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W pobliżu traktu wiodącego przez  
Duklę na Węgry, starszego od 

traktu wiodącego przez Nowy Sącz i 
dolinę Popradu, leży wioska Przeczyca. 
Już dokumenty pochodzące z XII w. 
wymieniają miejscowości leżące nad 
rzeką Wisłoką. Dokument tyniecki, po-
chodzący z tego czasu, wymienia wieś 
Dęborzyn od samego początku należącą 
do parafii przeczyckiej. Samej Przeczy-
cy jednak nie wymienia, podobnie jak i 
dokument pochodzący z 1229 roku, w 
którym papież Grzegorz IX zatwierdza 
prawa i przywileje opactwa tynieckiego. 
Pierwszą wzmiankę o parafii Przeczyca 
podaje dopiero ks. Jan Długosz w swoim 
katalogu biskupów krakowskich. Sama 
nazwa miejscowości Przeczyca zanim 
otrzymała obecne brzmienie, przecho-
dziła w ciągu wieków wiele zmian. Ks. 
J. Długosz zwie ją - "Przethczica", zaś 
w innych dokumentach z XV w. spo-
tykamy nazwę, "Przedczica". Trudno 
dziś ustalić, kiedy nazwa miejscowości 
otrzymała obecne brzmienie, ale moż-
na stwierdzić, że nazwy, wymieniane 
nawet w najstarszych dokumentach, są 
bardzo zbliżone w swoim brzmieniu 
do nazwy współczesnej. Nie można też 
ustalić dokładnej daty powstania parafii 
Przeczyca. O. Wacław z Sulgostowa 
pisze, że parafia powstała w 1348 r., 
ale nie podaje źródła skąd zaczerpnął 
tę wiadomość. Pewnym jest, że w roku 
1326 parafii przeczyckiej jeszcze nie 
było, a prawdopodobnym, że w 1401 
roku już istniała, 
bo ks. Jan Długosz 
wylicza dokładnie 
pięć wsi należą-
cych do niej. Pa-
rafia musiała więc 
powstać o wiele 
wcześniej, jeśli w 
tym roku była już 
dobrze zorgani-
zowana. Parafia 
przeczycka w cią-
gu wieków kilka 
razy zmieniała 
swoją przynależ-
ność. Najpierw 
wymieniana jest 
jako należąca do 
opactwa tynie-

KORONACJA CUDOWNEJ FIGURY 
MATKI BOSKIEJ PRZECZYCKIEJ

ckiego, potem przeszła do włości 
biskupa krakowskiego, aby w końcu 
wskutek rozbiorów Polski i nowych 
podziałów znaleźć się w obrębie diece-
zji przemyskiej. Od 1925 r. należy do 
diecezji tarnowskiej.
 Pierwszy kościół pod wezwaniem 
św. Michała Archanioła był drewniany. 
Daty jego powstania nie da się ustalić. 
Sklepienie w tym kościele było beczko-

wate, ale tylko w prezbiterium. W nawie 
głównej był strop. Ściany pokryte były 
malowidłami. W kościele znajdował 
się obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego 
i kilka innych obrazów, zaś w głów-
nym ołtarzu była statua Najświętszej 
Maryi Panny, otaczana wielką czcią. 
Kościół ten i wieś zostały spalone przez 
Rakoczego, który tędy przechodził z 
Węgier. Drugi kościół drewniany został 
zbudowany w 1730 r. i dotrwał do roku 
1907. 
 W latach 1904-1906 wybudowano 
obecny kościół murowany według 
projektu architekta Stanisława Majer-
skiego. Konsekrował go bp K. Fischer 1 
lipca 1908 r. Jest to kościół zbudowany 
z cegły, trzynawowy, z prezbiterium 
zamkniętym trójbocznie, przy którym 
są dwie zakrystie. Wieża kościoła w 
górnej kondygnacji ośmioboczna, 
zwieńczona iglicą, została strącona w 
czasie działań wojennych w 1944 r. i od-
budowana dopiero w 1968 r. Wewnątrz 
kościół posiada polichromię wykonaną 
przez Juliusza Makarewicza w 1930 
r. W czasie działań wojennych część 
polichromii pod strąconą wieżą została 
uszkodzona. Uzupełniono ją w 1974 r. 
W prezbiterium kościoła znajduje się 
wielki ołtarz wykonany z drewna dę-
bowego. W środkowej niszy za zasuwą, 
na której namalowany jest obraz św. 
Michała Archanioła, umieszczona jest 
cudowna statua Matki Bożej. W nawie 
bocznej umieszczono dawny ołtarz 

główny z kościoła 
drewnianego.
 Trudno jest dziś 
ustalić, skąd figura 
Matki Bożej przy-
była do Przeczy-
cy. Podobnie jak 
w wielu innych 
sanktuariach, tak i 
tutaj na temat po-
chodzenia figury 
krąży wiele podań. 
Jedno z nich mówi 
o jakiejś łączności 
w pochodzeniu 
między obrazem 
Matki Bożej w 
Tuchowie i figura-
mi Matki Bożej w Panorama Przeczycy
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Przeczycy i Tarnowcu (diec. przemy-
ska). Kilka innych podań nazywa statuę 
Matki Bożej Przeczyckiej "Węgierską", 
gdyż mieli po nią przyjść Węgrzy, aby 
zabrać ją w swoje strony, skąd kiedyś 
przybyła do Przyczycy. Podania te 
wciąż krążą wśród ludu. Zbadał je ks. 
J. Jałowy, gdy trwały przygotowania do 
koronacji figury w 1925 r. Ciekawe jest 
również i to, że kościół w Przeczycy był 
pod wezwaniem św. Michała Archa-
nioła, a już w drugim kościele drew-
nianym, w środkowej niszy głównego 
ołtarza, znajdowała się figura Matki 
Bożej. Obraz św. Michała Archanioła, 
patrona parafii, do czasu zmiany tytułu, 
jaka miała miejsce w czasie konsekra-
cji obecnego kościoła murowanego, 
znajdował się - i jeszcze dziś znajduje 
się - na zasuwie zasłaniającej figurę 
Matki Bożej. Także odpusty w parafii 
więcej były związane z czcią Matki 
Bożej, niż ze czcią głównego patrona 
parafii. To samo dotyczy ruchu piel-
grzymkowego. Brak jest dokładnych 
danych o rozwijającym się kulcie figury 
Matki Bożej w Przeczycy, ale wciąż 
statua wymieniana jest jako przedmiot 
najcenniejszy w przeczyckim kościele. 
Wspominają o tym sprawozdania z 
wizytacji dekanalnych, a w spisach 
dochodów proboszcza podawane są 
wpływy, jakie miał z okazji odpustów 
i pielgrzymek. Po odzyskaniu niepod-

ległości w 1918 r. ruch pielgrzymkowy 
wciąż wzrastał, a parafia stawała się 
sanktuarium maryjnym. Sygnałem tych 
zmian był już nowy tytuł kościoła od 
czasu jego konsekracji w 1908 r. Figura 
Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, znaj-
dująca się w Przeczycy, wykonana jest z 
drewna. Pochodzi ona prawdopodobnie 

z ostatnich lat XV wieku, na co wska-
zują gotycko-renesansowe cechy figury 
- układająca się w późnogotyckie fałdy 
suknia Madonny i Jej twarz o typowych 
dla sztuki renesansu rysach. Zalicza 
się ją do "Madonn Węgierskich". Za 
pochodzeniem tej figury z tamtych stron 

przemawiają między innymi pielgrzym-
ki, które jeszcze pod koniec XIX wieku 
przychodziły ze Słowacji. 
 Pierwszą renowację figury przepro-
wadzono przed koronacją w 1925 r. 
Zatarła ona jej charakter zabytkowy. 
Dodano wówczas figurze plecy, doro-
biono z gipsu bujne sploty włosów i 
czubek głowy. Ustawiono ją na ciężkim 
prostokątnym postumencie z półkulą 
ziemską. Całość postaci obłożono gru-
bym podkładem kredowym, wyzłocono 
i pomalowano. Tak "odnowioną" figurę 
przedstawiają fotografie i obrazki wy-
konane w latach 1925-1975. Pierwsza 
konserwacja figury nie uchroniła jej od 
niszczenia przez owady i rdzewiejące 
gwoździe. Po przeprowadzeniu badań 
laboratoryjnych w Krakowie w 1974 r. 
trzeba było przystąpić jak najszybciej 
do ratowania figury przed zniszczeniem, 
a równocześnie przygotować ją do reko-
ronacji. Drugą konserwację figury prze-
prowadzono w Muzeum Diecezjalnym 
w Tarnowie, w pracowni, którą prowa-
dzą Anna i Zofia Pawłowskie. W czasie 
prac korzystano z konsultacji prof. 
Rudolfa Kozłowskiego. Oczyszczono 
wtedy i dokładnie zakonserwowano 
drewno, uzupełniono ubytki oryginalne-
go gruntu kredowego, wypunktowano 
ubytki autentycznej polichromii sukni 
oraz płaszcza. Usunięto z figury wszyst-
kie uzupełnienia jej wyglądu, dokonane 
w czasie pierwszej konserwacji w 1925 
r. Dzięki tym zabiegom figura zyskała 
na subtelności i wdzięku, pozbawiona 

została dawnej pompatyczności. Wyglą-
da nawet ubogo w srebrnym płaszczu, 
lecz jest on autentyczny, obrzeżony 
jedynie złocistą lamą. Pozornie zmalała, 
gdyż po konserwacji nie można było 
ustawić figury na dorobionym w 1925 r. 
postumencie w kształcie kuli ziemskiej. 
Dzieciątko Jezus nie ma już w ręku kuli 
ziemskiej, ale zwyczajne jabłko, gdyż 
tak było przed uzupełnieniami w czasie 
pierwszej konserwacji. Celem dodania 
figurze nieco królewskiego blasku 
zrobiono wokół niej rodzaj mandroli 
z rzeźbionych i złoconych kwiatów 
słonecznika, zwieńczonej postaciami 
aniołów unoszących nad głową Matki 
Bożej kwiecisty wieniec. Tę mandrolę 
wykonali Anna i Jan Malikowie z Kra-
kowa. Całość, to znaczy figurę i ozdoby, 
osadzono na dyskretnym stelarzu z mo-
drzewiowego drewna, który wykonał 
stolarz T. Czapkowicz z Tarnowa.
 Koronować figurę Matki Bożej w 
Przeczycy zamierzał już ks. proboszcz 
Stanisław Konopacki (1896-1920). 
Zaczął od budowy nowego kościoła, 
potem plebanii. Te prace udało mu się 
doprowadzić do końca. Nie zrealizował 
jednak swego najważniejszego planu: 
koronacji figury Matki Bożej. Na łożu 
śmierci zobowiazał ks. Józefa Jałowego, 
pochodzącego z Przeczycy, aby dalej 
prowadził starania o koronację cudow-
nej statuy Matki Bożej Przeczyckiej. 

