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Ten tytuł jest myślą wielkiego pedagoga i 
przyjaciela dzieci  Jana.Amosa Komeń-

skiego żyjącego w XVII wieku. Podobne 
znaczenie mają też niektóre przysłowia i 
porzekadła ludowe np „Jaki Nowy Rok 
taki cały rok”. Wszyscy wiemy, że początek 
ma duże znaczenie dla całej sprawy. Rzecz 
nabiera jeszcze większego znaczenie, jeśli 
tą sprawą jest wychowanie człowieka. 
Mówimy „małe dzieci – mały problem”, 
jednak to właśnie wtedy „załatwiamy” im 
(tym dzieciom) i sobie (rodzicom) wielkość 
problemów w kolejnych latach życia takie-

go młodego człowieka. Im lepiej zatrosz-
czymy się o prawidłowy rozwój naszych 
pociech tym lepiej odnajdą się w trudnym 
dorosłym życiu.
 Taką szansę dają m.in. założone w 2005 
roku w Kamienicy Dolnej, Gorzejowej i 
Nawisu Brzosteckim trzy ośrodki wycho-
wania przedszkolnego „Szansa Na Dobry 
Start”, które mogły funkcjonować dzięki 
fundacji  J.A. Komeńskiego oraz unijnym 
funduszom.
 Przyszedł jednak czas, że program fi-
nansowania się skończył i trzeba pomyśleć 

jak zapewnić kontynuację tych działań, 
pamiętając o najmłodszych mieszkańcach 
naszej gminy. W tym celu 20 lutego odbyło 
się spotkanie w Warszawie przedstawicieli 
wszystkich gmin, w których funkcjonują 
takie ośrodki z Zarządem i pracownikami 
fundacji. Omawiano sposoby przejęcia i 
zapewnienia ciągłości działania tych ośrod-
ków przez Gminy. Zapewne konieczne 
będzie wyłożenie dodatkowych środków z 
budżetu Gminy, lecz waga sprawy jest tak 
wielka, że nie może to być problemem.

P.S.

Jakie będą początki takie będzie wszystko

razem można więcej
W sobotni wieczór 19 stycznia 2008r. odbyło się spot-

kanie opłatkowe w Domu Ludowym w Bukowej, 
którego organizatorami była Rada Sołecka, OSP, Koło 
Gospodyń oraz Rada Kaplicy.
 W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy wsi, a także 
zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili ks. 
Andrzej Turoń, siostry zakonne oraz z Urzędu Gminy 
w Brzostku Pani Ewa Szukała z mężem. Spotkanie 
rozpoczęła Sołtys Zofia Trychta, witając wszystkich 
przybyłych gości. Następnie ks. Andrzej Turoń, pobło-
gosławił opłatki i rozpoczęło się składanie życzeń.
 Na suto zastawionym stole, na którym serwowano 
dania kuchni staropolskiej, największym powodzeniem 
cieszyły się pierogi. Czas miło płynął na wspólnym 
kolędowaniu, rozmowach i zabawie.
 Cieszę się bardzo i dziękuję wszystkim, którzy z 
pełnym zaangażowaniem brali udział w organizacji 
spotkania opłatkowego. Jest to dowód na to, że razem 
można więcej. Zofia Trychta

droga krzyżowa
wokół kościoła
Droga Krzyżowa to piątkowe nabożeństwo wielko-

postne o charakterze adoracyjnym, polegające na 
symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na 
śmierć i złożenia Go do grobu.
 W tym roku w brzosteckiej parafii odprawiana jest 
wokół kościoła, gdzie w niedawno odrestaurowanym 
murze przykościelnym zamontowano nowe stacje Drogi 
Krzyżowej wykonane z piaskowca.
 Prace przy murze trwały dwa lata i były częścią 
realizowanego projektu „Leonardus”, którego celem 
była rewaloryzacja historycznego zespołu sakralno 
– plebańskiego. Projekt był finansowany ze środków 
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

/fl/

Na spotkaniu w Warszawie Gminę Brzostek reprezentowali: Zastępca Wójta - Piotr Szczepkowicz i Kierownik GZOSiP - Irena Nosal
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z prac  
rady gminy
19 lutego 2008 r. Radni Gminy Brzostek 

obradowali po raz piętnasty w bieżącej 
kadencji. Głównym tematem obrad było 
uchwalenie budżetu gminy na 2008 rok. 
Budżet przyjęto Uchwałą Nr XV/102/08 
ustalając dochody budżetu gminy w wysoko-
ści 31.541.616 zł, w tym dochody majątkowe 
w wysokości 1.992.957 zł i dochody bieżące 
w wysokości 29.548.659 zł. Wydatki budżetu 
gminy ustalono w wysokości 34.569.416 
zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 
26.167.819 zł, wydatki majątkowe w wy-
sokości 8.401.597 zł, na realizację zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, 
wydatki na projekt realizowany w ramach 
Funduszu Spójności, na zadanie pod nazwą 
„modernizacja i rozbudowa oczyszczalni w 
Kleciach” w wysokości 2.643.857 zł i wy-
datki związane z wieloletnimi programami 
inwestycyjnymi w wysokości 2.643.857 
zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 
3.027.800 zł zostanie pokryty przychodami z 
zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.320.000 
zł i nadwyżki budżetowej w kwocie 313.537 
zł oraz wolnych środków w kwocie 394.263 
zł powstałych z rozliczeń budżetu z poprzed-
nich lat. 
 Dalsze obrady poświęcono działalności 
w zakresie oświaty w gminie, podejmując 
uchwały w sprawie:
•	regulaminu określającego wysokość sta-

wek i szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadni-
czego, szczegółowe warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz wysokość i warunki wy-
płacania nagród ze specjalnego funduszu 
na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno 
- wychowawcze nauczycieli

•	szczegółowych zasad przyznawania i 
wypłacania nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego w szkołach położonych 
na terenie Gminy Brzostek

•	ustalenia zasad korzystania z posiłków w 
stołówkach szkolnych w gminie Brzostek

•	zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju 
Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego 
dotyczącej upowszechniania edukacji 
przedszkolnej

•	wyrażenia zgody na ustalenie wartości 
jednego punktu w złotych w tabeli wyna-
gradzania pracowników jednostek organi-
zacyjnych gminy Brzostek. 

 Realizując zadania określone uchwałami 
Rady Gminy, Wójt Gminy Leszek Bieniek 
poinformował o podjętych działaniach w 
okresie między sesyjnym. W związku z 
uchwałą Nr XIV/94/08 z 25 stycznia br. 
w sprawie współpracy Gminy Brzostek z 
organizacjami pozarządowymi, ogłoszono 
Konkurs ofert na realizację w 2008 roku 
zadań publicznych. W dniu 18 lutego br. 
zawarto akt notarialny na sprzedaż nieru-
chomości położonej w Kleciach stanowiącej 
akwen wodny wraz z przyległymi gruntami. 
Aktem Notarialnym z dnia 18 lutego 2008r. 
dokonano sprzedaży działki zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym położonej w Smar-
żowej na rzecz najemcy. Zgodnie z uchwałą 
Nr XIV/99/08 z 25 stycznia br. dokonano 
wyceny działek położonych w Brzostku 
obręb 2. Ogłoszono przetargi na sprzedaż 
działek rolnych położonych w Smarżowej 
oraz działki budowlanej położonej w Ka-
mienicy Górnej. E. Szukała

Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Wójt Gminy Brzostek
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
1) Szkoły Podstawowej w Kamienicy Górnej
2) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Januszkowicach
3) Przedszkola w Brzostku

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania wynikające z roz-
porządzenia MENiS z dnia 06 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych 
typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854):
1) posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
2) ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwa-

lifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
3) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwa-

lifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie 
placówek doskonalenia nauczycieli;

4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 
pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

5) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała 
co najmniej dobrą ocenę pracy w szkole, a w przypadku nauczyciela akademickiego 
– pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli 
stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, 
albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko 
dyrektora uzyskała  pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

6) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 
pracy na stanowisku kierowniczym;

7) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, 
poz. 1600), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu 
postępowanie karne;

9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 
14, poz. 114 z późn. zm.).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju 

szkoły lub placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację 

o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej 
– w przypadku nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty 
potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej 
nauczycielem;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wyma-
ganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby 
niebędącej nauczycielem;

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania 
oświatą albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania 
oświatą;

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba 
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych 
typach szkół i placówek;

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy 
na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 
Nr 170, poz. 1218,  Nr 220, poz. 1600)  oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie 
dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie 
toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z 
dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 
dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem 
„Konkurs”, w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia, na adres: Gminny Zespół Obsługi 
Szkół i Przedszkoli w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brzostek.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną po-
wiadomieni indywidualnie. 
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Zdecydowany przeciwnik ustroju…” 
to najnowsza książka naszego 

Rodaka - Profesora KUL Ks. Dr. Hab. 
Bogdana Stanaszka. Autor w charakte-
rystyczny dla siebie sposób, czyli przez 
pryzmat dokumentów komunistycz-
nego aparatu do walki z Kościołem, 
przedstawia nam postać niepokornego 
i niezłomnego duszpasterza Stalowej 
Woli – Księdza Edwarda Frankowskie-
go. Autor we wstępie pisze: „Książka 
niniejsza nie jest bynajmniej biografią 
tego wybitnego społecznika i duszpa-
sterza, co najwyżej wskazuje ścieżki, 
którymi podąży w przyszłości kolejny 
badacz. Podejmuje natomiast próbę 
ukazania, jak oceniały ks. Frankow-
skiego i jak z nim walczyły władze 
PRL. Autor rozumie pod tym terminem 
funkcjonariuszy różnych szczebli i 
urzędów, wliczając w to bezpiekę (…). 
Książka powstała ze strzępów akt, któ-
re pozostały po byłej Służbie Bezpie-
czeństwa, ad-
ministracji do 
spraw wyznań 
oraz Komitecie 
Wojewódzkim 
PZPR. Doku-
mentację  tę , 
zwłaszcza wy-
tworzoną przez 
bezpiekę, nisz-
czono masowo 
na przełomie 
1989 i 1990r., 
by ukryć śla-
dy bezpraw -
nej działalno-
ści….”  Pub-
likacja ta jest 
więc kolejną 
odsłoną perfid-
nych i nieludz-
kich działań 
władz PRL-u 
skierowanych 
przeciwko du-
chowieństwo i 
katolikom świeckim w latach 70-tych 
i 80-tych.
 Ks. Profesor Bogdan Stanaszek – za-
służony regionalista - autor licznych 
publikacji o Ziemi Brzosteckiej, jest 
również bardzo wybitnym znawcą dzie-
jów Kościoła w komunistycznej Polsce. 
Swe osiągnięcia naukowe zawarł m.in. 
w takich książkach: 1)Usunąć biskupa! 
Władze PRL wobec ordynariusza diecezji 
sandomierskiej Jana Kantego Lorka; 
2)Diecezja sandomierska w powojennej 
rzeczywistości politycznej 1945 – 1967, 
t.1, Problematyka personalno-organiza-
cyjna; t.2, Duszpasterstwo i laicyzacja 
życia społecznego; 3)„Wrogo ustosun-
kowany do naszego państwa”. Biskup 
Piotr Gołębiowski w dokumentach 
komunistycznej bezpieki i władz wyzna-
niowych; 4)Kryptonim „Wisła”. Służba 
Bezpieczeństwa wobec Milenium Chrztu 
Polski w Sandomierzu.     
 Aby przybliżyć młodszemu pokoleniu 
realia komunistycznej Polski, warto uka-

zać konkretne fakty, opisane w omawia-
nej książce ks. prof. B. Stanaszka, obra-
zujące metody zwalczania religii przez 
aparat bezbożnego państwa totalitarnego, 
a jednocześnie pokreślić determinację 
księży i katolików świeckich odważnie 
broniących swej wiary.
  Początki duszpasterskiej pracy (od 
1967r.) trzydziestoletniego kapłana 
Edwarda Frankowskiego w Stalowej 
Woli były  trudne i oparte, po ludzku 
rzecz biorąc, na kruchych podstawach 
materialnych i administracyjnych. Jako 
wikariusz parafii pw. Św. Floriana, miał 
tworzyć nową placówkę na peryferiach 
miasta w oparciu o niewielką kaplicę w 
Chyłach. To zadanie powierzył mu Ks. bp 
Ignacy Tokarczuk, szczególnie zasłużony 
ordynariusz Diecezji przemyskiej. Ks. 
E. Frankowski na początku energicznie 
przygotowywał nowy punkt kateche-
tyczny w prywatnym mieszkaniu. Jednak 
lokalne władze komunistyczne zażądały 

zamknięcia „nielegalnego” miejsca, a na 
właściciela mieszkania nałożono bardzo 
wysokie kary pieniężne (w sumie prawie 
10 tys. zł). Szykanowano też dzieci szkol-
ne, przykładowo w 1970 r. obniżono im 
ocenę ze sprawowania za udział w proce-
sji Bożego Ciała. Pretekstem była ich nie-
obecność na zawodach sportowych spe-
cjalnie zaplanowanych na ten dzień, aby 
odciągnąć uczniów od uroczystej Mszy 
św. W tym też czasie ks. E. Frankowski 
chcąc zadbać o kaplicę doprowadził do 
niej prąd i planował zastąpić drewniane 
ogrodzenie siatką. Te tak zwyczajne za-
biegi władze Miejskiej Rady Narodowej 
w Stalowej Woli potraktowały jako … 
samowolę budowlaną i nakazały rozbiór-
kę ogrodzenia, drewnianych dobudówek. 
Wszczęto w tej sprawie dochodzenie. 
Zabroniono również czynić przygotowa-
nia do rozbudowy kaplicy i wymierzono 
wysoką grzywnę. Od początku też funk-
cjonariusze Służby Bezpieczeństwa „za-
interesowali się” energicznym kapłanem 

