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Uroczystości 120-lecia OSP w Brzostku uświetnili ułani ze Szwadronu Niepołomice

VII dNI ZIEMI bRZostEckIEj

Ks. Proboszcz Jan Cebulak dokonał 
poświęcenia nowej remizy OSP

Odbyło się także wbijanie gwoździ  
w tablicę pamiątkową

Ułanów mogliśmy podziwiać dzięki ro-
dakowi Wojciechowi Staniszewskiemu

Uroczystość była okazją do wręczenia 
odznaczeń zasłużonym strażakom

Na stadionie GOSiR, ułani dali pokaz musztry paradnej, a po niej odbyły  
pokazy kawaleryjskie

Malowanie tatuaży cieszyło się dużym powodzeniem WTZ w Brzostku przygotowały loterię fantową
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Trzeci weekend lipca już po raz siódmy 
stał się świętem gminy Brzostek. Tego-

roczne obchody połączone były ze 120-le-
ciem Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzost-
ku oraz poświęceniem no-
wej remizy. Świętowanie 
rozpoczęła Msza Święta w 
Kościele Parafialnym, a po 
jej zakończeniu strażacy 
i ich goście przemasze-
rowali pod nową remizę 
prowadzeni przez ułanów 
ze Szwadronu Niepołomice 
w barwach 8 Pułku Ułanów 
ks. Józefa Poniatowskiego. 
Po zakończeniu uroczysto-
ści strażackich wszyscy 
udali się na stadion, gdzie 
koncertowały już kape-
le rockowe „Tug Boat” i 
„EveryNight”. W przerwie 
koncertu odbył się pokaz 
musztry paradnej oraz po-
kaz władania szablą i lancą 
w wykonaniu Szwadronu 
Niepołomice, komentowa-
ny przez rodaka Wojciecha Staniszewskie-
go. Gwiazdą wieczoru był zespół „Get Up”, 
grający największe przeboje polskie i zagra-
niczne. Po koncercie rozpoczęła się zabawa 
taneczna przy taktach zespołu „Mexicana” 
trwająca do późnych godzin nocnych. 
Kolejną atrakcją tego dnia był niezwykle 
efektowny pokaz sztucznych ogni.

 Niedzielne świętowanie rozpoczęło się 
przed południem Wyścigiem Samochodo-
wym o Puchar Wójta Gminy Brzostek dla 
kierowców amatorów na trasie Brzostek 

– Skurowa przygotowanym przez Automo-
bilklub Stomil Dębica. W godzinach popo-
łudniowych imprezę rozpoczęło „Świnkowe 
show rozrywkowe” – program dla dzieci, 
w którym nie zabrakło konkursów, zabaw, 
malowania tatuaży oraz zwierzaczków 
z baloników. Oprócz tego dzieci mogły 
bawić się na przygotowanym placu zabaw. 

Po południu zostały też wręczone nagrody 
zwycięzcom Wyścigu Samochodowego, a 
także przeprowadzono tzw. próbę Stewarta, 
w której mogli wziąć udział wszyscy chętni. 
Nie zabrakło w tym dniu różnorodnych 
koncertów i pokazów. Przed licznie zgro-
madzoną publicznością zaprezentowała 

się rodzima Kapela Ludo-
wa „Brzostowianie”, a po 
niej „mocne uderzenie” 
przedstawiły zespoły „The 
Reason” i „No Właśnie”. A 
potem kolejna zmiana stylu 
i mogliśmy podziwiać parę 
taneczną ze Studia „Pod-
karpacie” z Jasła, która za-
prezentowała się w tańcach 
standardowych. Nadmienić 
należy, że tancerka – Sabina 
Chomiszczak – jest brzo-
stowianką. Zaprezentowały 
się również rodzime młode 
wokalistki: Martyna Parat, 
Sara Dziedzic, Kinga Na-
wracaj i Ania Miszczak, 
przygotowane przez Jó-
zefa Parata, a następnie 
para taneczna przedstawiła 
tańce latyno-amerykań-

skie. Punktem kulminacyjnym był koncert 
zespołu „Pajujo”, który tak spodobał się w 
ubiegłym roku, że na liczne prośby, został 
zaproszony ponownie. Na koniec do tańca 
zagrał zespół „Takt”. 
 Pogoda dopisała, ludzie też, tak więc 
VII Dni Ziemi Brzosteckiej można uznać za 
udane.          /al/

VII dNI ZIEMI bRZostEckIEj

120 lat osp w brzostku
W dniu 19 lipca 2008 r. Ochotnicza Straż 

Pożarna w Brzostku obchodziła 120-
lecie istnienia oraz oddanie i poświęcenie 
nowej remizy oraz zakupionych samo-
chodów. Uroczystość rozpo-
częła się zbiórką na placu przy 
Szkole Podstawowej w Brzost-
ku jednostek OSP, pocztów 
sztandarowych OSP z terenu 
gminy Brzostek oraz z Koła-
czyc, Jodłowej, Brzysk, Pilzna 
i Czarnej, kompanii honorowej 
z OSP Kołaczyce, orkiestry 
dętej z OSP Jodłowa, zapro-
szonych gości, wśród których 
przybyli m. in.: Poseł na sejm 
i zarazem wiceminister skarbu 
Jan Bury, doradca ministra 
skarbu i prezes powiatowy PSL 
Bogdan Płodzień, komendant 
wojewódzki OHP w Rzeszowie 
Mariusz Szewczyk, Dyrektor 
WORD Krosno Jerzy Czech, 
radni sejmiku woj. podkarpac-
kiego Andrzej Reguła i Jan 
Pieniądz, Przewodniczący Rady Powiatu 
Tadeusz Kamiński, radni Rady Powiatu 
Maria Przebięda i Jan Chmura, Starosta 
Powiatu Dębickiego Władysław Bielawa, 
Komendant Powiatowy Policji w Dębicy 
Andrzej Świder, Kierownik Referatu Ruchu 
Drogowego KPP w Jaśle Andrzej Przebię-
da, Komendant Powiatowy PSP w Dębicy 
Wojciech Buszek, zastępca Komendanta 
Powiatowego PSP w Jaśle Bogdan Ziemba, 
Zarząd Powiatowy ZOSP: prezes Krzysztof 
Moskal i sekretarz Zbigniew Mróz, radni 

Rady Gminy w Brzostku na czele z Prze-
wodniczącą Zofią Skórską, burmistrzowie 
i wójtowie powiatu dębickiego, Zarząd 
Gminny OSP na czele z prezesem Piotrem 
Szczepkowiczem i Komendantem Krzysz-
tofem Zegarowskim, pracownicy Urzędu 
Gminy w Brzostku, sołtysi, prezes TMZB 

w Brzostku Krzysztof Kolbusz, przedstawi-
ciele miejscowych szkół i zakładów pracy 
oraz mieszkańcy Brzostku, po czym nastąpił 
przemarsz do kościoła parafialnego, gdzie 
odbyła się Msza święta koncelebrowana 
przez ks. Proboszcza Jana Cebulaka oraz 
strażaka OSP Brzostek ks. Pawła Sambor-
skiego, który odprawiał Mszę w ornacie 
ufundowanym przez OSP Brzostek dla 
Parafii Brzostek. Na zakończenie Mszy św. 
ks. Proboszcz ofiarował strażakom figurę 
Św. Floriana. Wszyscy zebrani przemasze-

rowali ulicami Brzostku do nowej remizy 
OSP. Strażacy złożyli wiązankę kwiatów 
pod tablicą Józefa Piłsudskiego. Przemarsz 
zebranych prowadził Szwadron Niepoło-
mice w barwach 8 pułku ułanów ks. Józefa 
Poniatowskiego i kompania honorowa. Na 
placu przy nowej siedzibie jednostki, zgod-

nie z ceremoniałem, dowódca 
uroczystości złożył meldunek o 
gotowości jednostek do uroczy-
stości oddania do użytku nowej 
remizy, poświęcenia obiektu i 
samochodów oraz uroczystości 
120-lecia OSP w Brzostku, po 
czym nastąpiło podniesienie 
flagi państwowej, a orkiestra 
odegrała hymn państwowy. Po 
tej części uroczystości odbyły 
się okolicznościowe wystąpie-
nia. Po wystąpieniu wójta gmi-
ny Brzostek ks. Proboszcz Jan 
Cebulak dokonał poświęcenia 
nowej remizy OSP. Po poświe-
ceniu prowadząca uroczystość 
druhna Maria Smoroń przed-
stawiła krótki rys historyczny 
Jednostki OSP Brzostek. 

	 Jak	 wynika	 z	 zapisów	 o	 dziejach	 na-
szej miejscowości już w 1870 roku rada 
miejska zaopatrzyła Brzostek w sprzęt 
gaśniczy – lecz nie było jeszcze zorganizo-
wanej straży ogniowej. Dopiero na skutek 
groźnego pożaru Browaru i okolicznych 
drewnianych domów w 1888r, nastąpiło 
należyte zorganizowanie OSP w Brzostku 
staraniem Andrzeja Tułeckiego i pana 
Bochnaka. Tak, więc rok 1888 przyjęto jako 

Prezes Jan Krajewski wręczył podziękowania za pomoc  
w formie dyplomów grawerowanych i okolicznościowych medali

Pogoda dopisała, ludzie też...
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rok założenia OSP Brzostek. Wówczas do 
oddziału wpisało się kilkunastu członków, 
którzy w późniejszym czasie ufundowali 
sztandar i została zakupiona jedna sikaw-
ka. Pogłębiali oni swą wiedzę w Jaśle, 
Pilźnie i Tarnowie. To późniejsi prezesi i 
naczelnicy OSP w Brzostku w osobach: 
druha Andrzeja Tułeckiego, druha Boch-
naka druha Jana Ziemnickiego, druha 
Michała Szwaji druha Mizerskiego, druha 
Karola Kwiatkowskiego, druha Adama 
Niewodowskiego, druha dr. Potoka, druha 
Szybista, druha Stanisława Nowińskiego, 
druha Jana Koniecznego, druha Bronisła-
wa Ziomka.
 W latach 1906-1911 Brzostecką Straż 
zaopatrzono w jednolite umundurowanie. 
Oraz utworzono też orkiestrę dętą, która 
jeszcze występowała w latach pięćdziesią-
tych po II wojnie światowej.
 Z wystąpienia z 1938 roku z okazji 
uroczystości 50-cio lecia istnienia OSP 
Brzostek wynika, że wówczas odbyło się 
poświęcenie pierwszej sikawki motoro-
wej.
 W okresie międzywo-
jennym Straż Brzostecka 
w minimalnym stopniu była 
wspierana przez władze 
miasteczka. Fundusze na 
potrzeby bieżące zdobywa-
no z różnego rodzaju im-
prez – festynów, przedsta-
wień, których organizato-
rami byli nie tylko strażacy. 
Czynnie do przygotowania 
tych imprez włączało się 
grono nauczycielskie miej-
scowej ówczesnej Szko-
ły Powszechnej. Z tych 
dochodów wybudowano 
pierwszą drewnianą remizę 
(obok budynku ówczesne-
go magistratu), w której 
umieszczono posiadany 
sprzęt gaśniczy. 
 Na tablicy pamiątkowej, która została 
wykonana w 1948 roku z okazji odnowienia 
starego sztandaru straży umieszczono datę 
istnienia OSP 1888 -1948. W tym miejscu 
pozwolę sobie wspomnieć o bohaterze 
OSP Brzostek druhu Józefie Szybowiczu, 
człowieku niezwykle skromnym. W latach 
okupacji z narażeniem życia swojego i swej 
rodziny przechował sztandar OSP Brzostek 
przeznaczony do zniszczenia, ukrył go za-
kopując w ziemi. Tam w niesprzyjających 
warunkach sztandar uległ częściowemu 
zniszczeniu i po wydobyciu go po wojnie 
ocalał tylko wizerunek Matki Boskiej i 
św. Floriana, który został wszyty w ufun-
dowany przez społeczeństwo Brzosteckie 
sztandar naszej jednostce. To dzięki niemu 
ocalał nasz pierwszy sztandar.
 W czasie okupacji Straż Pożarna 
w Brzostku nie zaprzestała działania i 
strażacy walczyli o wolność ojczyzny. Po 
zakończeniu II wojny światowej strażacy 
czynnie włączyli się do odbudowy Oj-
czyzny, usuwania i likwidacji zniszczeń 
i zgliszczy pozostawionych na wskutek 
działań wojennych. Z tego okresu działal-
ności straży pożarnej w Brzostku należy 
wymienić oddanych i zasłużonych sprawie 
strażaków: Adama Szczepanowskigo, 
Andrzeja Roszkowskiego, Ludwika Rosz-
kowskiego, braci Szybowiczów, Tadeusza 

