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W drugą niedzielę stycznia w sali 
widowiskowej Domu Kultury w 

Brzostku rozbrzmiewały tradycyjne ko-
lędy i słychać było noworoczne życzenia 
kolędników. Otóż, w to niedzielne popo-
łudnie prezentowały się na scenie grupy 
kolędnicze ze szkół podstawowych z terenu 
gminy. Chociaż swój udział w przeglądzie 
zgłosiły tylko trzy zespoły kolędnicze, to 
wypełniona po brzegi widownia mogła 
zobaczyć niezwykle barwne i różnorodne 
widowiska. Impreza miała charakter prze-
glądu a nie konkursu. Zespoły nie były 
oceniane, mogły jedynie wymienić swe 
sceniczne doświadczenia i zaprezentować 
zwyczaje i obrzędy właściwe dla swego 
środowiska. Zresztą prezentujące się grupy 
kolędnicze były tak dobrze przygotowane, 
zarówno pod względem plastycznym (stro-
je i rekwizyty) jak i scenicznym (dialogi, 
akcja, kultura słowa), że trudno by je było 
miarodajnie ocenić.
 Najbardziej tradycyjną grupą kolędniczą 
okazał się zespół ze Szkoły Podstawowej w 
Przeczycy przygotowany pod kierunkiem 
Anny Ramut i Marty Augustyn. Perfekcyjne 
przygotowanie tej grupy ma już swe trady-
cje. Otóż z dawien dawna, wychowankowie 
tej szkoły brali udział w różnego rodzaju 
przeglądach i konkursach obrzędowych i 
kolędniczych, nie tylko na terenie gminy 
ale i poza jej granicami, gdzie zdobywali 
zaszczytne wyróżnienia i nagrody (kilka lat 
temu zdobyli słynną Lipnicką Gwiazdę na 
przeglądzie w Lipnicy Murowanej).
 Równie tradycyjne treści prezentowała 
też grupa kolędnicza ze Szkoły Podstawo-
wej w Grudnej Górnej przygotowana przez 
Alicję Jarmusz i Marię Augustyn. Ten naj-
bardziej rozśpiewany zespół zdobył, chyba 
największy aplauz widowni (owacjom i 
brawom nie było końca). Było to bowiem 

Gminny przegląd Grup kolędniczych

Święta Bożego Narodzenia to niezwykły 
czas, pełen dobroci dla drugiego czło-

wieka. W tym okresie zbierają się grupy 
ludzi, które odwiedzają domy i głoszą dobrą 
nowinę o narodzeniu Zbawiciela.
 Także i my, uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Brzostku, postanowiliśmy kolędować 
ludziom potrzebującym i zbierać datki na 
dzieci z krajów misyjnych. Często oglą-
daliśmy zdjęcia osób, którym brakowało 
podstawowych środków do życia.
 Nasza grupa kolędnicza składała się z 
sześciu osób: Maryi, Józefa, anioła, pastusz-
ka, króla i dziecka z Afryki. Chodziliśmy od 
domu do domu i przedstawialiśmy sceny 
z narodzenia Jezusa Chrystusa. Wszędzie 
spotkaliśmy się z miłym przyjęciem i peł-
nym zrozumieniem. 
 Oprócz odwiedzania domów, wystą-
piliśmy także w Przeglądzie Grup Kolęd-
niczych organizowanym przez Gminny 
Ośrodek Kultury, gdzie zaprezentowaliśmy 
się wraz z innymi uczniami gminy. Nasze 
przedstawienie składało się z występu 

górali, Żyda i kozy, aniołów i pastuszków. 
Publiczność obdarowała nas gromkimi 
brawami, co wynagrodziło ciężki trud 
pracy. Przygotowali nas nauczyciele oraz 
katecheci z naszej szkoły.

 Mamy nadzieję, że będziemy mogli 
pomagać co roku tym biednym i chorym 
dzieciom.

Opracowali uczniowie  
z grupy kolędniczej SP Brzostek

My też ofiarowaliśmy pomocną dłoń

Grupa kolędnicza z Przeczycy

Grupa kolędnicza z Grudnej Górnej
Fot. J. Nosal



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 3
barwne widowisko z wartkimi, pełnymi 
humoru dialogami przepełnione kolędami 
i pastorałkami.
 Nieco odmienny charakter miała pre-
zentacja Grupy Kolędniczej ze Szkoły 
Podstawowej w Brzostku. Opiekunowie tej 
grupy: Wiktoria Łazowska, Danuta Kutyna 
i ks. Waldemar Krzeszowski, nie pomijając 
tradycji, w sposób nowatorski podeszli do 
bożonarodzeniowego kolędowania. Wi-

dowisko w wykonaniu tej grupy różniło 
się od tradycyjnych, ale było niezwykle 
efektowne i też w znacznym stopniu nawią-
zywało do dawnych zwyczajów i obrzędów. 
Brawurowy występ kolędników z Brzostku, 
był miłym akcentem kończącym ten prze-
gląd i rozgrzał widownię do tego stopnia, 
że wykonawcy musieli bisować.
 Występujące grupy zostały nagrodzone 
pamiątkowymi maskotkami, dyplomami 

oraz słodyczami ufundowanymi przez 
Centrum Kultury i Czytelnictwa. 
 Grupa Kolędnicza z Przeczycy wzięła 
udział w Międzygminnym Przeglądzie 
zwyczajów i obrzędów związanych z Bo-
żym Narodzeniem oraz grup kolędniczych 
zorganizowanym przez zaprzyjaźniony 
Ośrodek Kultury w Wiśniowej.

E. M.

30 stycznia br. Rada Gminy Brzostek obra-
dowała na XXXIII sesji. Informacja udzie-

lona przez Wójta Gminy z wykonania uchwał 
Rady Gminy w okresie miedzysesyjnym przed-
stawia się następująco: Zarządzeniem Nr 80/05 
Wójta Gminy Brzostek przyjęto układ wykonaw-
czy do zmian w budżecie na 2005 rok, zgodnie 
z uchwałą Nr XXXII/258/05 z dnia 29 grudnia 
2005r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2005 rok. Na podstawie Zarządzenia Nr 4/06 
Wójta Gminy z dnia 18 stycznia br. wprowadzono 
układ wykonawczy do budżetu Gminy Brzostek na 
2006 rok, przyjętego uchwałą Nr XXXII/259/05 
z dnia 29 grudnia 2005r. Zgodnie z uchwałą Nr 
XXV/208/05 z dnia 14 kwietnia 2005r. aktem 
notarialnym Rep. Nr 39/06 z dnia 4 stycznia 
br. dokonano sprzedaży działki oznaczonej Nr 
127/2 położonej w Kamienicy Dolnej. Realizując 
uchwałę Nr XXX/247/05 z dnia 27 października 
2005 r. przygotowano dokumenty do ustanowienia 
służebności przez działkę oznaczoną Nr 306 po-
łożoną w Brzostku na rzecz działki 304/2. W dniu 
04 stycznia br. ogłoszono do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym działkę zabudowaną oznaczo-
ną Nr 830 położoną w Brzostku. Ogłoszono do 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemcy, lokal Nr 4 w budynku Nr 5 w Brzostku 
przy ul. A. Gryglewskiego.
 Tematem dalszej części obrad było podjęcie 
uchwał w sprawie:
– zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok,
– miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego obszaru Kamienica Górna - cmen-
tarz, 

– zmiany uchwały Nr XXI/168/06 Rady Gminy 
Brzostek z dnia 30 listopada 2004 r w sprawie 
przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy 
Brzostek na lata 2004 - 2006, 

– zmiany uchwały ustalającej liczbę punktów 
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 
proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczo-
nych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

– przyjęcia darowizny działek oznaczonych nu-
merami ewidencyjnym 881, 876/1 i 876/3 na 
rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod 
rozbudowę drogi gminnej, uregulowanie stanu 
na gruncie oraz pod urządzenie parkingu,

– zamiany działki oznaczonej numerem ewiden-
cyjnym 877/1 położonej w Brzostku stanowiącej 
własność Pana Mieczysława Lemka, przezna-
czonej pod rozbudowę drogi gminnej, w zamian 
za działkę oznaczoną numerem 876/1 będącą 
własnością Gminy Brzostek,

– wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia po-
między Gminą Brzostek, a Powiatem Dębickim 
na dofinansowanie zadań własnych Powiatu,

– zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyj-
nej Rady Gminy Brzostek na rok 2006.

Ewa Szukała

z prac rady Gminy

W dniu 26 stycz-
nia 2006 roku 

w Jasielskim Domu 
Ku l tu ry  zos t a ł a 
rozstrzygnięta VII 
edycja konkursu na 
zbiórkę makulatu-
ry, złomu i baterii. 
Konkurs jest organi-
zowany przez Zwią-
zek Gmin Dorzecza 
Wisłoki w Jaśle i 
cieszy się bardzo 
dużą popularnością 
wśród szkół.
 Szkoły z terenu 
Gminy Brzostek za-
wsze licznie uczest-
niczą w ogłoszonym 
konkursie a do VII edycji zgłosiło się 
ich aż osiem: Zespół Szkół w Nawsiu 
Brzosteckim, Gimnazjum w Januszko-
wicach, Gimnazjum w Brzostku, Szkoła 
Podstawowa w Smarżowej, Szkoła 
Podstawowa w Kamienicy Górnej, 
Szkoła Podstawowa w Brzostku, Szkoła 
Podstawowa w Kamienicy Dolnej oraz 
Szkoła Podstawowa w Grudnej Gór-
nej.
 Szkoła Podstawowa w Grudnej 
Górnej zdobyła pierwsze miejsce w 
kategorii największa ilości złomu, za co 
otrzymała rzutnik oraz drugie miejsce 
w kategorii największa ilości złomu 

proporcjonalnie do liczby uczniów w 
szkole, za co otrzymała mikroskop.
 Gimnazjum w Brzostku zdoby-
ło pierwsze miejsce w kategorii na 
zbiórkę baterii i w nagrodę otrzymało 
rzutnik.
 Ponadto ze wszystkich szkół i gim-
nazjów, uczniowie którzy wyróżnili się 
w zbiórce makulatury, złomu i baterii, 
otrzymali dyplomy oraz nagrody książ-
kowe. Wręczył je Burmistrz Miasta 
Jasła oraz Wójtówie poszczególnych 
gmin należących do związku Gmin 
Dorzecza Wisłoki.

(M.M.)

Uczennice Gimnazjum w Brzostku z opiekunami  
konkursu oraz Wójtem Gminy Brzostek

nagrody za zbiórkę surowców wtórnych

W listopadzie 2005 roku Wójt Gmi-
ny Brzostek ogłosił konkurs na 

stanowisko kierownika Zakładu Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Brzostku. Konkurs przeprowadzo-
no zgodnie z  regulaminem naboru 
na wolne stanowiska urzędnicze w 
Urzędzie Gminy Brzostek i na wolne 
stanowiska kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych.
 Do konkursu na w/w stanowi-
sko pracy aplikacje złożyło 7 osób. 
Komisja rekrutacyjna po dokonaniu 
wstępnej selekcji aplikacji ustaliła, że 
wymogi formalne spełniają 3 osoby, z 
którymi w dniu 16 grudnia 2005 roku 
przeprowadzono rozmowy kwalifika-
cyjne mające na celu zbadanie:
- predyspozycji i umiejętności kandy-

data do zajmowania stanowiska,
- posiadanej wiedzy na temat funk-

cjonowania jednostek samorządo-
wych,

- obowiązków i zakresu odpowiedzial-
ności na stanowiskach zajmowanych 
poprzednio.

 Na podstawie przeprowadzonej 
rozmowy kandydatem do zatrudnienia 
na stanowisko kierownika Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej wybrano Pana Kazimierza 
Pitaka zamieszkałego w Pilźnie. O 
wyborze zdecydowało posiadane 
wieloletnie doświadczenie zawodowe 
m.in. na stanowisku kierowniczym 
oraz wiedza na temat funkcjonowania 
jednostek samorządowych. 
 W dniu 1 lutego br. Pan Kazimierz 
Pitak objął stanowisko kierownicze 
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Brzostku.

