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• laię jego należy _ do calego
ucywilizowanego świata, a jego cnoty
s4 całej ludzkości wlasności~. •

La Faye tte

zajmował się
Zarząd Miasta i Gminy

Czym

Osiągui~ia
Na wnroc;ek Rad Pedagogicznych szkól podstawowych.
Zarząd Miasta 1 Gminy w TrZCielu przyznal rragrody dla
najlepszych uczniów i wzorowych absolwentćw w roku
szkolnym 1995t96.
Nagrody otrzymali
Za "wzorowego absolwenta " uznano
SP Trzcid
Agnteszka Banak

@~EMir~
• Patrv~ra ~a ·r
: : uto uchy
owrak
- Moru
Mrano " najlepszego ucznia" uzyskali·
SP Tr.<:ciel
· Daria Skotnicka
SP BróJCe
· Ma łgorzata Nrkolin
SP Luto! Suchy
· Aleksandra M ędrzecka
NaJlepszym uczniom zyczymy dalszych. wybit~ych
osiąg11i ęć w nauce i aby zdobywanie wiedzy przynroslo
Wam satysfakcję a zadowole11re Waszym Ro<izrcom.
Absolwentom szkól pod!'tawowych · powodzenia na
.
egzaminach do szkół średnrch .
A wszystkim ucznrom zyczymy pełnych slorka r radoścr
wakaCJI.

a% ac

Przewodntcząca Rady Mtejskiej

Burmistrz Miasta 1 Gmmy

wokalny "Post scriptum" z Ośrodka Kultury
Sportu i Turystyki w Trzcielu otrzymaJ wyróżnienre w
Ruchu
Amatorskiego
Przeglądzie
WoJewódzkrm
Artystycznego PARA'96, który odbywaJ się w Gorzowie
Wlkp wdnrach 17-1Bmaj96 r.

Zespół

Pracotvltia Badali
Rad iofołoflraficzu;•
Pracownia Ba dań Radiofotografrcmvch S.C. w
wyniku
w
ze
informuje.
G orzowie
p rzep rowadzo n ych w dn . 06 · 16.05.Q6 r. (P dni
roboczych) bada ń ra dio fotog r<~ficznych klatki
piersiowej przebadano 1.476 osob tj. okolo 50%
og ół u osób przewidzianych do przeba dania.
W w yniku przeprowadzonych badar'l u 66 osób
stwierd zono zmiany (3·6) w obręb ie klatki
piersiowej. Imienny w ykaz tych osób w raz ze
przekaza no dals7ej konsultacji w
zdjęcia mi
Po radni Przeciwgruźliczej i Chorób Pluc w
Międzyrzeczu .

W stosunku do wyników badań z 1993 r. nastąpił
zauważaln y wzrost zainteresowania ludności tą
formą . badań. Zadowalające jest r6wnre7 to. ze
badanra eraszyły się dui"} frekwencja wśród osób
star~zych ~o zostających pol<~ stosunkiem pracy.
Wynrkr osob zdrowych p rzekazano do Pr:~cowni
RTG w Międzyrzeczu na ul. Chrobrego
O dczytu każdego zdjęcia dol<onvwr.ło 2 IPk;uzy
specjalistów cho rób płuc · Ie. med. M1roslawa
Przychodni
Woj.
_ki_erownrk
.
Kosznik
P rzecrwgru zhczej 1 C horób Pluc oraz lek. med.
Grażyna Szwankowska • starszy asystent te1ze
p rzycho dnr.
N~łeży _n adm_ienić, ż~ właściwe podejście władz
M rast~ 1 G ~my !rZCI~ ~ d o problemu p rofilaktyki
badan ~latkr_ prers1o~ej 1 to od wielu już Jat plasuje
M1asto 1 Gmmę T rzerei w ścrsłej czołówce n<łszego
województwa.

1 '<wietnia 1996 r . - dokonano analizy sprawozdania z
wykonania budżetu za 1~95 rok oraz analizy wniosków stałych
komisji Rady Miejskiej. Powyższa analiza sprawozdań była
przedmiotem obrad Sesji Rady Mrejskiej w dniu 26.04. 1886 r.,
na ktc\rej Fladi-l Mrejska udzieliła absolutorium dla Zarządu
Mi aGia i Gmrny za 1P8'3 rok .
15 kwi etni:ł 1996 r. - Z<~rząd Mrasta 1 Gminy dokanał analizy
wyl(onania budżetu za l kwaroi H~Q6 r. Jak wynika ze
złożonych c;prnwo7dAń dochody zostały wykonane w 24.08°~
w stosunku ror:mym. Równioz na podobnym poziomie
wykonane z0stcły wyr.l8tki. Zarząd uznal. iz mimo ogromnych
t rudności w re;~liZ;"~CJi dochodów. które szczegółnre mocno
występują na poc79tl<u k"żdego roku · realizacja budżetu jest
zadowałająca i daje gwarancje wykonaera nrzewidzianvch w
budżecie zadClń.
Zarząd przyjął równ1eż projekty regul<
sarno rządowych nagród w następującyd
1 . Za szczególne csiągnięcia w dzredzin