otaczając go siatką agenturalną złożoną z 
tajnych współpracowników. Rozpoczęto 
więc zgodnie ze służbowym poleceniem: 
„aktywne rozeznanie działalności i 
przeciwdziałanie w stosunku do księży i 
aktywu kościelnego”. Założono osobną 
„podteczkę” dla tej placówki kościelnej, 
duchownego objęto inwigilacją. Mimo 
tych wszystkich zabiegów ks. E. Fran-
kowski nadal popełniał „wykroczenia”: 
nie zdemontował „nielegalnej siatki”, a na 
dodatek wybudował betonowe schody do 
kaplicy i planował dalsze prace, przebu-
dował wnętrze stodoły na mieszkanie dla 
siebie (a była to tylko izba o powierzchni 
10 m²) oraz nie płacił nałożonych kar. 
Mało tego, zainspirował „rozfanatyzowa-
ne społeczeństwo” do starań o zgodę na 
budowę kościoła i plebani. Należy pod-
kreślić, że odważna i niepokorna postawa 
Ks. Frankowskiego wobec władz miała 
swe oparcie w wielkim zaangażowaniu 
parafian. To „rozfanatyzowani” parafianie 

pisali petycje w 
sprawie odwoła-
nia kar finanso-
wych, pracowali 
przy rozbudo-
wach, wspierali 
materialnie, z 
wiarą uczestni-
czyli w życiu re-
ligijnym. Wobec 
takiej jedności 
księdza i wier-
nych butni funk-
cjonariusze SB 
byli bezradni. 
Pisali w swych 
raportach, jako-
by wierni de-
klarowali, że w 
przypadku siło-
wego rozebrania 
inwestycji „po-
leje się krew”, a 
poprzez swych 
agentów raczej 
znali nastroje 

parafian. Ta niezłomna postawa oraz 
jedność duchownego i ludu Bożego 
była fundamentem sukcesu. Solidarna 
współpraca to sposób na pokonywanie 
psychozy strachu paraliżującej życie 
osobiste i społeczne w tamtych czasach.
 Dojście do władzy ekipy E. Gierka 
po strajkach grudniowych w 1970r. dało 
krótkotrwałą odwilż, ale komunistyczna 
władza nadal „robiła swoje”. Natomiast 
ks. E. Frankowski wytrwale starał się 
o budowę kościoła i plebani, wiedział, 
że skuteczną metodą jest wysyłanie do 
władz delegacji złożonych z osób świe-
ckich. Komuniści obawiali się kolejnego 
społecznego protestu, dlatego mogli 
być skłonni do chwilowych ustępstw. 
Kolejnym obszarem duszpasterskiej 
troski kapłana było organizowanie 
życia artystycznego i formacyjnego w 
podległej mu placówce. Założony został 
chór i młodzieżowy zespół muzyczny, 
odbywały się misje, kupowano dęte 
instrumenty dla planowanej kościelnej 

ks. edward Frankowski - „nielegalny proboszcz nielegalnej parafii”
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orkiestry, organizowano „nielegalne” 
procesje Bożego Ciała wokół kaplicy w 
Chyłach, prowadzono katechizację. Na-
tomiast w swych odważnych kazaniach 
duchowny wypominał władzy działania 
ateizacyjne skierowane wobec młodego 
pokolenia. Naturalnie komuniści śledzili 
wszystkie poczynania księdza i poprzez 
Wojewódzki Wydział do Spraw Wyznań 
w Tarnobrzegu próbowali go oczernić i 
skłócić z wiernymi. Zabiegi te okazały 
się nieskuteczne.
 Kolejny ważny etap w działalności 
ks. E. Frankowskiego wiąże się z jego 
nominacją w 1977r. na proboszcza dużej 
parafii przy nowym kościele Matki Bożej 
Królowej Polski w Stalowej Woli. Władza 
komunistyczna nie uznawała tej nomina-
cji dokonanej przez ks. bp. ordynariusza 
I. Tokarczuka i oczywiście wszelkimi 
sposobami utrudniała działalność dusz-
pasterską „nielegalnego” proboszcza 
w „nielegalnej” parafii oraz objęła go 
ciągłą inwigilacją. Naturalnie w nowej 
świątyni, zwłaszcza od wiosny 1980r., 
nowy proboszcz podjął bardzo szeroką 
działalność religijno-kulturalną. Przygo-
tował projekcje zakazanych filmów (np. 
„Quo vadis” i „Ojciec Pio”), zorganizo-
wał rekolekcje wygłoszone przez ks. bp. 
ordynariusza, które gromadziły tysiące 
wiernych. Władze oczywiście nagrywały 
te kazania i były „oburzone” słowami 
prawdy o swej antyreligijnej i antypol-
skiej działalności. Ponadto  zorganizował 
Dni kultury Chrześcijańskiej, podczas 
których wygłaszano prelekcje m.in. 
o zbrodni katyńskiej, prześladowaniu 
Kościoła w PRL, o prawie do wolności 
słowa. Głoszenie „wrogich” kazań bez-
pieka zarzucała też ks. Frankowskiemu, 
zwłaszcza w obronie prześladowanego i 
więzionego działacza chłopskiego Jana 
Kozłowskiego oraz to, że mówił z ironią o 
niedzielach czynu społecznego. Ponadto 
zarzucał władzy łapownictwo, kumoter-
stwo i brakoróbstwo. Według starego po-
rzekadła: „prawda w oczy kole”, dlatego 
władza starała się usunąć niepokornego 
księdza ze Stalowej Woli. Na szczęście 
kraj ogarnęła nowa fala strajków w 
sierpniu 1980r.  i narodziła się SOLIDAR-
NOŚĆ. Niezłomny kapłan angażował się 
coraz bardziej w obronę pokrzywdzonych 
oraz wspierał strajkujących robotników 
w Hucie Stalowa Wola, walczących o 
ogólnoludzkie prawa. Odprawiał nabo-
żeństwa w intencji pracowników oraz 
z inicjatywy NSZZ „Solidarność”, a w 
homiliach bronił Krzyża i prześladowa-
nych za wiarę, ukazywał też nadużycia 
władzy. Ta niepokorna postawa ks. Fran-
kowskiego upewniła funkcjonariuszy 
SB, że jest on „zdecydowanym wrogiem 
ustroju socjalistycznego w Polsce…” i 
skutkowało to wymierzeniem w niego 
sprawy operacyjnego rozpracowania o 
kryptonimie „Czarny”. Co oznaczało 
wzmocnienie inwigilacji. Prowadzono ją 
aż do końca listopada 1989r., czyli jeszcze 
w okresie rządu T. Mazowieckiego!
 Wracając do roku 1981 warto ukazać 
kolejną inicjatywę stalowowolskiego 
proboszcza. Otóż powołał on Komitet 
Organizacyjny, którego celem było 
utworzenie Filii Katolickiego Uniwer-

sytetu Lubelskiego w Stalowej Woli. 
Dla lokalnej i ministerialnej władzy był 
to nowy problem. Tymczasem stan wo-
jenny zahamował wiele projektów, ale 
nie przestraszył ks. E. Frankowskiego. 
Duchowny w kazaniach wskazywał na 
zbrodniczość stanu wojennego, odważnie 
bronił internowanych i prześladowanych, 
organizował dla nich pomoc materialną i 
modlitewną, inicjował nowe formy dusz-
pasterstwa, np. pielgrzymki dla poszcze-
gólnych grup zawodowych. Natomiast 
po zniesieniu stanu wojennego w lipcu 
1983r. ks. Frankowski podjął przygoto-
wania do budowy nowego kościoła na 
Osiedlu Poręby. Oczywiście władze nie 
udzieliły zgody i rozpoczęły brutalną 
nagonkę na duchownego. Podobnie wy-
glądała sprawa budynku planowanej filii 
KUL, tu nawet próbowano doprowadzić 
do katastrofy budowlanej. Jednak mimo 
ogromnych przeszkód administracyj-
nych, kontynuowano inwestycję dzięki 
zaangażowaniu parafian w prace oraz or-
ganizowaniu licznych delegacji do władz 
miasta (np. 5 IX 1986r. delegacja aż 300 
osób żądała spotkania z prezydentem 
Stalowej Woli). Kiedy utworzenie filii 
KUL okazało się niemożliwe, przy parafii 
zorganizowano Instytut Wyższej Kultury 
Religijnej (XI 1984r.), na którym wykłady 
prowadzili katoliccy pracownicy naukowi 
i znani działacze opozycji. Kolejnym 
obszarem działalności ks. Frankowskiego 
było Duszpasterstwo Rolników założone 
przy parafii. Duchowny ciągle bronił 
prześladowanych rolników i umożliwiał 
im  działalność. W tym miejscu przypo-
mnieć należy o bolesnym wydarzeniu 
– 19 października 1984r. funkcjonariu-
sze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
Wydziału VI uprowadzili i  bestialsko 
zamordowano Księdza Jerzego Popie-
łuszkę. Wiele śladów wskazuje na to, że 
mordercy z Wydziału VI  interesowali się 
również osobą ks. E. Frankowskiego. Au-
tor ks. profesor Bogdan Stanaszek pisze: 
„można jedynie spekulować, jak poto-
czyłyby się dalsze losy stalowowolskiego 
duszpasterza, gdyby nie rozgłos związany 
z zabójstwem ks. Jerzego Popiełuszki i 
procesem sprawców tej zbrodni”.
 W sumie niezwykle twórcza i odważna 
działalność stalowowolskiego kapłana 
doprowadzała do wielkiej irytacji ko-
munistyczne władze. W końcu chciały 
zmusić „nielegalnego” proboszcza do 
złożenia ślubowania na wierność PRL. 
Ks. E. Frankowski wezwany do Urzędu 
Wojewódzkiego odmówił, zachowany 
druk z tekstem ślubowania pozostał bez 
podpisu! Oczywiście cały czas Służba 
Bezpieczeństwa i Urząd do Spraw Wy-
znań inwigilowały duchownego, jego 
wypowiedzi były nagrywane. Z tego 
sporządzono obszerny materiał, który 
był podstawą do zarzucenia księdzu 
antypaństwowej działalności i stał się 
przedmiotem obrad Komisji Wspólnej 
Rządu i Episkopatu na początku 1988r. 
Dotyczyło to także późniejszego zaan-
gażowania ks. Frankowskiego w pomoc 
dla strajkujących w Hucie Stalowa Wola. 
On zawsze solidaryzował się z ludźmi 
pracy w trudnych czasach walki o ludzką 
godność. Nie podobało się też władzy, że  

budynki parafialne były ciągle udostęp-
niane dla „sił opozycyjnych”. Medialną 
nagonkę na duchownego podejmowała 
również pezetpeerowska prasa. Mimo 
wysiłków władz, informacje o wielkiej 
działalności stalowowolskiego księdza 
rozchodziły się po całym kraju zyskując 
podziw i uznanie. 17 I 1989r. ks. E. Fran-
kowski otrzymał nominację na biskupa 
pomocniczego diecezji przemyskiej. 
Wyrazem poparcia dla nowego hierarchy 
były tysiące wiernych uczestniczących w 
jego uroczystej konsekracji w dniu 5 III 
1989r. Kilka miesięcy później rozpadł 
się system władzy komunistycznej w 
Polsce. 
 Przedstawione fakty to zaledwie 
krótkie wycinki, wzmianki o monumen-
talnej działalności niezłomnego kapłana 
w Stalowej Woli, jak również zachęta 
do przeczytania tej niezwykle intere-
sującej publikacji. Dlatego na koniec 
warto zacytować fragment zakończenia 
książki profesora Bogdana Stanaszka: 
„Wiele wysiłku włożyły komunistyczne 
władze w walkę z ks. Edwardem Fran-
kowskim, zrazu duszpasterzem przy 
kaplicy w Chyłach, a następnie „niele-
galnym proboszczem” w Stalowej Woli, 
przemysłowym mieście nad Sanem. Od 
początku zauważono, że jest kapłanem 
gorliwym, stawiającym dobro Kościoła 
nad swoje osobiste, nieskłonnym do ja-
kichkolwiek kompromisów z inwigilu-
jącą go bezpieką. (…) Początki okazały 
się trudne, wręcz skromne – dość wspo-
mnieć, że mieszkał w izbie urządzonej 
w stodole, a duszpasterskie obowiązki 
pełnił w niewielkiej kapliczce. U końca 
swej posługi kierował dużą parafią, 
duszpasterzował w kościele mogącym 
pomieścić kilka tysięcy wiernych, dys-
ponował imponującym zapleczem – ple-
banią, w której mieszkało kilkunastu 
wikariuszy, tętniącym życiem domem 
katechetycznym, a kolejna budowla 
– budynek Filii KUL wyrastał, mimo 
ostrego sprzeciwu władz państwowych. 
Ten rozmach i szeroki zakres inicjatyw 
był możliwy dzięki ścisłej więzi pro-
boszcza z wiernymi, wśród których 
znaczącą grupę stanowili robotnicy 
miejscowej huty. Wzajemne zaufanie, 
gotowość do ponoszenia ofiar, wiara 
w sens walki z systemem totalitarnym, 
sprawiły, że owoce posługi na polu 
duszpasterskim i społecznym były im-
ponujące (…). Już w 1989 r. nazwano 
go biskupem „Solidarności”. W dn. 30 
VII 2004r. Instytut Pamięci Narodowej 
Oddział w Rzeszowie, stwierdził, że 
jest osobą poszkodowaną przez komu-
nistyczne służby specjalne. W uznaniu 
wielkich zasług dla przezwyciężenia 
zniewolenia komunistycznego prezy-
dent Lech Kaczyński odznaczył Księ-
dza Edwarda Frankowskiego Krzyżem 
Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (11 
XI 2006r.)”. 

