łowi i wydostać się na powierzchnię. 
Natychmiast wszczął alarm i organizował 
pomoc ratowniczą dla pozostałych pod 
ziemią. Ratownicy pierwszego odkopali 
Piotra Gaja, który miał przywalone tylko 
nogi. Do najstarszego z braci Stanisława 
dokopali się w ostatniej chwili. Wydobyli 
go nieprzytomnego ze słabymi objawami 
życia i w bardzo złym stanie ogólnym. 
Natychmiast odwieziono go do szpitala. 
Ratownicy z ogromnym wysiłkiem i 
determinacją przekopywali dojście do 
Stokłosy. Mieli nadzieję a nawet pewność, 
że jest po drugiej stronie zawału. Każda 
chwila była decydująca o jego życiu na-
wet jeśli znajdował się po drugiej stronie 
zawału, gdyż blisko był przodek czyli 
czoło chodnika. Nadludzki wysiłek ra-
towników zniweczył drugi zawał, jeszcze 
bardziej rozległy, który sięgnął też dwóch 
członków ekipy ratowniczej. Tylko bo-
haterska pomoc pozostałych ratowników 
zdołała uratować im życie. Pomimo jesz-
cze trudniejszych i bardziej niebezpiecz-
nych warunków pracy ratowników oraz 
malejącej nadziei na uratowanie życia 
Stokłosie, robiono wszystko bez przerwy 
aby dostać się do niego. Rozpaczliwe 
zachowania żony i syna Stokłosy stawały 
się dodatkowym bodźcem nadludzkich 
wysiłków ratowniczych. Końcowy ich 
efekt był jednak tragiczny. Dopiero po kil-
ku dniach zdołano wydobyć zmiażdżone 
zwłoki Stokłosy. Prowadzone  śledztwo 
wykazało ponad wszelką wątpliwość, 
że bezpośrednią przyczyną zawału było 
naruszenie obudowy chodnika przez 
Stokłosę. Przy jego zwłokach znaleziono 
też kilof którym dokonał próby solidności 
obudowy chodnika. Zeznania świadków 
dowiodły, że Stokłosa przygotował kilka 
wariantów działań, które w zależności od 
sytuacji miały uniemożliwić lub conajmn-
niej skomplikować przeprowadzenie pra-
womocnej sprzedaży kopalni na licytacji. 
Po zamknięciu śledztwa i umorzeniu 
sprawy żona Stokłosy z synem Bubikiem 
wyjechali z Grudnej Dolnej w nieznane, 
bez pożegnania się z kimkolwiek. Praw-
dopodobnie wyjechali do Niemiec gdzie 
Stokłosa deponował w bankach osiągane 
zyski ze sprzedaży węgla. Ich miejsca 
zamieszkania nie znali nawet najbardziej 
zaufani ludzie Stokłosy.
 Krytyczny stan zdrowia Stanisława 
Gaja trwał blisko dwa tygodnie. Potem 
następowała stopniowa poprawa. Kolejne 
funkcje organizmu wracały do normy, ale 
wiele dolegliwości trwało długi jeszcze 
czas, a niektóre pozostały do końca ży-
cia. W pierwszym okresie po odzyskaniu 
przytomności w szpitalu z chorym można 
było porozumiewać się wyłącznie pisem-
nie, ponieważ nie odzyskał jeszcze słuchu 
i mowy. Słuch powrócił wcześniej, zaś 
posługiwanie się mową sprawiało mu 
trudności przez długi czas. Połamane że-
bra okaleczyły płuca, które nawet po zu-
pełnym wygojeniu powodowały dotkliwy 
ból, zwłaszcza przy kasłaniu. Właściwie 
jego kaszel przez wiele lat słyszało się 
jakby postękiwanie. Rekonwalescencja 
pod nadzorem lekarzy trwała ponad rok. 
Po jej zakończeniu Stanisław Gaj już 
nigdy nie wrócił do zawodu górniczego. 
W miarę swoich możliwości pomagał 

Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu - fragmenty
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braciom w pracach administracyjnych 
kopalni.
 Prowadzone śledztwo oraz powy-
padkowy stan zdrowia Stanisława Gaja 
stały się powodem odwołania pierwszego 
terminu licytacji kopalni i ogłoszenia 
drugiego. Rodziły się też obawy czy 
licytacja w drugim terminie dojdzie do 
skutku, ponieważ niektórzy licytanci 
wycofali wpłacone wadium. Okazało 
się później, że  byli to ludzie przygoto-
wani przez Stokłosę i jego adwokatów 
do udziału w licytacji. Mogli też być 
wykorzystani podczas licytacji do takich 
zachowań, które pozwoliłyby podwa-
żyć prawomocność licytacji. Być może 
dzięki wycofaniu się tych ludzi, licytacja 
kopalni w drugim terminie odbyła się w 
pełnym majestacie prawa. Dwaj bracia 
Gajowie z pełnomocnictwem trzeciego 
poszkodowanego w czasie zawału, wzięli 
udział w licytacji i jej prawomocnym 
wynikiem kupili kopalnię. Cena kopalni 
była niewygórowana, bowiem w składzie 
licytantów brak było silnych konkurentów 
skłonnych windować stawki licytacyjne 
na poszczególne składniki majątkowe. 
Ponadto zawał w kopalni i zła opinia 
o jej stanie technicznym nie zachęcały 
do podbijania ceny. Z uzyskanej kwoty 
za sprzedaną kopalnię tylko niewielka 
część zobowiązań Stokłosy mogła być 
uregulowana. Reszta była po prostu stratą 
dla wierzycieli. Zyskali oni jedynie na nie 
ponoszeniu dalszych kosztów proceso-
wych i pozbyciu się dręczących kłopotów. 
Oczywiście ciocia Gruszkowa po spisaniu 
nowej umowy dzierżawnej z Gajami na 
użytkowanie jej gruntów pod potrzeby 
kopalni bieżąco otrzymywała należną jej 
zapłatę.
 Nowi właściciele kopalni przystąpili z 
całą energią i entuzjazmem do usuwania 
kolejnych przeszkód w uruchomieniu wy-
dobycia i sprzedaży węgla. Rabunkowy 
system pozyskiwania węgla realizowany 
przez Stokłosę, stworzył jego następcom 
ogromny problem ciągłego zagrożenia 
bezpieczeństwa pracy. Archaiczna tech-
nika wydobycia wymagała zastąpienia 
jej techniką stosowaną współcześnie. 
Ponadto wielkość wydobycia węgla 
ograniczała możliwość jego zbytu, który 
był warunkowany skrajnie złym stanem 
drogi. Konieczną była potrzeba przepro-
wadzenia remontu drogi i trzech mostów 
w Grudnej, ogromnie zniszczonych w 
poprzednim okresie. Energia i fachowość 
realizowanych przedsięwzięć dla uru-
chomienia kopalni wnet zyskała Gajom 
uznanie i pomoc miejscowej ludności, 
która widziała w tym konkretne korzyści 
dla siebie. Dzięki temu niezwykle szybko 
ruszyło wydobycie i sprzedaż węgla. Za-
częły płynąć pieniądze bardzo potrzebne 
na godziwą zapłatę za rzetelną pracę ludzi 
oraz na pokrywanie kosztów modernizacji 
kopalni i remonty drogi i mostów.
 Barak mieszkalno-biurowy opusz-
czony przez Stokłosów, a kupiony wraz 
z kopalnią na licytacji przez Gajów, po 
niewielkich zmianach został wykorzysta-
ny podobnie jak poprzednio. Zamieszkali 
w nim dwaj bracia Gajowie z rodzinami; 
Piotr z żoną Bronisławą i synem Stani-
sławem oraz Eugeniusz z żoną Janiną i 
synem Marianem. Najstarszy z braci był 