2. Z a osiągnięcia w pracy dydaktycznej
3. Za szczegolne osiągni ęcia w pracy ze

Z

próżnego. ••

gmina naleje

Mimo ie budiet Trzcleła nie naleiy do zasobnych, znajdzie alt w nim w br. 1,8 mld at.ych zł na
w dziedzinie oświa ty.
poza aubwencjłt, zasilenie ołwlaty. Władze Jmlnne l ołwlatowe robl~t, co meJ~~~, .a,y u1co1om 1
dodatkowe,
i
Miasta
~arząd
r.
19 kwietn! a 1996
w . spraw1e ogloszenra p~zetargu przeelukolom na UlftOrZIICiowym ,.,....au tyło alt leplej nli poprzednio na ~.
.
. .
. .
mlec;z~ałnego pr 7y Pł<1cu Zjednocz er
AUTORSKIE
W l~ hr. Rada MieJska po- cyJny 1 ~~ł sarutamy, a także są gromadzone m.in. ~ieki koPrzetarg zestal wy7!1aczony na dzr<:!n 7
KSZTAŁTOWANIE
29 kwientnia 1996 r. - Zarząd Miasta i stanowiła rozbudo~ać ~pod- pracowma lekcyjna. Ma to lm- munalne i z okolicznych zaJdastanu sanitarnego miasta i gminy. Po stawo~ą w Trzaelu. Do 1rońca sztować ponad 300 mln zł, z cze- dów pracy. Aparatura sterownicza
Przy wspólpracy z Narodową
automatycznie uruchomia proces
udziałem Kierownictwa Stacji Sanitarne wrzdnia ma być gotowy projekt go połowę: gmina dostanie z PańFundacją Ochrony środowiska w
a
dobę:,
całą
przez
czyszczenia
Rehabilitacji
stwowego Funduszu
Międzyrzeczu . J,qk wynika z p rzedsto rozbudowy i modemiZ.acji, pótniej
· Trzcielu opracowano program ekc>sanitarny w mieście i gminie ulega ruszy procedW'Il przetargowa i w Osób Niepełnosprawnych. Do ~ieki są dozowane ze zbiornika. rozwoju gminy, którego ~jest
waod
funkcjonuje
układ
Taki
być
ma
wszystko
wrzegnia
końca
P(>prace.
się:
poprawie. choć nie brakuje również wie listopadzie rozpoczną
ekologicma. Trzciel uzykacji i jest dziełemjednej z miej- edukacja
R aport o st<111ie sanitarnym będzie p~ wstaną cztery izby lekcyjne z~ dopię:te na ostatni guzik.
skał 56 mln Sbaych rJ z Wydziału
ona
Zadeklarowała
fl11ll.
scowycli
BRÓJECKA
OFENSYWA
numerach inform_a tora. ~?stal również złe~ ~tamym i _przy~ką do
Środowiska u~ Wojerównież ocieplenie budy nku Ochrony
prowadzący~ dzrałalnos~ handlową r g sali gunnastycmej, której budowa
wódzkiego. Kurator zgodljł się: na
11
wyza
zamian
w
oczyszczalnii.
odtemu
lata
dwa
Brójcach
W
~j.
jest
planowana
?
rrograrn
~nr<:~d 7:1_ v•-:;,• uzr ~ rowrvez
tzw. innowację pedagogiczną, czyli
Om T_r7.Ciel::. ktore odbędry srę w d nr; - Po rozbudowie szkoły prze- dano do użytku nowoczesnąszkoę. konanie prac firma bę:dzie przez
wprowadzenie p-z.edmiocu "kształ
13 map 1 ~gr:; r. - Zarząrl r.tlns!a 1 Gm prowadzimy tam dzieci z przed- Nie ma ona niestety sali gimna- pewien czas korzystała z oczy- towanie i ochrona 6odowisb".
darmo.
za
szczalni
zdarzenia
prawdziwego
z
o re::~hzaqr rnwPstvqr pr0w::-rdzonych szkoła - mówi dyrektor Gmin- stycznej
- Zaczynamy od jednej godziny
ani boiska. Dlatego w połowie
dokof'~no ,1n:1li7y roalizr:Jcir budowy nego Zespołu Obsługi Szkół i
ZWARCIE
tygodniowo w klasach czwartych
azamiesiąc
wrz.dniaruszylyprace,
Turecki.
Stanisław
Przedszkoli
z
wynik<~
Jak
burzov:cj w 111iescie.
W KSIĄ:tKACH
i siódmych. W przyszłym roku
przez Kre r owni~a burlewy 7r~rl<~nre prze - Przedszkolaki bę:dą korzystały ma być gotowe boisko szkolne
przedmiotu będą się uczyli czwarspołecznej
pracy
w
m).
(40x24
ograniczyszkolnej,
stołówki
ze
nastąpi
moz~
Brójcach
w
br._
dzień
Lada
ra7d7r~rnrk~
do konc::J
• piąto- i ósmoklui~i. a w
t(>rodzice
i
biorą udział nauczyciele
zre;'lhZOWrtne do konca srerrvua br. Nre my też koszty administracyjne.
oficjalne otwarcie biblioteki pubroku szkolnynl' 1998199 ucmioZa1ań:zcnie pac jest pr2lCWidlja- uczniów, których zadaniem jest liczn(>-szkolnej, która funkcjonusanit<trneJ (obc;zar ul. Grunwnld7krej
wie od czwartych do ósmych ldas
uży1ku jesz~7e w Clt?rwcu br. Obecni nenamaj t998r. Mająonepochłooąć ułoiatie okalającego boisko kra- je już od początku bm. - Dotytwierdzi s. Turecki.
dol<! unentacw rrołf>ktOW'l oraz za 5 mld sWyCh :d. Gmina podpisała wężnika. Wewnątrz zostanie utwar- chczas we wsi działały dwie osobkontyntłacię b11dowy wodocrągu dla T rz jednak porozumienie z Jruratorem dzone przez profesjonalną firmę i ne bibliotelci, ale uznaMmy, że
kolejnym runkcie p0r7rydku obrad a<wiaty w Gorzowie i do każdej wylane asfaltem. Przedsięwzięcie połączony księ:gozbiór lepiej speł
Kiepska kondycja jinonsowa nie
h.w-17; k
...__
·
sto
.
Pc złotó ki
glówne kierunki współpracy Szkoły
ni swoją funkcję:. Nowa biblioteka
zamwe waneJ z ....,.y .,........e osztować 200 mln zł.
w
··
S
·· ·· ·
nuui wcak usp~ IMr·
ó'
B
~
Trzciela l - - · - '
ze S7 k,ol ą w J ongoprng w 7wecp
r ~ce me mają też oczyszczai- znajduje się: w odnowionej sie- ności i wiecmego ~
o.w........um ~7 50 gr.
22 maja 1996 r . - w BolewiCt:\Ch s pot
posiada ją miejscowa dzibie, w której wczemiej była ..na nic nie~ ". Przeciwnie
~ieków,
ni
FUNDUSZU
Z
PODJAZD
Miedzichowa. Pszc7ewa i Trzciela
szkoła. Mechaniczn(>-biologiczna szkoła - mówi dyrektor Turecki. · powinna mobilizować lokaiM
. .
.
.
spotkania były problemy telekomunikac
Bibliotekarka Wioletta Fabian
krytyc7nie odniósł się do inform::tcji zł . Od s•e~ma są !ikw•dowane ~a- oczyszczalnia może oczy~ić 25
spokaJ1oki i SQifiOrr.qdowe włotke
członkiem Rady Pedagogijest
Poddobę.
na
1 elekrrrnunrkaCJi Polskiej S ./\ Przyjęt~ ne~ architektomczn~ w tncJel- m sze~. ~iek.ów
svJrania ost.czP!oid, gdzie si{
do
gwawyrair.J~Ce gł•:;>b0krr> nrez:::tdowolenie ski~J _podstawówce, z.eby mogły czas weekendów, gwiąt i innych cznej szkoły . - W ten sposób
da. oraz ulołTywoni4 pimiqtylko
tełekornt lnlkacyjnel w RPł0nie Mrędzyr:a dz ? 1e~ ~z problemów korzystać dni wolnych od nauki obiekt stoi rantujemy, że nadzór nad placó- dzy z wsze/Jdch moi)iwych tródd.
tylko
nie
prowadziła
sz>~ns szybkit:'j poprawv takrego stanu l Zleci mepelnosprawne. Wy~u- nieczynny, więc mogłaby korzy- wką bę:dzie
O tym, że to możliwe, moina
biblioteka publiczna w Trzcielu,
Zwr0cono srę cło qor7owc;kich p~ do"':ano _podJazd dla ~ózków ~n~ stać z niego wieg.
sif pnekonat w gminie Tnciel.
podstawóbrójecka
również
ale
Zainstalowano zbiornik o povmj9 Wt'd\' gormv,skie!JO o podjęcie zd1 wahdzkJ_ch, a bę:~zJe rów~Jez
ZBIGNIEW BOREK
zakre<;r~ popmwy lw·mości w gmranctl zmodenuzowany c•ąg komunika- jemn~i 40 msze~ .• w którym wka • uważa Turecki.
Zarzad Mrasta i G m iny w Trzcielu
SpóltlziPinr T elekomunrkacyjnej w Zb·
SWOjPj dzir~łr.łno;.r i na terenie minstc:
mo7e wejśc •e 1<0nkurencyjnego rar1n
TP. S./\.
Na każdym z posiedzer'1 Znrządu rozlw n ioski. k tóre wp łynęły do Zarza<lu.
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lł7ISLAWA· ·szYMBOnSKA, ur. 2 liPca 1923 w Kómtku, córka
urzędnika.:: ...Qd 193l ·w Krakowie; studiowała '. 1945~1948 ·polORłatykę
·i . sOcjo!ogtę na · tTniwei-rYtecle ·. Jagiello'ńskłm; ·~· wchod%i .
akłicf. ~espOłu
"Zyoła , Uteraci::lego., o,<fl9S3.~ :.·~~ . . -.. ., · .· -~
. · •:-· ·.,; ~· ~. · ·. . · 'J) .-,~ ~· \ ~ . . :·
Debiutowała w · ,J)źlenniku Polskim" 194S. Wydała zbiory wfertzy:
Dlaugo ·iyjetny .-(19S2), .- .Pytm.iD·r~adaftlane ·.·~ob.il · (19S,.), · 'W~dnil do
Yed ~l95?.)'fS61 ·.(14)62)~ ; .Sto .' f,odtcJJ~··(t961)~ ·Wirilkl ~cidel!· :~(t972 ),
W klita lic~ba ( 1976) .·. 'P~stiWoą · przedruku . jest·:wYbór .. Pouje, .W)rd.. ·2,
Wa~awa :.l9?7, PIW (wyd. ..t · ~ 1970?; z wyj~~em·· .~enza· .pieor~egci:l';O.Itr.i4iińia. ·.;,··: !:,..
.- ···. . · .·c· .: ·..J : .! ~·. ~ :~~ •. ~. -~..~ ~...
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WłtrS.Ze'··zan:Ueszczone ·w

antolo&ii:
··
,.;," -<~-:
·~·~ ·_.(śWilii'·' umi~Ż{ś~y : Ttiedyś na wyrywki... ) ~ ogł.' ·v; ,,Dzienn~~
Polsid.ąt~.'. 19~~/J;t. 7i~···~anl. w · Wierszach wybraiiych; \Yarmwa 19~4·:
· iJrob~·~ ~~tiiJszt~''iatlfdrl.ia; Przyj~d~lom; Rehab.ili~aci!l; ~.stil noty '"letl

