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Szanuj przeszłość, przyszłość 
oddaj Bogu

Uczciwie pracuj na rodzinnym 
progu

Pojawienie się bocianów to jeden z najbardziej oczekiwanych znaków wiosny. Powrót na lęgowiska bociany rozpo-
czynają w styczniu. Większość ptaków przylatuje zwykle w połowie kwietnia, a czasem nawet na początku maja. Te, 
które gniazdują na brzosteckiej szkole pojawiły się 28 marca.
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Koszyczek Wielkanocny ze Szkoły  
Podstawowej w Gorzejowej zdo-

był pierwszą nagrodę w kategorii 
dziecięcej na IX Gminnym Konkur-
sie Wielkanocnym zorganizowanym 
przez Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku. Drugie miejsce w tej 
kategorii otrzymał koszyczek z SP w 
Januszkowicach, zaś trzecie koszyczek 

z Grudnej Górnej.
W kategorii młodzieżowej pierwsze 
miejsce zdobył koszyczek wykonany 
przez uczestników Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej, drugie miejsce zajął 
koszyczek z Gimnazjum w Brzostku, 
a trzecie praca z Gimnazjum w Janusz-
kowicach.
 Komisja oceniała przede wszyst-

kim tradycyjny i ludowy charakter 
koszyczków wielkanocnych. Pozostali 
uczestnicy konkursu, czyli Szkoły 
Podstawowe z: Brzostku, Kamienicy 
Dolnej, Kamienicy Górnej, Nawsia 
Brzosteckiego, Przeczycy i Siedlisk-
Bogusz, otrzymali pamiątkowe dyplo-
my. Laureaci pierwszych miejsc wezmą 
udział w III Międzypowiatowym Kon-
kursie Wielkanocnym organizowanym 
przez CKiCz w Brzostku.

E. M.

Konkurs Wielkanocny

Fot. J. Nosal

Na stałe wpisały się już do kalendarza imprez ha- 
lowe turnieje piłki nożnej, organizowane przez 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.
 W sobotę 28 lutego br. w sali gimnastycznej Ze-
społu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku odbył się 
Międzygminny Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Brzostek w kategorii wiekowej powy-
żej 30 lat. W turnieju wzięło udział cztery drużyny 
(większość drużyn wystraszyła się niespodziewanego 
ataku zimy). Nad prawidłowym przebiegiem turnieju 
czuwali wykwalifikowani sędziowie z Dębicy. Zwy-
cięzcami tegorocznego turnieju zostali reprezentanci 
Nowego Żmigrodu. Na kolejnych miejscach uplaso-
wali się zawodnicy z Dukli i z Brzostku. Naszą gminę 

Halowa piłka nożna

W kategorii szkół podstawowych, tak jak przed rokiem, 
zwyciężyli zawodnicy z Kamienicy Górnej

Wśród gimnazjalistów niepokonani okazali się trampkarze 
LKS „Brzostowianki”

W kategorii gimnazjów „królem strzelców” został 
Krzysztof Sokół z Gimnazjum w Brzostku

Dokończenie na stronie 3
Fot. J. Nosal
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reprezentowali: Grzegorz Betlej, Piotr 
Bochniewicz, Stanisław Król, Andrzej 
Pisarek, Bogdan Pisarek i Marek 
Składanowski. Wszystkie drużyny 
odebrały z rąk Wójta Leszka Bieńka 
puchary i pamiątkowe dyplomy. 
 Kolejny turniej, którego współor-
ganizatorem było Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku rozegrany 
był 27 marca br. Tym razem turniej 
przeznaczony był dla młodszych 
zawodników gminy Brzostek. Trady-
cyjnie organizowany był w grudniu 
jako Mikołajkowy Turniej w Halowej 
Piłce Nożnej o puchar Przewodniczą-
cej Rady Gminy w Brzostku. Oprócz 
zmiany terminu zmieniła się także 
forma rozgrywek. Rozgrywane były 
jednocześnie dwa turnieje na dwóch 
różnych salach. Zawodnicy szkół 

podstawowych rozgrywali mecze w 
Nawsiu Brzosteckim, a gimnazjaliści 
w Kleciach. Przy takim rozwiązaniu 
zawody przebiegły znacznie sprawniej 
i szybciej. W kategorii szkół podstawo-
wych, tak jak przed rokiem, zwyciężyli 
zawodnicy z Kamienicy Górnej, wy-
przedzając zawodników z Brzostku i 
Nawsia Brzosteckiego. Czwarte miej-
sce wywalczyli zawodnicy z Kamie-
nicy Dolnej, piąte ex aequo drużyna z 
Gorzejowej oraz Januszkowic, szóste 
natomiast Przeczyca i Grudna Górna. 
 Wśród gimnazjalistów niepokonani 
okazali się trampkarze LKS „Brzosto-
wianki”, drugie miejsce wywalczyli 
zawodnicy z Siedlisk-Bogusz, a trzecie 
przypadło drużynie z Gimnazjum w 
Brzostku. Na kolejnych pozycjach 
znalazły się drużyny z Januszkowic i 
Nawsia Brzosteckiego.
 W tegorocznym turnieju wyłonieni 

zostali również najlepsi strzelcy. W 
kategorii szkół podstawowych miano 
„króla strzelców” zdobył Przemysław 
Śliwa z S.P. w Kamienicy Górnej, a w 
kategorii gimnazjów Krzysztof Sokół 
z Gimnazjum w Brzostku. W nagrodę 
dostali piłki ufundowane przez Pawła 
Serafina, który jednocześnie był sędzią 
turnieju szkół podstawowych. Nato-
miast turniej gimnazjalistów sędzio-
wał Andrzej Szybist. Organizatorzy 
składają serdeczne podziękowania 
sędziom za bezinteresowną pomoc 
w organizacji turniejów. Wszystkie 
drużyny uczestniczące w turniejach 
otrzymały piłki i pamiątkowe dyplo-
my, a drużyny zwycięskie dodatkowo 
puchary. Nagrody, ufundowane przez 
Przewodniczącą Rady Gminy w 
Brzostku, wręczył z-ca Mariusz Gry-
giel.

J. Z.

Dokończenie ze strony 2

Z prac Rady Gminy
XV sesja Rady Gminy w Brzost- 

    ku odbyła się 22 marca br. 
Obradom przewodniczyła Przewodni-
cząca Rady Gminy Zofia Skórska. 
Podczas obrad Rada Gminy podjęła 
uchwały w sprawie:
	Zmiany do uchwały budżetowej na 

2004 rok Nr XIV/109/ Rady Gminy 
w Brzostku z dnia 10 lutego 2004 
roku, 

	Zaciągnięcia kredytu długotermi-
nowego na finansowanie zadania 
inwestycyjnego pod nazwą "Budo-
wa i modernizacja drogi gminnej 
Przeczyca - Podlas", zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego na fi-
nansowanie zadania inwestycyjnego 

pod nazwą "Budowa i modernizacja 
drogi gminnej Siedliska - Bogusz 
- "Stawki", zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na finansowanie 
zadania inwestycyjnego pod nazwą 
"Budowa i modernizacja drogi 
gminnej Klecie - Stawiska".

	Zasad i trybu przeprowadzenia kon-
sultacji na temat nazwy miejscowo-
ści z mieszkańcami wsi Skurowa,

	Włączenia Gimnazjum w Nawsiu 
Brzosteckim w skład Zespołu Szkół 
w Nawsiu Brzosteckim oraz włą-
czenia Gimnazjum w Siedliskach-
Bogusz w skład Zespołu Szkół w 
Siedliskach- Bogusz,

	Programu gospodarowania miesz-
kaniowym zasobem gminy na lata 
2004 - 2008 oraz zasad wynajmo-

wania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy,

	Przeznaczenia do sprzedaży w dro-
dze przetargu działki oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 378 poło-
żonej w Smarżowej,

	Zmiany uchwały własnej o prze-
znaczeniu do sprzedaży w drodze 
przetargu działki oznaczonej nume-
rem ewidencyjnym 370 położonej 
w Smarżowej stanowiącej własność 
gminy Brzostek, 

	Przyjęcia darowizny działki ozna-
czonej numerem ewidencyjnym 
463 położonej w Grudnej Dolnej na 
rzecz Gminy Brzostek, przeznaczo-
nej pod regulację stanu prawnego 
drogi gminnej w Grudnej Dolnej.

E. Szukała

Sprawdzian  
dla szóstoklasistów
W ciągu godziny szóstoklasiści mu- 

sieli napisać wszystko, co wiedzą 
o... chlebie. To nie żarty. W prima aprilis 
uczniowie pisali wielki sprawdzian. 
 Jego wyniki mają podsumować pra-
cę szkoły i wiedzę, jaką każdy uczeń 
zdobył w ciągu sześciu lat nauki w 
podstawówce. Nauczyciele (również w 
gimnazjach) powinni szczególną uwagę 
zwrócić na braki i zaległości. Wyniki 
sprawdzianu nie znajdą się na świade-
ctwie, ale na specjalnym zaświadczeniu. 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 
roześle je do szkół prawdopodobnie w 
maju. 
 W tym roku sprawdzian w naszej 
gminie pisało 244 szóstoklasistów. W 
Brzostku 82, w Gorzejowej 17, w Grud-

nej Górnej 13,  w Januszkowicach 20, 
w Kamienicy Dolnej 12, w Kamienicy 
Górnej 22, w Nawsiu Brzosteckim 22, 

w Przeczycy 20, w Siedliskach-Bogusz 
25, w Smarżowej 11.

f. l.
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W powiecie dębickim liczba zarejestrowanych bezro- 
botnych na koniec 2003 r. wyniosła 11500 osób, z tego 

62% mieszka na wsi. Młodych bezrobotnych w wieku do 24 
lat jest 31,4% ogółu bezrobotnych. Największe trudności w 
podjęciu pracy mają osoby nie posiadające stażu pracy. W 
strukturze zarejestrowanych bezrobotnych największą grupę 
stanowią osoby nie posiadające żadnego wyuczonego zawodu 
(wykształcenie podstawowe i średnie ogólnokształcące). Osób 
takich jest 2786, w tym 1446 kobiet.

