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Dużym powodzeniem cieszył się te-	
goroczny plebiscyt - „Ludzie Roku 

2002” zorganizowany już po raz jede-
nasty przez „Gazetę Krakowską”. Czy-
telnicy zgłosili 151 kandydatów (w tym 
jeden zespół), którzy otrzymali ponad 
79 tysięcy głosów. Finał XI plebiscytu 
odbył się 21 marca w Hotelu Europej-
skim przy ulicy Lubicz w Krakowie. 
Spośród nominowanych wybrano 15 
laureatów, a wśród nich mieszkankę 
Brzostku Panią Marię Przebiędę, 
dyrektorkę Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Brzostku, radną powiatu dę-
bickiego - za odwagę i konsekwencję w 
działaniu na rzecz szkoły i środowiska, 
za pomoc biednym i bezrobotnym.	
 Maria Przebięda urodziła się w Jaśle, 
wychowywała w Kamienicy Dolnej, 
pracuje i mieszka w Brzostku. Szkołą 
kieruje 13 rok. Dba, aby każde dziecko, 
rodzic i nauczyciel czuli się tu dobrze i 
bezpiecznie.
 - Człowiek liczy się od najmłodszego. 
A trzeba się pochylić nad każdym, kto 
ma kłopoty, które przyniosła transfor-
macja ustrojowa i nie oszczędził los		
- mówi Maria Przebięda. Jako radna 
gminy i teraz powiatu szuka rozwiązań 
na bezrobocie i inne problemy swoich 
wyborców.

Pozostali laureaci to: ks. infułat Ja-
nusz Bielański - proboszcz parafii 
archikatedralnej na Wawelu, ks. prałat 
Jan Bukowiec - proboszcz parafii w 
Limanowej, Stanisław Ciuba - pre-
zes Zarządu Zakładu Piwowarskiego 
Browar Grybów w Siołkowej, Edward 
Czechowski - poeta z Wieliczki, Wła-
dysław Godyń - dobroczyńca pokrzyw-
dzonych przez los z Krakowa, prof. dr 
hab. Stanisław Hodorowicz z Nowego 
Targu, Jan Orkisz - poseł na Sejm RP 
ziemi olkuskiej, Jadwiga Osuchowa - 
sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, 
Grażyna Petryszak - prezes Oddziału 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krynicy, Teresa Postrożny-Niemiec 

- lekarz z Nowego Sącza, Joanna Sroka 
- pracownica Zespołu Obsługi Szkół 
i Przedszkoli gminy Tarnów ze Zgło-
bic, prof. dr hab. Andrzej Szczeklik z 
Krakowa, Stanisława Wodyńska - pie-
lęgniarka z Wadowic oraz ks. Andrzej 
Zemła - wikary i katecheta w Skawicy 
koło Zawoi.
 Natomiast wśród wyróżnionych, 
którzy otrzymali znaczącą liczbę gło-
sów, znalazł się Ks Tadeusz Preis	
- proboszcz parafii w Januszkowicach. 
Ks. Preis z pomocą parafian wybudował 
dla potrzebujących cztery domy. W 
ubiegłym roku zakończył budowę domu 
dla mieszkanki Opacionki.

f. l.

Człowiek 
Roku 2002

Sprawdzian dla szóstoklasistów
We	wtorek 8 kwietnia o godz 9.00	

   prawie 550 tys. uczniów klas 
szóstych w całym kraju przystąpiło do 
pisania sprawdzianu. Wszyscy rozwią-
zywali takie same zadania.
 W naszej gminie pisało go 226 

uczniów. W Brzostku - 87, w Gorze-
jowej - 13, w Grudnej Górnej - 15, w 
Januszkowicach - 17, w Kamienicy 
Dolnej - 9, w Kamienicy Górnej - 15, 
w Nawsiu Brzosteckim - 14, w Prze-
czycy 25, w Siedliskach-Bogusz - 23 i 

w Smarżowej - 8.
 Prace uczniów będą oceniane przez 
zespół egzaminatorów z innych szkół, 
którzy przy ocenie będą stosować jed-
nolite w całej Polsce kryteria.

f. l.

Sala gimnastyczna w Brzostku ledwo pomieściła uczniów
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Wyszczególnie- 
nie Plan

% do 
ogólnej 
kwoty 

budżetu

Wykonanie 
za 2003 rok

% 
wyko-
nania

Dochody własne 3.951.826.- 22,18 3.350.312.- 84,78
Dotacje celowe 2.127.234.- 11,94 2.093.283.- 98,40
Subwencja ogólna 11.736.996.- 65,88 11.736.996.- 100,00

Ogółem: 17.816.056.- 100,00 17.180.591.- 96,43

Rada Gminy w Brzostku uchwałą z dnia 07 kwietnia 2003 	
roku przyjęła jednogłośnie sprawozdanie Wójta Gminy 

w Brzostku z wykonania budżetu gminy za 2002 rok. Kwo-
towe i procentowe wykonanie budżetu gminy za 2002 rok 
przedstawia zamieszczona niżej tabela:

 Dochody budżetu gminy  za 2002 rok zostały zreali-
zowane w wysokości 17.180.591.- zł, co stanowi  96,43 
% zakładanego planu. Struktura dochodów budżetowych 
przedstawia się następująco:

 Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział 
procentowy w dochodach budżetu gminy ma subwencja 
ogólna dla gminy, która stanowi 65,88 % ogółu dochodów. 
Na subwencję ogólną gminy składają się:

Część oświatowa subwencji ogólnej - 7.447.330.- zł
Część podstawowa subwencji ogólnej - 4.006.094.- zł
Część rekompensująca subwencji ogólnej - 283.572.- zł

 Udział dotacji celowych w budżecie gminy stanowi 
11,94% ogółu dochodów i w 2002 roku wyniósł 2.093.283.- 
zł. W ramach dotacji celowych na zadania zlecone i powie-
rzone gminie z zakresu administracji rządowej gmina otrzy-
mała kwotę 1.676.604.- zł, pozostała kwota tj.416.679.- zł, to 
dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy. Ponadto 
w 2002 roku gmina została wyposażona nieodpłatnie w 
autobus „gimbus” do dowozu dzieci do szkół i gimnazjów. 
Wartość autobusu 241.560.- zł.
 Stan zobowiązań budżetu gminy z tytułu zaciągniętych 
pożyczek i kredytów na koniec 2002 roku wynosi 2.765.700.- 
zł, na zobowiązania te składają się: 

Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie - 2.165.700.- zł
Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie - 400.000.- zł
Kredyt z BGŻ w Tarnowie - 200.000.- zł

 Na rok 2002 zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 
17.532.056.- zł z czego wydatkowano w 2002 roku kwotę 
16.895.915.- zł, co stanowi 96,37 %. Struktura wydatków 
przedstawia się następująco:

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok

Plan na  
2002 rok

Wykonanie 
za 2002 rok

% 
wykonania

Dochody budżetu 17.816.056.- 17.180.591.- 96,43
Wydatki budżetu 17.532.056.- 16.895.915.- 96,37
Rozchody budżetu 284.000.- 284.000.- 100,00

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyko-
nania

Wydatki ogółem: 17.532.056.- 16.895.915.- 96,37
- wydatki bieżące 14.398.506.- 14.169.669.- 98,41
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 8.519.524.- 8.463.098.- 99,34

- dotacje przedmiotowe do 
ZGKiM 385.000.- 385.000.- 100,00

- dotacje podmiotowe do 
instytucji kultury 373.000.- 373.000.- 100,00

- dotacje do stowarzyszeń 
sportowych 107.000.- 107.000.- 100,00

- dotacja do Powiatu Dębickiego 1.500.- 1.500.- 100,00
- pozostałe wydatki bieżące 5.012.482.- 4.840.071.- 96,56
- wydatki majątkowe 
(inwestycyjne) 3.133.550.- 2.726.246.- 87,00

 Wydatki w rozbiciu na ważniejsze zadania gminy przed-
stawiają się następująco:
 Wydatki inwestycyjne w zakresie budowy wodociągów	
w 2002 roku wynoszą 255.263.- zł, z czego na wodociąg 
Brzostek - Osiedle Gryglewskiego wydatkowano kwotę 
147.265.- zł jako zobowiązanie z roku 2001. Inwestycja 
zakończona zgodnie z umową w dniu 31.05.2001 roku po 
odbiorze końcowym przekazana do użytkowania ZGKiM w 
Brzostku. Inwestycja obejmuje 3.508,00 mb sieci rozdziel-
czej, 2037,00 mb przyłączy domowych. W ramach tej inwe-
stycji wykonano 85 przyłączy do gospodarstw domowych. 
Wodociąg Klecie II etap - inwestycja zakończona i oddana 
do użytku 31.05.2002 roku Wartość zadania 85.811.- zł, 
wodociąg w Kleciach III etap w trakcie projektowania. Na 
wodociąg Brzostek ul. Polna i ul. Węgierska wykonano i 
zapłacono projekty na łączną kwotę 22.187.- zł.
 Na zadania w zakresie drogownictwa wydatkowano 
kwotę 1.136.929.- zł, w tym na zadania inwestycyjne wy-
datkowano 737.923.- zł. W ramach zadań inwestycyjnych 
zostały uregulowane płatności za wykonane nawierzchnie 
bitumiczne na kwotę 613.625.- zł tj.:
 Wykonano i oddano do użytku chodnik w miejscowości 
Bukowa na kwotę 35.681.- zł o długości 312 m i szerokości 
1,5 m, oraz chodnik w miejscowości Kamienica Dolna na 
kwotę 63.607.- zł o długości 367m i szerokości 1,5 m. Łączne 
wydatki na chodnikach w 2002 roku wynoszą 99.288.- zł.	
 W ramach zadań inwestycyjnych został wykonany przy-
stanek autobusowy w miejscowości Nawsie Brzosteckie 
koło szkoły, którego koszt wynosi 5.246.- zł.
 W ramach zadań bieżących na drogach wydatkowano 
399.006.- zł. Z tych środków wykonywano prace mające 
na celu przywrócenie pełnej wartości techniczno-eksplo-
atacyjnej dróg gminnych i wiejskich. Wydatki bieżące na 
drogach w rozbiciu na drogi gminne wynoszą 210.533.- zł	
i drogi wiejskie 102.462.- zł, z tego na zimowe utrzymanie 
dróg przeznaczono 70.420.- zł. Natomiast dofinansowanie 
do Starostwa Powiatowego w Dębicy do remontu mostu 
Brzostek-Skurowa wynosi 28.979.- zł.
 Na bieżące utrzymanie domów ludowych wydatkowano 
kwotę 79.964.- zł, a na remonty i rozbudowę domów ludo-
wych 178.611.- zł.
 Ponadto w Ośrodku Zdrowia w Brzostku wykonano 
remont części stropodachu z pokryciem papą termozgrze-
walną, łączny koszt zadania 30.947.- zł.
 Koszty utrzymania w gotowości bojowej 11 jednostek 
ochotniczych straży pożarnych w 2002 roku wynoszą 
ogółem 132.528.- zł. 
 Na bezpieczeństwo publiczne wydatkowano kwotę 