Sam Ks. J. Jałowy bardzo tego pragnął, 
gdyż - jak sam zeznaje - dzięki wsta-
wiennictwu Matki Bożej Przeczyckiej 
wrócił do zdrowia w czasie swoich 
studiów w Wiedniu (1914-1915), gdy 
ciężko zachorował. Ks. J. Jałowy zda-
wał sobie sprawę z tego, że starania o 
koronację trzeba rozpocząć od udowod-
nienia, że Matka Boża w Przeczycy była 

Ks.Stanisław Konopacki

Bp Józef Sebastian Pelczar
Bp Karol Fischer
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czczona od bardzo dawna (antiquitas 
cultus) i że za Jej pośrednictwem właś-
nie w Przeczycy wielu wyprosiło sobie 
łaski (copia gratiarum). Dokładnie zba-
dał dokumenty w archiwach Krakowa i 
Przemyśla, sięgnął nawet do literatury i 
stwierdził, że o cudownej figurze Matki 
Bożej w Przeczycy pisali: A. E. Kuro-
patnicki, Ks. Sadok Barącz, o. Wacław 
z Sulgostowa. Wszyscy ci autorzy figurę 
Matki Bożej Przeczyckiej nazywają: 
"cudowną". W kościele w Przeczycy 
znalazł ks. J. Jałowy obraz malowany 
na desce, przedstawiający Matkę Boską 
Przeczycką w koronie drewnianej, z 
klęczącym obok szlachcicem J. Grzy-
bowskim, dziękującym za cudowne 
uzdrowienie. We wsiach należących do 
Przeczycy i w wioskach sąsiednich za-
rządzono spisywanie łask, które ludzie 
otrzymali dzięki modlitwie przed cu-
downą figurą Matki Bożej w Przeczycy. 
Ks. J. Jałowy wymienia 32 wypadki, w 
których Matka Boska Przeczycka wy-
prosiła ludziom łaski, co potwierdzali 
przysięgą. W dniach 3-4 sierpnia 1922 
r. urzędowała w Przeczycy Komisja 
Diecezjalna pod przewodnictwem ks. 
rektora i kanonika kapituły przemyskiej 
Stefana Momidłowskiego. Członkiem 
tej komisji był ks. J. Jałowy. Zebrane 
wtedy fakty przedstawił w swej książce, 
o której wyżej wspominaliśmy. 
 Kult Matki Bożej w Przeczycy miał 
w ciągu wieków różne nasilenie, ale 
trwał bez przerwy. Jego wyrazem były 
liczne pielgrzymki w XV i XVI w. Ilość 
pielgrzymów zmalała po rozbiorach Pol-
ski. Ruch pielgrzymkowy odżył przed 
pierwszą wojną światową, a zwłasz-
cza po jej zakończeniu i odzyskaniu 
niepodległości. Koronacja obrazu ten 
ruch pielgrzymkowy jeszcze bardziej 
ożywiła i utrwaliła. W 1922 r. Komitet 
Parafialny, wraz z ks. proboszczem Sta-
nisławem Machnikiem, wniósł prośbę 
do Kurii Przemyskiej o pozwolenie na 
starania o koronację figury Matki Bożej. 
W odpowiedzi z dnia 10 maja 1922 
Kuria Przemyska wyraziła na to zgodę 
i ustanowiła komisję, która na miejscu 
badała łaski, jakie ludzie otrzymali dzię-
ki modlitwie przed figurą Matki Bożej 
w Przeczycy. Komisja Diecezjalna 
wyniki swych dochodzeń przedłożyła 
ordynariuszowi diecezji przemyskiej, 
biskupowi J. S. Pelczarowi, który dnia 
1 lutego 1923 zezwala na starania w 
Rzymie o pozwolenie na koronację 
figury. W piśmie tym wspomina o 18 

"Ojcze Święty! Parafianie kościoła 
w Przeczycy (p. Pilzno, Małopolska), 
przypadają do stóp Twoich Ojcze 
Święty wraz ze swym proboszczem Ks. 
Stanisławem Machnikiem i patronem 
Włodzimierzem Kaczorowskim i błaga-
ją, aby Statua czczona od wieków w ich 
kościele złotemi koronami ozdobioną 
być mogła. Jak dzieje piszą, w szczegól-
ności autorowie: Kuropatnicki-Barącz, 
Nowakowski, Kraszewski, owa Statua 
nietylko jest w kościele starodawną, ale 
i łaskami licznemi od wieków słynie. 
Ten zaś kult nietylko się obecnie nie 
zmniejszył, ale owszem, szczególnie 
od czasów światowej wojny spotężniał. 
Ludność tutejsza wypowiada głośno 
takie przekonanie, iż w r. 1914 i 1915, 
kiedy nad Wisłoką w Przeczycy i oko-
licznych wioskach działy się liczne boje 
Austrjaków z Moskalami, tylko za wsta-
wiennictwem Cudownej Matki Boskiej 
Przeczyckiej, wyszła cało z mieniem i 
życiem. Stąd dziś, szczególnie na Wnie-
bowzięcie Najśw. Maryi Panny, kiedy to 
odprawia się w parafii pierwszorzędny 
odpust, przychodzi mnóstwo ludzi, aby 
tu się wyspowiadać i łaski wyprosić. Że 
rzeczy taki stan jest dowodzi tego: 
1) Akt weryfikacyjny Najdostojniejsze-

go Ks. Biskupa dra Józefa Sebastia-
na Pelczara, 

2) Książeczka napisana przez Ks. dra 
Józefa Jałowego pt.: "Historja 
Cudownej Statuy Matki Boskiej w 
Przeczycy". 

Zważywszy to wszystko parafianie 
Przeczycy pokornie i uniżenie proszą 
Waszą Świątobliwość, aby zezwolić 
raczył na uroczystą Koronację w Prze-
czycy, a to: 
1) Dla pomnożenia chwały Trójcy 

Przenajświętszej i wzmożenia czci 
Matki Najświętszej, 

2) Podziękowania tym aktem Bogu 
Najświętszemu za Polski Zmar-
twychwstanie i Cud Wisły, 

3) Przebłagania Boga za zniewagi, 
szczególnie w czasie wojny popeł-
nione, 

4) Ucieszenia tym aktem całej parafii 
Przeczyckiej i okolicznego ludu."

Prośbę o koronację figury podpisali 
dwaj polscy kardynałowie, trzej arcybi-
skupi i prawie wszyscy biskupi polscy, 
kilku wojewodów oraz wielu kapłanów 
i ówczesny, chłopski poseł do Sejmu z 
tej parafii Józef Berek. Prośbę do Ojca 
św. podpisało też wielu parafian prze-
czyckich i z sąsiednich miejscowości. 

wypadkach spośród wszystkich zebra-
nych przez Komisję Diecezjalną jako 
o nadzwyczajnych i pisze: "uznajemy 
Statułę Matki Boskiej w Przeczycy za 
łaskami słynącą i wyrażamy życzenie, 
aby parafia starała się w Rzymie o uro-
czysty przywilej koronacyjny". 

 
Tak te starania opisuje oryginalny tekst 
z 1925 r. Adres wykonał w Krakowie 
profesor gimn. Stanisław Jakubow-
ski. Ów adres w skórę oprawiony, na 
pięknym kartonie, imitującym dobrze 
pergamin z geografią parafii w literze 
"P" z obrazami: rzeki, domu chałupki 
wiejskiej, starego i nowego kościoła, 
Orła Białego wykonanemi piórkiem, a 
słowami wypisanemi czerwono-czarno-
niebieskim tuszem, był przedmiotem 
podziwu u wielu osób. Tekst łaciński 
ułożył filolog Władysław Dubas profe-
sor I Gimn. w Rzeszowie. 
 Tekst w przekładzie polskim brzmi:

Bp Leon Wałęga



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 5

 Pozwolenie na koronację nadeszło w 
czerwcu 1924 roku.
 "Rafał, tytułu świętej Praxedy Św. 
Rzymskiego Kościoła, Presbiter Merry 
de Val, Swiętej Patrjarchalnej Bazyliki 
Księcia Apostołów, w mieście Rzymie 
Archipresbiter, Świętej Kongregacji 
Czcigodnej Fabryki Prefekt jakoteż 
Kapituła i Kanonicy Najprzewieleb-
niejszemu Księdzu Karolowi Józefowi 
Fischerowi, Biskupowi Sufraganowi 
przemyskiemu ob. łać. w Polsce. Po-
zdrowienie w Panu! 
 Kapitule naszej, której święte Bo-
garodzicy obrazy, ze starożytności 
albo cudów słynne, koronować przy-
wilej i zaszczyt przysługuje, donie-
śli proboszcz Stanisław Machnik i 
Włodzimierz Kaczorowski imieniem 
całej parafii Przeczyckiej, iż w kościele 
parafialnym w Przeczycy, 
diecezji przemyskiej, jest 
czczona wspaniała i sta-
rodawna Statua Najświęt-
szej Panny Maryi, Pani 
naszej i że Ona, słynąc ze 
starożytności czci, którą 
Jej oddawano, i mnogości 
cudów i łask, które na 
pobożnych i Jej wiernych 
jako dobra Matka wylewa, 
od mieszkańców okolicy 
i jej sąsiedztwa nieprze-
rwanie odbiera cześć, 
płynącą z wiary i gorącej 
miłości. Dlatego powo-
dowani szczególniejszej 
miłości uczuciem, prosili, 
żeby Czcigodna Statua 
ozdobiona została złotą koroną, jako 
cudowne obrazy Bogarodzicy przez 
Kapitułę naszą bywają wieńczone. Do 
tych próśb przyłączyli swoje podpisy 
Ks. Biskup Pelczar, niedawno zmarły 
Ordynarjusz przemyski, jakoteż Ty 
Najprzewielebniejszy księże Biskupie, 
a nadto Jego Eminencja Kardynał Ka-
kowski, arcybiskup warszawski, jakoteż 
wielu biskupów, znakomitych mężów i 
niewiast. My więc, którzy z osobliwą 
troskliwością, ilekroć chodzi o uczcze-
nie Najświętszej Panny, staramy się o 
to, by Jej winne i pobożne hołdy były 
oddawane, prośbie tej uczynić zadość 
chętnie postanowiliśmy. Dlatego dnia 
15 czerwca tego roku w auli Kapituły 
zgromadzeni, gdyśmy poznali, że w 
tej Statui ziszcza się wszystko, co dla 
jej ukoronowania jest wymagane 
na większą chwałę Trójcy Przenaj-