samotnym wdowcem. Z powodu trwa-
nia rekonwalescencji powypadkowej i 
braku dostatecznej ilości pomieszczeń w 
baraku zamieszkał oddzielnie w wyna-
jętym pokoju u cioci Gruszkowej. Przed 
wybuchem II wojny światowej w 1939r. 
kopalnia pracowała już prawie na pełnych 
obrotach. Gajowie cieszyli się z osiąga-
nych sukcesów, a miejscowa ludność 
z lepszych zarobków otrzymywanych 
terminowo bez narastania zaległości, 
jakie miały miejsce poprzednio za Sto-
kłosy. Poprawiła się przejezdność drogi i 
mostów, a tym samym rzadko pojawiały 
się konflikty z furmanami wywożącymi 
węgiel, którzy od czasu do czasu powo-
dowali jeszcze zniszczenia w uprawach 
rolnych. Wyrządzone szkody Gajowie sta-
rali się łagodzić wypłatą odszkodowania, 
w przypadku podania nazwiska furmana, 
który je spowodował.
 Najazd hitlerowskich Niemiec na 
Polskę 1-go września 1939 r. wywołał 
potworną psychozę paniki i żywiołowej 
ucieczki ludności cywilnej na wschód 
przed wojskami i policją wroga. Psychozę 
tę celowo podniecała propaganda najeźdź-
cy. Większość mieszkańców Grudnej nie 
uległa jej i pozostała w swych zagrodach 
pilnować dobytku. Podobnie postąpili Ga-
jowie, pozostali na miejscu i czuwali nad 
bezpieczeństwem kopalni. Po przetocze-
niu się strasznej nawałnicy wojennej na 
wschód, rozpoczął się pełen grozy okres 
okupacji hitlerowskiej. Kopalnia dość 
szybko wróciła do wysokiego wydobycia 
węgla. Stała się bowiem bardzo ważnym 
źródłem zaopatrzenia w opał ludności 
okolicznych miast i wsi na kolejne zimy 
okupacyjne najbardziej śnieżne i mroźne 
w całym stuleciu.
 Chłopi kupując węgiel dla siebie lub 
na sprzedaż mieszkańcom miast płacili 
za niego na kopalni częściowo pieniędzmi 
resztę wymiennie towar za towar. Musieli 
spełniać wymóg transakcji wiązanej część 
zapłaty pieniędzmi i część artykułami 
żywnościowymi, zwłaszcza mięsem i jego 
przetworami oraz tłuszczami i białkiem 
pochodzenia zwierzęcego, których nie 
było w wolnej sprzedaży. Wprowadzony 
przez okupanta system kartkowego za-
opatrzenia, totalnie ograniczył możliwość 
kupna w wolnej sprzedaży towarów obję-
tych systemem kartkowego zaopatrzenia 
ludności oraz specjalnymi przydziałami 
dla przedsiębiorstw i instytucji. Całą 
nadwyżkę jaka powstawała z wprowa-
dzonych ograniczeń, Niemcy zabierali 
na potrzeby zaopatrzenia wojennego 
oraz na poprawę zaopatrzenia ludności 
niemieckiej. Za handel artykułami obję-
tymi systemem przydziałowym groziły 
wysokie kary do kary śmierci włącznie. 
Na przykład za handel mięsem i jego 
przetworami, a nawet za ubój w gospo-
darstwie rolnym zwierzęcia na własne 
potrzeby rodziny rolnika, bez zezwolenia 
władz okupacyjnych groziła kara śmierci, 
a w najlepszym przypadku osadzenie 
w obozie koncentracyjnym lub wywóz 
na przymusowe roboty do Niemiec. W 
warunkach powszechnych ograniczeń 
zaopatrzeniowych handel, zwłaszcza 
pokątny, przybierał formy transakcji wią-
zanych, towar za określony towar, albo w 
części za określony towar a w części za 

pieniądze. Jedynie artykuły na przydział 
były oficjalnie sprzedawane wyłącznie za 
pieniądze. Gajowie mimo woli znaleźli 
się w sytuacji wyjątkowo korzystnej. Za 
sprzedany węgiel brunatny, nie objęty sys-
temem przydziałowym, mieli wszystkie-
go w bród. Cokolwiek było im potrzebne 
ponad wymianę za węgiel, kupowali w 
formie transakcji wiązanych.
 Przyjazne stosunki Gajów z naszą 
rodziną z okresu trudnego dla nich kupna 
kopalni na licytacji i jej uruchomienia 
oraz zadomowienia się w Grudnej Dolnej, 
stopniowo sprowadziły się wyłącznie 
do oficjalnych kontaktów i to zupełnie 
chłodnych. Były ku temu co najmniej 
dwie przyczyny. Pierwsza i zasadnicza 
to ogromny wzrost dystansu możliwości 
ekonomicznych. Gajowie dysponowali 
wielkim majątkiem dobrze prosperującej 
kopalni, która zamieniła się w obfite źró-
dło płynących pieniędzy i innych dóbr za 
sprzedawany węgiel. Nasza rodzina nato-
miast klepała okupacyjną biedę na równi 
z innymi współziomkami. Co prawda 
wielu mieszkańcom naszej wsi wiodło się 
jeszcze gorzej, ale różnice były niewielkie 
i nieporównywalne z Gajami. Właściciele 
kopalni traktowali nas z dystansem wiel-
kopańskim.
 Druga przyczyna chłodnych sto-
sunków z Gajami tkwiła w zaistniałej 
różnicy wyznaniowej. Nasza rodzina po 
swoich przodkach była wyznania rzym-
sko-katolickiego. Gajowie obrastając 
w dobra materialne zmienili swoje wy-
znanie rzymsko-katolickie na wyznanie 
Świadków Jehowy - Wolnych Badaczy 
Pisma Świętego. W rzeczywistości stali 
się fanatycznie gorliwymi propagato-
rami i interpretatorami Pisma Świętego 
z uwzględnieniem własnych interesów. 
Jednocześnie krytykowali a nawet nie-
wybrednie wyśmiewali inne wyznania, 
zwłaszcza rzymsko-katolickie i jego du-
chowieństwo. Działali bardzo aktywnie w 
zakresie pozyskiwania nowych wyznaw-
ców ich religii. Nie szczędzili też swoich 
wysiłków w nawracaniu naszej rodziny, 
ale pozostawały one bezskuteczne, a 
jedynym efektem było narastanie wzajem-
nej niechęci. Wśród naszych krewnych 
zdołali pozyskać jedynie moją kuzynkę 
Stefanię Gruszkównę. Szczególny udział 
w tym miał Stanisław Gaj, lokator cioci 
Gruszkowej, który upatrzył sobie w 
Stefie kandydatkę na żonę. Stosownie 
do obrządku ich nowego wyznania z 
braćmi Piotrem i Eugeniuszem dokonali 
chrztu Stefy w beczce z zimną wodą i 
to pod pozorem dyngusa. Po dłuższej 
chorobie z powikłaniami, spowodowanej 
przeziębieniem zimną kąpielą w beczce, 
Stefa została wierną wyznawczynią re-
ligii Świadków Jehowy i panią Gajową. 
Wszystko to razem wytwarzało atmos-
ferę pozbawioną nie tylko ciepła uczuć 
przyjaźni lecz nawet zwykłej ludzkiej 
przychylności i wzajemnej tolerancji 
religijnej między Gajami i naszą rodziną, 
zwłaszcza zaś jej częścią kobiecą.
 Oczywiście Gajowie nie potrzebowali 
naszej życzliwości, była ona raczej nam 
potrzebna w tych przerażająco trudnych 
czasach okupacji hitlerowskiej.

c.d.n.
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z brzostku w świat...
„Na skałach Oceanowych postawiłeś mię, Boże, 
Abym przypomniał wiekowe dzieje…”

Juliusz Słowacki „Genezis z Ducha”

Letnia aura 2009r. zawładnęła całym pejzażem. Słońce płynie 
spokojnie i tylko tu i ówdzie nikłe obłoczki palące słońcem 

ogarniają całą przyrodę. Łąki ukryte w rudej i brudnej zieleni, a 
między nimi pasy ściernisk, poletka warzyw i rzędy ziemniaków. 
Ciężkie tarcze słoneczników, już są bez kwiecia i tylko zwisają 
dorodnym ciężarem nasion. Kukurydze wysmukłe brązowieją i 
z ciężkimi kolbami kaczanów stoją poważnie. Szerokie, rozłoży-
ste liście warzyw dyniowatych – cukinii, 
dyni, bani, kabaczków, patisonów – zakry-
wają duże połacie ziemi, a między nimi 
leżą dorodne, zielone, żółte, kremowe i 
pomarańczowe rozkosze warzywne. Sę-
dziwe kapusty z coraz to bardziej zbitymi 
liśćmi stoją dostojnie, jak rzędy kumoszek 
i lśnią zielenią, żółcią i fioletem. Między 
nimi widnieją rzędy zielonych jarmużów 
i brukselki. Na tykach zwisają dorodne 
strąki fasoli – tej dużej zwanej „jaśkiem” 
i tych drobnych szparagowych, od mamu-
ta przez zielone, kremowe do mocno fio-
letowych strąków – są coraz pęczniejsze. 
Czubkami wysokich traw snują się dłu-
gie, perłowo białe nitki pajęczyn – to ba-
bie lato – symbol zbliżającej się jesieni. A 
na rynku brzosteckim duża rabata kwiato-
wa mieni się wielością barw żółtych, po-
marańczowych, granatowych i lilla. Na 
balkonach domów zwisają kolorowe sur-
finie, pelargonie, zadbane, lśniące i zachę-
cające do odpoczynku wśród nich strudzo-
nych mieszkańców rynku.
 Naprzeciw kościoła, po drugiej stronie 
szosy prowadzącej do Jasła – a właściwie 
przy jej zakręcie – stoi duży budynek mieszkalny rodziny Got-
frydów. Dom ten, jak i wszystkie inne w naszym miasteczku ma 
swoją historię. Przed wojną był w posiadaniu Żydów, podczas 
wojny bardzo ucierpiał przez naloty nieprzyjacielskie i ostrzeli-
wania, które zniszczyły dach i więźbę dachową oraz mury domu. 
Podczas wysiedlenia „rabusie” wynieśli część okien, drzwi i de-
sek z podłogi. W takim stanie upadłości obiektu budynek ten zo-
stał zakupiony przez Piotra Gotfryda. I tutaj razem z żoną Hele-
ną z domu Żurowską rozpoczęto egzystencję. W powojennej rze-
czywistości rodzina ta borykała się z różnymi trudnościami – jak i 
większość Brzostowian, a że należeli do ludzi pracowitych i solid-
nych rychło zrujnowany dom przez wojnę zmieniał swój wygląd. 