Dokończenie na str. 4

Radni: J. Kmiecik, M. Grygiel i Z. Górka
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6.138.- zł tj. zakup paliwa oraz opon zimowych do samo-
chodu służbowego dla miejscowego komisariatu policji w 
Brzostku.
 Największą kwotę w budżecie gminy stanowią wydatki 
na	 oświatę i wychowanie i jest to w 2002 roku kwota 
9.979.703.- zł, co stanowi 59,07 % ogółu wydatków bu-
dżetu. Na wydatki te składają się m.in.: 
- utrzymanie szkół podstawowych 4.923.086.- zł, w tym 

wynagrodzenia i pochodne wynoszą 3.964.989.- zł
- utrzymanie oddziałów zerowych przy szkołach podsta-

wowych 298.482.- zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń wynoszą 243.386.- zł

- utrzymanie gimnazjów 2.139.966.- zł, w tym wynagro-
dzenia i pochodne wynoszą 1.740.567.- zł

- dowóz uczniów do szkół i gimnazjów 243.860.- zł
- utrzymanie świetlic przy szkołach w Brzostku i Sied-

liskach Bogusz 230.274.- zł, w tym wynagrodzenia i 
pochodne od wynagrodzeń wynoszą 191.141.- zł

- utrzymanie trzech przedszkoli tj. Brzostek, Siedliska 
Bogusz, Nawsie Brzosteckie 569.079.- zł w tym wy-
nagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 
474.985.- zł.

 W ramach inwestycji szkolnych uregulowano zobowią-
zania z roku poprzedniego wobec wykonawcy inwestycji 
w związku z nadbudową sali gimnastycznej w Brzostku 
(sala o wymiarach 23,83 x 7,5 mb wraz z pomieszczeniami 
na szatnie i magazyn sportowy). Wartość poniesionych 
nakładów od początku budowy 443.204.- zł.	W	roku	2002	
wydatkowano na ten cel kwotę 132.954.- zł. 
 W ramach remontu sali gimnastycznej w Brzostku	
wykonano wymianę instalacji elektrycznej, drzwi oraz 
malowanie ścian, stropu i wymianę parkietu. W roku 2002 
zostały poniesione koszty w kwocie 49.704.- zł i pozostało 
do uregulowania zgodnie z zawartą umową 60.000.- zł w	
roku bieżącym.
 W 2002 roku została zawarta umowa na wykonanie 
projektu na budowę sali gimnastycznej w Gorzejowej. 
Zgodnie z zawartą umową przetargową uregulowano 25% 
kosztów tj. 10.065.- zł, pozostało do uregulowania w roku 
bieżącym 75% wartości umowy.
	 Wydatki inwestycyjne w gimnazjach w	 2002	 roku	
wynoszą 1.081.592.- zł w ramach których realizowana 
była inwestycja pod nazwą - „adaptacja budynku przed-
szkola na potrzeby gimnazjum w Brzostku.” Inwestycja 

zakończona i oddana do użytku, powierzchnia użytko-
wa budynku 1995,87 m2, 15 sal lekcyjnych mogących 
pomieścić 346 uczniów. Wartość kosztorysowa zadania 
1.776.610.- zł. Poniesione w 2002 roku  koszty stanowią 
kwotę 1.081.591.- zł, w tym 100.000.- zł pochodzi z dotacji 
z budżetu wojewody. Zgodnie z zawartą umową przetargo-
wą uregulowano 25% kosztów projektu sali gimnastycznej 
przy gimnazjum w Brzostku tj. 18.430.- zł. Pozostałe 
koszty będą finansowane z budżetu roku 2003.Ponadto w 
przedszkolu w Nawsiu Brzosteckim wykonano nadbudowę 
dachu na budynku przedszkola, koszt zadania 90.000.- zł, 
w roku 2002 sfinansowano kwotę 29.960.- zł.
 Na pomoc społeczną w 2002 roku wydatkowano ogó-
łem kwotę 2.080.858.- zł. Wydatki te dotyczą w części 
zadań własnych, a w części zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej. Zadania z zakresu administracji 
rządowej są w całości finansowane z dotacji z budżetu 
wojewody, natomiast zadania własne są realizowane z 
budżetu gminy. W ramach zadań własnych wydatkowano 
ogółem 558.531.- zł.	
 Wydatki inwestycyjne w zakresie ochrony środowi-
ska wyniosły 73.508.- zł. i dotyczą zadania „kanalizacja 
sanitarna wsi Brzostek”. Inwestycja rozpoczęta w sierp-
niu 2000 roku, zakończona w zakresie przewidzianym 
umową. W ramach inwestycji wykonano 15.210,70 mb 
sieci kanalizacyjnej, 2953,40 mb przyłączy domowych, 
5 szt. sieciowych i 14 szt. przydomowych przepompowni 
ścieków. Zgodnie z zawartą umową do sieci kanalizacyjnej 
będzie przyłączonych 234 gospodarstwa domowe. Wartość 
kosztorysowa zadania 4.093.000.- zł. Termin płatności za 
wykonane zadanie ustalono na wrzesień 2003 roku.
 Koszty oświetlenia ulicznego w 2002 roku wynoszą 
ogółem 204.472.- zł, z tego na energię wydatkowano kwotę 
107.476.- zł, na konserwację urządzeń 54.134.- zł i zakup 
nowych lamp 421.- zł.
 Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano 
ogółem 42.441.- zł i uruchomiono oświetlenie uliczne w 
miejscowości Smarżowa - 4.880.- zł, Gorzejowa II część 
- 18.725.- zł, Januszkowice - 18.836.- zł. Partycypacja 
w kosztach oświetlenia ulicznego z budżetu wojewody 
wynosi 109.225.- zł. 
 Na dotacje podmiotowe do instytucji kultury działa-
jących na terenie gminy przeznaczono:
- do ośrodka kultury w Brzostu 265.000.- zł	
- do bibliotek 108.000.- zł 

E. Łukasik

Dokończenie ze str. 3

Policja informuje
W	marcu 2003 roku na terenie dzia-	

łania Komisariatu Policji w 
Brzostku zanotowano 14 zdarzeń, które 
są przedmiotem postępowań przygoto-
wawczych, a w tym m.in.:
1. kradzież cudzej rzeczy - 3
2. kradzież z włamaniem do mieszka-

nia - 1
3. kradzież drzewa z lasu - 2
4. zniszczenie mienia - 1
5. zaniechanie złożenia sprawozdania 

finansowego - 3
6. znęcanie się nad rodziną - 1
7. uszkodzenie ciała - 1
8. wyłudzenie renty rodzinnej - 1
9. rozbój - 1
 W sprawie rozboju dokonanego w 
Brzostku w dniu 25 marca 2003 roku, 
sprawcy zostali ustaleni i zatrzymani, a 
Sąd Rejonowy w Dębicy, z inicjatywy 
Komisariatu Policji w Brzostku, zasto-

sował wobec sprawców tego przestęp-
stwa, środek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania do czasu 
rozprawy głównej.
 W pozostałych sprawach prowadzo-
ne są dochodzenia w celu wyjaśnienia 
okoliczności ich popełnienia oraz ze-
brania dowodów przeciwko sprawcom 
wymienionych przestępstw.
 Ponadto w marcu policjanci Komi-
sariatu Policji w Brzostku sporządzili 
8 wniosków o ukaranie gdzie o winie 
sprawców zdecyduje Wydział Grodzki 
Sądu Rejonowego w Dębicy, nałożyli 
23 mandaty karne, głównie za wykro-
czenia drogowe a pouczyli i upomnieli 
287 osób.

Policja przypomina
W	dniu 31 grudnia 2002 roku upły-	

nął termin wymiany praw jazdy 
wydanych w okresie od 20 lipca 1968 
roku do 1 lutego 1983 roku. Prawa 

jazdy wydane w tym okresie, a nie 
wymienione do 31 grudnia 2002 roku 
utraciły swoją ważność.
 Ponownie przypominamy, że do dnia 
31 grudnia 2004 roku podlegają wymia-
nie prawa jazdy wydane w okresie od 
1 stycznia 1984 roku do 30 kwietnia 
1993 roku, zaś prawa jazdy wydane 
w okresie od 1 maja 1993 roku do 30 
czerwca 1999 roku podlegają wymianie 
do 30 czerwca 2006 roku. Prawa jazdy 
wydane od 01 lipca 1999roku również 
podlegają wymianie do dnia 30 czerwca 
2006 roku.

 W imieniu własnym oraz załogi 
Komisariatu Policji w Brzostku, życzę 
zdrowych, spokojnych i bezpiecznych 
Świąt Wielkanocnych wszystkim czy-
telnikom Wiadomości Brzosteckich.