Koniecznego, Franciszka Pietrzyckiego, 
Władysława Lisa, Edwarda Oprządka, 
Bronisława Ziomka, Czesława Rozwa-
dowskiego żyjącego i obecnie naszego 
zasłużonego i honorowego członka OSP 
Brzostek. W 1955 roku strażacy przystąpili 
do gromadzenia materiałów oraz środków 
finansowych i przystąpiono do budowy 
murowanej remizy strażackiej - garaży. Po 
wybudowaniu w dowód uznania i za wy-
niki osiągnięte w pożarnictwie Ochotnicza 
Straż Pożarna otrzymuje swój pierwszy sa-
mochód Star 21 oraz motopompę. Strażacy 
nie spoczęli na laurach i podejmują dalsze 
działania - budują społecznie i oddają 
do użytku - Dom Strażaka w Brzostku tj. 
biuro, świetlicę i salę narad. W tym okre-
sie Ochotnicza Straż Pożarna Brzostek 
otrzymuje drugi samochód „Żuk”. W tym 
czasie nasza jednostka staje się wiodącą na 
terenie gminy Brzostek. Posiadany sprzęt, 
zaangażowanie strażaków w akcjach 
ratowniczych, zawodach pożarniczych 
i ćwiczeniach doprowadza do tego, że 
straż nasza staje się jednostką wiodącą 
równnież na terenie ówczesnego powiatu 

jasielskiego. Nie bez osobistej satysfak-
cji, muszę podkreślić odnotowany fakt 
powołania w 1968 roku żeńskiej drużyny 
pożarniczej. Pierwsze ochotniczki to żony, 
córki, siostry strażaków: Szczepańska 
Janina, Kobak Ryszarda, Sieradzka (Pa-
tla) Stanisława, Konieczna (Sieradzka) 
Wiesława, Stanek Teresa, Świder Maria, 
Świder Zofia, Socha Zofia, Hajduk Maria, 
Oprządek Stanisława, Szpak Barbara, 
Pietrzycka Maria, Sieradzka (Źwięk) Zo-
fia, Roszkowska (Smoroń) Maria. Druhny 
wniosły do organizacji wiele nowych ele-
mentów społecznej działalności chociażby 
wspierając druhów w działaniach na rzecz 
prewencji, współpracy z innymi organiza-
cjami działającymi w naszym środowisku, 
współpracy ze szkołami. Odnotowaliśmy 
również wiele sukcesów w tworzeniu 
młodzieżowej drużyny pożarniczej przy 
Szkole Podstawowej w Brzostku tak wśród 
chłopców jak i dziewcząt. Od 20 lat przy-
gotowujemy wspólnie z nauczycielami SP 
i obecnie gimnazjum turniej „Młodzież 
zapobiega Pożarom” Młode dziewczyny 
MDP-Ż zdobywały również wysokie lokaty 
w zawodach pożarniczych.
 Organizacje tworzą ludzie – nie tylko 
zarząd i tu wszyscy jak jesteśmy możemy 
przywołać wspaniałe nazwiska strażaków 
ochotników Brzosteckiej OSP. To niemal 

całe rodziny grona wypróbowanych przyja-
ciół sprawdzonych nie tylko podczas akcji 
gaśniczych. Są to: Zdzisław Kwiatkowski 
Kazimierz Szybowicz, Andrzej Szybowicz 
Jan Trojan, Władysław Piłat, Eugeniusz 
Kania, Kazimierz Grygiel, Edward Chole-
wiak, Kazimierz Kamiński, Stanisław Cho-
lewiak, Mieczysław Lisowski, Sławomir 
Piątek, Jan Piątek, Kazimierz Sieradzki, 
Jerzy Sieradzki, Zdzisław Tułecki, Jan 
Krajewski, Kazimierz Patla, Stanisława 
Patla, Stanisława Oprządek – Cholewiak, 
Czesław Rozwadowski, Pietrzycki Fran-
ciszek, Edward Oprządek, Władysław Lis, 
Adam Szczepanowski, Andrzej Roszkowski, 
Ludwik Roszkowski, Tadeusz Konieczny, 
Bronisław Ziomek, - niestety wielu wymie-
nionych strażaków już nie żyje. 
 Warto również wspomieć iż na prze-
strzeni chociażby ostatnich 25 lat jednostka 
nasza wzbogaciła się o wiele potrzebnego 
do walki z żywiołami sprzętu chociażby:
- w 1981 r. w dowód uznania otrzymujemy 

nowy samochód Star 244
- w 1988 15 maja z okazji 100 lecia jed-

nostki mieszkańcy Brzostku fundują i 
wręczają nowy sztandar z 
tablicą pamiątkową.
- w 1991r. Rada Sołec-
ka wsi Brzostek zakupiła 
nowy samochód pożarniczy 
Żuk. 
 Mieliśmy, więc w latach 
90-tych: samochód Star 
244 z autopompą, samo-
chód Żuk, trzy motopompy 
radiotelefon aparat tlenowy 
oraz pełne umundurowanie 
bojowe. W latach 90-tych 
największą trudność, z jaką 
borykała się nasza jednost-
ka to brak bazy lokalowej 
tak garaży jak i świetlicy, 
sali zebrań i pomieszczeń 
socjalnych. Dotychczaso-
wa Remiza liczyła już wiele 
lat. Nie opłacało się w nią 
inwestować. Dlatego też na 

zebraniach sprawa budowy nowej remizy 
była ciągle aktualna. Zakupiony został 
budynek po byłej spółdzielni budownictwa 
i dzięki zaangażowaniu Wójta i pomocy 
finansowej Urzędu Gminy w Brzostku 
udało się tą trudną sprawę doprowadzić 
do końca. Jak widać szczęśliwie to jest 
obecna nasza Remiza.
 Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w 
Brzostku jest jednostką typu S-3, która w 
1995 roku została jako jedna z pierwszych 
w kraju włączona w struktury Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Siła 
bojowa, jaką dysponuje nasza jednostka 
w obecnym czasie to: dwa samochody 
ciężkie (GCBA) marki Iveco oraz samo-
chód ratownictwa technicznego (SRT) 
Peugeot Boxer, które zostały zakupione w 
2006 roku we Francji ze środków budżetu 
Gminy Brzostek. Za pomoc w tym zakupie 
chcielibyśmy jeszcze raz w tym miejscu po-
dziękować Wójtowi Gminy Panu Leszkowi 
Bieńkowi i wszystkim radnym Rady Gminy 
w Brzostku za zapewnienie środków na ten 
cel, a Panu Markowi Wojnarowi za pomoc 
w zrealizowaniu zakupu samochodów i 
całą dotychczasową pomoc. Dziękuję rów-
nież mieszkańcom Brzostku za wspieranie 
finansowe w doposażeniu w sprzęt specja-
listyczny zakupionych samochodów. 
 Nasza siła bojowa to nie tylko samocho-
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W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości
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Te dni będą na zawsze dla Brzostku, a 
nade wszystko dla mnie, dniami wy-

jątkowymi. Po raz pierwszy od 1938 roku 
zawitali do tego małego, podkarpackiego 
miasteczka ułani. Ostatnia kawaleria, która 
była w Brzostku to... niemiecka, nomen 
omen kwaterowała na terenie mojego go-
spodarstwa (wtedy należącego do mojego 
dziadka) we wrześniu 1939 roku.
 Kilka miesięcy temu przypadkowo roz-
mawiałem z wójtem gminy Leszkiem Bień-
kiem i tak narodził się pomysł, by Szwadron 
Niepołomice okrasił swoją obecnością dwie 
uroczystości, jakie wydarzyły się 19 lipca w 
Brzostku - 120-lecie powstania Ochotniczej 
Straży Pożarnej w tym uroczym miasteczku 
oraz rozpoczynające się VII Dni Ziemi 
Brzosteckiej.
 Przygotowania ruszyły pełną parą już 
z początkiem lipca, trzeba było przecież 

należycie przygotować gospodarstwo na 
przyjęcie koni, no i oczywiście wyjąt-
kowych ułanów, bo tylko takich można 
spotkać w niepołomickim szwadronie. 
Zjazd kawalerii rozpoczęli ułani Bartosz 
Litwiński i Jakub Grudzień, którzy wspie-
rani przez przyszłe małżonki stanęli kwaterą 
w Skurowej u kuzynostwa Michalaków. W 
sobotę rano dojechali chorąży Krzysztof 
Fularski i wachmistrz Rafał Roch Kowalski 
(nie z tych Kowalskich). Niestety wypadek 
samochodowy pod Pilznem wstrzymał w 
korku dowódcę rotmistrza Jana Znamca i 
rotmistrza Jana Słowika. Opóźnienie było 
tak duże, że zdążyli tylko podać wyjeżdża-
jącym ułanom sztandar. Szyk w składzie: 
Rafał Roch Kowalski na Ramzesie, Krzysz-
tof Fularski na Siwce, Jakub Grudzień na 
Wiwacie, Bartek Litwiński na Malwie i po 
mieczu brzostowianin Piotrek Staniszew-

ski na Eryku udał się pod kościół. Tam po 
Mszy sformował się strażacki pochód, który 
otwierała kawaleria, a za nią kompania 
reprezentacyjna straży pożarnej i jednostki 
strażackie z całego powiatu. Przemarsz 
przez rynek w Brzostku zakończył się przy 
nowo wybudowanej remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej. W tym czasie rotmistrz 
Jan Znamiec na Juniorze i rotmistrz Jan 
Słowik na Posejdonie dojechali do reszty 
ułanów i wszyscy ruszyli na przejażdżkę 
po Brzostku. Mieszkańcy witali współcze-
snych kawalerzystów radośnie, wychodzili 
na balkony, śpiewali piosenki. Po dotarciu 
na stadion GOSIR, ułani rozpoczęli pokaz 
musztry paradnej, a po niej pokazy kawa-
leryjskie. Brawom i zachwytom nie było 
końca, ułani tymczasem cięli szablami łozy, 

Przybyli ułani... do Brzostku

Dni Ziemi Brzosteckiej 2008 ze Szwadronem Niepołomice!

dy ratownicze, ale również grono wyszko-
lonych ludzi, cały czas się doszkalających, 
gotowych, aby w każdej chwili dnia czy 
nocy nieść pomoc. Terenem działania jest 
Gmina Brzostek oraz w razie potrzeby 
prowadzimy również działania ratownicze 
poza jej granicami. Głównymi zadaniami 
realizowanymi przez naszą OSP jest nie-
sienie pomocy ludziom podczas: wypadków 
drogowych, pożarów, powodzi, wichur 
oraz innych miejscowych zagrożeń.

 Później nastąpiło wbicie gwoździ w ta-
blicę pamiątkową, co jest wyrazem podzię-
kowania za pomoc okazywaną jednostce 
OSP Brzostek wraz z wpisem do księgi pa-
miątkowej. Uroczystość oddania do użytku 
nowej remizy i 120-lecia OSP w Brzostku 
to historyczna chwila i wspaniała okazja do 
wręczenia odznaczeń. Złotym Medalem za 
Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: 

Stanisław Cholewiak, Kazimierz Kłęk, 
Józef Niklewicz, Maria Smoroń, Srebrnym 
Medalem: Sylwester Drapich, Grzegorz 
Gajda, Zdzisław Godniak, Piotr Halz, 
Grzegorz Kłęk, a Brązowym: Waldemar 
Baran, Łukasz Godniak, Rafał Godniak, 
Jurek Kawalec i Wiktor Wypiór. Odznakę 
Wzorowego Strażaka otrzymali: Krzysztof 
Baran, Iwona Godniak, Jarosław Klich, 
Piotr Kula, Łukasz Potrzeba i Seweryn 
Surdel. Weterani OSP Brzostek otrzymali 
odznaczenia za wysługę lat: Sławomir 
Piątek (60 lat), Stanisław Cholewiak (60), 
Czesław Rozwadowski (60), Mieczysław 
Lisowski (60), Edward Cholewiak (50), 
Zdzisław Tułecki (45), Julian Zastawny 
(40) i Jan Krajewski (40).
 Po wręczeniu odznaczeń nastąpiły wy-
stąpienia zaproszonych gości, a później głos 
zabrał w imieniu Jednostki OSP Brzostek jej 
Prezes Jan Krajewski, który wręczył podzię-

kowania za pomoc w formie dyplomów gra-
werowanych i okolicznościowych medali. 
Prezes w swoim wystąpieniu podziękował 
gorąco panu Leszkowi Bieńkowi Wójtowi 
Gminy Brzostek, Radzie Gminy, władzom 
Związkowym Ochotniczych Straży Pożar-
nych za pomoc merytoryczną przy budowie 
oddanego obiektu, a księdzu proboszczowi  
Janowi Cebulakowi i druhowi księdzu Paw-
łowi Samborskiemu za celebrę  uroczystości 
i opiekę duszpasterską. Podziękował też w 
imieniu odznaczonych i wyróżnionych na 
tej uroczystości za docenienie starań na 
rzecz ochrony przeciwpożarowej.
 Po zakończeniu uroczystości Prezes 
zaprosił wszystkich na poczęstunek i 
dalsze świętowanie na obiekty Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku i 
na rozpoczynające się obchody Dni Ziemi 
Brzosteckiej.

Zarząd OSP

20 lipca Automobilklub Stomil w Dębicy 
zorganizował samochodowy wyścig 

górski o Puchar Wójta Gminy Brzostek. 
Zawody te były rozegrane w ramach obcho-
dów Dni Ziemi Brzosteckiej. 
Wyścig cieszył się bardzo du-
żym zainteresowaniem zarówno 
ze strony zawodników, jak i 
licznie przybyłych entuzjastów 
sportów samochodowych.
 Na starcie stanęło kilkadzie-
siąt załóg z południowej Polski. 
Zawodnicy rywalizowali ze 
sobą w klasach w zależności od 
pojemności silnika oraz specjal-
nej klasie „mieszkańcy Gminy 
Brzostek”. Pogoda dopisała 
wszyscy mieli równie warunki 
do rywalizacji.
 Trasa wyścigu na drodze 
Brzostek (most) – Skurowa była 
ciekawa, szybka a zarazem tech-
niczna. Odcinek był kręty, w 2 
miejscach w celu zmniejszenia 
prędkości ustawiono szykany. Startujący 
w wyścigu mieli do pokonania 4 przejazdy 
(1 treningowy bez pomiaru czasu, oraz 
3 wyścigowe z pomiarem, z których do 
klasyfikacji końcowej wliczane były 2 

najszybsze). Najlepsze czasy przejazdów 
uzyskał Grzegorz Dul z AMK Mielec 
jadący samochodem Subaru Impreza i 
wyniosły one odpowiednio 1:19,1 i 1:14,8. 

Kilku startujących nie ukończyło zawodów 
z powodu wypadnięcia z trasy i uszkodzenia 
samochodu.
 Dla zwycięzców w poszczególnych 
klasach organizatorzy ufundowali pucha-

ry, które wręczali: Wójt Gminy Brzostek 
Leszek Bieniek – gospodarz zawodów, a 
także Jerzy Matelowski Prezes Automobil-
klubu Stomil w Dębicy oraz Jerzy Potrzeba 
– sołtys Brzostku. 
 Na zakończenie tych zawodów licznie 

zgromadzonej publiczności 
swoje umiejętności sportowe 
zaprezentował zawodnik Au-
tomobilklubu Stomil w Dębicy 
Adam Sidor na Subaru Impreza 
kręcąc efektowne piruety. Nie 
obyło się też bez „palenia gum” 
ku uciesze widzów.
 Nad prawidłowym przebie-
giem wyścigu czuwali działacze 
Automobilklubu oraz policjanci 
z KPP w Dębicy i strażacy z 
OSP. 
 Ponadto na stadionie spor-
towym w Brzostku została 
przeprowadzona dla publicz-
ności tzw. próba STEWARTA 
polegającą na jak najszybszym 
przejechaniu samochodem wy-
znaczonego odcinka z piłeczką 

umieszczoną na masce samochodu. W tych 
bardzo widowiskowych zawodach zwycię-
żyli: (pani Małgorzata Batycka i Jarosław 
Zegarowski.

Bartłomiej Skórski

Na starcie stanęło kilkadziesiąt załóg z południowej Polski

Wyścig o Puchar Wójta Gminy Brzostek
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Z MARYJĄ BĄDŹMY UCZNIAMI CHRYSTUSA

O D P U S T
W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ W PRZECZYCY

w dniach od 13 do 20 sierpnia 2008 r. 
Środa 13.VIII. 2008

godz. 1730 Odsłonięcie Cudownej Figury, Godzinki
  1800 Msza Św. z kazaniem - rozpoczęcie Odpustu

Czwartek 14.VIII - Dzień Rycerstwa Niepokalanej
godz. 700  Msza Św. z kazaniem
  1000 Msza Św. z kazaniem 
  1800 Msza Św. z kazaniem. Czuwanie modlitewne.
  2100 Apel Jasnogórski.