W świecie tabel i wykresów
 „Informacja o lokalnym rynku pracy” wg stanu na 31 grudnia 
2003 r. sporządzona przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy 
pełna jest tabel, wykresów, struktur i innych form statystyki 
stosowanej.
Prezentuję dwie tabele
1. Bezrobotni w gminach wg stanu na 31. 12. 2003 r. w po-

równaniu do lat ubiegłych

 Bezrobocie w okresie 3 lat 2002 - 2003 rośnie najbardziej w 
gminach: Czarna 6,5% i Brzostek 4,5%, natomiast zmniejsza się 
w gminach: Żyraków i Pilzno po 7,7% oraz w mieście Pilzno 
5,5%. W mieście Dębica oraz w gminie Dębica odpowiednio 
wzrost o 2% oraz o 2,7%.
2. Analiza aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 

powiecie dębickim w rozbiciu na gminy w 2003r.

 Prawie 45% sił i środków do przeciwdziałania bezrobociu 
zaangażowanych jest w mieście Dębica (35% powiatowego 

I ty zostaniesz 
bezrobotnym

Polemika i polityka bezrobocia). Gmina Brzostek zabiera tylko 8% aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu, podczas gdy z ogólnego bezrobo-
cia w powiecie na gminę przypada 12,6%.

Zasada nieokreśloności Heisenberga
 Rzecz dotyka spraw trudnych i prawie niemożliwych do 
oceny. Chodzi mianowicie o to, czy pracodawcy zatrudniający 
bezrobotnych za pośrednictwem Urzędu Pracy na trwale wiążą 
się z przyjętym pracownikiem, czy też jest to okres za jaki 
pracodawca korzysta z pomocy państwa. Szczególnie bolesna 
sprawa dotyczy stażystów.
 Ktoś powie: firma Alfa zatrudniła w 2003 r. za pośrednictwem 
Urzędu Pracy 80 osób.
 Stary Ignac zapyta: a ilu w tej liczbie było absolwentów, 
stażystów, pracowników interwencyjnych lub wykonujących 
roboty publiczne?
 Odpowiedzi na to pytanie udzielił Werner Carl Heisenberg 
(1901-1976) fizyk niemiecki, twórca zasady nieokreśloności:
- nie można równocześnie, dokładnie określić wartości par 
pewnych wielkości fizycznego układu np. położenia i pędu 
cząstki.

Bezrobocie agrarne - przemilczany dramat
 Zdaniem prof. Katarzyny Duczkowskiej-Małysz brak 
przemian na polskiej wsi uwarunkowany jest tym, że mamy 

na wsi niewyobrażalne zasoby zbędnej siły robo-
czej, z którą trzeba coś zrobić. Niemcy szacują, 
że gdyby w Polsce zastosować standardy rolni-
ctwa zachodnioeuropejskiego - wydajność pracy, 
czyli ilość produkcji na jednego zatrudnionego, 
także wydajność z hektara itd., efektywność 
czynników wytwórczych, czyli ziemi i kapitału 
taką jak w Niemczech - to w Polsce trzeba by z 

dnia na dzień usunąć z rolnictwa ok. 2,7 mln ludzi.
Jaką pracę można im (bądź oni sami sobie) zaproponować?
 K. Duczkowska-Małysz uważa, że w ciągu najbliższych 20 
lat rolnictwo w znacznej mierze będzie przechowalnią ludzi, 
którzy albo bardzo mało zarabiają, albo wcale, albo żyją z 
transferów socjalnych. Nie stanie się tak, że ludzie masowo 
ruszą do miast - tam jest bezrobocie, a utrzymanie jest bardzo 

drogie. Szansą dla wsi może być 
tylko rozwój miast i miejsca pracy 
tam tworzone. Ludzie, którzy będą 
mieszkali na wsi i codziennie do-
jeżdżali do pracy do miasta, muszą 
mieć niedaleko sklep, fryzjera, stację 
benzynową, warsztat samochodowy. 
I te punkty muszą być długo otwarte, 
tak by obsłużyły osoby wracające 
późno z pracy. Ci, którzy zarabiają 
w mieście, pieniądze powinni wyda-

wać na wsi. Na tym opiera się rozwój.
Ferdynand Bugno

W dniu 18 listopada 2003r. w Wo- 
jewódzkim Ośrodku Doradztwa 

Rolniczego w Boguchwale odbył się fi-
nał konkursu z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy w rolnictwie. Głównym 
organizatorem konkursu była Pań-
stwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Rzeszowie, Agen-
cja Nieruchomości Rolnych - Oddział 
Terenowy w Rzeszowie oraz Oddziały 

Rejonowe KRUS w Rzeszowie, Jaśle 
i Opatowie.
Zwycięzcami finału zostali:
I miejsce - Katarzyna Harpula, Zespół 

Szkół w Wysokiej.
II miejsce - Łukasz Prokuski, Zespół 

Szkół w Brzostku.
III miejsce - Rafał Stanik, Zespół Szkół 

w Zarzeczu.
Laureaci otrzymali cenne nagrody rze-

czowe a szkoły, do których uczęszczają, 
drukarki komputerowe.
 Podobny konkurs organizowany 
będzie także w tym roku. Eliminacje 
szkolne zostaną zakończone do 31 
października, a finał konkursu szkól 
rolniczych z terenu woj. podkarpackie-
go w terminie do 30 listopada.
Czy ktoś z Brzostku stanie na najwyż-
szym podium?

Ferdynand Bugno

Łukasz na podium

Nazwa 
gminy

Miasto Gmina Miasto Gmina Gminy
Dę bica Pilzno Brzostek Jodłowa Czarna Żyraków

Stan na: Liczba bezrobotnych
31.12.2000
31.12.2001
31.12.2002
31.12.2003

3940
4075
4440
4080

2169
2272
2338
2229

303
295
330
287

983
1023
1000
907

1357
1424
1492
1449

412
454
440
425

1052
1137
1163
1121

1086
1118
1113
1002

Wyszczególnienie
Miasto 

Dę 
bica

Miasto  
i Gmina  
Pilzno

Gmina 
Brzostek

Gmina  
Czarna

Gmina 
Dę 
bica

Gmina 
Jodłowa

Gmina 
Żyraków Ogółem

Prace interwencyjne 271 31 46 42 113 11 63 577
Roboty publiczne 194 46 66 38 73 27 50 494
Miejsca pracy dla 
absolwentów 83 49 12 25 34 3 25 231

Staże 191 35 20 31 62 12 25 376
Szkolenia 163 32 32 27 62 3 23 342
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Myśl o zjednoczonej Europie na- 
brała realnych kształtów po 

drugiej wojnie światowej i doszło do 
pokojowego zjednoczenia się państw 
i narodów europejskich. Dziś jest to 
najpotężniejsza organizacja między-
narodowa w skali światowej. Przystą-
pienie do niej stwarza większe szanse 
rozwoju.
Sam fakt przystąpienia ma charakter 
dobrowolny, a stwierdzić musi to całe 
społeczeństwo. Jak wiemy polskie spo-
łeczeństwo wyraziło wolę przystąpie-
nia do Unii Europejskiej w referendum 
dnia 8 czerwca 2003 r.
Głównym zadaniem Unii jest orga-
nizacja współpracy między krajami 
członkowskimi i ich mieszkańcami. Do 
najważniejszych celów Unii na1eżą:
- zapewnienie bezpieczeństwa,
- rozwijanie postępu gospodarczego i 

społecznego,
- ochrona wolności, praw i interesów 

obywateli.
 Unia Europejska respektuje od-
rębność narodową każdego państwa, 
jego tradycje i kulturę. Jest gwarantem 
demokracji, praw człowieka, prywatnej 
własności i wolnego rynku. Ważnym 
objawem scalenia gospodarczego jest 
porozumienie walutowe, które pro-
wadzi stopniowo do zastąpienia walut 
narodowych wspólną walutą euro.

 W krajach członkowskich Unii 
wielką wagę przykłada się do ochrony 
prawa i ochrony interesów obywate-
li. Traktat Unii mówi, że obywatele 
państw członkowskich stają się auto-
matycznie obywatelami Unii Europej-
skiej. Każdy obywatel Unii ma prawo 

do:
- swobodnego poruszania się i przeby-

wania na obszarze każdego państwa 
członkowskiego,

- podjęcia pracy w każdym państwie 
członkowskim,

- przedkładania petycji do Parlamentu 
Europejskiego,

- zwracania się ze skargą do rzecznika 
praw obywatelskich Unii,

- ochrony dyplomatycznej i konsu-
larnej.

 W Unii Europejskiej obowiązuje 
zasada, że decyzje winny być podej-
mowane jak najbliżej obywatela, czyli 
w jednostkach administracyjnych. U 
nich są to landy, regiony lub depar-
tamenty. Unia zajmuje się tylko tymi 
sprawami, które zdaniem jej państw 
członkowskich będą lepiej rozwiązy-
wane na szczeblu centralnym organów 
Unii.
Organami centralnymi Unii Europej-
skiej są:
- Rada Europejska. Jest to szczyt sze-

fów państw i rządów.
- Rada Unii Europejskiej. Składa się z 

ministrów spraw zagranicznych.
- Komisja Europejska. Jest to rząd 

unijny.
- Parlament Europejski. Jest ciałem 

opiniodawczym i kontrolnym. Za-
siada w nim 626 posłów wybiera-
nych na 5 lat.

- Trybunał Sprawiedliwości. Orzeka o 
legalności aktów prawnych.

- Trybunał Obrachunkowy. Pełni funk-
cje zbliżone do polskiej NIK.

- Komitet Ekonomiczno-Społeczny. 
Jest instytucją doradczą w sprawach 

gospodarczych i społecznych.
- Komitet Regionów. Jest organem do-

radczym reprezentującym interesy 
regionalne i lokalne.

- Europejski Bank Centralny. Jego rolą 
jest ochrona stabilności euro i emisja 
banknotów dla wszystkich państw 
członkowskich Unii.

