(/)nia 1 wr.zesień 2004 r. w Szk.pfe (]>odstawowej
na uroczystym ape[u rozpoczęliśmy noury rok._.szk.p[ny.
CDyre((Jor szk.pfy-9dalgorzata JażdżewskJt, powita fa ze6ranycfi

uczniów, rodziców i nauczycieli, życząc su~esów i osiągnięć w pracy.
Szczeoófnie serdecznie powitafa uczniów k._.[ I.
Następnie CDyre((Jor sziJJfy przetfstawifa wycliowawców
poszczeoófnycfi Ńfas, nauczycieli przedmiotów.
(Jlr.zedstawifa również nowycli nauczycieli potfejmującycli pracę w
naszej szk.pfe:
1(/. 1-!M.irosfawa (]JoouckJt.
7(f. IJJE{ż6ieta Ofczat
7(/.III- Justyna Szmyt.
7(f. IV-Lucyna 9fowat
7(f. o/-J oanna (]Janna.
1(/.o/I- Wfotfzimierz 9fajtfer.

:Nowi nauczvciefe:
..

!Moni~ <PiCipczu~ nauczanie intfywitfua{ne.
~tfosfaw )łtfamów- pofonista.

(J'o oficjaCnej części orf6yfo się spot{anie uczniów z wychowawcami
w~acli.

a

WITAJCIE!!!!
l.Bąk Patrycja.

2.Cybulski Daniel.
3.Czapla Gabriela.
4 .Dolata Jakub.
5 .Drzymała Małgorzata .

6. Dworak Emil.
? .Dziekan Marek.
8.Gładuń Mateusz.
9 .Grabas Grzegorz.
10.Grabas Kacper.
ll.Hetman Ja cek.
12. Kaczmarski Adrian.
13.Kasperska Katarzyna.
14.Kowalczyk Kamila.
15.Kujawa Klaudia.
16.Maksym Adrianna.
17 . Miętki Marcel .
18.0giba Adam.
19 .Pajor Bartosz.
20 . Pauliński Damian.
21.Pawłowicz Adam.

22 .Pawłowska Kamlia.

23.Pindera Szymon.
24.Pisera Magdalena.
25.Renk Paulina.
26 . Sałaciński Waldemar.
27.Stelmach Mateusz.
28.Tukaj Dawid.
29.Wdowczyk Anna.
30 . Wesoła Izabela.
31.Zielińska Kinga.

17 września uczniowie naszej szkoły włq_czyli się
do akcji "Sprzq_tanie świata"
Klasy pod opiekq_ wychowawców sprzq_tały
następujq_ce tereny:
o

Po posprzq_taniu przydzielony ch terenów czekała na
wszystkich miła niespodzianka- ognisko z kiełbaskami

o

'

.
óffi'tU .
.

odbyła się
l O października 2004 r. w Szkole Podstawowej w Brójcach
dla Euro py". Z tej też okazji
uroczystości w ramach prog ramu "Młodzież

zostali zaproszeni szczególni
Miasta i Gminy

goście:

Trzciel-Jarosław

p.

Marszałek-Edward

Kac zma rek,

Fedk o, Burmistrz

członek Zarządu

Powiatu

la Medyńska, Skarbnik
Hali na Pilip czuk , kierownik referatu oświaty- p.Ga brie
Rom anów -dyr ekto r
Gminy Trzciel- p.M aria Maz gajs ka oraz p.Stanisław
Szkoły Podstawowej w Świebodzinie.

Pods

ktor Szkoły
Ten uroczysty dzień rozpoczął się od przemówienia p. Dyre
nych gości oraz
tawowej- M.Jażdżewskiej, która gorąco powitała zaproszo

e i
Podstawowej, jednocześnie dziękując im za zaangażowani
e p. Dyrektor zaprosiła wszystkich
pracę w rama ch dane go projektu. Następni
"Kop ciusz ek" oraz
zebranych na przedstawienie w wykonaniu klas 1-111 pt.

uczniów

Szkoły

wykonany przez klasy IV-VI.

"Mały Książę"

złość
artystycznej nasi goście przybliżyli uczniom swoją przes
lat Szkoły Podstawowej. Każdy z
związaną z ich wspo mnie niam i z dawn ych

Po

części

historię
gości opowiedział swoją najzabawniejszą
przydarzyła się
gościa zostały

z lat młodości, która

im w Szkole Podstawowej. Wypowiedzi

zaproszonego

udokumentowane na dyktafonie.

Nasi uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali
szereg pytań, na które nasi goście odpowiadali.
To był

każdego

wspaniały dzień-długa

opowieści,

mieli

lekcja historii dla uczniów naszej

również

szkoły.

Działania

grupy ANEKS w ramach realizacji JH·ojektu''
książek i legend"

\\' róćm}

do bajek,

W ramach realizacJi projektu"' 1mesiącu czen\CU spotkali ś my si~, aby
omówic dokladme hannonogram dnai<u1 1 przystąpiliśmy do jego rcahzacjt
V./ pien, szym tygodniu czen\ca spotkal1smy s i~ z dnecmi klas I-IIr i
IV-VI . w celu przeprowadzenia \\ywiadu1 ustalentli gustóv. czytelnrcz)Ch
poszczególnych gnrp
Okazalo s i~ ,?c młodsze dnec1 chcialyby, aby czytać im Kopciuszka. natomiast
starsze \\ sk<li'aly na \\' ladcę Pierścieni .
Prac<mallsm) nad plakatami informaC)Jnymi i ulotkami , które :;ostały
nJZ\\ ics.1onc \\ naszeJ miCJSCO\\ osc1 Przygotowaliśmy r(:l\\ n1eż zaproszenia dla
osób, będą przekazy\\ aly swoje \vspomnicnia .
P17ez c:1ły m1es1ąc czen\ tcc spotykaliśm) sic; z dz1eĆ1lll , gd11e odbywało
s i~\\ spóJne czytanie \\}branej literatury Dnec1 opm,, iadaly usłyszane
fragment) ba_1ck, wykony\\ały ilustracje do \\ybranych fragmcntÓ\\ książek,
wypm' tadały s1ę na temat bohaterÓ\\ książkowych Poleciłiśmy dzieciom, aby
zaprezcntm' ały na _1ednym ze spotkat'l swoją twórczość( '' 1ersze, bajki ich
autorstwa).
Omówili ś my plan działania na miesiąc liptec.
Na spotkaniach z dziećmi w miesiącu lipcu , dnect prezentowały swoją
twórczość Okazało się, że nw_lą bardzo ciekawe pomysły na nap1sanic
koleJnych bajek.
Kolejną sprawąjaką podjęliśmy do realizaCJI było wybranie 1nscen1zacji
oraz osób , które chcą wziąc udział w pr:tedstawieniu Wspoln1e z dnećmi
ustalono, zc p11cdstm\ 1011) zostanie Kopciuszek( mlodsza grupa) oraz Mały
Ksiąz<; ( starsza grupa).
Dotarliśmy też do osób, które zechciały pu:ckazac \\Spomnicnia Na
jednym ze spotka11 młodzież mogla usłyszeć dZieje pm' o_1cnnych Brójec
Następnic omó" ilismy założenia na m1esiąc \\1-zesicli Przc:t cal) m1cstąc
odbywały s1ę próby\\) branych przcdstawic11 Pracm\ al1smy nad dekoracJą .
kostiumaml \\'ykonal1śmy tablice potrzebne do'' ykonania wy st<m y prac
dzicc1( ilustracje wybranej literatury dziecięcej) \\c. jednym z pomicszczcn
urządz11Jsmy teatr:; kurtyną ,gdzie będą\\ ystm\ iane przcdst<n\ 1cnia.
Ogłos1lrsmy rÓ\\ n1c/ konkurs na samodzielnic napisaną legendę.
Calość naszych dzialati dokumentowaliśm) wykomljąc zdj~cia i filmując
naszą pracę .
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Cele Programu MŁODZIEZ
służyć:
Działania podejm owane w ramach Programu MLODZIEŻ powinn y

y odpow ieintcgra qi młodych ludzi ze społec_zeństwem oraz ksztahowaniu postaw
kreatywdo
ich
owanie
dzialności za spravvy społeczności lokalnej, poprzez motyw
nego działania na jej rzecz;
oraz
O zapoznaniu młodych ludzi z bogactwem i różnorodnością kultury europejskiej
wspólnego dziedzictwa;

O

barier, stc>reotypóvv i uprzedzeń zakorz eniony ch w mentalnośc_;
inacji, Z\\ i~k
i kulturze młodych ludz1, przeciwdziałaniu wszelkim przejawom dyskrym
szaniu tolerancji;
Programie,
O zagwarantowaniu vvarunków do jak największego udziału młodzieży w
ubogich, zachodzi tu zwłaszcza o młodych ludzi żyjących w trudnych warunkJch,
grożonych patologiami lub nicpełnosprJwnych;

O

przcłarnywaniu

O przygotowaniu

państw
n1łodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

europejskich;

O

>żowych, dzi~ki V\'ł<!
zvvi~kszaniu znaczenia i skuteczności lokalnych działań młodzic

czeniu do nich elementóv,' "europejskich".