W szybkim tempie 
był remontowany 
– początkowo od 
najważniejszych 
łatań dziur wojen-
nych, aby rodzi-
na mogła miesz-
kać – a potem sta-
wał się coraz to 
bardziej nowocze-
sny. Dzisiaj w tym 
domu mieszka syn 
Tadeusz wraz z 
żoną Kazimierą z 
Płaziaków i rodzi-
ną. W tym domu 
przyszło na świat 
troje dzieci Hele-
ny i Piotra Gotfry-
dów. Tutaj bawiły 
się, wzrastały, stąd 
chodziły do szkół 
i bardzo szybko 
wyrastały z wcze-
snego dzieciństwa. 
Tutaj uczyły się 

pracy – rzetelnej pracy – bo całe ich życie od dzieciństwa nazna-
czone było obowiązkami. Tutaj wypowiadały pierwsze paciorki 
„Aniele Boży Stróżu mój…”, a potem „Ojcze nasz” i inne modli-
twy. Tutaj też nauczyły się miłości rodzinnej i miłości bliźniego, 
a potem stąd poszły w świat. I do dziś niektóre z nich – nie tylko 
dzieci, ale też wnuki i prawnuki – są daleko w świecie, tym pol-
skim świecie i obcym świecie.
 Jaki los spotkał tych, którzy wyjechali w świat. Co było przy-
czynkiem do opuszczenia Ziemi Brzosteckiej. Co teraz robią z 
dala od naszej miejscowości, jak się im wiedzie?... na te i inne 
pytania spróbujemy odpowiedzieć śledząc ich losy. 
 Drugim dzieckiem Heleny i Piotra Gotfrydów był Jan urodzony 
02.06.1952r. Był to chłopak niezwykle pracowity, grzeczny i uło-

żony. Tutaj w brzosteckiej szkole wyróż-
niał się obowiązkowością, pogodą ducha, 
poczuciem odpowiedzialności za wszyst-
kie działania nie tylko w szkole, ale tak-
że i w domu. Zawsze otoczony był sporą 
gromadką kolegów. Pomimo tego, że dużo 
pomagał w gospodarstwie ojca – zresz-
tą jak też i pozostałe dzieci Maria i Tade-
usz – zawsze był przygotowany do lekcji 
i jeszcze do tego znajdował czas na udział 
w zbiórkach harcerskich – a harcerstwo 
w tamtych czasach czynnie uczestniczy-
ło w życiu młodzieży brzosteckiej – brał 
udział w zbiórkach, złazach, pracach spo-
łecznych, zajęciach sportowych i zajęciach 
artystycznych. Szybko rósł i po skończe-
niu brzosteckiej podstawówki podjął na-
ukę w Technikum Chemicznym w Jaśle, 
a po zdaniu matury podjął studia na Aka-
demii Górniczo Hutniczej w Krakowie na 
wydziale metalurgii. Na studiach poznał, 
zaprzyjaźnił się, a potem ożenił z Krystyną 
Krawiec i tutaj w Krakowie podczas stu-
diów przyszły na świat dwie córki Marta 
i Katrzyna. Po uzyskaniu dyplomu magi-
stra inżyniera wraz z rodziną przeniósł się 

do województwa opolskiego i podjął pracę w Kombinacie Kok-
sowniczym. Tutaj przyszła na świat jeszcze jedna córka Urszu-
la. Po pięciu latach pracy na Dolnym Śląsku, przeniósł się Nasz 
Rodak do Iwonicza Zdroju. Tutaj powiększyła się mu rodzina o 
syna Karola.
 W Iwoniczu Wsi jego żona Krystyna absolwentka Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie mgr chemii podjęła pracę w 
szkole, jako nauczyciel fizyki i chemii. W 1989r. została wybra-
na przez Radę Pedagogiczną na dyrektora tej szkoły, a za rok zo-
stała dyrektorką gimnazjum, gdzie pracuje do chwili obecnej. W 
tej szkole rozpoczynały edukację oświatową wszystkie ich dzie-
ci.
 Jan w 1984r. 
wyjechał w odwie-
dziny do matki w 
Chicago, skąd po-
wrócił do rodzi-
ny po roku. Obec-
nie pracuje na sta-
nowisku kierow-
nika działu Bal-
neotechniki i Ru-
chu w Iwoniczu 
Zdroju. Firma, w 
której pracuje po-
siada szpital Eks-
celsjon, który pod 
opieką Kliniki Lu-
belskiej prowadzi 
działalność me-
dyczną. To wła-
śnie tam do Iwo-
nicza Zdroju przy-
jeżdżają na konsul-
tacje medyczne do 
ciężko chorych pa-
cjentów specjaliści 
nie tylko z Polski, Krystyna Gotfryd z córkami Fotomodelka Marta z córką Atią

Jan Gotfryd



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 13

Dokończenie na str. 14

ale też z całego świata. Między innymi to właśnie tam ma swój 
gabinet profesor okulistyki Gierkowa, z której usług korzysta-
ją cierpiące dzieci i dorośli ludzie z całego Podkarpacia. Z na-
szej miejscowości także korzystali pacjenci z usług tej pani Pro-
fesor. Firma, w której pracuje Nasz Rodak Jan Gotfryd nie tyl-
ko leczy, ale także zajmuje się rekonwalescencją i produkcją le-
ków i kosmetyków, zaś produkty wyróżniane są licznymi meda-
lami. Któż z nas nie zna mocy soli iwonickiej, bardzo skutecznej 
przy leczeniu pourazowym i rehabilitacyjnym. Wszelkiego rodza-
ju żele, kremy, balsamy, szampony do pielęgnacji i pilingu ciała, 
oraz chorób skóry produkowane są właśnie w tej firmie. Ponad-
to produkowane są medykamenty poprawiające wydolność dróg 
oddechowych oraz lecznicze wody z Iwonicza Zdroju. Wszyst-
kie te formy pracy wymagają od Jana 
nie tylko ogromnej, gruntownej i cią-
gle coraz to nowszej wiedzy, ale także 
wielkiego zaangażowania, pracowito-
ści i systematyczności. Właśnie taki-
mi cechami charakteru i umysłowo-
ści obdarzony jest Nasz Rodak. Jest 
on znakomitym nie tylko w zawodzie, 
ale także w rodzinie. Jest wzorowym 
mężem i ojcem rodziny, który niezwy-
kle pieczołowicie dba o swoje dzieci i 
wspiera rodzące się wnuczęta, ale tak-
że jest dobrym człowiekiem i świad-
czy pomoc potrzebującym ludziom, 
w tym i mieszkańcom Brzostku. 
 Jan Gotfryd z Brzostku poszedł w 
świat, a w życiu postawił na rodzinę 
i odpowiedzialność za nią, na naukę 
i solidną pracę. Po ciężkim tygodniu 
pracy razem z rodziną – wielodziet-
ną rodziną – wyjeżdżają do oazy ci-
szy, jaką jest ich domek nad Jasiołką. 
Tam nabierają sił do całotygodniowej 
pracy. Ponadto razem z rodziną wy-
jeżdżał na wycieczki nie tylko po Eu-
ropie. 
 Jak potoczyły się losy dzieci Kry-
styny i Jana Gotfrydów? Najstarsza 
córka Marta ukończyła liceum ogól-
nokształcące i szkołę muzyczną w 
Krośnie, a potem podjęła naukę mię-
dzy innymi na Sorbonie. Tutaj została fotomodelką i otrzymała 
pracowniczą wizę modelki agencji Inter Moden w Warszawie. 
Objechała, jako modelka przez wiele krajów, a między innymi 
RPA, Japonię, Stany Zjednoczone, a obecnie mieszka w Paryżu. 
Cały czas współpracuje z czasopismem „Twój Styl”, gdzie zna-
leźć można jej fotosy z pokazów mody oraz przeczytać notatki 
o jej sukcesach. Tam w Paryżu wyszła za mąż za magistra infor-
matyki Daniela Bontrina i ma dwoje dzieci - córeczkę Atię Eli-
zabeth oraz syna Agrypa. Wychowuje te dzieci pani Marta z dala 
od rodziny, z dala od Brzostku, jest szczęśliwą matką i wierzy, 
że nauczy swoje dzieci mowy i kultury polskiej. Krystyna Got-
fryd na wakacje jeździ do córki do Paryża, pomaga przy dwójce 
maleńkich wnucząt i upaja się szczęściem bycia babcią. 
 Druga córka Katarzyna po ukończeniu liceum ogólnokształ-