 Zasady funkcjonowania tych insty-
tucji omówimy w streszczeniu w póź-
niejszych numerach naszego pisma.
 Unia Europejska jest potęgą w 
gospodarce i handlu. Przypada na nią 
23% światowej produkcji przemy-
słowej, 20% światowego eksportu, w 
skarbcach posiada 34% światowych 
rezerw walutowych. Połowę docho-
dów budżetu Unii Europejskiej sta-
nowią składki państw członkowskich, 
których wysokość wynika z wielkości 
Produktu Krajowego Brutto (PKB) 
danego państwa. Druga połowa to 
środki z tytułu podatku VAT, z ceł, 
oraz z opłat wyrównawczych obo-
wiązujących przy imporcie towarów 
spoza Unii.
 Największymi płatnikami do bu-
dżetu Unii są duże zamożne kraje: 
Niemcy, Francja, Włochy, Wielka 
Brytania, Holandia. Kraje te są zara-
zem płatnikami netto, co oznacza, że 
więcej wpłacają do unijnego budżetu 
niż z niego otrzymują.
 Po wstąpieniu Polski do Unii Eu-
ropejskiej wspólna waluta euro nie 
będzie od razu u nas wprowadzona. 
Podpisanie umowy o wspólnej walu-
cie ma nastąpić dopiero za kilka lat.
 Hymnem Unii Europejskiej jest 
„Oda do radości”, fragment IX sym-
fonii Ludwiga van Bethovena. Flaga 
Unii jest niebieska ze stałą liczbą 12 
gwiazdek w okręgu.

H.L.

Unia w zarysie
W drodze do Unii

OGŁOSZENIE
 Wójt Gminy Brzostek działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
z 2000 roku Dz. U. Nr 46 poz. 543 ze zmianami), podaje do publicznej 
wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Brzostku wywieszony został 
na okres 21 dni tj. od 15 kwietnia do 6 maja wykaz nieruchomości prze-
znaczonych do sprzedaży i dzierżawy.
 Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 5 

PODZIĘKOWANIE
 Wyrażamy serdeczne podziękowanie dla Pani Marii Grzesiakowskiej 
właścicielki firmy MARBET, za przekazanie środków finansowych na za-
kup licencji programu do administrowania szkolną siecią komputerową

Dyrektor Gimnazjum w Brzostku Urszula Kobak
Opiekun pracowni informatycznej Paweł Batycki

Państwa 
członkowskie 

Unii 
Europejskiej

Data 
wstą- 
pienia

Państwa 
kandydujące 

do Unii 
Europejskiej

Belgia
Francja
Holandia
Luksemburg
Niemcy
Włochy
Dania
Irlandia
Wielka Brytania
Grecja
Hiszpania
Portugalia
Austria
Finlandia
Szwecja

1957
1957
1957
1957
1957
1957
1973
1973
1973
1981
1986
1986
1995
1995
1995

Polska
Czechy
Słowacja
Węgry
Litwa
Łotwa
Estonia
Słowenia
Cypr
Malta
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Faza niewinna:
1. Picie towarzyskie.
2. Picie sprawia przyjemność.
3. Wzrost ochoty i tolerancji na alkohol.  

„Mocna głowa”.

Faza ostrzegawcza:
1. Szukanie okazji do picia.
2. Inicjowanie kolejek w towarzystwie.
3. Po wypiciu lepsze samopoczucie. 

„Dusza towarzystwa”.
4. Alkohol przynosi ulgę, uwalnia od napięcia.
5. Rozpoczęcie picia kończy się urwaniem  

filmu.
6. Próby picia ukrytego w samotności. (na 

kacu)

Faza krytyczna:
1. Wyrzuty sumienia „kac moralny”.
2. Klin przynosi ulgę.
3. Zaniedbywanie rodziny, konflikty małżeń-

skie.
4. Nieobecność w pracy.
5. Usprawiedliwianie picia różnymi okazjami.
6. Wzrost agresywności, konflikty z prawem.
7. Nieregularne odżywianie się.
8. Zaniedbywanie wyglądu zewnętrznego.
9. Zaburzenia popędu seksualnego.
10. Picie ciągami na przemian z okresowymi 

przerwami dla poprawy swojego zdrowia, 
udowodnienie „silnej woli”.

11. Składanie przysięg abstynenckich, poczu-
cie pustki, bezradności.

Faza chroniczna:
1. Okresy długotrwałego opilstwa.
2. Picie poranne (kac gigant).
3. Upijanie się w samotności.
4. Spadek tolerancji na alkohol.
5. Sięganie po alkohol niekonsumpcyjny.
6. Rozpad więzi rodzinnej.
7. Wynoszenie rzeczy, kradzieże w celu zdo-

bycia alkoholu.
8. Degradacja zawodowa i społeczna.
9. Otępienie alkoholowe „wtórny analfabe-

tyzm”.
10. Alkohol staje się jedynym celem w życiu.
11. Psychozy alkoholowe.
12. Choroby somatyczne: polinorapia, mar-

skość wątroby.
13. Skrajne wyczerpanie organizmu.

Wyzwolony

Pełna akceptacja trzeźwości jako stanu ducha, ciała, 
umysłu i zmiana stylu życia.

Trzeźwość:
5. Zaangażowanie się w pomoc innym potrzebującym 

pomocy.
4. Zmiana zainteresowań związanych z piciem alkoho-

lu.
3. Dbanie o interesy rodziny i tworzenie ciepłego kli-

matu w wychowaniu dzieci.
2. Uczenie się bycia na trzeźwo w różnych sytuacjach.
1. Twórcze wykorzystanie czasu wolnego.

Samorealizacja:
5. Korzystanie z indywidualnych i grupowych form 

psychologicznych w celu zrozumienia i rozwiązania 
swoich problemów.

4. Nawiązanie kontaktu z rodziną i zachęcanie najbliż-
szych do psychoterapii małżeńskiej lub rodzinnej.

3. Praca nad rozwojem osobistym w grupach samo-
pomocowych, kościelne ruchy trzeźwości, dbanie 
o higienę psychicznąw sytuacji stresowej, troska o 
swoje zdrowie i kondycje fizyczną.

2. Korzystanie z ambulatoryjnych form wsparcia, 
porady indywidualne, maratony i obozy psychotera-
peutyczne.

1. Umocnienie się w dążeniu do trzeźwości.
Rehabilitacja:

10. Detoksykacja, przerwanie ciągu picia, odtruwanie organi-
zmu.

9. Leczenie zaburzeń psychicznych i somatycznych.
8. Budowanie świadomości problemu uzależnienia od alko-

holu.
7. Poddanie się leczeniu zamkniętemu.
6. Udział w spotkaniach anonimowych alkoholików lub 

Krucjacie trzeźwości.
5. Otwarcie się na informacje o chorobie alkoholowej i sposo-

bach wychodzenia z niej.
4. Wypracowanie motywacji do zachowania trzeźwości.
3. Korzystanie z podpórek farmakologicznych (antikol, 

asperol).
2. Uznanie swojej bezsilności wobec alkoholu, poddanie się i 

dopuszczenie wizji życia uczciwego „Tak zwane leczenie”.
1. Tworzenie planu zmiany swoich zachowań i próby konse-

kwentnego realizowania go, krok po kroku.
Czytamy od dołu do góry

śmierć opanowanie odwyk
 Treść tego artykułu zaczerpnąłem z notatnika po terapii odwykowej.

Fazy rozwoju uzależnienia od alkoholu
Uzależnienie od alkoholu jest cho- 

robą, która zaczyna się i rozwija 
podstępnie, bez udziału świadomości 
zainteresowanego. Polega na niekon-
trolowanym piciu alkoholu. Badania 
wykazały, że istnieje pewna dawka 
spożywanego alkoholu, której przekro-
czenie powoduje szkody dla organizmu. 
Dawka ta, to 10 gram czystego alko-
holu, a w przeliczeniu na piwo, wino, 

wódkę przedstawia się następująco:
200 mililitrów piwa o mocy 5%
100 mililitrów wina o mocy 10%
25 gram wódki o mocy 40%
 Przez wypicie dziennie większej 
dawki, jednej z podanych porcji, przez 
okres dwóch lat, nabywamy się choroby 
alkoholowej. Trzeba wiedzieć, że raz 
nabyta choroba jest już nieuleczalna 
do końca życia. Jedynie całkowita abs-

tynencja może nas uratować i możemy 
godnie żyć.
 Pierwszy szczebel na drabinie ozna-
cza pierwszy nasz kontakt z alkoholem. 
Następne szczeble wybieramy sami, 
świadomie lub nieświadomie, schodząc 
coraz niżej. Jeśli w pewnym momencie 
życia uda się nam zatrzymać i z powro-
tem wspiąć się na szczyt drabiny, to 
możemy być szczęśliwi.

Józef Samborski

pomyśl
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Tegoroczne rozgrywki w darta elektronicznego odbyły się  
w sobotę 13 marca w sali widowiskowej GOK w No-

wym Żmigrodzie. W kategorii wójtów, Leszek Bieniek zajął 
trzecie miejsce, a w kategorii dyrektorów GOK Marta Król 
zajęła drugie miejsce. Nową kategorią była w tym roku 
rywalizacja kobiet, w której reprezentowała naszą gminę 
Teresa Sypień. Ona też pokonała wszystkie rywalki i zajęła 
pierwsze miejsce. Występowała również w kategorii open, 
gdzie również pokonała wszystkich najlepszych zawodni-
ków z poszcze-
gólnych reprezen-
tacji. W kategorii 
mężczyzn Marian 
Sypień zajął piąte 
miejsce. I tak w 
punktacji ogól-
nej znowu gmina 
Brzostek okaza-
ła się najlepszą, 
w y p r z e d z a j ą c 
Wiśniową, Duklę, 
Nowy Żmigród, 
Frysztak, Wielo-
pole Skrzyńskie i 
Dydnię.

a. l.