Piątek 15.VIII - Centralna Uroczystość Odpustowa 
godz. 700  Msza Św. z kazaniem
  900  Msza Św. z kazaniem
  1100 SUMA ODPUSTOWA
    poświęcenie wieńców żniwnych.
  1600 Msza Św. z kazaniem.

Sobota 16.VIII
godz. 700  Msza Św. z kazaniem
  1000 Msza Św. z kazaniem dla ministrantów i lektorów
  1800 Msza Św. dla Straży Pożarnych, Leśników, 
    Policjantów, Myśliwych i Służb Mundurowych.

Niedziela 17. VIII 
godz. 700  Msza Św. z kazaniem
  900  Msza Św. z kazaniem
  1100 Msza Św. z kazaniem
  1600 Msza Św. z kazaniem dla młodzieży

Poniedziałek 18.VIII
godz. 700  Msza Św. z kazaniem
  1000 Msza Św. z kazaniem dla Róż Różańcowych
  1800 Msza Św. z kazaniem dla Rolników

Wtorek 19.VIII - Błogosławieństwo dzieci i rodzin
godz. 700  Msza Św. z kazaniem
  1000 Msza Św. z kazaniem
  1800 Msza Św. z kazaniem

Środa 20.VIII - DZIEŃ CHORYCH
godz. 700  Msza Św. z kazaniem
  1000 Msza Św. z kazaniem
  1800 Msza Św. z kazaniem

Zakończenie Odpustu
Codziennie o godz. 630 odsłonięcie Cudownej Figury Matki Bożej Przeczyckiej i Godzinki. O godz. 930 i 1730 Modlitwa Różańcowa.

Maryjo, Któraś w Przeczycy tron łaski obrała obdarzaj nas swoją opieką

Z prac Rady Gminy
XX sesja Rady Gminy Brzostek miała 

miejsce 15 lipca br. Obrady prowa-
dziła Przewodnicząca Rady Gminy Zofia 
Skórka. Podczas obrad Wójt Gminy złożył 
informację z realizacji uchwał. W okresie 
objętym sprawozdaniem podjęto następu-
jące działania: Zarządzeniem Nr 58/2008 
Wójta Gminy Brzostek z dnia 26 czerwca 
br. wprowadzono układ wykonawczy do 
uchwały Nr XIX/135/2008 Rady Gminy 
Brzostek dotyczącej zmiany uchwały bu-
dżetowej na 2008 rok. Realizując uchwałę 
Nr XVI/117/2008 z dnia 22 kwietnia br, 

dokonano sprzedaży w drodze przetargu 
działki rolnej zabudowanej oraz działki le-
śnej położonych w Brzostku. Sporządzono 
i ogłoszono wykaz do sprzedaży działki 
rolnej położonej w Zawadce Brzosteckiej, 
zgodnie z uchwałą Nr XVII/130/2008 z 
dnia 8 maja br. 
W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła 
uchwały w sprawie: 
• zmiany uchwały budżetowej na 2008 

rok
• utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr 

XVI/114/2008 w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej

• zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
na finansowanie zadania inwestycyjnego 
pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Kleciach”.

• sprzedaży w drodze przetargu działek 
położonych w Kamienicy Górnej

• zmiany Uchwały Nr XVII/128/08 Rady 
Gminy Brzostek z dnia 8 maja 2008 roku o 
przystąpieniu Gminy Brzostek do realiza-
cji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

• zmiany planu sieci publicznych szkół pod-
stawowych i gimnazjów prowadzonych 
przez Gminę Brzostek oraz określenia 
granic ich obwodów.

E. Szukała

kręcili lancami młyńce, skakali przez baliki 
ze słomą. Brylowali zwłaszcza dowódca 
szwadronu rtm. Jan Znamiec i wachmistrz 
Rafał Roch Kowalski. Po poka-
zach tradycyjnie zaimprowizo-
wano mały obóz kawaleryjski, 
gdzie zdjęciom i pytaniom 
nie było końca. Zwłaszcza 
hodujący konie rolnicy z zain-
teresowaniem pytali o Juniora 
i Wiwata. Pod wieczór, po 
odprowadzeniu koni, szwadron 
wziął pełny udział w zabawie 
ludowej. Kawaleria bawiła się 
i śpiewała należycie, jak trady-
cja każe. Zwyczajowo wypito 
zdrowie konia (bez jazdy na 
krzesłach, bowiem były tylko 
ławki). Ostatni o piątej nad 
ranem „całował bęben” Rafał 
Roch Kowalski, po czym udał 
się na zasłużony odpoczynek!
 Niestety nic nie może wiecz-

nie trwać. Następnego dnia po obiedzie, 
szwadron rozpoczął odwrót do Krakowa. 
Ostatnim akcentem obecności ułanów w 
Brzostku był wachmistrz Roch Kowalski, 
który w oczekiwaniu na transport udał się z 

wizytą do remizy strażackiej, skąd na wieść 
o przyjeździe koniowozu galopem, tylko na 
oklep i na kantarze z uwiązem pędził przez 
rynek brzostecki i ulicę Mysłowskiego, 
wzbudzając w mieszkańcach tak podziw 

jak i przerażenie!!!
 Koledzy, dziękujemy Wam 
za Waszą obecność, to wiel-
ka radość i honor móc gościć 
Was w naszym gospodarstwie. 
Jakże miło było, gdy sąsiadka 
mówiła moim rodzicom:” jak 
ich zobaczyłam, to łzy mi do 
oczu napłynęły...” Dzięki Wam 
mieszkańcy mogli zobaczyć 
kawalerię, te słynne „malowane 
dzieci” z piosenki, którą kolejne 
pokolenia śpiewają na wese-
lach, przyjęciach i zabawach 
ludowych. Dzięki Wam mogli 
zobaczyć, jak oni wyglądali.
 Dziękujemy Wam bardzo po-
zostając z wiarą, że to nie był 
ostatni raz...

Wojciech StaniszewskiJedną z większych atrakcji były efektowne 
pokazy kawaleryjskie
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Pierwsza wzmianka o miejscowości 
PRZECZYCA pochodzi z początku 

XIV w. i dotyczy przejęcia tej wioski od 
pierwotnych właścicieli Benedyktynów 
Tynieckich, na zasadzie rekompensaty 
za utracone, a przekazane klasztorowi w 
dzierżawę posiadłości w Bieczu, przez 
biskupstwo krakowskie. Parafia Przeczyca 
powstała w XIV wieku (1312 r. lub 1348 r.) 
i należała do rozległej diecezji krakowskiej. 
Istniała już w XIV wieku, bo tutaj biskup 
Piotr Wysz wydaje z datą 31 X 1401 roku 
dekret dotyczący bractwa Najświętszej Ma-
rii Panny. Według ks. Jana Długosza parafia 
w Przeczycy miała tytuł 
św. Michała, a należały 
do niej wioski: Przeczy-
ca, Dęborzyn, Jaworze 
i Zagórze. Przypuszcza 
się, bazując na tradycji 
ludowej, że pierwszy 
kościół w Przeczycy 
istniał już na zamku i 
uległ zniszczeniu wraz 
z nim w czasie najazdu 
tatarskiego. Natomiast 
pierwszy kościół para-
fialny zbudowany w XIV 
wieku został spalony w 
czasie najazdu Jerzego 
Rakoczego w XVII wie-
ku. Według wizytacji z 
przełomu XVI i XVII 
wieku (1595r. i 1610r.) 
w kościele drewnianym, 
w którego prezbiterium 
strop był beczkowaty, 
a w nawie płaski, znaj-
dowała się w ołtarzu głównym łaskami 
słynąca figura Matki Boskiej Przeczyckiej. 
W kościele tym, w świetle innego przeka-
zu, były dzwony. Jeden z nich pochodził z 
1504 roku. Trzeci kościół, także drewniany 
wzniesiono około 1687 roku, przez pro-
boszcza ks. Gallusa Bielowicza. Dotrwał 
on do roku 1907, kiedy to został rozebrany. 
Kościół ten według spisu inwentarza z 1798 
roku nie miał bocznych kaplic i dobudo-
wano do niego murowaną zakrystię. Inne 
źródło z 1835 roku podaje, że dach kościoła 
był kryty gontami, a dzwonnica, która stała 
początkowo osobno, była przybudowana do 
kościoła. Figura Matki Bożej znajdowała 
się w głównym ołtarzu i była zasłaniana 
obrazem Św. Michała - patrona parafii. Po 
rozbiorach parafia Przeczyca należy do 
nowo utworzonej diecezji tarnowskiej, a 
od 1809 roku przechodzi do diecezji prze-
myskiej. Nowy kościół murowany, stojący 
do dziś, zaczęto budować w 1904 roku, a 
ukończono go w 1906 roku. W 1925 roku 
parafia Przeczyca przeszła ponownie do 
diecezji tarnowskiej.
 Czas powstania cudownej statuy Matki 
Boskiej Przeczyckiej określa się na lata 
1460-1470. Suknia Matki Bożej jest w stylu 
gotyckim, ale twarze Maryi i Dzieciątka 
mają wygląd renesansowy. Niektórzy hi-
storycy sztuki sugerują, że figura została 
wyrzeźbiona w jednej ze szkół Wita Stwo-
sza na Węgrzech. Jest to rzeźba wykonana 
w drzewie lipowym lub gruszkowym, o 
wysokości 120 cm. Matka Boża na prawej 
ręce trzyma Dzieciątko Jezus. Udokumento-

wany kult Matki Boskiej Przeczyckiej sięga 
XVI wieku. Jako wotum z datą 3 maja 1679 
roku został ofiarowany obraz malowany na 
desce. Przed Matką Bożą klęczy szlachcic, 
herbu Prus a pod obrazem znajduje się na-
pis: „Ja Jan Józef Grzybowski, zeznawam, 
że w ciężkiej bardzo chorobie będąc tak, 
że nikt mi żywota nie tuszył, ofiarowałem 
się na to miejsce do Najświętszej Pannie 
Maryi Przeczyckiej y wielkiej doznałem 
pomocy, bo w krótkim czasie ozdrowiałem, 
na znak wdzięczności Matce Miłosierdzia 
to wotum oddaję”. Szlachcic ten pochodził 
prawdopodobnie z Lublina, co świadczyło-

by o szerokim zasięgu kultu Matki Boskiej 
Przeczyckiej w XVII wieku. Były też inne 
wota. W 1804 roku władze austriackie 
skonfiskowały naczynia liturgiczne, które 
przeznaczono na wojnę Austrii z Napole-
onem. W tym samym czasie zginęły też 
wota. Ogółem Austriacy zabrali około 30 
wotów, resztę ukradł złodziej. Ludzie ofia-
rowali jednak dalsze wota. Z początkiem 
XX wieku Matka Boska miała kilka sznu-
rów korali oraz złoty pierścień ofiarowany 
przez księcia Franciszka Woronieckiego. 
 Do Przeczycy przychodziły liczne piel-
grzymki nie tylko z okolicznych wsi, ale 
nawet w Węgier i Słowacji. Andrzej Kuro-
patnicki w książce „Geografia albo dokład-
ne opisanie Królestwa Galicji i Lodomerii” 
z 1786 roku wspomina o słynnym z cudów 
wizerunku Matki Boskiej Przeczyckiej. 
Pisarz Józef Ignacy Kraszewski podaje, że 
Przeczyca już w XV i XVI wieku znana 
była jako miejsce wielkiego napływu ludzi, 
w tym także żebraków, obok Częstochowy, 
Kalwarii, Świętego Krzyża, Szczepanowa, 
Gniezna, Rzeszowa, Zawady koło Dębicy. 
Odpust odbywał się w Przeczycy na Obja-
wienie św. Michała - 8 maja. Po zaborach 
pielgrzymki do Przeczycy osłabły, ponowne 
ożywienie ruchu pielgrzymkowego obser-
wujemy dopiero w latach trzydziestych 
dziewiętnastego wieku. W 1831 roku 
wprowadzono w parafii drugi odpust na 
Wniebowzięcie Matki Bożej. Wizytacja 
dekanalna z 1837 roku potwierdza ożywie-
nie kultu, podkreślając, iż wśród okolicznej 
ludności utarło się przekonanie, że „Maryja 

Przeczycka przeczy złu i nieszczęściu”. 
 Wielkimi czcicielami i propagatorami 
kultu Matki Boskiej Przeczyckiej byli 
proboszczowie przełomu XIX i XX wie-
ku:ks. Michał Biały (1880-1896) oraz ks. 
Stanisław Konopacki (1896-1920), który 
wybudował nowy kościół murowany i nosił 
się z zamiarem podjęcia starań o koronację. 
Za czasów posługi proboszcza Konopackie-
go na odpust Wniebowzięcia przybywało 
około 20 000 ludzi. W 1906 r. w czasie po-
święcenia, a w 1908 r. podczas konsekracji 
dokonanej przez sufragana przemyskiego 
ks. bpa Karola Fischera zmieniono tytuł 

kościoła ze św. Michała 
na Wniebowzięcie Naj-
świętszej Maryi Panny. 
Starania o koronację 
podjął mianowany w 
połowie 1920 roku nowy 
proboszcz parafii ks. Sta-
nisław Machnik. Cuda i 
łaski zaczęto oficjalnie 
spisywać na Boże Naro-
dzenie 1920 roku. Dnia 
18 IV 1922 roku wysłano 
pismo z parafii do Kurii 
Biskupiej w Przemyślu 
inicjujące starania o ko-
ronację Matki Boskiej 
Przeczyckiej. 
 Animatorami przedsię-
wzięć koronacyjnych 
by l i :  ks .  S tan i s ław 
Machnik - proboszcz, 
pan Włodzimierz Ka-
czorowski - dziedzic i 
kolator z Przeczycy,  oraz 

rodak pochodzący ze Skurowej ks. dr Józef 
Jałowy (1885-1954) - katecheta rzeszow-
skiego Gimnazjum im. ks. Stanisława Ko-
narskiego, opiekun Towarzystwa Sług św. 
Zyty, moderator Sodalicji Mariańskiej Pań; 
później zaś w latach 1931-1934 budowniczy 
kościoła Chrystusa Króla w Rzeszowie. 
Dla przeprowadzenia koronacji konieczne 
było:
- udowodnienie starożytności kultu (anti-

quitas cultus)
- sporządzenie listy łask i cudów (copia 

gratiarum)
- wykazanie, że Przeczyca jest miejscem 

pielgrzymkowym (locum peregrinan-
tium).