O promo waniu wszelkich

przedsięwzięĆ, które pomagają w rozwoju osobowości mło

dego człowieka;
uczestni O poszerzJniu wiedzy, zdobyw aniu nowych umiej~tności i kwalifikacji przez
ków;

MŁODZIEŻ
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14 października 2004 r. w Szkole Podstawowej w Brójcach odbyła
się uroczysta Akademia z okazji ,.Dnia Edukacji Narodowej ".

Z tej okazji każda klasa przygotowało krótki program artystyczny , który
zaprezentowało nauczycielom pracującym w naszej szkole, a także zaproszonym

przez p. Dyrektor
wspaniałe życzenia

gościom .

W

skład

repertuaru

wchodziły

wiersze, piosenki oraz

w postaci humorystycznych scenek przygotowanych przez

IV klasę.
Po części artystyczne j , p. Dyrektor-M . Jażdżewska podziękowało serdecznie
uczniom za wspaniały program, życzenia i zaprosiła wszystkich zebranych na
wysłuchanie wspomnień opowiadanych przez gości na temat :

"Jak dawniej wyglądało edukacja w szkole? .
Jako pierwsza zabrało głos p .G. Poszwa , dziś emerytka mieszkająca w
Brójcach, dawniej wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutolu Suchym.
Słuchając opowiadań p. Grażyny na temat swoich wspomnień z młodszych lat

szkolnych , można było usłyszeć w głosie nutkę żalu z powodu tak szybko
przemijanyc h lat.
P. G. Poszwa z entuzjazmem odpowiadało także na pytania zadawane przez
dzieci np. Jak się Pani uczyła? . Jak dawniej wyglądały klasy?. Jaka była skala
ocen?.

Następnie głos zabrała pracująca

w naszej szkole od wielu lat nauczycielka

- dziś również emerytk a- p. W . Turecze k, która przybliżyła dzieciom trochę

historii, a mianowicie szczególnie interesująco opowiadała dzieciom dzieje miasta
i powstanie Brójec. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały tych opowieści a
na koniec podziękowały zaproszonym gościom gromkimi brawami oraz
symbolicznym kwiatkiem.
Po

wysłuchaniu opowieści

wszystk ich nauczycieli na

zaproszonych

słodki poczęstunek,

gości,

p. Dyrekto r

na którym

zaprosiła

podziękowała

za

wspaniałą i pełną zaangażowania pracę w roku ubiegłym , jednocześnie życząc

wszystkim, aby dany rok

był również

owocny jak rok

ubiegły.

Podsumowując swoją wypowiedź , p. Dyrekto r nagrodziła szczególnie
zasłużonych nauczycieli i pracowników , wręczając im dyplom i przyznając nagrodę

Dyrekto ra Szkoły.
Wśród

nich znaleźli się:

1. P. L.Nowak.
2. P.E.Oiczak.
3. P.K. Głowacka
4. P. B Rzepska .
5. P.Z. Czarnecki .
6. P.M. Bogucka - otrzymała nagrodę BMiG Trzciel.
W tak miłej atmosfe rze upłynqł nam kolejny dzień z okazji
,.Dnia Edukacji Narodow ej".

Międzyrzecz,

II paźd/icrnika 2004r.

SENATOR
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKJEJ

Zdzisław Jarmużek

Pani
Małgorzata Jaźdźcv. ska

Dvrektt)r
Szkoły Podstawow\.!j
w Brójcacł-.

oka~ji Dni h Edukncj i ł\larodo\\ ej skład3m Pani i za P<tni
pośredni\:twem wsz~·:::tl:im nauczyciei,_Hn i pozostałym pracownikom
Szkoły w1razy szacl!nl..t. i Ulnanm za dotychcza~,O\\C osiągnięcia

Z

i dokonania pedagogiczne.
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Nie

możemy

nic dokończyć w (rm f.J•ciu

ale możemy zaw.s·ze zrobić dobry początek
i przekazać drugim dobry pr:.J•klad.
Samuel Smiles

Te słowa dokładnie pasują do osobowości naszej koleżanki
Elżbiety Rudnickiej, która 21.10.2 004 r. urządziła uroczys te
pożegnanie

z okazji odejścia na emeryturę.

Pani Ela to wieloletnia nauczy cielka języka niemie ckiego
w szkole podstawowej. Doskon ale
zawsze

starała się je jak

najlepiej

rozwiązywać.

o pogodnym usposo bieniu, zawsze
nigdy nie

narzekała

organizatorką swojeg o

Pani Ela

rozumiała

na nadmia r

problem y uczniów,

Jest

osobą

uśmiechnięta, chętna
obowiązków,

była

do pracy,
doskonałą

warsztatu pracy.

pracowała

w

oświacie

29 lat.

Swoją karierę zawodową

rozpoczęła w Caritasie w Świebodzinie. gdzie spędziła 9 lat.
Nast~pnie podjęła pracę

przedsz kolu

w

na terenie Brójec. Najpie rw

Brójcach,

potem

Chociszewie, gdzie po kilku latach
Pani Rudnic ka swoje
SUmiCI1 I1Ie.

obowiązki

w pobliskim

objęła

pracowała

przedszkolu

w
w

stanow isko dyrektora.

wykonywała

starannie i bardzo

Jednak pra\vdziwym
niemieckiego, dlatego

powołaniem

też

było

Pani Eli

nauczanie języka
została

po zakot1czonej kadencji Pani Ela

zatrudniona w Szkole Podstawowej i w Gimnazjutn w Brójcach, gdzie
uczyła

tego

właśnie języka.

Dzięki

sercu, jakie

wyniki. Uczniowie

wkładała

ch~tnie

swoją pracę, osiągała wspaniałe

w

zajęciach.

uczestniczyli w jej

Uroczystość pożegnania rozpoczęła się
Dyrektor-M.Jażdżewskiej,

nauczycieli i pracowników
pracy

spędzone

która

w

w naszej szkole, za

jednocześnie

podziękowała

koleżeństwo

swoim kolegom i

oraz za

Po przemówieniach
wieloletnią pracą Pani

Eli.

miło spędzony

nastał

Radości

będziemy

z namt n1e pracuJe.

Pani Eli,

w

dużo

emeryturze.

koleżankom

z pracy za

wraz z nimi czas.

i śmiechu

zawsze o niej

włożone

i serce

czas na wspomnienia

Oby tak sympatycznych nauczycieli
szkole. Wszyscy

za te wszystkie lata

życząc

zasłużonej

wszystkich

swoim,

zaangażowanie

spokoju i radości w czasie pobytu na

pomoc,

imieniu

obsługi, podziękowała

\v-ykonywanie swojej pracy,

P. Rudnicka

od przemówienia Pani

było

było

jak

pamiętać

związane

z

co niemiara.
najwięcej

,

w naszej

żałujemy

,

że już

o

O Kosciuszko, piękny wzorze,
l ak o Ojczyznę miłov. ać!
W każdej życia swego porze
Pragniemy cię naśladować ...
(Z pin~<.:nkt uloionc·j przez Jana Czeczota. prz~jacu:la A dama Mickt.:.,..tcza z lat stud..:nckich)

PATRON

SZKOŁY

PODSTAWOWEJ W

BRÓJCACH- TADEUSZ KOŚCIUSZKO

Z okazji imienin Patrona Szkoły Podstawowej w
Brójcach - Tadeusz Kościuszki, w szkole odbył się
uroczysty apel przygotowany przez p. J.