świętszej, dla nowego Boga Rodzicy 
uczczenia i nowego Jej hołdu, jedno-
myślnie uchwaliliśmy i rozporządzili, 
by ta Święta Statua Najświętszej Panny 
Maryi, Pani naszej, została ozdobiona 
złotą koroną w uroczystym obrzędzie. 
Upoważnienie zaś dokonania tej koro-
nacji w dniu, w którym zechcesz, Tobie 
Najprzewielebniejszy Księże Biskupie 
dać uchwaliliśmy i niniejszem pismem 
dajemy udzielając Ci zarazem władzy, 
innego Biskupa, jeżeliby Ci się tak po-
dobało, do tego subdelegować. Dan w 
Rzymie, 25 czerwca 1924. Pontyfikatu 
Jego Świątobliwości Pana naszego 
Piusa XI, roku III.
 Podpisani: Jan Babtysta Pawlini, 
Kanonik ab actis Józef Carcioli, kan-
clerz.
 Śmierć bpa J. S. Pelczara, ordynariu-

sza diecezji przemyskiej, spowodowała 
przesunięcie uroczystości koronacyjnej 
na rok następny. Koronacja cudownej 
figury Matki Boskiej Przeczyckiej 
odbyła się 15 sierpnia 1925 r. Dokonał 
jej bp Karol Józef Fischer, sufragan 
przemyski, w asyście dwóch biskupów 
tarnowskich: bpa Leona Wałęgi, ordy-
nariusza i bpa Edwarda Komara, jego 
sufragana. Przed nałożeniem koron bp 
K. J. Fischer powiedział, że klejnotami, 
które są wplecione w koronę Matki 
Bożej, powinna być nasza wiara, speł-
nianie obowiązków stanu oraz pokój, 
zgoda i miłość wzajemna w rodzi-
nach, gminach, bo wszyscy jesteśmy 
dziećmi jednego Ojca i Maryi, Matki 
Syna Bożego. Koronacja odbyła się 
na polach w pobliżu Wisłoki. Do dziś, 
w zakrystii znajduje się duże zdjęcie 
przedstawiające to wydarzenie. Korony 

według projektu Zygmunta Hendla, 
architekta z Krakowa, wykonała firma 
Kopaczyńskiego z Krakowa. Wykonano 
je ze srebra złożonego przez ludzi. Złoto 
ofiarował ks. prob. Stanisław Machnik. 
Umieszczono w nich 50 kamieni. 
 W 1937 r. świętokradzkie ręce zdarły 
ze skroni Matki Boskiej Przeczyckiej 
i Jej Syna nałożone w 1925 r. korony. 
Wydarzenie to wstrząsnęło parafią i już 
wtedy myślano o tym, aby tę zniewagę 
naprawić. Wiele przyczyn złożyło się 
jednak na to, że uczyniono to dopiero 
po 38 latach, w pięćdziesiątą rocznicę 
koronacji, w 1975 r. Dziwnym zrządze-
niem Opatrzności w tym samym roku 
późną jesienią, w czasie przygotowy-
wania jednego z grobów na uroczystość 
Wszystkich Świętych, na cmentarzu 
w Straszęcinie, znaleziono skradzione 

przed pięćdziesięciu laty 
korony, mocno zniszczo-
ne, zakopane płytko na 
jednym z grobów. Kto był 
sprawcą kradzieży i skąd 
korony tam się znalazły, 
nie udało się do dziś usta-
lić. 
 Wybuch wojny w 
1939 r. okupacja, częścio-
we zniszczenie kościoła 
parafialnego w 1944 r. spo-
wodowało, że rekoronacja 
nastąpiła dopiero w 1975 
roku, czyli w pięćdzie-
siątą rocznicę pierwszej 
koronacji. Przygotowania 
do rekoronacji rozpoczęto 
wiele lat wcześniej. Już w 

1963 r. bp Jerzy Ablewicz, ordynariusz 
tarnowski, polecił nowemu probosz-
czowi, ks. Józefowi Nóżce, zajęcie się 
tą sprawą. Najpierw odbudowano most 
na Wisłoce, zniszczony jeszcze w czasie 
pierwszej wojny światowej. Zbliżyło 
to parafian mieszkających "za rzeką" 
do swojego kościoła i ułatwiło dojazd 
pielgrzymom. Most ułatwił dowiezienie 
materiałów na odbudowywaną wieżę 
kościoła, budowę ołtarza polowego 
i krytych krużganków oraz sali do 
przyjmowania pielgrzymów, których z 
każdym rokiem przybywało coraz wię-
cej. Odnowiono też wnętrze kościoła 
dostosowując prezbiterium do potrzeb 
odnowionej liturgii i uzupełniając 
uszkodzoną polichromię. Najcenniej-
szą jednak była ponowna konserwacja 
cudownej statuy Matki Bożej Przeczy-
ckiej i doprowadzenie jej do pierwot-

Ks. Józef Nóżka
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nego wyglądu. 
Równocześnie z 
przygotowywa-
niem kościoła i 
jego otoczenia 
oraz cudownej 
f igury Matki 
Bożej do reko-
ronacji, przy-
gotowywano na 
tę uroczystość 
mieszkańców 
Przeczycy i są-
siednich parafii, 
zarówno z diece-
zji tarnowskiej, 
jak i przemy-
skiej. Ożywiał 
się ruch pielgrzymkowy, a włączenie 
sanktuarium Matki Bożej w Przeczycy 
do kościołów uprzywilejowanych w 
Roku Świętym 1971 przez ordynariu-
sza diecezji, bpa J. Ablewicza, stało się 
błogosławieństwem dla parafii. Wkrótce 
została zapowiedziana w diecezji reko-
ronacja cudownej figury w Przeczycy 
listem pasterskim bpa ordynariusza, 
który odczytano we wszystkich koś-
ciołach 10 sierpnia 1975 roku, na dwa 
tygodnie przed uroczystością. Biskup 
wzywa wszystkich do złożenia Matce 
Bożej korony ze złota naszej czci, na-
szej miłości i naszych cnót oraz złota 
naszej radości.
 Niedziela 24 sierpnia 1975 roku stała 
się dniem radości dla parafii Przeczyca i 
całej okolicy. Kardynał Karol Wojtyła, 
metropolita krakowski, a obecnie papież 
Jan Paweł II, w obecności kard. Pawła 
Zoungrana z Górnej Wolty (Afryka) 
i wielu biskupów, nałożył na skronie 
Matki Bożej nowe korony, które są zna-
kiem wynagrodzenia za zniewagę, jaka 
Ją spotkała przed 
38 laty i równo-
cześnie znakiem 
wdzięczności za 
wszystkie łaski, 
jakie przez Jej 
ręce spłynęły na 
p i e lg r zymów, 
którzy przycho-
dzili do Przeczy-
cy. Ordynariusz 
diecezji, bp Jerzy 
Ablewicz, wita-
jąc koronatora 
powiedział: "W 
jubileuszowy rok 
naszego sanktua-

rium, w pięćdziesięciolecie koronacji 
cudownej figury Matki Bożej Przeczy-
ckiej, przybywasz do nas Księże Kar-
dynale. Zaiste, złoty to dzień w historii 
naszej parafii. Pierwszy raz po ziemi 

przeczyckiej stąpa kardynał kościoła 
katolickiego". Dziś możemy dodać sło-
wa:... i pierwszy papież z rodu Polaków, 
Jan Paweł II. Uroczystość zgromadziła 
tysiące ludzi. Przyszli ci, którzy od lat, 
każdego roku pielgrzymują do sanktua-

rium Matki Bożej. 
Przyszli też i ci, 
których ściągnęła 
uroczystość reko-
ronacji. Głębokie 
skupienie modli-
tewne, całonocne 
czuwanie, oblę-
żone konfesjonały 
- to wyraz odda-
nia się pod opie-
kę Matki Bożej. 
Pod koniec Mszy 
św. koronacyjnej 
odmówiono akt 
oddania się Matce 
Bożej, w którym 
na uwagę zasłu-

gują słowa: "Cieszymy się, Maryjo, że 
dziś znów nałożono na Twoje skronie 
złociste korony, znak naszej wiary, 
czci i miłości... Bądź z nami nadal, na 
każdy dzień i na każdą godzinę życia. Z 
Tobą niech przeżywamy chwile radości 
i smutku. Błogosław naszej twardej 
pracy, by zawsze była ku Twojej chwa-
le. Błogosław naszym rodzinom, by 
zawsze były Chrystusowe. Błogosław 
naszej parafii, by w szczególny sposób 
była Twoim Królestwem". 
 Ruch pielgrzymkowy do Przeczycy 
trwa bez przerwy już kilka wieków, 
ale jego wzmożenie zauważono przed 
pierwszą wojną światową. Dalszy 
wzrost liczby pielgrzymów nastąpił w 
latach międzywojennych. Czas drugiej 
wojny i lata powojenne utwierdziły 
głęboką wiarę pielgrzymów w skutecz-
ność modlitwy przed cudowną figurą 
Matki Bożej w Przeczycy. Wśród ludzi 
we wszystkich okolicznych parafiach 
panuje głębokie przekonanie, że tylko 
wstawiennictwu Matki Bożej Przeczy-

ckiej zawdzię-
czają szczęśliwe 
przetrwanie cza-
sów okupacji i 
dni wyzwolenia 
w 1945 r.  Do 
Niej zwracali się 
o pomoc, aby ich 
ominęła sytua-
cja, jaka miała 
miejsce w czasie 
pierwszej wojny 
światowej, gdy 
właśnie w oko-
licach Jasła ro-
zegrała się jedna 
z największych 
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Niedziela 13.VIII 
6.30 Odsłonięcie Cudownej Figury, 

Godzinki
7.00 Msza św. z kazaniem
9.00 Msza św. z kazaniem
11.00 SUMA
16.00 Msza św. z kazaniem

Poniedziałek 14. VIII
6.30 Odsonięcie Cudownej Figury, 

Godzinki
7.00 Msza św. z kazaniem
10.00 Msza św. z kazaniem
18.00 Msza św. z kazaniem