Międzygminne Mistrzostwa 
Nowego Żmigrodu  
w darta elektronicznego

Teresa Sypień odbiera nagrodę z 
rąk Wójta Gminy Nowy Żmigród

 ,,Dziwny jest ten świat” - śpiewał 
zmarły niedawno Czesław Niemen.
Ale nie on pierwszy odkrył tę prawdę. 
Długo przed nim zadziwiony światem 
ludzi był bohater utworu A. Saint 
Exupery’ego. ,,Mały Książę”. Jest to 
utwór wielowarstwowy, skierowany 
do młodszych i starszych czytelników. 
Skonstruowany został na zasadzie zde-
rzenia dwóch światów: świata dzieci i 
świata dorosłych.
 Czym więc spotykani ludzie roz-
czarowują Małego Księcia, że często 
powtarza ,,dorośli są dziwni” ? Tym, 
że są uparci, śmieszni, próżni, naiwni, 
patrzą na świat przez pryzmat pienią-
dza, skupiają uwagę na rzeczach mało 

Mały książę dziwi się ludziom
istotnych. Ale autor mówi nie tylko o 
wadach ludzi. Znajdujemy w ,,Małym 
Księciu” również wiele pięknych sen-
tencji i drogowskazów do osiągnięcia 
pełni życia wewnętrznego. Warto je 
przytoczyć. ,,Prawdziwa miłość nie 
wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, 
tym więcej ci jej zostaje” lub ,,Kochać 
to nie znaczy patrzeć na siebie nawza-
jem, lecz patrzeć razem w tym samym 
kierunku” czy też ,,Dobrze widzi się 
tylko sercem. Najważniejsze jest nie-
widoczne dla oczu”.
 W niedzielę 21.03.2004 r. mieliśmy 
okazję przypomnieć sobie owe prawdy, 
a może i ze wstydem odkryć, że jednak 
mamy coś wspólnego z ludźmi, których 

spotkał Mały Książę.
Z tym trudnym, ale mądrym i pięknym 
utworem zmierzyły się dzieci z klasy 
II, V i VI ze Szkoły Podstawowej w 
Kamienicy Dolnej. Inicjatorem i re-
żyserem przedstawienia opartego na 
,,Małym Księciu” Saint Exupery’ego 
był ks. Mariusz Mucha. Scenografię 
wykonywała pani Małgorzata Ryba, a 
sprawami organizacyjnymi zajęła się 
pani Lucyna Bulsa. W przygotowania 
aktywnie włączyli się również rodzice 
(szyjąc kostiumy i dowożąc dzieci na 
próby).
 Czy udało się naszym dzieciom 
sprostać wyzwaniu i przekazać sens 
utworu, a także prawdy o życiu mogli-
ście ocenić Państwo sami.

 Krystyna Porębska

W dniu 26.02.2004 r. odbył się, zorganizowany przez  
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Ha-

lowy (w pięknej, nowej hali) Turniej w kategorii juniorów 
młodszych i trampkarzy starszych, w którym uczestniczyła 
drużyna trampkarzy starszych LKS „Brzostowianka” w 
składzie: Kamil Machura, Piotr Florek, Piotr Winiarski, 
Damian Halz, Łukasz Ryndak, Rafał Czekaj, Marek Rutkow-
ski, Kamil Samborski, Piotr Piekarczyk, Grzegorz Pisarek, 
Piotr Szybowicz, Damian Krajewski, Sofian Berrahal, Karol 
Samborski, Seweryn Surdel, Wiktor Wójcik, Dawid Siwek 
i Kamil Wójcik.

Bramki w meczu z „Kotwicą” Korczyna strzelili: Kamil Sam-
borski na 1:1, Piotr Florek na 2:2 i Damian Halz na 3:2.

Tabela juniorów młodszych
1. Kadra I - Podkarpackiego ZPN  13  6:0
2. Krośnianka I        9  8:4
3. Kadra II          7  4:3
4. Krośnianka II        7  4:5
5. Nafta Jedlicze       6  5:7
6. Wisłok Sieniawa       1  1:9

Turniej trampkarzy starszych  Drużyny, które zajęły miejsca I - III w obu kategoriach 
otrzymały puchary i dyplomy, a najlepsi strzelcy pamiątko-
we statuetki. Drużyna LKS „Brzostowianka” wystąpiła w 
turnieju na zaproszenie v-ce Prezesa „Krośnianki” Wojciecha 
Hejnara.
 Informujemy również, że w dniach 17.-21. 02. 2004 r. 
na zgrupowaniu reprezentacji Podkarpackiego Związku 
Piłki Nożnej (rocznik 1990), które odbyło się we Frysztaku, 
przebywał zawodnik LKS „Brzostowianka” Damian Halz.

S. Urbański

1 2 3 4 Pkt. Bramki M-ce
1 Krośnianka I 2:0 1:0 3:0 9 6:0 I
2 Brzostowianka 0:2 0:1 3:2 3 3:5 III
3 Krośnianka II 0:1 1:0 1:0 6 2:1 II
4 Kotwica Korczyna 0:3 2:3 0:1 0 2:7 IV
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Moje przeżycia 
wojenne  
i więzienne (17) 

Franciszek Wojnarowski 
„Wojna” „Cichy”

Współwięźniowie cd.

Melanowski lub Malanowski.  
Starszy już pan profesor (którego 

nazwiska nie pamiętam, ale wydaje mi 
się, że Melanowski lub Malanowski) 
odznaczał się wielką czcią i nabożeń-
stwem do Ducha Świętego. Jak nam 
mówił, od swoich młodzieńczych lat 
zachowywał post ścisły w każdy po-
niedziałek. Poniedziałek jest bowiem 
dniem poświęconym czci Ducha Świę-
tego. W poniedziałki nie przyjmował 
więc żadnego pożywienia, najwyżej 
łyk czystej, zimnej wody. Swoją porcję 
chleba, śniadanie, obiad i kolację odda-
wał chętnym kolegom w celi. Pomimo 
tego, a może właśnie dzięki temu, 
trzymał się świetnie tak pod względem 
fizycznym, jak i duchowym. Był wesół 
i zdrów na ciele i umyśle. Posiadał dużą 
wiedzę oraz doświadczenie życiowe. 
Umiał zorganizować i utrzymać dobry, 
pogodny i przyjacielski nastrój w celi. 
Potrafił w delikatny i ujmujący sposób 
rozładować napięcia i nieporozumienia 
między kolegami. Z właściwym sobie 

uśmiechem, dowcipem, zdrowym 
humorem lub powagą (w zależności 
od zaistniałej sytuacji) przytaczał na 
poczekaniu odpowiednią anegdotę, 
przypowieść lub werset z Pisma Świę-
tego i to tak umiejętnie, że nie mogło 
to zranić nikogo i zwykle odnosiło 
zamierzony skutek.
 Zbigniew Dzisiewski. Z panem 
Zbigniewem Dzisiewskim przebywa-
łem we wspólnej celi około sześciu 
tygodni. Wiele nam o sobie i swych 
przeżyciach opowiadał. Jest to historia 
tak dramatyczna i barwna, że czuję po-
trzebę i obowiązek chociaż w skrócie 
przytoczyć jej niektóre fragmenty.
 Pan kapitan Zbigniew Dzisiewski 
był inżynierem mechanikiem, pilotem 
lotniczym, współkonstruktorem pol-
skiego bombowca „Łoś”, powstańcem 
warszawskim, więźniem obozu w 
Skrobowie itd. itd. Był Warszawiakiem. 
Jeszcze w okresie międzywojennym 
ukończył studia na Politechnice War-
szawskiej, uzyskując tytuł inżyniera 
mechanika. Po ukończeniu studiów 
podjął pracę w Polskich Zakładach 

Lotniczych PZL w Warszawie. Służbę 
wojskową odbył w pułkach lotniczych 
w Modlinie i Lidzie. Dodatkowo stu-
diował chemię i pirotechnikę.
 Po linii swojej specjalności uczest-
niczył w uruchamianiu budowanej w 
ramach „COP-u” Fabryki Amunicji Nr 
3 .w Dębie k. Tarnobrzega. Pod koniec 
sierpnia 1939 roku został zmobilizo-
wany. Brał udział w kampanii wrześ-
niowej, najpierw jako pilot samolotu 
bombowego, a następnie na skutek 
zniszczenia sprzętu lotniczego, wcie-
lony został do jednostki zmotoryzo-
wanej, gdzie pełnił funkcję mechanika 
i kierowcy. Z cofającą się Armią Polską 
dotarł na wschodnie rubieże Polski. Po 
wkroczeniu na te tereny wojsk radzie-
ckich udało mu się uniknąć niewoli 
sowieckiej. Miał zamiar razem z kole-
gami przejść granicę polsko-węgierską 
i kierować się dalej na zachód. Tak 
uczyniło kilku jego kolegów, z którymi 
razem to zaplanowali. Pan Dzisiewski 
zrezygnował jednak z planu opuszcze-
nia kraju, gdyż w Warszawie była jego 
młoda małżonka spodziewająca się lada 
dzień rozwiązania. W jednej z mijanych 
wiosek zmienił swój żołnierski mundur 
na ubranie cywilne, kupił konia i wóz, 
i tą jednokonną furmanką dotarł na 
obrzeże Warszawy, to jest Wołomina, 
gdzie spodziewał się zastać żonę, która 
pod koniec sierpnia miała wyjechać 
tu do krewnych na czas rozwiązania i 
pierwszych miesięcy po nim. Zastał tu 
żonę i kilkutygodniową córeczkę. Obie 
całe i zdrowe.
 c.d.n.
Przedruk z: „Okruchy wspomnień z lat 
walki i martyrologii AK”