Bannę

oraz

p. R. Adamów i uczniów z klas IV-VI.
Były

wiersze,

pieśni

patriotyczne oraz ważne

wydarzenia z życia tego wielkiego Polaka i patrioty.
Bojownika o wolność i jej niepodległość w kraju i za
granicą,

nawet w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Apel

podobał się

dzieciom i nauczycielom.

Uczestnicy apelu zachęcali do obejrzenia "Panoramy
Racławickiej

we Wrocławiu, jako dzieła sztuki i lekcji

historii - patriotyzmu Polaków i bitwie pod

Racławicami. ~ ...

" Gdy na początki byłem maluszkiem, z małym noskiem i
okrągłym brzuszkiem ...." tak zaczynały się

słowa piosenki, którą

pierwszoklasiści rozpoczęli uroczysty apel z okazji ,,Pasowania na

pierwszaka".
W śród gości znaleźli się rodzice, nauczyciele, koledzy i koleżanki ze

starszych klas oraz goście specjalni- Pani Dyrektor Gimnazjum-

Wioleta Nowaczyk a także Burmistrz Miasta i Gminy Trzciel
Pan Waldemar Nowaczyk.
Nasze pierwszaczki przygotowały wspaniałą akademię.
Miło zaskoczyli swoich rodziców znajomością wierszy oraz piosenek

mówiących o tym, że dobrze czują się w naszej szkole, o tym, że potrafią
już

wiele, co zaprezentowali przy mini

teście

przygotowanym przez

wychowawczynię panią Mirosławę Boguclq.

Pierwszaczki potrafią już wymienić wszystkie spółgłoski i samogłoski,
wiedzą

jak się nazywa stolica Polski, znają imię i nazwisko dyrektora

swojej szkoły, wiedzą również kto jest patronem Szkoły Podstawowej
w Brójcach.

n

Zarozumiale a6ecatffo"

1. Czy to może są ro6aczk.J.: czanzo-6ia(e znaczkj,

RJóre przedszkJyfaczkj n.a6azgra[y tam.
:Nie, to jest magiczny szereg,

Eańcucli

to fitere~

co z[otym lifuczyl(jem świat otwiera nam.

CR.ęf

SamogEosl(j i spófgEosRj

zadzierają

(Bez nicfi

w górę nos/?J.

/(§iążRj i gazety,

nieczyte[ne są, niestety.
I nie,ważne 'Wszystkje ak.J,y,

i kJyntraRJy ta/(te nie.

2. 1(toś coś zmienić clice w przepisach,
RJoś clice sprzedać [isa,

kjoś inny opisać, ja!( się zmienia świat.
Więc

fiterRj nie próżnują, piszą i dru/(ują,
cfużo podróżują, ifeż

to już fat!

Po

takim

egzamtrue wszyscy

zebrani goście jednogłośnie

stwierdzili, że nasze pierwszaki są gotowe do przyjęcia w poczet
"Prawdziwego ucznia Szkoły F odstawowej w Brójcach", dlatego też

Pani Dyrektor- Małgorzata JIIZdżewska, przystąpiła do uroczystego
pasowania i słowami "bądz dobrym uczniem i dobrym kolegą'',

zaprzysiężyła każdego z uczniów I klasy. Następnie pierwszoklasiści
otrzymali dyplomy, które będą miłym wspomnieniem minionego dnia.

Głos zabrali również zaproszeni goście-Dyrektor Gimnazjum- Pani
Wioleta N owaczyk, która z całego serca życzyła naszym pierwszakom
wszystkiego dobrego, dużo wytrwałości i samozaparcia a przede
wszystkim samych "uśmiechniętych słoneczek" w dzienniczku, które w
klasach IV-VI zamienią się w same 5 i 6.
Burmistrz Miasta i Gminy Trzciel był pełen podziwu dla wiedzy
naszych małych pierwszaków i dlatego też życzył im pogłębiania jej w jak
najszerszym zakresie, zachęcał do

zadawania swoim rodzicom,

nauczycielom jak największej ilości pytań, dzięki którym będą mogły

poznawać rzeczywistość, odkrywać jej uroki a co za tym idzie poznawać
wiele interesujących rzeczy.
Po uroczystym apelu wychowawczyni zaprosiła rodziców na słodki
poczęstunek.

" Wspomnienia"
Gdy na
z

małym

początku byłem

noskiem i
Trochę

nie

maluszkiem,

okrągłym

pani bałem

wiedziałem,

brzuszkiem.

się,

czego chcę.

Ref. Patrzcie jak to szybko minął czas,
cztery lata, jakby z bicza trzasł.
Tornister już na plecach, to ci będzie heca,
kiedy

A gdy
to

zacznę uczyć się.

przeszedłem już

się stałem

do

średniaków ,

strasznym

Rozrabiałem całe

zabijaką.

dnie

i mówiłem ciągle "nie" !

Gdy do starszaków w

końcu trafiłem,

to od razu bardzo się

zmieniłem,

sporządniałem, że aż

i nie

broję

strach,

nawet w snach!

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna
Szkoły Podstawowej
Przyjęły

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

do Braci Uczniowskiej

Dyrektor

...........................dnia ............................. .

.Bede

starał

sie

być

dobrym i uczciwY"'·
.Będę strzegł honoru i dobrego imienia swojej szkoł
y ...
Będę szanował swoich nauczycieli, przełożonych i rodzicó~ .
Będę uczył się tego co piękne i mądre. Będę kochał
t czcił
moją Ludową Ojczyznę i przyczyni~ Sif: do Jei rozw
oju •
.A

W DniU DZJSJEilSZYm

.A

PRZYJĘLISfllf

TR7

Trwa remont elewacji Ośrodka Kultury, Sportu t Turystyki.Prace zakończą się jeszcze w tym miesiącu - zapowiada dyrektor
placówki Rafa ł Kaszubs ki. Wymieniliśmy też okna i odnawiamy pomieszczenia. Koszt prac oszacowano na l 00 tys . zł SfinansuJą JC miejscowe władze. - W tym tygodniu rozpocznie się rownicż modernizacja elewacji zewnętrznej szkoły podstawoweJ
i gimnazjum w Bró}cach- zapowiada burmistrz Jarosław Kaczm arek. - Budynek ma już 11 lat. W dodatku kończy się budowa
hali sportowo-widowiskow ej, która z nim sąsiaduje. Chcemy, że
by oba obiekty miały podobną elewację. RównieŻ w tym przypad ku koszt remontu wyniesie 100 tys. zł Prace powtony zakończyć
się za trzy lub cztery tygodnie.
(da b)

TRZCIEL
W Brójcach dobiega końca budowa hali sportowo-widowiskowej.
z niej korzystać uczniowie pobliskiej podstawówki i gunnazjum, ale także mieszkańcy Brójec i pobliskich wsi. Burmistrz Jarosław Kaczmarek informuje, że otwarcie nastąpi 3 grudnia br.
Oprócz zawodów sportowych będą tam organizowane koncerty, występy artystyczne i imprezy rekreacyjne. Będzie to największy i najnowocześniejszy obiekt sportowy w gminie. Jego tzw. płyta główna
ma 22 na 36m, a oybuny pomieszczą 120 widzów. Na budowę wydano 3,3 mln zł, z czego 2,3 mln zł wyłożyły władze sarnorządowe
Trzciela, a l mln zł Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Wykonawcą jest międzychodzka firma Paech, która wybudowała m.in.
basen w Sierakowic i podobną halę w Międzychodzie.
{dab )
Będą

PROSZEN

Program:
11°0. Powitame gofCJ
,. Odznaczenie zas/u::onych .. Od::naką za ::aslugi dla Alta\/(1
i Gminy Trzetel "

}- Program ro::rywkowo-.\portowy
,. Mecz samorządowców pov.·wtu n11ęcl=yr::eckiego

z przedstawrcielamT TVP

(J3umzistrz :Jvliasta i (]miny CJ'rzcie(
Jarosfaw 1(flczmareft
oraz
wy~nawca Jfenryft Paecfz
.,
.
maJą zaszczyt zaprostc

s;:,. P.

d({!{?.C?~9.(r_ ...~.~ ':~~ ({. .
.uroczystość

otwarcil;{afi Sportowej
w (J3rójcacli przy u[ (]>o{nej 6,
/(Jóra ocf6ęcfzie się w cfniu
3 grud'nia 2004 roftu o gocfzinie JJ 00.

na

ŚWIĘTO HUBERTUSA

.,Las to drzewa-drzewa to las.
Tu żyją owady, ptaki, zwierzęta i czas.
Drzewa szumią w.\ptmiale, ptald .{piewają
i zwierzęta wesoło po lesie hasają.
Doro.{/i i dzieci jag{){(r, grzyby zbierają.
Nie wolno koeluule dzieci,
Niszczyć lasu i n:rrzm:ać .{mieci.
Bo gt(r las zniszczymy to dokąd
Pójdziemy i gdzie odpoczniemy?"