Wiesław Tyburowski

Bogdan Stanaszek „Zdecydowany 
przeciwnik ustroju…” Władze PRL 
wobec ks. Edwarda Frankowskiego, 
Wydawnictwo Diecezjalne i drukarnia w 
Sandomierzu 2007
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Jest to Projekt, dzięki któremu, na terenie 
Polski została utworzona sieć 379 współ-

pracujących ze sobą ośrodków oświatowo-
kulturalnych z dostępem do nowoczesnego 
sprzętu komputerowego, sieci internetowej i 
bogatej oferty szkoleniowej e-learningwej.
 Głównym celem Projektu jest umożli-
wienie ludności, którzy mają utrudniony 
dostęp do edukacji jak np. osoby niepeł-
nosprawne, do korzystania z bezpłatnych 
kursów e-learningowych podnoszących już 
posiadaną wiedzę lub zdobycie nowej. 
 Powstałe Centrum w Gminie Brzostek 
jest również przystosowane do korzystania 
przez osoby niepełnosprawne (miejsce par-
kingowe, podjazd dla osób poruszających 
się na wózku inwalidzkim, lokalizacja na 
parterze budynku.
Co to jest e-learning?
 Jest to technika szkolenia poprzez me-
dia teleinformatyczne, takie jak Internet, 
elementy audio/wideo, oraz CD-ROM-y. 
E-learning jest najczęściej kojarzony z 
nauczaniem, w którym stroną przekazują-
cą wiedzę i egzaminującą jest komputer, 
dlatego przyjęło nazywać tę formę nauki 
„distance learning” (uczenie na odległość), 
w którym jest brak fizycznego kontaktu z 
nauczycielem. Nauka z wykorzystaniem 
e-learningu przewyższa inne metody na-
uczania ze względu na przeniesienie środka 
ciężkości w nauczaniu z nauczyciela - na 
uczącego się ucznia. 
 Ponadto e-learning umożliwia samodziel-
ne wybranie własnego formatu dostarczania 
wiedzy i tempa jej przekazywania. Czy e-le-
arning jest uważany za lepszą technikę ucze-
nia od standardowych wykładów? Ostatnie 
lata pokazują, że wiele firm, instytucji oraz 
szkół coraz częściej wprowadza kształcenie 
oparte na technologii e-learningu. Nie jest 
to przypadek, ale świadomość większych 
możliwości, jakie daje kształcenie online.
 Uruchamianie kursów, szkoleń i egza-
minów na platformie e-learningowej nie 
wymaga żadnych instalacji na komputerze 
kursanta. Uczeń, aby korzystać z kursów nie 
musi przebywać w Centrum. Równie dobrze 
może się uczyć samodzielnie w domu na 
własnym komputerze, ale najlepiej z dostę-
pem do Internetu. Jednak na początku musi 
przyjść do Centrum lub zadzwonić pod nr. 
tel. (014) 681-28-68 i zapisać się platformę 
z dostępem do kursów e-learningowych u 
opiekuna Centrum. Uzyska wówczas login 
i hasło za pomocą, którego będzie mógł się 
zalogować na stronie kursów www.centra.
elearning.pl/szkolenia. Po zalogowaniu na 
stronie kursanta z bocznego meni klikamy 
na link Szkolenia Learning. Po kliknięci 
rozwija się cała lista dostępnych kursów, na-
stępnie wybieramy interesujący nas przed-
miot i dalej już sam system poprowadzi nas 
przez cały kurs. Należy jednak pamiętać o 
zapisywaniu przerobionego materiału klika-
jąc na przycisk Zapisz i zamknij w prawym 
górnym rogu strony. Po zaliczonym kursie 
opiekun Centrum przypisuje kursanta do 
egzaminu, który również jest dostępny na 
stronie kursanta po zalogowaniu.
 Cała komunikacja pomiędzy kompute-

rem kursanta, a systemem odbywa się tylko 
i wyłącznie przy wykorzystaniu języków 
HTML i Java Script poprzez przeglądarkę 
internetową. Istnieje również możliwość 
korzystania z kursów w trybie Offline, czy-
li bez konieczności ciągłego podłączenia 
do Internetu. W tym Przypadku kursanci 
otrzymują kursy uruchamialne na dysku 
(w formacie .exe, np. na płycie CD). Z 
serwerem łączą się dopiero po zakończeniu 
szkolenia w celu przesłania automatycznie 
wygenerowanego pliku, który opisuje prze-
bieg szkolenia.
 Każdy kurs składa się z kilkudziesięciu 
stron i pod stron po przejściu, których jest 
możliwość zdawania egzaminu z przero-
bionego materiału. Po zdaniu egzaminu 
będzie możliwość uzyskania certyfikatu 
ukończenia kursu.

Obecnie w Centrach można korzystać z 
następujących kursów:
Język polski
 Szkolenie Język polski zawiera zagad-
nienia z zakresu wiedzy ogólnej z języka 
polskiego, które dotyczą kształcenia litera-
ckiego w szkole ponadgimnazjalnej.
Język angielski
 Szkolenie z języka angielskiego zawiera 
materiał merytoryczny zgodny z programem 
nauczania na poziomie szkoły ponadgimna-
zjalnej.
Matematyka
 W szkoleniu zawarte są wszystkie 
wymagania określone w Podstawie pro-
gramowej kształcenia ogólnego dla liceów 
ogólnokształcących, liceów profilowanych 
i techników w zakresie podstawowym. 
Historia
 Szkolenie Historia przeznaczone jest dla 
przyszłych maturzystów.
Chemia
 Szkolenie z chemii to zbiór zagadnień 
chemicznych na poziomie szkoły ponad-
gimnazjalnej.
Geografia
 Szkolenie Geografia jest zgodne z pro-
gramem nauczania geografii w szkołach 
ponadgimnazjalnych.
Biologia
 Kurs Biologia jest zgodny z programem 
nauczania tego przedmiotu. Szkolenie po-
zwala uczniom liceów ogólnokształcących, 
liceów profilowanych i techników zdobyć, 
wiedzę w zakresie podstawowym.
Fizyka
 Szkolenie Fizyka ma na celu zapoznanie 
każdego z uczestników z wiedzą z tego 
przedmiotu na poziomie szkoły ponadgim-
nazjalnej.
Zarządzanie kadrami
 Celem szkolenia Zarządzanie kadrami 
jest zapoznanie kursanta z zasadami: pla-
nowania polityki zarządzania zasobami 
ludzkimi w firmie i organizacji procesów 
rekrutacji, selekcji i zwolnień od strony 
praktycznej i technicznej.
Ocena pracowników
 Zdobyta wiedza pozwoli określić rolę 
i miejsce systemu ocen pracowników z 
dopasowaniem do misji i strategii firmy.

Planowanie potrzeb
 Szkolenie Planowanie potrzeb w sposób 
praktyczny uczy, jak zaplanować politykę 
szkoleniową w organizacji i właściwie 
dobrać program szkoleniowy, aby rozwój 
kadry był efektywny. 
Systemy motywacyjne
 Kurs Systemy motywacyjne ma na celu 
zapoznanie ucznia z wiedzą na temat meto-
dologii kształtowania systemów motywa-
cyjnych w organizacji oraz umożliwienie 
mu praktycznego przećwiczenia elementów 
tego procesu w zadaniach zbliżonych do 
rzeczywistej pracy.
Rekrutacja
 Szkolenie Rekrutacja zawiera zagad-
nienia dotyczące rekrutacji i wszystkich jej 
elementów wykorzystywanych w każdej fir-
mie. Podstawowym celem jest przekazanie 
kursantom podstawowej wiedzy z zakresu 
procesu rekrutacji pracowników. 
Ścieżki kariery
 Ogólny cel kształcenia to zaznajomienie 
uczestników kursu z podstawowymi pojęcia-
mi i wiedzą związaną z tematyką planowania 
ścieżek kariery, zarówno w kontekście karie-
ry własnej, jak i w kontekście organizacji.
Podstawy technik komputerowych
 Szkolenie Podstawy technik kompute-
rowych wchodzi w skład pakietu ECDL 
(Europejski Certyfikat Umiejętności Kom-
puterowych). Kurs przeznaczony jest dla 
początkujących użytkowników komputera.
Użytkowanie komputerów
 Pakiet edukacyjny Użytkowanie kom-
puterów jest drugim z 7 modułów eduka-
cyjnych Europejskiego Certyfikatu Umie-
jętności Komputerowych ECDL. Główne 
cele szkolenia to podwyższenie poziomu 
użytkowania komputera.
Przetwarzanie tekstów
 Szkolenie Przetwarzanie tekstów dotyczy 
zasad działania i obsługi oprogramowania 
do edycji tekstów. (Pakiet Microsoft Offi-
ce). 
Arkusze kalkulacyjne
 Szkolenie Arkusze kalkulacyjne stanowi 
czwarty moduł kompleksowego szkolenia 
stanowiącego przygotowanie do egzaminu 
na Europejski Certyfikat Umiejętności 
Komputerowych ECDL.
Bazy danych
 Szkolenie Bazy danych również wchodzi 
w skład pakietu ECDL (Europejski Certy-
fikat Umiejętności Komputerowych). Uczy 
ono obsługi baz danych.
Grafika menedżerska i prezentacyjna
 Szkolenie Grafika menedżerska i pre-
zentacyjna uczy podstaw obsługi najważ-
niejszych i najpowszechniej używanych 
programów graficznych.  
Usługi w sieciach informatycznych
 Usługi w sieciach informatycznych to 
szkolenie na temat poruszania się po Inter-
necie i obsługi aplikacji z nim związanych 
(poczta elektroniczna, przeglądanie stron 
WWW itp.).
Opiekunka dziecięca domowa
 Kurs Opiekunka dziecięca domowa, to 
oferta skierowana do kobiet wyrażających 
chęć podjęcia się opieki nad dziećmi m.in. 
w celach zarobkowych. 
Promocja i wsparcie edukacji osób nie-
pełnosprawnych
 Szkolenie „Promocja i wsparcie edukacji 
osób niepełnosprawnych” skierowane do 
opiekunów osób niepełnosprawnych ma na 
celu pomoc w pracy z niepełnosprawnymi 
klientami.

G. K.
Więcej informacji na stronie:

www.brzostek.alpha.pl

centra kształcenia na odległość na Wsiach
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Obowiązkowe ubezpieczenia w rolnictwie

prawa dżungli
Poszukiwanie „tańszego ubezpieczycie-

la” jest naturalnym odruchem każdego 
rolnika. 
 Rocznie w gospodarstwie (5-6ha) na 
obowiązkowe ubezpieczenie budynków, 
samochodu i ciągnika wydaje się blisko 
500zł. Od lipca 2008 r. obowiązkowym 
ubezpieczeniom podlegać będą także 
uprawy rolnicze, czyli następne 180-200zł. 
Razem ok. 700zł. Żeby zaoszczędzić na 
ubezpieczeniach nie wystarczy wykupić 
tańszą polisę w innej firmie ubezpieczenio-
wej. Z dotychczasowym ubezpieczycielem 
należy się „rozwiązać” i w tym momencie 
na rolnika czyhają różnego rodzaju przykre 
niespodzianki. 

chłop w kleszczach biurokracji
 Po przejściu wichury w styczniu tego 
roku, rolnicy zgłaszali szkody w ubezpie-
czonych budynkach. Likwidacja szkód 
wyglądała różnie: jedna firma ubezpiecze-
niowa robiła to w ciągu 3-4, inna w ciągu 
18 dni. W dodatku szkodę należało zgłosić 
na infolinię do Warszawy, a nie np. do 
Dębicy. Jak zabezpieczyć siano i słomę w 
stodole przed opadami przez 18 dni, jeżeli 
dach jest uszkodzony – nie wiadomo. Dla 
rolnika powinien to być pierwszy sygnał 
ostrzegawczy. 
 Budynki gospodarcze się starzeją, a 
nowych prawie nikt nie buduje, bo i po 
co – Unia nas z rolnictwa wyleczy. Tym-
czasem stodoła wybudowana 40 lat temu 
nie podlega ubezpieczeniu. Niektóre firmy 
ubezpieczeniowe automatycznie eliminują 
z polis takie właśnie stodoły. Rolnicy się 
denerwują i mają rację. Mają budować 
nową stodołę, czy jak? 
Ale jak rozebrać starą, skoro eternitu nie  
wolno dotykać, bo pyli? Istna dżungla.
 Innym problemem są pustostany, czyli 
budynki nieużytkowane, opuszczone itp. 
Tutaj składka ubezpieczeniowa może 
wzrosnąć nawet do 400 % stawki podsta-
wowej. Fakt nieużytkowania budynków 
należy zgłosić ubezpieczycielowi, bo w 

razie szkody mogą być kłopoty z wypłatą 
odszkodowania. 
 Rolnik powinien wiedzieć, że nie może 
być „czarnych dziur”, czyli przerw w ubez-
pieczeniu OC pojazdów. Jeżeli jest inaczej, 
to należy się liczyć z grzywną 3000zł 
wymierzoną przez wyspecjalizowaną jed-
nostkę z Warszawy. Nabywca pojazdów 
w terminie miesiąca od daty zakupu może 
wypowiedzieć umowę OC dotychczaso-
wemu ubezpieczycielowi. Jest to bardzo 
ważne, gdyż dopiero po dopełnieniu tego 
obowiązku można pojazd ubezpieczyć w 
innej firmie. W przeciwnym razie można 
pojazd dwa razy „opłacić”. 
 O fakcie sprzedaży lub złomowania 
pojazdu należy niezwłocznie powiado-
mić dotychczasowego ubezpieczyciela 
przesyłając kserokopię odpowiedniego 
dokumentu. Dziś bez ważnego przeglądu 
technicznego pojazdu mało kto jeździ, bo 
szkoda pieniędzy na mandat karny, a i polisa 
bywa o 50% droższa.
 Od 1 lipca 2008r. co najmniej 50% upraw 
rolniczych w gospodarstwie powinno być 
ubezpieczone. Orientacyjna składka od 1ha 
pszenicy wynosić będzie ok.120zł, z tego 
połowę pokryje skarb państwa. W razie 
szkody przekraczającej 30 % ubezpieczo-
nego areału rolnik otrzyma odszkodowanie 
– jeżeli szkody będą mniejsze, rolnik nie 
dostanie nic. 