cącego i szkoły muzycznej w Krośnie podjęła trudne studia me-
dyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Po uzyska-
niu dyplomu lekarza podjęła pracę w szpitalu u Bonifratrów w 
Krakowie. Tam też wyszła za mąż za Piotra Bugajskiego absol-
wenta Uniwersytetu w Wiedniu. Mieszkają i pracują w Krakowie 
oraz oczekują potomka. 
 Trzecia córka Urszula po ukończeniu tych samych szkół śred-
nich co starsze siostry w Krośnie podjęła studia prawnicze na Uni-
wersytecie Warszawskim. Tam też zrobiła aplikację adwokacką. 
W Warszawie wyszła za mąż za lekarza o specjalizacji psychia-
try Andrzeja Silczuka, tam też pracuje. 
 Najmłodszym z rodzeństwa jest syn Karol, który w tym roku 
zdał maturę w krośnieńskim liceum ogólnokształcącym i został 

przyjęty w poczet studentów pierw-
szego roku Akademii Górniczo Hut-
niczej w Krakowie – jednym słowem 
poszedł w ślady ojca. Uprawia też cie-
kawe sporty, a mianowicie uczestni-
czy w spływach kajakowych, jak rów-
nież interesuje się muzyką.
 Dzieci Krystyny i Jana Gotfrydów 
należą nie tylko do bardzo zdolnych i 
pracowitych młodych ludzi, ale także 
są niezwykle obowiązkowi i potrafią 
„przebojowo iść przez świat”. Znają 
swoje walory, potrafią je odkrywać i 
wykorzystywać. Córka Marta foto-
modelka, z której dumna jest nie tylko 
rodzina, ale także my Brzostowanie, 
gdyż swoją urodą podczas pokazów 
mody rozsławia także Ziemię Brzo-
stecką. Możemy być dumni, że tutaj 
z ojca Brzostowianina wyrosła taka 
piękna i reprezentatywna kobieta. 
Trzecia córka Urszula pomimo cięż-
kich studiów prawniczych wystąpiła 
w programie telewizyjnym „Przebo-
jowa Polka 2007”, a syn Karol, jako 
młody chłopak wystąpił w teleturnie-
ju „Dźwiękogra”. Mówi się, że dzie-
ci świadczą o rodzicach. Zatem przy-
czynków do sukcesów córek i syna 
Krystyny i Jana Gotfrydów należy 
szukać w gruntownym i pięknym wy-

chowaniu, w wychowaniu opartym na Dekalogu. 
 Maria starsza siostra Jana Gotfryda wyszła za mąż za Stanisła-
wa Śliwę ze Smarżowej. Otrzymała zawodowe wykształcenie i 
niemalże całe jej zawodowe życie związane było ze Spółdzielnią 
Usługowo – Wytwórczą w Brzostku, w dziale księgowym, gdzie 
pracowała trzydzieści lat. Przez sześć lat rodzina Śliwów miesz-
kała w rynku w domu rodzinnym Marii. Potem Śliwowie wybu-
dowali duży dom rodzinny na ulicy Słonecznej. Tam też przyszło 
na świat sześcioro dzieci i większość z nich też z Brzostku poszło 
w świat. Elżbieta absolwentka liceum jasielskiego wyjechała do 
USA, gdzie wyszła za mąż za obywatela amerykańskiego Pola-
ka Janusza Warzechę i tam pracuje w księgowości spółki lekar-

Zdjęcie Marty w zagranicznym czasopiśmie

Dzieci Krystyny i Jana Gotfrydów: Kasia Marta, Karol, Ula Maria i Stanisław Śliwowie
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skiej, zaś jej mąż jest kierowcą ciężkich samochodów to-
warowych. Tam przyszło na świat dwoje dzieci Daniel i 
Kamilka, do których coraz to jeździ szczęśliwa babcia i 
dziadek. 
 Druga córka Dorota po ukończeniu liceum w Koła-
czycach wyjechała w poszukiwaniu pracy do Hiszpanii. 
Mieszka i pracuje koło Madrytu i tam wyszła za mąż za 
Brzostowianina Andrzeja Żygułę. Na urlop przyjeżdża-
ją do rodziców w Brzostku i przywożą ze sobą sześcio-
letnią córkę Natalkę. 
 Córka Barbara po ukończeniu Technikum Ekonomicz-
nego w Jaśle wyjechała do Ameryki, gdzie pozostała i 
pracuje po dziś dzień. Jej brat Łukasz po ukończeniu za-
wodowej szkoły mechanizacji samochodowej wyjechał 
do Chicago, gdzie ożenił się z Agnieszką Potrzebą. Ra-
zem pracują, a od czasu do czasu odwiedzają ich rodzi-
ce Łukasza i babcia Agnieszki. 
 Tylko dwoje dzieci z sześciorga jest w Brzostku. To-
masz uczęszcza do technikum w Jaśle, zaś najstarsza cór-
ka Agnieszka wyszła za mąż za Marka Majewskiego. Wy-
chowują troje dzieci Marysię, Pawła i Martę. Agnieszka po skoń-
czeniu liceum podjęła pracę w gminnej spółdzielni zaś Marek po 
ukończeniu technikum mechanicznego znalazł pracę w pilźnień-
skiej firmie. 
 Rodzina Marii i Stanisława Śliwów jest doskonałym przykła-

dem jak można wychować i wykształcić gromadkę dzieci. Nie za-
wsze było im łatwo. Maria nie korzystała z urlopów wychowaw-
czych, borykała się z wychowaniem malutkich dzieci, pracowała 
zawodowo i jeszcze do tego zarabiała produkując pieczarki, po-
midory i chryzantemy. Oczywiście w trudach wychowawczych 

pomagał zawsze mąż Stanisław – pomimo tego, że pro-
wadził zakład naprawczy samochodowy. 
  Najmłodszy syn Tadeusz Heleny i Piotra pozostał 
na ojcowiźnie. Obecnie prowadzi sklep w domu rodzin-
nym. Razem z żoną Kazimierą z domu Płaziak wycho-
wali troje dzieci. Dwoje z nich też z Brzostku poszło w 
świat. Monika po skończeniu szkoły średniej wyjecha-
ła do Chicago, gdzie wyszła za mąż i razem z mężem 
wychowuje córkę Maję. Syn Piotr po ukończeniu szko-
ły średniej wyjechał do Anglii. Mieszka koło Londynu. 
Ożenił się z Ewą Strączek i razem z żoną pracują w da-
lekiej Anglii i wychowują maleńką córeczkę. W Brzost-
ku pozostała córka Iwona, która wyszła za mąż za Ire-
neusza Juszczyka. Mieszkają w dużym własnym domu i 
wychowują syna Igora. 
  Dzieci wyrosłe z rodzin Gotfrydów z Brzostku po-
szły w świat. Tam z dala od rodzin żyją i pracują i reali-
zują się. Jak na skałach oceanicznych z dala od rodzin, 
ale zawsze pamiętają o Ziemi Brzosteckiej, rodzinach i 
środowisku, z którego wyrośli. Są dobrym przykładem 
jak można wytrwałą pracą dochodzić do celu.

Zuzanna Rogala 
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Rodzina Śliwów i Gotfrydów (1988 rok)

Rodzina Gotfrydów i Śliwów (1988 rok)

Laurence Dal Cappelo 
„Doktor Laura”

Laura jest internistką i od kilku miesię-
cy zastępuje doktora Ledoux, który 

przeżył zawał serca. Dlatego też odwie-
dza jego pacjentów. I tak poznaje nieja-
ką Madeleine, starszą panią o delikatnym 
zdrowiu, zaniedbywaną przez dzieci, choć 
ona sama nigdy się nie skarży. Jej pacjen-
tem zostaje również Tanguy – wątły, pię-
ciomiesięczny chłopczyk, którego rodzina 
mieszka w biednej dzielnicy. Mężem Laury 
jest Paul – chirurg dziecięcy, kardiolog. To 
Paul chce, żeby mieli dziecko, lecz Laurze 
się nie śpieszy. Wie jednak, że mając trzy-
dzieści lat na karku, nie powinna zwlekać z 
taką decyzją. A do tego jest świadkiem sy-
tuacji, która może sugerować zdradę Paula. 
Czyżby mąż chciał ją opuścić, nie widząc 
z nią przyszłości? Pacjenci doktor Laury 
to część jej życia – zbyt emocjonalna, jak 
się okaże. Bo w końcu przyjdzie jej wy-
brać: zawód czy rodzina…
Francuska pisarka Laurence Dal Cappe-

lo studiowała medycynę w Nancy. Ta jej 
pierwsza powieść w dużej części ma cha-
rakter autobiograficzny.