Wtorek 15.VIII
6.30 Odsłonięcie Cudownej Figury, 

Godzinki
7.00 Msza św. z kazaniem
9.00 Msza św. z kazaniem
11.00 SUMA ODPUSTOWA

ODPUST JUBILEUSZOWY 
W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ W PRZECZYCY 

w dniach od 12 do 19 sierpnia 1998 r.
poświęcenie wieńców żniwnych.
16.00 Msza św. z kazaniem

Środa 16.VIII
6.30 Odsłonięcie Cudownej Figury, 

Godzinki
7.00 Msza św. z kazaniem
10.00 Suma z kazaniem dla Liturgicz-

nej Służby Ołtarza
18.00 Msza św. z kazaniem dla Straży 

Pożarnych
Czwartek 17.VIII

6.30 Odsłonięcie Cudownej Figury, 
Godzinki

7.00 Msza św. z kazaniem
10.00 Suma z kazaniem i procesją
18.00 Msza św. z kazaniem dla Rol-

ników
Piątek 18.VIII

6.30 Odsłonięcie Cudownej Figury, 

Godzinki
7.00 Msza św. z kazaniem
10.00 Suma z kazaniem i procesją
18.00 Msza św. z kazaniem dla Mło-

dzieży
Sobota 19.VIII (Dzień chorych)

6.30 Odsłonięcie Cudownej Figury, 
Godzinki

7.00 Msza św. z kazaniem
10.00 Msza św. z kazaniem
18.00 Msza św. z kazaniem

Niedziela 20.VIII
6.30 Odsłonięcie Cudownej Figury, 

Godzinki
7.00 Msza św. z kazaniem
9.00 Msza św. z kazaniem
11.00 Suma z procesją
16.00 Msza św. z kazaniem.

Zakończenie odpustu

Z A P R O S Z E N I E
Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy

wraz z Księdzem Kapelanem Straży Pożarnej Powiatu Dębickiego zaprasza 
Druhów Strażaków Straży Pożarnych Powiatu Dębickiego wraz z pocztami sztandarowymi na:

Uroczystą Mszę św. z procesją wokół Kościoła w dniu 16 sierpnia (środa) o godz 18.00.
W czasie tego liturgicznego spotkania modlić się będziemy przez wstawiennictwo Matki Bożej Przeczyckiej, 

która przeczy złu i nieszczęściom, o błogosławieństwo dla trudnej i niebezpiecznej pracy Strażaków.
Matka Boża Przeczycka oczekuje na przybycie i udział Druhów Strażaków naszego powiatu.

Program:
17.45 - zbiórka pocztów sztandarowych i Druhów Strażaków przed Kościołem
18.00 - Msza św. z kazaniem, akt oddania Strażaków pod opiekę Matki Bożej, zasłonięcie Cudownej Figury

O. Andrzej Mikołajczyk
Kapelan

Ks. Marek Marcićkiewicz
Kustosz

bitew. Do Matki Bożej Przeczyckiej 
zwracają się ludzie z prośbą o zdro-
wie. Tu proszą o błogosławieństwo w 
domach rodzinnych i gospodarstwie. 
Przychodzą tu od lat pielgrzymki z 
sąsiednich parafii, zarówno z diecezji 
tarnowskiej jak i przemyskiej. Z nie-
których parafii pielgrzymki przychodzą 
od wielu dziesiątków lat. Każdego 
dnia, a zwłaszcza w niedziele i święta, 
można spotkać w sanktuarium piel-
grzymów szukających pomocy u Matki 
Bożej. Początkowo nie prowadzono 
spisu otrzymanych łask w sanktua-
rium przeczyckim. Przygotowywanie 
do koronacji w 1925 r. poprzedziło 
zaprowadzenie księgi łask. Wiele w 
tej sprawie uczynił ks. J. Jałowy. W 
latach międzywojennych i w czasie 
wojny zaniedbano trochę spisywanie. 
Rekoronacja figury w 1975 roku stała 

się momentem przełomowym dla sank-
tuarium, które jakby na nowo odżyło i 
stało się szeroko znanym. Odpusty na 
Wniebowzięcie Matki Bożej każdego 

roku gromadzą tysiące pielgrzymów.
Na podstawie materiałów

 przekazanych przez 
ks. Marka Marcićkiewicza
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Bezrobotnych
coraz więcej
Na jednej z ostatnich 

sesji Rady Gminy 
Przewodnicząca Rady przed-
stawiła przygotowaną przez 
UG informację na temat 
stanu bezrobocia na terenie 
gminy Brzostek.
 Ogółem na terenie gminy 
(stan na 29. 02. 2000 r.) było 1354 osoby bez pracy w tym: 
675 mężczyzn i 679 kobiet. Należy przyjąć, że po zakoń-
czeniu roku szkolnego szeregi bezrobotnych zasilą niestety 
również absolwenci.
Wiek bezrobotnych kształtował się następująco:

 Stan bezrobocia według wykształcenia przedstawiał się 
następująco:

 Dynamika zmian w ostatnich trzech latach wygląda nastę-
pująco: rok 1998 - 1130 bezrobotnych, rok 1999 - 1256, rok 
2000 - 1354. Na terenie całego województwa podkarpackiego 
bez pracy jest ok. 175 tys. osób. Bez pracy pozostaje 12,4 % 
osób aktywnych zawodowo, daje to naszemu województwu 
7 miejsce w kraju. Natomiast ze względu na liczbę zareje-
strowanych bezrobotnych zajmujemy miejsce 5.
 Ponieważ za dodatkowe utrudnienie i obciążenie finanso-
we osób bezrobotnych radni uznali konieczność dojeżdżania 
do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy, który na dodatek 
jest znacznie oddalony od przystanku PKS, postanowiono 
wystąpić do PUP w Dębicy z wnioskiem o uruchomienie 
punktu obsługi bezrobotnych w Brzostku. Odpowiedź Urzę-
du Pracy była następująca.
 Ustosunkowując się do otrzymanej Uchwały Nr 
XVIII/175/2000 z dnia 12 kwietnia 2000 r., uprzejmie in-
formuję, że nie jest obecnie możliwe uruchomienie punku 
obsługi bezrobotnych w Brzostku z uwagi na:
– obsługa bezrobotnych prowadzona w dwóch systemach 

informatycznych -SEB i PULS, co jest bardzo pracochłon-
ne i powoduje nadmierne obciążenia etatowe,

– wprowadzenie danych, które są porównywane w SEB 
i PULS dla potwierdzenia prawidłowości, gdyż nowo 
wdrażany system posiada wiele błędów,

– konieczność zabezpieczenia danych osobowych tak w 
aktach jak i na nośnikach informatycznych (w pomiesz-
czeniach PUP są odpowiednio zabezpieczone), przy 

wiek liczba 
kobiet

liczba 
mężczyzn ogółem

od 18 do 25 lat 285 281 566
od 25 do 34 lat 251 194 445
od 35 do 44 lat 104 151 255
od 45 do 54 lat 39 47 86
od 55 wzwyż 2

poziom 
wykształcenia

liczba 
kobiet

liczba 
mężczyzn ogółem

wyższe 8 1 9
średnie zawodowe 135 56 191
średnie ogólne 37 60 97
zawodowe 314 327 641
podstawowe 177 239 416

przewozie akt bezrobotnych i obsłudze w innym lokalu 
- akta narażone są na kradzież i zagubienie, a także na 
brak zabezpieczenia zgodnego z ustawą o ochronie danych 
osobowych,

– niewystarczająca ilość pracowników obsługujących bez-
robotnych - brak etatów,

– brak środków z Funduszu Pracy na utworzenie nowych 
stanowisk w ramach robót publicznych,

– zmiany zgłaszane przez bezrobotnego odnośnie jego 
statusu, które powodują konieczność wprowadzenia ich 
do systemu SEB, PLUS i "Płatnik" w wymaganych ter-
minach,

– ograniczone środki budżetowe, które przeznaczone są 
na niezbędne wydatki związane z utrzymaniem urzędu. 
Utworzenie punktu obsługi w terenie wymaga poniesienia 
dodatkowych kosztów.

 Mając na uwadze powyższe argumenty - porozumienie 
w tej sprawie możliwe będzie po przejściu na jeden system 
informatyczny i przy partycypacji w kosztach Samorządu 
Gminy Brzostek.

Z-ca kierownika Powiatowego Urzędu Pracy
Ryszard Telega 

Brzostek bez Komisariatu?
Od początku bieżącego roku coraz częściej słychać o  

zmianach w organizacji komisariatów Policji, rów-
nież na terenie powiatu dębickiego. Według  nowych planów 
Komisariat Policji w Brzostku miałby ulec likwidacji. Na 
odbytej w dniu 10 maja Rada Gminy w Brzostku podjęła 
uchwałę wyrażającą stanowisko pozostawienia Komisariatu 
Policji w Brzostku. Podobnie Rada Powiatu na sesji w dniu 
29 maja 2000 r. wyraziła sprzeciw wobec planowanych 
zmian w strukturze organizacyjnej komisariatów policji na 
terenie powiatu. 
 Zarówno radni gminy, jak i radni powiatu swoje sprze-
ciwy uzasadniali podobnie: "Jako radni będący reprezen-
tantami społeczności lokalnych jesteśmy zobowiązani, 
aby dbać o ich bezpieczeństwo. Zmniejszenie zaś liczby 
komisariatów policji i powiększenie terenu ich działania 
utrudni ich funkcjonowanie i zmniejszy efektywność. 
W dobie szerzenia się różnego rodzaju przestępczości, 
zwłaszcza zorganizowanej bardzo ważna jest współpraca 
dobrze przeszkolonej i wyspecjalizowanej kadry ze społe-
czeństwem. Ilość przestępstw zwłaszcza tych popełnionych 
pod wpływem alkoholu stale wzrasta, a przeciwdziałanie 
im wymaga szybkich i zdecydowanych działań. Dlatego 
zwracamy się z prośbą o rozważenie pozostawienia dotych-
czasowej struktury organizacyjnej policji".
 Pani Anna Konopczyńska, Komendant Powiatowy 
Policji w Dębicy udzieliła następującej odpowiedzi: "W 
odpowiedzi na Uchwałę Nr XIX/183/2000 Rady Gminy 
w Brzostku  w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego 
pozostawienia Komisariatu Policji w Brzostku informuje, że 
zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2000 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych 
zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów 
i innych jednostek organizacyjnych Policji - Komisariat 
Policji tworzy się jeżeli liczba stanowisk etatowych jest 
nie mniejsza niż 25, i w których służba jest pełniona ca-
łodobowo, a swoim zasięgiem obejmuje kilka gmin. W 
chwili obecnej nie jestem w stanie określić jakie zostaną 
podjęte rozwiązania w tej sprawie. Będzie to uzależnione 
od warunków technicznych i środków finansowych oraz 
stanowiska Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. 
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Moim zdaniem, realizacja zapisów  
wyżej wspomnianej ustawy będzie 

niczym innym, jak rozdawaniem przez 
rząd i sejm czegoś, co jest własnością 
samorządów. Łatwo jest bowiem być 
dobrym za cudze pieniądze.
 Niedawno obchodziliśmy, również 
na łamach naszego pisma, dziesiątą 
rocznicę funkcjonowania wolnego 
samorządu. Ale przez całe te dziesięć 
lat nie dochodziło nigdy do tak ostrych 
sporów między rządem i samorządem, 
jak w obecnym, jubileuszowym roku. 
Najpierw, w pierwszym półroczu w ostry 
spór weszły wspomniane instancje za 
sprawą ustawy Karta Nauczyciela (o 
skutkach tej ustawy na terenie naszej 
gminy piszemy na str. 11), a obecnie 
dojdzie zapewne do podobnej sytuacji 
za sprawą ustawy o powszechnym 
uwłaszczeniu.
 Autorzy wspomnianej w tytule ustawy 
przyjęli założenie (całkiem słuszne), że 
prawo do "dziedziczenia" majątku po 
PRL mają wszyscy obywatele, którzy 