Sprawa dla izby rolniczej
 Zdarzają się sytuacje, kiedy ustawowy 
obrońca chłopów, czyli izba rolnicza musi 
wkroczyć do akcji. Szczególnie wtedy, gdy 
rolnik wtłoczony między pocztę a zakład 
ubezpieczeń jest skrzywdzony w sposób 
ewidentny. 
Ale po kolei. 
 W drugiej połowie grudnia 2007r. wielu 
rolników wypowiedziało umowy ubezpie-
czenia obowiązkowego budynków i pojaz-
dów w PZU listem poleconym wysłanym 
z poczty, bo innej firmy dostarczającej 
przesyłki w gminach nie ma.
 Listy te, nieważne czy wysłane 19, 20, 
24 czy 27 grudnia ’07, jak jeden dotarły do 
PZU po 01.01.2008r. Powinny były dotrzeć 
do adresata do końca 2007 roku, bo taki 

był sens wysyłania wypowiedzeń, ale nie 
dotarły.
 Tymczasem rolnicy ubezpieczyli budyn-
ki i pojazdy w innej firmie ubezpieczenio-
wej. W styczniu PZU powiadomiło tych rol-
ników, że wypowiedzenia są bezskuteczne 
z żądaniem wykupienia polisy.
 W postępowaniu reklamacyjnym Cen-
trum Usług Pocztowych w Warszawie, pl. 
Stanisława Małachowskiego 2 przyznało, 
iż termin doręczenia przesyłki wysłanej 
19 grudnia 2007r. nie został zachowany 
(03.01.2008r.), uprzejmie przepraszają za 
kłopoty i przykrości związane z tą sprawą. 
Informują, że opóźnione doręczenie przesy-
łek było związane z okresem świątecznym 
– ale odszkodowania nie wypłacą. I decyzja 
jest ostateczna, czyli jak to na wsi mówią 
– jest pozamiatane.
Wychodzi na to, że ci rolnicy z winy poczty 
dwa razy zapłacą za budynki i pojazdy.
 W tym momencie musi wkroczyć izba 
rolnicza. Każdy rolnik z mocy ustawy jest 
członkiem izby rolniczej i płaci składki 
członkowskie. Nie bezpośrednio wpraw-
dzie, lecz za pośrednictwem samorządu 
gminnego – z podatku rolnego (3% rocz-
nych wpływów). Potężne firmy, jakimi są 
poczta i PZU, dysponują sztabem prawni-
ków, mecenasów itp. – chłop jest sam, jak 
sierota.
 Nie chcę pouczać, co powinna zrobić 
izba rolnicza, a powinna negocjować z PZU 
uznanie daty stempla pocztowego za datę 
wpływu, gdyż była to wina poczty, chcę 
tylko przypomnieć, że nie takie sprawy da 
się załatwić polubownie. 
Agencja Rynku Rolnego grozi np. rolni-
kom wysokimi grzywnami za niezłożeni 
rocznego sprawozdania za rok kwotowy 
2005/2006.
 Na skutek mediacji ARR zgodziła się 
przyjąć od rolników wyjaśnienia w tej 
sprawie (np. choroba, nawał prac polowych, 
wyjazd za granicę itp.). PZU żyje z rolni-
ków, bo prawie każdy sołtys zbiera dla nich 
składki ubezpieczeniowe. 
 Izby rolnicze są po to, żeby bronić rolni-
ków w każdej sytuacji. Na to właśnie liczą 
pokrzywdzeni rolnicy.

Ferdynand Bugno

1% dla lkS „brzostowianka”
Wpłacając 1% swojego podatku na Ludowy Klub Sportowy „Brzosto-
wianka” Brzostek inwestujesz pieniądze w sport dzieci i młodzieży.
 Zgodnie z artykułem 27 „Ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie” możecie Państwo przekazać 1% podatku należnego fiskusowi 
na wsparcie organizacji, która realizuje działania pożytku publicznego, na 
przykład w sferze sportu. Daje to Państwu możliwość wsparcia swoimi 
pieniędzmi działań wybranej organizacji pożytku publicznego o tym profilu 
działania.
 Ludowy Klub Sportowy „Brzostowianka” Brzostek uzyskał status orga-
nizacji pożytku publicznego w maju 2005 roku i pozyskane z 1% podatku od 
osób fizycznych środki, przeznacza na rozwój sportu dzieci i młodzieży.
Jak przekazać nam 1% swojego podatku dochodowego od osób fi-
zycznych?
 Od tego roku wystarczy jedynie w formularzu PIT wpisać nazwę i numer 
KRS organizacji, której chcemy przekazać 1% swojego podatku. Resztą 
zajmie się już urząd skarbowy. Nie trzeba nic wpłacać, czekać na zwrot 
podatku! Wystarczy tylko podać dane organizacji w formularzu.
 Wpłata na OPP nie jest darowizną, bo przekazuje się pieniądze, które i 
tak stanowią podatek - tak więc podatnik decyduje po prostu, czy woli je 
przekazać Skarbowi Państwa, czy może lepiej którejś z organizacji poza-
rządowych.

Ludowy Klub Sportowy „Brzostowianka” Brzostek
39-230 Brzostek, ul. 20-go Czerwca 4

NR KRS 0000228045
DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ NAWET NAJMNIEJSZĄ WPŁATĘ!

podziękowanie
Kierujemy serdeczne podziękowania dla Strażaków 

z OSP Siedliska-Bogusz, którzy brali udział w 
nocnej  akcji pomocy w czasie wichury w dniu 26/27 
stycznia 2008r. Za ich pomoc i organizację w trudnych 
chwilach składamy serdeczne podziękowania. Szczęść 
im Boże!

Rodzina Drechnych z Zawadki Brzosteckiej
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kącik  
zdrowia  
apteki „Vita”
Witaminy – ciąg dalszy

Witamina C ma działanie wielokie-
runkowe. Jest bronią przed grypą 

i przeziębieniem, podnosi odporność 
organizmu i zwalcza wirusy, utrzymuje 
też tkankę łączną i naczynia krwionośne 
w dobrym stanie i chroni przed arterio-
sklerozą, stabilizując poziom cholesterolu. 
Zapotrzebowanie na tę witaminę jest duże, 
a ponieważ organizm nie magazynuje jej, 
trzeba mu ją dostarczać każdego dnia. 
Szczególnie dużo potrzebują jej palacze i 
osoby pijące alkohol, chorzy na cukrzycę 
oraz osoby zamieszkujące zanieczyszczo-
ne tereny i rekonwalescenci. Jej podaż 
powinna być zwiększona w czasie dużego 
wysiłku, stresu oraz u często zażywają-
cych aspirynę i jadających wędliny.
Źródła: brukselka, wątróbka, kalafior, 
szpinak, truskawki, owoce dzikiej róży, 
natka pietruszki. Dzienne zapotrzebowa-
nie ok. 30-50 mg.
 W aptece można kupić wiele preparatów 
zawierających duże ilości witaminy C.
Niedobór można łatwo zauważyć jeśli na 

spodzie języka występują czerwone, zgru-
białe linie. W późniejszym okresie może 
objawiać się również kamieniem dziąseł 
podczas mycia zębów.
 Witamina D – dzienne zapotrzebowa-
nie na tę witaminę można pokryć spoży-
wając codziennie 1 g tranu z tuńczyka, 30 
g sardynek, 100 g łososia, 700 g drobiowej 
wątróbki.
Do innych źródeł tej witaminy należą 
makrela, masło, żółtka jaj. 
Nie można dopuścić do niedoboru wita-
miny D, gdyż u dzieci chroni ona przed 
krzywicą a u dorosłych przed osteoporozą, 
dzięki swojej właściwości umożliwiającej 
przyswajanie wapnia przez organizm. Nie-
dobór grozi osobom mało przebywającym 
na słońcu, gdyż pod wpływem promieni 
słonecznych organizm sam potrafi ją wy-
twarzać zamieniając występujący w skórze 
ergosterol w witaminę D.
 Witamina E czyli tokoferol tzw. wita-
mina młodości.
Źródła: ciemne pieczywo, gotowane jaja, 
olej z soi kukurydzy, kiełków pszenicy, 
pietruszka, sałata. 
Witamina E wspiera odnowę mięśni i tka-
nek, pomaga tworzyć czerwone krwinki, 
spowalnia proces starzenia i przeciwdziała 
miażdżycy. Witamina ta wymaga obecno-
ści tłuszczy do jej przyswojenia, dlatego 
bardzo często jej niedobór występuje u 
osób odchudzających się. Należy zadbać 
by w naszym jadłospisie występowały pro-

dukty zawierające witaminę E lub suple-
menty diety, ponieważ oprócz opisanych 
właściwości, chroni również serce, łagodzi 
przykre objawy menopauzy i zapobiega 
bólom, skurczom mięśni. 
Przyjmując witaminy trzeba przestrzegać 
zasad:
1. witaminy A, D, E, K wchłaniają się tylko 

w towarzystwie tłuszczy,
2. wraz z witaminą C należy brać rutino-

scorbin, który zawiera niezbędną do jej 
przyswajania rutynę,

3. z witaminą E nie należy przyjmować 
żelaza ponieważ jego preparaty unie-
czynniają tę witaminę podobnie jak 
środki przeczyszczające,

4. wapń lepiej przyswaja się w obecności 
witaminy C, miedzi i magnezu oraz 
witaminy D,

5. witamina A najlepiej wchłania się w 
obecności witaminy E,

6. zażywając witaminę B3 w tabletkach 
trzeba pamiętać, aby przyjmować ją po 
jedzeniu lub w trakcie posiłku

7. witaminy z grupy B nawzajem pod-
noszą przyswajalność, dlatego dobrze 
przyjmować je w postaci preparatów 
Compositum,

8. witaminę C i wapń należy przyjmować 
trzy razy dziennie, ponieważ organizm 
nie jest w stanie przyswoić jednorazowo 
dużej dawki.

Dużo zdrowia!
mgr Krystyna Godawska

W szkole w Nawsiu Brzosteckim 
zbliżamy się do zakończenia 

projektu grantowego Rzeczpospolita  
Internetowa,  organizowanego i finan-
sowanego  przez  Fundacje  Grupy TP 
i UNDP. Projekt, który zatytułowany 
został „…swego nie znacie” miał 
zachęcić do uprawiania turystyki 
rowerowej i pieszej po terenie naszej 
gminy. Uczniowie na dodatkowych 
zajęciach prowadzonych w ramach 
grantu zrealizowali już większość za-
mierzonych wcześniej zadań. Powstała 
wersja papierowa i elektroniczna 
przewodnika rowerowego po gminie 
Brzostek. Jest to mapka formatu A3, na 

której zaznaczone są trasy rowerowe, a 
także opisane są najciekawsze zabytki 
gminy. Mapkę upiększają zdjęcia 
wykonane przez uczniów podczas 
zorganizowanych w ramach programu 
wycieczek.
 Uroczyste zakończenie projektu od-
będzie się w Zespole Szkół w Nawsiu 
Brzosteckim 17 marca. Zostaną wtedy 
zaprezentowane gotowe już mapki 
oraz przeprowadzony zostanie pokaz 
udzielania pierwszej pomocy, mający 
na celu ukazanie dzieciom i młodzieży 
jak ważna jest to umiejętność. 

Kierownik projektu 
Krzysztof Skórski

przewodnik rowerowy po gminie brzostek

informacja gminnej komisji ds. przeciwdziałania  
alkoholizmowi w brzostku
 Gminna Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Brzostku in-
formuje, iż w każdy czwartek o godz. 17:00 odbywają się w Domu Kultury 
w Brzostku spotkania samopomocowej grupy wsparcia AA.
 Zapraszamy wszystkie osoby, które borykają się z chorobą alkoholową, 
są w trakcie leczenia, lub też zakończyły proces leczenia szpitalnego.

Przewodnicząca Gminnej Komisji 
ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi

Anna Skiba

pisanki
Pisanki, malowanki, wzorzyste cacanki
Ubarwione rękami Pani, czy chłopianki.
Opowiem jak powstały.
Kiedyś, kiedyś, gdy już zawisł na krzyżu
Pan Zbawiciel świata,
Gdy się dopełniła najświętsza obiata,
Matka Boża żałosna i spłakana srodze
Przysiadła w ogródeczku, współczuło niebodze
I cierpiało jej bólem wszystko dookoła.
Aby ulżyć w cierpieniu, by dać wytchnąć męce,
Silą się przypodobać Najświętszej Panience
Kwiaty słodkim zapachem,
Trawy miękkim śnieniem,
A drzewa świętą głowę
Osłaniając cieniem.
Ptaszęta w krąg śpiewały
Najpiękniejszym chórem,
By dać ulgę Bolesnej
W cierpieniu ponurym.
Jedna mała ptaszyna miłosierdziem zdjęta,
Co śpiewać nie umiała jak inne ptaszęta,
Leci do swego gniazdka, co go miała w lesie
I co ma najdroższego Matce Boskiej niesie.
Śliczne małe jajeczko ubarwione w kropki
Bolesnej Panience przynosi pod stopki.
Przez łzy się uśmiechnęła Pani w srogiej męce
Jajeczko błogosławi i bierze go w ręce
Na tę świętą pamiątkę ofiary ptaszęcej
Co litość okazała sercem najgoręcej
Na święto Zmartwychwstania w chrześcijańskim 
świecie
Pstre cacanki dotąd malujecie.