Barbara Wood 
„Domina”

Historia kobiety, która miała odwagę 
przeciwstawić się skostniałym ste-

reotypom w walce o swoją pasję, pozy-
cję i miłość.
 Dla Samanty, dorastającej w wiktoriań-
skiej Anglii, przełomem staje się spotka-
nie z pierwszą w Starym i Nowym Świe-
cie lekarką, doktor Elizabeth Blackwell. 
Aby zrealizować swoje marzenia, za jej 
radą wyjeżdża do Ameryki, lecz tam rów-
nież musi pokonać wiele uprzedzeń, by do-
puszczono ją do studiów w kolegium me-
dycznym. Kiedy po latach ciężkiej pra-
cy uzyskuje zaszczytny tytuł domina, wy-
daje się jej, że najtrudniejsze ma za sobą: 
jest lekarką, może iść ze swoim powoła-
niem i leczyć ludzi. Okazuje się jednak, że 
ukończenie szkoły medycznej nie wystar-
cza – Samanta nadal musi walczyć…



Paulo Coelho 
„Brida”

Opowieść o Bridzie, młodej irlandzkiej 
dziewczynie, o jej duchowych poszu-

kiwaniach. Wzruszająca opowieść o miło-
ści i tęsknocie za Drugą Połową. 
Na swojej drodze Brida spotyka mędrca, 
który uczy ją, jak radzić sobie z lękami i 
własnym cieniem oraz kobietę, która wpro-
wadza ją w arkana magii. Żadne z nich nie 
ma najmniejszych wątpliwości, że dziew-
czyna ma dar, ale tylko od niej zależy, jak 
go wykorzysta. Musi wybrać między uczu-
ciem a pragnieniem przemiany. Musi odpo-
wiedzieć sobie na najważniejsze pytania.
 Wyjątkowy talent Paula Coelho spra-
wia, że przemawia do wszystkich serc. Jest 
wyrozumiałym i pełnym empatii nauczycie-
lem. W tym tkwi tajemnica popularności 
tego niezwykłego pisarza, którego książki 
sprzedały się w ponad 100 milionach eg-
zemplarzy na całym świecie.

Dana Goodyear „The New Yorker”

/wykorzystano materiał z ofert
książkowych dla bibliotek/

warto przeczytać
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30 sierpnia na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej od-
był się kolejny już „Rodzinny Parafialny Festyn”. Im-

preza, na której bawiły się całe rodziny, była wspaniałą okazją 
do spędzenia niedzielnego popołudnia w ciepłej, serdecznej 
atmosferze. Zorganizowany specjalnie na zakończenie waka-
cji festyn, wszystkim jego uczestnikom dostarczył niezapo-
mnianych wrażeń. Słoneczna pogoda i ciekawy program przy-
gotowany przez ks. proboszcza Jana Cebulaka, księży wika-
riuszy, siostry zakonne, pracowników i uczestników Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej przyciągnęły wielu ludzi - nie tyl-
ko brzosteckich parafian. 
 Od samego początku atrakcją festynu był występ klery-
ków z Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia 
Świętego Michała Archanioła w Krakowie „Michael”. Ze-
spół, który ma w swoim dorobku wiele koncertów i wystą-
pień na terenie całej Polski, tym razem odwiedził Brzostek. 
W jego repertuarze znalazły się szlagiery pielgrzymkowe i 
oazowe hity, a także piosenki świeckie. Wykonywane przez 
muzyków melodie zachęciły uczestników festynu nie tylko 
do samego słuchania, ale również do tańca. Wspólnie z ze-
społem „Michael” zaprezentowały się nasze siostry zakon-
ne, co było sympatyczną niespodzianką. 
 Wszyscy, którzy przybyli na parafialny festyn, mogli wziąć 
udział w loterii fantowej, a było warto nie tylko ze wzglę-
du na wartościową główna nagrodę – rower, ale dlatego, że 
każdy los wygrywał. Zgromadzonym dzieciom największą 
przyjemność sprawiła możliwość jazdy na kucykach, z cze-

go wiele spośród nich skorzystało. Zadbano także o poczę-
stunek. Można było zjeść kiełbaskę z grilla, bigos, czy lody.
 O tym, że impreza była atrakcyjna świadczy fakt, że obec-
ności na niej nie potrafili sobie odmówić uczestnicy Rajdu 
Rowerowego organizowanego przez Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Brzostku. Specjalnie zmodyfikowali trasę II eta-
pu rajdu i przy Warsztatach Terapii Zajęciowej zrobili sobie 
dłuższy przystanek, by móc zagościć także i na festynie. 

Agata Skórska

rodzinny parafialny Festyn

Sympatyczną niespodzianką był również występ naszych sióstr

Największą atrakcją festynu był występ zespołu kleryckiego 
„Michael” z Krakowa 

Także kucyki cieszyły się sporym zaiteresowaniem

Festyn był wspaniałą okazją do spędzenia niedzielnego popołudnia w ciepłej, serdecznej atmosferze Fot. J. Nosal
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Na dziedzińcu prze-
czyckiego Sanktu-

arium 16 sierpnia o 18.00, 
zgodnie z przyjętą tradycją, 
znowu spotkali się strażacy 
powiatu dębickiego (i są-
siednich), by przed figurą 
Matki Bożej podziękować 
za cały rok opieki i popro-
sić o dalszą ochronę przed 
nieszczęściami. W tym roku 
była to już 11 pielgrzymka, 
na którą przybyło 34 jed-
nostki z powiatu dębickie-
go, jasielskiego i ropczyc-
kiego i 28 pocztów sztan-
darowych. Na Mszę św. 
przybyli też przedstawi-
ciele PSP z Jasła, Kolbu-
szowej i Dębicy, policjan-
ci i myśliwi.
 Nie mniej licznie uczestniczyli też mieszkańcy przeczyc-
kiej parafii, co świadczy zapewne o szacunku i trosce, jaką 
obdarzani są strażacy.
 Mszę św. odprawiał i kazanie wygłosił kapelan ochotni-
czych straży pożarnych powiatu dębickiego ks. Józef Jasiur-
kowski, w towarzystwie 4 koncelebransów.
 Po Mszy św. wszyscy strażacy stanęli koło swoich wozów 
bojowych, gdzie przy przeraźliwym dźwięku syren dokona-
no poświęcenia samochodów. Później wszyscy udali się do 
Domu Ludowego w Przeczycy, gdzie Rada Sołecka serwo-
wała gorący bigos, którego wydano ponad 350 porcji.
 Ranga tego wydarzenia, a także ciepłe przyjęcie, jakiego 
w Przeczycy corocznie doznają strażacy daje nadzieje, ze o 
godzinie 18.00 16 sierpnia każdego roku tradycyjnie będzie 
to święto służb mundurowych powiatu dębickiego i okolic.

Marta Dodolak

pielgrzymka słUŻb mUndUrowych do matki boŻej przeczyckiej

Po uroczystości Rada Sołecka serwowała gorący bigos

W tym roku do Przeczycy przybyło  28 pocztów sztandarowych
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Niedaleko Brzostku, w oddalonej o 15 km 
miejscowości Stępina, znajduje się unika-

towy na skalę europejską, wybudowany przez 
Niemców w czasie II wojny światowej schron 
kolejowy. Jest to budowla naziemna, całkowi-
cie wykonana z żelbetonu o grubości ścian oko-
ło 2 m. Wymiary schronu: długość – 382 m, sze-
rokość –  14,6 m, wysokość –  8,7 m. W celu za-
bezpieczenia przed atakiem lotniczym budowla 
w przekroju pionowym ma kształt ostrołuku, a w 
rzucie poziomym kształt wycinka łuku kołowe-
go. Schron był połączony z zespołem schronów 
technicznych trzema kanałami o długości kil-
kadziesiąt metrów, poprowadzonymi pod dnem 
rzeczki Stępinki. Miała to być jedna z kwater do-
wodzenia, przygotowana do kierowania frontem 
wschodnim. 27 sierpnia 1941 roku odbyło się tu 
spotkanie Adolfa Hitlera z Benito Mussolinim. 
Wtedy to w schronie przez kilkanaście godzin 
przebywał pociąg specjalny Hitlera.
 Budowę schronu rozpoczęto latem 1940 roku. 
Pracowało przy nim, w wielkiej tajemnicy, kil-
ka tysięcy ludzi. Byli to przeważnie pracownicy 
przymusowi, którzy w większości zostali później  
rozstrzelani w lasach koło Warzyc.
 Po wojnie schron był własnością Wojska Pol-
skiego. W latach 60-tych przekazano go w dzier-
żawę Rzeszowskiemu Oddziałowi NBP – miała 
tu być składnica mennicy państwowej, a także 
miejsce dla ukrycia środków płatniczych i depo-
zytów. Następnie obiekt został przejęty w dzier-
żawę przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną 
w Stępinie, która produkowała tu pieczarki. Do-
piero od 2001 roku schron jest własnością gminy 
Frysztak. Można go zwiedzać od 1 maja do 31 
października w każdą sobotę od godziny 12.00 do 
18.00 oraz niedzielę od godziny10.00 do 18.00. 
Bilety wstępu: dorośli - 5 zł, dzieci i młodzież 
szkolna do lat 16 - 2 zł po okazaniu ważnej le-
gitymacji szkolnej. (Informacje zaczerpnięto z 
tablicy informacyjnej w przedsionku schronu).
 Z Brzostku najłatwiej dojechać tam jadąc 
przez Nawsie Brzosteckie, Kamienicę Górną, 
Hutę Gogołowską. Kiedy po lewej stronie mi-
niemy górę Chełm jesteśmy na miejscu. Można 
też wybrać trochę dłuższą trasę (24 km) przez 
Opacionkę, Frysztak, dalej w lewo na Rzeszów, 
w Cieszynie skręcamy w lewo na Stępinę.