Komendant Komisariatu Policji 
 w Brzostku

nadkom. inż. Marek Boroń
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Uczniowie Gimnazjum w Nawsiu 	
Brzosteckim biorą udział w cyklu 

programów edukacyjnych „Moja szkoła 
w Unii Europejskiej” poświęconych 
Unii Europejskiej, organizowanych 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
i Sportu oraz Urząd Komitetu Integracji 
Europejskiej. W ramach tego programu 
gimnazjum wraz z Centrum Kultury i 
Czytelnictwa zorganizowało gminny 
konkurs plastyczny, którego tematem był 
projekt polskiego rewersu euro. Patronat 
nad konkursem objęli oraz ufundowali 
nagrody: Przewodnicząca Rady Gminy 
Zofia Skórska oraz zastępca Wójta Jan 
Szczepanik, który pełnił równocześnie 
funkcję przewodniczącego komisji 
konkursowej. Członkami komisji byli: 
Marta Król, Dorota Szymańska i Janusz 
Pietrzycki z Biura Informacji Europej-
skiej
 Do konkursu zgłoszono 51 prac z 
3 szkół: Szkoły Podstawowej w Ka-
mienicy Górnej 27 prac, Gimnazjum 
w Brzostku i Nawsiu Brzosteckim 24 
prace. W kategorii szkoły podstawowe 
pierwsze miejsce zdobyła Katarzyna 
Cabaj z kl. IV, drugie Agnieszka Misiura 
kl. IV, trzecie Monika Reguła kl. VI. Wy-
różnienia otrzymały Agnieszka Skrzek 
i Małgorzata Raś, wszystkie ze Szkoły 
Podstawowej w Kamienicy Górnej.
 W kategorii gimnazjów za najlepszy 
projekt monety uznano pracę Anny 
Zegarowskiej z Gimnazjum w Nawsiu 
Brzosteckim. Drugie i trzecie miejsce 

Polski rewers euro przyznano uczniom z Gimnazjum w 
Brzostku: Piotrowi Staniszewskiemu 
z kl. III b i Paulinie Krajewskiej z kl. 
IIa.
 Za projekt banknotu pierwsze miejsce 
otrzymała Sylwia Jędrzejczyk z kl. III a, 
drugie Agnieszka Grzesiakowska z kl. 
III c, a trzecie Karolina Kolbusz z kl. II 
b. 
 Komisja postanowiła wyróżnić dwie 
prace: Pauliny Krajewskiej za pomysł 
wskoku do Unii na nartach A. Małysza 
oraz Radka Wojnarowskiego za twórczą 
inwencję i misterne wykonanie.
 Między trzyosobowymi drużynami 
został przeprowadzony quiz na temat 

euro. Obie drużyny odpowiedziały 
prawidłowo na taką samą liczbę pytań. 
Nagroda, zgodnie z zasadami gościn-
ności, powędrowała do Gimnazjum w 
Brzostku. Nagrodę ufundował UKIE 
w ramach akcji „Moja szkoła w Unii 
Europejskiej”. 
 Wszystkie szkoły biorące udział w 
konkursie otrzymały cenne nagrody 
książkowe. Pan Jan Szczepanik złożył 
podziękowania dla nauczycieli plastyki 
Marii Pietruchy i Ewy Raś.
 Na zakończenie spotkania wszyscy 
uczestnicy wzięli udział w próbnym 
referendum unijnym.

U. W.

Próbne referendum w Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim
W	ramach edukacji europejskiej w 	

Gimnazjum w Nawsiu Brzoste-
ckim postanowiono przeprowadzić 
próbne referendum unijne. Do wyraże-
nia swoich opinii zaproszono uczniów, 
nauczycieli, pracowników szkoły oraz 
gości, którzy brali udział w rozstrzyg-
nięciu konkursu plastycznego oraz w 
imprezie sportowej „Dzień wiosny w 
Europie”. Łącznie oddano 79 kart do 
głosowania. Wyniki przedstawiają się 
następująco:

1. Jak powinna nazywać się Europa w 
przyszłości?
A. Zjednoczona Europa? - 39
B. Stany Zjednoczone Europy? - 11 
C. Nowa Europa? - 12
D. Europa? - 13
E. Inna nazwa (podaj własny przykład 

nazwy) - 4

2. Czy Europejczycy powinni mówić 
jednym wspólnym językiem?

3. Czy euro ma być wspólną jednostką 
monetarną?

4. Czy powinny być zachowane granice 
polityczne państw europejskich?

5. Czy należy stosować takie same 
przepisy prawne w krajach przyszłej 
Europy?

6. Czy żołnierze poszczególnych państw 
europejskich powinni mieć jednakowe 
umundurowanie?

7. Czy szkoły państw europejskich po-
winny funkcjonować według jednego 
wspólnego systemu edukacyjnego?

8. Czy uważasz, że Polska powinna 
przystąpić do Unii Europejskiej?
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I. PANTERY W AKCJI

Zastęp „Panter” prowadzony przez 	
dh Magdalenę i Katarzynę Wójcik 

istnieje od 06 października 2002 roku 
(przejął tradycje zastępu druhen Ilony 
R. i Kasi S.). Jako że działa przy Szkole 
Podstawowej w Gorzejowej, należą do 
niego Gorzejowianki: Justyna Hodur, 
Marta Czyż, a ostatnio także chłopcy: 
Maciej Słowik oraz Mateusz Zdziarski. 
Dnia 20 października 2002 druhenki 
przeszły tzw. chrzciny, na które zastępo-
wa zaprosiła dobrze znanych całej dru-
żynie gości z Dębicy: Marysię i Pawła 
Gawlik, oraz Mateusza Kanię, a także 
dh drużynową Barbarę Smołę. Wszyscy 
świetnie się bawili. Wkrótce zastęp udał 
się na jesienny biwak „Puszczy”, nieco 
później dh Magda brała udział w rekolek-
cjach harcerskich w Jamnej. Kolejnym 
ważnym wydarzeniem były prezenty dla 
zastępu od św. Mikołaja. Brałyśmy także 
udział w biwaku zimowym w Wisowej. 
Do tej pory ów bardzo aktywny zastęp 
przygotował i przeprowadził: 
	akcję "Znicz" na terenie Gorzejowej 
	Andrzejki w SP w Gorzejowej
	przekazanie Betlejemskiego Światła 

Pokoju w SP w Gorzejowej 

CO W „PUSZCZY” PISZCZY?
	uroczyste wręczenie chust w kolorze 

drużyny druhenkom, które zakończy-
ły próbę

	uroczystość rocznicy urodzin zało-
życieli skautingu: R. Baden -Powella 
oraz jego żony Olave

	udział zastępowej w kursie na Brązo-
wą Odznakę Ratownika Medycznego 
ZHP

Wkrótce nasz zastęp zamierza przygo-
tować bieg patrolowy dla całej drużyny. 
Mamy także mnóstwo innych pomysłów, 
które będziemy realizować przez cały 
rok harcerski.

Czuwajcie!
dh. Magdalena Wójcik,  
zastępowa „PANTER” 	

II. PIERWSZA POMOC PO HARCERSKU

Przez dwa weekendy, 14 - 16 lutego 	
oraz 28 lutego - 2 marca 2003 odby-

wał się Kurs Ratowników Medycznych 
ZHP na Brązową Odznakę (dozwolone 
od lat 16). Miał on miejsce w Dębicy. 
Podobno „kobiety lubią brąz” i dlatego 
nasz dzielny zastęp „NIMF” repre-
zentowały aż dwie przedstawicielki 
Mumia i Gusia, a ponadto obecna była 
jedna „panterka” - Magda. Pierwsza 

część kursu to same wykłady. 
O odpowiedzialności i potrzebie 
udzielania pierwszej pomocy 
- no i o tym, jak to zrobić - mó-
wili profesjonaliści z Rzeszowa: 
Ułan, Gekon i Bartek (nawet do 
12 godzin), a my spisywałyśmy 
stosy notatek. Było całkiem 
przyjemnie, choć trochę mało 
czasu na integrację z innymi 
uczestnikami (było nas ponad 
30!), ale i tak znalazłyśmy 
chwilę, aby pobawić się razem 
z innymi. Oprócz nas były także 
inne zaprzyjaźnione drużyny 
Dębickie (33DSH, 66DSH, 
27DH, 18DDH, 12DHD, 55DH, 
77DH). Ogólnie rzecz biorąc 

atmosferka nie do opisania. Następna 
część kursu składała się już z egzami-
nów. Trudnych, oj trudnych... 
 I - teoria. Była to próba przełamania 
się. W odległości 1 metra stałaś od 
instruktorów i odpowiadałaś na ich 
pytania. Można się było poczuć jak w 
„Idolu”. Czterech członków jury i ty 
biedna istotka.
 II - Resuscytacja Krążeniowo - Od-
dechowa - odbywała się na fantomie 
którego wszyscy nazwali Adaś. Cóż 
chyba nikt nie zapomni jego ponętnych 
ust i wypaczonego mostka. Ale fantom 
ogólnie rzecz biorąc był fajny.
 III - symulacja wypadku z życia 
wzięta - o tu trzeba było tabletek uspo-
kajających. Każdy w napięciu czekał, 
aż druh „Kanapka” wywoła nieszczęs-
nego delikwenta. Była to nasza osta-
teczna chwila prawdy. Mieliśmy różne 
przypadki, np.: porażonego prądem, 
wrzeszczącego dzidziusia Bejbika, 
lecz chyba nikt nie zapomni słynnego 
powiedzenia Mumi:
- (ktoś się pyta) miałaś epilepsję ? 
/chodziło o przypadek /
- Nie ja, to on miał!
 Na apelu końcowym wszyscy, któ-
rzy zdali, dostawali od instruktorów 
w miejsca siedzące deską do krojenia 
(podobno tak mówi tradycja). Oj, bo-
lała czteroliterówka (ale tylko Gusię). 
Reszta natomiast śmiała się do rozpuku. 
Na koniec jeszcze druhenka z Panter 
zaproponowała, abyśmy szły na nogach 
z Dębicy do Pilzna (z plecakami) na co 
my popukałyśmy jej w czółko. Mamy 
nadzieję, że jeszcze w przyszłym roku 
będzie taki kurs i poprawimy to i owo, 
a wiele następnych osób nauczy się 
pierwszej pomocy w myśl zasady 
„uczenie w działaniu” oraz „primum 
non nocere” (po pierwsze nie szko-
dzić). 