ni€i ~. z . tomu Wolanie do Yłti, Kraków .1957 .., ,. ~ ' · ·
Cień; . Sen ~ -z
Sól, Warszawa 1962 ·.: ·_ ··:• .. ·. · ·

tomu

Radość pisania -

w

Za.m. w WiersŻach wybrmzych 1964, n~st.
tomie
Sto po~i~ch~· Warszawa 1967
.
Dworzec; Piera; Przylot; Jaskinia; Sto pociech ~ z tomu StÓ pociech, Warszawa 1967
Spadające z nieba; Przemówienie w biurze znalezionych rzeczy z tomu Wszdki wypadek, Warszawa 1972
Życie na poczekaniu; Ostrzeżenie; Utopia z tomu Wielka liczba,
Wars:r;awa 1976
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dziemlka Szwedzka Akademia
o siła, e tegoroczną laureatką literackiej nagrody Nobla została Wisła
wa Szymborska.
Jest to szósta nagroda Nobla dla
Polaka. Przedtem laureatami tego wyró:Ulienia byli: w dziedzinie literatury
Henryk Sienkiewicz w 1905 roku, Wła
dysław Stanisław Rejmont w 1924 roku
i Czesław Miłosz w 1980 roku.
Ponadto nagrodę Nobla dwukrotnie

otrzymała

Mańa

Cuńe-Skłodowska.

Pierwszy raz w 1903 roku w dziedzinie
fizyki, natomiast drugi raz w dziedzinie
chemii w roku 1911.
W 1983 roku pokojową nagrodę
Nobla przyznano Lechowi Wałęsie.
Nagroda Nobla, której fundatorem
jest Alfred Bemhard Nobel, szwedzki
chemik i przemysłowiec żyjący w latach 1833-1896 przyznawana jest od
1901 roku.

(
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.Tu łeży -~jat~
lliłorb 1*11 wicnzy. W"JCCZIJY odpoczynek
ACZyła clićjej Dtmia, pomimo i.e trup
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w pietwszym ~ staruszek słodko lObie mi,

że mu żooa nW!osu7ła z~grobu W&tała i
upiecze Slaruszkowi placek ze śliwkami
z ogniem, ale niewielkim, bo placek si~ spali.
zaczynamy czytanie. Muzo.
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Program pobytu polskich gosci w Jonkopingu
25 - 30 sierpien 1996 r.
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JJ~[c JM. 't,t.-rieol~~ JOut;Jf1-t'11 jt ~~ ~ ,lh ~tk{JO,
1 W?ek.- !&~CtlJ, Ovt~~c; . 1ftJZJ~ tfwetft ~ ~o1'Ju4q- ~.

Niedziela 25/8

,

Wyjazd z Polski prom Swi-Malmo
paniedzialek 26/8
8.30 Przyjazd do Malmo , transfer do szkoły w Jonkoping
12.30 ósterangskola n .Lunch .Zwiedzanie szk~ ,konferencja...
personalna oraz przydzielenie klas
17.00 Zakwaterowanie w hotelu Eurostop
19.00 Kolacja w hotelu ,informacja o szwedzkich związkach
nauczycielskich

Wtorek 2V8
8.00-14.00 Zapoznanie się z pracąszkoły ,przydzielenie klas ,obiad
szkolny ze "swoją" klasą
15.30 Zwiedzanie Jonkopingu oraz centrum handlowego A6
1830 Z wizytą w szwedzkim domu ,kolacja
Sroda 28/8
B.l5 Całodzienna wycieczka do Granny - Visingso

pv:x,'ka.& 4<A-ed.e.lw, A~~, ~ d~n'cdod,

~€-Ut·~ .
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Polacla er pa
slaolbeso la

Lek tion
i sven sk
under•

•

VLSn Lng
De har ett tufft och kontrollerat skolsystem, polackerna.
Darrór var det med stor
rorvaning 14 larare och en
rektor fran den lilla byn
Brojce i Polen roljdę, gardagens lektion pa Osteraogsskolan i J onkoping,
dar elevernas inflytande
ar stort over undenisningeo.
Att dra slu!Satsen au Sverige
kommit Hingre i utvecklingen
av undervisningen ar kanske inte helt rat!.
Snarare handlar det om skilinader i synen pa eleven. tradition och kultuL
- Det ar sa spannande au vara har och 13 ova sin engelska.
viskar rektor Mau!Orzata JazoJzewska dar vi stai i 4A:s klas~
rum.

- Du vet, det ar inte sa popułan i Polen au vi Jar oss andra
sprak.
Runt vaggam;~ ~tar larare
och inspeJ...torer fran den pobka

6 sterSer pa varandra och far. 14 Uirare och inspektorer har fatt ęn lektion i Svensk undervisning. l tyra dagar har de studerat
erade genom
angsskolan och tar nu med sig erfarenhetema ti/1 Polen. 6sterangsskolan i sin tur hoppas b/i mer intemationalis Z Fougstedt
Foto: K-G
projektet.

skolan och fOljer en Iektion i
matematik.
En av de polska liirama filmar leJ..:tionen och gor ocksa ett
svep over vaggar tak, golv. Till
och med salens ventilationssystem verkar intressant.

Skriver rapporter
Klassens Iarare diskuterar
med sina elever om de ska ha
ett test elier inte och i sa fali
hur det ska utfonnas.
...Sa gar det knappast till 1 PoJen.
Dar ar det Jararen som bestammer. elier mspekoren som

overvakar lararen, elier rektom
som overvak.ar inspektoren ...
Kontroilen ar hard och Jararen maste noga anteclma vad
han gjon med eleven vruje dag.
- Det var kontroilen som forvinade m•g mest. sager Osterangsskolans rektor. Krister Johansson.
Tack vare pengar fran Sida
kunde han gora ett besok v1d
.skolan i Brojce fOrra aret. l ar
fick man yuerlig.are 100 000
kronor for att polackema skulle
f<~ besoka Sverige. l okto~er
akcr elever och larare fran o~
tcrangen uli Polen.

Rektor Maigorzata har efter
de' forsta kontaleterna med Krister fórsok t forlindra mycket pa
sin skola, men det ar svan.
- Det jag ska fórsoka iindra
pa ar atmosviiren. Vi ska fOrsOka fa en sadan atmosvar och
kontak't meJJan Iarare och elever som finns pa den har skoIan. sager Maigorz.ata.

Tanka sjatva
- Vi ma~te oorja tving.a elevema au tanka sjalva.
Efter eu besok pa Visingso
ar polarkera ocksa lyri ~ka over
detl'\enska land~kapet.

- Det ar underbart och maste
gara svenskarna głada. Hemma
i Polen ar alit sA_gritt och trist.
Vad kan da Osteriingsskolan
har fOr nytta av vankontaktem a
med Polen?
- lntemational1sering, sammanfattar rektor Krister Johansson.
- V1 knvter kontakler och
vanskapsbaÓd. Jar oss om andra
Jander och far dessutom ova var
en!!elska. Kanskc kan vi ocksa
ha -kontakter via Jntemet i framtiden. tror Krister Johansson.
PETER J ERNBERG
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Bilistens motesplats.

Stora och sma
konferenser.

P~
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Behover ni en motesplats som ar latt att ta sig till for
alla? D~ ar valet enkelt.
P~ Eurostop Hote l finns stora och sma utrymmen,
med all den utrustning d u behover. Vi har konferens,
vardinnor som hjalper dig. Sekreterarservice ar inte
heller n~got problem. Vi hjalper dig att gora hela
konferensen innehallsrik och lyckad.
Nar konferensen ar slut for dagen kan du bjuda
gasterna p~ en god middag, kanske ett bastubad och
solarium.
6vernattning i vara bekvama rum med dusch och
T V garanterar utvilade och frascha deltagare till
nasta dag.

VldE4--~

AVIIind Ho . . . . U ka
........... )111............ ...
AVIIind,.,- 4 luo

..............................