\/\/ listopadzie uczniOWie naszej szkoły mogli się spotkać z
mies:tkar1cami naszeJ wsi oraz okolic, pełniącymi określone funkcje w
leśnictwie.

\V tym roku zorgani:;owany zo'>tał apel prze Pana Zygmunta

Czarneckiego,
Mvśliwskiego

-

~

na
11

który

Zuravv

11

-

zostali

zaproszeni

przedstawiciele

Koła

Pan Władysław Kicrsztan - prezes Koła

Łowieckiego
nadleśniczy

Zuraw,

Kałek-crłonek

Marian

Pan

zarządu

oraz

poprosił

ich o

Pan Henryk Mudrecki.
witając

Pan Zygmunt Czarnecki

Szkoły

opowied;:enie uczniom

gości

zaproszonych

Podstawowej historii powstania

Koła

Łowieckiego Żuraw . Prezes Koła Pan W. Kiersztan, przedsta\ivił uczniom

kolejne losy powstania

koła

nast~pnie poprosił

a

Pana H. Mudreckiego
~zkoły

oraz Pana Mariana Kalka o 7aprezentowanie przyniesionych do
rekwizyt{nv takich jak: rogi jelenia, mundury itp.
Uczniowie
wielu

słuchając opowieści

interesujących

mieli równiei:
ogLądali

zorganizowaną

mieli

rzeczy na temat

możliwość

wystrój

zaproszonych

szkoły

plastycznych oraz

leśnictwa

zwiedzenia naszej

a szczególnie

przez nauczycieli

możliwość

gości

st~

wvkazania
pomysłów

szkoły

i

mogli

dowiedzieć się

łowiectwa.
szkoły.

wysta\'\'~

Nasi

goście

7 podziwem

prac plastyc,nych

na temat "Nasz las". Uczniowie

znajomością

na to, aby

różnych

zaprezentować

technik

swój talent

plastyczny z jak najlepszej strony.
Wyró/nione prace

zostały

nagrodzone przez zaproszonych go..,n

upominkami.
Teraz na pewno UCZll lOWie
szanować

Szkoły

przyrodę, zwracając uwag~

rodstawowej
na

środowisko

otoczenie.Po tej lekcji historii Pani Dyrektorserdecznie

gościom

będą

bardziej

i bliskie im

Małgorzata Jażd/ewska

za

przybycie.

_D.

s

•

~TU.ALNE

•

WYDA R'lE Nt A
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Rok 2004 można zaliczyć do średnich pod względem
inwestycji , a szczególnie jeżeli chodzi o zadania
najbardziej kosztowne. Jednak nie każdy rok może być
taki jak 2003 kiedy zadania inwestycyjne
(przypomnijmy) tylko z budżetu gminy przekroczyły 4,5
mln. złotych.
W obecnym roku
najbardziej kosztowne
było
zadanie
dokończenia i oddania
do
użytkowania hali
sportowej z zapleczem
przy Gimnazjum i
Szkole Podstawowej w
Brójcach. Arena hali
sportowej obejmuje
boisko o wymiarach
22x36 ze strefami
bezpieczeństwa z
każdej
strony.
Powierzchnia użytkowa
1952 m2 • Trybuny stałe na 180 miejsc.
Koszt całego przedsięwzięcia to 3 mln.300tys.
złotych. Środki pochodziły z budżetu gminy 2 mln. 300
tys. i lmln.- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej i
Sportu.
W samym 2004r. wydatkowano na ten obiekt l mln.
160 tys. złotych, w tym z Ministerstwa Edukacji i Sportu
400 tys. złotych. Halę oddano do użytku 30 listopada br.
Był to dzień bardzo szczególny dla naszej gminy, kiedy
nadeszła wreszcie chwila przekazania dla
społeczeństwa obiektu tak potrzebnego i oczekiwanego.
To przede wszystkim dla Was drogie dzieci oraz
mieszkańcy Brójec i okolic czyniliśmy wszystko, aby
znaleźć fundusze, wykonać i oddać ten piękny budynek
do użytku. Wspomnieć tu należy, że pomysł budowy hali
zrodził się w poprzedniej kadencji rady.
Brójce i okoliczne miejscowości były do tej pory
bardzo ubogie w obiekty kultury i sportu, dlatego
powstanie hali sportowej tutaj , było i jest ze wszech
miar słuszne. Hala ta ma służyć przede wszystkim
dzieciom, dawać im radość i rozwijać pasje sportowe ,
ale nie tylko bo również ma ona być alternatywą na
aktywne spędzanie wolnego czasu dla wszystkich
mieszkańców gminy.
Jestem przekonany, że ta budowla nie zablokuje
działań w kierunku powstania w bliższej lub dalszej
przyszłości obiektu podobnego także w Trzcielu.
Pozostałymi inwestycjami znacznie mniej
kosztownymi były modernizacje trzech obiektów:
Budynkiem, który wymagał szybkiego remontu był Dom
Kultury i Biblioteka w Trzcielu._Dokonano wymiany
wszystkich okien ,a także pieca i remont elewacji
zewnętrznej • Kolejnymi obiektami, w których remont
został wykonany to sala sportowa przy ul. Armii
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Czerwonej w Trzcielu , a także Szkoła Podstawowa oraz
Gimnazjum w Brójcach. Remont tych obiektów polegał
na wymianie okien oraz wykonaniu elewacji
wewnętrznej i zewnętrznej. Prace modernizacyjne w
tych obiektach wykonano na kwoty ok. 400 tys. złotych.
Ponadto wykonano remont świetlic w Starym
Dworze i Chaciszewie oraz naprawiono kilka odcinków
dróg na terenie gminy.
Powyższe zadania wykonano ze środków
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Programu
Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz własnych. Poza
tym w roku 2004 przyjęto na majątek gminy Ośrodek
Wypoczynkowy Cukrowni
" Jawor" co jest pewną formą ratowania turystyki w
gminie. Obiekt ten posiada 27 domków
wypoczynkowych z zapleczem socjalnym i jest pięknie
położony nad jeziorem "Konin". Pozyskano również
samochód strażacki do ratownictwa drogowego na
kwotę blisko 300 tys. złotych.
Dzięki innym instytucjom takim jak Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dyrekcji Dróg
Powiatowych wykonano remonty dróg na odcinku ok. lO
km. Wszystko to co zostało wymienione w tym artykule
to po to, aby Trzciel i jego okolice wyglądały coraz
piękniej, chociaż wiele jeszcze zostało do zrobienia ....
Oprócz tych znaczących inwestycji przygotowane
zostały na rok 2005, projekty dla takich zadań jak:
-budowa sieci kanalizacyjnych etap V Stare Miasto
budowa odcinku siec1 kanalizacji sanitarnej
Rzeczyca Brójce
modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcielu
modernizacja dróg w Chaciszewie i Brójcach
przeprowadzenie modernizacji Placu
Zjednoczenia Narodowego " Rynek"
przeprowadzenie modernizaCJI świetlicy
wiejskiej w Łagowcu.
Przewidywane
inwestycje na rok
2005 są bardzo
duże jednak ich
realizacja będzie
zależała
od
otrzymania
środków
z
funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, na które zostały
złożone odpowiednie wnioski. Co nam się na pewno nie
udało, to doprowadzenie do zmniejszenia bezrobocia,
chociaż wiele zabiegów w tym celu zostało
poczynionych.
Na zakończenie swojego wystąpienia pragnę
wszystkim mieszkańcom złożyć szczere i serdeczne
życzenia z okazji świat i życzyć wszystkim szczęśliwego
Nowego Roku.
Burmistrz Jarosław Kaczmarek