Moim zdaniem
Ustawa o powszechnym uwłaszczeniu 
obywateli - mity i rzeczywistość

przyczynili się do jego powstania, ale 
że z przywileju prywatyzacji skorzystali 
dotychczas tylko niektórzy spośród nich. 
Trzeba więc uczynić zadość sprawiedli-
wości społecznej.
 Sprawiedliwość oznacza m.in. 
uwłaszczenie najemców mieszkań 
komunalnych, czyli de facto odbiera 
gminom prawo do wcześniej nadanego 
im prawa własności.
 W identyczny sposób skorzystają 
użytkownicy wieczyści gruntów, nie-
ruchomości i zabudowanych działek 
gminnych oraz Skarbu państwa do 10 
ha powierzchni, którzy automatycznie 
staną się ich właścicielami.
 Z tych przykładów widać wyraźnie, 
że sejm oraz rząd postanowili obdzielić 
obywateli nie do końca swoja włas-
nością. Co z tej ustawy wyniknie dla 
samorządów?
 Po pierwsze, staną się uboższe, a 
po drugie, wiadomo, iż zaplanowane 
dochody w uchwalonych budżetach 
opierają się m.in. na wpływach ze 

sprzedaży mieszkań komunalnych i 
wydzierżawionych nieruchomości. Tych 
pieniędzy zabraknie i wobec tego nie 
będą mogły być wykonane wszystkie 
zamierzenia inwestycyjne.
 Co się zaś tyczy "obdarowanych" 
- lokatorów budynków komunalnych, 
spółdzielczych i zakładowych obudzona 
została nadzieja na otrzymanie za dar-
mo zajmowanego przez siebie lokalu. 
Jak odniosą się do tego ludzie, którzy 
wykupili od gminy swoje mieszkania, 
nietrudno przewidzieć. Ta grupa może 
uznać się za pokrzywdzonych i do-
chodzić swoich roszczeń finansowych 
w sądzie, a sąsiad, który z różnych 
względów nie zdecydował się na kup-
no lokalu i teraz dostaje go za darmo, 
stanie się dla nich przysłowiową solą w 
oku. Tego ostatniego efektu bałabym 
się najbardziej w naszej małej gminnej 
społeczności.
 Cała nadzieja w tym, że ustawę 
musi jeszcze przyjąć Senat i podpisać 
prezydent. Zaś z dotychczasowych ko-
mentarzy można wywnioskować, że nie 
obędzie się też bez werdyktu Trybunału 
Konstytucyjnego. Do realizacji droga 
długa i niepewna.

Przewodnicząca Rady Gminy
U. Wojnarowska

O konkretnych rozstrzygnięciach poinformuję po w/w 
uzgodnieniach."
 O czym nie omieszkamy powiadomić naszych Czytel-
ników.

Więcej za mieszkania
W dniu 7 czerwca Rada Gminy w Brzostku podjęła  

uchwałę w sprawie określenia stawek czynszu regu-
lowanego za lokale mieszkalne.
Stawki bazowe czynszu regulowanego za 1m2 powierzchni 
użytkowej lokalu mieszkalnego  ustalono:
a/ w Brzostku- 0,86 zł
b/ w pozostałych miejscowościach- 0,81 zł.
Szczegółowe wysokości stawek kształtują się następująco:

                  Brzostek  pozostałe
                            miejsc.
a/ mieszkanie o pełnym standardzie  0,86 zł   0,81 zł
b/ mieszkanie bez c.o.        0,80 zł   0,75 zł
c/ mieszkanie z łazienką i w.c.    0,70 zł   0,57 zł
d/ mieszkanie z w.c.         0,52 zł   0,49 zł
e/ mieszkanie z inst. wod.       0,40 zł   0,36 zł
f/ mieszkanie bez inst. wod.      0,26 zł   0,25 zł
 W lokalach położonych na piętrze ustala się stawkę czyn-
szu większą o 0,01 zł w stosunku do stawki dla poszczegól-
nych standardów mieszkań. Natomiast stawka czynszu za 
1m2 powierzchni lokalu socjalnego ustalona została w wyso-
kości dla Brzostku - 0,26 zł, a dla pozostałych miejscowości 
0,25 zł. Nowe stawki  obowiązują od 1 sierpnia 2000 r.

aa

(Dokończenie na str. 10)

Co to jest Unia Europejska?
Unia Europejska to oparte na zasadzie 
wzajemności i solidarności porozumie-
nie państw, które postanowiły wspólnie 
sprostać międzynarodowej konkurencji i 
razem pracować dla rozwoju społecznego 
i gospodarczego.
Unia nie jest superpaństwem i nie zagraża 

tożsamości narodowej.
Państwa Unii, w imię wspólnego dobra, 
bezpieczeństwa i postępu cywilizacyjnego, 
zgadzają się na ograniczenia wynikające 
z konieczności międzynarodowej współ-
pracy.
Unia europejska to 15 państw, 137 mln 
ha użytków rolnych, 6,7 mln gospodarstw, 

2,5% udział rolnictwa w produkcie brutto 
Unii.
Cele wspólnej polityki rolnej w Unii 
Europejskiej
	ustabilizowanie rynku produktów rol-

nych
	zagwarantowanie dobrego zaopatrze-

Centrum Informacji Europejskiej dla prasy lokalnej

POLSKIE ROLNICTWO NA 
DRODZE DO UNII EUROPEJSKIEJ
Przez nasz kraj od kilku już lat przetacza się dyskusja na temat przyłączenia Polski do Unii Europejskiej. Świa- 

domą decyzję obywatelom naszego państwa pozwoli podjąć zasób informacji jaki będą posiadać o Unii. W 
związku z tym, nie zajmując określonego stanowiska, redakcja przedstawia nadesłane nam materiały informacyjne 
Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. 



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE10

(Dokończenie ze str. 9)

nia w produkty rolne
	zapewnienie odpowiedniego stanu życia osobom zatrudnio-

nym w rolnictwie
	utrzymanie wysokiej wydajności
	utrzymanie rozsądnego poziomu cen żywności
Rolnictwo w Unii Europejskiej
Rynek rolny Unii jest chroniony przez bariery celne i kontyngenty 
importowe, eksport zaś jest dotowany.
Skala interwencji państwa i pomocy jest kilkakrotnie większa 
niż w Polsce.
Rolnicy mają zagwarantowane ceny minimalne, zdecydowanie 
wyższe od światowych.
Rolnikom zapewnia się zbyt na produkcję, a dziedzinach, w 
których występuje nadprodukcja, rekompensaty za jej zanie-
chanie.
Z funduszy europejskich kraje Unii finansują:
- rozwój infrastruktury terenów wiejskich
- tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem
- pomoc regionom szczególnie zaniedbanym
- ekologiczną działalność rolniczą
Wspólna polityka rolna jest kosztowna - pochłania blisko połowę 
unijnego budżetu. dlatego w najbliższych latach nastąpi obniżenie 
cen gwarantowanych, a także, zgodnie z postanowieniami Świa-
towej Organizacji Handlu, wysokich ceł importowych.
Rolnictwo w Polsce
Wielkość interwencji państwa i pomocy jest kilkakrotnie mniejsza 
niż w krajach Unii Europejskiej.
Słabości
Rolnictwo wytwarza 6% produktu krajowego brutto, zatrudniając 
przy tym 25% wszystkich pracujących.
Produkcja warta 100 000 ECU to efekt pracy 27 osób. W Holandii 
czy Danii wystarczą do tego dwie osoby.
Polskie rolnictwo użytkuje gleby nie najlepszej jakości.
Wyłącznie z rolnictwa utrzymuje się tylko jedna czwarta ludności 
związanej z indywidualnymi gospodarstwami rolnymi.
Zaledwie jedna trzecia gospodarstw posiada zdolność do samo-
dzielnego inwestowania.
Atuty
Niskie zużycie nawozów mineralnych i pestycydów odpowiada 
zapotrzebowaniu na zdrową żywność.
Większe zasoby ziemi umożliwiają mniej intensywną, a więc 
bardziej ekologiczną produkcję.
Polska wieś jest zdecydowanie młodsza: 65% rolników, szczegól-
nie w dużych gospodarstwach, nie przekroczyło 54 roku życia.
Przystąpienie do Unii Europejskiej wymaga:
	wydajniejszej produkcji i jakości zgodnej ze standardami Unii 

Europejskiej
	zmiany struktury polskich gospodarstw
	stosowania nowszych technologii
	większej interwencji państwa i większych nakładów finanso-

wych na rolnictwo i obszary wiejskie
	podniesienia cen żywności.
Reforma polskiej wsi musi nastąpić bez względu na przystąpienie 
Polski do Unii Europejskiej. Dostęp do wspólnego rynku zapew-
nia polskiemu rolnictwu warunki i fundusze Unii Europejskiej do 
dalszych reform.
Jak sprostać unijnej konkurencji?
	tworzyć gospodarstwa specjalizujące się w wybranej produk-

cji,
	sprawniej zorganizować rynek produktów rolnych
	silniej powiązać producentów z przemysłem rolno-spożywczym
	stworzyć rynki hurtowe, giełdy towarowe, system informacji i 

standaryzacji wyrobów
	wzmocnić reprezentację rolników w organizacjach branżo-

wych, które muszą działać także na forum Unii i spełniać 
rolę grup marketingowych dla producentów danej branży czy 
regionu.