Wiersz zapamiętany z lat szkolnych  
przez p. Władysławę Król z Przeczycy
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dwa słowa  
o elearningu
W ostatnich latach komputer stał się 

czymś normalnym i jest teraz w 
większości gospodarstw domowych. Coraz 
powszechniejszy staje się również dostęp 
do Internetu. Wraz z tym postępem zmienia 
się nasze codzienne  życie oraz dziedziny z 
nim związane. Nie inaczej jest z edukacją. 
Szczególnie w ostatnim czasie coraz więcej 
słyszy się o nowoczesnych metodach na-
uczania. Jedną z nich elearning. Elearning 
to nic innego jak nauczania na odległość z 
wykorzystaniem technik komputerowych 
i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, 
szkolenia, a nawet studiów bez konieczności 
fizycznej obecności w sali wykładowej.
Do zalet elearning można zaliczyć:
•	mniejsze koszty kształcenia, 
•	możliwość nauki w dowolnym miejscu i 

czasie,
•	indywidualizacja tampa nauki,
•	wpływ autora na zawartość i jakość, 
•	możliwość wielokrotnego powtarzania 

kursu przez ucznia,
•	weryfikacja przyrostu wiedzy. 
Niestety metoda ta ma również wady takie 
jak:
•	brak relacji uczeń – mistrz,
•	trudność motywacji,
•	zależność od komputera i 

Internetu.
Obecnie możemy wyróżnić na-
stępujące rodzaje elearningu:
•	czysty elearning który oznacza 

że studia lub też kursy od-
bywają się tylko i wyłącznie 
poprzez Internet np. siedzimy 
sobie w domu studiujemy w 
Warszawie w ogóle tam nie 
jeżdżąc,

•	nauczanie komplementarne 
tzw. blended elearning (na-
uczanie mieszane) - w tym 
przypadku uczelnię na której 
studiujemy (czy też odbywa-
my kurs) odwiedzamy tylko 
na czas egzaminów, 

•	wspieranie i uzupełnianie zajęć formami 
on-line.

 Oczywiście to tylko bardzo mały frag-
ment (subiektywnie wybrany) tego co można 
o elearningu powiedzieć jeżeli ktoś chce 
szerzej zapoznać się z elearningiem to za-
praszam do odwiedzenia kilku miejsc w sieci 
(patrz netografia) celem dalszego zgłębienia 
tematu.

Programy do wykorzystania
 Na rynku jest dostępnych wiele progra-
mów do tworzenia lekcji wykorzystujących 
elearning. Są to zarówno programy komer-
cyjne jak i darmowe. Postaram się w kilku 
słowach przybliżyć parę rozwiązań które 
możemy zastosować nie tylko do elearningu 
ale również do przygotowania materiałów na  
lekcji z wykorzystaniem komputera.
 Nauczyciele przedmiotów informatycz-
nych powinni zapoznać się z możliwością 
jakie dają Wink,  Captivate czy Camatasia 
Studio - wszystkie służą do nagrywania tego 
co robimy w danym momencie na monitorze. 
Przydatne szczególnie gdy chcemy kogoś 
nauczyć obsługi programu np. Excela przez 
Internet. Pierwszy z nich jest darmowym, 
natomiast pozostałe są  komercyjnymi roz-
wiązaniami. 
 Do tworzenia ćwiczeń potrzebnych do 
lekcji może posłużyć program Hot Potato-

es. Dzięki możliwością programu możemy 
tworzyć następujące ćwiczenia:
-	krzyżówki – program sam tworzy krzyżów-

kę po wpisaniu haseł i opisów,
-	zadania z luką – uzupełniamy puste miejsca 

w tekście, 
-	quizy – zarówno jedno jak i wielokrotnego 

wyboru,
-	dopasowanki – możemy dopasowywać ele-

menty przez przeciągnie jak i wybieranie z 
rozwijanej listy,

-	rozsypanki – budujemy zdania z rozsypa-
nych wyrazów. 

 Do ćwiczeń możemy dodawać obrazki, 
dźwięki czy też filmy.
 Kolejne narzędzie które może nam 
posłużyć do tworzenia lekcji to eXe eLear-
ning XHTML editor. Dzięki możliwościom 
programu, nie znając żadnego z języków 
programowania, możemy stworzyć lekcje 
które możemy wykorzystać zarówno na 
platformie, osobnej stronie WWW jak i 
materiałach tworzonych na płytach CD. Za-
równo Hot Patatoes jak i eXe są darmowe. 

Platformy elearningowe 
 Platforma e-learningowa to nic innego jak 
pewien system narzędzi do zarządzania kur-
sami. Dzięki platformie możemy gromadzić 
i udostępniać materiały dydaktyczne, mo-

derować dyskusje oraz prowadzić kontrolę 
procesu dydaktycznego. Krótko mówiąc w 
dużym przybliżeniu jest to taka elektroniczna 
szkoła.
 Tutaj również  możemy wyróżnić rozwią-
zanie darmowe jak i komercyjne. Do tych 
drugich rozwiązań możemy zaliczyć np. 
platformy Blackboard, R5 Generation czy 
platformę 4system. Pierwsza z nich działa na 
Akademii Górniczno-Hutniczej w Krakowei, 
druga to głównie Polski Uniwersytet Wirtual-
ny czyli chyba obecnie najprężniej działająca 
uczelnia wykorzystująca elearning. 
 Jeśli chodzi o darmowe rozwiązania to 
do wykorzystania jest platforma Moodle 
(Modular Object-Oriented Dynamic Le-
arning Environment), pewnie znana bliżej 
tym nauczycielom którzy ukończyli kurs na 
egzaminatora OKE. Platforma posiada 43 
wersje językowe, w tym polską. Platforma 
zbudowana została i jest rozwijana w oparciu 
o język programowania PHP, bazy MySQL i 
PostgreSQL w celu tworzenia internetowych 
kursów edukacyjnych. Można ją zainstalo-
wać na większości serwerów sieciowych jak 
również na komputerze osobistym. Zasadni-
cze cechy platformy Moodle to:
•	integracja różnych form kształcenia,
•	integracja treści pochodzących z różnych 

źródeł,
•	administrowanie słuchaczami – przydział 

osób prowadzących, twórców kursów i sa-

mych słuchaczy do konkretnych kursów,  
•	tworzenie, modyfikacja i przechowywanie 

treści kursów,
•	zapewnienie komunikacji pomiędzy na-

uczycielami i słuchaczami,
•	tworzenie testów, quizów, zadań i innych 

elementów związanych z dokonaniem 
oceny wiadomości słuchaczy,

 W Moodle mamy do dyspozycji. różnego 
rodzaju moduły które możemy dowolnie 
wykorzystywać. Jednym z nich jest moduł 
Quiz który umożliwia tworzenie i zadawanie 
pytań w formie quizów składających się z 
pytań jedno i wielokrotnego wyboru, pytań 
prawda fałsz oraz pytań wymagających krót-
kiej odpowiedzi. Możemy również ustawić 
czas rozwiązywania a także kary za błędne 
odpowiedzi.

Elearning – a ile to kosztuje?
 Pewnie każdy zastanawia się ile należy 
wydać pieniędzy ze szkolnego budżetu 
(ewentualnie gminnego) na wprowadzenie 
elearnigu do szkoły. Odpowiedź z jednej 
strony jest prosta z drugiej jednak trudna 
do udzielenia w sposób jednoznaczny. Jeśli 
chodzi o kwestie instalacji platformy, to 
tutaj jedynym wydatkiem będzie kwestia 
wynajęcia hostingu w zależności od skali 
przedsięwzięcia można to uczynić kilka-

dziesiąt lub kilkaset złotych 
rocznie. Do tworzenia lekcji 
można wykorzystać bezpłatne 
programy więc koszty kupna 
licencji mogą zostać pominięte. 
Niestety stworzenie materia-
łów oraz opieka nad platfor-
mą szczególnie w pierwszym 
etapie to dosyć czasochłonny 
proces, szczególnie w zakresie 
przedmiotów ścisłych. Pamiętać 
należy że materiały raz stwo-
rzone mogą być wykorzystane 
wielokrotnie a ich aktualizacja 
jest stosunkowo prosta i szyb-
ka.

Elearning - jak to wygląda?
 Pewnie kilka osób zadaje 
sobie pytanie – a jak to wygląda 

w rzeczywistości? Odpowiedzią niech będzie 
możliwość sprawdzenia jak wygląda elear-
ning poprzez udział w takim mini kursie. 
Na razie tylko dla uczniów klas szóstych 
na szkolnej platformie Zespołu Szkół w 
Nawisu Brzosteckim został przygotowany 
krótki kurs przygotowujący do sprawdzianu 
w klasie szóstej. W kursie będzie dostępnych 
kilka ćwiczeń, oraz jeden test jaki uczniowie 
będą pisali już na początku kwietnia. Jeżeli 
ktoś z uczniów lub nauczycieli chce zoba-
czyć jak taki kurs wygląda i zapoznać się 
możliwościami platformy proszę przesyłać 
zgłoszenia na mail spnawsiebrzosteckie@
gazeta.pl – pod ten adres można kierować 
również pytania. Więcej informacji na szkol-
nej platformie elearningowej www.eszkola.
zsnawsie.in5.pl Ilość  miejsc ograniczona!

Piotr Kawalec trener elearnigu,  
ukończone studia „Kształcenie na odle-

głość” UMCS LublinNetografia:
http://moodle.org
http://exelearning.org
http://hotpot.uvic.ca
http://polska.4system.com
https://tytan.cyfronet.krakow.pl
http://www.debugmode.com/wink
http://www.puw.pl/art.html?akcja=puw
http://www.hojnacki.net
http://elearning-20.blogspot.com
http://www.e-nauczanie.com
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„Szli na zachód osadnicy
Szlakiem wielkiej niedźwiedzicy
Z sercem żalu i radości
I nadziei w nowy świat...”

Przedwiośnie tego roku nastało bardzo 
wcześnie. Wiatr pędzi po pustych 

polach, pochyla czuby ciemnych drzew, 
niesie konary i gałęzie połamane i trochę 
napawa niepokojem. Z zimowych strojów 
już wyzbył się świat. Nigdzie śniegu, 
nawet w lasach nie uświadczysz placów 
bieli. Drogi prawie już oschły z błotni-
stych kałuż. Ludzie nieśmiało wychodzą 
do ogrodów. Tu i ówdzie gospodynie sieją 
wczesne warzywa do skrzynek, otulają 
mocno ramami starych, zaszklonych 
okien. Na oknach domów pojawiają się 
nowe doniczki z kwiatami, króluje polska 
pelargonia, która później będzie zdobić 
balkony i tarasy. W ogródkach nieśmiało 
wyglądają dzwonki rozkwitniętych śnie-
życzek, tu i ówdzie krokusy zdobią kolo-
rem żółci i fioletu jeszcze ciemną zieleń 
traw. Świat budzi się do życia i lada dzień 
buchnie kolorami, jasnymi promieniami 
słońca oraz pracą gospodarzy i gospodyń 
w ogrodach, sadach i polach.
 Nawsie Brzosteckie – ładna i nowo-
czesna wioska – rozciąga się wśród ziem 
brzosteckich, aż pod Kamerę. Ludzie żyją 
tu spokojnie, młodzi – prawie ich nie ma 
– wyjechali za groszem w świat. Młodsi 
uczą się w szkołach, dzieci gwarnie wra-
cają z przedszkola, a starsze pokolenie 
prowadzi gospodarstwa, małe już, ale 
jeszcze są. Właśnie o jednej rodzinie wy-
rosłej z tej wsi opowiem historię życia.
 Rodzina Józefy i Jana Sieńkowskich 
wywodzi się z Nawsia Brzosteckiego. 
Rodzice Józefy z domu Grygiel żyli i 
pracowali na swoim polu i wychowywali 
bogobojnie gromadkę dzieci w środku 
wsi. Rodzina była zamożna i gazdowała 
z dziada pradziada. Jan Sieńkowski syn 
Kazimierza i Katarzyny z Kaniów pocho-
dził z Huty Gogołowskiej, poznał urodną 
Józefę i z nią też ożenił się w 1935r. Jan 
był mężczyzną postawnym, zgrabnym, 
silnym, a że w Polsce w tamtych czasach 
trudno było o pracę, wraz z grupą młodych 
mężczyzn wyjechał do pracy we Francji. 
Fala emigracyjna młodych mężczyzn z 
polskich wsi wiodła do francuskich far-
merów. Tak też było i z młodym Janem, 

dotarł do Lill i tam rozpoczął legalną 
pracę u farmera. Zarobił sporo grosza, był 
ubezpieczony, życie płynęło mu w rzetel-
nym obowiązku ciężkiej pracy na farmie, 

ale też czas uciekał. W 1935r. przyjechał 
do domu, ożenił się u Gryglów z Józefą 
i tym razem wyjechał do pracy razem 
z żoną. Tam pracowali jeszcze przez 
trzy lata, a potem wrócili do Nawsia, 
kupili kawał pola i wybudowali dom na 
przysiółku Pola. Czasy stawały się coraz 
to bardziej niespokojne. Cała Europa, a 
potem i świat z przerażeniem słuchała 
przemówień „szaleńca” z Niemiec Adolfa 
Hitlera. Ludzie drżeli na samą myśl, że 
znowu może wybuchnąć wojna. Jeszcze 
nie zabliźniły się rany po I wojnie, po 
wojnie bolszewickiej, a tu znowu faszy-
ści marzą o podboju Polski. Jeszcze tak 
krótko jest wolna. Polacy zachłysnęli 
się nią, a tu znowu szykuje się niedola, 
cierpienie, łzy, pożogi i zgliszcza. Wrze-
sień 1939r. zburzył wszelkie nadzieje na 
spokojne i dostatnie życie w kraju. W ro-
dzinie Sieńkowskich też już było dwóch 
chłopców, synów Józefy i Jana – Lucjan 
i Ryszard. A tu znowu zapanował strach 
jak przetrwać, jak uchronić małe dzieci 
przed cierpieniem. Wojna pędziła coraz 
szybciej i wreszcie nastąpiło wysiedlenie, 
trzeba było zapakować w węzełki pierzy-

nę, poduszkę, 
trochę rzeczy, 
małe dzieci na 
ręce i uciekać 
za  Wis łokę . 
Rodzina Józefy 
i Jana została 
przyjęta przez 
Kaczków w 
Jodłowej. Tu-
taj przetrwali 
wysiedlenie. 
Ojciec Jan pod 
osłoną nocy 
przedzierał się 
do domu w Na-
wsiu i przynosił 
odrobinę ziem-