t

(

~
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pracowni komputerowych przeznaczonych dla tychże
szkół. Dzięki dużemu zaangażowaniu dyrektorów
naszych szkół i przedszkoli udało się wykonać wiele
niezbędnych napraw i drobnych remontów jak np.
okazję
i
stanow
Zbliżający się koniec roku 2004
wymiana pieca c.o. w SP w Lutolu Suchym. Na
cych
dotyczą
owań
podsum
h
pewnyc
nia
dokona
do
szczególne podkreślenie zasługuje uczynność i pomoc
ważne
jak
tym
O
.
gminie
naszej
w
spraw oświatowych
niektórych mieszkańców naszej gminy, którzy nie
rach
struktu
w
miejsc e zajmu je szkoln ictwo
szczędząc pracy, bądź grosza nie pozostają obojętni
organizacyjnych gminy, a co za tym idzie w jej budżecie wobec problemów w szkołach i przedszkolach.
nie musimy chyba nikogo przekonywać. Dla informacji
Tym wszystkim Państwu składamy nasze
podam tylko, że na rok 2004 zaplanowano i
podziękowania Sama dbałość o materię czyli budynki,
skonsumowano w oświacie bez mała 54% wydatków
pomieszczenia, pomoce naukowe, chociaż konieczna,
budżetowych gminy. Dzięki przychylności radnych
nie zapew ni jeszcz e odpow iednieg o poziom u
miejskich, zrozumieniu potrzeb i celowości podjętych
kształcenia naszych dzieci.
działań udało się zrealizować wiele od dawna
I tu możemy z całą odpowiedzialnością
oczekiwanych inwestycji. W pierwszej kolejności
wspomnijmy o zakończeniu budowy hali sportowej w stwierdzić, że zatrudnieni w naszych placówkach
Brójcach. Uroczystość otwarcia odbyła się 3 grudnia nauczyciele zadbali również o ducha i nie zasypują
2004r.. Dzięki tej kosztownej, aczkolwiek uważanej za gruszek w popiele, systematycznie podnoszą swoje
nadzwyczaj konieczną inwestycję, dzieci ze Szkoły kwalifikacje zawodowe, dając tym samym gwarancję
Podstawowej i młodzież Gimnazjum będą mogły odpowiedniego poziomu kształcenia.
odbywać zajęcia z wychowania fizycznego nie tylko w
W bieżącym roku awans na stopień nauczyciela
godziwych, ale w nader komfortowych warunkach. mianowanego uzyskali: Pani Agnieszka Romańska
Dotąd bowiem zajęcia w f prowadzono na dworze i w Ferenc nauczyciel z SP w Lutolu Suchym, Pani Lucyna
małej salce katechetycznej. Pragnę przy tej okazji złożyć Nowak nauczyciel z SP w Brójcach i Pan Jerzy
wyrazy podziękowania ks. Jerzemu Filipkowskiemu, Świątczak nauczyciel z SP w Trzcielu.
proboszczowi parafii w Brójcach za życzliwość,
Ponadto Lubuski Kurator Oświaty awansował
zrozumienie i ofiarowaną pomoc w udostępnieniu
panie: Małgorzatę Szynal, Renatę Koźmińską,
pomieszczeń salki katechetycznej. Kolejne inwestycje
Annę Górną, Bernadetę Augustyniak i Alinę
oświatowe realizowane w Brójcach to: wymiana okien,
wszystkie panie ze Szkoły Podstawowej w
odnowienie elewacji szkoły i adaptacja pomieszczeń na Konieczek,
Trzcie lu, nadając im stopień naucz yciela
świetlicę szkolną. W odnowionych salach znalazła
owanego.
również swoje miejsce Biblioteka Publiczno Szkolna. dyplom
Na pewno pozostało jeszcze wiele do zrobienia.
Ulepszając tzw. bazę oświatową nie zapomniano
na
owe
remont
prace
trwają
e
również o Trzcielu. Obecni
Nie łatwo jednak sprostać oczekiwaniom dyrektorów
no
niedaw
a
sali sportowej przy ulicy Armii Czerwonej,
placówek, którzy z wielkim zapałem podchodzą do
zakończono remont restaurację budynku Domu Kultury swojej pracy. Nieustannie napotykając na wciąż nowe,
i Biblioteki Miejskiej.
pilne, konieczne, niezbędne i niecierpiące zwłoki sprawy
do załatwienia. A wszystko to dla zapewnienia jak
Niewątpliwie zakres podjętych inwestycji w
warunków nauki naszym dzieciom
samym Trzcielu jest niewspółmierny z inwestycjami na najlepszych
ży.
terenie Brójec. Sądzimy jednak , że w bliżej młodzie
Wydając publiczne środki na rzeczy ważne i
nieokreślonej, aczkolwiek nieodległej przyszłości
z
się
cieszyć
mogli
będą
okolic
mieszkańcy Trzciela i
ważniejsze musimy pamiętać, że inwestycje w edukację
równie pięknej hali sportowej.
młodego pokolenia zawracają się powielokroć, są
ziej pożądane i opłacalne. Inwestujemy bowiem
Chwaląc się dalej musimy zaznaczyć, że na najbard
dzieci zapewniając im lepszą przyszłość, a
wszystkie z wymienionych inwestycji, z wyjątkiem we własne
kcję i miejmy nadzieję lepsze życie.
remontu Domu Kultury , udało się pozyskać dodatkowe sobie satysfa
Korzystając z okazji, wszystkim nauczycielom,
środki z różnych źródeł w tym z programów Unii
nie
pozytyw
i
Europejskiej. Zgodnie z zapewnieniami
pracownikom administracji i obsługi naszych szkół i
rozpatrzonymi wnioskami przygotowanymi przez przedszkoli życzę pełnych radości i ciepła, pokoju i
dyrektorów Szkół Podstawowych w Trzcielu i Lutolu szczęścia Świąt Bożego Narod zenia oraz
Suchym z niecierpliwością oczekujemy gwiazdkowego wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
prezentu z Ministerstwa Edukacji NarodoweJ i Sportu w
W. N.

Oświatowe

postaci

to i owo.

1

TRZCIEL Dzieci wreszcie przestaną ćwiczyć na boisku i korytarzach

Nowa hala jest super

A Jako pierwsi halę przetestowali zapaśnicy z klubu Orlęta z Trzclela. Podopieczni Krzysztofa Ku rysia
zgodnie twierdzili, że obiekt wyśmienicie się nadaje na zapaśnicze turnieje.

Trzy lata ślimaczyła się budowa hali sportowo-widowiskowej
w Brójcach. - Wreszcie się jej doczekaliśmy - cieszyły się
w piątek dzieci z podstawówki i gimnazjaliści.
Lśniąca świeżym tynkiem
hala przylega do budynku podstawówki i gimnazjum, którego
budowę ukończono w 1994 r.
Szkoła jest przestronna i dobrze wyposażona, jednak
uczniowie i nauczyciele zgodnie narzekali na brak sali gimnastycznej. Przez dziesięć lat
dzieci ćwiczyły na szkolnym
boisku, a jesienią i zimą na korytarzach oraz w prowizorycznie zaadaptowanym pomieszczeniu. - Wreszcie będziemy
mogły pokazać chłopakom, jak
się gra w siatkówkę- mówią
Anna Grabas i Marika Stę-

pień.
1

Budowali etapa mi
Budowa rozpoczęł a się
w 2001 r.- Musieliśmy ją rozł ożyć na trzy etapy, bo nie mieliśmy pieniędzy na to, żeby
ukończyć halę w ciągu jednego

KRZYSZTOF
AUGUSTYNlAK
prezes szkolnego
klubu olimpijczyka

- Dzieci gamą się do sportu, ale
trzeba im stworzyć odpowiednie
warunki. Bez bazy sportowej nie
ma mowy o wynikach ani o zdrowej młodzieży .

sezonu - podkreśla wiceburmistrz Waldema r Nowa czyk. Boisko jest tak duże, że
można na nim rozgrywać
turnieje piłki balowej, nie
mówiąc już o prowadzeniu
lekcyjzajęć
nych. Z hali .

sportowy - przyznaje Stanisław Turecki z międzyrzec
kici delegatury kuratorium
oświaty.