Eurostop Hotel finns allt du som bilist behover,
bekvamt till hands och alltid prisvart. Har finns res,
tauranger, mangder av affarer, hotellrum, till och med
sma och stora konferensutrymmen med all tankbar
utrustning. Statoilstationer med bilservice.
Vi ar lana att upptacka och na, latta att trivas pa.
Vi finns utmed de stora Europaviigama i Arlanda,
Halmstad, Jonkoping och Orebro.
Hos oss behover du inte tulla p~ reskassan, vara
priser ar laga och du far mycket for pengama. Tryggt
att veta att prisema alltid ar inklusive moms .
Vi vet att begreppet service ar utslitet, men har
vagar vi verkligen st~ for de t. Vi arbetar hart for att d u
skali kanna dig valkommen och omhandertagen. Nar
som helst, dygnet rum. Service for dig, service for din
bil. Enklare kan det inte b li.

Arlanda
Eurosrop Hotel finns i
Arlandastad, vid E 4:an.
Nara rill flygplatsen, nara till
Stockholm. Har finns 228
hotellrum och 23 konferensrum. Der storsra konferensrummet tar 160 gaster.
Akciviteter i omgitJningama:
golfbana, flygmuseum, shopping, fiske, bad, skridsko, fotboU, jogging, tennis, kanoring,
underlu'illning och specialarrangemang.

N ar du vill sova kvar.

Oslagbar service.

Jonkoping

Pa Eurostop Hotel far d u hotellrum for rva tiU samma pris som
for en! Dar sover ni bekvamt och skont. Alla rum har dusch
och TV med kabelkanaler. Dar finns t.o.m. majlighet att
ordna en arbetsplats, for dig som ar ute pa viigama i tjansten.
Vill ni ha en hel svit gar der ocksa bra, elier kanske bara rum
over dagen att viLa elier arbera i.
Pa hotelier finns ocksa tvattstuga, bra for dig som ar pa
semesterresa. Solarium, relaxrum och bastu tackar val ingen
nej till. For bamen finns Iekutrymmen bade inne och u te.

I vara restauranger a ter du bade gott och billigt. Du valjer om
du vill atarej al husmanskost pa "Snabba Krogen" elier nagot
mer exotiskt i Bistron. Att vi har fulistancliga rattigheter, ar
sjalvklart.
Har du tid och lust sa finns det mer att utforska i shoppingcentret. Har hittar du alit du behover, och en hel del annat
ocksa.
Att du kan ranka b ilen hos Statoil ar forsras ingen overraskning. Men har finns ocksa personał som tar hand om din for-

Du kan inte undga att se
Eurostop Hotel iJonkoping vid E 4:an, d u ser
der i god tid innan avfarten. Har har vi 111
hotellrum och 16 konferensrum, varav de t storsra
rymmer 90 gaster.
Aktiviteter i omgivningama: Sommarland, bad, museum, tropikhus, tandsticksomradet, parker, rundtursbat, fiske, golf,
skytte, racket-center, curling, polkagristillverkning, glasblds-

Box 902, 195 86 ARlANDASTAD.
TELEFON: 08~595 111 00.
TELEFAX: 08~595 10110.

AORESS:

ADRESS:

Box 120 12,550 12 }ONKOPING.
TELEFON: 036-18 36 00.
TELEFAX: 036-18 36 87.

Halmstad
Eurostop Hotel i
Halmstad ligger langs
med E6/E20. Har finns
111 hotellrum och 7
konferensrum. Der starsra har p lats for 90 gaster. Aktiviteter i omgiv~
ningama: museum med
Halmstadgruppen, Mjiillby Konstgard, sanddyner, golf, sim~
stadion, laxfiske m. m.

Box 919,30119 łiALMSTAD.
TELEFON: 035~ 18 35 00.
TELEFAX: 035~ 18 38 99.

ADRESS:

Orebro

don om nagot skulle ha hant pa vagen. Behover du hyra en bil
finns Avis till hands.
Pa de fiesta Eurostop Hotel kan du ocksa ga pa posten, och
ta ut pengar i bankomat. Du kan boka en golfrunda, och fa
inforrnation om turistmal i
omgivningama. Elier besaka frisoren. Lat bamen
stracka pa benen i vart
lekrum elier den trygga
lekpłatsen utomhus.

Du behover inte leta
for att hitta Eurostop
Hotel i Órebro. Det
ligger precis vid
E20/El8. Vi har 111
hotellrum och 11
konferensrum, dar ni kan vara upp tiłl140 deltagare.
Aktiviteter i omgivningama: guiclade turer, batturer, go-cart,
ringtdget, bad, morion, tennis, badminton, shopping, elansoch musikarrangemang, golf m. m.

Box 1901,70119 ÓREBRO.
TELEFON: 019-20 50 00.
TELEFAX: 019-20 52 99.

ADRESS:
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Dwunastokrotny rekordzista
Księgi Guinnessa dla Moniki
Przebywający na objazdowym turne po województwie gorzowskim zatrzymał się

na kilkudntowy pobyt Janusz CHOMONTEK w pokojach gościnnych
Kultury Sportu i Rekreacji w celu dan1a kilkudziesięciu występów i pokazów sWOICh umiejętności w żonglowaniu pilkarni
różne wielkości dla mlodz1erzy szkolnej szkól z terenu m1asta i gminy. Po
krókiej rozmowie w dzień organizowania przez SOKSiR w Skwierzyn1e koncertu charytatywnego na rzecz chorej Moniki IKONlAK nie odmówi! i przez około
12 mm ut zabawiał wszystkich zebranych na salt widOwiskowo-kinowej swoim
kunsztem podbijania pileczek za co zebrał wtelkie brawa od licznie przybyłej
publiczności na koncert.
Janusz CHOMONTEK od wielu lat zaskakuje co raz nowymi wyczynami
w opanowantu żonglowama piłkami różnych wielkości 1 do nich należą nastę
pujące rekordy:
1. Pokonał 30 km żonglując piłkę z Ustki do Słupska czasie 8 godz. i 24 min.,
2. Pokonal Diego Maradonne, Maradonna podbijał piłkę 7 tyś. razy a Janusz
tylko 35 tyś. razy,
3. Żonglowanie piłką w Htszpani w kwadracie 5 m na 5 m przez 16 godzm.
4. Zonglowame piłeczką tentsową pod czas meczu Polska. Rumunta przez 4
godz. i 28 mm.,
5. Pokonal trase Maratonu w WarszawJe 42 km 111 8 godz.24',
6. Zonglowal ptlką lewą nogą 28 km,
7. Żonglował ptłeczkę pinpongową podczas programu 5-10·15 12 tyś . razy,
8. Pokonał 70 km zonglując piłką w Berlinie w czasie 12 godzm i 42 minut.
W najblizszym czas te zam1eża pokonać 100 km żonglując piłkę w dalekiej
Skwierzyńskiego Ośrodka
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Julia \\'all , z nomu

,

urodziła się

?'S . VI .1938 roku

w Kobryniu •
r·ozpoc zęła w wieku !6 la t w Inspekto racle w

Pracę ,zawodową

r1i~rł7..Y f'7"'' 7. 11

' / była zatrudni ona jako nauczyc iel /. Jednocze Rnie ur.zy~a się
w Liceum Pedagog ic znym w S ulechow ie i 04 . OI . I95n roku

ral ny . 0! . 09 . !955 roku , 41 lat tPmu
rodstawo wej w Brójcach .
Uczyła się

ś.p.

:JUliA W~lł

rozpoczy na

n::tukę

'·'

em eryturę

ciągu

Jr~na "n]

•

l

w stuflium za,·rodowym , które koi1c7.y ", I07fl r .

powołr~ n a

na stanowis ko dyrektor a

Podstawo wej w Drójcach • To oHmj n l :Yt.C1C'h ,

dalej w

za

obyvta telski e ' w rg r; q roku o trzym'lł a dyplom •

0! . 03 . 1978 r oku zostaje

na

zatrudni ona w S7.kolP
z~ m~7.