Czuwaj!
Gusia (Agata Pacana), Mumia (Ju-

styna Dziadura)
„Nimfy” z 77DH PuszczaCztery „Pantery”

Po raz kolejny rozegrano w 	
Domu Kultury w Brzost-

ku turniej szachowy o Mi-
strzostwo gminy Brzostek. 
W szranki stanęło tym razem 
trzynastu zawodników, którzy 
rozgrywali turniej systemem 
szwajcarskim na dystansie 
siedmiu rund z tempem 15 
minut dla zawodnika na całą 
partię. Po rozegraniu wszyst-
kich walk został wyłoniony 
mistrz, którym okazał się 
tym razem Władysław Jop z 
Kamienicy Dolnej. Na kolej-
nych miejscach uplasowali 

się: Tomasz Augustyn, Fran-
ciszek Wilk, Marek Podlasek, 
Bernard Krajewski, Stanisław 
Augustyn, Przemysław Ba-
chara, Józef Zieliński (mistrz 
juniorów), Marek Świstak, 
Andrzej Krajewski, Piotr 
Augustyn, Jerzy Pietrzycki i 
Marcin Krajewski. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali z rąk 
Wójta Leszka Bieńka upo-
minki rzeczowe, a zawodnicy, 
którzy zajęli pierwsze trzy 
miejsca dodatkowo pamiąt-
kowe puchary.

M. Król

Nowy mistrz szachowy
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Mamy w naszym siedliskim gimna- 
zjum uczniów wielu. Bardzo do-

brych, średnio dobrych oraz „dobrych 
inaczej”. Do tej pierwszej grupy należą 
między innymi zdobywcy najwyższych 
punktowanych miejsc w różnych konkur-
sach rejonowych, powiatowych, gmin-
nych itp. Sławomir Guziec i Mariusz 
Gil startowali w interdyscyplinarnym 
konkursie dla uczniów szkół gimnazjal-
nych, blok matematyczno-przyrodniczy 
w Rzeszowie, zdobywając odpowiednio 
28 i 34 punkty na 40 możliwych. Mariusz 
dzieli swój wynik z innymi „siedmioma 
wspaniałymi”, co plasuje go wśród 
ósemki zwycięzców, którzy 12 kwietnia 
przystąpią do zmagań na etapie woje-
wódzkim. W bloku humanistycznym 
startował Karol Wójtowicz, któremu nie-
wiele brakło, by awansować do kolejnego 
etapu - był jednak jedynym drugoklasistą 
wśród startujących, a pytania obejmo-

wały również materiał z klasy trzeciej 
gimnazjum. Tym bardziej cieszy jego 
siódme miejsce na 40 uczestników!!
 Ostatnio Sławek i Karol startowali 
również w konkursie 
„Młodzież zapobiega 
pożarom” - elimina-
cje gminne. I tam spi-
sali się wyśmienicie. 
Sławek był pierw-
szy, a Karol trzeci. 
Można powiedzieć 
o jego ponownym 
pechu,  ponieważ 
do powiatu pojadą 
zdobywcy miejsc I 
i II - ale głowa do 
góry, będzie jeszcze 
szansa w przyszłym 
roku... Myślę, że tę 
trójkę warto pod-
patrywać i brać z 

n ich  przykład  - 
oczywiście każdy 
ma różne zdolności i 
zainteresowania, ale 
taka pracowitość i 
sumienność powinna 
cechować każdego 
naszego ucznia.
Oto kilka zdań o na-
szych bohaterach:
Mariusz i Sławek	
rozwiązali bardzo 
dużą ilość zadań z 
matematyki - a były 
to zadania o pod-
wyższonym stopniu 
trudności o treści geo-
metrycznej i algebra-

A może by tak ponaśladować  
(choć trochę) naszych Olimpijczyków?

Mariusz Gil i Sławek Guziec

icznej. Pracowały z nimi panie Krystyna 
Kluza oraz	 Maria Dziurdzik, a do 
przygotowań włączyli się też D. Dziedzic 
- fizyk, Teresa Radelczuk i J. Socha - bio-
logia i chemia, E. Ziaja -geografia.
„Karol w przygotowaniu do konkursu 
humanistycznego włożył naprawdę wiele 
wysiłku, musiał przecież opanować ma-
teriał klasy trzeciej, a przede wszystkim 

zrozumieć trudne testy dotyczące okresu 
Odrodzenia i Baroku - takich autorów jak 
Skarga, Potocki, czy poznać elementy re-
toryki, a to już materiał licealny. Według 
mnie konkurs był naprawdę bardzo trud-
ny, a Karola od konkursu wojewódzkiego 
oddzieliły tylko 4 punkty... to wielka 
szkoda, bo pracował bardzo systema-
tycznie, nawet przez ferie” - mówi Maria 
Nowak przygotowująca Karola.
 Będziemy trzymać kciuki za rok 
- miejmy nadzieję, że nie tylko za Karo-
la!

Piotr Szczepkowicz
Z ostatniej chwili:
Sławek zajął II miejsce w Eliminacjach 
Powiatowych konkursu Młodzież Zapo-
biega Pożarom.

Sławek Guziec i Karol Wójtowicz

II	Gminny Turniej Historyczny o 	
   Brzostku i jego okolicach zor-

ganizowany przez Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku został 
przeprowadzony w dwóch kategoriach 
wiekowych: szkół podstawowych i 
gimnazjów.
 W kategorii szkół podstawowych 
zmagało się pięć drużyn z: Brzostku, 
Gorzejowej, Grudnej Górnej, Kamie-
nicy Dolnej i Kamienicy Górnej, które 
rozwiązywały test składający się z 10 
pytań, odpowiadały na trzy pytania 
ustne, przygotowywały scenkę pre-
zentującą postać historyczną z naszego 
terenu oraz plakat promujący własną 
miejscowość. Na koniec, już bardziej 
rekreacyjnie drużyny układały na czas 
pocięty obrazek (na zasadzie puzzli).
Komisja w składzie: Jan Szczepanik 

- zastępca wójta, Elżbieta Michalik i 
Stanisław Samborski wyłoniła zwycięz-
ców. Pierwsze miejsce zajęła drużyna 
z Brzostku przed drużyną z Kamienicy 
Górnej i drużyną z Grud-
nej Górnej.
 W kategorii gimnazjów 
do turnieju zgłosiły się 
dwie drużyny z Gimna-
zjum w Brzostku i dwie 
drużyny z Gimnazjum 
w Januszkowicach. Po 
wykonaniu tych samych 
zadań co uczniowie szkół 
podstawowych komisja 
konkursowa przyznała 
pierwsze miejsce drużynie 
chłopców z Gimnazjum 
w Brzostku, drugie miej-
sce drużynie dziewcząt z 

Turniej Historyczny o Brzostku Brzostku, a trzecie miejsce II drużynie 
z Gimnazjum w Januszkowicach. 
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali 
nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplo-
my. 

Elżbieta Michalik

Drużyna z Kamienicy D. przy układaniu puzzli
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Moje przeżycia 
wojenne  
i więzienne (5) 

Franciszek Wojnarowski 
„Wojna” „Cichy”

Wizytacja szkoły przez 
czynniki społeczne
Zabawna przygoda miała miejsce w 	

naszej szkole jesienią 1947 r. W 
tym czasie tak zwany czynnik społecz-
no-polityczny uzyskał prawo do spra-
wowania opieki i kontroli w szkołach 
pod względem nowego wychowania 
obywatelskiego i patriotyczno-ideo-
logicznego.
Pewnego dnia, w czasie trwania lek-
cji, pod szkołę podjechał samochód. 
Spojrzałem w okno i zobaczyłem wy-
siadającego, znanego mi wójta gminy 
zbiorowej w Brzostku oraz dwóch 
nieznanych mi cywilów. Wyszedłem 
im naprzeciw. Wójt przedstawił mi 
nieznajomych jako pracowników 
Urzędu Bezpieczeństwa w Jaśle w 
rangach porucznika i podporucznika. 
Oświadczyli, że chcą zwiedzić szkołę 
i porozmawiać z dziećmi. Jeden z nich, 
porucznik, zwrócił się do mnie z tymi 
słowy: Mamy wieści, że wy państwową 
szkołę traktujecie jak średniowieczną, 
zacofaną szkółkę parafialną, że ze szko-
ły czynicie kaplicę, co nie jest po linii 
partii i rządu. (Rzeczywiście, w minio-
nym okresie wielkanocnym w tutejszej 
szkole zorganizowaliśmy nabożeństwo 
i odprawienie Mszy świętej dla ludzi 
chorych i starych ze względu na dużą 
odległość od kościoła parafialnego).