Uczestnik olimpiady w Tokio w 1964 I. M arian Filipiuk
nie krył zaskokiedy
czenia,
Oprócz dzieci
w ptątek przed
będą korzystać
południem parrównież mieszz hali będą
kował samochód
kańcy sołectwa
· · przCd halą. -Wyi ościennych
Ć
t
k
6
orzys a r wmez chowałem się
Będą
gmin.
w Brójcach i naw niej organizomieszkańcy
wet w najśmiel
wane koncerty,
szych snach nie
turnieje i zawody
sołectwa
przypuszczao randze powiatowej, a w przy- i sąsiednich gmin łem, że powstanie tutaj taki
także
szłości
wspaniały obiekt sportowy wojewódzkiej.
mówił pierwszy łubuski olimNajnowocze ś niejs zy
pijczyk.
w powiecie
DARIUSZ BROŻEK
742 16 83
-Jest to najnowocześniejszy
dbrozek@gazetal ubu ska. p l
w powiecie wiejski obiekt

BARTOSZ
BM!DAS
uczeń gimnazjum

- Do tej pory ćwiczyliśmy w salce
katechetycznej, która jest jednak
za mata na to, żeby grać tam w koszykówkę czy pilkę siatkową.

KRZYSZTOF
BAP.ŁÓG
uczeń

gimnazjum

- Bardzo lubię unihokeja. Jestem
nawet w szkolnej reprezentacji.
Z kolegami z Chaciszewa gram też
w siatkę i pilkę nożną.

•

j~o.. "\rut~ Q
- - uą
~\~\(. ~~~

'\\•

F

r,u

~o.~®~~ ~ ~o... ~ ~ootl0 nbL,

18

POWIAT OWA

Hala sportowa w Brójcach
M a rian Filipiuk, dawny mieszkan iec Brójec, znany
lekkoatleta, olimpijcz yk z Tokio zawitał do swojej dawnej szkoły. l
nie był to przypadek, to było zaplanow ane spotkanie wybitnyc h
sportowc ów wywodzących się z Brójec. Okazji ku temu
dostarczyła uroczysto~ć otwarcia pięknej i dużeJ haJ1 sportowej .
Podziwia li ją go~cic zaproszen i, cenicni sportowc y, aJe przede
wszystkim młodziez szkolna. Dla niej powstała baJa sportowa , to
w niej będą odbywali zajęcia wychowa nia fizyczneg o, tUtaJ będą
trenowali - być może - przyszli olimpijcz ycy. Tym bardzieJ, ze
wł~nie w brójeckie j szkole powstał "Klub olimpijcz yka",
któremu certyfikat oraz flagę olimpijską przekazał :\larck Łbik.
dwukrom y uczestnik igrzysk olimpijsk ich, zdobywc a srebrnego i
złotego medaJu w wio~arstwie. Dzień otwarcia hali sportowej w
Brójcach był prawdziw ym ~WJętcm, spełnien iem marzeń uczmów
i nauczycie li. Od pomysłu i podjęcia uchwały przez Radę Miejską
o budowie hali minęło parę lat, same prace trnały prawie trzy lata.
Jest to kosztown a inwestycj a, na którą gmina przeznaczyła spore
~rodki, aJe przecież ma służyć dz1eciom i młodzieży, ich
rozwojow i i rado~ciom.
Nigdy Brójce nie miały dobrych warunków do uprawian ia
sportu, a rrumo to z tej wla~rue mieJscowości wywodZI s1ę kilku
znanych w Polscc sportowc ów. Marian F ilipiuk, Władysła w
Kozłows ki - uczesmik Wyścigu Pokoju, KrzJszto f M udrecki wielokrot ny mistrz w zapasach, Piotr W ojtyna - wicemist ri
Polski juniorów w skoku wzwyż - powinni stać się wzorem dla
dzisiejszej brójeclaej młodzieży szkolnej . OtrzymaJa p1ękną,
pelnowymiarową halę, a tym samym wyjątkowe moi.liwości do
treningów. I pewnie będą rezultaty i osiągnięc 1a sportowe , bo
zdolnych uczniów w B rójcach nic brakuje. Nauczyci ele
wychowa nia fizyczneg o - Krzyszto f AugustJn ia k, Bogd an
Najder i p. Markowski dopiero teraz będą mieli pole do pop1su.
Dotychcz as prowadzi li lekcje w salce katechetyczneJ, a tam. mimo
swoich umiejętno~ci i starań, nie mogli wiele zdziałać. Zaczyna s1ę
więc nowa era dla brójcekie go sportu i ten fakt został podkre~ony
udziaJem wielu znanych osobistości na uroczysto~ci otwarcia hali.
Gospodar z tejże - burmistrz Jarosła~ Kaczm a r ek powitał

luboskJego kuratora. wojewód zkic wł adze samorządowe _
marszałków: Andrzej a BocbeńsiJego i Jt::dwarda Fedko. starostę
nuydzyrz eckiego - Kazimier za Puchana , dyrektor Reg
1000
- Teresę Chromińsk ą, przewodniczącego Rady Powiatu _
Tomasza Rcszela. Wspaniały obiekt sportowy podziwla li również
burmistrz owie i WÓJtoWie powiatu międzyneckiego oraz z
Reg10nu Kozła, radni gminni i pow1atowi, sportowc y. dyrektorzy
szkól, nauczycie le i mieszkańcy Brójec. A ksiądz dziekan
Mi rosław Maciej ewski z Chacisze wa z rado~cią dokonaJ
pośwJę<..enia hali sportoweJ.
Trybuny były zapełnion e. Gratulacj i było dui.o, ale także był
mały niedosyt, ponieważ mieszkańcy TrLciela także mają ochotę
na podobną haJę. I może to w przyszłości uda się zreaJizować Z
czego byliby zadowoleni tncielani e i prryszli wykonawcy.
InwestyCJę w Brójcach prowadziło Przedsi ębiorstwo Budowla ne
- H en ryk P aech M1ędzyehód. WlaścJcieł pocdsiębJOrstwa był
wspólgos podar1em uroczy~tości, którą uatrakcyjniły występy
artystycz ne uczniów 1poptsy sportowe zapaśników z tneielsk1 ego
klubu "Orlęta" oraz pokaz japońsk1 ego systemu samoobro ny w
wykonaniU św1ebodzińslaeJ grupy Szc1ególnic podobali się
zgromadz onym zapa~nicy z "Orląt" i dziękowano im gromkim i
brawami. Sympatię widzów zdobyli dwaj zapaśnicy, fizyczni
przecl\vm cy- Paweł M..ichalik i J e rzy Szulc.
Z inicjatyw y przewodniczącego rady w Pszczcw1e, byłego
mieszkańca Brójec - J arosława Szałaty odbył s1ę v. noweJ hali
mecz piłki nożnej. Grali radni pow1atu MH;dzyoccz z redaktora mi
telcwtzji regionalnej w Gorzow1c Wl.kp. ZwJciężyli
samorządowcy. Tak więc początek sportowej działalno~ci był
interesujący i znakomity, w hali odbyła si~ prawdLiwa maugurac ja
ku ucies1c rnlodzieży. Przy tej również ok.uji nadano honorowe
odznaki .,Za Zasługi dla Miasta i Gminy Trzciel" sportowc om.
któr?y swego czasu rozsławiaJ! imię BróJCC. Odznaczen1a
otrzymali: Marian Filipiuk, Władysła w Kozłowski, Krzyszto f
Mudreck i 1Piotr Trocz yński.
Kozła

Jadwiga S1.ylar

,

,

"SWIAT OWY DZIEN WALKI Z AIDS"
dzień,

ważny

To

p~bliżania

zasad

im

godny

ciągłego

bezpieczeństwa

uświadamiania największego zagrożenia

przypominania uczniom
a

wszystkim

przede

XXI wieku.

Światowy dzień walki z AIDS obchodzony jest 1 grudnia.

W tym

też

dniu p. Monika Pilipczuk oraz p. Zygmunt Czarnecki

zorganizowali uczniom klas IV· VI pogadanki na temat AIDS oraz
przeprowadzili testy sprawdzające poziom wiedzy dzieci na temat tej
choroby. Ponad to

uczn~owie

utrwalali sobie

najważniejsze

informacje o

HIV i AIDS poprzez szereg zabaw integracyjnych i dydaktycznych
zorganizowanych w

kręgu.