Kraków Rocznik 5 - nr 17 - 21

W dniu 04.03.2004r. w Gimnazjum  
w Siedliskach-Bogusz odbył się 

Indywidualny Turniej Tenisa Stołowe-
go dla uczniów szkół podstawowych, 
organizowany przez UKS „Błyskawi-
ca” przy SP w Gorzejowej. W turnieju 
brali udział reprezentanci szkół z: 
Kamienicy Górnej, Grudnej Górnej, 
Smarżowej, Siedlisk-Bogusz, Gorze-
jowej oraz Kamienicy Dolnej. Turniej 
rozgrywany był w następujących kate-
goriach wiekowych:
KLASY I - III: 
Dziewczęta
 najlepsze okazały się:
1. Marlena Zdziarska (SP Gorzejowa), 
2. Joanna Szela (SP Grudna Górna),  
3. Joanna Traciłowska (SP Siedliska-
Bogusz).
Chłopcy
1. Sławomir Wójcik (SP Kamienica 
Górna), 2. Kamil Gąsior (SP Siedli-

ska-Bogusz), 3. Marcin Sobczyk (SP 
Grudna Górna).
KLASY IV - V
Dziewczęta
1. Aleksandra  Markiewicz (SP Go-
rzejowa), 2. Karolina Wójcik (SP 
Kamienica Górna), 3. Ewa  Miszczak 
(SP Smarżowa). 
Chłopcy
1. Artur Szafran (SP Gorzejowa),  
2. Mateusz Szafran (SP Gorzejowa),  
3. Józef Zieliński (SP Grudna Górna).
KLASY VI
Dziewczęta
1. Agnieszka Pawlik (SP Gorzejowa), 
2. Ewa Smoroń (SP Siedliska-Bogusz), 
3. Katarzyna Gąsior (SP Siedliska-
Bogusz).
Chłopcy
1. Przemysław Sliwa (SP Kamienica 
Górna), 2. Kamil Zdrada (SP Kamie-
nica Górna), 3. Łukasz Sioła (SP Sied-

liska-Bogusz). 
Zawody przebiegały w miłej i kultural-
nej atmosferze, mimo że rywalizacja 
była bardzo zacięta. Wręczenia nagród 
w postaci sprzętu sportowego, dokonał 
zastępca wójta Jan Szczepanik. Nagro-
dy ufundował wójt Leszek Bieniek. 
Pragniemy wyrazić podziękowania 
dyrektorowi Gimnazjum z Siedlisk 
Bogusz, za udostępnienie sprzętu 
sportowego.
Bardzo dobre miejsca uczniów SP 
z Gorzejowej są podstawą ku temu, 
aby w przyszłości UKS „Błyskawica” 
rozszerzył swoją działalność sportowo-
rekreacyjną. Możliwości takie stworzy 
na pewno  sala gimnastyczna, która 
ma zostać wybudowana przy naszej 
szkole. 
Dziękujemy wszystkim dzieciom i 
ich opiekunom za udział w zawodach, 
mamy nadzieje, że za rok znowu się 
spotkamy.

Irena Pawlik, Paweł Dziedzic

Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego
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W pracowni komputerowej Zespo 
łu Szkół imienia Jana Pawła II 

w Brzostku podczas „Dni Otwartych” 
odbyła się III edycja konkursu infor-
matycznego dla uczniów klas III gim-
nazjów. Pomysłodawcą i autorem pytań 
był nauczyciel informatyki tamtejszej 
szkoły Jacek Berrahal.
 Do tegorocznej edycji konkursu 
zgłosiło 34 uczniów, zarówno z terenu 
gminy Brzostek, jak i z okolicznych 
miejscowości powiatu dębickiego, 
którzy mieli za zadanie rozwiązać bar-
dzo trudny test, za który można było 
osiągnąć maksymalnie 20 punktów. O 
trudności pytań może świadczyć fakt, że 
zwycięzca III edycji konkursu otrzymał 
8,5 punktu. Dla laureatów nagrody 
ufundowała firma „Active Computer” 
mająca swą siedzibę w Dębicy przy ul. 
Rzeszowskiej oraz stoisko w supermar-
kecie RAJ.
 Nad prawidłowym przebiegiem kon-
kursu czuwała komisja pod przewod-
nictwem Józefa Nosala - nauczyciela 
informatyki w SP w Brzostku, redaktora 

„Wiadomości Brzosteckich” oraz autora 
strony internetowej gminy Brzostek, 
która dwukrotnie była nagradzana, jako 
najlepsza strona gminy w wojewódz-

twie podkarpackim. 
W skład komisji 
weszl i  również: 
Dorota Cius-Czaja 
- właścicielka firmy 
„Active Computer”, 
Małgorzata Jop - na-
uczyciel matematy-
ki i informatyki w 
ZS, lider Wycho-
wawców Klas oraz 
Grzegorz Kolbusz 
- nauczyciel przed-
miotów ekonomicz-
no-informatycznych 
ZS, koordynator ds. 
Unii Europejskiej.

III edycja konkursu informatycznego

Zwycięzca konkursu Mateusz Synowiecki z Gimna-
zjum w Brzostku odbiera nagrodę

 Po dogłębnym przeanalizowaniu i 
ocenieniu wszystkich testów komisja 
postanowiła przyznać pierwsze miejsce 
Mateuszowi Synowieckiemu z Gim-
nazjum w Brzostku. Drugie miejsce 
zajął Waldemar Kopera z Gimnazjum 
w Nawsiu Brzosteckim, a trzecie Piotr 
Grabowski z Gimnazjum w Pilźnie. 
Równorzędne czwarte miejsca zajęli 
Rafał Fundakowski (Brzostek) i Rafał 
Szynal (Nawsie Brzosteckie). Na pią-
tym miejscu znaleźli się: Daniel Czernik 
(Siedliska-Bogusz), Lidia Niedziałek 
(Nawsie Brzosteckie), Bartosz Spirydo-
wicz (Brzostek), Jakub Sztaba (Pilzno) i 
Karol Wójtowicz (Siedliska-Bogusz).
 Patronem medialnym konkursu było 
czasopismo lokalne „Wiadomości Brzo-
steckie”.

M. Król

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło 34 gimnazjalistów

Amatorska drużyna siatkarzy z Brzostku po raz  
pierwszy odniosła sukces w turnieju międzyg-

minnym. Turniej zorganizowany był przez Gminny 
Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu 
Skrzyńskim i Ośrodek Kultury w Wiśniowej. Roz-
grywki odbywały się w dwóch grupach. W grupie 
I drużyna z Brzostku, w składzie: Marek Boroń, 
Robert Gąsior, Artur Majewski, ks. Mariusz Mucha, 
Jerzy Potrzeba, Paweł Serafin, Bogdan Wójcik i Jan 
Wójcik, walczyła z drużynami Wielopola Skrzyń-
skiego i Frysztaka, i zajęła II miejsce. W finale nasza 
reprezentacja przegrała pierwszy mecz z drużyną z 
Dukli, która ostateczne zajęła I miejsce w turnieju, 
oraz wygrała z Nowym Żmigrodem plasując się na 
II miejscu. Serdecznie gratulujemy naszym repre-
zentantom i życzymy dalszych sukcesów.

a. l.

Przerwana zła passa

Od lewej: Marta Król, ks. Mariusz Mucha, Robert Gąsior, Marek 
Boroń, Jan Wójcik, Paweł Serafin, Jerzy Potrzeba, Bogdan Wójcik
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Tegoroczne ferie uczniowie Szkoły  
Podstawowej w Nawsiu Brzoste-

ckim mieli okazję spędzić „inaczej”. 
Większość z nich spędza czas wolny 
w domu - często nudząc się. Posta-
nowiliśmy zorganizować „zimowisko 
dochodzące”.
 Został opracowany program, który 
realizowany był w czasie ferii. Ucznio-
wie deklarowali swój udział w zajęciach 
wg własnych zainteresowań, wpisując 
się na odpowiednie listy. Zajęcia były 
tak zorganizowane, że każdy znalazł 
coś dla siebie. Wszystkim naszym 
działaniom przyświecało hasło: RUCH 
RZEŹBI UMYSŁ. Do wyboru były: 
wyjazdy na basen, wycieczka do Muze-
um Lalek w Pilźnie (zwiedzanie i lekcje 
muzealne w pracowniach: ceramiki i 
pacynek), zajęcia: plastyczno- technicz-
ne, literackie - zima w poezji, muzyczne 
„śpiewające fortepiany”, sportowe na 
sali gimnastycznej, ruchowe na świe-
żym powietrzu. Uczniowie wykonywali 
również karnawałowe przysmaki (pącz-
ki, sałatki, kanapki), którymi delekto-
wali się w czasie zabawy karnawałowej. 
Do realizacji zaplanowanych zadań 
zaprosiliśmy także Komendę Policji w 
Brzostku. Dzięki temu nasi uczniowie 
utrwalili wiedzę na temat bezpieczne-

go organizowania 
i spędzania czasu 
wolnego oraz zo-
stali zapoznani z 
ewentualnymi za-
grożeniami i sposo-
bami ich unikania.
 Informacja o or-
ganizowanych za-
jęciach w szkole 
podczas ferii zimo-
wych została przed-
stawiona uczniom 
na apelu, a treść 
zaplanowanych zajęć dokładnie omó-
wiona przez wychowawców w klasach. 
Zorganizowano również tematyczną 
gazetkę informacyjną. Postanowiliśmy 
także zgłosić udział naszej szkoły w 
ogólnopolskim konkursie „Zimowa 
przygoda”. 
 Przygotowując się do wdrożenia 
opracowanego programu podjęliśmy 
starania o zdobycie funduszy na ten 
cel. Dofinansowanie uzyskaliśmy z 
Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Brzostku, którym tą drogą składamy 
serdeczne podziękowania za wsparcie 
finansowe. Dzięki zdobytym funduszom 

dzieci uczestniczyły 
we wszystkich wy-
jazdach i wyciecz-
ce za darmo oraz 
nieodpłatnie miały 
zapewnione wyży-
wienie w każdym 
dniu pobytu w szko-
le. Niektórzy rodzice 
chętnie zaoferowali 
swą pomoc np. pod-
czas wyjazdu na ba-
sen czy wycieczkę. 
Wszyscy nauczy-
ciele prowadzący 
poszczególne zajęcia 
pracowali społecznie 
i z pełnym zaangażo-

waniem.
 Duża frekwencja uczniów potwier-
dziła atrakcyjność pomysłów i koniecz-
ność organizacji tego typu zajęć w przy-
szłości. Zaangażowanie uczestników 
było ogromne. Bardzo chętnie brali 
udział we wszystkich zajęciach. Naj-
większym powodzeniem cieszyły się 
zajęcia rekreacyjno - sportowe, basen, 
lekcje muzealne w Pracowni Artystycz-
nej „Kasia” oraz bal karnawałowy.
 Wypowiedzi dzieci, rodziców i na-
uczycieli prowadzących poszczególne 
zajęcia, potwierdziły konieczność i 
celowość organizowania czasu wolne-
go uczniów. Najczęściej wymienianą 
korzyścią, tak organizowanych zajęć, 
było to, że dzieci miały zapewnioną 
dobrą opiekę, bezpiecznie i atrakcyjnie 
spędziły czas ferii, dobrze się bawiły, 
zdobywając przy tym nowe doświad-
czenia.
 Staraliśmy się, by wszystkie zajęcia 
były atrakcyjne, zgodne z zaintere-
sowaniami i oczekiwaniami zarówno 
uczniów, jak i rodziców oraz łączyły 
wypoczynek z nabywaniem nowych do-
świadczeń i rozwojem umiejętności. 
 Zdaniem wszystkich tegoroczne 
ferie były przyjemne i bezpieczne. 
Wszystkim, którzy przyczynili się do 
zrealizowania tego pomysłu składamy 
podziękowania.