wyszła

P p;7.~mi n rrn t. n·

w Stucliurn HauC'zyc ie l ski.m w Gor7.o~trie na kierunku hiAt.ol'i. n

i wychowa nie
·~astępnie

!958 roku

1/

została

zdała

pięciu

• Po

bibliotec~

If)n~

re!: n odchoci?. i

latach odpoczyn ktt decyciuje

s?.kolnPj , n w tym roku w

42 lat prac y
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Wspomnienie ...
Juha Wall, z domu Więckl urodziła się 26. V1.1938 roku w Kobrynlu
Pracę zawodową rozpoczęła w wieku 16 lat w Inspektora
cie w
Międzyrzeczu (byla zatrudniona jako nauczycielka).
Jednocześn ie
uczyła się w Liceum Pedagogicznym w Suiechowie i 04.01
.1958
roku zdała egzamin maturalny . 01 .09.1955 roku, 41 lat temu
zostala zatrudniona w Szkole Podstawowej w Brójcach. W 1958
roku wyszła za mąż za Jana Wall. Uczyła się w Studium
Nauczycielskim w Gorzowie na kierunku historia i wychowanie
obywatelskie, w 1969 r. otrzymała dyplom. Następnie rozpoczyna
naukę w studium zawodowym, które kończy w 1978 r. 01.03.197
8
r. zostaje powołana na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Brójcach. Po ośmiu latach, w 1984 roku odchodzi na emeryturę .
Po pięciu latach odpoczynku decyduje się pracować dalej w
bibliotece szkolnej, a w tym roku w świetlicy.
W ciągu 42 lat pracy otrzymała · Złoty Krzyż Zasługi , Medal 40-lecia
Polskl Ludowej, Złotą Odznakt ZNP, Odznakt Honorową "Za
zasługi dla województwa gorzowskiego•, Odznakt Honorową
"Za
zasługi dla miasta l gminy Trzciel".
Pani Ju!i::>, b~··~ Pani dla nas wszystkich wzorem solidności .
pracowitości l sumienności . Zawsze można było na Pani
polegać ,
była Panl prawdziwym kompanem w czasie pracy
i w czasie
zabawy.
Dzisiaj musimy sit pożegnać, ale pamiętać będziemy zawsze.

Szczęśliwymi

rodzicam i zostali:
* Agnieszk
a
l Zbigniew Jurkiewlc z
córki Micheli l Julii
*córki Karoliny l
K6nleczn y
Baś

Elżbieta Maćczak Paweł

* Agnieszka l Sebastian Muszkiatowie
córki Doroty
* Anita l Leszek Pihanowle
córki Weroniki Marty
Aneta i Krzysztof Kuryś
syna Jakuba
Maria i Zdzisław Sygitowicz
synów Tomasza Krzysztofa
lukasza Stanisława
Ma~orzata l Janusz Góml
córki Katarzyny Małgorzaty
Dorota i Robert Mejzowie
syna Konrada Tadeusza
Małgorzata l Robert Sommerfeldowle
syna Aleksandra
* Jolanta l Krystian Ułasewlczowle
syna Mateusza Krystyna

*
*
*
*

*

nową

życia wstąpili :

Na
drogt
Marta Paradowska l Wojelech Weiher
**Karolina
Piasecka l Marek Duda
Szynezaw
*Grażyna

ska l Leszek Terlecki

,,

na zawaza:
9 Henryk Szydlerowlcz rocz. 1952 zam. Trzelei
9 Antonina Swlątczak rocz. 1916 zam. Siercz
9 Joahim Szmagulski rocz. 1914 zam. Trzelei
9 Julia Wall rocz. 1938 zam. Brójce
9 Jan Muzia rocz. 1914 zam. Rybojady
9 Maria Ciechanowlcz rocz. 1925 zam. Jasieniec
9 Jan Kowal rocz. 1952 zam. Panowlce
9 Michał Wydrych rocz. 1916 zam. Rybojady
9 Maria Rubczak rocz. 1911 zam. Luto! Suchy
9 Barbara Kamecka-Kolodziej rocz. 1949 zam. Brójce
9 Tadeusz Zieliński rocz. 1940 zam. Brójce
9 Jan Magdziak rocz. 1924 zam. Trzelei
9 Maria Szeliga rocz. 1912 zam. Checiszewo
9 Franciszek Horła rocz. 1923 zam. Oulsburg

Stowarzyszenia Charytatywnego "Dobroczynność" w
Trzcielu Informuje, że dnia 14 marca br. o godz. 13.00 w sali obrad
UMiG planuje zorganizować walne zebranie członków. Celem
zebrania jest:
1. Zatwierdzenie bilansów i podjęcie uchwały w sprawie rocznego
sprawozdania Zarządu l udzielenia absolutorium.
2. Zatwierdzenie rocznego planu dzialania i preliminar7a

ZAWOD OWEG O

organizuje kursy:
· kierowców kat. ABT
· BHP (dla pracodawców, kadry kierowniczej, pracowników na
stanowiskach robotniczych • podstawowe l okresowe)
- pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu l mistrzów w
rzemiośle

-. r>jlaczy c.o.
· k1erowców wózków akumulatorowych l spalinowych
- minimum sanitarne
• elektryczny (na uprawnienia)
niebezpiecznych
stosujących środki ochrony roślin

• szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG
· inne wg zapotrzebowania
Ośrodek Kształcenia Zawodow ego prowadzi r6wnlet kursowe

formy •zkołenla w zakresie

• liceum ogólnokształcące (zaoczne)
- technikum drzewne (zaoczna) • na podbudowle zasadniczej

Dyrektor SP Bró}ce
mgr Małgorzata Jatdtewsk a

WGMINIE

(Kierown ik OKZ !"Ił' In~ . Halina Hulnlcka )

mateńalćw

~-dri)

Zarząd

OŚROD~K KSZfAŁC~NlA ZAWODO~O
66-310 Tndel ui.AnnU Czerwon ej 8 teJ. TrzeleJ 40

· szkolenie dla osób nabywających l

?Jrv; u;u h
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Pożegnaliśmy

ZAKŁAD DOSKONAL~NIA

~-~ Al fi f

szkoły

budżetowego.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy, któr1y
chcieliby poświęcić swoją energię i czas na niesienie pomocy
potrzebującym, aby wstąpili do Stowarzyszenia. Kontakt
w tej
sprawie z członkami Zarządu : Edwardem Fedko, Marlą
Górną-Bobrowską . Bernardem Szefnerem , Jerzym Adamuse
m.
Zygmuntem Czarneckim.
Serdecznie zapraszamy szczególnie mlodz•eż chętną do pracy na
rzecz mieszkańców miasta ' gminy Trzc1el, którzy z powodu
ubóstwa, choroby, kalectwa lub tragicznych zdarzeń losowych
znale:tli sit w trudnej sytuacji życiowej .
W minionym roku podJtllśmy szereg działań, które miały na celu
zwiększenie l pozyskanie środków na pomoc
- podczas Dnia Lutola Mokrego 26 maJa 96r. przeprowadziliśmy
loteńę fantową,

- w czasie Dni Trzciela 29·30 czerwca 96r. tradycyjnie już odbył
się bal charytatywny oraz loteńa fantowa.
Oochód z tej imprezy wzbogacił konto Stowarzyszenia. Zawsze
dużym wsparciem jest darowizna mieszkańców gminy partnersk
iej
Asendorf. W ubiegłym roku łącznie otrzymaliśmy 5.330 OM, które
po wymianie na złotówki ulokowane zostały na długoterminowych
lokatach. Formy pom«?C)' udzielonej w roku 1996 były następujące·
- dofinansowanie 65 dz•eciom l młodzieży letniego wyp<?Czynku
- dożywianie w szkolach podstawowych dzieci z ubogtch rodzin
- dotacja dla gminy luków na konto chłopca , który musi przejść
opreacj'ę przeszczepu szpiku kostnego
- zakup ub pokrycie kosztów leczenia. sprzętu medycznego i
rehabilitacyjnego
- sfinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu domowego dla
pogorzelców
• doftnansowanie wspólnej wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych
l pensjonariuszy Domu Pornocy Społecznej w Jasieńcu
• zakup 2 paczek żywnościowych na święta dla rodzin będących
w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej
- zakup 9 paczek świątecznych dla dziec1 niepełnosprawnych
przebywających w domach rodzinnych
Dokładne sprawozdanie finansowe o dochodach
l wydatkac h
Stowarzyszenia zostanie przedstawione w Informatorze po
przyjęciu go przez walne zebranie członków.
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Podzi ękowan la:

.,Płacz dziecka"