Dlaczego musimy Dosiadać wiedze na temat HIV i AIDS?
liczba osób zakażonych HIV, a w następstwie tego
chorych na AIDS, wciąż wzrasta. Istotny jest również fakt, że w
Ponieważ

przeciwieństwie

zakażeniu.

do tego, co często mówią ludzie, każdy może ulec

W związku z tym wiedza na temat HIV i AIDS jest niezbędna

każdemu człowiekowi.

Po zakończonych zajęciach
mogły

każde

z dzieci otrzymało ulotki, by

jeszcze raz utrwalić sobie wszystkie informacje na temat tej

choroby.
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22 GRUDNIA NAUCZYCIELE NASZEJ SZKOŁY ZOSTALI

ZAPROSZENI PRZEZ PANIĄ DYREKTOR- M. JAŻDŻEWSKA. NA
WIGILIJNA

KOLACJĘ,
,

,

,

NA KTOREJ TO MIELISMY
,

ZASMAKOWAC PRZEPYSZNYCH PIEROGOW Z

OKAZJĘ

KAPUSTĄ

I

GRZYBAMI, RYB, BARSZU ORAZ WIELU INNYCH SMACZNYCH
POTRAW WIGILIJNYCH. KAŻDY Z NAS MIAŁ OKAZJĘ DO
ZŁOZENIA

.

,

SOBIE NAWZAJEM ZYCZEN ORAZ PODSUMOWANIA

BIEŻĄCEGO

ROKU.

PO SMACZNEJ KOLACJI, PODZIELENIU
.

ZŁOZENIU

.

,

SOBIE ZYCZEN

KOLĘDOWANIE,

NASTAŁ

SIĘ OPŁATKIEM,

,

CZAS NA WSPOLNE

PO CZYM W MIŁEJ I

,

SWIĄTECZNEJ

ATMOSFERZE ROZESZLIŚMY SIĘ DO DOMÓW, BY TAM
,
.
,
.
PRZYGOTOWYWAC SIĘ DO ZBLIZAJĄCYCH SIĘ SWIĄT BOZEGO
NARODZENIA.

.,. l

l

l

l l' l

l

1111116

(IIII

a

•

71·lt; a uplljnt;m r{r,/e.,
Lamrq. '•r>fulei.- lwif''l

76 1 tliJr'e zt
'} mrlt

lt.J( i? len rark ll''t

1 fJUlf

Z

''f

;afro ll'a r ( lun

Oa t•e. rx/. r<

l prerouq r 1m. ó.

!kk;"

uy

Ilum

., •Of'! l"'
'l

r 1 lv

mq'ILu
."J,,, ::ł l rprotti'"t

L J.rw1 m don>u l

Je sl lnktl noL, nc1 klóro czlm'\ ick L zckct i Zd kt ór,! l c"kni.
,Jc~l lnkt \\)jcll kmx:· \l icczót '' 1oku. 0dy \'( li7).iiC) d >Culi
srL)fllddi'....J ~ic P' ~~ \\'>.p~..~ln; m t~..)lc.
znik-t nicnlt\\·i<~· ...
~d~;ną ~I)L)fl.
Jc.,l l aki '' icLZÓI. kiedy
•
" 1..
zcmd ...
Wieczór. \...Q,lh.r łamie m\' l.."'~l)lal ck. "kLtdnnl\.! 7.\'L
"'
.l

Te' nol..' \\):il!l ko\\'fl ...

Jed) 113 •••

~tcp..)\\ l df'Zalna ...

~OL Bożq;o ~urodzcma.

Wt<:' JC<.~·nl~ i nicp~..)\\ lllf"Zdln,!

l\~,.)1..' 7~·.. zę \\'~i') "l kun

i IJIL'l8oslm\icfi~il\\a
od l~zteci(jl ka ,kzu~; i ~.)d ,Jcso t\icp~..)kdl,lllcj ?lal ki.
'/~\.·ze;. l;y Cluy luli ~;(m\-..dl "i<; 1~,.1\\"':lf"Z;YhZCm
IIRiiZYdl ludzkich dró(l
0 \\' ~O\\"'\.! m Roku .
~..)l;lltydt ł<~~>k

.!

W tym roku obchodziliśmy już 13 finał Wielkiej

Orkiestry

,
Swiątecznej

Pomocy. To wielka

radość, że

taka wspaniała akcja trwa już tyle lat i ciqgle
przyciqga nowych zwolenników.
Tegoroczna impreza
Samorząd

uczniowski

została

Szkoły

Gimnazjum w Ochotnicz ej

zorganizowana przez
Podstawowej

oraz

Straży Pożarnej.

Nad całą_ akcją_ pilnie czuwała p. J .Szmyt.
strażacy

oraz

z naszej miejscowości.

Zabawa
Mieszkańców

rozpoczęła

Brójec

s1ę

okolic

o

godz.

16.00.

przywitał

prezes

Ochotnicz ej Straży Pożarnej- p. ZStawiński, który
przez cały czas zachęcał do miłej zabawy przy muzyce
oraz oczywiście do wspierania finansowego akcji.

Wśród wspaniałych występów uczniów ze Szkoły

Podstawowej przygotowanych m.in. przez

p. W rureczek, oraz Gimnazjum, brójeckie dzieci
mogły posłuchać prześlicznych głosów swoich kolegów

z Trzciela- "Słonecznych
specjalnie
opecnością,

na

tą

okazję

Promyków",

zaszczyciliy nas

gwiazd m.in. Cz.Niemena.

Jedną

zaskakujących

Nony, który
czyż

swoJą

by umilić nam czas przy piosenkach

sławnych

z

którzy to

atrakcji

był

mini

występ

psa-

potrafił wyszeptać słowo "mama" -

to niesamowite?.

Nasi mieszkańcy mogli ponad to skorzystać z bufetu,
w którym można było kupić gofry, placki oraz napoje.
Zabawę

zakończono

o godz.

20.00 pokazem

sztucznych ogni, czyli tzw. światełkiem do nieba.
Kwota, którą zebraliśmy w tym roku, to 1502 zł.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się ja
podwoić .
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Orkiestra ~agrała

Brójce
Tradycyjnie, jak co roku zbiórkę pieniędzy
na ten szczytny cel w Brójcach zorganizowały
samorządy uczniowskie - szkoły podstawowej i
gimnazjum.
Nad calo~cią czuwały opiekunki samorządu
Justyna Szmyt i Tatiana Maksym. Na
wysokości zadania, jak zwykle stanęła
Ochotnicza Straż Pożarna.
Impreza odbywała się w remizie strażackiej.
Aukcję przeprowadzał sam prezes - Andrzej
Stawińskl. Występowała młodzież z gimnazjum
oraz zespół ze szkoły podstawowej "Banda i

Wanda" pod kierownictwem Pani Wandy
Tureczek. Strażacka drużyna kobieca przez 6
godzin piekła i sprzedawala gofry, by zasilić
konto orkiestry. Ten niezapomniany dzień umilił
mieszkańcom Brójec zespół wokalny
,,Słonccmc Promyld" z Trzciela., który założyła
i op1ekuje się nim od pięciu lat Pani Genowefa
Fietz. Zawsze możemy na nich liczyć. Prezentują
swoje wokalne zdolno~ci na różnych przeglądach
i festiwalach. SoMci tego zespołu zasługują na
pochwalę i podziw, iż mimo wielu obowiązków
szkolnych znajdują czas na rozwijanie swoich
wokalnych zdolno~ci. W zespole od lat ~piewają:
Ewelina, Karol, Piotr Napierałowie, Dorota i
Adrian Blawuciak, Dorota Rembacz, Magda
Górna i najmłodsza solistka Kinga Napierała .