M. Gajda, E. Tyburowska

Ruch rzeźbi umysł

Dzieci w trakcie zajęć praktycznych w pracowni  
ceramiki - Muzeum Lalek

„...Ferie zimowe to czas zabawy, każdy na śniegu się bawi”.
Fragment wiersza pt „Nasza Zima” napisanego przez J. Skór-

ską z kl. VI i K. Bielańską z kl. IV

Pod takim hasłem odbędzie się na  
przełomie V/VI 2004r. I POWIATO-

WY KONKURS MATEMATYCZNY 
- organizowany przez metodyka M. 
Leję przy współpracy z nauczycielami 
SP nr 5 w Dębicy. Celem konkursu jest: 

„Matematyka nie jest trudna
Matematyka nie jest nudna
Matematyka uczy i bawi nas”

rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 
matematycznych uczniów, wdrażanie 
do posługiwania się zdobytą wiedzą 
i umiejętnościami w nowej sytuacji 
problemowej, oraz wdrażanie do samo-
dzielnej pracy. Konkurs skierowany jest 

do uczniów klas trzecich.
 ELIMINACJE  dla uczestników 
Gminy Brzostek odbyły się 30 I 2004r. w 
Zespole Szkół w Nawsiu Brzosteckim. 
Udział w nich zgłosiło 6 szkół podstawo-
wych z naszej gminy: Kamienica Górna, 
Siedliska Bogusz, Kamienica Dolna, 
Smarżowa, Gorzejowa i Nawsie Brzo-
steckie. Po obejrzeniu króciutkiej części 
artystycznej, uczestnicy rozpoczęli 
pracę. Trzecioklasiści biorący udział 
w konkursie nie mieli łatwego zadania 
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Konkurs rozpoczęli uczniowie kl. IV krótką  „bajką 
matematyczną”

Uczestnicy eliminacji gminnych

Warto przeczytać
Katarzyna Grochola 
„Upoważnienie do szczęścia”

Uprzątnij koło siebie. Zobacz, co jest  
ważne. Czego naprawdę chcesz- 

mówi jedna z bohaterek z tomu opo-
wiadań „Upoważnienie do szczęścia”. 
I choć myśli o reklamowym sloganie, 
nie sposób oprzeć się wrażeniu, że to 
jej-nasza, moja-podświadomość woła 
z otchłani zagubienia: „Przypomnij 
sobie, co jest najważniejsze! Przecież 
wiedziałeś, wiesz! Nie potrzebujesz 
niczyjego upoważnienia do szczęścia. 
Ale nawet kiedy to szczęście staje na 
progu naszego domu, nie zawsze potra-
fimy je dostrzec, bo akurat zajmuje nas 
coś innego ogromnie ważnego-jakaś 
kariera, jakieś ambicje, miraże jakieś, 
walka o coś, czemu przykleiliśmy pla-
kietkę „miłość”, a co wcale miłością 
nie jest. Czasem zapominamy, co w 
życiu jest naprawdę ważne. Katarzyna 
Grochola nam o tym przypomina.
 Katarzyna Grochola jest autorką 
trzech powieści: „Przegryźć dżdżow-
nicę” (1996r.-nakład sprzedany ponad 
50 000 egz.), „Nigdy w życiu” (2001r.- 
nakład sprzedany 130 000 egz.) „Serce 
w temblaku” (2002r.- nakład sprzedany 
ponad 50 000 egz.), oraz zbiorów opo-
wiadań „Podanie o miłość” (2002r.-
nakład sprzedany ponad 100 000 egz.) i 
„Upoważnienie do szczęścia” (2003r.). 
Pisarka jest laureatką wielu nagród, 

m.in. AS EMPiK-u za najlepszą książkę 
2001 i 2002 roku, nagroda wydawców 
„IKAR” 2001r. Grochola jest również 
autorką monodramu o zdradzonej ko-
biecie „Przegryźć dżdżownicę” (1997), 
granego przez Joannę Żółkowską, a 
także wielu sztuk teatralnych i telewi-
zyjnych, np. „Pozwól mi odejść” i „Kot 
mi schudł”, które otrzymały cztery 
nagrody na konkursie dramaturgicznym 
Tespis 2000. W 2001 roku słuchowi-
sko „Kot mi schudł” zdobyło Grand 
Prix pierwszego Krajowego Festiwalu 
Słuchowisk Polskiego Radia i Teatru 
Telewizji w Sopocie w kategorii spekta-
kli radiowych. Katarzyna Grochola jest 
współscenarzystką najpopularniejszych 
seriali telewizyjnych: „M jak miłość” i 
„Na dobre i na złe”.


Henri J. M. Nouwen 
„Powrót syna marnotrawnego”

Przypadkowe spotkania z reproduk- 
cją Powrotu syna 

marnotrawnego Rem-
brandta dało początek 
długiej duchowej przy-
godzie Henriego J. M. 
Nouwena. Wykorzystu-
jąc inspiracje, którymi 
natchnęło go przedsta-
wienie przez Rembrandta 
niezwykłej przypowieści 
ewangelicznej, Nouwen 
ukazuje kilka wymiarów 
tej przypowieści: powrót 
młodszego syna, przy-

wrócenie mu synostwa przez ojca, roz-
goryczenie starszego syna i ojcowskie 
współczucie. Tematy powrotu do domu, 
przyjęcia i pojednania mogą zostać na 
nowo odkryte przez wszystkich, którym 
nieobce jest osamotnienie, przygnębie-
nie, zazdrość czy gniew. Końcowym 
przesłaniem znanej chrześcijanom od 
wieków przypowieści jest wezwanie 
do miłości ojcowskiej i synowskiej, 
co nadaje przypowieści nową moc 
i świeżość. Dla wszystkich, którzy 
zapytują „Dokąd zaprowadzi mnie 
moje zmaganie?, lub dla tych, którzy 
są już „w drodze i poszukują na niej 
światła, książka ta będzie inspiracją i 
przewodnikiem.
Henri J.M. Nouwen jest autorem nastę-
pujących książek: Genesee. Dziennik z 
klasztoru trapistów, Wołanie o miłosier-
dzie, Zraniony uzdrowiciel, Świt.

(wykorzystano materiał 
z ofert książkowych dla bibliotek)

potrzebna była im nie tylko wiedza 
matematyczna, ale także umiejętność 
czytania ze zrozumieniem. Zadania mia-
ły formę testu wyboru, na rozwiązanie 
których dzieci miały 60 minut. Prace 
oceniała Komisja w składzie: L. Kantor, 
M. Puchała oraz z-ca Wójta J. Szczepa-
nik - honorowy gość tej „imprezy”. 
 I miejsce zajęła Mariola Jantoń ze 
S.P. w Smarżowej (opiekun - A. Stój)
 II miejsce zajęła Renata Raś ze 

S.P. w Kamienicy Górnej (opiekun - B. 
Urban)
 III miejsce zajął Michał Porębski ze 
S.P. w Kamienicy Dolnej (opiekun - L. 
Bulsa) 
 To właśnie „ta trójka” będzie re-
prezentować Gminę Brzostek w I 
POWIATOWYM KONKURSIE 
MATEMATYCZNYM klas trzecich. 
Wierzymy, że pójdzie im równie dobrze. 
Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz 

nagrody w postaci gier dydaktycznych, 
pozostali uczestnicy - pamiątkowe dy-
plomy. 
 Etap gminny konkursu przebiegł w 
miłej atmosferze, która była stworzona 
także za przyczyną dyrektora szkoły C. 
Balasy. Na koniec chciałabym podzięko-
wać wszystkim osobom, które pomogły 
mi w organizacji i przeprowadzeniu 
konkursu.

M. Gajda

Sklejaj koperty - zara-
biaj pieniążki. 
Materiały wyślę jak przyślesz 
znaczki za 5,30 złotych:

Projekt Agencja
Asnyka 9

KOOP skr. 476
35-959 Rzeszów 2
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Dnia 24 lutego, wtorkowym popo- 
łudniem, podczas pięknych zimo-

wych ferii, 77 DSH „Puszcza” dotarła 
do jednego z najlepszych zakątków na 
ziemi. Tereny Głobikowej przywitały 
nas swą wspaniałą atmosferą, która 
będzie tkwić w pamięci każdego z nas 
jeszcze baaardzo długo. Wraz z naszą 
drużyną zawitał na głobikowskiej 
ziemi zastęp nieustraszonych w swych 
poczynaniach „Wilków”. Dwóch z nich 
było z nami od początku, bowiem ich 
Wataha chwilowo się rozdzieliła, ale 
jak się okazało tylko na kilka minut (o 
czym my NIE WIEDZIELIŚMY jesz-
cze...) Pozostała część zastępu stała się 
dla nas duuuuuuużą niespodzianką. Już 
samo ich powitanie było bardzo niety-
powe, jak na biwak harcerski. Kiedy 
to za oknami zobaczyliśmy ostre noże 
trzymane przez pomalowane na czer-
wono dłonie - zadrżało niejedno serce 
niewieście... Na szczęście nie zabrakło 
odważnych walecznych mężczyzn, 
którzy stanęli w naszej obronie... W 
rezultacie „Wilki” okazały się niegroź-
ną grupką, wręcz przeciwnie: są oni 
bardzo sympatycznymi ludźmi (100% 
zastępu stanowią 100% chłopcy). Po 
tym niezwykłym powitaniu, gdy już 
wszyscy ochłonęli z wzbudzonych 
przez dębickich gości emocji, nastąpił 
kominek o Dniu Myśli Braterskiej, 
Naczelnym Skaucie Świata i Skau-
towym Prawie, które trochę różni się 
od harcerskiego. Zmierzch przyniósł 
ze sobą obfitą i bardzo smaczną ko-
lacyjkę... Ach, nasze brzuszki zostały 
wypełnione po brzegi!! „Allelujah, 
thanks for the food” - śpiewaliśmy i 
nie tylko wtedy mówiliśmy po angiel-
sku. Następnie oglądaliśmy „Władcę 
Pierścieni” - rzecz jasna bez napisów po 
polsku. Po tym przyjemnym akcencie 
pożegnaliśmy dzień i zapadła cisza 
nocna (choć nie dla wszystkich...).
 Środowy dzionek rozpoczęliśmy od 
przepysznego śniadanka (palce lizać). 
Kolejnym punktem naszego planu był 
apel rozpoczynający, oczywiście z ostrą 
musztrą „dzikich zwierząt” (znowu 
„Wilki”). Następnie przenieśliśmy 
się do Wielkiej Brytanii, Irlandii i 
Ameryki Północnej. Niestety, jak 
wszyscy wiedzą, podróże bywają 
męczące, dlatego podczas obiadku 
uzupełniliśmy brakujące siły i już „moc 
była z nami”. Potem trochę sportu dla 
utrzymania kondycji, tzn. bobsleje. 
Postanowiliśmy również pojechać do 
Szkocji i w tym celu ubraliśmy trady-
cyjne szkockie spódniczki. Wszystkim 
istotom płci męskiej było w nich bar-