Dyrekcja , mlodziet Liceum Ogólnoksztalcącego w Ziębleach za pośrednic
twem .l owca Polskiego" pragną podztękować Zanądowi Kola lowiecltiego
.Tur" w Ztębicach za wsp61udztal i pomoc w organizacji Drugiego Ptkniku Ekologteznago (14 maJa 1996 r.) pod hasłem ,.2ycie staJo się bogatsze o miłość do
przyrody". W zamterzemach organizatorów była to impreza popularyzująca
niu
wśród młodzieży treści ekologiczne , oraz służąca poznaniu l zaprzyjaźnie
się obecnych l przyszłych licealistów.
Kola
Mlodzteż spotkała stę w Domku Myśliwskim w Biemacicach. Prezes
l owieckoego .Tur" Kazimoerz Niciejaw sposób barwny l dynamtczny zapoznał
uczmów z rolą łowiectwa w ochronie zwierząt, ze stanem zwierzyny w naszej
gminte oraz z nowym p1awem lowleckim.
Przy ogmsku wręczono dyplomy przygotowane przez Kolo lowieckie dla
ucze~truków pikntku z poszczególnych szkól.
W programoa spotkania były zabawy p1zy ognisku i pieczeme kiel>asek.
HAliNA FUSZARA
(Dyrektor Szkoły)

W lutym ubiegłego roku leśniczy z Zajączek (woj. częstochow
skie), Zdzisław Korzekwa, pewnego mroinego dnia w godzinach popołudniowych wybral się zapolować na lisa. Tropląc na granicy lasu
l pól, stwierdził świe:te tropy. Us WY,chodzil z lasu i udawal się w stronę oddalonej o pół kilometra wsi. Siady nie byty pojedyncze , a więc
lisek wychodzll tędy często . Wychodząc z ostępu sznurowal prosto
na oddalony od lasu o 50 m samotny ~ - Właśnie to drzewo wybrał
leśniczy na miejsce zasiadki. Wdrapał s1ę do góry i siadł na konarze,
po czym zaczął wabić kniazieniem zająca . Us nie wyszedł jednak
z lasu, ale od tylu. Swoim zwyczajem obszedł drzewo i przysznuro·
wal niemal pod siedzącym na gałęzi leśniczym.
Nim się myśliwy zorientował, będąc w niewygodn ej pozycji poruszył się gwałtownie i strzelił do umykającego lisa -oczywiście spudłował, po czym zszedł z drzewa l udał się do domu. l tu się dopiero zaczyna historia.
We wsi znajduje się zakład krawiecki . Jedna z pracownic wyszła
na podwórko i słyszała wabienie, a potem strzał . Wab skojarzyła
z płaczem dziecka pod lasem w lak mrotny dzień . Powiadomiła
o tym posterunek Połicjl. PollcJancl wyrwali leśniczego ze snu rozpytując, czy wie coś o zdarzenfu. Duplero zademons trowanie wabienia rozwiało w~tpliwoścl stró:tów porządku i uwierzyli, :te sprawcą
.płaczu dziecka był wabik na lisa.
ZDZISŁAW L. MAZIK

Dzięki iniCJatywie Kola lowieckiego ,.2uraw" w Brójcach (Gorzów Wlkp.)
w 1994 r. powstało w Szkole Podstawowej w Brólcach Towarzystwo Przyrodntezo-lowieckle. Cz.lonkowie Towarzystwa zajmowali się sprzątaniem okolicznych lasów, poszukiwaniem sideł, rozwieszaniem karmy dla ptaków,
grzybów,
dzia łalnoŚCią p1opagandową dotyczącą ochrony niejadalnych
ochrony kwtat6w. Zorganizowano także konkurs na najciekawszy plakat na
temat .Jak uchronić las przed pożarem•. Wiosną tego roku prowadziliśmy
Zgło
akcję zadrzewtania placu szkolnego, dbaliśmy o przyległy plac zieleni.
simy swÓj udział w konkursie .1 ty posadt swoje drzewo•. W najbliiszym
czaste planujaft t)' rozszerzyć współpracę l stworzyć w szkole stalą Izbę Kola l olr\ot&ckiego. Planujemy takie brać aktywny udział w obchodach 50-lecia
Kola Bardzo ważnym elementem współpracy z Kołem lowieckim .2uraw",
są d<.~rowtzny przekazane na rzecz szkoły.
Za pośrednictwem .lowca Polskiego• pragnę wyrazić serdeczne podzię
kowanta Kołu lowieckiemu .2uraw" w Brójcach za bardzo ciekawą formę
współpracy z naszą placówką . Ze swej strony zapewniamy, że współpraca
szkoły jako
będzte podtrzymywana l zostanie urnleszczona w planie pracy
punl.t stały.

MALGORZATA JAŹDŻEWSKA
(Dyrektor Szkoły)

Dyrektor, nauczyciele, rodzice l uczniowie ze Szkoły Podstawowej w CzaItnie (woj. szczecińskie) składają za pośrednictwem .lowca Polsklego• serdeczne podz iękowania Kołu lowiecklemu .Hubertus" w Mieszkowicach za
pomoc finansową na zakup pomocy naukowych l sprz ętu sportowego dla
naszej szkoły. Ucząc na dalszą współpracę życzymy wszystkim czlonkom
Kola i jego Zarządowi zdrowia i pomyślności . Darz 86r1
GRAŻYNA MAZUR
(Dyrektor Szkoły)

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Dańcu dziękuje Górniczemu Kołu Ło
wtecktemu .Jeleń" w Zabrzu za zorganizowanie dla mlodziety naszej
Srebra
szkoły w dniu 8 czerwca br. wycieczki do Skansenu byłej Kopalni
w Tarnowskich Górach.
HALINA BLAIK
(Dyrektor Szkoły)

Myśliwi

i uczniowie

.,Dzień

Dziecka" wDomu Myśliwskim

WKŁ . Puchacz• podtrzymu je tradycje współpracy ze szkołami
usytuowan ymi na terenie dzierżawionych przez Kolo obwodów ło
wieckich. W minionym roku szkolnym najatrakcy jniejszy program
współpracy zrealizowa no w szkole podstawow ej w Proszkowi cach,
gm. Mietków. W programie edukacyjn ym młodzieży zawarto lematykę ekologiczną, łowiecką i ochrony środowiska .
W czasie lekcji wychowaw czych myśliwi Zdzisław Borowski
i Edward Struski zapoznaw ali młodzież szkolną z występującymi
w ich regionie roślinami l zwierzętami chronionym i. Wskazywa li na
przypadki często nieumyślnej degradacji środowiska naturalneg o.
Wiele uwagi poświęcono historii polskiego łowiectwa , problemat yce istotnej dla środowiska naturalneg o zawartej w ustawach
o ochronie przyrody i prawie łowieckim .
Nauczycie le szkoły pod kierownict wem Heleny Hubal organizowali akcje zbierania przez uczniów owoców drzew leśnych (żołę
dzie, kasztany) w celu wykładania ich dla zwierzyny w okresie
zimowym. Poszukiwa li sideł l wnyków w remizach śródpolnych .
Wykonywa li kannnikli budki lęgowe dla ptaków.
Jednym z punktów rocznego programu współpracy, byto zorga·
nlzowanie konkursu plastyczne go pt. .Chrońmy przyrodę ojczystą",
którego finał odbył się pod koniec roku szkolnego w Dniu Dziecka.
Pierwszeg o czerwca przywiezio no uczniów do domu myśliwskiego
Kola Łowieckiego w Czerńczycach, gdzie zapoznano ich z obiek·
Iem, historią Kola, tradycjami l obyczajam i myśliwskimi. Po czym
jury oceniło prace zgło szone do konkursu, z których 16 zostało wyrótnionych i nagrodzon ych upominkam i rzeczowym i. Niektóre pra·
ce potwierdzały dobrą znajomość przyrody i dużą inwencję artystyczną ich autorów.
Na zakończenie pobytu w domu myśliwskim, na dziedzińcu, zor·
ganizowan o zabawę przy ognisku.
EDWARD STRUSKI