/fl/

cudze chwalicie…

Spotkanie Adolfa Hitlera z Benito Mussolinim w Stępinie
Żródło: Tablica informacyjna w przedsionku schronu

Stan zachowania schronu jest bardzo dobry. Widoczne są jedynie nieznaczne ubytki korozyjne na powierzchni zewnętrznej

Schron mógł pomieścić pociąg pancerny o długości prawie 400 m
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Wprawdzie minęły już czasy, 
gdy w Brzostku można było 

prawdziwego monarchę spotkać, 
ale każdemu może się przydarzyć 
potrzeba pójścia tam, gdzie królo-
wie piechotą chadzali. W dzień po-
wszedni, w godzinach pracy można 
było udać się do Ośrodka Zdrowia, 
czy Urzędu Miejskiego. W święta 
i wieczorem robił się jednak pro-
blem – pójście „za róg” nie było do-
brym rozwiązaniem, bo i nieładnie 
i nadejść ktoś mógł i skomentować 
dosadnie. Jeśli jeszcze owa potrze-
ba pilną się stawała, 
to nie lada kłopot miał 
taki nieszczęśnik.
 Pojawiła się jednak 
ostatnio możliwość 
rozwiązania tego pro-
blemu – zostały otwar-
te toalety dostępne dla 
wszystkich całą dobę. 
Trzeba dojść na ulicę 
Żydowską, która mie-
ści się obok budyn-
ku Urzędu Miejskie-
go. Są już zamontowa-
ne strzałki ułatwiają-
ce dojście bez błądze-
nia. Na miejscu trze-
ba jeszcze wrzucić 1 
zł do automatu i otwo-
rzyć sobie drzwi. 
 Dla czytającego 
ten tekst zapewne bę-
dzie to oczywiste, ale 
może warto przeka-
zać też innym, że wy-
padałoby w tym miej-

scu zachować porządek i czystość, 
żeby kolejni potrzebujący mogli z 
toalety bez obawy skorzystać. Tym 
bardziej, że jest to obiekt monitoro-
wany i wszelkie przejawy wandali-
zmu spotkają się ze stosowną reak-
cją.
 Nikt rozsądny nie liczy, że inwe-
stycja ta może przynieść dochód, ale 
dobrze, że udało się ją zrealizować, 
bo gdyby się jednak jakiś król w 
Brzostku pojawił, to będzie już miał 
gdzie piechotą pójść.

P.S.

tam, gdzie król piechotą chodzi...

informacja kierownika zakładu 
gospodarki komunalnej

W dniu 22.08.2009 w godzinach wieczornych 
nastąpiła dłuższa przerwa w dostawie ener-

gii elektrycznej, co spowodowało przy dużym za-
potrzebowaniu na wodę opróżnienie zbiorników 
wyrównawczych i przerwę w dostawie wody dla 
Brzostku i okolic. Następnego dnia tj. 23.08.2009 
(niedziela) rano, po włączeniu zasilania stopnio-
wo uruchomione zostało pompowanie wody do 
zbiorników i napełnianie sieci. Przy takim napeł-
nianiu sieci następuje naruszenie równowagi w 
rurociągu i okresowe pogorszenie jakości wody. 
Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy i prosimy 
o wyrozumiałość. 
 Woda dostarczana do odbiorców jest uzdat-
niana na Stacji Uzdatniania Wody w Brzostku i 
jej jakość jest badana w Laboratorium przy Pań-
stwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym 
w Dębicy. Jakość wody odpowiada wymaganiom 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 mar-
ca 2007r. w sprawie Jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr. 61, poz. 417).
 O wystąpieniu awarii i problemów w dostawie 
wody prosimy niezwłocznie informować telefo-
nicznie na nr. tel. (014) 6830400 lub 697136411 
, lub osobiście w godzinach pracy w siedzibie 
ZGK Brzostek ul. Szkotnia 22, Stacja Uzdatnia-
nia Wody w Brzostku ul. Mickiewicza 22. 

Kierownik zakładu 
Kazimierz Pitak

obowiązek zaopatrzenia świń rzeźnych  
i hodowlanych w świadectwo zdrowia

W związku z wejściem w życie z dniem 3 czerwca 2009r. obowiązku zaopatrzenia 
świń rzeźnych w świadectwo zdrowia i bezwzględnym egzekwowaniu tego wy-

mogu przez zakłady prowadzące ubój przypominam, że:
Do wystawienia świadectwa niezbędne jest (oprócz pełnych danych stada):

1. Trwałe oznakowanie świń przez właściciela
2. Posiadanie decyzji o statusie stada w odniesieniu do choroby Aujeszky’ego
3. Nazwa i adres rzeźni przeznaczenia
4. Środek transportu i jego numer

Zgodnie z nowymi warunkami, wszelkie przesyłki świń, także przemieszczenia pomiędzy 
stadami muszą być zaopatrywane w świadectwa zdrowia, wystawione przez terenowych 
lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dębicy.
Wyznaczonymi lekarzami weterynarii są:
- lek. wet. Stanisław Bogacz - Pilzno - tel. 0-14 672 10 13, tel. kom. 604 46 51 47
- lek. wet. Kazimierz Larysz - Czarna - tel. 0-14 676 10 88, tel. kom. 602 17 69 22
- lek. wet. Kazimierz Kłęk - Brzostek- tel. 0-14 683 03 33, tel. kom. 608 50 13 05
- lek. wet. Wiesław Wojnarowski - Brzostek - tel. 0-14 683 04 63, tel. kom. 608 47 81 99
- lek. wet. Jarosław Wacko - Straszęcin - tel. kom. 692 30 18 02
- lek. wet. Marcin Granatowicz - Dębica - tel. 0-14 683 40 81, tel. kom. 602 23 85 77
- lek. wet. Małgorzata Choma - Dębica - tel. kom. 502 04 44 17
- lek. wet. Jacek Garbal - Dębica - tel. 0-14 670 30 78, tel. kom. 602 46 15 76
- lek. wet. Tomasz Garbal - Dębica- tel. 0-14 670 30 78 tel. kom. 503 17 78 41
- lek. wet. Olgierd Świderski - Jodłowa - tel. 0-14 672 60 16
- lek. wet. Agnieszka Stasicka - Jodłowa - tel. kom. 511 07 17 14
 Przypominam także o obowiązku zarejestrowania siedzib stad świń w Biurze Po-
wiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Dębicy oraz o prowa-
dzeniu właściwej dokumentacji dotyczącej identyfikacji i rejestracji zwierząt. Koszt 
świadectwa: do 15 świń - 17 zł (każda następna po l zł) + koszt dojazdu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dębicy
dr Władysław Rutkowski
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jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 "ROZWIĄZANIE: 
WRZESIEŃ 2009

INEKS WYRAZÓW: 2-literowe - BO, ET, FI, OB. 3-literowe - ALA, ANU, BOM, BOR, IND, JAR, LAS, NIT, OMO, RAN, RAY, SĄD, TRI, ULA, ZAD. 4-literowe - ATAK, 
ATAR, DODO, LIAS, MODA, NYSA, PULI, STYL, SUSZ, TAKT. 5-literowe - AMANT, BOMBA, BOTEK, COSEL, DELTA, EPOKA, KASIA, LAMPA, NAFTA, SANKI, 
SKŁAD, SŁAWA, SUDAN, TIARA, URSUS, UWAGA, WIATR. 6-literowe -  ABAKAN, ABULIA, BĄCZEK, BIERKA, CZEKAN, DOSIAD, MAKARY, MANDAT, MATACZ, 
MEDYKA, POWAGA, SKARPA, TABAKA, WACŁAW. 7-literowe - IRYDION, KAROLAK, TROTUAR.