(M.Cz.)

nowy kierownik zGkiM
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Był czy go nie było?

Mały Brzostek - królewskie plany sprzed sześciuset lat

Brzostek - nasza chlubna tradycja miejska (4)

W imię Pańskie. Amen. Na wiekuistą 
rzeczy pamiątkę. My, Władysław, z 

łaski Bożej król Polski, najwyższy książę i 
dziedzic Litwy i Rusi etc., poprzez niniejsze 
pismo oznajmiamy wszystkim obecnym, jak 
i innym, których to dotyczy, co następuje 
– tak zaczynał się przywilej wydany w 
Krakowie w niedzielę „esto mihi” 1394 r. 
(1 marca), a obdarowujący Stanisława z 
Saspolina wójtostwem w Małym Brzostku. 
Zarazem król Władysław Jagiełło zezwalał 
rzeczonemu Stanisławowi na lokowanie 
tam miasta. 

Gdzie znajdował  
się Mały Brzostek? 
 Dzieje Brzostku i okoliczności jego 
lokacji były skomplikowane. Czytelnicy 
mogą się o tym przekonać sięgając do 
poprzedniego numeru „Wiadomości Brzo-
steckich”. Dokumenty rzucają wprawdzie 
nieco światła na zamierzchłe czasy, ale 
nie tłumaczą wszystkiego. Niekiedy zaś 
ich interpretacja może prowadzić do nie-
porozumień – jak choćby istnienie dwóch 
różnych przywilejów lokacyjnych Brzostku 
z 1367 r. i z 1394 r. Dziś wiemy, że oba 
są prawdziwe. Ten drugi, cytowany na 
wstępie, dotyczył Małego Brzostku – osa-
dy położonej – jak sama nazwa wskazuje 
- w sąsiedztwie Brzostku „większego”. W 
okresie staropolskim nazewnictwo tego 
typu nie było niczym niezwykłym. Zda-
rzało się, że sąsiadujące ze sobą wioski, 
względnie odrębne części tej samej osady 
pozostające w ręku różnych posesorów, 
rozróżniano poprzez nadanie określenia: 
„wielki”, „mały”. Analogii można wskazać 
wiele, by wspomnieć tylko o Tarnowie 
Wielkim (włość króla) i Tarnowie Małym 
(własność rycerska). Jeszcze na mapie Ga-
licji wykreślonej ok. 1790 r. przez mjra von 
Miega odnajdujemy podobne nazwy: Mała 
Grudna (dziś Grudna Dolna) i Grudna (dziś 
Grudna Górna) oraz Mała Głobikuwka 
(dziś Głobikówka) i Głobikuwa (dziś Gło-
bikowa). Nadanie praw miejskich dwom 
sąsiadującym ze sobą osadom także nie 
było czymś niezwykłym - w XIV w. ana-
logicznych przypadków można wskazywać 
wiele. 
 Gdzie położony był ów Mały Brzostek? 
W uzyskaniu odpowiedzi pomaga przywilej 
lokacyjny. Wyraźnie zaznaczono w nim, że 
wioska należała do ziemi sandomierskiej 
nad rzeką Słona. Ta ostatnia wskazówka 
jest bardzo precyzyjna – nazwa Słony 
Potok – funkcjonuje do dziś, a jego bieg 
nie uległ większym zmianom od czasu 
średniowiecza. Świadczą o tym wyraźnie 
strome brzegi wyżłobione na przestrzeni 
wieków. Jedynie w dolnym biegu na Rów-

niach pod koniec XIX w. wytyczono nowe 
koryto potoku na odcinku od obecnego 
posterunku policji aż do Wisłoki (wcześniej 
rzeczka skręcała w prawo i łączyła się z 
Dębrną). Prace regulacyjne prowadzono też 
stosunkowo niedawno - w latach 80-tych 
XX w. na odcinku od mostu przy drodze 
na Nawsie (obok ośrodka zdrowia) do 
posterunku policji. Zważywszy na to, że 
Brzostek klasztorny (większy) - położony 
był nad Wisłoką – nieopodal ujścia potoku 
Słony (w przywileju lokacyjnym z 1367 r. 
wspomniano o dwóch młynach „in Wisloka 
et in Slona”), Mały Brzostek musiał rozlo-
kować się bardziej na wschód. Właściwie 
można się pokusić o dość precyzyjne okre-
ślenie którędy przebiegała granica między 
osadami. Stanowił ją właśnie potok Słony, 
przy czym młyn, który dobrze pamiętają 
najstarsi mieszkańcy należał do Brzostku 
klasztornego (stał po prawej stronie drogi 
prowadzącej na Nawsie za mostem, obok 
domu państwa Nowaków). Kilkanaście 
kroków dalej – w rejonie dzisiejszego 
ośrodka zdrowia - rozciągały się ziemie 
należące do wójta Stanisława z Saspoli-
na (Mały Brzostek). Z czasem folwark 
wójtowski przeszedł w ręce opata (XVII 
w.). Do dziś zachował się dwór pobene-
dyktyński (przy ul. M. N. Mysłowskiego 
– naprzeciw ośrodka zdrowia), resztki 
zabudowań folwarcznych (browar) i ślady 
stawów rybnych. Pola wójtowskie ciągnęły 
się dalej w kierunku granicy z Siedliskami 
(dziś przysiółek Okrągła). W dokumen-
tach wymieniane jest wzgórze Winnica 
(uprawiano tam winogrona) – oddzielające 
obecnie osiedle przy ul. A. Gryglewskiego 
od stadionu sportowego. 
 Terenem ekspansji miasta (Małego 
Brzostku) – miała być dolina potoku Słony, 
wówczas pewno porośnięta borem. Najbliż-
szą wioską od strony wschodniej była Wola 
Brzostecka, występująca w źródłach z 
początku XV w. Co ciekawe, jej sołtysem 
był w 1407 r. Klemens, wójt brzostecki 
(zapewne jeden z następców Stanisława z 
Saspolina). 
 Pisząc o położeniu Małego Brzostku 
warto jeszcze postawić pytanie – dlaczego 
rzeczkę, nad którą się rozlokował nazy-
wano Słoną? Czyżby jej woda miała słony 
smak? Dziś nie warto tego sprawdzać... 
Niektórzy badacze sądzą, że nazwa ta może 
świadczyć o ważeniu w tym miejscu soli. 
W średniowieczu surowiec ten miał wartość 
złota - dochody płynące z żup solnych w 
Wieliczce i Bochni stanowiły znaczy pro-
cent wpływów skarbu królewskiego.

nie ma jak konkurencja
 Głównym beneficjentem królewskie-
go nadania był Stanisław z Saspolina, 

godny zaufania i wierny niestrudzenie. 
Obdarowując go wójtowstwem w Małym 
Brzostku król chciał wynagrodzić jego po-
słuszeństwo i ufność okazaną majestatowi. 
Wydaje się niemal pewne, że Stanisław był 
dworzaninem królewskim, niektórzy zaś 
uściślają te przypuszczenia lokując go w 
orszaku królowej Jadwigi. Czyżby przybył 
wraz z nią do Polski w Węgier? Hipotezy, 
intrygującej i budującej wokół Stanisława 
z Saspolina nimb tajemniczości, nie można 
wykluczyć, choć z drugiej strony trzeba 
przyznać, że dowodów na jej potwierdzenie 
brakuje... 
 Wraz z nadaniem król przekształcił 
Mały Brzostek na wieczną trwałość w 
miasto i przeniósł je z prawa polskiego na 
magdeburskie. Polecił wójtowi wytyczyć 
100 łanów frankońskich ziemi (jak wielki 
był to obszar tłumaczono w poprzednim 
numerze „Wiadomości Brzosteckich”). 
Spośród tego dwa należało przeznaczyć 
na kościół, a kolejne dwa „na wypasanie 
trzód”. Zapis gruntu na potrzeby kościoła 
sugeruje zamiar jego budowy, ale za-
pewne z planów tych nic nie wyszło. Nie 
zachowały się bowiem żadne wzmianki o 
istnieniu w XV-wiecznym Brzostku dwóch 
kościołów. Ten pod wezwaniem św. Krzyża 
– wzniesiono zapewne wkrótce po lokacji 
miasta w 1367 r. Można się domyślać, że 
nowo nadane dwa łany ziemi przyłączono z 
czasem do beneficjum plebańskiego. Nato-
miast na pastwisko przeznaczono zapewne 
teren nazywany jeszcze obecnie błoniem 
(albo żartobliwie - „Żabim Rynkiem”). Do 
niedawna znajdowała się tam baza SKR w 
Nawsiu Brzosteckim. Jeszcze po wojnie 
mieszkańcy wypasali tam bydło, wnosząc 
w zamian za to opłaty do kasy gromadz-
kiej. 
 Stanisław otrzymywał od króla cztery 
łany ziemi „wolne”, co szósty denar z 
podatków, co dziesiąty z sądu, rzeźnie, 
pomieszczenia sukienników, piekarnie, 
warsztaty szewców oraz łaźnię lub dwa 
młyny. Nadanie miało charakter nieodwo-
łalny, przy czym wójt i jego spadkobiercy 
mogli posiadłość sprzedać, zamienić lub 
ofiarować za pozwoleniem króla. W za-
mian za to każdorazowy wójt musiał się 
wstawiać na wyprawach wojennych wraz z 
ziemianami mającymi jedną włócznię oraz 
z dwoma łucznikami uzbrojonymi, posiada-
jącymi konie dobrze do tego przystosowane. 
Wezwania do obozu wojskowego w burz-
liwych czasach mogły zdarzać się często. 
Czy Stanisław wyruszył wraz z królem na 
pola pod Grunwald? To kolejna zagadka, 
której nie da się obecnie rozwiązać. 
 W omawianym dokumencie lokacyj-
nym sporo uwagi poświęcono organizacji 
sądownictwa, które zgodnie z wymogami 
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prawa magdeburskiego, miał sprawować 
wójt i powołany w tym celu sąd ławniczy. 
Tym samym mieszkańcy (mieszczanie czyli 
obywatele, ogrodnicy, karczmarze, miesz-
kający pod miastem i wszyscy mieszkańcy 
wymienionego grodu) zostali zwolnieni 
spod jurysdykcji sądów ziemskich. Ewen-
tualne skargi na wójta mogły być kierowane 
wprost do króla lub wyznaczonego przezeń 
urzędnika. Jurysdykcji sądu ławniczego 
podlegały wszelkie przestępstwa co do 
kradzieży, przelania krwi, zabójstwa, po-
żaru, okaleczenia czy jakichkolwiek innych 
wykroczeń. 
 Lokacja Małego Brzostku została 
przeprowadzona nie tylko po to, by wyna-
grodzić zasługi, jakie położył Stanisław z 
Saspolina na dworze krakowskim. Działa-
niom królewskim przyświecały bez wątpie-
nia także inne cele – chodziło o pobudzenie 
konkurencji i stworzenie przeciwwagi dla 
sąsiedniego miasteczka należącego do opa-
ta. Spodziewane dochody miały wpływać 
wprost do skarbca króla... Nadzieję na ich 
pozyskanie dawało korzystne położenie 
Brzostku na szlaku węgierskim i gęsta sieć 
osadnicza. Handel i rzemiosło miały być 
dźwignią dla gospodarki. Niewątpliwie 
z tych powodów monarcha zezwolił na 
organizowanie w Małym Brzostku targów 
tygodniowych w poniedziałki (w przywi-
leju wyraźnie zaznaczono, że ma to służyć 
polepszeniu warunków owej miejscowości). 
Podczas targu wszyscy kupcy i okoliczni 
chłopi mogli swobodnie sprzedawać swoje 
towary jakiegokolwiek rodzaju i gatunku 
(w inne dni handel podlegał znacznym 
ograniczeniom). Rolę konkurencji wobec 
miasta opackiego mieli także spełniać rze-
mieślnicy zamieszkali w Małym Brzostku 
(w przywileju wspomniano o sukiennikach, 
piekarzach, rzeźni, łaźni i młynach). 
 Nie wiadomo, czy zamiar królewski 
został zrealizowany i czy choćby na krót-
ko Mały Brzostek stał się konkurentem 
większego. Czy utworzono tu odrębną radę 
miejską i ławę sądową? Brak dokumentów 
nie pozwala na udzielenie odpowiedzi na te 
pytania. Nie zachowały się też żadne ślady 
rynku – a doszukiwanie się go w miejscu 
dawnego placu gromadzkiego wydaje się 
być pomysłem chybionym. Źródła wspomi-