 Wprowadziłem niespodziewanych 
gości do klasy i przedstawiłem ich 
dzieciom. Wójt i podporucznik usiedli 
sobie w ostatniej ławce. Porucznik zaś 
stanął obok mnie (za katedrą) i powie-
dział: Przyjechaliśmy was odwiedzić i 
zobaczyć, jak się uczycie, czy jesteście 
grzeczni, no - i - powiedzmy - jak wasz 
kierownik się tu sprawuje. Widzę, że 
tu na ścianie macie jakieś portrety. 
Ciekawy jestem, czy wiecie, kto jest na 
tych portretach? No - powiedzmy, kto 
mi powie, co to za cywil? Tu wskazał 
na portret Bieruta. Wszystkie dzieci 
podniosły palce w górę. No, powiedz 
ty - wskazał na jedną z uczennic. Ta 
wstała i jednym tchem wyrecytowała: 
To jest pan prezydent, Bolesław Bierut. 
No - dobrze, tylko że nie pan prezydent 
a obywatel prezydent. W Polsce Ludo-
wej panów nie ma. - A to co jest na tym 
obrazku - zapytał wskazując na godło 
Polski. Znów las rąk podniósł się w 
górę. Wskazany uczeń odpowiedział: 
To jest Orzeł Biały - Godło naszego 
państwa. - To teraz powiedzcie mi, 
kto jest na tym portrecie? Dzieciarnia 
wznosi palce w górę. Tylko jeden uczeń 
klasy czwartej, Jan Pacana nie podniósł 
ręki. Więc ty nie wiesz, kto to jest? Pada 
pytanie zwrócone do Pacany. Wiem 
- odpowiada chłopiec. To dlaczego 
nie podniosłeś ręki? Bo ja se zapo-
mniałem - odpowiada chłopiec. - To 

se teraz przypomnij i powiedz głośno 
nam wszystkim - rozkazuje porucznik. 
Dobrze - mówi uczeń. To jest Marsza-
łek Polski Michał Rola-Żymierski. - A 
dlaczego on jest w mundurze? - On 
jest w mundurze, bo jest wojskowym, 
żołnierzem i generałem, i marszałkiem, 
to jest dowódcą wszystkich wojsk w 
Polsce. - A powiedz mi chłopcze - pyta 
dalej porucznik, co on ma na mundurze, 
na piersiach? - Ordery i odznaczenia - 
pada odpowiedź chłopca. - A za co on je 
otrzymał? Pacana spuszcza głowę w dół 
i milczy. - Jak to, nie wiesz? To wasz 
pan wam tego nie mówił? - Pan nam 
mówił, ale ja tego nie mogę powtórzyć. 
Ubowiec kieruje zaciekawiony i podej-
rzliwy wzrok w moją stronę. Staram 
się przyjść z pomocą przestraszonemu 
chłopcu. Powiedz Jasiu, to, co wiesz, 
co zapamiętałeś. Chłopiec milczy. W 
oczach jego pojawiają się łzy. Kilka 
dziewczynek w klasie rozszlochało 
się w głos. Dzwonek. Koniec lekcji. 
Z sąsiedniej klasy dzieci wybiegają 
na przerwę i ciekawie spoglądają na 
stojący obok szkoły samochód i sie-
dzącego w nim kierowcę w mundurze 
wojskowym. Ja również pozwalam 
dzieciom wyjść na przerwę. Proponuję 
gościom przejście na chwilę do moje-
go pokoju, będącego również moim 
mieszkaniem, na łyk herbatki. Butelka 
świetnej nalewki i przekąska rozłado-
wują napięcie. Staram się wytłumaczyć 
zachowanie ucznia i płaczących dziew-
czynek. Tutejsi ludzie i dzieci boją się 
panów obcych tak w mundurach, jak i 
cywilów, bo ich pojawienie się zwykle 
nie wróży nic dobrego. Wójt popiera 
moje wywody. Porucznik stwierdza: 
My wiemy, że ludzie nas nie lubią, a 
że nas się boją - to dobrze!

c.d.n.
Przedruk z: 

„Okruchy wspomnień z lat walki  
i martyrologii AK”

Kraków Rocznik 5 - nr 17 - 20

Uczniowie Gimnazjum w Nawsiu 	
Brzosteckim spędzają pierwszy 

dzień wiosny na nauce i zabawie. W 
ubiegłym roku w szkole odbył się 
sportowy turniej międzyklasowy. W 
tym roku szkoła wzięła udział w akcji 
„Dzień Wiosny w Europie” organizo-
wanej przez European Schoolnet, a że 
obecny rok został ogłoszony Europej-
skim Rokiem Osób Niepełnosprawnych 
postanowiliśmy połączyć cele obu akcji 

i zorganizowaliśmy „Dzień Wiosny w 
Europie” z Osobami Niepełnosprawny-
mi. Pod tą rozbudowaną nazwą kryły 
się zawody sportowe dwóch drużyn 
mieszanych złożonych z uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, jednego 
instruktora oraz 6 losowo wybranych 
uczniów gimnazjum.
 Nagrodą dla zwycięskiej drużyny był 
puchar ufundowany przez dyrektora Ur-
szulę Wojnarowską. Program zawodów 

przewidywał konkurencje sportowe, 
konkurencję unijną oraz udział gości 
w próbnym referendum unijnym.
 Konkurencje sportowe przygotowała 
Zofia Rogowska, plastyczną konku-
rencję unijną Maria Pietrucha. Było 
więc przyklejanie gwiazdek unijnych 
z zakrytymi oczami, toczenie piłki, 
rzuty na czas do kosza, wyścigi na 
workach i kilkanaście innych zadań do 
wykonania. Przez cały czas zawodów 
wszyscy, widzowie i zawodnicy obu 
drużyn, bawili się doskonale. Okazało 
się, że rywalizacja była najmniej ważna. 
Najważniejsza była pomoc innym przy 
wykonywaniu zadania. Z takim pojmo-

Pierwszy dzień  
wiosny bez wagarów



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 9

waniem zawodów mieli początkowo 
trudności uczniowie gimnazjum, którzy 
przyzwyczajeni są do twardej walki o 
zwycięstwo. Była to dla nich doskonała 
lekcja tolerancji. 
 Polityka Unii Europejskiej wobec 
niepełnosprawnych zakłada, że osoby 
niepełnosprawne muszą brać udział w 
podejmowaniu decyzji ich dotyczących 
na poziomie europejskim, narodowym i 
lokalnym. Zgodnie z tą ideą postanowi-
liśmy zaprosić do próbnego referendum 
naszych gości. Arkusze z pytaniami 
wypełniał kto tylko mógł. Wszystkie 
oddane głosy policzyliśmy razem.
 Biorąc pod uwagę, że impreza była 
bardzo udana ze względów wychowaw-
czych i sportowych mamy nadzieję na 
trzecie spotkanie w niedalekiej przy-
szłości. 

D. Fryc 

Podczas Dni Otwartych w Zespole 	
Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku 

w pracowni komputerowej odbyła się 
druga edycja konkursu informatycz-
nego dla uczniów klas III gimnazjów, 
którego pomysłodawcą jest Jacek 
Berrahal. 
 I etap konkursu polegał na wy-
pełnieniu ankiet dotyczących oferty 
edukacyjnej szkoły, natomiast II etap 
składał się z dwóch części: pisemnej i 
praktycznej. Część pisemna polegała 
na rozwiązaniu testu z ogólnej wie-
dzy informatycznej, za który można 
było otrzymać 20 punktów. W części 
praktycznej uczniowie rozwiązywali 
zadanie w arkuszu kalkulacyjnym 
Excel, za które można było uzyskać 
10 punktów.
 Do konkursu zgłosiło się 48 ucz-
niów, a prace oceniała komisja kon-

Konkurs Informatyczny dla gimnazjalistów

kursowa pod przewodnictwem Józefa 
Nosala w składzie: Dorota Cius-Czaja, 
Małgorzata Jop i Stanisław Synowie-
cki.
 W tej edycji konkursu pierwsze 
miejsce zajęło dwóch uczniów: Marek 
Macheta z Gimnazjum w Pilźnie oraz 
Sebastian Ryba z Gimnazjum w Jawo-
rzu Górnym.
 Na drugim miejscu znaleźli się: To-
masz Słowik z Gimnazjum w Janusz-
kowicach i Kamil Buras z Gimnazjum 
w Zwierniku.
 Trzecie miejsce zajęli: Marcin Ku-
czek (Pilzno), Adrian Kurek (Siedliska 
Bogusz), Kamil Wąchała (Pilzno) i 
Marcin Bocheński (Strzegocice)
 Patronem medialnym konkursu 
było czasopismo lokalne „Wiadomości 
Brzosteckie”

M. KrólWszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody

	Część pisemna polegała na rozwiązaniu testu z wiedzy informatycznej
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Każdego roku we wrześniu pewna 	
część dzieci w wieku przedszkol-

nym przekracza progi przedszkola 
po raz pierwszy. Co roku pracownicy 
przedszkola z niepokojem myślą o 
tym, czy uda się szybko oswoić dzieci 
z nową dla nich sytuacją, czy maluszki 
zaakceptują przedszkole. Pierwszy 
dzień pobytu dziecka w przedszkolu, 
to trochę tak jak pierwsze stronice 
nieznanej książki: albo zainteresują, 
albo zniechęcą. Dlatego musimy robić 
wszystko, aby pierwsze kontakty z 
dzieckiem były „ciekawą książką”, 
wyzwalającą oczekiwanie na to, co 
jutro? co dalej? - oczekiwanie na inte-
resujący „ciąg dalszy”. Dla większości 
dzieci zmiana środowiska jest ogrom-
nym przeżyciem. Dziecko zapoznaje 
się ze zwyczajami życia grupowego, 
przyzwyczaja się do obecności nowych 
kolegów i osób dorosłych oraz samo-
dzielnie wykonuje wiele czynności i 
zadań. Musimy zdawać sobie sprawę z 
tego iż przedszkole to start życiowy, od 
którego często zależy przyszła postawa 
ucznia, bowiem „uniwersytet zaczyna 
się w przedszkolu”.
 Te pierwsze, trudne dla wszystkich 
dni są najtrudniejsze dla samych dzieci, 
dlatego w różny sposób reagują one 
na zaistniałą sytuację. Małe dziecko 
źle znosi rozstanie z rodzicami. Traci 
poczucie bezpieczeństwa, kiedy nie 
dostrzega w pobliżu osób bliskich i 
dobrze mu znanych. Wszystko wokół 
niego, a więc osoby dorosłe, koledzy i 