Rozwiązania wpisane do kuponu zamiesz-
czonego na dole strony dostarczone do 30 
września 2009 r. do Centrum Kultury i 

Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w 
losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: KŁOKOCZKA POŁUDNIO-
WA.

Nagrodę książkową wylosowała MARIA 
ZATORSKA z Brzostku.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
Domu Kultury w Brzostku. J. Nosal

krzyŻówka z nagrodą

Położna wychodzi do oczekującego ojca 
z trójką noworodków na rękach: - Nie 
przeraził się pan, że tyle ich? - Nie! - No 
to niech pan te trzyma, ja lecę po resztę.

J	J	J
Żona do męża:
- Chciałabym mieć futro…
Mąż nie odrywając wzroku od telewi-
zora:
- To jedz whiskas…

J	J	J

Wszedł facet do kwiaciarni i mówi, że 
chce kupić jakieś kwiaty. Ekspedientka: 
- Oczywiście, a jakie ma pan na myśli? 
- No sam nie wiem... - Hmmm... no to 
pozwoli pan, że pomogę. Co konkretnie 
pan przeskrobał?

J	J	J
- Panie doktorze - żali się młody, przy-
stojny, świetnie zbudowany gość - Mam 
już wszystko, co normalnemu człowie-
kowi jest potrzebne do życia. Zbudo-
wałem piękny dom, mam kochającą 
żonę, trójkę dzieci, dobrze prosperującą 
firmę i kupę kasy. Jedno, czego mi bra-
kuje, to silne emocje. Potrzebuję ciągle 
dużej dawki adrenaliny, bo nie mogę 
normalnie funkcjonować. Próbowałem 
już i skoków spadochronowych, i nur-

kowania w głębinach i nawet wybrałem 
się samotnie do dżungli. Wszystko za 
mało. - Niech pan znajdzie sobie ko-
chankę - proponuje lekarz. - Mam już 
trzy kochanki. - No to niech pan o nich 
powie żonie.

J	J	J
- Kto wynalazł drut miedziany? 
- Szkoci - gdy wyrywali sobie 1 pensa.

J	J	J
Wchodzi zięć do domu, rozpina koszulę 
na klacie i mówi do teściowej: - Niech 
mi tu mama pluje. - No co Ty zięciu, 
jakbym mogła - mówi teściowa. - No 
niech mi tu mama pluje, bo lekarz kazał 
mi się smarować jadem żmii.

J	J	J
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Fundacja Wspomagania Wsi  
w Warszawie ul. J. Bellottiego 1
RURAL DEVELOPMENT FOUNDATION

Program Mikropożyczek na 2009 r. dla 
mieszkańców województwa podkarpackiego 

(program PL-480)
Informacje dotyczące warunków pożyczki:
 kwota pożyczki wynosi do 20 000 PLN
 okres  spłaty do 48 miesięcy
 okres karencji w spłacie - 2 miesiące
 oprocentowanie 0% (pożyczka 

bezprocentowa)
 opłata prowizyjna 3% kwoty (jedyny koszt 

pożyczki)
 przyznawanie pożyczek i wypłaty co 14 dni

Kto może otrzymać pożyczkę:
 osoby rozpoczynające lub prowadzące działalność 

gospodarczą
 osoby prowadzące gospodarstwo agroturystyczne
 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

wakacje na wesoło i zdrowo
Zgodnie z wcześniej przyjętym projektem PIS działająca 

przy Centrum Kultury i Czytelnictwa Świetlica Środowi-
skowa wiele uwagi w okresie wakacji poświęciła dzieciom i 
młodzieży.
 Prowadzone różne formy działalności w okresie wakacji 
miały na celu głównie za-
interesować miłym i zdro-
wym, letnim wypoczyn-
kiem jak najwięcej mło-
dych ludzi . I trzeba przy-
znać, ze czynna od wtorku 
do soboty w godzinach wie-
czornych gromadziła wielu 
entuzjastów gier (piłkarzy-
ki, cymbergay, gry planszo-
we, bilard).
 W czasie wakacji du-
żym zainteresowaniem cie-
szyły się wyjazdy na ba-
sen do Jasła. Wyjeżdżały 
dzieci nie tylko z Brzost-
ku ale także z Siedlisk-Bo-
gusz, Zawadki Brzostec-
kiej, Kleci, Januszkowic, 
Bukowej – średnio 40 dzie-
ci pod opieką współpracu-
jących ze świetlicą rodzi-
ców i pedagogów. Dzięki 
tym wyjazdom wiele dzie-
ci podejmowało próbę pły-
wania, doskonaliło znane 
style pływackie, a niektó-
re w basenie rekreacyjnym 
doskonale się bawiło. 
 W myśl zasadzie, że 

ruch i ćwiczenia w wodzie jeszcze nikomu nie zaszkodziły, 
uważam iż wyjazdy na basen spełniły podstawowe cele zdro-
wego i aktywnego wypoczynku.
 Miła i przyjemna atmosfera w świetlicy sprzyjała nawiązy-
waniu wielu nowych przyjaźni, rozmowom, rozwiązywaniu 
wielu problemów nurtujących naszą młodzież.

M.S.

BURMISTRZ 014 6803012

ZASTĘPCA BURMISTRZA (STARY)
ZASTĘPCA BURMISTRZA (NOWY)

014 6803006
014 6803028

SEKRETARZ  GMINY 014 6803014

SKARBNIK 014 6803017

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 014 6803013

KIEROWNIK GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI 
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 014 6803015

KSIĘGOWOŚĆ 014 6803016

KASA 014 6803023

PODATKI (STARY) 
PODATKI (NOWY)

014 6803018
014 6803024

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE (FAX) 014 6803019

EWIDENCJA LUDNOŚCI 014 6803008

BIURO RADY 014 6803022

URZĄD STANU CYWILNEGO (STARY)
URZĄD STANU CYWILNEGO (NOWY)

014 6803003
014 6803027

INWESTYCJE I DROGI 014 6803004

ROLNICTWO OCHRONA ŚRODOWISKA GEODEZJA 014 6803005

KIEROWNIK RG I MK 014 6803007

URZĄD MIEJSKI (FAX) 014 6803025

URZĄD MIEJSKI (SEKRETARIAT) 014 6803011

nowe numery telefonów  
w Urzędzie miejskim w brzostku

Fot. Renata Wadas
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Kolejny już raz dzieci, młodzież i 
dorośli mieli możliwość wzięcia 

udziału w Rajdzie Rowerowym zor-
ganizowanym przez Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku w ramach 
Programu Integracji Społecznej, który 
odbył się w dniach 22 i 23 sierpnia. Ce-
lem dwudniowej imprezy była nie tyl-
ko popularyzacja turystyki rowerowej 
jako jednego ze sposobów aktywnego 
wypoczynku, ale również zapoznawa-
nie uczestników z historią naszej gmi-
ny, zabytkami, osobliwościami przyro-
dy i pięknem brzosteckiej ziemi.
 Trasę Rajdu podzielono na dwa dni i 
zaplanowano poziom trudności tak, aby 
zarówno starsi i młodsi mogli w miarę 
sprawnie ją pokonać. Pierwszego dnia 
(w sobotę) rowerzyści mieli do przeje-
chania odcinek trudniejszy, liczący 12 
km, natomiast drugiego dnia (w niedzie-
lę) odcinek łatwiejszy, liczący 6 km.
 W sobotę wystartowano z placu przy 
Gimnazjum w Brzostku, gdzie prowa-
dzone były zapisy uczestników. Wszy-
scy rowerzyści otrzymali pamiątkowe 
koszulki, w tym roku w kolorze żółtym, 
z napisem „Miasto i Gmina Brzostek”, 
herbem oraz nalepką ze znakiem Pro-
gramu Integracji Społecznej.
 Po oficjalnym rozpoczęciu Rajdu 
przez burmistrza Leszka Bieńka rowe-
rzyści wyruszyli trasą: ul. Mysłowskie-
go – Nawsie Brzosteckie – Wola Brzo-
stecka – drogą relacji Wola Brzostecka 
– Bączałka – Kamienica Górna – Smar-