W odpowiedzi na pismo z 18 IV 1922 roku 
Kuria Biskupia w Przemyślu powołała 10 V 
1922 r. Komisję, której przewodniczył ks. dr 
Stefan Momidłowski. Komisja ta w dniach 
3 i 4 sierpnia 1922 roku wysłuchała świa-
dectw wiernych którzy doznali łask i cudów. 
Przesłuchano wielu świadków, zaprotoko-
łowano zaś pod przysięgą 109 świadectw. 
Sprawozdanie z prac Komisji złożono 12 
listopada 1922 r. Dekretem z dnia l lutego 
1923 roku biskup Józef Sebastian Pelczar 
uznał „statuę Matki Boskiej w Przeczycy za 
łaskami słynącą”. W oparciu o ten ostatni 
dokument parafia skierowała pismo do Ojca 
Świętego Piusa XI na Wielkanoc 1924 roku 
z prośbą o pozwolenie na koronację koro-
nami papieskimi. 25 VI 1924 roku Kapituła 
Bazyliki Watykańskiej udzieliła pisemnej 

Fragment głównego ołtarza z Cudowną Figurą Matki Bożej

KRÓTKA HISTORIA SANKTUARIUM I CUDOWNEJ 
FIGURY MATKI BOSKIEJ PRZECZYCKIEJ
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Dzień 15 sierpnia 1906 roku - został 
wyznaczony przez Bożą Opatrzność 

- na Uroczystość poświęcenia kościoła. 
Dzień ten najmilszy i najpamiętniejszy 
w moim życiu wspomina Ks. proboszcz 
przeczycki budowniczy nowego Kościoła 
Ks. Stanisław Konopacki. 
 Poczytuję sobie za szczególną łaskę 
Bożej Dobroci, że pozwoliła mi z moimi 
parafianami doczekać dnia poświęcenia 
nowego kościoła – wzniesionego ku chwale 
Bożej ku chwale Trójcy Przenajświętszej po 
dwóch latach pracy i ofiar wiernego ludu.
 Domy Boże wznosi wiara ludu, ona 
czyni cuda ofiarami i poświęceniem, i jej 
wysiłkom błogosławi Ręka Bożej Opatrz-
ności. Nie zapomnę nigdy nieustających 
objawów Bożego błogosławieństwa na 
polach i po domach - ubożuchnego ludu 
parafii przeczyckiej poprzez wszystkie lata - 
poświęcenie, składanie ofiar i gromadzenie 
materiałów na budowę Domu Bożego. 
 Dnia 15 sierpnia po cichej Mszy świętej 
w starym kościele, zaczęła się ceremonia 
poświęcenia. Najpierw procesja z Księ-
dzem Infułatem Jakubem Federkiewiczem 
i kapłanami przed Najświętszy Sakrament. 
Tu mieszkał Pan Jezus, błogosławił, na-
uczał, karmił lud swój przez wieki i Sam 
bezpośrednio - przez Ciało i Krew swoją 
Najświętszą i przez posługę kapłanów - te-
raz, gdy kościółek drewniany - ze starości 
pochylił się i jak każde ludzkie dzieło uległ 
zniszczeniu - nadeszła chwila, że Pan Jezus 
w Najświętszym Sakramencie obecny po 
raz ostatni pobłogosławi lud wierny i opuści 
to uświęcone swoją obecnością i modli-
twami kilku pokoleń wiernych - miejsce i 
pójdzie wśród śpiewów i uwielbienia - na 
nowy ołtarz, do nowego domu. 
 Pożegnałem stary kościółek w imieniu 
własnym i moich poprzedników, w imieniu 
żyjącego pokolenia i pokoleń minionych 
- wśród płaczu ludu - dziękowałem Panu 
Jezusowi za wszystkie łaski tu udzielone, 
przepraszałem za wszystkie winy w tej 
parafii popełnione i prosiłem o nowe bło-
gosławieństwo dla obecnych i przyszłych 
parafian. Wśród śpiewu „Boże w dobroci” 
wyniósł ksiądz Infułat Najświętszy Sakra-
ment ze starego kościółka idąc w procesji z 
wielotysięczną rzeszą ludu do nowego ko-
ścioła wśród blasków południowego słońca 
- pod lazurowym - wolnym od najmniejszej 
chmurki niebem.

KONSEKRACJA KOŚCIOŁA 
sprawozdanie kronikarza
 We wtorek 30 czerwca 1908 r. po połu-
dniu przybył Ks. Biskup, przeprawiwszy 
się promem przez Wisłokę do Przeczycy. 
Już na brzegu rzeki witał go kolator, Wło-
dzimierz Kaczorowski, właściciel Prze-
czycy, a zarazem komisarz w starostwie 
pilzneńskim. Tutaj także jeden z włościan, 
dowódca mężnej i pięknie ubranej banderii 
konnej, przemówił do Ks. Biskupa, poczym 
banderia wzniosła gromki okrzyk na powi-
tanie Arcypasterza - i zaczęła przed jego 
powozem podążać ku kościołowi. 
 W miejsce dawnego drewnianego 
kościoła, który za służbę podziękował, 
stanął tu kościół nowy, murowany z cegły 
i z kamienia, w stylu gotyckim, o trzech 
nawach, z których środkowa ma kształt 
krzyża, z wieżą na froncie, według pla-
nów architekta Stanisława Majerskiego z 
Przemyśla, z ofiar parafian, a za staraniem 
Ks. Stanisława Konopackiego, proboszcza 
miejscowego, który tu od lat 12 pracuje. 
Już za poprzedniego proboszcza ś.p. Ks. 
Michała Białego zaczęto zbierać fundusze 
na ten kościół. W nowym Kościele są trzy 
ołtarze. W wielkim nowym ołtarzu jest cu-
downa statua Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
Jezus, ze starego kościoła tu przeniesiona, w 
okolicy bardzo czczona, tak, że lud licznie 
się tu gromadzi, zwłaszcza na odpusty. 
Dwa boczne ołtarze przeniesione ze starego 
kościoła. Szczyt wieży pokryty jest blachą, 
sam kościół dachówką; ogrodzenia jeszcze 
nie posiada. Kościół ten poświęcił 15 sierp-
nia 1906 r. Ks. infułat Jakub Federkiewicz; 
teraz zaś Ks. Biskupowi Wizytatorowi 
Józefowi Karolowi Fischerowi przypadło 
go konsekrować. Dlatego Ks. Biskup po 
ingresie i wstępnym nabożeństwie przeniósł 
procesjonalnie do kaplicy na cmentarzu 
relikwie ss. Angeli et Adauctae Martyrum, 
które ze sobą przywiózł a następnego dnia 
w wielkim ołtarzu miał umieścić, a potem 
Najśw. Sakrament. Kapłani odmówili w tej 
kaplicy Matutinum i Laudes o śś. Męczen-
nikach; wierni w kaplicy, zmieniając się, 
przez całą noc śpiewali.
l lipca 1908 r. Ks. Biskup rozpoczął o godz. 
7 rano długi wspaniały obrzęd konsekracji 
kościoła. Skończywszy go przemówił od 
ołtarza, w gorących słowach dziękując 
wszystkim, którzy się do budowy tego 
kościoła przyczynili. Jeden z kapłanów 

przeniósł procesjonalnie Najśw. Sakrament 
z kaplicy do kościoła, poczym Ks. Biskup 
odprawił przed wielkim ołtarzem Mszę 
św. Po krótkiej przerwie, w czasie której 
Ks. Biskup spożył na plebanii śniadanie, 
wyszedł o godz. 11:00 ze Sumą, z asystą i 
wystawieniem Najśw. Sakramentu, Ks. Ma-
łek proboszcz kołaczycki. Kazanie wygłosił 
Ks. Józef Lenartowicz, proboszcz z Lubczy; 
na zakończenie Ks. Biskup prowadził 
procesję wokół kościoła. Nabożeństwo wy-
padło bardzo okazale. Uświetnili je oprócz 
licznych kapłanów diecezji przemyskiej 
obecnością swoją także kapłani sąsiedniej 
diecezji tarnowskiej mianowicie prócz 
wymienionego już Ks. proboszcza Lenar-
towicza, Ks. dziekan i proboszcz z Pilzna 
Karola Fąferko i jeszcze dwóch czy trzech 
kapłanów, - ze świeckich kolatorstwo, p. 
starosta Bogucki, prezes Rady powiatowej 
Mikołaj hr. Rej, pp. Witoldowie Lewiccy i 
inni. Ks. Proboszcz podejmował gościnnie 
obiadem licznych gości; zdawało się, że 
rozszerzyły się ściany bardzo szczupłej 
plebanii. Po obiedzie Ks. Biskup udzielał 
Sakr. Bierzmowania, do którego przystąpiło 
874 osób. 
 Wieczór podejmowali ze staropolską 
gościnnością Ks. Biskupa wraz z ducho-
wieństwem: i obywatelstwem Kaczorow-
scy. Ogród przed dworem był oświetlony 
kolorowymi lampionami. Wśród towarzy-
stwa panował nastrój bez wymuszenia po-
ważny, a serdeczny. Po wieczerzy proszono 
Ks. Biskupa na ogród, gdzie urządzono 
sztuczne ognie, które się dobrze udały. 
Ludność wiejska zgromadziła się licznie 
przed dworem, by patrzeć na niezwykłe dla 
niej widowisko; najwięcej było dzieci. 
 Nazajutrz 2 lipca, w dzień Nawiedzenia 
N. P. Maryi, Ks. Biskup odprawiwszy Mszę 
Św. o godz.7 rano, katechizował dzieci. W 
parafii są trzy szkoły: w Przeczycy, Skuro-
wej i Demborzynie. Po Sumie, którą o godz. 
10 odprawił Ks. dr. Stefan Momidłowski, 
Ks. Biskup powiedział kazanie. Spieszył się 
w tym dniu, by do następnej parafii przybyć 
wcześnie, wiedział bowiem, że czeka go 
tam wielka praca. 
 W czasie obiadu zebrała się we dworze 
banderia konna w liczbie 250 koni, która 
tam została ugoszczona i odfotografowa-
na, potem przybyła przed plebanię, by Ks. 
Biskupa odprowadzić do dalszej parafii.

Kronika Diecezji Przemyskiej 
rok 1909 s. 42 - 44.

Poświęcenie nowego Kościoła w Przeczycy 15 sierPnia 1906r. 
Przez Ks. infułata JaKuba fedeKiewicza z Przemyśla

zgody na przeprowadzenie aktu koronacji. 
Ze względu jednak na śmierć biskupa Pel-
czara (+ 28 III 1924) i trwającą w diecezji 
roczną żałobę koronację odłożono na 15 
VIII 1925 roku. Koronacji dokonał ks. bp 
Karol Józef Fischer - sufragan przemyski w 
asyście ks. bpa Leona Wałęgi - ordynariusza 
tarnowskiego i ks. bpa Edwarda Komara - 
sufragana tarnowskiego kaznodziei podczas 
uroczystości. W koronacji wzięło udział du-
chowieństwo oraz około 40 000 wiernych.  
Przed koronacją Matka Boska Przeczycka 
miała na głowie dwa rodzaje koron: drew-
nianą - wykonaną w stylu kazimierzowskim 
oraz blaszaną, posrebrzaną - w typie korony 

habsburskiej, fundowaną przez Feliksa i 
Józefę Łopuszczańskich, dzierżawców ze 
Skurowej w 1867 roku. Na koronację z ofiar 
parafian i i wiernych czcicieli z sąsiednich 
parafii ufundowano w 1923 roku korony dla 
Matki Bożej i Dzieciątka. 
 W kilka lat po koronacji korony skra-
dziono. Po odnalezieniu koron 14 IX. 1933 
r. wynagradzającej koronacji dokonał 12 
listopada 1933 roku biskup tarnowski Fran-
ciszek Lisowski. Po raz drugi ukradziono 
korony w nocy z 16 na 17 marca 1937 r. 
Złodzieje rozbili Tabernakulum, wysypali 
komunikanty, zabrali puszki, kielichy i 
wota. Z zakrystii skradziono monstrancję i 
naczynia liturgiczne. 
 Na rekoronację w 1975 roku sprawiono 

nowe korony, dokonano też konserwacji i 
przywrócenia pierwotnego wyglądu cudow-
nej figurze. Drugiej rekoronacji w sierpniu 
1975 roku dokonał kard. Karol Wojtyła 
papież Jan Paweł II. Współkoronatorami 
byli: kard. Paweł Zoungrana z Górnej 
Wolty (Afryka) oraz ks. bp Jerzy Ablewicz 
- Biskup Tarnowski. Po tej rekoronacji kult 
Matki Bożej Przeczyckiej został umocnio-
ny o czym świadczą: tygodniowy odpust 
w sierpniu na Uroczystość Matki Bożej 
Wniebowziętej oraz pielgrzymki wiernych 
z sąsiednich parafii. 
 Wybierając się do Matki Boskiej Prze-
czyckiej nie należy nastawiać się na zwie-
dzanie zabytków tylko na modlitwę, która 
jest tu wysłuchana.

Dokończenie ze strony 7
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Dzień 08. 06. 2008 r. zapisał się wiel-
kimi literami w historii Parafii pw. 

Zwiastowania Najświętszej Marii Panny 
w Januszkowicach. W tym bowiem dniu 
wszyscy dziękowaliśmy Bogu za 50-lecie 
posługi kapłańskiej Księdza Prałata Tade-
usza Preisa – długoletniego proboszcza 
Januszkowic.
 Uroczystości rozpoczęły się na sali 
gimnastycznej w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących w Januszkowicach, 
gdzie zaproszeni Goście obejrzeli 
przygotowany przez uczniów zespołu 
montaż słowno-muzyczny poświęco-
ny kapłaństwu. 
 Następnie wszyscy udali się do 
parafialnej świątyni na uroczystą kon-
celebrowaną Mszę Świętą. Szanowny 
Jubilat razem z obecnym Księdzem 
Proboszczem Mariuszem Cymbałą, 
ze swoimi parafianami, rodziną, du-
chownymi z Kapituły Strzyżowskiej, 
księżmi, z którymi razem wiele lat 
temu przyjmował święcenia kapłań-
skie, kapłanami z Kosiny – rodzinnej 
parafii, gronem kapłanów z Dekanatu 
Brzosteckiego, władzami gminnymi, 
na czele z Wójtem Gminy Brzostek, 
i samorządowymi, jak również z 
pozostałymi zaproszonymi na tę uro-
czystość Gośćmi złożył Bogu dzięk-
czynną ofiarę za łaskę długoletniej 
posługi duszpasterskiej w tej parafii 
oraz na wcześniejszych placówkach, 
gdzie pracował jako wikariusz.
 W homilii, którą wygłosił Ksiądz 
Dziekan Emil Midura, padło wiele 
ciepłych słów oraz podziękowań skie-
rowanych w stronę Jubilata. Nie obyło 
się też bez ocen i podsumowań tego jakże 
długiego i zarazem niezwykle trudnego, 
ale owocnego okresu pracy kapłańskiej. 
Były również podziękowania i życzenia 
od wdzięcznych parafian, którzy potrafili 
docenić pracę swojego Proboszcza.
 Należy w tym miejscu wspomnieć, 
że Ksiądz Tadeusz Preis wybudował 
od podstaw kościół w Januszkowicach, 
plebanię, założył cmentarz. Był również 
założycielem różnego rodzaju organizacji 
i wspólnot parafialnych, które istnieją do 
dzisiaj i prężnie się rozwijają. Kapłan ten 
przez cały okres pobytu w Januszkowi-

cach angażował się w życie społeczności 
lokalnej, był wielkim społecznikiem oraz 
organizatorem i inicjatorem różnych dzia-
łań na rzecz dwóch sołectw – Opacionki i 
Januszkowic, które wspólnie tworzą jedną 
parafię.
 Tuż po nabożeństwie dokonano otwar-
cia wystawy, której motywem prze-
wodnim była kapłańska droga Księdza 
Tadeusza Preisa.