Urząd Komitetu
Integracji Europejskiej

Szanowni Państwo!

Chciałem przedstawić Państwu informację dotyczącą re- 
alizacji największej inwestycji, która właśnie się roz-

poczyna, tj. "Kanalizacji miejscowości Brzostek". Ponie-
waż jest to duża inwestycja, więc wzbudza również dużo 
emocji. Należy zdawać sobie sprawę, że inwestycji tej nie 
jesteśmy w stanie sfinansować własnymi środkami, lecz 
musimy pozyskiwać je ze środków pozabudżetowych.
 Został ogłoszony przetarg, w którym głównym kryte-
rium wyboru wykonawcy były warunki płatności tj. termin 
płatności firmie za wykonaną pracę. Następnym kryterium 
była zaproponowana przez wykonawcę cena za wykona-
ne prace. Komisja przetargowa, w skład której wchodzili 
przedstawiciele Zarządu Gminy, Urzędu Gminy, Rady 
Sołeckiej oraz inspektor nadzoru po przeanalizowaniu 
propozycji, wybrała do realizacji firmę, która w sumie 
przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.
 Oczywiście, nie tylko cena, ale także sposób kredy-
towania przez Wykonawcę jest ważny. W tegorocznym 
budżecie oraz myślę, że także przyszłorocznym nie będzie 
środków na realizację tej inwestycji. Zachodzi pytanie, czy 
mieliśmy przesunąć rozpoczęcie inwestycji na kolejne lata, 
czy też podjąć ryzyko jej realizacji? Jest rzeczą zrozumia-
łą, że każdy rok zwłoki podwyższa koszt o kilkanaście 
procent. Również natychmiastowe zaciągnięcie kredytu 
oznacza w perspektywie spłacanie rocznych odsetek na 
poziomie 20%. Dlatego też wybór przez Komisję firmy, 
która wprawdzie nie była najtańsza, ale dawała zdecy-
dowanie najlepsze warunki płatności (ostateczny termin 
płatności 360 dni po jej zakończeniu) pozwala uznać ją 
za najbardziej korzystną dla naszego budżetu.
 Także odroczenie terminu płatności przy bieżącej 
realizacji inwestycji pozwala na staranie się o środki 
pomocowe oraz środki z budżetu państwa. Dopiero efekt 
końcowy pozwoli nam obiektywnie ocenić, czy podjęte 
ryzyko przyniosło zakładane efekty.
 Biorąc pod uwagę wszystkie głosy dotyczące realizacji 
przedmiotowej inwestycji należy stwierdzić, że w prze-
targu została wybrana oferta najkorzystniejsza z punktu 
widzenia budżetu gminy oraz mieszkańców, których ona 
dotyczy.
 Jednocześnie należy stwierdzić, że bieżąca realizacja 
budżetu uchwalonego przez Radę Gminy nie ulega zmia-
nie (zadania zapisane w budżecie realizowane są zgodnie 
z planem).
Na zakończenie można postawić kilka pytań: 
 Komu zależy, aby opisana inwestycja nie była re-
alizowana przez najbliższe kilka lat? Kto ma obawy, 
że w tej kadencji Rady Gminy uda się zrealizować tak 
dużą inwestycję? Kto obawia się, że pozyskamy duże 
środki pozabudżetowe i będzie to niewątpliwy sukces 
tej Rady?
 Wszystkich, którzy pragną uzyskać dodatkowe infor-
macje zapraszam do Urzędu Gminy.

L. Bieniek

Wójt
Gminy
informuje

Wójt
Gminy
informuje
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W dniu 06 kwietnia 2000 r. weszły  
w życie przepisy nowej Karty Na-

uczyciela, zmieniające w istotny sposób 
dotychczasowe zasady wynagradzania 
nauczycieli, tworząc jasne i czytelne 
stopnie awansu zawodowego nauczycie-
li, oraz stawki średniego wynagrodzenia 
na poszczególnych stopniach awansu. 
Jednak na skutek błędu w obliczeniach 
MEN-u gminy, powiaty i województwa 
otrzymały od rządu za niską subwencję 
na obiecane nauczycielom pieniądze. 
Sytuacja ta spowodowała powszechny 
protest samorządów, co z kolei dopro-
wadziło do zmiany ministra oświaty i 
poszukiwań brakujących środków.
 Karta Nauczyciela gwarantuje na-
uczycielom podwyżki wynagrodzeń w 
zależności od kwoty bazowej, o której 
mowa w ustawie o kształtowaniu wyna-
grodzeń w sferze budżetowej. W roku 
2000 kwota ta wynosi 1.490,30 zł. W 
br. średnie wynagrodzenie:
- nauczyciela stażysty stanowi 82% 

kwoty bazowej tj. około 1.222,00 
zł.

- nauczyciela kontraktowego 121% 
wynagrodzenia nauczyciela stażysty 
tj. 1.479,00 zł.

- nauczyciela mianowanego 145% 
wynagrodzenia nauczyciela stażysty 
tj. 1.772,00 zł.

W roku 2001 stawki te ulegną zmianie 
w sposób następujący:
· wynagrodzenie nauczyciela kontrak-

towego będzie stanowiło 123% wy-
nagrodzenia nauczyciela stażysty, 

· nauczyciela mianowanego 161% wy-
nagrodzenia nauczyciela stażysty.

Nowa Karta Nauczyciela w dużym 
stopniu likwiduje różnice w poziomie 
wynagrodzenia wynikające ze stażu 
pracy. Dziś głównym kryterium jest po-
ziom wykształcenia, a więc najwyższą 
podwyżkę wynagrodzenia (średnio oko-
ło 350,00-380,00 zł.) otrzymają młodzi 
nauczyciele mianowani z kilkuletnim 
stażem pracy. Najmniejsze podwyżki 
otrzymają nauczyciele z dużym stażem 
pracy, z wykształceniem średnim lub 
ukończonym Studium Nauczycielskim. 
Średnio podwyżka wyniesie około 
295,00 zł.
 W roku 2000 uległ całkowitej zmia-
nie sposób naliczania subwencji oświa-
towej dla gmin, podstawę naliczania 
stanowi liczba uczniów powiększona o 

wskaźnik 1,33 dla szkół wiejskich. W 
gminie Brzostek subwencja na jedno 
dziecko wynosi około 2.560,00 zł. W 
roku 2000 kwota subwencji dla całej 
gminnej oświaty wynosi 5.353.606,-zł. 
Jej wysokość jednak nie pokrywa nawet 
wydatków osobowych wraz z pochod-
nymi. Z przeprowadzonej symulacji 
wynika, że zabraknie około 700.000 zł. 
Chcąc w tej chwili wypłacić podwyżki 
wynikające z nowej Karty Nauczyciela, 
należałoby przerwać wszystkie inwesty-
cje prowadzone na terenie gminy.
 Nadzieje na uzdrowienie sytuacji 
finansowej gminnej oświaty, a tym 
samym finansów całej gminy dają 
zmiany w MEN-ie, i zapowiedź nowego 
ministra o ponownym przeliczeniu kwot 
subwencji uwzględniającym środki na 
podwyżki.
 Gwarantem tych zmian ma być 
stanowisko komisji wspólnej rządu i sa-
morządu terytorialnego w sprawie Karty 
Nauczyciela, w którym czytamy:
 Na podstawie wyników prac po-
wołanego na poprzednim posiedzeniu 
Komisji zespołu doraźnego stwierdzamy, 
że w dokonanych w ubiegłym roku obli-
czeniach skutków finansowych zmian w 
Karcie Nauczyciela nie został z rożnych 
powodów uwzględniony realny stan 
oświaty, co spowodowało znaczne nie-
doszacowanie tych skutków w kwocie 

subwencji na zadania oświatowe na 
rok 2000. W tej sytuacji należy:
1. Zweryfikować w terminie do 5 sierp-

nia br. wszystkie obliczenia (dla każ-
dej jednostki samorządu terytorial-
nego), w oparciu o uzgodnioną przez 
zespół metodykę, w razie potrzeby z 
udziałem zespołu.

2. Uzupełnić jeszcze w tym roku prze-
kazaną dotąd jednostkom samorządu 
terytorialnego subwencję oświatową 
o brakujące kwoty.

3. Przyjąć jako podstawę do obliczenia 
subwencji na zadania oświatowe na 
rok 2001 urealnioną kwotę z roku 
2000, uwzględniającą pełne skutki 
zmian w Karcie Nauczyciela.

Warszawa 14 lipca 2000

 W gminie Brzostek zatrudnionych jest 
obecnie 204 nauczycieli (w przeliczeniu 
na pełne etaty), w tym: 1 nauczyciel 
stażysta, 34 nauczycieli kontraktowych 
i 169 nauczycieli mianowanych.
 Wynagrodzenie nauczyciela składa 
się z kilkunastu składników, najważ-
niejsze mające największy wpływ na 
wynagrodzenie przedstawia poniższa 
tabela. W tabeli tej nie są ujęte: dodatek 
wiejski i mieszkaniowy będące dodat-
kami socjalnymi. Kwota wypłat z tych 
tytułów w roku 2000 to około 370.000 
zł.