żowa – Rezerwat „Kamera” – Siedli-
ska-Bogusz – ul. Szkotnia – ul. Okrą-
gła – GOSiR.
 W czasie trasy zatrzymywano się na 
sześciu przystankach, gdzie można było 
odpocząć i posłuchać opowieści pana 
Wiesława Tyburowskiego o brzostec-
kiej historii, zabytkach i przyrodzie. 
 Na pierwszym przystanku w Kamie-
nicy Górnej uczestnicy podziwiali pano-
ramę okolicy z punktu widokowego na 
górę Liwocz, nieco dalej, na kolejnym, 
poznawali historię kapliczki Matki Bo-
żej z połowy XX wieku. W samym Re-
zerwacie „Kamera” miały miejsce trzy 
przystanki: przy pierwszym rowerzy-
ści zapoznali się z walorami lasu i re-
zerwatu; przy drugim podziwiano naj-
większą osobliwość „Kamery” stano-
wisko kłokoczki południowej; na trze-
cim zaś, przy wyjeździe z rezerwatu, 
podsumowano wiadomości o tym waż-
nym turystycznie miejscu naszej gmi-
ny. Ostatnim, szóstym przystankiem 
był punkt widokowy na „Górach”, gdzie 
można było podziwiać piękną panoramę 
Brzostku i zapoznać się z czterema for-
mami ukształtowania terenu.
 Drugiego dnia Rajdu, w niedzielę, 
wystartowano z placu przy Domu Kul-
tury i udano się ul. 20-go Czerwca w kie-
runku cmentarza wojskowego na Rów-
niach. Następnie skierowano się na ul. 
Mickiewicza, ul. Żydowską, ul. Królo-
wej Jadwigi, do Warsztatów Terapii Za-
jęciowej, ul. Okrągła, GOSiR. Na trasie 

pan Wiesław Tyburowski przedstawił 
historię bitwy o Brzostek z 7 V 1915 r., 
obejrzano tablicę pamiątkową ofiar pa-
cyfikacji z 20 VI 1944 r., kaplicę słupo-
wą z przełomu XVII i XVIII w , następ-
nie zajazd z XVIII w, magistrat z XIX 
w.
 Na stadionie GOSiR, który był metą 
obu odcinków Rajdu, uczestnicy po 
krótkim odpoczynku i poczęstunku 
(kiełbaska z grilla, drożdżówka, słody-
cze i napoje) wzięli udział w konkuren-
cjach sprawnościowych prowadzonych 
przez pana Piotra Sieńkowskiego. Do-
stosowano je do wieku i możliwości 
uczestników. Były to: bieg w workach 
na dystansie 30 m, rzut beretem na od-
ległość, slalom z piłką między pachoł-
kami, bieg przez płotki, slalom z piłecz-
ką do tenisa stołowego, biegi na 100 m 
dla dziewcząt i chłopców, skakanie na 
skakance na czas, tor przeszkód.
 Dla najmłodszych zorganizowano w 
obydwa dni konkurs plastyczny, do któ-
rego dzieci podeszły z wielkim entuzja-
zmem. 
Zarówno zwycięzcy jak i wszyscy bio-
rący udział w zawodach zostali obdaro-
wani nagrodami a były to: kaski dla ro-
werzysty, bidony, rękawice, pompki do 
rowerów, światełka odblaskowe, pleca-
ki turystyczne, piłki i inne.
 Obserwując duże zainteresowanie 
rajdem (około 150 osób w jednym i dru-
gim dniu), w którym wzięły udział całe 
rodziny, można stwierdzić, że była to 
ciekawa forma spędzenia czasu wolne-
go.

EM

rowerem po gminie brzostek

przyczyny złej  
tolerancji mleka

Nie bez powodu mleko jest pokar-
mem niemowląt i dzieci. Ma wy-

sokie walory odżywcze i zawiera wiele 
kluczowych mikroelementów. Niestety 
spożywanie mleka jest czasami przy-
czyną nieprzyjemnych dolegliwości 
jak np. rozstrój żołądka czy pokrzyw-
ka (tworzenie się swędzących pęche-
rzy na skórze). Reakcje te są spowo-
dowane nietolerancją laktozy lub aler-
gią na białko mleka. U niemowląt, oba 
te objawy mogą występować jednocze-
śnie, gdyż mleko to źródło pierwszego, 
obcego białka dla dziecka i niezwykle 
ważne źródło składników odżywczych.
 Objawy alergii na mleko mogą być 
bardzo różne. U niemowląt najczęściej 
występują objawy ze strony przewodu 
pokarmowego: biegunka, kolka jelito-
wa, wymioty i ulewania. U dorosłych 
najczęściej występuje biegunka. Inne 

objawy to zmiany skórne często połą-
czone ze świądem. Mogą im towarzy-
szyć: przewlekły nieżyt nosa, częste za-
palenia oskrzeli i płuc lub wysiękowe 
zapalenie ucha środkowego. 
Obserwuje się również, że dzieci u któ-
rych wykazano alergię na mleko krowie, 
w późniejszym okresie częściej maja ob-
jawy przewlekłego alergicznego nieży-
tu nosa (katar sienny) a w kolejnych la-
tach życia – astmy oskrzelowej.
 Nietolerancja laktozy to niezdol-
ność trawienia większych ilości lakto-
zy, głównego cukru mleka. Ta niezdol-
ność wynika z niedoboru enzymu zwa-
nego laktazą, która jest wytwarzana w 
rąbku szczoteczkowym jelita cienkie-
go. Laktaza rozkłada laktozę do pro-
stych cukrów, które mogą łatwo prze-
niknąć do krwioobiegu. Gdy organizm 
nie wytwarza dostatecznej ilości laktazy 
tak, aby strawić spożytą laktozę, dole-
gliwości mogą być bardzo przykre, choć 
na szczęście nie zagrażają życiu. Częste 
objawy tej dolegliwości to m. in. nud-
ności, biegunka, które pojawiają się po 
ok. 30 minutach do 2 godzin po spoży-
ciu produktu zawierającego laktozę. 
 Wyróżnia się trzy typy niedoboru lak-
tazy:
1) Pierwotny niedobór laktazy jest zjawi-

skiem wrodzonym, ujawniającym się 
z różnym nasileniem najczęściej do-

piero w okresie dojrzewania. Zazwy-
czaj jednak pacjenci mogą spożywać 
niewielką ilość mleka. 

2) Wtórny niedobór laktazy bywa zja-
wiskiem przejściowym po zakaże-
niach żołądkowo- jelitowych, a także 
wskutek uszkadzającego rąbek jelito-
wy działania niektórych leków. Może 
to trwać nawet kilka tygodni. 

3) Wrodzony niedobór laktazy, czyli cał-
kowita alaktazja jest zjawiskiem nie-
zmiernie rzadkim. Jej objawy ujaw-
niają się już wkrótce po urodzeniu w 
postaci burzliwej biegunki.

Nietolerancję laktozy można z dużym 
prawdopodobieństwem rozpoznać już 
przy pomocy prostego testu obciążenia 
laktozą. Natomiast rozpoznanie alergii 
na mleko opiera się na typowych bada-
niach alergologicznych: eozynofilii, te-
stach skórnych, oznaczenia stężenia cał-
kowitego IgE w surowicy oraz przeciw-
ciał przeciw białkom mleka krowiego.
 Z praktycznego punktu widzenia war-
to zapamiętać, że w przebiegu nietole-
rancji laktozy pacjenci zazwyczaj mogą 
spożywać pewne niewielkie ilości mle-
ka. Natomiast przy reakcjach alergicz-
nych należy wykluczyć nawet najmniej-
szą ilość alergenu. 

Z życzeniami zdrowia
Mgr farm. K. Godawska 

kącik  
zdrowia  
apteki „Vita”
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O ciekawych miejscach opowiadał Wiesław TyburowskiOficjalnego otwarcia rajdu dokonał burmistrz Leszek Bieniek

Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe koszulki z herbem i napisem „Miasto i gmina Brzostek”

Przejazd przez ulicę Przedmieście

Dla uczestników rajdu przygotowano wiele konkurencji sprawnościowych z nagrodami Fot. J. Nosal
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kącik 
fotograficzny

Fot. Irena Lemek z Brzostku

Fot. Iwona Kopacz z Zawadki BrzosteckiejFot. Katarzyna Zięba z Brzostku

Konkurs na najmniejszą muszelkę - fot. Monika SłupekMój ślad na ziemi - fot. Monika Słupek z Brzostku

Nasz kącik nadal się cieszy dużym zainteresowaniem. Do-
stajemy sporo pięknych zdjęć i jak zwykle nie możemy 

wszystkich opublikować z powodu braku miejsca.
 Ten okazały grzyb na zdjęciu obok to żagiew wielogłowa 
albo inaczej gronówka. Osiąga on potężne rozmiary bo do-
chodzi do 50 cm średnicy i do kilku kg wagi. Jego rozgałę-
zienia zakończone są wieloma kapeluszami średnicy 10-40 
mm. Bardzo smaczny. Rośnie w naszych lasach, ale spotkać 
go można raczej rzadko.
 Wszystkim, którzy nam nadesłali zdjęcia serdecznie dzię-
kujemy i czekamy na następne.
 Przypominamy, że zdjęcia należy przesyłać na adres:  
wiadomosci@konto.pl lub dostarczyć do redakcji osobiście.

/fl/