 Szczerze wierzymy, że Dobry Bóg, 
który hojnie nagradza pracowników 
swojej Winnicy, obdarzy Księdza Prałata 
Tadeusza potrzebnymi łaskami i zachowa 
Go w zdrowiu jeszcze przez długie lata, a 
Jego dalsza posługa będzie nadal zbliżać 
ludzi do Boga, który jest Kapłanem na 
wieki na wzór Melchizedeka.

Marta Karmelita

Ksiądz Tadeusz Preis urodził się 21 
czerwca 1934r. jako piąte z dziewię-

ciorga dzieci Jakuba i Marii. Chrzest przy-
jął 24 czerwca w Kosinie przez posługę 

Księdza Proboszcza Józefa Preisnera.
 Do szkoły podstawowej uczęszczał 
w Kosinie w latach 1941-1948. Klasę 
VIII szkoły średniej ukończył w Liceum 
Sióstr Boromeuszek w Łańcucie, a IX w 
Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka 
Sienkiewicza w Łańcucie.
 W 1950 roku wstąpił do Niższego 
Seminarium Duchownego w Przemyślu, 
gdzie w 1952r. złożył egzamin maturalny. 

W 1952 roku wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Przemy-
ślu.
 Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 
01.06.1958r. z rąk Biskupa Franciszka 
Bardy, a kilka dni później odbyły się 
prymicje w rodzinnej parafii-Kosinie. 
W tym samym roku Ks. Biskup zlecił 
mu pracę na placówce w Tyczynie.
 W 1960r. z Tyczyna udaje się na pa-
rafię do Strzyżowa, następnie do Sano-
ka - parafia Przemienienia Pańskiego. 
W 1965r. przybył jako wikariusz do 
Dębowca, a stamtąd do Jasła - do Fary. 
W Jaśle Ks. Tadeusz Preis otrzymał 
na Podkarpaciu funkcję duszpasterza 
młodzieży pracującej. Od zawsze Jego 
marzeniem była praca katechetyczna 
wśród młodzieży szkół średnich.  I 
rzeczywiście z tą  młodzieżą przez 
kilka lat pracował w Jaśle.
 Po rezygnacji księdza Podolskiego 
Ksiądz Biskup Ignacy Tokarczuk 
przeznaczył Go do organizowania 
parafii w Januszkowicach. W parafii 
tej w ciągu kilku lat zakupił działkę, 
zbudował plebanię, kościół, zaplecze 
gospodarcze. Utworzył cmentarz. Nie 
zaniedbywał pracy duszpasterskiej, 

organizując młodzież, dzieci i starszych 
w różne grupy i wspólnoty, które trwają 
do dziś. Zgodnie z przepisami prawa 
kościelnego po osiągnięciu wieku złożył 
rezygnację z funkcji proboszcza i prze-
szedł na emeryturę. 
 Pełni funkcję katechety w Zespole 
Szkół Rolniczych im. Jana Pawła II w 
Kleciach, posługuje w Januszkowicach i 
okolicznych parafiach. Biskup Rzeszow-
ski uczynił Go Kanonikiem Gremialnym 
Kapituły Strzyżowskiej (2007), a Minister 
Rolnictwa odznaczył go medalem „zasłu-
żony dla Rozwoju Rolnictwa” (2006).

złote gody posługi kapłańskiej

Ks. Prałat Tadeusz Preis

Wichura pokazała co potrafi
Trwająca kilkadziesiąt sekund wichura, która 

przeszła nad Gminą Brzostek wieczorem 
4 sierpnia wyrządziła sporo szkód. Zerwała 
dachy, powywracała drzewa, uszkodziła linie 
energetyczne wysokiego i niskiego napięcia itp. 
Swoim zasięgiem dotknęła kilka miejscowości, 
ale chyba najbardziej Przeczycę w okolicach 
kościoła. Rosnący na dziedzińcu kościelnym 
stuletni zabytkowy dąb został wyrwany z 
korzeniami i zniszczył część murowanego 
ogrodzenia. Naruszył także dach na podcieniach 
przy ołtarzu polowym. 
 Do usuwania szkód natychmiast przystąpili 
strażacy z okolicznych jednostek i parafianie. 
Szkody są jednak na tyle duże, że prawdopo-
dobnie nie zostaną usunięte przed odpustem, 
który zaczyna się już 13 sierpnia.

/fl/
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Z brzostku rodem...
	 „...Ech ta droga
 tonie we mgłach
 znowu trud i trwoga
 i burzanu krzak
 Nie odgadniesz
 jaki twój los
 może w piach upadniesz
 jak podcięty kłos....”

Sierpniowe srebrzystości i złotości zawo-
jowały całe pola. To łany polskich zbóż 

ciężko dyszą w swojej dojrzałości. Wiatr 
muska kłosami to w lewo, to w prawo, a one 
w swojej powadze zdają się nie poddawać. 
Ciężkie kłosy żyta, pszenicy, jęczmienia, 
owsa czekają na czas żniw. Tu i ówdzie 
słychać maszyny, kombajn wyjedzie i swoją 
mocą położy słomy, zbierze ziarno, a potem 
zsypie go do silosów. A gdzie będzie rój głów 
mężczyzn i kobiet w bieli ubranych, pochy-
lonych nad żęciem sierpami, ścinaniem kosą, 
a gdzie będą ręce dziecięce zbierające kłosy 
i układające w snopki, a gdzie będą kopice 
składane i stojące w rzędzie. Gdzie będzie 
ten typowy letni krajobraz naszej polskiej 
wsi – nie ma go, odszedł w zapomnienie. XX 
wiek przyniósł nowoczesność inny sposób 
życia i pracy przy żniwach, a i pól obsianych 
coraz mniej w naszych stronach, oby tylko 
nam chleba powszedniego nie brakło. Prze-
cież jeszcze nie tak dawno szczyciliśmy się 
własnymi plonami, a dziś Europa wielka „wspólnota”. Oby tylko 
porzekadło nie spełniło się „cudze chwalicie, swego nie znacie, 
sami nie wiecie co posiadacie”.
 W naszym krajobrazie nastąpiły wielkie zmiany, nowoczesność 
nie tylko w pracy i w życiu, ale budownictwo i wygląd naszych 
zbudowań jest nie do poznania.
 Nawsie Brzosteckie – ciekawie usytuowana wioska. Przy 
brzegu rzeczki Słony Potok stały małe drewniane domy, zwykle 
dwuizbowe z pomieszczeniami dla bydła po drugiej stronie domu, 
kryte słomą, bez podłóg z klepiskiem – dzisiaj już tych domów nie 
ma. Zagościły murowane, wysokie, z dużymi oknami, balkonami, 
tarasami, z chodnikami, posadzkami, brukami pod same drzwi. 
tamto stare budownictwo i trudy życia z nim związane odeszły do 
lamusa.
 Właśnie w takim małym drewnianym domku, przy rzece, koło 
mostka żyła rodzina naznaczona wędrówką – drogą długą, drogą 
poszukiwania lepszego życia.
 Weronika z Nylców Tomaszewska i Andrzej jej mąż z rodziną 
będą nam przypominać jak ciernistą drogą przeszli przez życie, 
jak bardzo dbali o rozwój fizyczny i intelektualny własnych dzieci, 
jak uczyli ich umiejętności pokonywania trudów życia i wspólnej 
radości bycia rodziną i odpowiedzialności za życie.
 Andrzej Tomaszewski pochodził z wielodzietnej rodziny, urodził 
się w1895r. w Pielgrzymce w powiecie jasielskim. Dziewięcioro 
dzieci na jedenasto morgowym gospodarstwie, nieurodzajnej 
ziemi oznacza, że w domu panowała bieda. Andrzej był szóstym 

dzieckiem Apolonii i Michała Tomaszewskich, w jego pamiętniku 
czytamy, że mieszkali w domu jednoizbowym, w środku sień, a po 
drugiej stronie stajnia. W izbie był duży piec z suśnią i jedno duże 
łóżko. Dzieci spały gdzie kto mógł, na suśni, ławach, w nogach w 
łóżku przykryte byle czym, starą kołdrą, kapotą, kurtką, derką, a 
na zimę przynoszono do izby króliki, które wydzierały w klepisku 
nory, trzeba było wynosić ziemię i odchody, to były niewygody ży-
cia a i zapach unosił się niewyobrażalny dla dzisiejszego człowieka 
XXI wieku A przecież jeszcze 80 lat temu większość wiejskich izb 
tak wyglądało.
 U większości rodzin było głodno, bo chleb był pieczony tylko 
na święta, a zwykle matka piekła placki z niewysiewanej mąki z 

otrębami, a najczęściej gotowana była paciarka i 
zacierki polane mlekiem albo maślanką, a w czasie 
Wielkiego Postu czy Adwentu nawet tego nie je-
dzono, wtedy królowały kapusta, groch i odrobina 
ziemniaków, wszystko jedzono z jednej miski, byle 
szybko, byle nie brakło.
 Nic też dziwnego, że chodziły dzieci o pustych, 
burczących brzuchach a jeszcze do tego miały 
obowiązek pomagać ojcu i matce w gospodarstwie. 
Nic też dziwnego, że były same z siebie bardzo 
sprytne i szybko uczyły się dorosłego życia, imały 
się różnych rzemiosł: szycia, strugania z drewna, 
chodzenia za koniem, wyrabiania drewnianych 
sprzętów gospodarskich, czy też tzw. drewniaków, 
bo nie było pieniędzy na buty, dzieci chodziły boso, 
nawet po śniegu biegały na bosaka, a trzewiki zwy-
kle były jedne dyżurne dla kawalerów i panien, na 
zmianę. Żeby umilić sobie życie strugali chłopcy 
instrumenty: skrzypce, kontrabasy; bawili sie w 
lutników, potem różnego rodzaju fujarki i próbowali 
na tych instrumentach grać. Tak sami od siebie. 
Ileż zdolności drzemało w pokoleniach naszych 

dziadków, ileż sprytu życiowego i determinacji, ile uporu żeby 
trwać i iść do przodu.
 W takich spartańskich warunkach wychował się Andrzej To-
maszewski i one zmusiły go do odważnego i uczciwego dorosłego 
życia. Rodzice Andrzeja kupili gospodarstwo w Nawsiu Brzostec-
kim i tutaj rozpoczęli dalszą rodzinną odyseję. Starsze rodzeństwo 
Waleria, Jan i Józef wyjechali do Ameryki i wtedy pozostałym 
dzieciom Tomaszewskim zaczęło się żyć trochę lepiej, chociaż 
nie było wygód, ale chleba nie brakowało i ziemniaków było pod 
dostatkiem.
 W jedenastym roku życia Andrzejowi kupiono drelichowe 
ubranko i na bosaka zaczął biegać do szkoły. Po czterech latach 
kariera ucznia się skończyła, bo trzeba było pomagać koniem w 
polu i zrobić miejsce w szkole młodszym braciom Władysławowi 
i Wawrzyńcowi.
 Gwarno było w domu Tomaszewskich, wieczorami zbierała się 
młodzież, na podwórku grali na skrzypcach, kontrabasie i fujarce 
a dziewczęta z sąsiedztwa z chłopakami tańczyły. Często było też 
tak, że w tę muzykę wsłuchiwał się ksiądz prałat z okna plebani.
 I tak upływały dni w żmudnej pracy i radości życia rodzinne-
go. Zimą przynoszono chrust i drzewo z lasu, ogrzewano izby, z 
garnków buchała para, z paleniska sypały się iskry. Córki razem z 
matkami szyły i opierały rodzinę, a synowie z ojcami pracowali na 
zagonach i uprawiali rzemiosło. Życie toczyło sie z dnia na dzień 
podobne do siebie.
 Aż tu nadszedł lipiec1914 r., a z nim pierwsza wojna światowa. 

Andrzej Tomaszewski

Rodzina Weroniki Nylec Andrzej Tomaszewski z zespołem mandolinistów
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Już we wrześniu Andrzej Tomaszewski 
został powołany do wojska do Przerowa na 
Morawach, a potem przetransportowano ich 
do austriackiej wsi Weispriach na szkolenie 
a potem wysłano na front do Tyrolu. Tutaj 
były racje żywnościowe bardzo małe i żoł-
nierze otrzymywali paczki z domu.
 Andrzej Tomaszewski też otrzymał 
paczkę z czarnym wysuszonym jak skała 
chlebem, ale i to było dobre. W Koryntii 
cały batalion pracował u bauera, to znowu 
brał udział w walkach.
 Podczas walk Andrzej został postrzelony, 
leżał w szpitalu w Riwie, ale noga bolała 
coraz bardziej. W 1917 roku ze szpitala 
przyjechał na urlop do Nawsia Brzosteckie-
go i z powrotem wrócił do jednostki woj-
skowej we Włoszech. Po powrocie na urlop 
zdezerterował i razem z kolegami ukrywał 
się w domu przyszłej żony, bo żandarmeria 
brzostecka organizowała łapanki młodych 
chłopców i wysyłała do wojska. Ponownie został odesłany do 
wojska, tym razem pod dowództwo Oberleitanta Mailwalda, wroga 
Polaków, który wyzywał ich od polskich świni i pastwił się na pol-
skich żołnierzach. Andrzej Tomaszewski był 
w międzynarodowej Kompanii w której byli 
Niemcy, Polacy, Czesi, Ukraińcy, Bośniacy, 
Słoweńcy. Wszyscy uczyli się pokonywania 
trudów wojennych. Zaczęli biegle władać 
językiem niemieckim co później Andrzejowi 
Tomaszewskiemu bardzo sie w życiu przy-
dało i uratowało mu życie. Po zakończeniu 
pierwszej wojny światowej nasz bohater 
Andrzej Tomaszewski wrócił do rodzinnej 
wsi, tak jak koledzy, którzy walczyli na 
frontach I wojny światowej. W Nawsiu 
Brzosteckim ćwiczyli młodych chłopców 
w kole strzeleckim, które utrzymywane było 
przez dra Lacha.
 W 1920 r. Andrzej Tomaszewski jak i 
inni młodzi mężczyźni zostali powołani do 
wojska, był w podoficerskiej szkole wojsko-
wej w Cieszynie, a w 1922 r. wyjechał do 
szkoły straży celnej w Zambrowie. Po dwóch 
miesiącach został skierowany do Jurgowa, 
tutaj ożenił się z Weroniką Nylcówną i tutaj 
przyszły na świat dzieci: Edward, Stefan, 
Irena i Mieczysław.
 Należał do Związku Strzeleckiego, za-
łożył koło mandolinistów i bardzo rzetelnie 
dbał o wykształcenie dzieci. Praca na granicy 
była niebezpieczna, bo Polacy zajmowali się 
nielegalnym przewozem towarów z Czech, szmuglowali tytoń. 
Często była przygraniczna strzelanina i praca w straży granicz-

nej stawała się 
coraz bardziej 
niebezpieczna. 
Później praco-
wał Andrzej To-
maszewski na 
przejściu gra-
nicznym w Za-
kopanem. Syna 
Edwarda wysłał 
do gimnazjalnej 
bursy we Lwo-
wie, wyprawa 
szkolna kosz-
towała 800 zł. 
- były to duże 
pieniądze; moż-
na było za 800 
zł kupić osiem 
krów, ale świa-
tły ojciec nie ża-
łował pieniędzy 
na kształcenie 
dzieci. Z dumą i 
radością patrzyli 
z żoną na kształ-
cącego się syna. 