niaków, to znowu z pól zebrane resztki 
buraków cukrowych, przyprowadził 
krowę, która była ich jedyną żywicielką. 
W trudnych warunkach mieszkali na 
wysiedleniu. U gospodarzy jodłowskich 
zeszło się wiele jeszcze innych rodzin na 
przetrwanie, a w każdej rodzinie małe 
dzieci. Płacz, choroby dziesiątkowały 
dzieci. Lucjan – pięcioletni syn też od-
szedł z tego świata.
 Powrót z wysiedlenia w styczniu 
1945r. był radosny, a zarazem bardzo 
dramatyczny. Zima siarczysta, rodziny z 
dziećmi otulonymi w pierzyny wracają 
na furmankach. Inni niosą na plecach 
węzełki z resztkami dobytku, a małe 
dzieci „dorównują” w marszu rodzicom. 
Radość rozpiera serca, powrót zawsze jest 
radosny, ale też zależy do czego się wra-
ca. Józefa i Jan Sieńkowscy po powrocie 
zastali tylko plac po domu – drzewo 
zostało rozebrane i wykorzystane do 
budowy bunkrów niemieckich. Znowu 
niewygody życia, próby poszukiwania 
recepty na przyszłość. 
 W Nawsiu Brzosteckim jak i w całym 
kraju bieda zaczęła piszczeć. Ziemie 
jeszcze zaminowane, większość domów 
rozebrana, brak środków do życia. W 
jednym domu z jedną lub dwoma izbami 
zaczęło „gnieździć się” po kilka rodzin z 
małymi dziećmi.
 Gospodarze z Nawsia Brzosteckiego 
usłyszeli zachętę do wyjazdu na ziemie 
odzyskane. Zainteresował się też Jan 
Sieńkowski, który już tułaczkę po ob-
cych krajach miał zaliczoną. Już w maju 
1945r. wraz z rodzinami Dachowskich, 
Gryglów, Lemków i Niemców jechali na 
zachód w inny ale lepszy świat. Zabrali 
ze sobą krowę oraz niezbędne środki do 
zagospodarowania i wyruszyli w „daleką 
drogę”. Furmanką wiózł ojciec Józefy 
rodzinę córki do wagonów kolejowych 
w Dębicy. Nie było drugiej, ani pierwszej 
klasy, jechali wagonami towarowymi 
razem z kurkami, królikami w klatkach, 
kozami i krowami. Podróż trwała długo, 
bo co raz to były postoje, a w Tarnow-
skich Górach pociąg stał tydzień. W 
czerwcu dotarli do Bogdańczowic, a tam 
szli pod wskazane miejsce. Prowadzili, a 
właściwie to nieśli dwoje małych dzieci 
– syna Ryszarda i maleńką córeczkę 
Lucynę, cały dobytek wieźli na znale-
zionych wózkach, taczkach, prowadzili 
krowę i tak tułacze doszli do wskazanego 
poniemieckiego domu. A tam, o dziwo, 

z brzostku rodem...

Józefa i Jan Sieńkowscy

Rodzina Sieńkowskich Bracia Sieńkowscy
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było światło elektryczne, woda, toaleta w 
domu. Dla ludności z dalekiej i zabiedzo-
nej Galicji tak wyposażony dom – elek-
tryczność, gaz, kanalizacja z wodą, to 
jak raj na ziemi. W piwnicach znaleziono 
ziemniaki, zasadzono nimi pola – a tam 
w opolskim ziemie są bardzo urodzajne. 
Otrzymali Sieńkowscy 10 ha ziemi, z tego 
trzeba było oddać obowiązkowe dostawy 
dla państwa. Mieszkańcy nowej wsi na 
ziemiach odzyskanych wywodzili się zza 
Buga, z Kielecczyzny i z Podkarpacia. 
W tej wsi przed wojną stały dwa dwory i 
domy chłopów folwarcznych. Łatwo było 
to znowu w czasach stalinowskich scalić 
w kołchoz, a przybyłych na te ziemie 
podporządkować pod rygory spółdzielni 
produkcyjnej, w każdym domu kołchoź-
niki – zawieszone odbiorniki radiowe, 
które głosiły polityczne slogany i chwa-
liły wielkość „przyjaciela” ze wschodu, 
który stworzył nam Polakom „raj na 
ziemi” – odbierając ducha polskiego i 
niepodległy byt, który zniewolił naród i 
chcąc go na siłę zlaicyzować, stworzyć 
też przedłużenie Związku Sowieckiego.
 Pomimo politycznych zniewoleń rol-
nicy z Podkarpacia poczuli możliwość 
dorabiania się, uprawiali len, buraki 
cukrowe, warzywa, sprzedawali i składali 
grosz do grosza, bo czuli w sercu, że 
muszą wrócić w rodzinne strony.
 Ryszard rozpoczął naukę w szkole 
podstawowej, razem z kolegami ze wsi 
chodził pieszo 5 km. Świtem wymarsz i 
powrót wieczorem do domu, a tutaj jesz-
cze trzeba było pomóc rodzicom w gospo-
darstwie. W marszach, pracy i pomocy 
innym kolegom ćwiczył swój charakter, 

co przydało się mu później w zdobywaniu 
stopni i sprawności harcerskich. Od 1955 
do 1960 roku uczęszczał do Liceum Peda-
gogicznego w Kluczborku, tam też ukoń-
czył instruktorskie kursy harcerskie, a po 
maturze z nakazem pracy zgłosił się do 
pracy w charakterze nauczyciela w szkole 
podstawowej w Fosowskim. I tak został 
sam z rodziny Sieńkowskich na ziemiach 
odzyskanych. Ojciec popadł w tarapaty 
– sam światły, dobrze zorientowany w 
polityce europejskiej żądny był wiedzy, 
wsłuchiwał się w zakazane radio Wolnej 
Europy, przez co był przesłuchiwany 
przez bezpiekę. Stan zdrowia pogarszał 
się i postanowił wrócić w rodzinne strony. 
Tak też zrobił, tutaj wybudował dom, 
zabudowania gospodarskie, kupił kilka 
hektarów pola i osiadł z żoną i czwórką 
pozostałych dzieci: Lucyną, Marianem, 
Kazimierzem i Zenonem.
 Ryszard Sieńkowski, nauczyciel, 
odbył służbę wojskową w Opolu w X 
Sudeckiej Dywizji Pancernej był czoł-
gistą, pisarzem, tam prowadził drużynę 
harcerską. Po wojsku wrócił do pracy 
dydaktycznej w Żędowicach, potem 
był zastępcą komendanta Hufca ZHP 
w Krapkowicach. Wreszcie wraca do 
Nawsia Brzosteckiego, pracuje jako na-
uczyciel, tutaj żeni się z Danutą Pieniądz. 
Następnie pracuje jako dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Przeczycy, w Potaków-
ce, potem kończy studia magisterskie na 
Politechnice Rzeszowskiej i otrzymuje 
pracę w Zespole Szkół Rolniczych. Uczy 
matematyki, mechanizacji, a ponadto 
prowadzi zespół muzyczny i wokalny 
– sam w młodości grał i śpiewał w zespo-

łach liceum pedagogicznego na ziemiach 
opolskich. Z muzyką się nie rozstaje, jest 
jego pasją życia – bierze do ręki ukochane 
skrzypeczki i wygrywa liryczne melodie, 
wnukowie wsłuchują się w rytmy i me-
lodie folkloru podkarpackiego i same też 
grają – wnuk Krystian gra w szkole mu-
zycznej w Jaśle na perkusji, a i wnuczka 
Daria również zasłuchana w muzyczne 
dźwięki gra na skrzypcach. To dzieci 
Adama ożenionego z Elżbietą Czech, zaś 
Adam magister inżynier, prowadzi firmę 
remontowo – budowlaną, buduje dom 
mieszkalny i marzy o tym, aby pójść na 
swoje.
 Córka Danuty i Ryszarda Sieńkow-
skich Joanna magister polonistyki, jest 
bardzo dobrą nauczycielką języka pol-
skiego. Swoim ciepłem i dociekliwością 
dydaktyczną zjednuje sobie młodzież i 
jest zasłużonym dla oświaty tarnowskiej 
pedagogiem. Mieszka już we własnym 
domu i razem z mężem wychowują 3 
dzieci – Michała licealistę, Pawła i Alek-
sandrę uczniów podstawówki. Na kogo 
wyrosną dzieci – pewnie znowu jakiś 
pedagog, a może matematyk, muzyk, czy 
polonista – trochę po rodzicach, trochę po 
dziadkach.
 Córka Danuty i Ryszarda Elżbieta 
magister inżynier chemii po Politechnice 
Krakowskiej pracuje w Skawinie w firmie 
Walsir i mieszka w Krakowie.
 Najmłodszy syn Marcin jest inżynie-
rem informatykiem, pracuje w Dębicy i 
kończy studia magisterskie w Wyższej 
Szkole Informatyki i Zarządzania w 

50-lecie małżeństwa Józefy i Jana Sieńkowskich Ryszard Sieńkowski z zespołem muzycznym

Ryszard Sieńkowski z zespołem wokalnym Rodzina Danuty i Ryszarda Sieńkowskich

Dokończenie na stronie 12
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technikum mechanizacji 
rolnictwa

Technik mechanizacji rolnictwa to 
zawód szerokoprofilowy – daje 

możliwość realizacji różnych celów: 
pracy w zakładach związanych z rol-
nictwem – przy produkcji maszyn i 
urządzeń, spawaniu, obróbce skrawa-
niem, montażu, naprawach pojazdów i 
maszyn rolniczych, pracy w zakładach 
przetwórczych – mieszalni pasz, mły-
nach, przechowalnictwie zbóż, pracy 
na własny rachunek – przejęcia i prowa-
dzenia własnego gospodarstwa rolnego 
lub założenia własnej firmy związanej 
z obsługą rolnictwa, np. świadczenia 
usług remontowych, kombajnowania, 
zaopatrzenia w środki produkcji, prze-
twórstwa rolnego.
 Szkoła kończy się maturą, można 
więc iść na studia techniczne, rolnicze 
czy związane z ochroną środowiska 
naturalnego oraz na każde inne.
 W nowych Warsztatach szkolnych 
uczymy napraw maszyn i pojazdów rol-
niczych, kowalstwa, ślusarstwa, obróbki 
mechanicznej, spawania. Naukę pracy 
maszynami rolniczymi realizujemy przy 
uprawie 10 ha dzierżawionych gruntów 
rolnych, na których uprawiamy zboża i 
buraki cukrowe. Do dyspozycji uczniów 
jest 5 ciągników, 2 samochody do nauki 
jazdy, kombajn zbożowy, podstawowe 
maszyny rolnicze, w tym cztery no-
wiutkie: siewnik zbożowy, rozsiewacz 
nawozów, rozdrabniacz zielonek i słomy 
oraz agregat uprawowy aktywny.
 Szkoła umożliwia zdobycie prawa 
jazdy kat. B i T, uczestniczenie w kur-
sach spawania elektrycznego, gazowego, 

metodą MAG (zdobycie książki i certy-
fikatu spawacza), w kursach na wózki 
jezdniowe, na kombajn zbożowy.
 Ośmiotygodniową praktykę zawodo-
wą uczniowie odbywają w okolicznych 
zakładach pracy: „AKPIL-u”, „MET-
CHEM-ie”, „OMEDZE” w Pilźnie oraz 
Zakładzie Ślusarskim i „EKIW-ie” w 
Brzostku. Najlepsi praktykanci mają 
możliwość zatrudnienia w tych zakła-
dach podczas wakacji, czym mogą pod-
reperować fundusze na własne wydatki 
oraz zdobyć możliwość zatrudnienia po 
ukończeniu szkoły.
 Część uczniów corocznie wyjeżdża 
na kilkumiesięczne praktyki zagraniczne 
do Szwajcarii i Niemiec, gdzie oprócz 
praktyki w zawodzie można douczyć 
się języka i poznać kulturę danego re-
gionu.
 Uczniowie korzystają z bogato 
wyposażonej biblioteki, pracowni mul-
timedialnej, biorą udział w tworzeniu 
szkolnej strony internetowej (www.
zsbrzostek.kw.pl), mogą się wykazać w 
kawiarence literackiej i kołach zainte-
resowań, brać udział w „Turnieju klas”, 
organizować wycieczki, uczestniczyć w 
olimpiadach i konkursach, np. na „Naj-
lepszego mechanizatora”, brać udział w 
rozgrywkach sportowych i zawodach.

zSz mechanik-operator 
pojazdów i maszyn rolniczych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształ-
cąca w zawodzie mechanik-operator 

pojazdów i maszyn rolniczych to szkoła 
szerokoprofilowa, po ukończeniu której 
można realizować plany życiowe w 
różny sposób.

 Można dalej się uczyć – skończyć 
Liceum Uzupełniające, zdać maturę i 
nawet iść na studia.
 Można iść do pracy – szkoła uczy 
naprawiać maszyny rolnicze, usuwać 
usterki w pojazdach, a nawet wykony-
wać remonty główne ich podzespołów, 
uczy pracy w charakterze ślusarza, 
kowala, pracy na tokarce lub frezarce, 
wykonywania prac spawalniczych.
 Szkoła umożliwia zdobycie prawa 
jazdy kategorii B i T, odpłatne uczest-
niczenie w kursach spawania elektrycz-
nego i gazowego oraz metodą MAG 
(karta i certyfikat spawacza), zdobycie 
uprawnień na wózki jezdniowe, ciągniki 
gąsienicowe, na operatora kombajnu 
zbożowego.
 Uczy również wykonywania prac 
polowych różnymi maszynami rolni-
czymi, wykonywania ich przeglądów i 
regulacji, co może być przydatne, jeśli 
uczniowie obejmę rodzinne gospodar-
stwo rolne. Zdobyte umiejętności można 
wykorzystać w pracy u okolicznych 
pracodawców, produkujących maszyny 
rolnicze lub wykonujących usługi.
 Nic nie stoi również na przeszkodzie, 
aby wykorzystując zdobytą wiedzę eko-
nomiczną założyć własną działalność 
gospodarczą i pracować na własny 
rachunek.
 Jak widać szkoła daje duże możli-
wości rozwoju i umożliwia projekto-
wanie własnej drogi życiowej, dlatego 
zachęcam absolwentów gimnazjum do 
podejmowania nauki w naszej szkole. 
Serdecznie zapraszamy.