„The World of English” a 77 DSH „Puszcza”

dzo do twarzy. Kolejną ważną rzeczą 
było przygotowanie kartek z okazji 
Dnia Myśli Braterskiej. Następnie 
poszliśmy do kościoła, aby na nasze 
urocze główki spadła choć odrobina 
popiołu, bo to przecież była Środa 
Popielcowa... Podczas wieczornego 
kominka złożyliśmy wizytę królowej 
Elżbiecie II i obchodziliśmy urodziny 
kilku osób („Puszczańskie życzenia, 
zielone życzenia...” płynęły wprost z 
naszych serc, ale i „Happy Birthday 
to you...”). Po paru długich godzinach 
spędzonych bądź to w kuchni, bądź na 
sali gimnastycznej nadeszła od dawna 
oczekiwana noc (niektórym wieczór 
się przedłużył, ale tego nie komentuj-
my...).
 Kolejny dzień rozpoczęliśmy śnia-
dankiem (bardzo obfitym), powitaniem 

dnia, toaletą, etc. Później nastąpił 
wspaniały i trudny bieg patrolowy 
Australii, po nim apel końcowy, po-
chwały i nagany, nagrody i sprzątanie 
szkoły (wykonywały to przede wszyst-
kim harcerki). Po ciężkiej „harówce” 
kobiety pracujące udały się do kuchni, 
aby coś przekąsić i okazało się... tra-
gedia!! nie ma chleba!!! Zrozpaczone 
druhenki poprosiły o pomoc „Wilki”, 
które wcale nie wyglądały na głodne 
(uwierzcie, choć to naprawdę dziw-
ne...). Po wizycie w sklepie harcerki i 
harcerze opuścili szkołę, i oto czekamy 
już na kolejny biwak, mamy nadzieję, 
że równie wspaniały.

Oprac. dh. Katarzyna Wójcik,
zastępowa „Panter”, przyboczna 77 
DSH „Puszcza”, oboźna podczas IV 

W organizowanym przez Ga- 
zetę Krakowską Dębickim 

Plebiscycie na najlepszego spor-
towca powiatu dębickiego w 
2003 roku, w kategorii seniorów, 
w gronie dziesięciu laureatów 
znaleźli się:
Na miejscu I Marcin Juszkie-
wicz - piłkarz Igloopolu Dębica, 
były zawodnik Brzostowianki.
Na miejscu V Mariusz Haduch 
- tenisista stołowy I-ligowej dru-
żyny Suretu LKS Brzostowianki 
Brzostek.
Na miejscu VII Konstanty 
Puszkariow - tenisista stołowy 
I-ligowej drużyny Suretu LKS 
Brzostowianki Brzostek.

S. Król

Mariusz HADUCH tenisista stołowy 
Suretu LKS Brzostowianki Brzostek

Brzosteccy sportowcy laureatami

Fot. J. Nosal
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Poziomo:
1) Spec od komputerów; 7) Serwuje 
drinki; 8) Lepsze niż mono; 9) Kuzyn 
porzeczki; 13) Ubikacja; 16) Np. za-
rządca budynku; 18) Przystosowanie 
do nowych warunków środowiska;  
25) Notatnik balowy lub abonament na 
imprezę; 28) Spis błędów; 32) Lekarz 
dróg moczowych; 33) Morska nawał-
nica; 34) Forma czasownika.

Pionowo:
1) Futerał na rewolwer; 2) Skała na 
pomniki; 3) Ojciec tytanów i cyklopów; 
4) Miejsce składania ofiar kultowych; 
5) Państwo Żydów; 6) Miasto w 
zach. Francji; 10) Ssanie w żołądku;  
11) Futerał; 12) Kryty skórą namiot 
Indian; 13) Dziewosłęb; 14) Personal-
ne lub sądowe; 15) „więc” po łacinie; 
16) Niemiecka wytwórnia filmów 
fotograficznych; 17) Skaleczenie;  
19) 60 sztuk; 20) Dawna Persja;  
21) Mocna karta; 22) Typ zamka do 
drzwi; 23) Galareta z wodorostów;  
24) Polska tkanina ścierna; 25) Od-
krywca Ameryki; 26) Wójt gminy 
Dębica; 27) Era proterozoiczna;  
29) Mama lub tata; 30) Żołnierz Irydio-
na z dramatu Z. Krasińskiego „Irydion”; 
31) Cierpi na niedokrwistość.

Litery z kratek ponumerowanych 
w prawym dolnym rogu utworzą 
rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu 
zamieszczonego niżej dostarczone 
do dnia 10 maja 2004 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzed-
niego numeru: NAWSIE BRZOSTE-
CKIE.
Nagrodę książkową wylosował MATE-
USZ ZATORSKI z Brzostku.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać 
się do GOK w Brzostku.

J. Nosal

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Na lekcji religii ksiądz pyta Jasia:
-Kto skusił Adama do zjedzenia zaka-
zanego owocu?
- Ewa.
- A jak Adam został za to ukarany?
- Musiał ożenić się z Ewą.

		

Ledwie żywy z pragnienia, zabłąkany 
turysta czołga się przez pustynię. 
Nagle zobaczył stragan. Podbiega 
ostatkiem sił.
-Wody, dajcie mi wody! - jęczy. 
-Bardzo mi przykro, ale sprzedajemy 
tylko krawaty.
Turysta wlecze się dalej i po dwóch 
dniach doszedł wreszcie do oazy. Zo-
baczył zielone palmy, błękitne jezioro i 
biegnie uradowany. 
Niestety - zatrzymuje go strażnik. - Bez 
krawatów nie wpuszczamy.

		

Przez okno na drugim piętrze wypadł 
mężczyzna. Na ziemi wokół niego 
zgromadził się spory tłum, przyszedł 
policjant, nachyla się nad poszkodo-
wanym.
-"Co się tutaj dzieje?"
-"Nie mam pojęcia, panie władzo, do-
piero co spadłem..."

		
Ojciec do gimnazjalistki, która zwykle 
godzinami rozmawia przez telefon:
- Nie do wiary! Rozmawiałaś tylko 15 
minut. Czy to jakiś nowy, małomówny 
chłopiec? Nie, to pomyłka.
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Organizowanie na początku wiosny  
„Dni Otwartych” w Zespole Szkół 

imienia Jana Pawła II w Brzostku staje 
się już dobrą tradycją. Dyrekcja i grono 
pedagogiczne, pozytywnie oceniając 
efekty ubiegłorocznych „dni”, postano-
wiły i w tym roku dać gimnazjalistom 
z Brzostku i okolicznych gmin szansę 
dokładnego poznania oferty edukacyj-
nej szkoły, jej tradycji i dorobku. 
 We środę 31 marca sala gimnastycz-
na ZS wypełniła się po brzegi. Zebrali 
się w niej opiekunowie i uczniowie 
ostatnich klas gimnazjów z Brzostku, 
Pilzna, Siedlisk-Bogusz, Nawsia Brzo-
steckiego, Januszkowic, Gogołowa, 
Frysztaka, Brzysk, Strzegocic i Jaworza 
Górnego. Wszyscy wydawali się być 
pod wrażeniem i przestronności wnętrza 
tego największego obiektu sportowego 
w okolicy, i tego, że w jednym miejscu 
zebrała się tak duża liczba młodych, 
uśmiechniętych ludzi. 
 Spotkanie rozpoczęło krótkie wy-
stąpienie dyrektor szkoły pani Haliny 
Nowak. W ciepłych słowach powitała 
ona przybyłych i wskazała na to, że 
wybór szkoły średniej jest jedną z 
najważniejszych decyzji w życiu mło-
dego człowieka. Następnie mówiła o 
tradycjach i osiągnięciach szkoły, oraz 
panującej w niej, dobrej i rodzinnej 
atmosferze. Na koniec pani dyrektor 
klarownie przedstawiła poszczególne 
typy szkół i zasady rekrutacji do nich. 
 Po tym przemówieniu głos zabrała 
przewodnicząca samorządu szkolnego 
Joanna Wołowiec. Skupiła się na ży-
ciu kulturalnym i sportowym szkoły. 