Weronika Tomaszewska kupiła maszynę 
do szycia, obszywała całą rodzinę, Andrzej 
żądny wiedzy kupił radio na słuchawki i 
wsłuchiwał się w politykę, a na świecie 
były przygotowania do II wojny światowej. 
Andrzej oszczędzał pieniądze, uskładał 4000 
zł, marzył o kształceniu dzieci o powrocie w 
rodzinne Nawsie Brzosteckie. Edward nie 
chciał kontynuować nauki we Lwowie, pozo-
stałe dzieci chodziły do szkoły powszechnej. 
Na granicy zaczęto budowanie wieży obser-
wacyjnej, było niebezpiecznie, nadciągała II 
wojna światowa. Rodziny strażników zostały 
ewakuowane do Bochni. 28 sierpnia 1939 
r. Tomaszewscy złożyli bagaże życia na 
stacji kolejowej w Nowym Targu, czworo 
małych dzieci, podręczny bagaż i samotna 
matka zaczęli się przeprawiać do Brzostku, 
najpierw Rawa Ruska, stamtąd furmankami, 
potem pieszo, już bez bagaży, bo zostali 
okradzieni, ale z trwogą w sercu, łzami w 

oczach szli. Czasem jakiś litościwy Niemiec kawałek podwiózł 
gromadkę ludzką, a potem pielgrzymi szli dalej, dla dzieci była 
to straszna droga i tułaczka. Po pięciu tygodniach tułaczki dotarli 

do Nawsia Brzosteckiego, i zamieszkali u 
brata Wawrzka, w Nawsiu Brzosteckim a 
było tam 7 osób, przyszło jeszcze 5, wśród 
nich chora na gruźlicę osoba. Dzielna We-
ronika Tomaszewska postanowiła wrócić do 
Jurgowa i odszukać zdeponowane bagaże z 
majątkiem życia. Poszła piechotą, za tydzień 
wędrówki dotarła do dawnego miejsca za-
mieszkania. Drobne rzeczy kuchenne zostały 
rozkradzione. Sprzęty domowe zapakowała 
na wynajętą furmankę i zawiozła do Nowego 
Targu, a stamtąd zostały przywiezione do 
domu. Rodzina Tomaszewskich zamieszkała 
w wynajętym mieszkaniu u Kaputa. Andrzej 
z synem Stefanem rozpoczęli łatanie starych 
butów, potem wyrabiali drewniaki, potem 
zaczęli z ojcem robić zdjęcia, głównie Ży-
dom potrzebne do dokumentów, które były 
wymagane przez władze niemieckie.
 We wrześniu 1939 r Andrzej Tomaszew-
ski razem ze strażnikami służby pogranicza 
zaczęli przedzierać się do wojska polskiego 
z Nowego Sącza do Tarnowa, stamtąd do 
Dębicy, a potem na wschód zaczęli uciekać 
przed Niemcami, dotarli do Ostaszkowa po-
łożonego nad jeziorem, tam zakwaterowano 
ich w klasztorze. Władze rosyjskie wydały 
nakaz likwidacji klasztoru. Ta decyzja spo-

tkała sie ze sprzeciwem ludności polskiej. Kilkakrotnie patrole bol-
szewickie napadały w celach rabunkowych, ale zostały odparte. Aż 
tu jednej nocy 
wyspa została 
otoczona przez 
żołnierzy ru-
skich, wychwy-
tali ludność i 
z a k o n n i k ó w, 
a potem topili 
ich w jeziorze. 
Andrzej Toma-
szewski wraz z 
kolegą zdołali 
ujść z życiem 
i pozostali na 
wyspie. W nie-
długim czasie 
zostali schwy-
tani i wywiezie-
ni do bauerów 
w Zigentrei l . 
Andrzej Toma-
szewski dostał 
numer 1163 i za-
czął wieść żywot 

Andrzej Tomaszewski z kolegą wożą 
ziemię na Kopiec Kościuszki

Andrzej i Weronika Tomaszewscy  
z dziećmi

Weronika i Andrzej Tomaszewscy Rodzina Tomaszewskich
Dokończenie 
na stronie 12
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obozowy. Dzienne racje żywno-
ściowe wynosiły 250 gram chle-
ba, na obiad zupa brukwiowa 
i czarna zbożowa kawa zwana 
lurą. Dopiero praca na ziemi w 
gospodarstwie Niemca była o 
tyle lepsza, że jedzenia było do 
syta, ale praca była ciężka przy 
wyrębie lasu.. Tam też Andrzej 
uległ wypadkowi. Od tej pory 
był ordynansem, do czasu kiedy 
odmówił pucowania butów ofi-
cerowi niemieckiemu, chociaż 
wiedział, że może zginąć duma 
polska nie pozwoliła mu podjąć 
się tego zajęcia. I stało się, tylko 
dzięki szczęśliwemu zbiegowi 
okoliczności został przesunięty 
do krawca. W warsztacie krawieckim międzynarodowym uczył się 
krojenia spodni i bluz. Dzięki znajomości języka dogadał się z leka-
rzem niemieckim, dostał zaświadczenie lekarskie na mocy którego 
mógł być zwolniony z pracy. I znowu rozpoczął tułaczkę, tym razem 
radosną, bo do dzieci i żony. Wrócił z niewielkim uszczerbkiem 
na zdrowiu, w Krakowie stanął na komisji lekarskiej i otrzymał 35 
złotych renty inwalidzkiej, z granicy otrzymał kartki żywnościowe. 
Rodzina dorabiała na życie pracując na polu u Kolbusza. W Nawsiu 
zaczęło się robić niebezpiecznie, gdyż była grupka Nawsian, którzy 
współpracowali z Hitlerowcami. Co raz to Niemcy wyznaczali na 
roboty do Rzeszy to syna Edwarda – uratowało go zaświadczenie 
lekarskie, że ma chore serce, To znowu Irena była poszukiwana i 
musiała się ukrywać u ciotki na Ćwierciach, to znowu u koleżanki 
Wandy Pietruchy. 
 I tak w ciągłym strachu o dzieci płynęły dni, miesiące i lata 
rodziny Tomaszewskich. 
Andrzej Tomaszewski należał do tajnego oddziału AK, organizował 
żuwność dla oddziałów partyzanckich, robił zdjęcia do kenkart. 
Po pacyfikacji Brzostku ogarnął strach oddział AK-owski, do 
którego należał Andrzej Tomaszewski, spotykali sie w lesie i byli 
bardziej ostrożni.
Nadeszło wysiedlenie; pielgrzymi z Ziemi Brzosteckiej szli obju-
czeni podręcznym dobytkiem za Wisłokę. Tomaszewscy dotarli do 
Szczepanika w Skurowej. Spali w stodole, a na zimę przenieśli się 
do izby. W zatłoczonej izbie, trzy rodziny z dziećmi zamieszkały, 
zapanował głód, insekty spacerowały po posłaniach, nie było gdzie 
wyprać i wygotować bielizny, szczególnie zimno dawało się we 
znaki, ale też i nadchodziła nadzieja na lepsze dni. Niemcy zaczęli 
się szybko wycofywać, sowieci zjawili sie błyskawicznie i nastąpił 

powrót do domu.
 Nawsie Brzosteckie było opu-
stoszale, kilkanaście domów 
spalonych, dużo porozbieranych, 
po wsi porozrzucane sprzęty 
domowe, a wśród nich ukocha-
ny kontrabas własnej produkcji 
Andrzeja Tomaszewskiego.
 Ludność zaczęła organizować 
życie społeczne, w Nawsiu 
wrócił sołtys Trojan, wójtem 
zbiorowej gminy został Czyż z 
Opacionki, zaś gminy Brzostek 
Władysław Kruszyna.
 Przychodziły dary z UNRY 
amerykańskiej, została wybra-
na komisja, która rozdzielała 
przysłane produkty, do komisji 
należał Andrzej Tomaszewski, 
Jan Szynal, Franciszek Nylec. 

Zaczęła działać Gminna Spółdzielnia Handlowa, w zarządzie, której 
był Stanisław Żukowicz - stolarz, Kazimierz Ratowski - nauczyciel. 
Andrzej Tomaszewski podjął pracę w dziale handlowym, pracował 
w skupie, w rozlewni, w piekarni. Życie toczyło sie coraz szybciej, 
dzieci Weroniki i Andrzeja Tomaszewskich pozakładały rodziny.
Edward ożenił się ze Stanisławą Dachowską, pracował w Gminnej 
Spółdzielni, mieszkali w domku nad rzeczką. Z tego małżeństwa 
jest troje dzieci. Maria po ukończeniu szkoły średniej wyszła za 
mąż za Mieczysława Gwiżdża i razem pracowali w poszukiwaniach 
naftowych. Obecnie mieszkają w Chicago razem z córką Małgorza-
tą Węgrzyn i synem Pawłem. Są szczęśliwymi dziadkami i czasem 
odwiedzają rodzinę w Brzostku. Syn Andrzej Tomaszewski po 
ukończeniu średniej szkoły podjął pracę w Powiatowym Zarządzie 
Kółek Rolniczych w Jaśle, ożenił się w Osobnicy, tam mieszka i 
wychowuje troje dzieci. Najmłodszy syn Marek ożenił się w Dę-
bicy. Prowadził biznes, obecnie pracuje za granicą. 
Drugi syn Weroniki i Andrzeja Stefan ożenił z Genowefą Mikrut.
 Córka Irena wyszła za mąż za Jana Zielińskiego, zaś najmłodszy 
syn Mieczysław, po ukończeniu studiów na AGH podjął pracę w 
Warszawie i tam mieszka po dziś dzień.
 I tak długą drogą szli przez życie Weronika i Andrzej Toma-
szewscy, drogą trudną i pełną przeszkód – ale trwali w miłości i 
odpowiedzialności za losy najbliższych. Szli Weronika i Andrzej 
Tomaszewscy ciągle naprzód w poszukiwaniu lepszego życia. 
Szli naznaczeni koniecznością losu, ale trudy pokonywanych dróg 
coraz bardziej hartowały ich osobowość. Nie lękali się, ale szli i 
uczyli potomnych jak pokonywać trudy i z czystym sercem dojść 
do celu.

Zuzanna Rogala
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Wójt Gminy Brzostek ogłasza
V PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzostku  
–stanowiącego własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy (kiosk) położony na 
przystanku PKS w Brzostku (kierunek Dębica) z przeznacze-
niem na prowadzenie nieuciążliwej działalności - stanowiący 
własność Gminy Brzostek. Powierzchnia użytkowa lokalu wy-
nosi 6,9 m2 cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni 
użytkowej wynosi 15,30 zł + 22% VAT-u miesięcznie. Lokal 
wyposażony jest w energię elektryczną.

V PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 22 sierpnia 

2008 r. o GODZ. 10:45
Wadium dla lokalu wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium 
w wyżej wymienionej wysokości do dnia 19.08.2008r. w Kasie 
Urzędu Gminy w Brzostku lub na konto Urzędu Gminy (BSR 
o/Brzostek Nr 598589 0006 0080 0210 2020 0005)
Najemca ponosi opłaty za zużytą energię elektryczną i wywóz 
nieczystości.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto UG.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja 
nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2008 rok.)
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza 
się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca 
się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Zastrzega się prawo 
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

stylizacja paznokcia
manicure
żel, akryl
zabiegi parafinowe

tel. 514 36 82 89

Możliwy dojazd do Klienta

Sprzedam działki budowlane 
w Brzostku

tel. 608 03 86 85
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W przetargach mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 19 sierpnia 2008r. na konto: 
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Brzostku Nr 59 85890006 0080 0210 2020 0005
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się nie-
zwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca uchyliła się od zawarcia 
umowy kupna - sprzedaży w dniu wyznaczonym do stawienia się w Kancelarii Notarialnej. Koszty umowy notarialnej pokrywa kupujący.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
W razie wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa kupujący. 

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w Januszko-

wicach stanowiących własność Gminy Brzostek

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone 
zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następujące nieru-
chomości: 
działki: oznaczona nr ewid. 713 o pow. 1,30 ha i działka ozna-
czona nr ewid. 721 o pow. 1,32 ha, położone w Januszkowicach, 
stanowiące na podstawie Księgi Wieczystej Nr 16 074 własność 
Gminy Brzostek. 
Działki położone są w obrębie pól użytkowanych rolniczo, o niefo-
remnym kształcie, teren mocno pofałdowany. W skład działki ozn.nr 
ewid. nr 713 wchodzą następujące użytki: RIVA- 1,14 ha, RV- 0,06 
ha, PsVI - 0,10 ha, natomiast działka ozn. nr. ewid 721 to teren 
częściowo zadrzewiony, użytki stanowią: RIVa-0,30ha, RIVb-0,20ha, 
RV-0,48 ha, PsV- 0,08 ha. Brak drogi dojazdowej.
Działki 713 i 721 nie są objęte planem zagospodarowania gmi-
ny Brzostek (ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Brzostek przestały obowiązywać z dniem 
01.01.2003r., na podstawie art.67 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym Dz. U. Nr 15 z 1999 r,poz.139).
Zgodnie z art.3,ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.o kształtowaniu 
ustroju rolnego (Dz.U.Nr 64, poz.592), poza wyjątkami określonymi 
w art.3 ust.7 tej ustawy, Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje 
prawo pierwokupu przedmiotowych nieruchomości.
Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu przy zawie-
raniu umowy sprzedaży, zobowiązany będzie do złożenia następu-
jących dowodów, o których mowa w art.7 ust.1-5 w/w ustawy tj.: 
dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego 
- oświadczenie prowadzącego gospodarstwo, poświadczone przez 
Wójta Gminy Brzostek.
Cena wywoławcza dla poszczególnych działek wynosi:
1. dla działki nr 713 wynosi: 8 896,00 zł (słownie: osiem tysięcy 
osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych)
2. dla działki nr 721 wynosi: 9 689,00 zł (słownie: dziewięć ty-
sięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć zł) 
Wadium dla poszczególnych działek wynosi:
 1. dla działki nr 713 wynosi 890,00 zł
 2. dla działki nr 721 wynosi 969,00 zł.