nają wprawdzie o błoniu, gdzie mieszczanie 
mieli targowicę na bydło i konie, ale chyba 
nie należy utożsamiać go z rynkiem. 
 W dokumentach z XV-XVI w. nie ma 
już wzmianek o Małym Brzostku, poja-
wia się natomiast termin „Suburbium” 
– Przedmieście. Widać więc, że mały 
sąsiad nie wytrzymał konkurencji i został 
wchłonięty przez miasteczko opackie. 
Po zniszczeniach zadanych przez wojska 
Jerzego II Rakoczego w połowie XVII w. 
teren ten został na nowo skolonizowany na 
polecenia opata tynieckiego i zamieniony 
na wioskę (Nawsie). Jej nazwa – typowa dla 
Małopolski – pochodzi od owalnego placu 
gromadzkiego („nawsie”), położonego w 
centrum wsi, wokół którego skupiały się 
zabudowania gospodarstw chłopskich. Na 
placu zazwyczaj znajdował się staw, sa-
dzawka względnie „moczydło” służące do 
moczenia lnu i konopii. Zazwyczaj płynął 
tam strumień, z którego czerpano wodę. 
Oprócz bydła i trzody pasano tam także 
gęsi. Od „nawsia” wybiegały drogi polne 
do poszczególnych niw trójpolówki.
 Niewątpliwie śladem królewskiego 
przedsięwzięcia było także odrębne wój-
tostwo brzosteckie, które występowało 
w źródłach jeszcze w XVI w. Wójtowie 
z Małego Brzostku, byli równocześnie 
posesorami sołectwa w Woli Brzosteckiej, 
gdzie nad Słonym znajdował się młyn. To 
on, a ściślej – dochody z nim związane stały 
się powodem burzliwych zatargów między 
wójtami. Ale to już inna historia, której 
wyjaśnienie, póki co, wypada odłożyć.

jeszcze o świadkach i wójcie
 Omawiany dokument lokacyjny Ma-
łego Brzostku został przygotowany pod 
okiem kanclerza Zacheusz. Opatrzono go 
pieczęcią królewską i podpisami świadków 
– wysokich urzędników: Dobiesława, 
kasztelana krakowskiego, Sędziwoja z 
Kalisza, Spytka z Krakowa, Jana Ligeza z 
Łęczycy, Demetriusza, marszałka i innych 
poddanych, godnych zaufania. Dodać 
wypada, że wspomniany w dokumencie 
Dymitr znał dobrze okolice Brzostku, boć 
przecie pochodził z pobliskich Kleci, które 
jego ojciec Iwan, bojar ruski, otrzymał 
w zamian za zasługi położone na rzecz 

Kazimierza Wielkiego w czasie walk o 
przyłączenie tamtejszych ziem do Pol-
ski. Dymitr zwał się nawet przez pewien 
czas Dymitrem z Klecia, ale z czasem, 
postępując po szczeblach kariery (pełnił 
kolejno najwyższe urzędy: podskarbiego i 
marszałka królestwa) – otrzymywał nowe 
nadania, w tym gród Goraj, gdzie przeniósł 
swoją główną siedzibę (dlatego nazywano 
go Dymitrem z Goraja). Był on bliskim 
współpracownikiem królów: Kazimierza 
Wielkiego, Ludwika Węgierskiego, zwo-
lennikiem i opiekunem królowej Jadwigi, 
a w końcu doradcą Władysława Jegiełły. 
Zmarł 2 II 1400 r. i został pochowany w 
kościele Franciszkanów w Zawichoście.
 Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do 
samego wójta Stanisława z Saspolina. Nie-
wiele możemy powiedzieć o jego dalszych 
losach. Jedno jest pewne - niedługo cieszył 
się wójtostwem w Małym Brzostku, bo już 
w 1407 r. wójtem brzosteckim był niejaki 
Klemens. Co stało się ze Stanisławem z 
Saspolina? Wiele wątpliwości wyjaśniłby 
zapewne dokument królewski z 1395 r., ale 
niestety – nie zachował się. Wspomniano o 
nim w zapisach sądowych sporządzonych 
w 1553 r. Przed sądem najwyższym prawa 
niemieckiego na zamku krakowskim toczył 
się wówczas spór między brosteckimi wój-
tami, którzy prezentowali swoje przywileje 
na wójtostwo. Okazano wówczas dokument 
króla z 1395 r., w którym monarcha wyrażał 
zgodę na sprzedaż wójtostwa Stanisławowi 
de Sasbowa. Jak należy rozumieć ten zapis? 
Czy wymieniony sprzedawał czy nabywał 
wójtostwo? Jeśli był sprzedającym, to 
należałoby utożsamiać go ze Stanisławem 
de Saspolin. A może chodziło o nowego 
właściciela? Wiadomo bowiem, że wój-
tami brzosteckimi byli Sąspowscy, zwani 
później Białowodzkimi. Jednak należała do 
nich część wójtostwa położona w Brzostku 
klasztornym.
 Wyjaśnienie tych wątpliwości wymaga 
dalszych badań. Historyk zajmujący się naj-
dawniejszymi dziejami Brzostku – odkryje 
zapewne jeszcze niejedną niespodziankę 
ukrytą w starych księgach. Inna sprawa, 
że ich wertowanie nie jest zadaniem ła-
twym...

Ks. Bogdan Stanaszek

W 2004 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących w Januszko-
wicach złożył wniosek o grant w ramach projektu MEN 

współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny „Pra-
cownie komputerowe dla szkół”. W efekcie zostaliśmy wytypowani 
do otrzymania bazy komputerowej. W związku z tym musieliśmy 
przygotować odpowiednie pomieszczenie, w którym od listopada 
2005 roku funkcjonuje nowoczesna pracownia informatyczna. 
Obecnie nasza szkoła dysponuje serwerem wraz z monitorem i 
systemem sieciowym oraz 10. nowoczesnej klasy stanowiskami 
komputerowymi dla uczniów. Otrzymaliśmy również wideopro-
jektor, drukarkę laserową, skaner i komputer przenośny. Razem ze 
sprzętem dostaliśmy oprogramowanie wraz z licencjami – Microsoft 
Windows XP Professional, Microsoft Office 2003, Opiekun Ucznia 
w Internecie oraz Mks_vir.
 Tak wyposażona pracownia na pewno usprawni i uatrakcyjni 
zajęcia dydaktyczne, nie tylko z informatyki.

Katarzyna Pietrucha-Nowak

pracownia komputerowa XXi wieku

Fot. K. Pietrucha-Nowak
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W dniu 16 stycznia 2006 r. w Centrum  
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 

odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Brzosteckiej. Pierwszym 
punktem spotkania było przedstawienie 
przez prezes Urszulę Wojnarowską sprawo-
zdania z działalności Towarzystwa za lata 
2001-2005. Za tej kadencji Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Brzosteckiej zostało 
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
Podmiotów Gospodarczych w Rzeszowie; 
uzyskano także NIP i REGON. Na wniosek 
Komisji Rewizyjnej udzielono wotum za-
ufania ustępującemu Zarządowi. W imieniu 
wszystkich członków towarzystwa ks. 
Bogdan Stanaszek podziękował pani prezes 
oraz członkom zarządu za dotychczasową 
pracę.
 W wyniku głosowania wyłoniono 
nowy zarząd, do którego weszli: Krzysztof 
Kolbusz (prezes), Wiesław Tyburowski 
(zastępca prezesa), Krystyna Szukała 
(skarbnik), Jolanta Lenkiewicz (sekretarz) 
i ks. Bogdan Stanaszek. W skład Komisji 
Rewizyjnej weszli: Elżbieta Tyburowska, 

Maria Kawalec, Stanisław Cholewiak, a w 
skład Sądu Koleżeńskiego: Zofia Fugiel, 
Teodor Siedlarski. 
 W dalszej części spotkania dyskutowano 
nad programem pracy na rok 2006/2007. 
Działalność Towarzystwa w tym okresie 
dotyczyć będzie głównie: 
	zbliżającego się jubile-

uszu 640-lecia nadania 
praw miejskich Brzost-
kowi (zwrócono uwagę 
na potrzebę powoła-
nia komitetu organi-
zacyjnego, do którego 
wejdą reprezentanci 
wszystkich środowisk 
gminy)
	odzyskania przez Brzo-

stek praw miejskich.
 Omawiano także inne 
propozycje dotyczące: od-
tworzenia historycznych 
strojów mieszczańskich, 
zachowania tradycji lu-
dowych związanych ze 

walne zebranie tMzB świętami kościelnymi; zwrócono uwagę 
na potrzebę otwarcia izby muzealnej w 
Brzostku. Następnie nowy zarząd przed-
stawił wniosek do Rady Gminy w Brzostku 
dotyczący uregulowania nazewnictwa ulic 
i placów w Brzostku. W zebraniu uczestni-
czył wójt gminy Leszek Bieniek.

TMZB

Nowy zarząd TMZB
Od lewej: ks. Bogdan Stanaszek, Wiesław Tyburowski, Jo-
lanta Lenkiewicz, Krystyna Szukała, Krzysztof Kolbusz

jasełka - w duchu tradycji i poczuciu 
więzi ze środowiskiem lokalnym

Scena z jasełek                    Fot. K. Pietrucha-Nowak

Szkoła to instytucja, która została powo-
łana nie tylko po to, aby kształcić umysły 

młodych, ale również w celu kultywowania i 
pielęgnowania tradycji narodowej, dawnych 
obrzędów i zwyczajów. Jej zadaniem jest 
troska o zachowanie wychowanka w spo-
łeczności lokalnej oraz umożliwienie mu 
odkrycia swojej tożsamości.
 W Preambule ustawy o systemie oświaty 
czytamy: „Oświata w Rzeczypospolitej 
Polskiej stanowi wspólne do-
bro całego społeczeństwa (…) 
kształcenie i wychowanie służy 
rozwijaniu u młodzieży poczucia 
odpowiedzialności, miłości Ojczy-
zny oraz poszanowania polskiego 
dziedzictwa kulturowego (…).”
 Zatem rola nauczyciela wy-
chowującego sprowadza się do 
budzenia szacunku dla dobra 
wspólnego jako podstawy życia 
społecznego oraz przygotowa-
nia między innymi do życia w 
społeczności lokalnej, w duchu 
tradycji kulturowych i patriotycz-
nych.
 Współczesna szkoła musi być 
otwarta na środowisko, w którym 
istnieje, współpracować z nim, wychodzić 
z różnymi inicjatywami mającymi na celu 
między innymi integrację społeczności 
lokalnej.
 Mając na uwadze powyższe cele i 
wartości, dnia 29 stycznia młodzież klasy 
II gimnazjum w Januszkowicach zapre-
zentowała mieszkańcom wsi Opacionka 
i Januszkowice „Jasełka, czyli misterium 
Bożego Narodzenia”. Widowisko miało 
miejsce w Domu Ludowym w Opacionce.
Jasełka to rodzaj misterium, spektaklu tea-
tralnego, inscenizacja wydarzeń związanych 

z narodzinami Jezusa. Nazwa „jasełka” jest 
zdrobnieniem słowa „jasła”, czyli „żłób”. 
Podobnie jak inne misteria religijne, jasełka 
zostały zapoczątkowane przez tzw. dialogi 
wywodzące się z teatru rzymskiego, a także 
franciszkańską tradycję adoracji Dzieciąt-
ka Jezus w scenerii Narodzenia (szopka, 
żłóbek). W Polsce jasełka pojawiły się 
u schyłku średniowiecza początkowo w 
klasztorach, a następnie w bursach akade-

mickich, na rynkach miast itp.
 Jasełka przedstawiają główne momenty 
Narodzenia: pokłon aniołów, pasterzy, 
Trzech Króli. Prezentują także epizody z 
udziałem króla Heroda – rozkaz dokonania 
rzezi niewiniątek, rozmowę z mędrcami 
żydowskimi, ścięcie króla i zabranie go 
do piekła przez diabła. Obok wątków o 
charakterze religijnym pojawiają się sceny 
komiczne z udziałem przedstawicieli róż-
nych grup społecznych czy zawodowych. 
Dialogi mają rozmaity charakter: od tekstów 
literackich po ludowe. Towarzyszą im śpie-

wane kolędy i pastorałki. Jasełka wystawia 
się przeważnie w okresie od Bożego Naro-
dzenia do Matki Boskiej Gromnicznej, czyli 
do 2 lutego. Według tradycji kościelnej, 
pierwsze jasełka, za zgodą papieża, wystawił 
św. Franciszek z Asyżu.
 Misterium przygotowane przez naszych 
uczniów składało się z głównych momentów 
Narodzenia, a dodatkowo było wzbogacone 
o epizody z udziałem Heroda. Obrazom 
towarzyszyła odpowiednio dobrana muzyka 
żydowska wzmagająca napięcie oraz woń 
kadzidełek działająca na zmysły odbior-
ców. Poszczególne sceny i akty przedzie-
lały kolędy przy akompaniamencie gitary. 