Mówiła między innymi o akcji „Klasa 
Gospodarzem Szkoły”, zjazdach Ro-
dzin Szkół im. Jana Pawła II i akcjach 
charytatywnych. Stosunkowo szeroko 
przedstawiła także zamysł leżący u 
podstaw Turnieju Klas, który jest orygi-
nalną imprezą kulturalną organizowaną 
w Dniu Wagarowicza będącą rodzajem 
szkolnych igrzysk kulturalno-sporto-
wych. 
 Część ogólną zakończyły występy 
artystyczne w wykonaniu uczniów klas 
II LO i IV LA, w czasie których prezen-
towano skecze i piosenki. Spotkały się 
one z naprawdę życzliwym przyjęciem 
zebranych. 
 W drugiej części „Dni Otwartych” 
na terenie szkoły zorganizowano szereg 
wystaw, prezentacji i imprez mających 
na celu ukazanie bogatej oferty eduka-
cyjnej. Wszystkie te przedsięwzięcia 
wyraźnie trafiły w gusta i zaintereso-
wania, choć każde do innej grupy gości 
- gimnazjalistów. 
 I tak na przykład dziewczęta były 
oczarowane pięknym stołem wiel-
kanocnym, na którym pyszniły się 
wspaniałe ciasta i zakąski. Uczennice 
IV klasy liceum zawodowego pod 
kierunkiem profesor Marty Wypasek 
upiekły i zaprezentowały okazałe, 
tradycyjne „baby” lukrowane i deko-
rowane na kilka sposobów. Stały one 
wśród smakowicie wyglądających ma-
zurków ozdobionych wszelkimi możli-
wymi bakaliami. Urozmaicony, słodki 
obrazek uzupełniały różnokolorowe 
pisanki wykonane z ciasta. Tradycyjny 
stół wielkanocny nie może obyć się 

bez jajek. W tym wypadku nie było 
inaczej. Na stole zaprezentowano jaja 
faszerowane, obkładane szynką oraz 
podawane w sosach wiosennym i chrza-
nowym. Zwieńczenie stołu stanowił 
okazały baranek wielkanocny z ciasta 
w otoczeniu bukszpanu, przygotowany 
pod kierunkiem pani profesor Krystyny 
Rak. 
 Z kolei zwiedzający szkołę chłopcy 
wyraźniej byli zainteresowani tak zwa-
nym blokiem mechanizacji rolnictwa. 
Mogli bowiem obejrzeć maszyny rolni-
cze i zapoznać się wstępnie z zasadami 
ich pracy. Pod okiem profesorów Jana 
Zastawnego i Józefa Wadasa przyszli 
uczniowie szkoły mieli okazję prowa-
dzić ciągnik Zetor z pługiem, obsłu-
giwać ładowacz chwytakowy Cyklop 
zagregatowany z ciągnikiem Ursus, a 
także pojeździć po placu manewrowym 
samochodami do nauki jazdy pod okiem 
instruktora Lesława Kaputa. 
 W klasopracowniach gimnazjaliści 
oglądali najciekawsze prace dyplomo-
we uczniów ZS w Brzostku, tablice 
poglądowe, modele i elementy maszyn 
oraz pojazdów rolniczych, które prezen-
tował profesor Grzegorz Grzesiakow-
ski. Profesor Andrzej Słowik pokazywał 
ewentualnym kandydatom do szkoły 
wytwory ręcznej pracy uczniów z zakre-
su kowalstwa i blacharstwa. To wszyst-
ko uzupełniała ciekawa gazetka złożona 
z folderów najnowocześniejszych ma-
szyn rolniczych, przygotowana przez 
profesora Grzegorza Kolbusza. 
 W Zespole Szkół w Brzostku zdoby-
wa się wiedzę w tradycyjnych zawodach 
rolniczych, ale szkoła coraz bardziej jest 
znana jako miejsce, gdzie z równym 
powodzeniem można kształcić się w 
przedmiotach ogólnych. Zespół syste-

Dni otwarte w Zespole Szkół w Brzostku 

Blisko, dobrze, przyjaźnie 

Policja informuje
W marcu 2004 roku na terenie dzia- 

łania Komisariatu Policji w 
Brzostku zanotowano łącznie 28 zda-
rzeń, które są przedmiotem postępo-
wań przygotowawczych w sprawach 
o popełnienie przestępstwa, a w tym 
m. in:
1. kradzież z włamaniem do budynku 

stacji paliw ORLEN - 1
2. kradzież z włamaniem, do samocho-

du - 1
3. kradzież energii elektrycznej - 1
4. doprowadzenie małoletniego do 

poddania się innej czynności sek-
sualnej - 1

5. nagły zgon - 1
6. oszustwo - 2
6. fałszowanie dokumentów - 1
7. przywłaszczenie mienia - 1
8. kierowanie pojazdem w stanie nie-

trzeźwym - 9
9. nielegalny połów ryb w rzece - 1
 W powyższych sprawach prowadzo-
ne są dochodzenia w ramach których 
ustalono już sprawców większości 
wymienionych przestępstw.
 Ponadto w marcu 2004 roku poli-
cjanci Komisariatu Policji w Brzostku 
sporządzili 17 wniosków o ukaranie, 
gdzie o winie sprawców zdecyduje 
Wydział Grodzki Sądu Rejonowego 
w Dębicy. Nałożyli też 48 mandatów 
karnych, głównie za wykroczenia 
drogowe, zatrzymali 8 dowodów reje-
stracyjnych a pouczyli i upomnieli 198 
osób.

Policja przypomina
Początek wiosny, jak co roku może  

zaznaczyć się niedozwoloną, wręcz 
karalną tradycją wypalania suchych 

traw, zeschłych zarośli, pozostałości 
ubiegłorocznej słomy i bylin. Proceder 
ten, zagrażający i niszczący drobną 
faunę, często staje się przyczyną 
pożarów przyległych lasów i zarośli, 
nierzadko również domów i zabudowań 
gospodarczych. Wypalanie traw przy 
drogach i na rowach zagraża ponadto 
bezpieczeństwu użytkowników dróg. 
W skali kraju częste są przypadki 
śmierci w płomieniach osób wypala-
jących trawy.
 Wobec powyższego przypominam, 
że zgodnie z Ustawą o Ochronie Przy-
rody z dnia 16 października 1991 roku 
i zawartym w niej art. 59 wypalanie 
roślinności na łąkach pastwiskach, 
nieużytkach podlega karze aresztu albo 
grzywny.

Komendant Komisariatu Policji  
w Brzostku 

nadkom. inż. Marek Boroń
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Sala gimnastyczna ZS wypełniła się po brzegi. Zebrali 
się w niej opiekunowie i uczniowie ostatnich klas gimna-
zjów z Brzostku, Pilzna, Siedlisk-Bogusz, Nawsia Brzo-
steckiego, Januszkowic, Gogołowa, Frysztaka, Brzysk, 
Strzegocic i Jaworza Górnego.

Na stole zaprezentowano jaja faszerowane, obkładane 
szynką oraz podawane w sosach wiosennym i chrzano-
wym. Zwieńczenie stołu stanowił okazały baranek wiel-
kanocny z ciasta w otoczeniu bukszpanu, przygotowany 
pod kierunkiem pani profesor Krystyny Rak.

matycznie rozszerza 
ofertę edukacyjną w 
ramach języków ob-
cych i nowych spe-
cjalności. 
 Aby to podkreślić 
w czasie „Dni Otwar-
tych” zorganizowa-
no konkurs informa-
tyczny, a także Dzień 
Kultury Angielskiej i 
Niemieckiej. Do tego 
pierwszego stanęło 
34 gimnazjalistów. 
Rozgrywka była za-
cięta, bo i nagrody 
ufundowane przez 
dębicką firmę Active 
Computer były atrak-
cyjne. Ostatecznie w 
bardzo trudnym te-
ście najlepszy okazał 
się uczeń z gimna-
zjum z Brzostku i on 
otrzymał nagrywarkę 
DVD. 
 Głównym punktem Dni Kultury Angielskiej i Niemieckiej 
był konkurs dla uczniów ZS, któremu mogli przypatrywać 
się gimnazjaliści. W konkursie rywalizowano w konkurencji 
tworzenia plakatu, układaniu puzzli na czas, łączeniu obraz-
ków z nazwami państw oraz quizie o kulturze. Dodatkową 
atrakcją była tu wystawa kronik szkoły w języku angielskim 
oraz zagranicznych książek kucharskich. Wystawę przy-
gotowała klasa II TŻ pod kierunkiem profesor Agnieszki 
Gronkiewicz. 
 Jeszcze raz okazało się, że Dni Otwarte to ciekawy i 
zajmujący sposób na prezentację szkoły. Na pewno wielu 
gimnazjalistów z regionu przekonało się, że Zespół Szkół 
imienia Jana Pawła II to nowoczesna szkoła mogąca za-
pewnić edukację na wysokim poziomie. Warto również 
zaznaczyć, że „Dni” pozwalają nie tylko ukazać placówkę na 
zewnątrz, ale wpływają pozytywnie na samoocenę obecnych 
uczniów.

/ah/ 

Spotkanie rozpoczęło krótkie 
wystąpienie dyrektor szkoły pani 
Haliny Nowak. W ciepłych sło-
wach powitała ona przybyłych i 
wskazała na to, że wybór szkoły 
średniej jest jedną z najważniej-
szych decyzji w życiu młodego 
człowieka.

Słony czy Plastikowy?
To co widzimy na fotografii obok, to nie żad- 
ne wysypisko śmieci, to po prostu Słony Potok, 
w którym kiedyś żyły nawet pstrągi.
Śmieci są poważnym problemem dla środowi-
ska naturalnego. Oto kilka przykładów. Jedna 
zużyta bateryjka może zanieczyścić 1m3 ziemi 
lub 400 litrów wody. Bardzo groźne są również 
oleje smarowe. Litr oleju może zanieczyścić 
5 tys. ton wody! Należy wiedzieć, że tylko 
niektóre odpady ulegają w środowisku roz-
kładowi tzw. biodegradacji np. papier rozkłada 
się kilka miesięcy, puszka metalowa - około 
10 lat, puszka aluminiowa - 100 lat, wszystkie 
tworzywa sztuczne rozkładają się 400-500 
lat. Dlatego plastikowe butelki, pojemniki i 
wiaderka są wyjątkową zmorą dla środowiska. 
Niestety, jak widać, nie wszyscy mieszkańcy 
Brzostku to rozumieją.

f. l.
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 Gimnazjum i Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach-Bogusz, 
podobnie jak w ubiegłym roku, zapraszają wszystkich na Gminne 
Zawody Pożarnicze Drużyn Młodzieżowych oraz inne atrakcje, 
które odbędą się w niedzielę 9 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 - konkursy w 
piłowaniu drzewa 
ręczną piłą, oraz w 
przeciąganiu liny dla 
sołtysów i innych

	16.30 - ogłoszenie wyni-
ków i rozdanie nagród 

	16.00 - 17.00 - pokazy sprzętu 
strażackiego Państwowej i Ochotni-
czej 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 na-
grody (kuchenka mikrofalowa) 

	14.00 - 18.00 - inne niespodzianki, lody, grill itp. 

	19.00 - zabawa taneczna w remizie OSP w Siedliskach-Bogusz 

W niedzielę 9 maja zapraszamy do Siedlisk-Bogusz
TO CO DOBRE TRZEBA POWTÓRZYĆ TO CO DOBRE TRZEBA POWTÓRZYĆ 


