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      Mężczyzna pracujący w szkolnym sekretariacie  to rzadkość, ale nie 
u nas... Kim jest i czym zajmuje się Paweł Piaszczyński? Tego dowiecie 
się czytając wywiad. 
  
-  Dzień dobry.  Od 1 września  jest  Pan pracownikiem naszej  szkoły.  Chcielibyśmy
bardziej Pana poznać. W związku z tym mamy kilka pytań.

– Cześć  wszystkim,  zgadza  się  –  od  pierwszego  września
mam przyjemność pracować w „dwójce”.To taki powrót
po latach...gdyż  jestem absolwentem tej szkoły

- Jaki jest Pana wyuczony zawód?
–  Z  zawodu  jestem  fizjoterapeutą,  skończyłem  też

podyplomowe  studia  z  zarządzania  w  jednostkach
samorządu terytorialnego.

– Gdzie i na jakim stanowisku Pan wcześniej pracował?
– Pracowałem w wielu miejscach min. w Centrum

Rehabilitacji, w Straży Miejskiej, Urzędzie Miejskim, a
ostatnie 4 lata w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana
Pawła II w Łomży. Z wyjątkiem Centrum Rehabilitacji były
to prace biurowe. 

– A jaką funkcję pełni Pan w naszej szkole?
– W SP2 pracuję na stanowisku „pomocy administracyjnej”
– Co należy do Pana obowiązków?
–  Zajmuję się dziennikiem elektronicznym - od lutego przybędzie mi pracy, 

ponieważ będzie funkcjonował tylko ten dziennik. Staram się też służyć wiedzą z 
zakresu informatyki. Ponadto prowadzę dokumentację Rady Rodziców, pracuję na 
e-sekretariacie oraz pomagam w pracy sekretariatu. Robię również różne zakupy 
do naszej szkoły.

– Jakie cechy, według Pana, powinien mieć dobry pracownik sekretariatu?
– Jaki powinien być dobry pracownik? Tego nie wiem. Ja jestem zawsze 

uśmiechnięty, miły, pomocny, kulturalny, opanowany i przede wszystkim  dobrze 
się czuję wśród ludzi.

– Święto Zakochanych tuż, tuż... Proszę nam powiedzieć, co sądzi Pan o 
Walentynkach?

–  Bardzo lubię Walentynki. Nie obchodziłem ich bodajże tylko raz od 2002 roku. 
Uważam, że nie powinniśmy zapominać o tym dniu - jakiś drobiazg, gest, sprawi 
naszej Walentynce wiele radości. Może Was zdziwię, ale nadal pamiętam 
większość kartek walentynkowych jakie otrzymałem – głównie anonimowych i to 
jest super. Jestem ich fanem. Poczta walentynkowa w szkole to świetna sprawa. 
A jeśli nawet nie mamy partnera to zawsze możemy ten czas fajnie spędzić w 
gronie znajomych. Wyjście na łyżwy - czemu nie ?

– A wymarzona randka?
– Pamiętam jak dziś – park linowy i obiad + kawa . Myślę, że połączenie aktywności 

fizycznej z odrobiną rutyny (kino, kawa) to fajna opcja. No i najważniejsze... nie 
będzie wymarzonej randki bez odpowiedniej osoby. 

– Co chciałaby dostać Pan od swojej Walentynki?
–  Lubię „prezenty”, przy których trzeba wykazać się inwencją twórczą, postarać 

się i dać coś z siebie. Może nie powiem co chciałbym dostać, ale co zrobiło na 
mnie największe wrażenie. Dostałem album przedstawiający rok naszej 
znajomości. Były tam : zdjęcia, bilety z kina i innych miejsc, ziarenka kawy         
z kawiarni w której ją piliśmy,  patyczki od lodów, korki od szampana           
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(bezalkoholowego...oczywiście ) itd. Osoba ta, przez cały rok zbierała nasze 
wspomnienia,a  potem mi je podarowała. Strona po stronie wertowałem i nie 
mogłem uwierzyć. Byłem pod ogromnym wrażeniem. POLECAM

– Jakiej rady udzieliłby Pan dziewczynom, którym podoba się chłopak?
– Dawać delikatne znaki, okazać zainteresowanie ale nie robić pierwszego kroku.

Czekać. Jeżeli  on będzie zainteresowany i  jest  godny uwagi  to zrobi  pierwszy
krok. Zapewniam.

– Panie Pawle. W imieniu naszych czytelników bardzo dziękujemy 
za poświęcony czas.