Janina Słupek – Kierownik  
Szkolenia Praktycznego

Promocja szkoły

zespół Szkół im. Jana pawła ii w brzostku-kleciach zaprasza 

Rzeszowie. Zaś Danuta i Ryszard są na 
emeryturze, prowadzą gospodarstwo rol-
ne – uprawiają truskawki i maliny. Dom 
w weekendy tętni gwarem, bo chętnie 
zjeżdżają się dzieci, a wnuki słuchają 
gawęd dziadka Ryszarda i z babcią Da-
nutą wypiekają smaczne i pyszne ciasta. 
I tak rodzina zatacza coraz to większy i 
większy krąg, a życie pędzi dalej.
 Córka Józefy i Jana Sieńkowskich Lu-
cyna Bryda sama wychowała trzy córki. 
Najstarsza Bożena ukończyła magister-
skie studia polonistyczne, podjęła pracę 
w Liceum Ogólnokształcącym w Pilźnie, 
krótko po studiach zginęła w wypadku 
drogowym. Córka Agnieszka wyszła za 
mąż i wychowuje troje dzieci, a Lucyna 
Sieńkowska jest rencistką, prowadzi 
gospodarstwo rolne i opiekuje się chorą 
córką Marią.
 Syn Józefy i Jana Sieńkowskich 
Marian ożenił się z Zofią Oprządek, pra-
cował jako kierowca, mieszka w Tarno-
wie. Z tego małżeństwa wyrosło dwóch 
synów. Wiesław ukończył technikum 

rolnicze, mieszka i pracuje w Tarnowie. 
Drugi syn Dariusz po ukończeniu techni-
kum pracuje w dystrybucji handlowej.
 Syn Józefy i Jana Sieńkowskich 
Kazimierz – magister prawa, pracował 
w milicji w służbie ruchu drogowego w 
Zielonej Górze, obecnie jest emerytem. 
Ożeniony z Anną Opiołą wychował 
dwóch synów Pawła; po policyjnej szko-
le w Legionowie, tam pracuje i mieszka. 
Krzysztof skończył informatykę na 
Politechnice Wrocławskiej i prowadzi 
prywatną firmę.
 Syn Zenon został na ojcowiźnie Jana 
i Józefy Sieńkowskich, opiekuje się 
leciwą już 92 letnią matką, w niedziele 
podwozi ją do kościółka. Zapewnia jej 
godziwą starość. Ożenił się z Marią 
Kowalską, ma czworo dzieci. Córka 
Marzena ukończyła studia administracji i 
zarządzania, pracuje w Urzędzie Gminy 
w Brzostku. Syn Piotr jest wuefistą w 
szkole w Siedliskach-Bogusz. Córka Do-
rota jest uczennicą Liceum Zawodowego 
w Kleciach, a Paulina jest uczennicą 
gimnazjum.
 Często zjeżdżają się dzieci, wnukowie 

i prawnuki do seniorki rodu babci Józefy 
i snują długie opowiadania. Młodzi mó-
wią o trudach życia współczesnego, suk-
cesach w szkole i pracy. A seniorka rodu 
Józefa z łezką w oku wspomina zmarłego 
męża Jana – bardzo odpowiedzialnego za 
losy rodziny mężczyzny, który nie bał 
się trudów wędrówki w poszukiwaniu 
chleba i lepszego życia dla rodziny.
 Szedł na zachód z osadnikami z 
Podkarpacia i znalazł receptę na trochę 
lepsze życie rodziny.
 Dzieci z wielkim szacunkiem wspo-
minają ojca Jana i bardzo zaradną matkę 
Józefę. Sami nauczeni rzetelności pracu-
ją chociaż są już też nie młodzi. Służą też 
pomocą, a Lucyna i Ryszard wyśpiewują 
w chórze parafialnym chwałę Panu.
 I tak to zwykła rodzina nawsieńska, 
niezwykłe tworzyła koło sagi Sieńkow-
skich. Może być dobrym przykładem, 
że pracą i uczciwością rodziny stają się 
mocniejsze i trwalsze. Bo tylko służba 
Bogu i bliźniemu jest zasadą dobrego 
człowieczeństwa i dobrze spełnionego 
obowiązku.

Zuzanna Rogala
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Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku jest jednostką typu 
S-3, która została w 1995 roku włączona w struktury Kra-

jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Siła bojowa, jaką 
dysponuje są to dwa samochody ciężkie (GCBA) marki Iveco 
oraz samochód ratownictwa technicznego (SRT) Peugeot Boxer, 
które zostały zakupione w 2006 roku we Francji ze środków bu-
dżetu Gminy Brzostek. Za pomoc w tym zakupie chcielibyśmy 
za pośrednictwem „Wiadomości Brzosteckich” podziękować 
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. Samochód Star 
dotychczas będący na wyposażeniu, przekazany został do OSP 
Januszkowice, a Żuk do OSP w Skurowej.
 Nasza siła bojowa to nie tylko samochody ratownicze, ale 
również grono wyszkolonych ludzi, cały czas się doszkalają-
cych, gotowych aby w każdej chwili dnia czy nocy nieść pomoc. 
Terenem działania jest Gmina Brzostek oraz w razie potrzeby 
jesteśmy dysponowani również do działań ratowniczych poza 
jej granicami. Głównymi zadaniami realizowanymi przez naszą 
OSP jest niesienie pomocy ludziom podczas: wypadków drogo-
wych, pożarów, powodzi oraz innych miejscowych zagrożeń.
Chcemy przybliżyć wszystkim czytelnikom, jakim sprzętem 
dysponuje nasza jednostka i gdzie znajdują zastosowanie po-
szczególne samochody:
	 •	Samochód Ratownictwa Technicznego (SRT) Peugeot 
Boxer. Na wyposażenie tego samochodu składa się szereg na-
rzędzi do prowadzenia działań ratowniczych podczas wypadków 
drogowych jak i innych miejscowych zagrożeń:

Wyposażenie samochodu:
1) Zestaw sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej firmy FEDE-
RAL SIGNAL VAMA; 2) Zestaw medyczny PSP R-1 z tlenem; 
3) Zestaw szyn Kramera; 4) Deska ortopedyczna Iron Duck z 
kompletem pasów i klocków usztywniających. 5) Nosze do 
transportu poszkodowanego z kompletem pasów; 6) Kamizel-
ka KED z paskami mocującymi głowę poszkodowanego; 7) 
Zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS z pompą spalinową; 
8) Siekierołom VRVN 1-220 – uniwersalne  narzędzie ratow-
nicze; 9) Agregat prądotwórczy Briggs 2,5 kV; 10) Zestaw 
lamp 2x500 W; 11) Zestaw znaków do zabezpieczenia miejsca 
wypadku; 12) Lampy błyskowe ostrzegawcze; 13) Środki do 
neutralizacji substancji ropopochodnych Sorbent, Sintan; 14) 
Radiotelefony przenośne Media Com; 15) Latarki sygnaliza-
cyjne; 16) Radiostacja samochodowa Motorola; 17) Łopaty, 
szczotki; 18) Gaśnice śniegowe; 19) Gaśnice proszkowe; 20) 
Drobny sprzęt ratowniczy.

c.d.n.
Rafał Godniak

Oficjalna strona Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostku 
http://www.straz-brzostek.pl

Siła bojowa kSrg 
oSp brzostek

16 kolejka 15 marca 2008
Błękitni Ropczyce - Brzostowianka Brzostek sobota 14:00

17 kolejka 22 marca 2008
Start Wola Mielecka - Brzostowianka Brzostek sobota 15:00

18 kolejka 30 marca 2008
Brzostowianka Brzostek - Złotniczanka Złotniki niedz. 14:00

19 kolejka 5 kwietnia 2008
Ikarus Tuszów Nar. - Brzostowianka Brzostek sobota 14:00

20 kolejka 13 kwietnia 2008
Brzostowianka Brzostek - LKS Nagoszyn niedz. 14:00

21 kolejka 20 kwietnia 2008
Sokół Malinie - Brzostowianka Brzostek niedz. 14:00

22 kolejka 27 kwietnia 2008
Brzostowianka Brzostek - Pogórze Wielopole Skrz. niedz. 16:00

23 kolejka 1 maja 2008
KP Ropczyce - Brzostowianka Brzostek czw. 16:00

24 kolejka 4 maja 2008
Brzostowianka Brzostek - Raniżovia Raniżów niedz. 17:00

25 kolejka 11 maja 2008
Wisłok Wiśniowa - Brzostowianka Brzostek niedz. 16:00

26 kolejka 18 maja 2008
Brzostowianka Brzostek - Czarnovia Czarna niedz. 17:00

27 kolejka 24 maja 2008
Sokół Kolbuszowa D. - Brzostowianka Brzostek sobota 14:00

28 kolejka 1 czerwca
Brzostowianka Brzostek - Dromader Chrząstów niedz. 17:00

29 kolejka 7 czerwca 2008
Strzelec Frysztak - Brzostowianka Brzostek sobota 17:00

30 kolejka 15 czerwca 2008
Brzostowianka Brzostek - Jutrzenka Ławnica niedz. 17:00

terminarz rozgrywek V ligi 
dębickiej sezon 2007/2008 
runda ii rewanżowa

apteka „świat zdrowia” 
przy ul. 11 listopada w brzostku; 
właściciel mgr ryszard nalepa
 prowadzi pełny asortyment leków
 realizuje recepty leków robionych
 wymienia bezpłatnie glukometry
 ustala niskie ceny medykamentów
 prowadzi karty stałego klienta, punkty 

oraz nagrody promocyjne
 gwarantuje życzliwą oraz profesjonalną 

obsługę klienta we wszystkie dni tygo-
dnia

przyjdź – zapraszamy!
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czytelnicy
piszą

W niedzielę 24 lutego 2008 roku na 
Zebraniu wszystkich członków PiS  

z powiatu  wybrano Przewodniczącego 
Zarządu Powiatu Dębickiego  jak i Zarządu 
Miejskiego  Prawa i Sprawiedliwości. Został  
nim Jan Warzecha Sekretarz Miasta Dębica, 
ubiegłoroczny kandydat na posła, któremu 
zabrakło do otrzymania mandatu kilkaset 
głosów.
 Na Zebraniu, któremu  przewodniczył do-
tychczasowy Pełnomocnik Powiatowy PIS 
Paweł Wolicki była wysoka frekwencja. 
 W swoim podsumowaniu podkreślił, że 
tak demokratycznie przeprowadzane wybory 
Zarządów Komitetów Gminnych i Zarząd 
Powiatu są dokonywane po raz  pierwszy w 
Polsce. 
 Przed wyborami na burmistrza dekla-
rował, że jeśli zostanie wybrany Zarząd 
Powiatu, to zrezygnuje z funkcji pełnomoc-
nika i te wybory są efektem tych 
zapowiedzi.
 W Zebraniu uczestniczyli  za-
proszeni goście: Stanisław Ożóg 
- prezes Zarządu Okręgu nr 23 i 
zarazem poseł, Krzysztof Sobolew-
ski-Członek Komitetu Politycznego 
PIS - bliski współpracownik Marka 
Kuchcińskiego, Izabela Fac-Sekre-
tarz Zarządu PIS okręgu 23.
 Na spotkaniu Paweł Wolicki 
zreferował swoją dwuletnią kaden-
cję pełnomocnika powiatowego. 
Liczba członków w tym czasie 
wzrosła z 50-ciu do 151, rozbu-
dowano struktury we wszystkich 
gminach powiatu. W rozbudowę 
struktur mocno zaangażował się 
obecny przewodniczący Zarządu 
Powiatowego i Miejskiego PiS - Jan 
Warzecha. Za duży sukces uznał 
fakt, że wszystkie gminy powiatu 
mają swoje komitety z wybranymi 
demokratycznie zarządami oraz to, 

że skutecznie realizowano kampanie wy-
borcze. PIS wprowadził na rożne szczeble 
samorządu 33 swoich przedstawicieli. Suk-
cesem był również od wielu lat nienotowany 
wynik wyborczy Jana Warzechy - 10 002 
głosy poparcia w ubiegłorocznych wyborach 
parlamentarnych.
 Gmina Brzostek ma największą liczbę 
członków spośród gmin wiejskich powiatu. 
W rozbudowę Komitetu zaangażował się 
radny Pan Marian Warchał, który został 
wybrany jednogłośnie przewodniczącym 
Zarządu Gminnego PiS w Brzostku.
Poniżej składy zarządów:
Skład Zarządu PIS Powiatu Dębickiego:
1. Jan Warzecha – przewodniczący Zarządu 

Powiatowego PIS, gm miasto Dębica
2. Stanisław Leski - sekretarz zarządu, gm 

miasto Dębica
3. Jerzy Gągała – skarbnik, gm miasto Dę-

bica
4. Paweł Wolicki, gm miasto Dębica
5. Marian Warchał, gm  Brzostek
6. Marek Jaskółka,  gm Dębica
7. Jerzy Sasak, gm Czarna
8. Sławomir Łanucha, gm Żyraków
9. Waldemar Zima, gm Pilzno
10. Roman Grębski, gm Jodłowa 
11. Władysław Bielawa, gm miasto Dębica
12. Grzegorz Nicoś, gm miasto Dębica
Skład Zarządu Komitetu Gminnego PIS 
w Gminie Brzostek:
1. Marian Warchał - przewodniczący Zarzą-

du PIS Komitetu Gminy Pilzno 
2. Paulina Łącka - sekretarz
3. Kazimierz Sarna – skarbnik
4. Jan Wesołowski  - członek
5. Stanisława Błoniarz – członek

/aa/

jan Warzecha rządzi partią prawo i Sprawiedliwość w dębicy i powiecie

Do Redakcji Wiadomości Brzosteckich
 Zwracam się do Was z prośbą o opubliko-
wanie mojej POEMY w Waszej miejscowej 
gazecie za co bardzo dziękuję.