WoJskowe Kolo Łowieckie . Danier nr 495 w Poznaniu, w pierwszym
dniu roku szkolnego 1977na zawiązało bliską współpracę ? mlodzietą
od 191at
szl.olną z placówki w Baborowie. Ka2dego roku nieprzerwanie już
uczniowie szkoły zbierają we wrześniu, patdziemiku l listopadzie karmę
dla zwierzyny. Kasztany, tołędzie , kolby kukurydziane, buraki cukrowe,
a nawet marchew. W ubiegłym roku szkolnym do paśników dotar1a rekor·
dowa ilość kolb kukurydzianych . lącznle uczniowie zgromadzili w budynku gospodarczym 1755 kg kolb. Dwa lata temu dokladnie 1550 kg ka·
sztanów i żołędzi dolario do leśnych .stołówek" . Młodziet szkolna nie tylko
zbiera ka rmę dla zwierzyny. R6wnie:t naprawia lizawki, paśniki, porząd
kuje tereny do nich przylegające . W pracę włączają się także rodzice
uczniów. Nadzór nad ogółem czynności sprawują nauczyciele. Prznajmniej dwa razy do roku odbywa się wspólne spotkanie nauczycieli,
uczniów szkoły z przedstawicielami WKŁ .Danler nr 495. Członkowie Kokarmy dla
ła pamiętają o uczniach szkoły nie tylko z okazji zbierania
zw ierząt . Słodyczam i, upominkami, także odznaczeniami obdarowują
naJbardziej wyró:tniających się w pracy na rzecz środowiska leśnego.
Dwukrotnie autokar z jednostki wojskowej zawiózł uczniów szkoły na kil·
kudniowe wycieczki do Warszawy i Jeleniej Góry.
MACIEJ MARKIEWICZ
(Dyrektor Szkoły)
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Z K N l El Okazały
zbiorowy pokot
tUBUSKICH

W plerwszę niedzielt stycznia br. odbyło sit trzecle
1 ostatnie w tym sezonie polowanie zbiorowe w kole
turaw" Br6jce. Od 10 lat w tym kole nie było tak
doroctneeo pokotu po polowaniu zbiorowym jak zdarzył
sit 5 stycznia.
Pierwsze (>\:dzenie było pokojowe, bez ~strzału. Organ.JZato~~
zwaJili" wszystko na zaproszonych go§cJ, ~ szczególme. pos
Andrzeja BradunamkJego, króla poprzedmego polow~ma.
Kole'ne pędzenia były udane. w trzecim strze_la~a w1ększ~ś~
25 uczestników. Wielu po kilka razy, mmeJ lub
l ·e Do grona pudlarzy zapisał się Jan Glazows ' sze
w Zielonej Górze. Jak
szkoleniowej
r bu
był to rezultat bardzo rzadkich wizyt ~a strz~lmcy l
treningu Mimo wszystko padło pi~ dzików, Jednego : e .a
było s~ kat. długo i udało się odnale:tć. W czym wy true
d d 'kó
pomógł pies Karu§.
Kolejne (>\:dzenia nie były już tak udane.- Strzelano o ZJ ~·
lisów i kotlaka, choc nie zawsze celnie. Zyciow~go farta stra~JI
Edward Fedko- burmistrz Trzciela- kt~ry zm_ar:zruęty za wc~n!~
0
§cil stanowisko. Niemal wprost na jego Iimę ~trzalu po~.
dorodny dzik. Jednak nie mial kto do "!ego
Ostatnie pędzenie było takie jak pierwsze, czyli pokojowe bez
·
jednego wystrzału.
Na zakończenie ułożono prawidłowy pokot. Padlo 'Y surme
'ede dzików jeden kotlak i dwa lisy. Król~m polowanra został
kola. Taktóry strzelil_trzy dziJ?.
deusz Stanny żartowal z króla twJerdząc, ze s~elil dwa t. P?J
dzika. Trzeciego trzeba było dostrzelić, a taką z~erzf!lę zapJS~Je
się na konto tego myśliwego, który ją skutecmre umeruchamra.
.
Wicekrólem został Janusz Klupkh.
Odbył się takż.e jeden chrzest. Mar:tan ~lek po raz prerwsz:
karierze strzelił dzika na polowaniu zbrorowym. Łowczy pok
~alowal go farbą po policzkach, niezwykły bajarz Adolf Ja.v.cza
.
.
rzylal mu smyczą po po§ladkach.
p Myśliwi z ,,Zurawia" Brójce zorganJzowah bardzo ładne polowanie. Atmosfera była doskonała. l chyba dlatego pokot był
Lepus
wyjątkowo bogaty.
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-Kosciuszka demokratyzowany
Po ~iu latach budowy, 1 września 1994 r. otwarto szkolf podstawowat w
Brójcach, grn. Trzciel. Choć od tamtego dnia mitlfły ponad dwa lata, w placówce
nadal wyczuć można świłltecziUI atmosłet'f.
Nowoczesny, przestronny budynek położony jest tak, że z
ż:..dnej ze stron dzieci nie są
narażone na bezpośrednie zagrożenie drogowe. Na panerze
znajduje się przedszkole, pokoje

administracji oraz sala tradycji
współpracującego

ze szkołą koPo drugiej stronie zawieszono na ścianie sztandar - szkoła nosi imię Tadeusza
ła łowieckiego.

Ko~uszki.
Na wyższych

wanym obiektcie jest boisko o
wymiaracl: (. na 13 m, laóre nie
spełnia WJelu pararnetrów. Trwają
stuania o nową, dużą haly, ale
rozbijają się one o kwestie finansowe. Aby zminimalizować ty
bolączkę. jeszcze jestenią dzieci
wspólnie z rodzicami przy~
wały pole pod boisko na otWartym
trrcnie. Zwieziono kamienie za..

Bardzo ciekwyro doświadcze
niem · zdaniem lcierownictwa może być w niedalekiej przysz1~ perspektywa miesienia - na
wzór szwedzki - ocen. Stopień
- zdaniem Skandynawów - nie
jest wykładnikiem wiedzy, a powoduje jedynie niepotncbne stresy. Również od naszych północ-

nych sąsiadów przyjyto zwyczaj
comiesiycznych spotkań kierownictwa z uczniami. Rozmawia siy wówczas o wszystkich
nurtujących obie strony problemach. Wydaje siy, że przy poparciu władz kuratoryjnych placówka wkrótce w pełni siy zdemokratyzuje. W najwiykszym
stopniu zależy to od nauczycieli.
Mieszkańcy wsi uważają, że
pracujący w szkole pedagodzy
mają wysokie kwalifikacje.

- Cieszy nas ta opinia, choć
trzeba w tym miejscu przyznać,
że w przeszło~ były problemy
z jednym nauczyciele.m- stwierdza M. Jeżdżewska. - Obecnie
ten człowiek już u nas nie pracuje.
Poważnym problemem jest
dla dyrekcji brak mieszkań .Q!a
Moze to spowOdować
czyści fachowców do
inn}ch ośrodków. Tymczasem
w budynku tzw. starej szlcoły
można wyremontować czyść

pomieszczeń

- problem mieszkaniowy byłby rozwiązany,
Tego samego dnia, gdy za..
witaliśmy do tej niecodziennej

placówki wiejskiej, w Urzędzie
Miasta i Gminy w Trzciełu odbywało siy posiedzenie zarządu,
na którym rozstrzygnięto sprawy przekazania na mieszkania
dawnego budynku szkoły w
Brójcach.
- Najbardziej racjonalnym
rozwiązaniem - stwierdził w trakcie obrad burmistrz Edward
Fedko - bylo~y utworzenie w
ornawianym budynku trzech lokali 60-metrowych. dwóch po
50 m i jednego 30-metrowego.
Zalcoóczenie inwestycji nastąpi
jeszcze w tym roku.
DARIUSZ DUTIUEWICZ

legające

okoliczne nieuzytld i
naWierzchni~ Wiosną wysmrczy wylać asfaltem oznaczoną poWlCrZChruę 1boisko ~
dzicgotowe.
Podstawówlca w Brójcach jest
jedną z piyciu szkól w woj. gorzowskim wytypowaną do
współpracy z placówkami
oświatowymi w Szwecji. Osterangsskolan z Jonkóping - to
nazwa partnersloej szlcoły szwedzkiej. Dyrektor Małgorzata
Jeidż.ewska roZUIC7.a panoramy
wzajemnych korzy ści płyną
cych z wymiany, która trwa już
drugi rok.. Zarówno dzieci, jak
i nauczyciele poznają język angielski, rodzą siy przyjatnie.
Szwedzcy pedagodzy uczą s ię,
jak budować nić współpracy
miydzy szkołą a domem.

utwardzono

kondygnacjach

znajdują się sale lekcyjne,
św1ellica. Nigdzie, zarówno wewnątn, jak i na zewnątrz bu-

dynlcu nie Widać tak charakterytycznego dla szkół miejskich
!raffiti. Duże zaciekawienie
~odej generacu
·
a tra·
vcli koła łowiecJdego ..Zuraw". Działające w przyszkolnym ldubie lowieclrim dzieci
uczą s1ę od starszych m.in. sygnałów i zwyczajów my ś li
wsloch. Przy brójeckiej szkole
funkcjonuje również skaunng__nalezy do niego 20 osób.
Sporym mankamentem liczą
cej prawie 250 uczniów placów~ j~t brak pełnowwmi=
sah gunnastxczne,.