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) ODBĘ-
DZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 22 
SIERPNIA 2008r. O GODZ. 11:00 W BIURZE WÓJTA GMINY

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Zawadce Brzostec-

kiej stanowiącej własność Gminy Brzostek

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona 
zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieru-
chomość: 
Działka oznaczona nr ewidencyjnym 343 o pow. 0,14 ha położona 
w Zawadce Brzosteckiej, objęta Księgą Wieczystą Nr 38 569, 
stanowiąca własność Gminy Brzostek
Nieruchomość położona jest w obrębie zabudowy zagrodowej i pól 
użytkowanych rolniczo w odległości około 100 m od drogi krajo-
wej. Teren nieuzbrojony. Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej. 
Nieruchomość jest użytkowana rolniczo. Użytki stanowią: PsIV 
- 0,1 ha, RIVa - 0,13 ha.
Teren w kształcie wydłużonego prostokąta.
Działka nie jest objęta planem zagospodarowania gminy Brzostek 
(ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Brzostek przestały obowiązywać z dniem 01.01.2003r., na 
podstawie art.67 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. 
U. Nr 15 z 1999 r.,poz.139).
Zgodnie z art.3,ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.o kształtowaniu 
ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz.592), poza wyjątkami określonymi 
w art.3 ust.7 tej ustawy, Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje 
prawo pierwokupu przedmiotowych nieruchomości.
Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu przy zawie-
raniu umowy sprzedaży, zobowiązany będzie do złożenia następu-
jących dowodów, o których mowa w art.7 ust.1-5 w/w ustawy tj.: 
dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego 
- oświadczenie prowadzącego gospodarstwo, poświadczone przez 
Wójta Gminy Brzostek.
Cena wywoławcza działki nr 343 wynosi: 2 322,00 zł
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 300,00 zł 

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) ODBĘ-
DZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 22 
SIERPNIA 2008r. O GODZ. 10:15 W BIURZE WÓJTA GMINY

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
III PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2 

stanowiących własność Gminy Brzostek

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

III PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 22 SIERPNIA 

2008r. O GODZ. 10:00 W BIURZE WÓJTA GMINY

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
III PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy Górnej 

stanowiącej własność Gminy Brzostek

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona 
zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieru-
chomość: 
Działka budowlana oznaczona nr ewidencyjnym 938/1 o pow. 0,17 
ha położona w Kamienicy Górnej, objęta Księgą Wieczystą Nr 
19 166 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy, stanowiąca 
własność Gminy Brzostek
Działka położona jest w obrębie zabudowy zagrodowej i gruntów 
użytkowanych rolniczo, na obrzeżach kompleksu leśnego. Teren 
uzbrojony w sieci komunalne: sieć energetyczną, gazociąg. Przylega 
bezpośrednio do drogi powiatowej o nawierzchni utwardzonej.
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu Nr RGiMK.IV.7431-32/2007 z dnia 25.04.2007 roku, 
działka ta jest przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jedno-
rodzinną.
Cena wywoławcza (netto) dla działki nr 938/1 wynosi: 10 433,00 zł 
(słownie: dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote), do ceny 
osiągniętej w przetargu zostanie doliczony  22% podatek VAT.
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 1 044,00 zł (słownie: tysiąc 
czterdzieści cztery złote).

III PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 22 SIERPNIA 

2008r. O GODZ. 10:30 W BIURZE WÓJTA GMINY



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE14

Odporność dzieci - jak można 
ją zwiększyć?

Dzieci chorują częściej niż dorośli 
ponieważ ich układ odpornościowy 

nie jest jeszcze w pełni ukształtowany. 
Całkowitą dojrzałość w zakresie zdolności 
obronnych układ immunologiczny uzyskuje 

dopiero ok. 12. roku życia. Do tego czasu 
organizm dziecka „uczy się” prawidłowo 
rozpoznawać bakterie i wirusy oraz skutecz-
nie na nie reagować i nie zawsze zapewnia 
dostateczną ochronę przed zakażeniem. 
Najczęstsza przyczyna zgłoszeń dzieci do 
lekarza to nawracające infekcje układu 
oddechowego, które u niektórych wystę-
pują  nawet 6-8 razy w ciągu roku. Mogą 
one dotyczyć uszu, gardła, jamy nosowej, 
migdałków, zatok, a także oskrzeli i płuc. 
Częsta zachorowalność dotyczy głównie 
dzieci w wieku przedszkolnym i w okresie 
nauczania początkowego. Dzieje się tak 
dlatego, że nagle zaczynają przebywać w 
dużych skupiskach ludzi- spotykają się 
z chorymi rówieśnikami i o infekcję nie-

trudno. Dużą rolę odgrywa również stres 
spowodowany rozłąką z bliskimi i zmianą 
środowiska, co zmniejsza zdolność obron-
ną organizmu. Zaburzenie mechanizmów 
odpornościowych występuje także tuż po 
przebytej chorobie. Ma to między innymi 
związek ze stosowanymi w trakcie leczenia 
antybiotykami, które zwalczając bakterie 
wywołujące chorobę, niszczą jednocześnie 
te pożyteczne dla organizmu dziecka. 
 Nawracające infekcje osłabiają organizm 
dziecka i trzeba wówczas uważać bardziej 
niż przy sprawnie funkcjonującym systemie 
immunologicznym. Częste zakażenia gór-
nych dróg oddechowych mogą zwiększać 
ryzyko zachorowania na m.in. zapalenie 
płuc, mięśnia sercowego, alergię, astmę. 

Kącik  
zdrowia  
apteki „VIta”

StaniSław BiałaS

ŚLADAMI 
DOMOWEGO  
CHLEBA   (4)

WYRÓB CHLEBA I PIEC PIEKARSKI cd.
 Chleb wypiekano w piecu zwanym 
chlebowym. Jego wnętrze miało kształt 
przypominający pół walca, przekrojonego 
wzdłuż osi. Prostokątna płaszczyzna prze-
kroju stanowiła dno pieca o długości około 
półtora metra. Górna jego powierzchnia 
wewnętrzna była czasem nazywana 
podniebieniem. Mała odległość górnej 
powierzchni od dna pieca zapewniała rów-
nomierne nagrzewanie bochenków chleba 
ze wszystkich stron. Nad piecem lub obok 
była umieszczona suśnia, w zimie ulubione 
miejsce starców i dzieci. W suśnię bywał 
wmurowany „kociołek” – małe naczynie 
na ciepłą wodę.
 Piec chlebowy był czczony jako miejsce 
o nadzwyczajnej mocy. Huczący ogień w 
piecu uważano za siedlisko tajemnych sił 
– przyjaznych mieszkańcom domu. Ogień 
był symbolem niszczenia zła, przemiany i 
oczyszczenia. Istniało przekonanie, że piec 
chlebowy, po upieczeniu w nim chleba, 
nie może zostać pusty. Gospodynie pie-
lęgnowały to przekonanie i wrzucały do 
pieca przynajmniej kilka drzazg lub ziarna 
zboża. Bo pusty piec, według tradycji, 
przynosił niepowodzenie w postaci: jało-
wienia krowy, braku szczęścia przy kupnie 
i sprzedaży, siwienia panny lub starzenia 
się kawalera.
 W Dolinie Kamienicy budową pieców 
chlebowych zajmowali się prawdziwi 
mistrzowie w tym rzemiośle. W Grudnej, 
Głobikowej i Głobikówce byli nimi, z po-
kolenia na pokolenie, Paski. Mistrzowskie 
umiejętności przekazywali ojcowie synom, 
a później wnukom, i tak przez wieki służyli 
okolicznym ludziom. Mieszkańcy tych wsi 
słusznie uważali, że na dobrym weselu 
powinni grać Niemcyki, a piec chlebowy 
budować Kancioki. I tak było.

 W dawniejszych czasach piec chlebowy 
budowano z kamieni, a dopiero później 
z cegły. Kamienne lub ceglane elementy 
łączono zaprawą z gliny, która musiała 
mieć specyficzne własności. Mistrz Jędrzej 
osobiście urabiał i sprawdzał jakość gliny. 
Mieszał ją ręcznie – jak chleb. Brał zaprawę 
w dłonie, rozcierał, sprawdzał lepkość, pla-
styczność a nawet kolor i zapach. Bowiem 
kształt, wysokość, szerokość i dno pieca 
oraz używana glina decydowały o jego 
jakości. Mistrz, po wybudowaniu pieca, 
testował osobiście jego walory; stosował 
przy tym swoje zawodowe metody. Głowę 
wsadzał w czeluść pieca i wydawał dźwięki 
o różnej tonacji: gwizdał, śpiewał, udawał 
głos klarnetu lub trąbki, mlaskał lub bębnił. 
Echa tych dźwięków były miarą dobroci 
dzieła. Bywało i tak, że po teście mistrz 
poprawiał piec. Ile w tym sprawdzianie 
było rzemieślniczej wiedzy, a ile magii, to 
tylko mistrz wiedział.
 Bardzo istotne było pierwsze, pełne roz-
grzanie pieca – gliniana zaprawa musiała 
prawidłowo wiązać. Mistrz sam rozpalał 
pierwsze ognisko w piecu. Do tego celu 
używał swojej mikstury opałowej, a w 
niej były: słoma owsiana i wiecheć prosa, 
drzewo z leszczyny, jabłoni i gruszy, kora z 
dębu, suszone liście z głogu, kwiat dzikiej 
róży, macierzanka i inne zielska. Ważna 
była kolejność spalania, intensywność 
ognia i czas rozgrzewania pieca. To było 
nie tylko rozgrzewanie, ale cała ceremonia 
palenia, technologia rozruchu nowego 
pieca.
 - Mistrzu, pytała Helena, czy naprawdę 
ważne są poszczególne komponenty opału 
przy pierwszym paleniu? A można wyja-
śnić sposób ich działania, ich rolę?
 - Tak, bardzo ważne, one decydują o 
jakości pieca, a później chleba. Znajomość 
mechanizmu działania nie jest istotna, 

ważny jest efekt – objaśnił mistrz.
 Majster zmrużył oczy, odwrócił się w 
stronę okna, ciukiem poczęstował popiel-
nik, a po chwili dodał:
 - A czy ty, Helciu, rozumiesz jak trawisz 
– znasz mechanizm trawienia? Chyba nie 
rozumiesz, a robisz to, jak sądzę, całkiem 
nieźle. Jeden z mądrych ludzi, nie ważne 
nazwisko, powiedział: Głupiec uczony 
jest większym głupcem niż głupiec nieuk. 
Uważaj mnie, moja mądralko, za tego 
drugiego.
 W drugiej połowie dwudziestego wieku, 
w pełni lata nasz mistrz od pieców budował 
piwnicę w zboczu niewielkiego brzegu, 
obok domu. Układał i dopasowywał ka-
mień do kamienia; zarys budowy był już 
widoczny.
- Jędrku, tak patrzę – zaczął szwagier – i 
zdaje mi się, że ta piwnica to taki olbrzymi 
piec piekarski, jeszcze komin, ognisko i 
można wsadzać bochny.
 Majster zamyślił się, odłożył kielnię, 
poprawił ciako i zaczął swoje wywody:
- Nie, to nie tak. Piec na chleb i piwnica 
to dwa różne światy. Materiał ten sam – no, 
z wyjątkiem gliny – kształt podobny – tu 
masz rację, ale na tym kończy się analogia. 
Objaśnię to na przykładzie. Popatrz na 
skrzypce i odcedzarkę – jedno i drugie jest 
z drewna. Nawet kształt, tak od biedy, moż-
na uznać za podobny. Jednak odcedzarką 
odcedzisz ziemniaki i fertyk. A skrzypce, 
bracie, one nie tylko grają, one potrafią 
mówić, wzruszać, smucić lub radować, 
prowokują płacz lub śmiech, one ... jak 
by to powiedzieć ... mają coś na kształt 
duszy. Jej nie widać, ale ona jest, ją można 
wyczuć, można ją dotknąć zmysłami ... tak 
tylko zmysłami. Podobnie jest z piecem do 
chleba. To jest miejsce pewnego misterium, 
obrzędu, gdzie przez ogień i ludzkie ręce 
następuje przemiana życia ziarna w coś, 
co daje życie, pozwala nam żyć. Domo-
wy piec chlebowy, jak te skrzypce, też 
mówi, wzrusza, pociesza, daje nadzieję 
i, owszem, jest bardzo wymagający. On 
mówi poprzez zapach, kształt i żołądki. 
Jednym słowem, piec też ma coś na kształt 
duszy, nie widzimy jej, ale czujemy. Każdy 
piec ma inną duszę, bo z każdego pieca 
chleb inaczej smakuje. On wygrywa swoją 
piecową muzykę, a stroją go i grają na nim 
nasze matki, żony i córki.
 Po tych wyjaśnieniach majster przymie-
rzał kolejne kamienie – piwnica rosła – a 
myślami był jednak przy swoich ulubio-
nych piecach. c.d.n.