Z wyrazami szacunku Adam Szüs
SYDNEY – 2008/luty

SYDNEY – 1998/9

po wyzwoleniu- na wolności!
Moja głowa warsztat przypomina
w którym wszystko musi być rozpracowane
aż się stanie czyste i sprawiedliwe.
 Serce zaś jak rozgrzany piec
 do czerwoności
 a wszystko w nim  intensywnie wycierpiane.
A jeśli kiedyś dłoń losu
dosięgnie mnie znienacka
jak zwykła życiowa zasadzka,
to Ty kochana mamo, nie czekaj na mnie!
 To wtedy w Brzostku witały mnie
 żydowskie dzieci
 z nogami wykrzywionymi przez nędzę
 z twarzami rzeźbionymi przez głód.
 A ja - ciężki od krzywdy
 przeklinam ludzi co rządzą tym ŚWIATEM

SYDNEY 2000 - R-Ż. 5761

brzosteckie wspomnienia!
A mnie się wiosna nasza przypomina
Wiosna miłości, tam w Brzostku
Gdym Cię za rękę pierwszy raz trzymał
I hardą jak stal ułaskawił.
Minęły lata, czasu ramiona
Starły nam z twarzy wiosenny blask.
Czekam na Ciebie jak owca zgubiona
Jak w dzieciństwie na jutrzenki brzask.
I znowu myśli w sercu ukryte
Unoszą mnie do odległych lat
Wiosny mego życia.
I stają żywe, choć dawno przeżyte,
Echem wspomnień wychodząc z ukrycia.
Otulony tęsknotą jak szalem
Po dzieciństwa swego mglistych ścieżkach,
Chodzę w objęciach razem z żalem
I szukam miejsca gdzie dawniej żem miesz-
kał.
I rzucam wezwanie katom i tyranom
Za śmierć w obozach i hańbę olbrzymią,
Za krew  niewinnych dzieci przelaną,
Za miliony spalonych w Oświęcimiu!

Tak myślą błądzę po znajomych stronach,
Gdzie jeszcze dzisiaj w gruzach ulicy
Straszą jak widma, czarne ramiona,
Spalone  przez Niemców BOŻNICE!
Tam będą kasztany kwitły na dróżce
Nad Wisłoką pełną rozszumianej wody.
Tam ja chodziłem zatopiony w myślach
Tam ja kochałem kiedy byłem MŁODY!
Boże, coś w Polsce przez tak liczne wieki,
Otoczony był czcią i wiernością w litanii,
Ten lud żebrzący łaski i opieki
Oddałeś rządom bezbożnej tyranii!.
Minęły lata
Bracia Polacy na równi ze mną pamiętajcie 
z żalem
Przeszłe lata hitlerowskiej kaźni!
Ocaleni żyją w grobach PAMIĘCI!
Pozdrawiam więc Brzostek dzieciństwa 
mojego.
Tylko dla krewnych nie ślę pozdrowienia
Zginęli bowiem w czasach ZAGŁADY
A dym po NICH nie zostawił CIENIA!

Adam Szüs (Abraham –Szüs)
urodzony w Brzostku 1917 roku

POLAND

Członkowie PIS z Gminy Brzostek z Janem Warzechą
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KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) Starożytne państwo w Mezopotamii;  
5) Musi postawić na swoim; 9) Bywa też 
demograficzny; 10) Mniejszy od atomu; 
13) Frykas; 15) Dawny instrument smycz-
kowy; 17) Sparaliżowany; 18) Kwaskowa 
zupa albo drobny deszcz; 19) Przyrząd 
nawigacyjny do pomiaru głębokości;  
21) Studentka anglistyki; 23) Rzeka w 
północnej Francji; 25) Rodzicielski w 
szkole; 26) Jest powyżej oczu; 30) Płot z 
gałęzi; 31) Rodzaj głębokiego talerza do 

podawania sałaty; 32) Odtrutka.
Pionowo:
1) Duchowny w kościołach chrześcijań-
skich mający najwyższy stopień święceń; 
2) Syn Dedala 3) Trafia się w filecie;  
4) „... chłopiec z Grenlandii”; 5) Ko-
rzyść, można go zrobić z czegoś;  
6) „Stado” pszczół; 7) Nadawane na chrzcie;  
8) Pisarz austriacki ur.1916; 11) Imię pre-
zydenta Lincolna; 12) Komedia Aleksan-
dra Fredry; 13) Czeka na niego tonący; 
14) Pozycja gimnastyczna jak sznurek; 
15) Choroba reumatyczna objawiająca się 
bólem w stawach i mięśniach; 16) Dramat 
Jadwigi Marcinkowskiej; 19) Wybryk;  
20) Działo; 21) Telewizyjna na dachu; 
22) List bez podpisu; 24) Bajkowa 

pszczółka; 27) Liczba nic nie znacząca; 
28) Zbudował arkę; 29) Uniwersalny 
rozpuszczalnik.

Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do 5 
kwietnia 2008 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzednie-
go numeru: MIŁE ZŁEGO POCZĄT-
KI LECZ KONIEC ŻAŁOSNY.
Nagrodę książkową wylosował WIE-
SŁAW TRYCHTA z Bukowej. 
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do GOK w Brzostku.

J. Nosal

W warsztacie samochodowym klient 
siedzi w fotelu i czyta gazetę, a na kanale, 
kilkanaście metrów dalej stoi samochód. 
Przychodzi mechanik i zabiera się za na-
prawianie auta. Po chwili mówi do klien-
ta: - Przydałoby się wymienić świece. 
- To wymieniaj pan, tylko szybko. Me-
chanik poczuł, że ma do czynienia z 
frajerem i nawija dalej: - Pasek rozrządu 

też do wymiany. Klocki i tarcze też. I płyn 
hamulcowy, i wycieraczki... 
- Wymieniaj pan, tylko szybciej, bo nie 
mam czasu. Po godzinie mechanik skoń-
czył, wyjeżdża samochodem z kanału i 
mówi: - Gotowe. Na to klient, pokazując 
na samochód stojący przed warsztatem: 
- No to bierz się pan teraz za moje auto!

		
- Robiłam dzisiaj zakupy i zabrakło 
mi pieniędzy - mówi żona do męża. 
- Wstąpiłam więc do twojego biura, w 
twoim pokoju nie było nikogo, wzięłam 
ci z marynarki trzysta złotych. Nie gnie-
wasz się? - Ależ skąd, kochanie! Tym 

bardziej, że dzisiaj poszedłem do pracy 
w swetrze...

		
- Jaki to pies? - pyta przechodzień poli-
cjanta. -Policyjny! - Hmm... zawsze my-
ślałem że policyjne psy to owczarki, a ten 
wygląda jak jamnik! - Bo to tajniak...

		
Za czasów komuny Kazik pracował w 
składzie węgla. Po pół roku jednak po-
stanowił zmienić pracę. Ostatniego dnia 
szef podchodzi do niego i mówi: - Mam 
nadzieję że czegoś się pan u nas nauczył. -
Tak, nauczyłem się że tona ma 900 kilo.
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i znów się udało
Już po raz kolejny dobrze przygotowane dokumenty i porządnie 

opisane straty na gminnych drogach po powodziach i silnych 
ulewach w 2007 roku zaowocowały przyznaniem przez Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dotacji na usuwanie 
skutków powodzi.
 Wysokość dotacji wynosi 100 tysięcy złotych i będzie wy-
korzystana w 2008 roku na poprawę stanu dróg gminnych, 
które znalazły się na liście strat popowodziowych w 2005 i 2006 
roku.
 27 lutego Wójt Gminy Leszek Bieniek odebrał w Urzędzie 
Wojewódzkim w Rzeszowie informację w tej sprawie i teraz 
pozostaje przygotować 20 tysięcy (udział własny), niezbędne 
dokumenty (przetarg), poczekać na prawdziwą wiosnę i rozpo-
czynać prace remontowe na zniszczonych drogach.

P.S.

Wójt Gminy Brzostek Ogłasza
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej  
w Smarżowej stanowiącej własność Gminy Brzostek

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczo-
na zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca 
nieruchomość: 
Działka zabudowana oznaczona nr ewidencyjnym 306/6 o 
pow. 0,49 ha położona w Smarżowej, objęta Księgą Wieczy-
stą Nr 48 272, stanowiąca własność Gminy Brzostek.
Nieruchomość znajduje się w odległości około 1000 m od 
centrum wsi, w otoczeniu małego parku, teren objęty nadzorem 
Konserwatora Zabytków. Teren uzbrojony w sieć energetyczną, 
gazową, woda czerpana z własnego ujęcia, ścieki gromadzone w 
zbiorniku bezodpływowym. Budynek wzniesiony w XIX wieku, 
w średnim stanie technicznym z bali drewnianych, częściowo 
podpiwniczony, z poddaszem użytkowym (schody na poddasze 
nie spełniają warunków technicznych Dz. U nr 75 z 2002r.). 
Budynek od kilku miesięcy nie jest użytkowany, przystosowa-
ny dla potrzeb służby zdrowia. Wymaga kapitalnego remontu 
w zakresie dachu. Remont należy wykonać w uzgodnieniu z 
Konserwatorem Zabytków.
Dane techniczne budynku: powierzchnia zabudowy - 184,0 m2 

powierzchnia użytkowa - 230,40 m2 kubatura - 901,60 m3. 
Cena wywoławcza działki nr 306/6 wynosi: 119 575,00 zł (sto 
dziewiętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych).
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 12 000,00 zł (dwa-
naście tysięcy złotych).
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 10 KWIET-

NIA 2008r. O GODZ. 1000 W BIURZE WÓJTA GMINY
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wa-
dium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 07 kwietnia 
2008r. na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w 
Brzostku Nr
59 85890006 0080 0210 2020 0005.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zali-
cza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom 
zwraca się niezwłocznie 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. 

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek
z dnia 3 marca 2008 roku

o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze przetargu

Działając na podstawie Uchwały Nr XIV/99/08 Rady Gminy Brzostek 
z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze przetargu działek budowlanych ozn. nr ewid. 897/4,897/5, 
897/6 położonych w obrębie Brzostek 2 stanowiących własność Gminy 
Brzostek ogłasza:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone zostają 
do sprzedaży w drodze przetargu następujące nieruchomości:
działki budowlane oznaczone nr ewid. 897/4 o pow. 0,19 ha, 897/5 o 
pow. 0,20 ha i 897/6 o pow. 0,24 ha położonych w obrębie Brzostek 
2, objętych Księgą Wieczystą Nr 73 057 stanowiących własność 
Gminy Brzostek.
Działki te położone są w obrębie zabudowy zagrodowej i gruntów 
użytkowanych rolniczo.
Teren uzbrojony w sieci komunalne: sieć elektryczną, gazociąg. 
Nieruchomość dz. ozn. nr ewid. 897/4, 897/5, 897/6 jest to teren 
płaski w kształcie trapezu. Dojazd z drogi gminnej o nawierzchni 
utwardzonej.
Działki nr nr 897/4, 897/5, 897/6 wg decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu to teren przeznaczony pod budowę 
trzech budynków mieszkalnych zgodnie z decyzją RGiMK.IV.7331-
47/2007 z dnia 11.07.2007r. 

Lp
Nr 

dział-
ki

Powierz- 
chnia 
(ha)

Wartość 
rynkowa 

wg wyceny 
(zł)

Koszt spo-
rządzenia 
dokumen-
tacji (zł)

Łączna  
wartość 
netto (zł)

1 897/4 0,19 16 353.- 563.- 16 916.-
2 897/5 0,20 17 213.- 563.-  17 776.-
3 897/6 0,24 20 656.- 564.- 21 220.-

Do ceny osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 22% 
podatek VAT.
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż w/w nierucho-
mości nastąpi po upływie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia.
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek
z dnia 29 lutego 2008 roku

o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej 
do wynajmu w drodze przetargu stanowiących własność 

gminy Brzostek 

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy z przeznaczeniem 
na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej- 
stanowiący własność Gminy Brzostek, położony:
Na parterze budynku domu ludowego w Bukowej; cena wywo-
ławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 
7,19 zł + 22% VAT-u miesięcznie. 
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi łącznie 55 m2.
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, bieżącą wodę 
i gaz.
Najemca ponosi opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i 
wywóz nieczystości stałych oraz inne opłaty które obciążają 
najemcę.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto UG.
Wysokość czynszu będzie waloryzowana o średnioroczny 
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogło-
szony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierw-
sza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2008 rok.)
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem w/w lokali 
nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.

WÓJT GMINY BRZOSTEK INFORMUJE

że w Urzędzie Gminy Brzostek w dniu 05 marca zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy nieruchomości rolnych przeznaczonych 
do dzierżawy w drodze przetargu.
- nieruchomości położone na terenie Gminy Brzostek tj. we wsiach 
Brzostek, Głobikówka, Gorzejowa, Grudna Dolna, Grudna Górna, 
Januszkowice, Kamienica Górna, Nawsie Brzosteckie, Opacionka, 
Siedliska-Bogusz, Smarżowa, Zawadka Brzostecka.
 Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości zostały 
zawarte w wywieszonych wykazach. Dodatkowe informacje można 
uzyskać w Urzędzie Gminy Brzostek, Rynek 1, biuro 5 - Referat 
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego tel.(014) 683-01-11 
wew.105 
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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 •soczewki 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 
pożyczkowego dla woj. Podkarpackiego ze środków 
FWW i Banku Światowego (Program PL-480 
Mikropożyczki) 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 

bezprocentowa).
 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 

działalność gospodarczą.
 osoby prowadzące gospodarstwo 

agroturystyczne.
	osoby zajmujące się pszczelarstwem  lub 

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

Zapraszamy
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