Jak przygotować dziecko do roli przedszkolaka?
koleżanki, pomieszczenia, sprzęty, za-
bawki, jest teraz nowe, obce i nieznane. 
Wśród tego „nowego” staje ono bezrad-
ne i zagubione. Na zaistniałą sytuację 
dziecko reaguje płaczem, krzykiem, 
agresją, brakiem apetytu, moczeniem 
się. Aby okres adaptacji przebiegał w 
sposób prawidłowy należy dziecko 
odpowiednio przygotować do podjęcia 
nowej roli „przedszkolaka”. Zadanie to 
głównie spoczywa na rodzicach.
Rodzice powinni:
	troszczyć się o to, by dziecko miało 

poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. 
Dziecko wychowywane w atmosfe-
rze wzajemnego zaufania nie lęka 
się rozstania, bo wie, że rodzice po 
pracy przyjdą po niego i znów będą 
razem;
	wyrabiać samodzielność w jedzeniu, 

myciu, ubieraniu się, załatwianiu po-
trzeb fizjologicznych oraz porządko-
waniu zabawek. Dziecko samodzielne 
staje się niezależne od najbliższych. 
Nie lęka się zostać w przedszkolu bez 
rodziców, gdyż może się obyć bez ich 
pomocy, opieki, wsparcia;
	starać się wykształcić u dziecka 

pozytywne nastawienie do przed-
szkola. Przedstawić pobyt dziecka 
w przedszkolu jako pewną nagrodę 
za jego dobre sprawowanie, za jego 
samodzielność. Przekonać dziecko, 
że uczęszczanie do przedszkola jest 
dowodem dorosłości, że może na-
pawać go dumą i radością, że dzięki 
zajęciom przedszkolnym przygotuje 

się do rozpoczęcia nauki w szkole;
	zainteresować dziecko przedszko-

lem dużo wcześniej. Już na wiosnę 
przyjść z dzieckiem do przedszkola, 
zapoznać go z przyszłą nauczycielką, 
pokazać ciekawe zabawki;
	w sposób właściwy organizować 

dziecku tryb życia w pierwszych 
dniach pobytu w przedszkolu. Należy 
starać się skracać czas pobytu dziecka 
w przedszkolu do niezbędnego mini-
mum. W zamian organizować spacery 
i zabawy na świeżym powietrzu. 
Układać dziecko do snu odpowied-
nio wcześnie, tak by rano było ono 
wypoczęte;
	w trakcie uczęszczania dziecka do 

przedszkola interesować się jego 
przedszkolnymi problemami, cieszyć 
się z jego osiągnięć, chwalić jego pra-
ce plastyczne, wysłuchiwać z apro-
batą jego wierszy i piosenek, pod-
trzymywać zainteresowanie nowymi 
zabawkami, a przede wszystkim 
koordynować swoje postępowanie 
wychowawcze w stosunku do dziecka 
z postępowaniem nauczycielki.

Przemyślana i uzgodniona z nauczyciel-
ką aktywność wychowawcza rodziców 
stanowi podstawowy warunek prawid-
łowego przebiegu procesu adaptacji 
dziecka do przedszkola.
 Pomyślny start w przedszkolu jest 
szczególnie ważny, gdyż od niego może 
zależeć dalszy prawidłowy rozwój psy-
chospołeczny dziecka.

Róża Maziarz

W	pierwszy dzień wiosny odbył się 	
w Domu Kultury w Brzostku 

II Międzygimnazjalne Spotkania z 
Piosenką Angielską i Polską zorganizo-
wany przez Józefa Parata - nauczyciela 
z Gimnazjum w Brzostku. W przeglą-
dzie wzięli udział przedstawiciele z 
gimnazjów w Brzostku, Nawsia Brzo-
steckiego i Siedlisk Bogusz, którzy 

konkurowali w czterech kategoriach: 
piosenka angielska, piosenka angiel-
ska w wersji polskiej, piosenka polska 
rozrywkowa i taniec.
 Jury w składzie: Elżbieta Bednar-
czyk, Małgorzata Tomaszewska i Wie-
sław Płaziak postanowiło przyznać w 
kategorii piosenka angielska pierwsze 
miejsce Joannie Szafran z Gimnazjum 

w Siedliskach 
Bogusz, dru-
gie miejsce 
Marcie Sury 
z Gimnazjum 
w  N a w s i u 
Brzosteckim, 
trzecie miej-
sce Grzego-
rzowi Podra-
za  z  Gim-
n a z j u m  w 
Brzostku oraz 
wyróżnienie 
d u e t o w i  z 
Gimnazjum 
w Siedliskach 

Spotkania z piosenką Bogusz.
 W kategorii piosenka angielska 
w wersji polskiej pierwsze miejsce 
zajął Zdzisław Mazur z Gimnazjum w 
Nawsiu Brzosteckim, a drugie miejsce 
ex aequo Katarzyna Błażejewska z 
Gimnazjum w Siedliskach Bogusz i 
Agata Strojek z Gimnazjum w Brzost-
ku. Dodatkową nagrodę za najlepszy 
przekład otrzymało Gimnazjum w 
Nawsiu Brzosteckim.
 W kategorii piosenka polska roz-
rywkowa wystąpił tylko duet z Gim-
nazjum w Brzostku - Agata Strojek 
i Tomasz Sudoł, a w kategorii taniec 
pierwsze miejsce przyznano zespołowi 
„Fight-girls” z Gimnazjum w Brzostku, 
drugie miejsce zespołowi „Break-duo” 
z Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim, 
a trzecie zespołowi „Sex-tet” z Gim-
nazjum w Siedliskach Bogusz.
 Wszyscy uczestnicy otrzymali na-
grody ufundowane przez Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Brzostku i Radę 
Rodziców z Gimnazjum w Brzostku 
oraz pamiątkowe dyplomy, a szkoły 
pamiątki uczestnictwa w przeglądzie.

a. l.
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Gotuj
smacznie
i zdrowo

Ta szkoła to Twój pierwszy krok do sukcesu
Gimnazjalisto!
Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Kołaczycach to szkoła z 
ponad pięćdziesięcioletnią tradycją 
i perspektywami dla Ciebie!

LICEUM  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
	klasa humanistyczna

przedmioty o rozszerzonym wymia-
rze godzin: j. polski, j. angielski, 
historia, wiedza o kulturze
	klasa biologiczno-chemiczna

przedmioty o rozszerzonym wy-
miarze godzin: j. angielski, chemia, 
biologia, geografia
	klasa matematyczno-informatycz-

na
przedmioty o rozszerzonym wymia-
rze godzin: j. angielski, matematyka, 
fizyka i astronomia, informatyka

Babka biszkoptowa
Składniki:

5 jaj
1 kostka masła lub margaryny
1 szklanka cukru
cukier waniliowy
1,5 szklanki mąki krupczatki
0,5 szklanki mąki ziemniaczanej
1 łyżeczka proszku do pieczenia 
1 łyżka kakao

1 łyżka wody lub mleka
Wykonanie:
Wykonać tak jak biszkopt. Wlać wrzące 
masło, rozmieszać, wlać do foremki zo-
stawiając część ciasta, dołożyć do niego 
kakao i wodę i wylać na wierzch.
Piec 1 godz. Posypać cukrem pudrem.

Mazurek
(na średniej blaszce wychodzi 3 pla-
cki)
Składniki:

37 dag mąki
35 dag masła
12 dag cukru pudru
12 dag obranych i zmielonych mig-
dałów
otarta skórka z cytryny

4 żółtka jaj ugotowanych na twardo
aromat waniliowy
szczypta soli

Wykonanie: 
Masło utrzeć na puch, dodać cukier, 
przetarte przez siteczko żółtka, resztę 
składników, zagnieść ciasto. 2/3 ciasta 
rozwałkować, wyłożyć na blaszkę po-
smarowaną masłem i wysypaną mąką, 
z pozostałego ciasta utoczyć wałek i 
ułożyć kostkę na cieście, posmarować 
rozmąconym jajkiem i upiec na złoty 
kolor. Po ostudzeniu dekorować baka-
liami, dżemem (wiśniowym, morelo-
wym), kajmakiem, masami, owocami 
kandyzowanymi, bakaliami.

S M A C Z N E G O !
Janina Fryc

LICEUM PROFILOWANE
profile:
	ekonomiczno-administra-

cyjny
	zarządzanie informacją

DYSPONUJEMY:
	pracowniami przedmioto-

wymi (fizyczną, chemiczną, 
biologiczną, humanistycz-
ną)

	pracownią komputerową (z 
kawiarenką internetową)

	salą gimnastyczną
	siłownią
	boiskiem sportowym
	internatem (mieszkańcy 

internatu mogą liczyć na 
pokrycie kosztów zakwate-
rowania)

	biblioteką
	stołówką

Rozwijamy zainteresowania uczniów na 
zajęciach pozalekcyjnych. 
W szkole działają kółka:
	teatralne
	lingwistyczne (j. angielski, j. niemiecki)
	informatyczne
	biologiczne
	chemiczne
	matematyczne
	polonistyczne
	historyczne
	zespół muzyczny
Organizacje szkolne:
	samorząd uczniowski
	szkolne koło „Caritas”
	PCK
	LOP
	harcerstwo
Dodatkowe informacje można uzyskać:
	pod numerem telefonu:  

(0 prefiks 13) 4460214
	bezpośrednio w szkole

W niedzielę 18 maja zapraszamy do Siedlisk-Bogusz
Gimnazjum i Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach-Bogusz zapraszają wszystkich na Gminne Zawody 
Pożarnicze Drużyn Młodzieżowych oraz inne atrakcje, które odbędą się w niedzielę 18 maja 2003 roku 
od godz. 14. 00 na boisku szkolnym przy drodze Siedliska - Brzostek.
W programie przewidujemy:
	14. 00 - zawody pożarnicze drużyn młodzieżowych

sztafeta
ćwiczenia bojowe

	16. 00 - występ kabaretowy uczniów gimnazjum 
	16. 30 - ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
	16. 00 - 17. 00 - pokazy sprzętu strażackiego Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej
	17. 00 - Mecz piłki nożnej nauczyciele kontra strażacy
	15. 00 - 18. 00 - Loteria fantowa - losowanie
	18. 00 - ogłoszenie wyników loterii fantowej i zdobywcy głównej nagrody (rower górski)
	14. 00 - 18. 00 - inne niespodzianki, lody, grill itp.
	19. 00 - zabawa taneczna w remizie OSP w Siedliskach-Bogusz
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Uczeń szóstej klasy Publicznej 	
Szkoły Podstawowej w Brzostku 