Opracowaniem jasełek zajęły 
się nauczycielki, języka polskie-
go i plastyki, przy współpracy 
z rodzicami uczniów. Uczniowie 
sami przygotowali stroje oraz 
potrzebne rekwizyty. Swój wkład 
w organizację przedsięwzięcia 
miał również sołtys wsi Opacion-
ka, który zadbał o to, aby sala była 
należycie ogrzana i przygotowana 
na przyjęcie widowni, która nie 
zawiodła. Na występy przybyli 
nie tylko starsi, ale również mło-
dzież i dzieci.
 Swoją obecnością zaszczycili 
nas również zaproszeni goście 
– ksiądz Tadeusz Preis oraz ksiądz 
proboszcz Mariusz Cymbała. Ro-

dzice przygotowali poczęstunek dla gości i 
występujących. Również widzowie w trak-
cie przedstawienia mogli poczęstować się 
ciastem, wypić ciepłą herbatę czy kawę.
 Mimo że okres bożonarodzeniowy do-
biegł końca 2 lutego, zdecydowaliśmy, aby 
jasełka obejrzeli również chorzy, którzy 11 
lutego w Domu Ludowym w Opacionce 
mieli swoje spotkanie zorganizowane przez 
księdza proboszcza Mariusza Cymbałę oraz 
parafialny Caritas z okazji Światowego Dnia 
Chorych.

Marta Karmelita
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Uczęszczając do brzosteckiej podsta-
wówki lub posyłając swoje dzieci, 

zwykle nie zastanawiamy się, jak bogata 
historia i siła tradycji związana jest z tą 
placówką. Warto poznać to dziedzictwo 
kulturowe naszej Małej Ojczyzny i prze-
kazać je młodemu pokoleniu. Dlatego w 
październiku 2005 roku Publiczna Szko-
ła Podstawowa im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Brzostku przystąpiła do 
I edycji międzynarodowego Konkursu 
pt. „Szkoła z tradycją”, organizowane-
go przez Fundację „Szansa”. Ogólnym 
celem konkursu jest pokazanie wielolet-
niej tradycji swej placówki oświatowej 
oraz jej znaczenia dla życia społeczności 
lokalnej. 
 Kształcenie na elementarnym pozio-
mie zaczęło się w mieście Brzostek już 
ponad 600 lat temu. Społeczność Szkoły 
Podstawowej w Brzostku pragnie coraz 
godniej kontynuować tę chlubną trady-
cję, dlatego przystąpienie do powyższego 
konkursu jest sprawą oczywistą. Zespół 
nauczycieli bloku humanistycznego 
przygotował projekt konkursowy pt. 
„Teraźniejszość jest tylko mgnieniem 
oka...”. Został on zakwalifikowany do 
pierwszego etapu i znajduje się na stronie 
internetowej www.fundacjaszansa.org. W 
imię patriotyzmu lokalnego zachęcamy 
do zapoznania się z tym projektem i 
głosowania na niego!
 Tym artykułem przybliżamy Czytel-
nikom najważniejsze założenia podjętej 
inicjatywy oraz chcemy zapoczątkować 
cykl publikacji poświęcony wielowieko-
wej historii i dorobku dnia dzisiejszego 
brzosteckiej Szkoły Podstawowej.
 1. Krótki opis placówki: Szkoła w 
Brzostku istniała już na początku XV wieku. 
W 1407 roku jej wychowanek, Mateusz 
syn Piotra, zapisał się na Uniwersytet Kra-
kowski. Przez stulecia zmieniała się nazwa 
placówki i sposób organizacji. W obecnej 
formie Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku 
została powołana w 1973 roku, kiedy od-
dano do użytku nowy budynek. Szkoła jest 
kompleksem składającym się z dwóch bu-
dynków dydaktycznych, sali gimnastycznej, 
bloku żywieniowego z zapleczem, zespołu 
boisk. Dyrektorem jest mgr Maria Przebię-
da. W 20 oddziałach uczy się 422 dzieci i 
pracuje 32 nauczycieli pełnozatrudnionych 
i 9 niepełnozatrudnionych. W środowisku 
szkoła wyróżnia się działaniami związany-
mi z edukacją regionalną, realizacją wielu 
projektów, organizacją imprez i uroczysto-
ści środowiskowych, zajęć pozalekcyjnych 
oraz dbałością o bezpieczeństwo i wszech-
stronny rozwój uczniów. Najważniejsze jej 
dokonania to: wysokie wyniki egzaminów 
zewnętrznych, 100% promocji uczniów, ich 
sukcesy w licznych konkursach i turniejach, 
bardzo dobra współpraca ze środowiskiem 
lokalnym i rodzicami, zdobywanie środków 
pozabudżetowych na swe potrzeby.
 2. Skrócony opis zgłaszanej inicjaty-
wy: Społeczność Szkoły Podstawowej w 
Brzostku przystępuje do konkursu SZKOŁA 
Z TRADYCJĄ, ponieważ szczycimy się 

bogatą i niepowtarzalną historią naszej 
placówki oraz jej Patronem. Dlatego co 
roku uroczyście obchodzimy Dzień Komisji 
Edukacji Narodowej i organizujemy oko-
licznościowe przedstawienia. Szczególne 
wydarzenie miało miejsce 11 październi-
ka 2003 roku. Był to JUBILEUSZ - 30 
lecia otwarcia nowej szkoły i nadania jej 
imienia Komisji Edukacji Narodowej. 
Swoją obecnością zaszczycili nas: poseł, 
ks. biskup, przedstawiciele: kuratorium, 
władz samorządowych, policji, instytucji 
wspierających szkołę oraz mieszkańcy. 
Uczniowie przygotowali spektakl pt. 
Rozmowy o edukacji przenoszący nas w 
epokę Oświecenia. Następnie w uroczystej 
akademii oddano hołd osobom zasłużonym 
dla rozwoju oświaty w Brzostku. Ponadto 
zgromadzeni mogli obejrzeć prace regio-
nalnych twórców ludowych, zdjęcia sprzed 
30 lat, prace naukowe absolwentów i inne 
wystawy. 
 Na co dzień uczniowie na lekcjach mogą 
poznawać dzieje swej Małej Ojczyzny. 
Wykonali wiele prac dotyczących historii 
i walorów przyrodniczych Ziemi Brzoste-
ckiej. Zainteresowanie wzbudzają albumy 
uczniów: Moja miejscowość i okolice. 
Lekcje odbywają się również w Szkolnej 
Izbie Pamięci, gdzie dzieci mają kontakt 
ze źródłem historycznym. Powodzeniem 
cieszą też szkolne konkursy historyczne: 
O Brzostku i Gminie. 
 Dyrektor Maria Przebięda wraz z Radą 
Pedagogiczną i Stowarzyszeniem Promo-
cji i Rozwoju Gminy Brzostek angażuje 
rodziców, lokalne władze, firmy i miesz-
kańców do czynnego uczestnictwa w uro-
czystościach i imprezach środowiskowych 
organizowanych przez szkołę. Przykładem 
są projekty: WIEŚ PODKARPACKA W 
DRODZE DO WSPÓLNEJ EUROPY; 
KURSY AGROTURYSTYCZNE; SZKOŁA 
BIZNESU I MARKETINGU; SZYJMY RA-
ZEM; MIKROPOŻYCZKI DLA TERENÓW 
WIEJSKICH; PRACOWNIA KOMPU-
TEROWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ; 

szkoła podstawowa w Brzostku - 600 lat tradycji
DZIEDZICTWO KULINARNE I LOKALNE 
PRODUKTY ROLNE - SZANSĄ NA ROZ-
WÓJ GMINY BRZOSTEK; POMOCNA 
DŁOŃ. Od dwóch lat w maju uczniowie 
naszej szkoły wraz z nauczycielami i 
rodzicami wspólnie organizują MAJÓW-
KĘ – RODZINA I SZKOŁA RAZEM 
W PRACY I ZABAWIE. Jest to festyn 
rodzinny połączony z występami dzieci, 
serwowaniem regionalnych smakołyków 
i loterią fantową. To okazja do prezentacji 
wyrobów artystycznych oraz produktów 
okolicznych rzemieślników i twórców lu-
dowych. W festynie biorą udział wszyscy 
uczniowie: najmłodsi wystawiają bajki, 
inni zaangażowani są w pokazie tańców 
narodowych i nowoczesnych, prezentują 
najmodniejsze stroje sezonu. Wielu miesz-
kańców z zapałem włącza się w to miłe i 
pożyteczne dzieło.
 Ponadto w szkole organizowane są 
między innymi: okolicznościowe akademie 
z okazji świąt państwowych z udziałem 
Sztandaru Szkoły; WSPÓLNY OPŁATEK z 
udziałem rodziców oraz władz samorządo-
wych i instytucji wspierających szkołę; wy-
stawy artystyczne kultywujące regionalne 
obyczaje; prezentacje BRZOSTECKIEGO 
DZIEDZICTWA KULINARNEGO. 
Jesteśmy dumni ze swej szkoły, mocno 
wierzymy, że nasi następcy nie zapomną 
o jej wyjątkowym charakterze. Temu słu-
ży przystąpienie do Konkursu, w ramach 
którego, jako cała społeczność szkolna, 
zamierzamy:
- kontynuować powyższe działania kul-

tywujące tradycję naszej szkoły oraz 
regionalne i narodowe dziedzictwo,

- opublikować książkę pt. ZARYS DZIEJÓW 
SZKOŁY W BRZOSTKU,

- zorganizować nowy konkurs historyczny: 
600 LAT SZKOŁY W BRZOSTKU,

- wydawać szkolną gazetkę.
Cdn.

Nauczyciele bloku humanistycznego  
Samorząd Uczniowski

29 stycznia ok. godziny 8 rano 
jednostka Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej w Brzostku otrzymała 
informację ze stanowiska Kiero-
wania Państwowej Straży Pożarnej 
w Dębicy, że w okolicy mostu 
pomiędzy Brzostkiem a Skurową 
jest przymarznięty do lodu łabędź. 
Przebywał on tam od dłuższego 
czasu doskonale radząc sobie z 
niską temperaturą. Był atrakcją 
dla okolicznych mieszkańców, a w 
szczególności dzieci. Jednak mróz 
spowodował oblodzenie skrzydeł i 
ogona, a w konsekwencji przyma-
rzanie do lodu. 
 Jednostka po przybyciu na miejsce zła-
pała go i przekazała sympatykowi ptactwa 
dzikiego, gdzie będzie miał bardzo dobre 

uratowali 
łabędzia

Fot. P. Batycki
warunki aby odzyskać siły do powrotu na 
łono natury. 