Oświata w gminie Brzostek

Przeciętne wynagrodzenia nauczycieli w rezultacie kalkulacji składników 
wynagrodzeń określonych w przepisach centralnych, oraz regulaminach

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

L.p. Wyszczególnienie Staży-
sta

Kontrak-
towy

Miano-
wany Razem

W roku 
wraz z 

pochodnymi
Liczba nauczycieli 1 34 169 204

Składniki wynagrodzenia w skali miesiąca w złotych
1 Wynagrodzenie zasadnicze 618,- 37.433,- 215.367,- 253.418,- 3.856.921,-
2 Dodatek za wysługę lat - 1.018,- 31.908,- 32.926,- 501.121,-
3 Nagrody jubileuszowe - - 1.875,- 1.875,- 28.537,-
4 Dodatkowe wynagrodz. roczne 46,- 1.977,- 16.978,- 19.001,- 289.187,-
5 Zasiłek na zagospodarowanie 169,- - - 169,- 2.572,-
6 Dodatki za stopnie specjalizacji - - 154,- 154,- 2.344,-
7 Odprawy emerytalne i rentowe 29,- 971,- 4.826,- 5.826,- 88.669,-
8 Dodatek funkcyjny 43,- 1.473,- 7.312,- 8.828,- 134.358,-
9 Dodatek motywacyjny 50,- 1.666,- 8.281,- 9.997,- 152.150,-

10 Godziny ponadwymiarowe 55,- 1.856,- 9.221,- 11.132,- 169.425,-
11 Nagrody ze specjaln. funduszu 16,- 540,- 2.687,- 3.243,- 49.357,-
12 Razem 1.026,- 46.934,- 298.609,- 346.569,- 5.274.641,-

13 Przeciętnie na 
poszczególnych stopniach 1.026,- 1.381,- 1.767,- 1.699,-
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Bank
Spółdzielczy

Rzemiosła
w Krakowie Oddział w Brzostku

„W Twoich stronach, po Twojej stronie”

KREDYTY
Od dobrego sąsiada pożyczasz
cukier...
Od nas pożyczasz pieniądze.

		Kredyty dla osób fizycznych
Ponieważ jest to ta część oferty kredy-
towej, która dotyczy najstarszego grona 
naszych Klientów, a równocześnie spora 
ich część występuje po raz pierwszy w roli 
kredytobiorcy pozwolę sobie na uprosz-
czone wyjaśnienie podstawowych termi-
nów i określeń dotyczących kredytów.

	ABC Kredytobiorcy
	Oprocentowanie w skali rocznej (nominal-

ne) - wielkość mówiąca ile wyniosłyby odsetki 
od kredytu gdyby kredytobiorca zwrócił kwotę 
kredytu dokładnie po 1 roku od zaciągnięcia nie 
płacąc w międzyczasie żadnych rat. Służy do 
porównania oprocentowań kredytów różnych 
banków.

	Oprocentowanie rzeczywiste (realne) rocz-
ne przy ratach miesięcznych - faktyczne 
oprocentowanie kredytu, mówiące o całkowitej 
sumie odsetek płatnej w ciągu roku przy rów-
nych ratach miesięcznych.

	Prowizja od kredytu - jednorazowa opłata za 
udzielenie kredytu, warunkująca jego wypła-
tę.

	Zabezpieczenie kredytu - prawne zabezpie-
czenie zobowiązań dłużnika zaciągniętych 
wobec banku, gwarantujące zwrot należności 
ztytułu udzielonego kredytu wraz z odsetkami. 
Najczęściej stosowane to: poręczenie wg. 
Prawa cywilnego, weksel własny in blanco, hi-
poteka, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie.

 

W NASTĘPNYM NUMERZE
CIĄG DALSZY

Od kwietnia br. na terenie gminy Brzostek rozpoczęta zosta- 
ła realizacja programu "Mikropożyczki dla mieszkań-

ców terenów wiejskich". Program ten został opracowany przez 
Fundację Wspomagania Wsi z siedziba w Warszawie i uzyskał 
pozytywną opinię ekspertów Banku Światowego, którzy odwie-
dzili Polskę w ramach przygotowania porozumienia dotyczącego 
pożyczki na uruchomienie rządowego programu mikropożyczek. 
Głównymi celami tego programu są: 
 stworzenie szansy rozwinięcia własnej działalności gospo-

darczej zwłaszcza dla osób, które z braku odpowiednich 
zabezpieczeń nie mogą otrzymać kredytu bankowego, 

 ograniczenie bezrobocia, 
 sprawdzenie czy fundusz pożyczkowy może być funduszem 

"samofinansujacym" się, 
 utworzenie w gminach odpowiedniego funduszu na wspieranie 

tego rodzaju działalności.
O pożyczkę mogą się ubiegać osoby rozpoczynające (względnie 
prowadzące) działalność gospodarczą z wyłączeniem działalno-
ści rolniczej, łowiectwa i leśnictwa. W ramach programu "klient" 
można ubiegać się o kilka kolejnych pożyczek, które będzie moż-
na uzyskać po spłacie pierwszej. Pożyczki są udzielane na okres 
od 18 do 24 miesięcy, z 2 miesięcznym okresem karencji.
 O pożyczki "klient" może ubiegać się indywidualnie lub w 
ramach "grupy pożyczkowej". Tworzenie "grupy pożyczkowej" 
jest przez Fundację preferowane, dlatego pożyczki zaciągane 
w ramach grupy są korzystnie opracowane. "Grupę" tworzy 
3-7 osób prowadzących działalność gospodarczą. Osoby te 
wzajemnie poręczają sobie pożyczki oraz zobowiązują się do 
stałej współpracy oraz wspierania przedsięwzięć przez siebie 
realizowanych.
Typy, wysokości i oprocentowanie pożyczek:
Pożyczka typu A: do 3000 zł, indywidualna 11%, grupowa 9%
Pożyczka typu B: do 5000 zł, indywidualna 14%, grupowa 
11%
Pożyczka typu C: do 10 000 zł indywidualna 17%,grupowa 
14%
Pożyczka typu D: do 15 000 zł, indywidualna 17%, grupowa 
14%
 Dodatkowym warunkiem uzyskania pożyczki typu D jest 
zatrudnienie na stale minimum 1 pracownika.
Zabezpieczenie pożyczki stanowi:
	poręczenie, (na podst. KC) co najmniej dwóch osób fizycz-

nych,
	weksel in blanco z wystawioną przez pożyczkobiorcę i po-

twierdzoną przez poręczycieli deklarację wekslową,
	gwarancje gminnych organizacji samorządowych,
	inne ustalone z fundacją zabezpieczenia.
O wyborze zabezpieczenia decyduje Fundacja.
 Dokładne informacje na temat programu "Mikropożyczek", 
oraz pomoc w uzyskaniu pożyczki każdy zainteresowany uzyska 
u doradcy pożyczkowego Fundacji Wspomagania Wsi. Odpowie-
dzialnym za realizację programu na terenie powiatu Dębica jest 
Mariusz Grygiel (adres: Wola Brzostecka 29, tel. 6831186).

MIKROPOŻYCZKI
DLA MIESZKAŃCÓW
TERENÓW WIEJSKICH
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SPADAJĄCE LITERY

ROZWIĄZANIE:
Wiadomości
Brzosteckie 

nr 4

Litery umieszczone w pionowych kolumnach należy przesunąć w dół, na puste miejsca w diagramie. Którą literę na które 
miejsce - oto zadanie dla Czytelników. Prawidłowo przesunięte litery, odczytywane w poziomych rzędach, utworzą rozwią-
zanie. Ciemne pola oddzielają poszczególne wyrazy. Słowo nie dokończone w jednym rzędzie kończy się w następnym.

J. Nosal

Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczonego pod diagramem dostarczone do dnia 31 sierpnia 2000 r. do 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w losowaniu nagrody książkowej.

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 3: ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IMIENIA JANA PAWŁA II W BRZOSTKU
Nagrody książkowe wylosowali: AGATA ZIĘBA z Brzostku oraz NATALIA STRZEMPA z Niska.

Po wpisaniu w pionowe kolumny nazw przedmiotów i zwie-
rząt, w pogrubionym poziomym rzędzie otrzymasz hasło.

KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH
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MYŚLI TAKIE SOBIE

 Znam takich paru, co są szmatami z piękne-
go sztandaru (St. J. Lec)

	Nie mogę wprawdzie powiedzieć, czy będzie 
lepiej, gdy będzie inaczej; ale tyle rzec mogę, 
iż musi być inaczej, o ile ma być dobrze. 
(G.Ch. Lichtenberg)

	Dobry minister powinien pod koniec swego 
życia być bardziej bogaty w sławę i dobre 
uczynki, niż pieniądze. (N. Machiavelli) 

	Państwo powinno troszczyć się przede 
wszystkim o ubogich. Bogaci bowiem trosz-
czą się aż za bardzo tylko o siebie. (J. G. 
Seume)

	Tolerancja jest jednym rzeczywistym kryte-
rium cywilizacji. (A. Helps)

	Umiemy się tylko kłócić, albo kochać, ale 
nie umiemy się różnić pięknie i mocno... 
Skutkiem tego krytyki dziś nie ma - jest tylko 
szkalowanie, unikanie albo adoracja pogań-
ska, ślepa. (C. K. Norwid)
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Jesienią 1999 r. zrodził się pomysł by  
poprzez współpracę dwu gmin - Brzo-

stek i Górzno (woj. Kujawsko-Pomor-
skie) zorganizować wymianę młodzieży 
szkolnej tak, by dzieci zobaczyły inną, 
nie znana im dotąd część Polski, a kosz-
ty wyjazdu nie były zbyt duże. Uczestnicy 
obu kolonii pokrywali tylko koszty dojaz-
du o resztę martwili się gospodarze.
 Nasza gmina zabezpieczała pobyt 
dzieci z Górzna, które zakwaterowane 
były w internacie ZSR w Kleciach. Na 
zapewnienie im odpowiednich warunków 
pobytu złożyła się praca wielu osób, 
w dużej mierze nieodpłatna. Dyrektor 
szkoły w Brzostku - M. Przebięda umoż-
liwiła korzystanie z sali gimnastycznej i 
sprzętu sportowego oraz zorganizowała 
wraz z obsługą szkolnej kuchni żywienie 
dla "kolonistów". Opiekun najmłodszych 
piłkarzy LKS Brzostowianka - W. Woj-
narowski zorganizował dla chłopców 
z Górzna dwa treningi piłkarskie oraz 
dwa mecze towarzyskie. Mecze wysoko 
wygrywali Brzostowianie, lecz należy 
wspomnieć, że w gminie Górzno ucz-
niowie w większości trenują triatlon (tam 
też rozgrywane są mistrzostwa Polski 
w tej dyscyplinie). Dzięki przychylności 
dyrektora ZSR w Kleciach - H. Nowak 
wykorzystywano do zajęć sportowych 
w deszczowe dni halę sportowa w Kle-
ciach. Pani M. Sieńkowska zorganizowa-
ła gościom wycieczkę do Aquaparku w 
Gorlicach. Korzystając z okazji uczestni-
cy kolonii zwiedzali Frysztak i Odrzykoń. 
Nie udała się jedynie pogoda.
 Z naszej gminy do Górzna pojechała 
grupa dzieci ze szkół naszej gminy z 
Brzostku, Nawsia Brzosteckiego, Smar-
żowej i Gorzejowej wraz z opiekunami: 