- Daniel Wójcik został laureatem in-
terdyscyplinarnego konkursu humani-
stycznego dla uczniów szkół podstawo-
wych województwa podkarpackiego. 
 Konkurs odbył się 15 marca bie-
żącego roku w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących w Rzeszowie. W 
końcowym, trzecim etapie zmagań 
humanistycznych (poprzedni etap miał 
miejsce w Dębicy) wzięło udział ponad 
200 uczniów z całego województwa 
podkarpackiego. Tytułem laureata 
mogła zostać nagrodzona osoba, która 
otrzymała co najmniej 36 pkt. Daniel 
uzyskał 41 punktów (na 43 możliwych 
do otrzymania) i tym samym wpisał się 
na listę najlepszych w województwie.
Kilka słów o samym laureacie
 Daniel jest bardzo inteligentnym i 
zdolnym uczniem. Ma rozległą wiedzę 
z literatury i historii. Z powodzeniem 
uczestniczy w wielu szkolnych i po-
zaszkolnych konkursach, zadziwiając 
wszystkich swoją wiedzą i rzadko 
spotykaną w tym wieku dojrzałością. 
Oprócz przedmiotów humanistycznych 
w kręgu jego zainteresowań pozostaje 
religioznawstwo i polityka. W wolnym 
czasie czyta książki i gra w szachy. 
Pomimo wielu sukcesów na swoim 
koncie, Daniel pozostaje miłym i 
skromnym chłopcem. Często powtarza 
„Tylu rzeczy jeszcze nie wiem...”
 W szkole jest lubiany za wrażliwość 
i pogodne usposobienie.

A. R.

Sukces Daniela
Jak co roku w Kole Gospodyń Wiej-	

skich w Nawsiu Brzosteckim od-
było się uroczyste zebranie członkiń. 
Omówiono pokrótce sprawy bieżące 
koła, następnie przewodnicząca złożyła 
życzenia swoim członkiniom z okazji 
Dnia Kobiet. Chociaż święto to nie 
jest obchodzone jak niegdyś, jednak 
kobiety na wsi mają niewiele okazji do 
rozrywek, więc 8 marca zawsze starają 
się spędzić razem przy ciastku i kawie 
w swoim gronie. 
 W spotkaniu tym brały udział na-
stępujące Panie: Emilia Domaradzka, 
Kazimiera Bieniek, Łucja Siwek, 
Helena Balasa, Zofia Trojan, Alfreda 

Zegarowska, Maria Ryba, Ludwika 
Nawracaj, Helena Karaś, Stanisława 
Zięba, Czesława Buczek, Ryszarda 
Fryc, Maria Trojan, Władysława Siwek, 
Anna Skiba, Krystyna Dachowska, 
Małgorzata Zegarowska, Barbara Ka-
lina, Jadwiga, Kopera. 
 Bardzo miłą niespodziankę sprawił 
Paniom komendant Straży Pożarnej 
Pan Krzysztof Zegarowski pamiętając 
o Dniu Kobiet. Przybył na zebranie i na 
ręce przewodniczącej koła złożył Pa-
niom życzenia i symboliczny kwiatek. 
Panie serdecznie dziękują za ten gest i 
pamięć.

Lucyna Kopera

8 marca w Kole Gospodyń Wiejskich

Problemy tu poruszone są rzeczywi-	
ste, choć pytania i odpowiedzi 

utrzymane są w lekkim, żeby nie po-
wiedzieć żartobliwym tonie. Oto one:

I
Gdzie się podział dywanik asfaltowy z 
drogi Głobikówka - Głobikowa?
Dywanik został zrolowany i wyniesio-
ny przez zdymisjonowanego urzędnika 
powiatu i kiedy wróci - nie wiadomo.
Słuch o nim dawno zaginął i sądziłem, 
że zajął jakieś ważne miejsce w piekle, 
ale nie! Nadal służy politykom.

II
Z cyklu „budujemy mosty dla pana 
starosty”.
Jaka jest różnica między mostem pod 
Skurową a starostą?
Taka, że most stoi a starosta leży (poległ 

Polemika i polityka

Primaaprilisowe 
zgadywanki

w wyborach).
III	

Co to jest syndrom dziada?
Jest to nabywanie zadłużonych nieru-
chomości a następnie błaganie wierzy-
ciela żeby dług umorzył (bezskutecznie, 
dlatego dziad pozostanie dziadem).

IV
Czy jest w Brzostku droga wirtualna?
Jest. Zapytajcie mecenasa który rów-
nocześnie wygrywa i przegrywa ten 
sam proces w sądzie. Koszty pokrył 
podatnik.

V
Jaka jest różnica między Człowiekiem 
Roku a Politykiem Roku?
Nie ma żadnej. Obydwoje mieszkają 
w Brzostku.

VI
Co to jest podwójne pogorzelstwo?
Jest to pomoc, której pogorzelcy nie 
otrzymali a otrzymać powinni.

VII
Z cyklu „tu radio Erewan”.
Czy to prawda, że w Dębicy radni do-
stają nagrody za aktywność na sesji?

W zasadzie tak, tylko nie w Dębicy a 
w Brzostku i nie za aktywność tylko za 
ścieki i nie nagrody a kary.

VIII
Dlaczego nikt nie jest w stanie wygrać z 
obecnym wójtem gminy Brzostek?
Bo w czasie kampanii wójt tylko się 
uśmiechał i żuł gumę, a wyborcy od-
nieśli wrażenie, że zamiast gumy wójt 
„rozgryza” swoich konkurentów (co 
było prawdą).

---------
Na zakończenie anegdota.
Skorpion prosił żabę by przewiozła go 
przez rzekę.
- Boję się, że mnie ukąsisz - rzekła 

żaba.
- Nie bój się, przecież wtedy i ja zginę 

- odparł.
Na środku rzeki skorpion jednak 
ukąsił.
- Teraz zginiemy oboje - stwierdziła 

żaba
- Nic na to nie poradzę - odpowiedział 

skorpion - taki mam charakter.
Ferdynand Bugno
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) Cechuje lekkoducha; 9) Jeden z objawów wścieklizny;  
12) Powodują robaczywienie owoców; 15) Bracia fr., pre-
kursorzy kina; 16) Drzewo jak nuta; 17) Gottlieb, konstruktor 
silnika spalinowego; 18) Słowianoznawca; 20) Mieszczuch 
Bachleda; 23) Opisanie samego siebie.
Pionowo:
1) Autor krótkich form literackich; 2) Stałe występowanie ja-
kiejś choroby na danym obszarze; 3) Rumieniec; 4) Wrzątek; 
5) Słowo z dziecięcej wyliczanki; 6) Toczy odwieczną walkę 
z dobrem; 7) Literacka nazwa Polaków; 8) Dawna polska 
jednostka objętości ciał sypkich, korzec; 10) Poroże; 11) 

Rzeka w południowej części Wielkiej Brytanii; 13) Zjawa; 14) 
Obchodzi imieniny 14 lutego; 19) 4840 jardów kwadratowych; 
21) Bocianie słowo; 22) Film z Lindą.
Litery z kratek ponumerowanych w prawym dolnym rogu 
utworzą rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczonego pod dia-
gramem dostarczone do dnia 10 maja 2003 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w losowaniu 
nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: BRZO-
STEK I OKOLICE. Nagrodę książkową wylosował: WIE-
SŁAW TRYCHTA z Bukowej. Po odbiór nagród prosimy 
zgłaszać się do GOK w Brzostku.

J. Nosal

Po wpisaniu w poziome rzędy nazw 
przedmiotów i zwierząt, w wyróżnionych 
kratkach otrzymasz hasło.

KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH

1

2
3

4

5

6

7

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Icek sprzedaje lody. Na wózku z loda-
mi widnieje napis: „Żydom lodów się 
nie sprzedaje”. Podchodzi do niego 
rabin i zgorszony pyta:
- Icek, a co ty, antysemita jesteś?
- Rabi, a ty próbowałeś tych lodów?

		 
- Panie majster ruskie sputnika wy-
puścili!
- Odsiedział swoje, to i wypuścili.

		
Przyjechał ze wsi dziadek i rodzina 
wysłała go do teatru.
- No i jak, podobało się dziadkowi w 
teatrze?
- Bardzo mi się podobało a najbar-
dziej na końcu, kiedy dawali płaszcze! 
Wziąłem trzy...

		

Na pustym jeszcze pla-
cu budowy brygadzista 
staje przed robotnikami 
i mówi:
- Panowie rozpoczynamy 
i pamiętajcie: budujemy 
solidnie, bez fuszerki, bez 

wynoszenia na lewo materiałów. 
Budujemy najlepiej jak umiemy, bo 
budujemy dla siebie.
- A co to będzie? - pyta się jeden z 
robotników.
- Miejska Izba Wytrzeźwień. 

		
Do osiedlowego sklepu przychodzi 
facet i krzyczy:
- Poproszę o zapałki!
- Panie - odpowiada kioskarka - co 
pan tak wrzeszczysz? Nie jestem 
głucha! A jakie pan chcesz? z filtrem, 
czy bez?