PrezesOSP  
Kazimierz Kłęk
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W 2006 roku w gminie Brzo-
stek zostaje wprowadzona 

segregacja odpadów komunal-
nych. Zbierane będzie: szkło, 
plastik, papier, puszki-metal. W 
związku z tym informujemy, że 
każdy właściciel (użytkownik 
nieruchomości) ma obowiązek 
zawarcia umowy na odbiór odpa-
dów komunalnych. Umowę należy 
podpisać w Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Brzostku, lub z innym podmiotem 
posiadającym zezwolenie Wójta 
Gminy Brzostek na odbiór od-
padów - aktualne ceny za odbiór 
odpadów w ZGKiM Brzostek:
1. Odpady segregowane 1,28 zł 

brutto na miesiąc od jednej osoby 
zamieszkującej nieruchomość;

2. Odpady niesegregowane 2,57 zł brutto na miesiąc od jednej osoby 
zamieszkującej nieruchomość;

3. Zakup worka na odpady pozostałe z segregacji (balast) 5,00 zł za 
1 sztukę.

W gospodarstwie domowym zwolnione z tych opłat są:
1. trzecie i kolejne dziecko w rodzinie do 18 roku życia (a uczące 

się do 24 roku życia), 

2. osoby powyżej 75 roku życia 
 W przypadku właścicieli nieruchomości (użytkowników), którzy 
nie podpiszą umów na odbiór odpadów komunalnych, zgodnie z 
art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach; zostanie wydana z urzędu decyzja 
administracyjna, ustalająca opłatę 5 zł miesięcznie, od każdej osoby 
zamieszkującej nieruchomość. 

(MM)

segregujemy 
odpady

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamienicy Dolnej dotych-
czas liczyła sześć klas i jeden oddział przedszkolny. Dzięki 

wdrożeniu przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeń-
skiego w Warszawie projektu edukacyjnego współfinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej - Ośrodki Przedszkolne 
„Szansa na dobry start” w naszej szkole zaczął funkcjonować 
ośrodek przedszkolny skupiający dzieci w wieku 3-5 lat.
 Uroczyste otwarcie ośrodka miało miejsce 20 stycznia 
2006 roku. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wizytator Ku-
ratorium Oświaty w Rzeszowie Pani Maria Koziara-Czapla, 
przedstawiciele organu prowadzącego – Wójt Gminy Brzostek 
Pan Leszek Bieniek, Wójt do Spraw Oświaty Gminy Brzostek 
Pan Jan Szczepanik, Radna Powiatu Dębickiego, a zarazem 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzostku Pani Maria Prze-
bięda, lokalne władze wsi: radny Pan Marian Ptaszek, sołtys 
Pan Paweł Machaj, przyjaciel naszej szkoły Pan Wojciech 
Grzesiakowski, który wspiera nas finansowo, przewodnicząca 
Rady Rodziców Pani Magdalena Machaj, przedstawiciele Rady 
Rodziców: Pani Anna Mordel i Małgorzata Serafin.
 Powstanie ośrodka pozwoliło na skupienie w nim dzieci 
pochodzących ze wsi, często z rodzin o niskim statusie spo-
łeczno-ekonomicznym.
 Badania dowiodły, że dzieci mające mniejsze szanse na 
osiągnięcia w szkole powinny dla ich wyrównania uczestniczyć 
w wysokiej jakości zajęciach edukacyjnych już od wczesnego 
wieku przedszkolnego. Ośrodek funkcjonujący w naszej szkole 
stwarza warunki umożliwiające dzieciom nabywanie wiedzy i 
umiejętności potrzebnych im do satysfakcjonującego startu w 
szkole. Cel ten realizowany jest poprzez organizowanie zajęć 
opartych na jak największej aktywności dzieci i współpracę z 
rodzicami.
 Wyrażam radość i satysfakcję, że dzięki wsparciu Fundacji 
Rozwoju Dzieci, organu prowadzącego, rodziców i pracy na-
uczycieli udało się doprowadzić do powstania w naszej szkole 
Ośrodka Przedszkolnego „Szansa na dobry start”. 

Dyrektor SP w Kamienicy Dolnej 

ośrodek przedszkolny szansą na dobry start

Zaproszeni goście na uroczystości otwarcia

Dzieci z ośrodka przedszkolnego ze swoimi starszymi kolegami
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Zbliża się „Wielki Post”. Wielu robi 
sobie postanowienie, że w tym czasie 

nie będzie spożywać alkoholu. Czasem 
jest to postanowienie nierealne i nie uda 
się nam go do końca dotrzymać. Ja nie 
raz też takie próby podejmowałem i nie 
zawsze wytrwałem. Teraz dzięki Bogu 
już 4 lata minęło jak nie piję, a 1 rok jak 
nie palę papierosów. Jeszcze jeden nałóg 
mi pozostał, który muszę zwalczyć, ale to 
bez komentarza pozostawiam. Tych rad 
nie trzeba traktować tak dosłownie lecz 
jeśli Ci się uda choć parę dni wytrzymać 
bez alkoholu i choć parę punktów z tych 
rad zrealizujesz, to możesz powiedzieć, że 
zrobiłeś pierwszy krok, aby później wstąpić 
w szeregi abstynentów.
1 dzień - właśnie dzisiaj chcę podjąć próbę 
przeżyć ten dzień bez alkoholu i uczyć się 
mówić „Nie” gdybym był przypadkiem 
częstowany.
2 dzień - dzisiaj chcę się poważnie zasta-
nowić, aby pochopnie nie postanowić od 
razu załatwić i rozwiązać problemy całego 
mojego życia.
3 dzień - dzisiaj chcę być szczęśliwy, zakła-
dam sobie, że na tyle mogę być szczęśliwy, 
ile tego szczęścia mogę innym okazać.
4 dzień - dzisiaj podejmę próbę, aby się 
dostosować do wszystkich, a nie próbować 
dostosować kogoś do swoich własnych 
życzeń i zachcianek.
5 dzień - dzisiejszy dzień w całości poświę-
cę Bogu i jakikolwiek los mnie spotka będę 
za to dziękował.
6 dzień - dzisiaj chcę ćwiczyć swój umysł, 
podejmę się rozwiązać trudną krzyżów-
kę.
7 dzień - zechcę poznać rzeczy godne 
poznania, poczytam ciekawą książkę lub 
oglądnę dobry program w telewizji.
8 dzień - zechcę dziś nauczyć się zrobić coś 
czego jeszcze w życiu sam nie zrobiłem.
9 dzień - będę robił tylko rzeczy wyma-
gające wysiłku, myślenia, skupienia oraz 
koncentracji.
10 dzień - dzisiaj zechcę ćwiczyć moją 
silną wolę na trzy sposoby. Zrobić coś 

dobrego, a nie chwalić się tym, zrobić 
dwie rzeczy, na które nie mam najmniej-
szej ochoty.
11 dzień - dzisiaj chociażbym został wy-
śmiany lub obrażany, to nie okażę nikomu, 
że moje uczucia zostały zranione.
12 dzień - dzisiaj chcę mieć plan postępo-
wania, nie muszę trzymać się go ściśle lecz 
muszę zrealizować go w całości.
13 dzień - może być pechowym, to też 
spróbuję się odizolować od wszystkich. 
Spojrzę wtedy na moje życie z lepszej 
perspektywy.
14 dzień - dzisiaj zechcę pozbyć się obaw, 
a cieszyć się tym co piękne. Zaufam Bogu, 
że dając z siebie dużo mogę dużo więcej 
zyskać.
15 dzień - dzisiaj chcę być zadowolony z 
otoczenia, to też chcę dobrze wyglądać, 
być ogolony, odpowiednio ubrany, każdego 
pozdrowić i się mu ukłonić.
16 dzień - postaram się być uprzejmym, 
nikogo nie krytykować i nie szukać dziury 
w całym.
17 dzień - dzisiaj spróbuję nie zmieniać 
nikogo i nikogo nie pouczać oprócz sa-
mego siebie.
18 dzień - dzisiejszy dzień poświęcę na spa-
cer i odwiedzę moich dwóch najgorszych 
wrogów starając się z nimi pogodzić. 
19 dzień - dzisiaj postaram się o porządek, 
poukładam wszystko na swoje miejsce w 
szafach i w pokoju. 
20 dzień - dzisiaj pomimo złego humoru 
będę uśmiechnięty i postaram się kogoś 
pochwalić, chociażbym wiedział, że nie 
jest tego godzien.
21 dzień - dzisiaj postaram się nie bać, 
że z planowanych spraw może mi się coś 
nie udać.
22 dzień - dzisiaj choć jestem zmęczony 
i leniwy do pracy, to jednak zrobię coś za 
kogoś lub przynajmniej zaoferuję chęć 
pomocy.
23 dzień - dzisiejszy dzień poświęć tylko 
dla siebie i swojej radości. Bo jesteś tak 
młody jak twoja wiara, tak stary jak two-
je zwątpienie, tak szczęśliwy jak twoja 

czterdzieści dobrych rad  
na „czterdzieści dni postu”

nadzieja.
24 dzień - dzisiaj spójrz na człowieka ocza-
mi Boga i czy ma on 16 lat, czy 70. obdarz 
go urokiem zachwytu i zdumienia.
25 dzień - dzisiaj będę się starał ćwiczyć 
w cierpieniu, postaram się nie okazywać 
bólu, ani o nim nie mówić.
26 dzień - dziś zrezygnuję z czegoś co 
bardzo lubię i ofiaruję to bardziej potrze-
bującemu ode mnie.
27 dzień - odwiedzę chociaż jedną osobę 
chorą lub samotną.
28 dzień - napiszę do rodziny lub znajo-
mych list, albo przedzwonię i zapytam o 
zdrowie.
29 dzień - w tym dniu nie będę się smucił 
i narzekał na swoje niepowodzenia lecz 
postaram się cieszyć ze szczęścia innej 
osoby.
30 dzień - dzisiaj nie zrobię niczego 
takiego, co jutro zmusiłoby mnie do 
kłamstwa.
31 dzień - dzisiaj postaram się pościć 
całkowicie lub przeżyć dzień o chlebie i 
wodzie.
32 dzień - w tym dniu poćwiczę swą mowę, 
aby nie mówić za dużo i wyrzucić ze swego 
słownika słowa nieocenzurowane.
33 dzień - w tym dniu przyjrzę się sobie w 
lustrze i sprawdzę, czy sam się poznaję.
34. dzień - dzisiejszy dzień poświęcę spra-
wom finansowym i zrobię listę wydatków; 
jeśli zaoszczędziłem trochę pieniędzy to 
podzielę się nimi z potrzebującymi.
35 dzień - właśnie dzisiaj poszukam w 
swojej zagrodzie i piwnicy wszystkich 
butelek z piwa, wódki, wina i zrobię z 
nimi porządek.
36 dzień - zrobię przegląd wszystkich ście-
żek i dróg, i sprawdzę, czy prowadziły mnie 
w dobrym, czy też złym kierunku.
37 dzień - zapytam znajomych i rodzinę, 
czy zauważyli u mnie jakieś pozytywne 
zmiany. Jeśli tak, to mogę być dumny, że 
dobrze przeżyłem okres postu.
38 dzień - dzisiaj odkurzę swoją wagę i 
zważę się oraz swoje dobre i złe uczynki.
39 dzień - dziś zrobię rachunek sumienia 
z całego swego życia i zadumam się nad 
nim.
40 dzień - w tym dniu spotka Cię może ra-
dość lub smutek. To nie smuć się. Chrystus 
i za Ciebie został ukrzyżowany.

Józef Samborski

kącik  
zdrowia  
apteki „Vita”
niepokoje  
naszych maluchów
Stany niepokoju jak pobudzenie, płacz-

liwość oraz zaburzenie snu występują 
u niemowląt i małych dzieci dość często 
i mogą przebiegać z gorączką. Dziecko 
jest niespokojne z powodu przeziębienia, 
wyrzynających się ząbków oraz po szcze-

pieniu. Infekcje u dzieci mają często inny 
przebieg niż u dorosłych i charakteryzują się 
odmiennymi objawami. Jest tak dlatego, że 
układ odpornościowy dzieci nie jest w pełni 
rozwinięty. Kształtuje się on z wiekiem i z 
tego powodu maluchy chorują częściej niż 
dorośli. Zazwyczaj zapadają na infekcje 
górnych dróg oddechowych wywołanych 
przez wirusy.
 Zachorowania zdarzają się nawet 8 
- 12 razy w roku. Od piątego roku życia 
częstotliwość infekcji spada zazwyczaj do 
2 rocznie.
 Przeziębieniom u dzieci towarzyszy 
najczęściej niepokój oraz gorączka która 
jest celową reakcją organizmu na infekcje. 
Bezpośrednio hamuje rozwój drobnoustro-
jów, dlatego nie zawsze należy dążyć do 

szybkiego obniżenia temperatury.
W praktyce lekarskiej termin gorączka 
obejmuje:
- stan podgorączkowy 37,1 - 38
- gorączka umiarkowana 38,1 - 39
- gorączka wysoka powyżej 39
 Dopiero przy gorączce powyżej 38,5 
powinniśmy pomyśleć o jej obniżeniu. Na 
rynku dostępne są liczne środki przeciwgo-
rączkowe w postaci syropów zawierające 
paracetamol. Gdy dziecko jest przeziębio-
ne, ma gorączkę a także po szczepieniach 
ochronnych można również zastosować 
czopki homeopatyczne. Ze względu na duży 
stopień bezpieczeństwa mogą być stosowa-
ne od pierwszych dni życia dziecka.