–  To dla mnie przyjemność, pozdrawiam wszystkich uczniów i pracowników SP2 ! 

Korzyści z segregacji odpadów 
 

Sortowanie przynosi wymierne korzyści:
- zmniejszenie ilości śmieci zatruwających otoczenie,
- wzrost myślenia ekologicznego,
- przyzwyczajenie do dbania o porządek, 
- wydłużenie użytkowania wysypiska,
- pozyskanie surowców wtórnych,
- ograniczenie zagrożenia dla środowiska i zdrowia   
człowieka,

- niższe zużycie surowców naturalnych,
- uporządkowanie gospodarki odpadami,
- tańszy system wybiórczej zbiórki odpadów,
- obniżenie wydatków eksploatowania środowiska

Segregacja

Jesteś biedny czy bogaty,
dbaj o śmieci ze swej chaty.

Segregować wszystko trzeba,
jeśli trafić chcesz do nieba ;)

Papier, plastik, szkło, zmieszane,
to wszystko z góry jest uregulowane.

Niebieski kolor lubi kartony,
żółty plastiki, szkło kolor zielony.

Worek brązowy jest na rośliny,
drobne gałęzie, tudzież trociny.

Cała zaś reszta to odpad zmieszany,
niestety przez ludzi często nadużywany.

Przymusu nie ma, chyba to wiecie,
         lecz pamiętajcie o swej planecie!
                           Magdalena Gagova
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http://www.trzebinia.pl/index.php/131-ochrona-srodowiska/2375-korzysci-z-segregacji-odpadow


                                               
                                                                      

      

                             WYKREŚLANKAWYKREŚLANKA

Słowa do odnalezienia: oszczędność,surowce, środowisko,ochrona, odpady, brud, 
kontener, zanieczyszczenia, segregacja, 
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                                                                       Dla Ciebie róże
                                                                     I serce me duże.
                                                                I jeszcze dwa buziaki
                                                                   To nie dla draki.
                                                              Bo czternasty dzień lutego
                                                        To święto każdego zakochanego.

W dzień świętego Walentego
dla Ciebie -  ukochanego, 
Przesyłam całusów kilka

   Twoja Walentynka!!! 

MI+ + Ć

                                                                ...............................
                                                                                                                        Julia Dąbrowska
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Pamiętacie konkurs z poprzedniego numeru?  22 grudnia 2017 odbyło się losowanie
nagrody głównej. Szczęście uśmiechnęło się do Natalii Bikowskiej. Gratulujemy.

Dziękujemy Filipowi za pomoc w wyłonieniu zwycięzcy. 

Krzyżówka
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1. Obchodzi imieniny 14 lutego.
2. Symbolem karnawału jest...
3. Miłość w języku angielskim.
4. Inaczej upominek.
5. Przekazanie uczuć słowami.
6. Kupujemy je w kwiaciarni.
7. Partnerka chłopaka.
8. Inaczej spotkanie dwóch osób.
9. Mały mężczyzna.
10.Okazywana w dniu zakochanych.

                                                                                                           Magdalena Gagova

Każdy  czytelnik naszej gazetki, który zgłosi się do 13.02.18, z wypełnionym kuponem
do p. Anny Zambrzyckiej otrzyma niespodziankę. Dodatkowo wszyscy będą mogli wziąć 
udział w losowaniu nagrody głównej.

HASŁO ………………………………………………………………

imię i nazwisko ……………………………………………….                     

klasa………………………………………………………………….
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znalezione
w sieci

                                                                                                                               
Mama pyta Kazia:

– Dlaczego masz mokre włosy?
– Bo całowałem rybki na dobranoc!

Jaki śliczny z ciebie chłopiec! - wykrzykuje ciocia – nosek po mamusi, oczy po tatusiu,
usta po babci...

– A spodnie po bracie i buty po siostrze! - dodaje z przekąsem Kazio.

Kazio zza drzwi łazienki woła do mamy:
– Mamo! Jaką koszulę mam dziś ubrać?
– Tę z krótkim rękawkiem, a czemu pytasz?
– Bo nie wiem, dokąd mam umyć ręce...

– Kto może mówić o wyjątkowym szczęściu?
– Człowiek, który wygrał milion w totolotka i jeszcze go nie okradli.

Zespół dziennikarski pod redakcją 
 Anny Zambrzyckiej:
 1.Julia Dąbrowska
 2.Magda Gagova
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Kupon zwalniający z odpowiedzi ustnej.   

Termin ważności: 30.04.2018


	