		
- Co się pan tak pchasz na chama?!
- A bo to człowiek wie, na kogo się 
pcha...
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Drzwi naszej szkoły są dla Was otwarte

Gimnazjaliści zdawali symulowany egzamin na prawo jazdy

W sali gimnastycznej wszystkie krzesła były zajęte

Konkurs komputerowy, wystawy, 	
prezentacje sprzętu rolniczego, stół 

świąteczny - to tylko niektóre atrakcje 
„Dni Otwartych”, jakie odbyły się 19 
marca w Zespole Szkół imienia Jana 
Pawła II w Brzostku. Miały one na 
celu promocję szkoły wśród uczniów 
ostatnich klas gimnazjów z okolicznych 
gmin. Zainteresowanie było ogromne. 
W „Dniu Otwartym” nasza szkoła 
gościła młodzież wraz z opiekunami z 
Siedlisk Bogusz, Brzostka, Błażkowej, 
Januszkowic, Smarżowej, Jaworza 
Górnego, Nawsia Brzosteckiego, Strze-
gocic, Łęk Górnych i Kołaczyc. 
 19 marca szkoła otworzyła się na 
zewnątrz i zaprezentowała wszystkie 
swoje atuty. Gimnazjaliści serdecznie 
przyjęci przez dyrekcję, nauczycieli i 
uczniów mieli okazję do zapoznania 
się z ofertą edukacyjną, sprzętem i 
pomocami naukowymi. Przynajmniej 
przez chwilę mogli również oddychać 
specyficzną, przyjazną dla wszystkich 
atmosferą. 
 Na początku, około godziny dzie-
siątej goście i gospodarze spotkali 
się w najbardziej reprezentacyjnym 
pomieszczeniu szkoły, jakim jest prze-
stronna, doskonale wyposażona sala 
gimnastyczna. Zebranych przywitała 
dyrektor Halina Nowak. W krótkim 
przemówieniu ogólnie scharakteryzo-
wała placówkę i przedstawiła typy szkół 
obecne w ofercie zespołu. 
 Następnie z krótkim przemówieniem 
wystąpiła przewodnicząca samorządu 
uczniowskiego Alina Górka. Samorząd 
odpowiedzialny jest za życie kulturalne 
szkoły, dba o dyżury na korytarzach, 

organizuje udział w Zjazdach Rodzin 
Szkół im. Jana Pawła II w Częstocho-
wie. Ważną częścią jego aktywności jest 
działalność charytatywna. Zbiera dary 
dla domów dziecka, misji i rodzin wie-
lodzietnych. Organizowany w pierwszy 
dzień wiosny Turniej Klas stanowi 
najważniejszą imprezę rozrywkową i 
integracyjną w życiu szkoły. Ucznio-
wie mogą wykazać się w nim swoimi 
talentami aktorskimi, wokalnymi i 
plastycznymi. 
 „Plotka” to szkolna gazetka wy-
dawana od 1994 roku. Jest ona swo-
istą kroniką życia szkoły i miejscem 
wypowiadania uczniowskich opinii. 
W stałych rubrykach, takich jak na 
przykład „Wywiad z absolwentem” pre-

zentowani są ludzie związani niegdyś 
ze szkołą. Wokół czasopisma gromadzą 
się uczniowie zainteresowani dzienni-
karstwem, którzy mogą rozwijać swoje 
pasje w kółku dziennikarskim. Te i inne 
informacje o „Plotce” gimnazjalistom i 
ich opiekunom przedstawiła uczennica 
Renata Wołowiec. 
 Uczeń Marcin Kaput mówił o prak-
tykach zawodowych, które uczniowie 
brzosteckiej szkoły odbywają w Niem-
czech i Szwajcarii. Wyjazdy te dają 
szansę zapoznania się z nowoczesnym 
sprzętem rolniczym, najnowszymi 
technikami upraw i hodowli oraz umoż-
liwiają doskonalenie znajomości języka 
niemieckiego.
 Kolejne prezentacje były przedzie-
lone wstawkami muzycznymi. Sylwia 
Podraza i Aneta Pruchnik zaśpiewały 
piosenkę „Close your eyes” zespołu 
Atomic Kitten, Magdalena Strojek, 
Anna Woźniak, Anna Zięba „Super Tru-
per” Abby, a Joanna i Renata Wołowiec 
piosenkę „The wind of change” zespołu 
Scorpions. 
 Po zakończeniu spotkania w sali 
gimnastycznej gimnazjaliści zwiedzali 
szkołę. W zależności od indywidu-
alnych potrzeb i zainteresowań dla 
każdego przygotowano jakąś atrak-
cję. Dużym wzięciem cieszyły się 
propozycje przygotowane przez dział 
mechanizacji rolnictwa. Gimnazjaliści 
mieli okazję pokonać tor przeszkód 
samochodami do nauki jazdy i stero-
wać maszynami rolniczymi. Obejrzeli 
prace dyplomowe absolwentów szkoły, 
mogli popróbować swych sił w symu-
lowanym, komputerowym egzaminie 
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Świąteczny stół cieszył oczy i podniebienie

Obsługa maszyn rolniczych była atrakcją także dla 
dziewcząt. Profesor Paweł Machaj tłumaczy zasady 

obsługi ładowarki „Cyklop”

na prawo jazdy i zapoznać się z 
najnowszym katalogiem maszyn 
rolniczych z płyt CD. W przygo-
towanie tych propozycji bardzo 
aktywnie włączyli się wszyscy 
nauczyciele mechanizacji pod 
kierownictwem profesor Janiny 
Słupek.
 Duże wrażenie na gościach 
szkoły zrobił wielkanocny stół 
świąteczny przygotowany pod 
okiem profesor Marty Wypasek i 
profesor Krystyny Rak. Znalazły 
się na nim tradycyjne babki i 
mazurki, pascha, jajka przygoto-
wane na różne sposoby, chrzan, 
ciasteczka, baranek z masła. A 
wszystko to ozdobione i udeko-
rowane w tradycyjny, świąteczny 
sposób. 
 Bardzo ciekawym miejscem 
dla zwiedzających była w tym 
dniu biblioteka szkolna. Gimna-
zjaliści obejrzeli wystawę zatytułowaną 
„Człowiek nie żyje sam, żyje z drugim, 
przez drugich, dla drugich” prezentują-
cą książki, fragmenty homilii i zdjęcia 
patrona szkoły Jana Pawła II. Atrakcją 
były strony internetowe, a także nagrane 
na wideo fragmenty szkolnych uro-
czystości takich jak Otrzęsiny, Turniej 
klas, Mikołajki, Półmetek, Studniówki, 
Wybory Miss. Prezentacje w bibliotece 
przygotowały panie Teresa Młyniec i 
Danuta Wójcik. 

Gości przywitała pani dyrektor Halina Nowak

 W promocję szkołę szkoły włączyli 
się także nauczyciele wf Wojciech Bo-
narek i Bogdan Stelamach, którzy zor-
ganizowali turniej tenisa stołowego. 
 Ukoronowaniem bogatej oferty 
szkoły w „Dniu Otwartym” był konkurs 
informatyczny przygotowany przez 
profesora Jacka Berrahala, w którym 
wzięło udział 48 uczestników. Gimna-
zjaliści przy komputerach rywalizowali 
o atrakcyjne nagrody ufundowane przez 
firmę „Active Computer”. 

 Ten jeden dzień w Zespole Szkół 
imienia Jana Pawła II w Brzostku na 
pewno pozostanie na długo w pamięci 
tak organizatorów jak i gości. Szkoła 
potwierdziła prawdę, że jej oferta jest 
wszechstronna oraz atrakcyjna dla 
uczniów o różnych możliwościach i 
zainteresowaniach. Nikt, kto wybierze 
edukację właśnie u nas, nie będzie tego 
żałował. Pamiętajcie - „Drzwi naszej 
szkoły są dla Was otwarte”.

(ah)
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Na szkle  
malowane
Prace plastyczne 	

b r z o s t e c k i c h 
uczniów pod kie-
runkiem pani Ewy 
Samborskiej zawsze 
zaskakiwały profe-
sjonalizmem.
 Ostatnio, w VIII 
wojewódzkim kon-
kursie plastycznym 
pod has łem „Na 
szkle malowane”, 
prace Aleksandry 
Lisowskiej	i	Krysty-
ny Staniszewskiej	
zdobyły wyróżnie-
nie.
 Obok prezentuje-
my pracę dwunasto-
letniej Magdy Sam-
borskiej zatytułowa-
ną „Dom sąsiadów”.

f. l.

Mimo, iż wypalanie traw jest nie-	
dozwolone i naprawdę niebez-

pieczne, co roku wczesną wiosną wiele 
nierozważnych i bezmyślnych osób w 
naszej gminie właśnie w ten sposób 
„oczyszcza” swoje pola.
 Pożary takie niszczą rodzimą fau-
nę i florę, i nic bardziej błędnego niż 
przekonanie, że w ten sposób gleba 
jest lepiej przygotowana do późniejszej 
uprawy. Jest wręcz przeciwnie! Pożary 
takie zagrażają zwierzętom, szkodzą 
środowisku naturalnemu, niszczą mi-
kroorganizmy niezbędne do utrzymania 
równowagi biologicznej, obniżają plo-
ny, naruszają strukturę gleby, niszczą 
najbardziej wartościowe gatunki roślin, 
zabijają pisklęta, powodują jałowienie 
ziemi a pozbawiona życia gleba szyb-
ciej ulega zubożeniu.
 Pożary te bardzo często wymykają 
się spod kontroli i przenoszą na pobli-
skie lasy i zabudowania. Zagrażają też 

Płoną góry, 
płoną lasy...

ludziom, a w szczególności samym 
podpalaczom. Tylko w ubiegłym roku 
w Polsce podczas wiosennego wypala-
nia traw zginęło 6 osób. 
 W okresie od 20 do 30 marca br. 
jednostki Państwowej Straży Pożarnej 

i Ochotniczych Straży Pożarnych wo-
jewództwa podkarpackiego wyjeżdżały 
aż 1378 razy do pożarów traw i nieużyt-
ków oraz 71 razy do pożarów poszyć 
leśnych i młodników.

f. l.

Płonące pola w Nawsiu Brzosteckim