Lucyna Dubas, Stanisławem Wójtowi-
czem i Jackiem Berkiem, który zrelacjo-
nował wakacyjny wyjazd następująco. 
 "W dniach 14 -21. 07. 2000 r. grupa 
30 uczniów i uczennic miała okazję spę-
dzenia niezapomnianego wypoczynku w 
Górznie. Niezapomnianego dlatego, że 
dzieci z naszej gminy po raz pierwszy 
miały szansę wyjazdu na obóz w tak 
uroczą okolicę. Miasteczko, które było 
naszym miejscem docelowym jest bar-
dzo przyjemne, z przepięknym małym 
parkiem zieleni w centrum. Warto zazna-
czyć, że w Górznie żyją przyjaźni i ser-
deczni ludzie, którzy wielokrotnie dawali 
nam dowody swej otwartości i udzielali 
nam pomocy. Mieszkaliśmy w S. Pod-
stawowej, skąd mieliśmy blisko do cen-
trum miasteczka i nad jeziora: Górzno, 
gdzie usytuowane są kąpieliska, boisko 
do siatkówki plażowej, wypożyczalnia 
kajaków, rowerów. Niejednokrotnie ko-
rzystaliśmy z tego obiektu i związanych 
z nim atrakcji i Młyńsko, wokół którego 
stworzono ścieżki dydaktyczne pozwa-
lające zapoznać się z pięknem tutejszej 
przyrody. W trakcie naszego pobytu nie 
zabrakło również wycieczek. Pierwsza 
z nich odbyła się do Brodnicy, gdzie 
zwiedzaliśmy miasto i ruiny krzyżackie-
go zamku. Celem kolejnej wyprawy był 
Toruń, który nazywany jest Krakowem 
Północy. W drodze powrotnej z Torunia 
zawitaliśmy do Golubia-Dobrzynia, gdzie 
organizowane są europejskie turnieje ry-
cerskie. W wolnym czasie uprawialiśmy 
różne dyscypliny sportowe i rozegraliśmy 
mecz siatkówki plażowej z rówieśni-
kami z Warszawy. Wieczorami dzieci 
organizowały różnego rodzaju konkursy, 
zgaduj-zgadule itp. Mimo niesprzyjającej 

pogody nasi obozowicze nie narzekali 
i zawsze byli pogodni i radośni. I tutaj 
należy nadmienić, że cały ten wyjazd od 
pomysłu do jego realizacji był dziełem 
z-cy wójta naszej gminy - Pana Piotra 
Szczepkowicza".
 Wyjazd musiał być udany skoro 
uczestnicy tak wypowiadali się o nim po 
powrocie:
 -Było nam tu fajnie. Opiekunowie byli 
Super - dziewczyny z Nawsia Brzoste-
ckiego.
 -Było bardzo dobre jedzenie i wszyst-
kim się podobało. mamy nadzieję, że 
takie wyjazdy będą organizowane co 
roku - chłopaki spod 10.
 -Plusy; pyszne jedzenie, interesujące 
wycieczki, wygodny autobus. Minusy: 
zepsuty automat przy szkole - Karol, 
Krzysiek, Staszek.
 -Pobyt w Górznie bardzo nam się 
podobał, gdybyśmy mogli zostalibyśmy 
dłużej - dziewczyny ze Smarżowej
 Chyba tak było naprawdę skoro 
uczestników nie opuszczała nawet wena 
twórcza.

Wrażenia z kolonii
Chociaż podróż była długa,
To każdy wiedział, ze wycieczka się 
uda.
Gdy przyjechaliśmy do Górzna była 
noc,
Więc każdy wziął nogi za pas 

i wskoczył pod koc.
Posiłki jedliśmy w przedszkolnych 

komnatach,
A ponieważ były tak obfite, zjadaliśmy

 je w ratach.
W sobotę poszliśmy na miasto,
Gdzie można było kupić przepyszne 

ciasto.
W niedzielę rano odpust nie lada,
A po obiedzie plażowa laba.
Potem chłopaki grali w siatkówkę, 

Wakacyjna wymiana

Zakończyły się rozgrywki Klasy  
A Dębica w których brała udział 

drużyna seniorów LKS Brzosto-
wianka. Rozegrano po 26 spotkań a 
tabela wyników końcowych przed-
stawia się następująco:
1. Gryf           60   79:33
2. MAX-POL      48   63:45
3. Błękitni II      46   67:40
4. Bodzos         46   77:42

5. Wisłok         41   47:44
6. Podgórze       38   66:75
7. Żyraków       37   42:55
8. Brzostowianka  36   50:52
9. Nagoszyn       33   54:67
10. Brzeźnica      32   56:56
11. Inter          30   53:63
12. Paszczyniak    29   47:60
13. Straszęcin     26   40:73 
14. Parkosz       15   42:71

Zakończenie
rozgrywek

USŁUGI
SZYBKO I TANIO!
KRZYSZTOF SAMBORSKI

tel. (0-14) 68-30-462

	układanie płytek
	montaż płyt gipsowych
	szpachlowanie gipsowe
	malowanie

	układanie podłóg panelowych
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Aż Florek wskoczył do wody na główkę.
W poniedziałek Brodnica, zapiekanki, lody,
Odwiedziliśmy także duży dom handlowy.
Po kolacji pomysł zrodził się taki,
By bawiąc się w podchody wyprowadzić 

w las chłopaki.
I chociaż wtedy dobrze lało,
Wszystko się dziewczynom udało.
W środę śniadanie, jogurcik, herbatka,
A po kolacji miotełka, wiaderko i szmatka.
Jeszcze wcześniej, po obiedzie,
Dziewczęta z nogę z chłopcami przegrały 

w biedzie.
Nazajutrz wybraliśmy się do miasta Koperni-
ka,
znanego wszystkim Torunia, stolicy piernika.
W końcu nadeszła zielona noc,
Więc niektórzy woleli schować się pod koc.

Uczestnicy z Gorzejowej Chłopcy z Górzna wraz ze swoimi opiekunami

Fotointerwencja
Na terenie brzosteckiego rynku  

coraz wyraźniej daje się 
zauważyć zwiększoną liczbę parku-
jących aut. Powoduje to, zwłaszcza w 
godzinach szczytów i w dni targowe, 
zatłoczenie wszystkich ulic na rynku, 
a tym samym zmniejsza się bezpie-
czeństwo przechodniów, którzy nie 
mogą korzystać z chodników zajętych 
przez parkujące auta. Wielu kierow-
com z prostego lenistwa nie chce się 
parkować na nowym, wygodnym 
parkingu koło banku. Wolą łamać 
przepisy o ruchu drogowym byle 
zatrzymać się kilka metrów bliżej 
wybranego sklepu.

Większość osób przejeżdżających  
przez naszą gminę to użytkow-

nicy drogi krajowej Pilzno - Jasło. Do 
niedawna dla nich wszystkich wizy-
tówką naszej gminy były poniszczone, 
obskurne przystanki autobusowe. Od 
ubiegłego roku, systematycznie re-
montowano poszczególne przystanki. 
Dziś wzdłuż głównej drogi na terenie 
gminy stoją odnowione, estetyczne 
o jednakowej kolorystyce budowle. 
Wyposażone one zostały w ławeczki, 
kosz na śmieci oraz bardzo czytelne 
oznakowanie. Koszt całości prac re-
montowych wyniósł 31.403 zł.

Jak cię widzą, 
tak cię piszą

Drodzy Czytelnicy
Z przykrością zawiadamiamy, że uległa zmianie cena naszego czasopisma. Podwyżka spowodowana jest wzrostem cen 
druku. Natomiast członkowie redakcji w dalszym ciągu pracują społecznie.

Redaktor Naczelny
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UWAGA !
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpo-
wiada. Publikując materiał nadesłany 
redakcja nie bierze odpowiedzialności 
za treść, która może być sprzeczna z 
naszymi poglądami. Korespondencji 
i materiałów nie zamawianych nie 
zwracamy! Redakcja zastrzega sobie 
możliwość skracania materiałów.

Warto się uczyć geografii
Tablica informacyjna, która stanęła w miejscu  

zburzonego, mało funkcjonalnego i nie-
estetycznego punktu handlowego, wzbudza 
zainteresowanie wśród mieszkańców, jak i przy-
jezdnych. Niektórzy jednak mają kłopot z czyta-
niem zamieszczonej na niej mapy. Warto więc 
przypomnieć, że na każdej mapie północ znajduje 
się na górze planszy. Żeby można było z mapy 
korzystać w terenie, należy ją zorientować, czyli 
ustawić zgodnie z faktycznymi stronami świata. Z 
tych to właśnie powodów, a nie omyłki twórców, 
na mapie obok budynku Urzędu Gminy, kierunek 
drogi krajowej do Jasła jest dokładnie skierowany 
w stronę przeciwną niż wynikałoby to z kierunku 
jazdy po przebiegającej obok drodze.

Mały, ale potrzebny
Nowo zbudowany most w Grudnej Dolnej słu- 

ży nie tylko okolicznym mieszkańcom, 
ale wydatnie skraca drogę dowozu dzieci do 
nowopowstałego gimnazjum w Sieedliskach-
Bogusz. Inwestycja ta oszczędza czas dojaz-
du dzieci oraz zmniejsza koszty eksploatacji 
autobusu. Ten niewielki, jak można go nazwać 
mostek kosztował jednak niebagatelną sumę 
130.000 nowych złotych. Koszt jego budowy 
daje skalę porównawczą ile wynosiłby koszt 
budowy znacznie dłuższego i większego mostu 
w Skurowej.

Na ratunek mostu
Drewniany most na Wisłoce między Brzost- 

kiem a Skurową zbudowali żołnierze przed 15 
laty. Przez ten okres poddawano go tylko konser-
wacji. Używali go rolnicy, piesi a ostatnio użytkow-
nicy aut i to często o tonażu nie odpowiadającym 
jego warunkom eksploatacji. W lipcu br. starostwo 
powiatowe zamknęło most ze względu na jego 
stan techniczny zagrażający życiu użytkowników. 
W obronie tej przeprawy wystąpili mieszkańcy 
terenów za Wisłoką. W wyniku ich interwencji z 
mostu można korzystać tylko na własną odpowie-
dzialność. 31 lipca w UG spotkali się przedstawi-
ciele powiatu dębickiego i jasielskiego, wójtowie 
gmin Brzostek i Brzyska, oraz przedstawiciele 
z Blażkowej i Skurowej. Postanowiono, z braku 
środków na budowę nowego mostu, wzmocnić 
istniejącą konstrukcję.