M

W iwietllcy dzieci
autobusy

z

okolicznych

cze~11 po aifci~~eh

Trofe• w
myśliwych

łowieckieł

imie

~ wzbudzić podziw ~

Fot. TOMASZ GAWAt.KIEWICZ
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Konkurs Recytatorski
Ten konkurs odbywa

"Moje
się

t}lko

w województwie gorzowskim. Jego formułę "wymyśliła" i opracowała Mclgorzata Tyszkiewicz. Dnia 21.02.97 r.
odbył się po raz piąty. Utwory do prezentacji poezji wyznaczyło hasło ..Taka
jest codzienność". Tematyka była więc
bardzo szeroka i pozwalała na wybór
autora wg różnorodnych kryteriów.
Jedno było obowiązujące: zaprzyjaźnienie z autorem tekstu wybranego
do recytacji.
91 uczestnik6w konkursu - uczniów szkół podstawowych z klas IV-VDI
- sięgnęło do twórczości 56 poetów
i proWków. Najwięcej recytatorów
wybrało wiersze WtSławy Szymborskiej
(14). Dlajury zaskoczeniem była populamość K.J.Gałczyńskiego, którego wiersze recytowało 10 uczestników. Kilkakrotnie pojawiły się nazwiska D.Wawiłow,
].Twardowskiego,
J.Tuwima,
T.RóżewiC1ll, J.Brzechwy, B.Leśmiana,
E. Stachury.
Na otwarcie wystąpili laureaci
choszczeńskiego konkursu pianistycu
nego "Gramy na cztery ręce": Adriaona
Żuk - uczennica SP nr 3 i Krzysztof
Figiel- uczeń SP nr 4 w.Myślibon.u.
Decyzją komisji

laureatami zostili:

• Katarzyna BałaDa - SP m 7
w Gorzowie (naucz. MBocheńska),
• Natalia Boratyńaka- SP nr 3 w Cbosz..
cznie (naucz. J.Skoiba-Frańczak),
• Lulwz Bopła - SP nr 2 w Drezdenku
(naucz. E .Gławdel),
Dorota Cholewa - SP nr 4 w Myślibom1
(naucz. .Rupniewska),

w

• Lulwz Góra- SP w

Chełmsku

(naucz.

MI<łysz),

• Aleksandra Namiestnik - SP nr 2
w Gorzowie (naucz. B.Sztuba),
• Sylwia Netyks - DK w Drezdenku
(naucz. T.Walczak),

przyjaźnie

poetyckie-r

• Monika Pel'3ke - SP nr 2 w Barlinku
(naucz. L.Perske),
• Joanna Spirydowic:z - SP nr 11
w Gorzowie (naucz. łiDębsk.a),
• Karolina Ucińska - SP nr 3 w Myśli
borzu (naucz. AZazy).
Wyróżnienia

otnymali:

• Dcminib

Bad!ońska

-

SP

w Myśliborzu (naucz. D.Bogucka),

nr

2

• Diana Borysowska- SP nr 12 w Gorzowie
(naucz. A Gizióska-Hwoz4yk),
• Katarzyna Dziubek - SP w Derczewie
(naucz. L.Bącalski),
• Marta Grochala - SP nr 4 w :stndcach
Kraj. (naucz. M.Surma),
• Bartosz lgnalowicz- SP nr l w Między
C21JClU (naucz. J.Makarewicz),
• Katarzyna lgnatowicz - SP nr l w Między
rzeczu (naucz. J.Mabtewicz),
• Katarzyna Jagiełło - SP w RótankaclJ
(naucz. G.IWmierczak),
• Jocuma Jankowska - SP nr 3 w Dębnie
(naucz. W.Rafałowicz),
• Justyna Kacmwczyk - SP w Stawie
(naucz. J.Przyborowslca),
• Aleksandra Kam.ic:nicma - SP w ~
wicach (naucz. KStecyszyn),
• Małgorzata Karwowska - SP nr l l w Gorzowie (naucz. R..Kakowska),
• Piotr Kopytele - SP w Radęcinle (naucz.
E.S2al:pińska),

Gawd Lisowski - SP w Kołczynie (DaDcz.
AMicbałowska),

• Hanna Nowicka - SP w Pnytocmcj (naucz.
H.Zuk),
• Elt.bieta Pinkowslca - SP nr 16 w Gorzowie
(naucz. M.Jwaoowska),
• Małgoaata Połiczkicwicz - SP w Ośnie
(naucz. ANIZiałek),
• Justyna Tamowska - SP nr l w Mi~
C21lCl.U (naucz. J.Makarcwicz),
~ West:J.y - SP w Brójcacb. (naucz.
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z~aele mae swój honor
Brójec. Wszyscy sq zbulwersowani
kradzletq, jaklej we wtorek dokonano w miejscowej
T szkole podstawowej • .

i,

t(1edyś

to nawet

d mówią mieszkańcy

We wtorek były łzy, zał w łrodf szkoła była wesoła
l roztańczona, gdyt tego dnia otwarto tam upragnione 1
oczekiwane boisko sportowe. W wydarzeniu tym uczestniczyła delegacja szwedzkich ped&COC6w z zaprzyjałnlonej
szkoły w Jónkoplng.
Fot. DARIUSZ BRO:tEK

l

W nocy z poniedziałku na wtorek nieznani sprawcy
wła~all sit do szkoly podstawowej w Brójcach, gmina
Trzclel. Przestfpcy do budynku dostali sit po sforsowaniu
bocznych drzwi, a Ich łupem padł sprzft wideo, zegary
1... maskotki.

Złupione
Jest to już drugie w niewielkim
odstwie czasu włamanie do tej placówki. Poprzednim razem złodzieje
zrabowali magnetowidy i przygotowali do wyniesienia telewizory.
Prawdopodobnie kto§ ich wystraszy) i po drugą ~ łupu już nie
powrócili. Sprawców nie ujęto.
Wczorajsze włamanie wydarzyło się na kilka godzi n przed
przybyciem do Brójec oficjalnej
delegacji z zaprzyjatnione j szkoły
w JBnkBping na południu Szwecji. Zastępczyni dyrektora W anl' da Tu~zek nie kryje ~ener
wowama:

maskotki
- Dzieci szczególnie

zabolała

strata maskotek, które były trofeami

poszczególnych klas i uczniów w
rywalizacji międzyklasowej .
Dzisiaj z udzialem skandynawskich go§ci w brójeckiej szkole
odbędzie się uroczyste otwarcie
nowego boiska szkolnego. Jak zapowiedzieli rodzice, uroczysto§ć
będzie filmowana na ta§rnie wideo.
- Najgorsze jest to - mówią
maluchy - że w §wietlicy już nie
będzie na czym nagrania zobaczyć, a i mislaczków też szkoda ...
(dut)

U/f'oc/zrJi e

Szkola w Brójcach należy do
jednych z najnowocze§niejszych
placówek wiejskich na terenie
województwa. Duży udzial w budowie i wyposażaniu placówki
miała lokalna spoleczno§t. Dwa
lata temu, zaraz po inauguracji
dzialalno§ci, wydarzyło się pierwsze włamanie. Łupem przest~
pców padł wówczas sprzęt wideo,
natomiast nie udało im się uabować przygotowany ch do wyniesienia telewizorów. Sprawców
nie ujęto.
W nocy z poniedzialku na wtorek, po sforsowaniu bocznych
drzwi, przestępcy dostali się do
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Proza szkolnego

ottJcu-CA.Ae.

q

Fł't

życia

budynku, a ich !upem padł sprzęt
wideo oraz zegary §cienne i ...
maskotki .
- Wszyscy doskonale wiedzą,
jaka jest kondycja fi nansowa
o§wiaty - mówi jedna z nauczycielek - i pomimo tego, trafi się
kto§ pazerny na dziecięce maskotki. Szkoda słów.
Bardzo szybko na zuchwały
skok zareagową ł bu rmis t n.
TrzeleJa Edward Fedko, który
ufundowal prywatną nag~ w
wysoko§ci tysiąca złotych dla
osoby, kRSra pornoże w ujęciu
sprawców kradzieży.
dut
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