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 1�

stowarzyszenie lGd „liwocz”
1 lipca 2008 r. w Brzyskach, zawiązało się Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania „Liwocz”. Nie było by w tym nic 
nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że swoim zasięgiem obejmuje 
obszar od Pilzna aż po Skołyszyn. W skład Stowarzyszenia 
wchodzi pięć gmin z dwóch powiatów, jasielskiego i dębickiego, 
tj Skołyszyn, Brzyska, Brzostek, Jodłowa i Pilzno. Na zebraniu 
założycielskim uchwalono statut i wybrano władze.
 Przewodniczącym Rady została Pani Zofia Skórska repre-
zentująca Gminę Brzostek, zastępcą Pan Zenon Szura - Wójt 
Gminy Skołyszyn, a sekretarzem Pan Ryszard Papciak - Wójt 
Gminy Brzyska.
W skład Zarządu, który kierował będzie bieżącą działalnością 
Stowarzyszenia weszli: Mikoś Grzegorz- Prezes (Brzyska), Dra-
ganik Andrzej- Wiceprezes 
(Pilzno), Kos Wojciech 
- Wiceprezes (Jodłowa), 
Furmankiewicz Justyna 
– Sekretarz (Skołyszyn), 
Kudłacz Grzegorz – Skarb-
nik (Brzostek)
 Przewodniczącym Ko-
misji Rewizyjnej został 
Pan Szczepkowicz Piotr. 
Dodatkowo sektor społecz-
ny z terenu naszej gminy 
reprezentuje Pani Agata 
Zastawny, a sektor gospo-
darczy reprezentuje Pan 
Kazimierz Sarna.
 Powstałe Stowarzyszenie 
ma charakter trójstronny, co 
w praktyce oznacza, że 
zarządzaniem tym terenem 
zajmowałyby się lokalne 
grupy działania (LGD). Po 
raz pierwszy na tym terenie, kreowanie polityki przestrzennej 
leży nie tylko po stronie samorządów. To dzięki włączeniu się 
sektora społecznego i gospodarczego, możliwa jest aktywizacja 
mieszkańców a tym samym budowa kapitału społecznego. Roz-
wój i poprawa jakości życia na terenach wiejskich to piorytetowe 

zadanie. Leader jest partnerskim podejściem do rozwoju obsza-
rów wiejskich, polegającym na opracowaniu lokalnej strategii 
rozwoju (LSR), a tym samym realizacji wynikających z niej 
nowatorskich projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, 
kulturowe, historyczne.
 Fenomen Leadera polega na wykorzystaniu wiedzy i umie-
jętności trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospo-
darczego. Z doświadczenia państw członkowskich wynika, że 
Ci, którzy poszli tą drogą w niedługiej przyszłości odnotowali 
wielki wzrost społeczno - gospodarczy.
 Zgodnie z założeniami, na poziomie decyzyjnym, co najmniej 
50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni. LGD wybiera 
projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów 
założonych w lokalnej strategii. Oznacza to w praktyce, pomoc 
mieszańcom w ramach działań:
- różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

- tworzenie i rozwój mi-
kroprzedsiębiorstw
- odnowa i rozwój wsi
 Ponadto w ramach ma-
łych projektów, działania 
mogą dotyczyć: promocji i 
rozwoju turystyki, edukacji 
i lokalnej tradycji, renowa-
cji obiektów sakralnych i 
innych charakterystycznych 
budowli dla danego regio-
nu, podnoszenie jakości 
życia poprzez umożliwianie 
dostępu do internetu, itp...
 Podsumowując. Góra 
Liwocz, Wisłoka, położenie 
geograficzne, uwarunkowa-
nia historyczne i kulturowe 
to wspólny łącznik sąsia-
dujących gmin. Obszar po-
tężny, bo prawie pół tysiąca 
km2 zamieszkałych przez 

ok. 54 tyś osób. I najważniejsze - do wykorzystania 6,2 mln 
zł. 
 Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do włączania się 
w budowę Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Grzegorz Kudłacz

 Jednostajna, uboga dieta osłabia układ 
odpornościowy, dlatego dbajmy o to, by 
posiłki naszych dzieci zawierały wszystkie 
niezbędne składniki odżywcze: m.in. biał-
ko, żelazo oraz witaminy. Dziecko powinno 
jeść dużo warzyw i owoców, które są naj-
bardziej wartościowym źródłem witamin 
i mikroelementów. Marchew na przykład 
działa przeciwbakteryjne, a jabłka - antywi-
rusowo, a w pewnym stopniu chronią także 
przed przeziębieniami. Dużą rolę przypisuje 
się witaminie C, która ułatwia wchłanianie 
żelaza, poprawia apetyt i wzmacnia odpor-
ność. Organizm ludzki nie potrafi jej maga-
zynować, więc trzeba dziecku zapewnić ją 
w codziennej diecie. Najlepszym źródłem 
witaminy C są owoce cytrusowe, zielona 
papryka, czarne porzeczki oraz natka pie-
truszki. Szczególne znaczenie mają również 
miód, czosnek i cebula. Miód jest bardzo 
odżywczy, zawiera cukry proste, witaminy 
B i C, magnez, wapń, mangan i potas, ma 
też właściwości antyseptyczne. Może mieć 
jeszcze dodatkowe zalety, które zależą od 
tego, z jakich kwiatów pszczoły zbierały 
nektar, np. miód lipowy ma działanie 
napotne. Pamiętać jednak trzeba, że miód 
może uczulać i u alergików stosować go 
po ukończeniu roku i ostrożnie. Czosnek i 
cebula ułatwiają walkę z przeziębieniami, 
grypą, infekcjami oskrzeli i płuc. Rozgnie-
ciony ząbek czosnku wydziela specyficzną 

substancję - allicynę, której działanie jest 
zbliżone do antybiotyku. Czosnek i cebulę 
najlepiej jeść na surowo. Dzieci wprawdzie 
za nimi nie przepadają, ale jeśli będziemy je 
regularnie dodawać np. do surówek, stop-
niowo przyzwyczają się do ich wyrazistego 
smaku. Można też zrobić masełko czosnko-
we (masło trzeba utrzeć z rozgniecionym 
ząbkiem czosnku) i smarować nim kanapki 
dla malucha. Wędlina lub ser złagodzą 
nieco ostry smak.
W okresach zwiększonej zachorowalności 
warto również  podawać naturalne preparaty 
podnoszące odporność. Można je kupić w 
aptece bez recepty. Najbardziej znana jest 
Echinacea, czyli jeżówka, która ma właści-
wości odkażające i przeciwzapalne. Można 
ją podawać dzieciom powyżej pierwszego 
roku życia. Duży jest również wybór prepa-
ratów witaminowo-mineralnych. Najlepiej 
jednak spytać lekarza, który środek będzie 
najlepszy dla dziecka.
 Przed chorobami bronią nas także poży-
teczne bakterie. Bytują one w przewodzie 
pokarmowym, ustach, nosie. Po każdej cho-
robie, szczególnie leczonej antybiotykami, 
a także wskutek np. złej diety bakterie te, 
zwane probiotykami, ulegają zniszczeniu. 
W ich odtworzeniu pomogą przetwory 
mleczne zawierające żywe kultury bakterii, 
a także preparaty probiotyczne, dostępne w 
aptekach bez recepty. 

 Głównym źródłem bakterii i wirusów 
są inni ludzie. Dlatego powinniśmy unikać 
zatłoczonych tramwajów i nie zabierać 
malucha tam, gdzie przebywa dużo ludzi 
(np. do centrów handlowych) - niektórzy z 
pewnością są przeziębieni i mogą dziecko 
zarazić. 
 Najważniejsza jest jednak dbałość o 
dopilnowanie terminów szczepień ochron-
nych. To jedyny pewny sposób na uniknię-
cie choroby. Dzięki powszechnym szcze-
pieniom wiele chorób wieku dziecięcego 
zostało już właściwie wyeliminowanych. 
W pierwszych dwóch latach życia jest 
aż dziewięć szczepień obowiązkowych. 
Warto jednak zastanowić się także nad 
zabezpieczeniem malucha przed bakteriami 
Haemophilus influenzae typu b, meningo-
kokom i pneumokokom, bo to one właśnie 
wywołują większość poważnych infekcji 
u małych dzieci. Szczepienia te są zresztą 
zalecane przez Ministerstwo Zdrowia, ale 
z powodów finansowych nie są obowiąz-
kowe. Decyzję najlepiej jednak podjąć w 
porozumieniu z lekarzem prowadzącym 
dziecko.
 Stosując te rady można poprawić odpor-
ność naszego dziecka i sprawić, że z kolej-
nymi zachorowaniami jego wzmocniony 
organizm poradzi sobie znacznie szybciej.

Dużo zdrowia!
mgr farm. Krystyna Godawska
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KrzyŻÓwKa  
z nagrodĄ
Poziomo:
1 )  M i ę d z y  ś w i a d o m o ś c i ą  i 
nieświadomością; 5) Dziura w lodzie; 
8) Mieszkaniec Indonezji; 9) Przystoso-
wanie do nowych warunków środowiska; 
13) Ze stolicą w Zagrzebiu; 14) Symbol 
chemiczny manganu; 15) Drobna mo-
neta francuska równa 1/20 franka;  
16) Lampa kwarcowa; 19) Załopotanie; 
20) Zakłócenie w pracy radiokompasu; 
24) Anna, ur. 1889 r., poetka rosyjska, 
autorka subtelnych liryków; 25) Od 20 
do 90.
Pionowo:
1) Napój z kofeiną; 2) Ozdobne nac-
zynie na kwiaty; 3) Żeglarski sygnał 
dźwiękowy; 4)  Szewska szpilka; 
5)  Jaszczurka podobna do węża;  
6) Odległość między kołami; 7) Kraina 
hist. we Francji, jej gł. miastem Stras-
burg; 9) Zapał; 10) Broń do rażenia 
strumieniem ognia; 11) Fascynacja; 
12) Polewanie ciała przed obrzędami 
religijnymi; 16) Główny kościół di-
ecezji; 17) Wyspa włoska na Morzu 
Tyrreńskim, u płn. wybrzeży Sardynii; 
18) Pokrewieństwo w linii męskiej;  
20) Kłusak, koń o bardzo szybkim kłusie; 
21) Żółta farba; 22) Figurki kultowe;  
23) Świadectwo kontroli technicznej.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do � 
września 2008 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzednie-
go numeru: REZERWAT KAMERA 
W SMARŻOWEJ.
Nagrodę książkową wylosowała EWE-
LINA TRYCHTA z Bukowej. 
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do GOK w Brzostku.

J. Nosal

Entuzjastycznie nastawiony do nowej 
pracy akwizytor - sprzedawca odku-
rzaczy zapukał do pierwszych drzwi. 
Otworzyła mu kobieta, lecz zanim 
zdążyła coś powiedzieć ten wbiegł 
do domu, wpadł do salonu i zaczął 
rozrzucać po całym dywanie rozmok-
nięte krowie łajna. - Proszę pani, jeśli 
ten wspaniały odkurzacz w cudowny 
i genialny sposób nie posprząta tego, 
zobowiązuję się zjeść to wszystko - 

mówi podniecony. - A musztardę pan 
chce? - Słucham? - Właśnie się wpro-
wadziłam i elektrownia nie podpięła 
jeszcze prądu!

		
Pewna blondynka pracuje w firmie jako 
sprzątaczka. Nagle podchodzi szef i 
mówi jej: - Proszę dzisiaj jeszcze po-
sprzątać windę. Blondynka odpowiada: 
- Dobrze, proszę pana, a mam posprzą-
tać ją na wszystkich piętrach?

		
Podczas egzaminu profesor zadaje 
pytanie studentowi: - Jak pan myśli co 
to takiego jest egzamin? - No jest to 
rozmowa dwóch uczonych - odpowiada 
student. - A jeśli jeden z tych uczonych 

okaże się kompletnym durniem? - pyta 
profesor. - Wtedy ten drugi zabiera 
indeks i wychodzi.

		
Na zakończenie procesu sędzia ogłasza 
wyrok: - Sąd po naradzie uznaje oskar-
żonego niewinnym i stwierdza, że to nie 
on ukradł z muzeum cenne obrazy. Czy 
są jakieś pytania? - Tak, panie sędzio 
- mówi uniewinniony. - Czy to znaczy, 
że te obrazy są już teraz moje?

		
Spotykają się dwie przyjaciółki:
- Wiesz, mój syn ma trzy miesiące i 
już siedzi!
- Tak, a za co? 
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Prywatny Gabinet Lekarski ULTRAMED
oferuje badania:
•	ECHO serca dorosłych i dzieci (szmery serca, cho-

roba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, arytmie, przed 
operacjami)

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

•	USG szyi i tarczycy
•	USG piersi
•	PRZEPŁYWY:

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

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

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

Badania wykonywane są w budynku  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brzostku.

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

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

- badający posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa 
Ultrasonograficznego

zapraszam,
lek. Marcin Gajewski

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

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

nakładek przeciwsłonecznych •galanteria optyczna

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

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

Fundacja Wspomagania Wsi  
w Warszawie ul. J. Bellottiego 1

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

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

pożyczki)
 czas oczekiwania na pożyczkę do 21 dni.

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

ność gospodarczą.
 osoby prowadzące gospodarstwo agrotury-

styczne.
	osoby zajmujące się pszczelarstwem  lub 

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

Zapraszamy
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RABAT NA OKNA DO 45%

LETNIA PROMOCJA !!!

NAJLEPSZE RABATY !!!

NAJLEPSZE OKNA !!!

NAJLEPSZY MONTAŻ !!!
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Gwałtu, rety! Dom się pali
Już strażacy przyjechali…
„Strażacy, druhowie, z miasta i z wsi
Czuwają, by człowiek bezpiecznie mógł żyć!”

Takich strażaków, dzielnych druhów oraz ich odpowiedzialną i 
niebezpieczną pracę mogli niedawno obserwować uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Gorzejowej, bowiem 18 czerwca 2008 
odwiedzili nas strażacy z OSP w Siedliskach-Bogusz. Celem ich 
wizyty była edukacja przeciwpożarowa uczniów naszej szkoły. 
W dobie szybkiego rozwoju cywilizacji, łatwego dostępu do róż-
norodnych urządzeń elektrycznych,  środków chemicznych nie 
trudno o wypadki, których ofiarami są często dzieci. Problemem 
charakterystycznym dla środowiska wiejskiego jest też wypalanie 
traw i pożary lasów. O tych i innych zagrożeniach związanych z 
ogniem oraz o zachowaniu się w przypadku pożaru dowiedzieliśmy 
się z prelekcji prezesa OSP Brzostek pana Piotra Szczepkowicza, 
który przekazał nam wiele cennych informacji.
 Następnie strażacy z Siedlisk zostali wezwani do gaszenia za-
aranżowanego (na szczęście) wcześniej pożaru. Jeden z kolegów 
zadzwonił na numer 998 i wkrótce usłyszeliśmy dźwięk strażackiej 

syreny. Strażacy uporali się z pożarem błyskawicznie, a my podzi-
wialiśmy ich fachową i niezwykle sprawną pracę.
 Później strażacy pokazali nam sprzęt gaśniczy, wyposażenie wo-
zów ratowniczo-gaśniczych, mogliśmy przymierzyć hełm strażaka, 
a nasze panie nawet całe kombinezony. Największą frajdą było 
jednak lanie wodą z prawdziwego węża gaśniczego i przejażdżka 
wozem strażackim.
 Spotkanie ze strażakami zostało przeprowadzone przede 
wszystkim w trosce o nasze bezpieczeństwo, dlatego też serdecznie 
dziękujemy pani Krystynie Traciłowskiej za przyczynienie się do 
zorganizowania tej niecodziennej „lekcji bezpieczeństwa.” Gorące 
podziękowania należą się też strażakom z Siedlisk, a w szczegól-
ności naczelnikowi OSP w Siedliskach-Bogusz panu Wojciechowi 
Gąsiorowi i prezesowi panu Romanowi Markiewiczowi, którzy 
pomimo wielu obowiązków znaleźli czas, aby przyjechać do naszej 
szkoły. Kochani strażacy, niech święty Florian ma Was zawsze w 
swej opiece.
 Na koniec ważna przestroga dla wszystkich, dla małych i du-
żych:
  „Czasem wystarczy iskra mała,
  by straż  pożarna pracę miała.
  Pamiętaj, z ogniem żartów nie ma,
  bo często życie to ich cena.”

Patrycja Wójcik, ucz. kl.VI. Szkoły Podstawowej w Gorzejowej

Wspólne zdjęcie na zakończenie imprezy
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