Dużo zdrowia!
M. i M. Godawska
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Wójt Gminy Brzostek ogłasza I PUBLICZNY 
PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach 
Bogusz stanowiącej własność Gminy Brzostek

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona 
zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nie-
ruchomość: 
Działka oznaczona nr ewidencyjnym 516/22 o pow. 0,54 ha 
położona w Siedliskach - Bogusz, objęta Księgą Wieczystą 
Nr 26 654, stanowiąca własność Gminy Brzostek
Nieruchomość położona jest w obrębie gruntów rolnych. Dojazd 
drogą utwardzoną. Nieruchomość jest użytkowana rolniczo. 
Użytki stanowią RIVb - 0,33 ha, RV - 0,21 ha.
Teren płaski w kształcie nieforemnym.
Działka nie jest objęta planem zagospodarowania gminy 
Brzostek (ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Brzostek przestały obowiązywać z dniem 
01.01.2003r., na podstawie art.67 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym Dz.U.Nr 15 z 1999 r.,poz.139).
Zgodnie z art.3,ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.o kształ-
towaniu ustroju rolnego (Dz.U.Nr 64, poz.592), poza wyjątkami 
określonymi w art.3 ust.7 tej ustawy, Agencji Nieruchomości 
Rolnej przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowych nieru-
chomości.
Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu przy 
zawieraniu umowy sprzedaży, zobowiązany będzie do złożenia 
następujących dowodów, o których mowa w art.7 ust.1-5 w/w 
ustawy tj.: dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospo-
darstwa rolnego - oświadczenie prowadzącego gospodarstwo, 
poświadczone przez Wójta Gminy Brzostek.

Cena wywoławcza działki nr 516/22 wynosi: 2 189,00 zł (słow-
nie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych) 
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 219,00 zł (słownie: 
dwieście dziewiętnaście złotych).

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 16 MAR-
CA 2006r. O GODZ. 1000 W BIURZE WÓJTA GMINY

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium 
w wyżej wymienionej wysokości do dnia 13 marca 2006r. 
do Kasy Urzędu Gminy w Brzostku, lub na konto: Bank 
Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Brzostku Nr 59 85890006 
0080 0210 2020 0005

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zali-
cza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium 
ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako 
nabywca uchyliła się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży w 
dniu wyznaczonym do stawienia się w Kancelarii Notarialnej. 
Koszty umowy notarialnej pokrywa kupujący.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn. 
W razie wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa 
kupujący.

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek

Wójt Gminy Brzostek zgodnie z art. 35 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 
2004r.Nr 261, poz.2603) podaje do publicznej wiadomości wykaz 
lokali użytkowych położonych w domu ludowym w Siedliskach-
Bogusz i w Głobikówce (sklep) przeznaczonych do najmu w 
drodze przetargu, stanowiących własność Gminy Brzostek.
 Wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń  oraz na stronie 
internetowej Urzędu Gminy od dnia 31.01.2006r. do 28.02.2006r. 
Bliższe informacje w siedzibie Urzędu -pokój nr 5

Kantor Wymiany Walut
Brzostek, ul Rynek 12 - sklep GS

Zapraszamy od 8:00 do 15:30 - Atrakcyjne ceny
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ROZWIĄZANIE: 
Wiadomości Brzosteckie 2/2006

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Poziomo:
1) Do podpierania rośliny; 3) Sytuacja 
bez wyjścia; 5) Nie pion i nie poziom; 
10) Obywatelka Ekwadoru; 11) Dzier-
żawa; 12) Czasem wisi na nim życie; 
13) Pomijanie, nieuwzględnianie;  
15) Lotnictwo dla rolnictwa; 21) Fan 
sportu; 22) Tarcza Zeusa; 24) Stolica 
Szwecji; 25) Jednostka natężenia prą-
du; 27) Domek Eskimosa; 29) Sercowy 
wykres; 30) Nieprzetłumaczalne wyra-
żenie; 31) Mniejsza od powiatu.

Pionowo:
1) Twórca prepararu torfowego;  
2) mebel do przechowywania naczyń;  
4) Niemiecki samochód; 6) Samocho-
dowy sygnał; 7) Miasto nad Sanem;  
8) Wiertło; 9) Rosyjski poeta i baj-
kopisarz (1769-1844); 13) Między 
Anią a Anną; 14) „więc” po łacinie;  
16) Rysunkowa zagadka; 17) Ozdobny 
świecznik; 18) Pudełko na tabakę;  
19) Dawni Hiszpanie; 20) Wiara w je-
dynego Boga; 21) Na rękach oskarżo-
nego; 23) Pokarm bogów; 26) kobieta; 
28) Medykamenty.

Litery z kratek ponumerowanych w 
prawym dolnym rogu utworzą roz-
wiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu 
zamieszczonego niżej dostarczone do 
dnia 10 marca 2006 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzed-
niego numeru: NIKT NIE JEST 
PROROKIEM WE WŁASNYM 
KRAJU
Nagrodę książkową wylosował 
PAWEŁ SMOLEŃ z Brzostku
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do GOK w Brzostku.

J. Nosal

Firma Lotto postanowiła zrobić ba-
dania, co przeciętni ludzie zrobiliby 
z główną nagrodą. Przed kolekturą 
pytają o to mężczyznę wysiadającego z 
syrenki, a ten odpowiada, że na pewno 
kupiłby jakiś lepszy samochód. Inny 
odpowiedział, że może wybrałby się 
do Afryki. Nagle pod kolekturę pod-
jeżdża wspaniały, wypasiony Audi 

A8. Wysiada z niego super elegancki 
gość. Ankieter pyta go, co zrobił by 
z wygraną, a ten po chwili namysłu 
odpowiada: - Na pewno spłaciłbym 
zaległy ZUS no i podatek. Ankieter 
na to: - No dobrze, a co z resztą? - A 
reszta niech czeka...

		
Do domu klienta apteki dzwoni ap-
tekarz:
- Dzień dobry, przepraszam, że pana 
niepokoję, ale zaszła pomyłka przy 
wczorajszym zakupie.
- Taaak? A co się stało?
- Kupował pan tymianek dla teściowej, 

a my omyłkowo wydaliśmy cyjanek.
- No i jaka to różnica?
- Cztery pięćdziesiąt.

		
Żona do męża prowadząc samochód; 
- Spójrz, co za okropny policjant! 
Biegnie cały czas przed samochodem, 
jakby chciał żebym go przejechała. Co 
mam robić? - Jak najszybciej zjedź z 
chodnika!

		
Fryzjer do klientki z tłustymi wło-
sami: 
- Strzyżenie, czy wymiana oleju?
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Od listopada rozpoczęliśmy realizację 
działań założonych w projek-

cie Szkoły Marzeń. Wszystkie zajęcia 
odbywają się według opracowanego i 
ustalonego wspólnie z uczniami oraz 
prowadzącymi harmonogramu. Uczniowie 
naszej placówki realizują swoje marzenia, 
uczestnicząc w działaniach, jakie oferuje 
im szkoła. Należą do nich następujące 

propozycje:
- „Poznajemy techniki rękodzielnicze – tkactwo” – warsztaty pracy 

twórczej,
- „Teatr codzienny” – warsztaty teatralne, 
- „Podaj rękę” – ognisko misyjne, 
- „Równe szanse” – zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, gimna-

styka korekcyjna i inne,
- zajęcia artystyczne „Mały artysta”,
- „Komputer bez tajemnic” – warsztaty informatyczne dla klas I 

– III oraz IV – VI,
- „Podróżujemy po świecie baśni” – spotkania edukacyjne,
- „Odrób lekcje z nami” – zajęcia świetlicowe, pomoc nauczycieli 

w odrabianiu zadań domowych ,
- Warsztaty dziennikarskie.
 Wszystkie wspomniane działania podejmujemy w ramach zajęć 
pozalekcyjnych, odbywających się w ciągu tygodnia, jak również 
w soboty czy podczas ferii zimowych. W ten sposób z pożytkiem 

zagospodarowujemy czas wolny swoim wychowankom, łącząc 
przyjemne z pożytecznym.
Do dnia dzisiejszego zrealizowaliśmy następujące zadania:

warsztaty dziennikarskie
 Ich uczestnikami jest grupa chętnych uczniów z klasy V i VI. 
Podczas zajęć uczniowie kształtowali umiejętności precyzyjnego 
przekazywania informacji, redagowania artykułów własnych oraz 
analizowania informacji prasowych. Efektem pracy młodych 
dziennikarzy jest redagowanie we współpracy z gimnazjum ga-
zetki szkolnej. Na jej łamach zamieszczają swoje prace – relacje 
z wydarzeń szkolnych, klasowych, własne wrażenia z filmu czy 
lektury, uzupełniają dział rozrywki czy kącik kulinarny, w którym 
zamieszczają przepisy proste do wykonania przez ich rówieśników. 
By zachęcić swoich kolegów do nabywania gazetki, zaproponowali 
zamieszczanie artykułów przypominających w swej treści najważ-
niejsze wiadomości z poszczególnych przedmiotów, w ramach po-
wtórki przed sprawdzianem. Uczestnicy warsztatów zorganizowali 
również ścienną gazetkę informacyjną w sali, w której odbywają 
się zajęcia. Wykonali oni napisy i zredagowali teksty informujące 
o istocie i funkcji języka. Zamieścili na niej także cytaty sławnych 
ludzi, odnoszące się tematycznie do języka. Mali dziennikarze 
szkoły marzeń, jak nazwali siebie uczestnicy warsztatów, wyszli z 
propozycją, aby przeznaczyć jedną stronę dla najmłodszych, gdzie 
mogliby znaleźć np. kolorowankę lub zamieszczać ich własnoręcz-
ne prace plastyczne, co przyczyniłoby się do zwiększenia udziału 

szkoła Marzeń w szkole podstawowej w nawsiu Brzosteckim

Droga powiatowa numer 0317 z Ka-
mienicy Dolnej do Siedlisk Bogusz 

ma 6 km długości i 6 mostów. Płynąca 
obok rzeka Kamienica co jakiś czas, po 
gwałtownych ulewach, niszczy drogę. Tak 
właśnie jest w Gorzejowej. 

Zarządcą dróg powiatowych jest Zarząd 
Powiatu w Dębicy. W jego imieniu działa 
Zarząd Dróg Powiatowych. Jak wynika z 
opracowanej przez ZDP analizy, w skali 
powiatu trzeba wydatkować 20 mln zł 
rocznie na zahamowanie degradacji dróg 
oraz dostosowanie mostów do istniejących 
obciążeń. I tak przez 20 lat. 
 Tymczasem powiat dębicki „nie śmier-
dzi” groszem. Owszem, dla miasta Dębicy 
pieniądze na poprawę dróg zawsze sie 
znajdą. Jeszcze nie jest źle z finansowaniem 
inwestycji drogowych wokół Dębicy. Ale 
im dalej od Dębicy, tym gorzej. Tak jest 

w gminach Brzostek i Jodłowa - przyłą-
czonych do powiatu (rejonu) dębickiego w 
1975 r. Wiadomo, bliższa koszula ciału niż 
sukmana. 
 Wyciąg z protokołu wyjazdowego posie-
dzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki 
Komunalnej Rady Powiatu dębickiego w 
dn. 25.XI.2003 r. 
 Komisja w składzie: Bugno Ferdynand, 
Kochan Edmund, Kozak Ryszard, Niemiec 
Krzysztof, Serwatka Jan, Śmietana Piotr 
oraz zaproszeni goście: wójt Bieniek Leszek 
i radny Dziadura Józef.
 „Ad. 2. Droga na od-
cinku Kamienica Dolna 
- Siedliska Bogusz w miej-
scowości Gorzejowa wy-
maga naprawy osuwisk w 
ilości 6 sztuk.”
 Mimo tego w kolejnych 
latach 2004 i 2005 Zarząd 
Powiatu nie dał ani grosza 
na naprawę tej drogi. W 
związku z tym 26.X.2005 
r. Na sesji Rady Powiatu w 
Dębicy złożyłem wniosek o 
zabezpieczenie w budżecie 
powiatu na 2006 r. środków 
finansowych na likwidację 
najbardziej niebezpiecz-
nych osuwisk na tej drodze 
w Gorzejowej. 
 Odpowiedź starosty 
dębickiego Stanisława 
Chmury z dnia 17.I.2006 r. 
pismo OR 0716 - 1 - 3/06 
jest następująca:
 „Zarząd Powiatu zapla-
nował w budżecie na rok 
bieżący środki w wysokości 

powiatowe inwestycje w gminie Brzostek w 2006 r.

Gorzejowa - naprawa drogi
50 tys. zł na usuwanie szkód powodziowych 
w ciągu drogi nr 1317 Kamienica Dolna 
- Grudna Górna km 2+972-3 km +002 
(przebudowa drogi). 
 Jednocześnie celem pozyskania dodatko-
wych środków na w/w cel wystąpiliśmy do 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie. Prace na tej drodze powinny 
być ukończone w bieżącym roku.”
 Zdaniem dyrektora Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Dębicy Bogusława Dydo jest 
szansa by z Krakowa na ten cel otrzymać 
nawet 100 tys. zł. Trzeba tylko o te środki 
energicznie zabiegać. I to jest zadanie dla 
Zarządu Powiatu dębickiego, który o tej 
drodze jakby zapomniał. 

Ferdynand Bugno
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najmłodszych w życiu szkoły i podniosło ich samoocenę. Tym 
samym poszerzyłby się krąg naszych czytelników i sympatyków.

E. Tyburowska

„podaj rękę” – ognisko misyjne
 W okresie Świąt Bożego Narodzenia odbyła się internetowa 
akcja pomocy potrzebującym: Zimowa Gwiazdka Akcji Rodzina 
Rodzinie, której ideą było promowanie działania na rzecz potrzebu-
jących; udzielania pomocy oraz dzielenia się z innymi. W akcji tej 
wzięła udział nasza szkoła. Organizacją i przebiegiem akcji zajęli 
się członkowie „Ogniska misyjnego”, realizującego swoje zadania 
w ramach programu Szkoły Marzeń. 
 Głównym przesłaniem akcji było skierowanie uwagi na rodziny, 
którym bardzo trudno funkcjonować i żyć z powodu drastycznie 
niskich środków finansowych, jakimi dysponują w swych domo-
wych budżetach. Często są to kwoty kilkunastu groszy dziennie 
na jednego członka rodziny. Dlatego postanowiliśmy pomóc 
jakiemuś dziecku z wybranej rodziny (za pośrednictwem bazy 
danych zamieszczonej w Internecie), które najprawdopodobniej 
nie dostałoby żadnego prezentu. Okres Świąteczny był doskonałą 
okazją, by zrealizować zamierzony cel. Pierwszym naszym zada-
niem było rozplakatowanie okolicy. Rozwiesiliśmy 100 plakatów w 
różnych miejscach naszej miejscowości np. sklepach, urzędach, po 
uprzednim uzyskaniu zgody, by jak najwięcej osób (potencjalnych 
darczyńców) zaktywizować i zaangażować w akcję. Hasło drugiego 
zadania brzmiało: „Podarek – podziel się z innym, tym czego już nie 
potrzebujesz”. Realizację tego zadania rozpoczęliśmy już podczas 
„szkolnych mikołajków” kiedy to zebraliśmy drobne słodycze od 
dzieci, które dobrowolnie ofiarowały je ze swoich mikołajkowych 
prezentów. Zorganizowaliśmy też w szkole zbiórkę niepotrzebnych 
zabawek i odzieży. Do tej akcji włączyli się również nauczyciele i 
pani dyrektor, która ofiarowała bon na kwotę- 50 zł, oraz po 20 zł 
- szkolny sklepik uczniowski i SKO. Za te pieniądze zakupiliśmy 
artykuły spożywcze oraz przemysłowe, które znacznie wzbogaciły 
zawartość podarunku. Paczka ważąca ponad 20 kg została wysłana, 
do wybranej przez nas drogą internetową rodziny z Pustkowa. Jest 
to rodzina z czworgiem dzieci: Iwona, Marcin, Adrian i Weronika. 
Najstarsze ma 15 lat, a najmłodsze 6, w tym jedno dziecko pana 
Mariana ojca tej rodziny pozostaje pod stałą opieką poradni aler-
gologicznej, natomiast syn Adrian- neurologicznej. Ich dzienny 
dochód na osobę wynosi 3,33 gr. Paczkę zaadresowaliśmy do We-
roniki, najmłodszego dziecka. Rodzina ta otrzymała tylko tę jedną 
paczkę, od nas. Mamy nadzieję, że sprawiliśmy miłą niespodziankę 
nie tylko Weronice, ale całej jej rodzinie.
 Nasza aktywność, zaangażowanie i wrażliwość wobec bliźniego 
potrzebującego pomocy została doceniona przez organizatora akcji 
Centrum Projektów Społecznych. Otrzymaliśmy pamiątkowy dy-
plom „Działam Społecznie – pomagam innym”, a szkoła Certyfikat 
Szkoły Zaangażowanej Społecznie.
 Nie jest to jedyne nasze przedsięwzięcie. Podczas zajęć na 
spotkaniach „Ogniska Misyjnego” zrealizowaliśmy część wcześniej 
zaplanowanych zadań jak i takich, które wynikły z pomysłu samych 
dzieci. Należy tutaj wspomnieć choćby własnoręczne robienie kar-
tek świątecznych, bardzo pracochłonne zajęcie, ale jakże twórcze 
i wymagające wiele fantazji i cierpliwości. Wykonaliśmy ok.70 
kartek, a każda z nich miała swój jedyny niepowtarzalny urok 
Dochód z ich sprzedaży, jak również siana na wigilijny stół, został 
wysłany do misjonarza, z którym korespondujemy - ks. Bp. Jana 
Ozgi z Kamerunu. Ksiądz Bp prosił o wsparcie finansowe zakupu 
Pisma świętego dla tamtejszych małych chrześcijan.
 Jesteśmy otwarci na problemy dzieci z krajów misyjnych, 
zwłaszcza jeśli chodzi o pomoc i modlitwę, ale nie zapominamy 
również o pozostałych uczniach naszej szkoły. To dla nich przygo-
towaliśmy szkolne spotkanie opłatkowe, podczas którego zaprezen-
towaliśmy przedstawienie pt. „Nieoczekiwany gość – czyli tradycja 
i rzeczywistość”, wymagające dużo pracy i zaangażowania. Próby 
przyniosły oczekiwany rezultat. Gra młodych aktorów podobała 
się, a pouczająca treść przedstawienia wzbudziła głęboką refleksję 
nad prawdziwym znaczeniem tradycji w naszym współczesnym i 
bardzo nowoczesnym życiu. 
 Do tradycji naszego „Ogniska Misyjnego” należy kolędowanie 
misyjne. W tym roku w kolędowaniu misyjnym wzięło udział 25 
uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Ponieważ nasza 
parafia jest bardzo duża, do wspólnego kolędowania zaprosiliśmy 
również uczniów Szkoły Podstawowej w Brzostku, którzy utworzyli 

dwie grupy.
 Podczas cotygodniowych spotkań uczniowie bardzo staran-
nie przygotowywali się do tej akcji; kompletowali stroje, robili 
gwiazdy, uczyli się inscenizacji, którą przedstawiali podczas 
kolędowania. Poznali również kraj, dla dzieci którego została 
przekazana tegoroczna ofiara pieniężna - Indonezję - jej położenie 
geograficzne, klimat, gospodarkę, problemy tamtejszego Kościoła 
oraz dramatyczną sytuację dzieci indonezyjskich. Problemy tego tak 
mało znanego kraju poruszyły ich do tego stopnia, że postanowiły 
opowiedzieć o nich wszystkim uczniom naszej szkoły poprzez 
napisanie artykułu w szkolnej gazetce.
 Kolędowanie misyjne to nie tylko zbiórka pieniędzy, to przede 
wszystkim ubogacające przedsięwzięcie duszpasterskie, wycho-
wawcze, a jednocześnie Ewangeliczne przesłanie. Wyrasta ono 
na glebie wiary, która dojrzewa w sercach dzieci. Uwrażliwia je 
już od najmłodszych lat na potrzeby innych, zwłaszcza biednych 
rówieśników z krajów misyjnych, doskonali umiejętność dzielenia 
się z innymi. Ponadto jest bardzo ciekawym sposobem spędze-
nia wolnego czasu, niekiedy trudnego do zagospodarowania w 
sposób twórczy i wartościowy. Najlepszym tego potwierdzeniem 
niech będą słowa napisane przez nich samych w szkolnej gazetce; 
„Powodem, dla którego zdecydowaliśmy się wziąć w tym udział, 
była chęć niesienia pomocy potrzebującym ludziom. Mobilizowała 
nas również myśl, że niektórym ta pomoc może uratować nawet 
życie... Cieszymy się bardzo, że udało się nam zebrać tak dużą  
kwotę, ale ważniejsze od pieniędzy jest to, że mogliśmy pomóc 
samemu Panu Jezusowi, który powiedział „Cokolwiek uczyniliście 
jednemu z tych braci moich  najmniejszych – Mnieście uczynili”. 
Poza tym chyba na bardzo długo zostaną nam w pamięci spotkania 
z mieszkańcami, szczególnie z tymi starszymi często samotnymi, 
którzy razem z nami śpiewali kolędy i chcieli, aby śpiewać ich jak 
najwięcej. Pomimo tego, że po parogodzinnym chodzeniu od domu 
do domu byliśmy już trochę zmęczeni, nie potrafiliśmy odmówić 
tym ludziom. Coraz bardziej utwierdzaliśmy się w przekonaniu, że 
to co robimy jest dobre, pożyteczne i sprawia radość nie tylko tym, 
którzy są bardzo daleko, ale i bardzo blisko - tuż obok nas…

Członkowie „Ogniska Misyjnego” 
wraz z opiekunem M. Grygiel

„Mały artysta”
 Zajęcia artystyczne „Mały artysta” są realizowane z uczniami 
klas nauczania zintegrowanego. Podstawą zajęć są zabawy integra-
cyjne, muzyczne, zajęcia plastyczne i teatralne. Głównym celem 
zajęć jest stwarzanie uczniom możliwości rozwijania indywidual-
nych zdolności i zainteresowań, pomoc w odkrywaniu własnych 
predyspozycji, talentów i ich twórczym wykorzystaniu.
 W miesiącu listopadzie i grudniu zostały zrealizowane już nie-
które zadania. Przede wszystkim zwróciłyśmy uwagę na nabycie 
przez dzieci pełniejszej wiedzy z zakresu technik plastycznych i 
muzycznych. Mając na uwadze zbliżający się okres Świąt Bożego 
Narodzenia i „Szkolnej Wigilii”, dzieci zapoznały się z pochodze-
niem kolęd, z tradycjami świątecznymi, oglądały kartki świąteczne 
wykonane różnymi technikami, redagowały i pisały życzenia 
świąteczne, wykonywały techniką origami prace związane z Bożym 
Narodzeniem „Mikołaj” i „Aniołek”. Dzieci uczyły się wycinania 
papieru po linii owalnej, wycinając kółka różnej wielkości – co 
sprawiło im największą trudność. Najsprawniej wycinały kształty 
po linii prostej – gwiazdki śniegowe. Atrakcyjnie i pomysłowo 
wykonywały ozdoby choinkowe; bombki, pawie oczka i łańcu-
chy. Podczas zajęć dzieci uczyły się również nowych kolęd, które 
zaprezentowały na „Wigilii Szkolnej”. Sprawdzianem znajomości 
kolęd okazało się domowe karaoke na komputerze w ostatnią sobotę 
przed świętami – dzieci, które słabo czytają miały problemy, ale 
zabawa była fajna.
 Rozpoczęłyśmy przygotowania do zabawy karnawałowej, na 
którą zaplanowana została między innymi inscenizacja o zimie. 
Przeprowadzone ćwiczenia dotyczyły głównie rozumienia czytane-
go tekstu i czytania z podziałem na role oraz ćwiczenia kształcące 
poprawną dykcję i recytację.

Prowadzące zajęcia: E. Kalina, Z. Składanowska, C. Balasa 

„teatr codzienny”
 W ramach realizacji projektu 8a odbywały się warsztaty tea-
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tralne. W zajęciach brało udział 15 osób od kasy IV-VI. Celem 
warsztatów było zdobywanie i rozszerzanie wiadomości na temat 
teatru, praca nad tekstem, przygotowanie montaży i przedstawień 
teatralnych. 
 W ramach realizacji tego projektu przygotowaliśmy montaż z 
okazji Dnia Niepodległości oraz przedstawienie pt.: „Nieoczeki-
wany gość” na szkolne spotkanie opłatkowe w dniu 22. XII. 2005r. 
Ponadto uczniowie sporządzają tzw.: „słowniczek teatralny”.
 Dotychczas odbyło się 12 godzin zajęć. 

J. Nowicka
komputer bez tajemnic
 W zajęciach dla klas IV –VI bierze udział 34 osoby. Głównym 
celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i zdolności informatycz-
nych, rozszerzenie wiadomości na temat pracy z programami np. 
Excel, Publisher, obsługi aparatu cyfrowego, przygotowywanie 
gazetki szkolnej, opracowanie strony www.
 By osiągnąć zamierzony cel, wszyscy muszą ze sobą współpra-
cować. W tych poczynaniach pomagają nam uczestnicy warsztatów 
dziennikarskich. Razem z nimi przygotowaliśmy numer świąteczny, 
a już wkrótce ukaże się nowy numer – nr 13. Efektem pracy jest 
także opracowanie: zaproszeń, kartek świątecznych, kalendarza na 
rok 2006, logo warsztatów: komputer bez tajemnic i warsztatów 
dziennikarskich, krzyżówek do gazetki. Uczestnicy warsztatów 
uczyli się również skanować zdjęcia.

Anna Mirus
 Uczniowie klasy I-III podczas zajęć doskonalą swój warsztat 
posługiwania się komputerem. W pierwszym okresie poznawali 
ogólne zasady użytkowania komputera począwszy od logowania 
a następnie poruszania się po katalogach, uruchamiania pro-
gramów minimalizacji okien. Uczestnicy warsztatów poznali 
również podstawy obsługi przeglądarki internetowej. W ostatnim 
okresie podejmują próby tworzenia własnych prac przy pomocy 
edytora grafiki Paint, tworzyli również laurki z okazji dnia Babci 
i Dziadka.

Piotr Kawalec
poznajemy techniki rękodzielnicze, 
tkactwo, warsztaty pracy twórczej 
 Celem tych zajęć jest pokazanie uczniom nowych nieznanych 
technik plastycznych. Bardzo przypadło uczniom do gustu malo-
wanie na szkle. Ozdabiali tą techniką szklane pojemniki. W ramach 
zajęć uczniowie wykonywali również m.in. papierowe kwiaty. Zro-
bione one zostały z papierowego sznurka „TwisArt”. Betlejemskie 
gwiazdy, również wykonane tą samą techniką, zostały wykorzy-
stane do ozdobienia kopert z życzeniami świątecznymi. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się zajęcia, podczas których uczestnicy 
warsztatów wykorzystywali do swych prac masę kukurydzianą. Z 
tejże masy wykonano aniołki. Ozdobiły one szkolną choinkę.

M. Pietrucha
nasza szkoła realizuje również inne  
projekty edukacyjne:
Fundacja rozwoju dzieci im. j. a. komeńskiego
projekt „ośrodki przedszkolne – szansa na dobry start”
 Projekt edukacyjny „Ośrodki Przedszkolne – szansa na dobry 
start” przeznaczony jest do realizacji na wsi. Takie właśnie ośrod-
ki powstały na terenie naszej gminy między innymi w Nawsiu 
Brzosteckim (12.12.2005), w Kamienicy Dolnej i Gorzejowej.
 Gminy zainteresowane realizacją projektu zgłosiły kandyda-
tury nauczycielek do pracy w tychże ośrodkach. Przeszły one 80-
godzinne szkolenie wyjazdowe (2 razy po 5 dni) przygotowujące 
do pracy w Ośrodkach. Nauczycielki posiadają wykształcenie 
w zakresie wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesno-
szkolnej.
 Oficjalne otwarcie Ośrodka w Nawsiu Brzosteckim odbyło się 
22.12.2005 roku i przybyli na nie: koordynator Ośrodka, zastępca 
wójta gminy Brzostek Jan Szczepanik, dyrektor Zespołu Szkół 
w Nawsiu Brz. Urszula Wojnarowska, skarbnik Gminy Elżbieta 
Łukasik, sołtys wsi Nawsie Brzosteckie Kazimierz Fryc, radny 
gminy Brzostek Józef Kobak, rodzice oraz inni zaproszeni go-
ście.
 Celem tego projektu jest stworzenie warunków umożliwiają-
cych dzieciom nabywanie umiejętności i wiedzy potrzebnych im 

do satysfakcjonującego startu w szkole i dalszego rozwoju. Cel 
ten realizowany jest poprzez organizowanie zajęć w tzw. Ośrod-
kach przedszkolnych, opartych na jak największej aktywności 
dzieci oraz współpracy z rodzicami. Rodzice pełnią w Ośrodkach 
zasadniczą rolę współtwórców i współorganizatorów zajęć. Za-
pewnia to dzieciom i rodzicom zarówno warunki do rozwoju, jak 
i poczucie bezpieczeństwa. W projekcie uwzględnia się cztery 
przenikające się dziedziny rozwoju i uczenia się: wiedzę, umie-
jętności, dyspozycje i uczucia. Każdy z tych wymiarów wymaga 
innych umiejętności i działań nauczyciela wobec dzieci. Projekt 
„Ośrodki przedszkolne – szansa na dobry start” za niezwykle 
ważne uważa również rozwijanie przez dzieci dyspozycji i uczuć, 
dzięki czemu będą potrafiły satysfakcjonująco poradzić sobie z 
wyzwaniami edukacyjnymi w dalszych latach.
 Konstrukcja Projektu dostosowana jest do specyficznych wa-
runków, w jakich działają ośrodki przedszkolne. Charakteryzuje je 
mniejsza liczebność grup (do 15 dzieci), łączenie dzieci w grupy 
różnowiekowe (od 3 do 5 lat), aktywna obecność rodziców.
Realizację Projektu zaplanowano na trzygodzinne zajęcia prze-
prowadzane trzy razy w tygodniu. Dodatkowym wsparciem 
dla nauczycielek będą konsultacje psychologów i logopedów 
dojeżdżających do Ośrodków. Konsultacje tych specjalistów są 
dostępne także dla rodziców.
 Celem Projektu jest jak najpełniejszy rozwój potencjału 
każdego dziecka poprzez proces, w którym dziecko aktywnie i 
maksymalnie samodzielnie nadaje sens swoim doświadczeniom. 
Program uwzględnia następujące zakresy edukacji dziecka: spo-
łeczno – emocjonalny, przyrodniczy, językowy, myślenie matema-
tyczne, rozwój fizyczny oraz twórczy. Program ten ma rozwijać 
u dzieci: ciekawość oraz motywację do poznawania i rozwoju, 
wytrwałość, gotowość do korzystania z własnych doświadczeń do 
zdobywania kolejnych umiejętności, szacunek dla innych, umie-
jętność współpracy w zespole, wyobraźnię i ekspresję twórczą, 
umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, 
rozumienia siebie i otaczającego świata, zamiłowanie do języka 
i literatury oraz sprawność i siłę fizyczną.
 Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego.

Opr. Małgorzata Czekaj

przyroda wokół nas – ptaki
 Od listopada br. Szkoła Podstawowa w Nawsiu Brzosteckim 
uczestniczy w programie edukacyjnym „Przyroda wokół nas 
- Ptaki”. Jest to nowa oferta edukacyjna Ogólnopolskiego Towa-
rzystwa Ochrony Ptaków, skierowana do szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół średnich.
Sponsorem strategicznym programu jest Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu 
jest:
- zachęcenie do obserwowania przyrody i postrzegania wszyst-

kich jej składników jako nierozerwalnych, wzajemnie od siebie 
zależnych elementów otaczającego nas środowiska;

- zapoznanie młodzieży z podstawowymi gatunkami ptaków;
- zaangażowanie w aktywne działania na rzecz poznania i 

ochrony ptaków w swojej okolicy;
- szerzenie wiedzy na temat ptaków, ich znaczenia oraz zagrożeń 

dla ich bytowania.
Realizacja proponowanych zadań stwarza okazję do zdobywania 
informacji o ptakach w swojej okolicy, pozwala podejmować 
działania na rzecz ochrony ptaków i w związku z tym zaanga-
żować się w nie emocjonalnie.
 Program realizujemy podczas różnych zajęć w szkole, na 
lekcjach przedmiotowych, a także samodzielnie w domu. Każ-
dy chętny uczeń otrzymał karty z zadaniami na temat ptaków. 
Zdobyte wiadomości notujemy, a potem wykorzystujemy 
do wykonania albumów, sprawozdań i innych prac. Ponadto 
szukamy potrzebnych informacji w bibliotece oraz Internecie. 
Możemy pracować w grupie lub indywidualnie pod kierunkiem 
nauczyciela. Grupa uczniów z klasy V i VI była na wycieczce 
edukacyjnej w pobliskich zadrzewieniach. Mieliśmy możliwość 
obserwować przeloty ptaków, udało nam się sfotografować 
gniazdo sroki oraz różne gatunki ptaków i ich tropy.
 Niektórzy z nas fotografują ptaki zaobserwowane w przy-
domowych karmnikach, a także wykonują odlewy gipsowe ich 
tropów. Na lekcjach języka polskiego ćwiczymy swoją wyob-
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Kolędnicy misyjni

Uczniowie podczas zajęć koła dziennikarskiego

Zajęcia artystyczne

Uczniowie podczas przedstawienia Pracownia komputerowa

Dzieci z ośrodka przedszkolnego oraz zaproszeni goście Obserwacja ptaków

raźnię, układając rymowanki, których tematem są skrzydlaci 
przyjaciele. Na zajęciach z techniki i plastyki wykonujemy 
ptasie origami. Nasze prace prezentujemy na gazetce, która 
umieszczona jest w głównym korytarzu szkoły. Osobną gazetkę 
ścienną wykonaliśmy po zrealizowaniu kilku lekcji o ptakach 
w języku angielskim. W programie uczestniczą także najmłodsi 
uczniowie szkoły. Zbudowali karmniki – ptasie stołówki, które 
umieścili za oknami swoich klas, a także w ogródku szkolnym. 
Dbają o ptasich ulubieńców: przynoszą ziarno, okruchy chleba, 
skórki słoniny. Nawet na matematyce rozwiązujemy zadania z 
treścią, w których mowa jest o ptakach. Nauczyciele mobilizują 
nas do pracy i dbają, abyśmy właściwie wykorzystali wolny 
czas. 
 Myślę, że wiele spośród zadań, jakie realizują uczniowie, 
pomoże im w znacznym stopniu poszerzyć swoją wiedzę na 
temat ptaków, a także zaangażuje ich w proste prace na rzecz 
ochrony przyrody własnej okolicy.
 Uczestnicy programu i koordynator E. Tyburowska
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