Brójce

Występowali w swojej rodzinnej miejscowości i
starczyło im sił, by przyjechać 1
zaprezentować się w Brójcach. ,,Piosenka jest

jeszcze

dobra na wszystko ....i niech ona im towarzyszy
jak najdluzej. Dziękujemy im za to.
Dziękujemy również Panu StanisŁawowi
Nikolinowi i solistce zespołu Kęszyczanki- Pani
Urszuli za uświetnienie tej imprezy.
Na zakońc1.enie dnia strażacy zaprezentowali
mieszkańcom swój nowy sprzęt i swoje
umiejętności zawodowe, oraz wysłali światełlco
do nieba. Z niecierpliwo~cią czekamy na
następny rok. by włączyć się do akcji Jurka
Owsiaka.
Monika Pilipczuk
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Babci i Dziadka uczciliśmy w naszej szkole
bardzo uroczyście. Tego dnia nasi najmłodsi uczniowie
zaprosili do szkoły swoje Babcie i Dziadków, ponieważ
przygotowali dla nich miła niespodziankę. Był nią
program artystyczny przygotowany przez klasę I ,II i
III. Każda klasa prezentowała przygotowany program
artystyczny, składający się z wierszy i piosenek o
naszych kochanych Babciach i Dziadkach. Później mali
aktorzy zaprezentował i przedstawienie pt:
"Kopciuszek", owacjom nie było końca. Na
zakończenie tego wspólnego świętowania dzieci
wręczyły swoim kochanym Babciom i Dziadkom laurki
z naj lepszymi życzeniami.
Dzień

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w naszej szkole odbył
się konkurs na najładniejszy koszyczek wielkanocny. Każda klasa
miała za zadanie tak przygotować koszyczek , aby znalazły się w nim
wszystkie podstawowe pokarmy, które święcimy w Wielką Sobotę.
Jury w składzie członków Samorządu Szkolnego i przewodniczącego
którym był ks. Proboszcz wskazało najładniejszy koszyk. Zwyciężyła
klasa I , która przygotowała aż dwa koszyczki.
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Pierwsze starty

początkujących [!t~rx]

zapaśników
"Orlęta"

były

zachwycone
zawodami i
oczekują

następnych .
Brójecka szkoła

Trzcielskie "Orlęta" pracują całą parą, a ich trener jest niezmordowany
w uatrakcyjnianiu im czasu. Treningi, wspólne spotkania, zawody, wyjazdy
na basen to niemalże codzienność ich sportowego żywota. A w dodatku jest
to potężna armia zapaśników, pewnie nigdy wcześniej ich tylu nie było. To
już jest sukces, bo z takiej grupy wyrosną na pewno następcy Moniki
Michalik. Rogien czy Marka Kraszewskiego. Oby tylko wystarczyło im
zapału i sił trenerom, czy li Mieczysławowi Kurysiowi i Marcinowi
Więckowiczowi. Jak na razie jest wspaniale, chociaż trafił się
nieszczęśliwy wypadek podczas zawodów, ale tak już w sporcie bywa.
Przed ~więtami najmłodsi w zapaśniczym stażu, podopieczni Krzysztofa
Pawlika i Krzysztofa Augustyniska rozegrali swoje pierwsze publiczne
walki. Działo się to w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Trzcielu.
Początk:ujących zawodników, uczniów z klas IV, V i VI było 49. Były
również dwie dziewczyny - Weronika Wasiak i Katarzyna Iloły z
Trzciela. Zawody były widowiskowe i wzbudzały prawdziwy aplauz
wśród, przede wszystkim młodej widowni. Ta spora grupa młodziutkich
zapaśników była podzielona na 13 grup, to spowodowało korzystną
sytuację dla walczących sportowców. Prawie wszyscy zdobyli miejsca na
podium, pewnie to zachęci ich do dalszej intensywnej pracy, doda skrzydeł i
ochoty do treningów. W śród 50 wspaniałych było 12 nieco wspanialszych, a
są to: Łukasz Cietwiera, Hubert Połet, Michał Filip, Jakub Sz~zęsny,
Jakub 'furecki, Mateusz Szawerda, Michał Konstanty, Maciej Zarski,
Łukasz Strotyński, Adam Bil, Piotr Janasi Konrad Galus. Najmłodsze

przymierza się do
podobnej imprezy i
na pewno będzie ona
równie udana i
bogata w upominki,
bo takowe otrzymali wszyscy zawodnicy w trzcie1skich rozgrywkach. Były
to słodycze, które ufundowali: dyrektor SP w Trzcielu, Waldemar Brodziak
z ,,ABC", Katarzyna i Tomasz Janeczkowie, Andrzej Śpiączka z "Trójki",
Dariusz Gawroński i KrzysztofPisarek.
Bardziej zaawansowana grupa zapa~ników uczestniczyła w I
Ogólnopolskim Turnieju w Zapasach Styl Klasyczny o Puchar UKS Kiekrz
- Poznań Terravita Cup 2004. Do turnieju zgłosiło się osiem ekip, trzcielskie
"Orlęta" w punktacji drużynowej zajęły drugie miejsce. Nieźle. Brawo! W
tej rywalizacji I miejsce w swojej kategońi zajął Tadeusz Michalik Drugie
miejsca zdobyli: Mateusz Roszak i Adrian Kowal. A trzecie miejsca
wywalczyli: Robert Perlak i Mateusz Nowaczy k. Blasku "Orlętom" doda
już w najbliższej przyszłości
mistrzyni Europy -Monika Michalik
- Rogien, która wraca do
macierzystego klubu i będzie go
reprezentowała na krajowych oraz
międzynarodowych zawodach. Ona
będzie szczególnym dopingiem dla
trzcielsk.ich "Orląt" i przykładem, że
nawet z malej miejscowości można
wyfrunąć na szeroki sportowy świat.
Jadwiga Szylar

Na zdjęciach:
l . Młodzi zapa.<niey zBrojec
2. W trakcie walki
3. Wojtek Orzeszko z
przeciwnikiem

TRZCIEL Nowy obiekt sportowy przynosi dochody szkole i gminie

Taki duży obiekt
Mieszkańcy

Trzciela zazdroszczą Brójcom nowoczesnej
hali sportowej. Twierdzą,
że obiekt
powstać w ich miasteczku.- Też wybudujemy po-

•

<IIII Zapaśnicy klubu Orlęta trenują w Trzcielu, ale do ważniej,.....,.
szych zawodów przygo-

~ "'

towują się w. Brójcach.

-;:(

Twierdzą,

że

dziękt

)

temu nie
mają kompleksów w czasie
imprez sportowych organizowanych w dużych
miastach.

,
-....__

dobną halę

- zapewnia burmistrz Trzciela.
W grudmu przy podstawówce w Brojcacb otwarLO
halę sponowo widowiskową.
NaJnowocześniejszy
i naJwiększy w gminie

obiekt sponowy kluje
w oczy miestkańców
Trzciela. - Dlaczego
halę
wybudowano
tam, a nie w naszym mieście? pyta proszący
o zachowanie
anonimowości trtcicla-

nin.- Przecież w tu jest
wtęceJ mloc.lLicży, są
kluby sportowe i odbywają stę
rożne imprezy.
Z zarzutami nie zgadza się
burmistrz Jarosław Kaczma -

- Kto utrzyma Laki duży
obiekt?
Hala poc.llega szkole podstawowej. - Ponad 300
rek. - W TrzcieDyrektor szkoły dZieci
może
lu mamy stadion,
wreszcie trenosalkę widowiskozapowiada
wać pod dachem,
wą i dom kultury, a pr-zy szkole .
h
t . a nie na korytajest sala gimna- ze w a l pows ame rzach szkolnych
i boisku - mówi
styczna. Natoniebawem
dyrektor
podstamiast w Bro)cach
i w c-alej zachod- klub fitness i sauna wowkt Małgo
rzata Jażdżew
niej części gmmy
nie było nawet porządnego bo- ska. - Czekalismy na to 10 lat.
Powstanie ru niebawem klub fi tiska - mówt.
ne:;s i sauna. Obiekt nie jest balastem dla budżetu gminy. Wręcz
Czekali 10 la t
odwrotnie. Zarabiamy na nim
Burmistrz zapowiada przy - dodaje dyrektorka.
okazji, że w Trzcielu też powstanie hala. - Najpierw mu- Sportowa w izytó wka
simy skończyć mwestycje kaK terownik obiektu, Michał
, na lizacyjne i wodociągowe

r

W hali ćwiczą
m.in. zapaśnicy
z klubu Orlę ta.
- To sportowa wizytówka naszej gminy - podkreśla trener
Mieczysław Kuryś. M i eszkań
cy Brojec i ościennych wsi są

dumni z hali.- Nasze dzieciaki
i młodzież wreszcie mogą trenować w przyzwoitych warunkach
cieszy się Walde mar
Wesoły ze Starego Dworu.

DARIUSZ BROŻEK
742 16 83
dbrozek@. gazctalubuska.pl

JEST TANIEJ
Wynajęcie bali kosztuje 50
zł za godzinę, podczas gdy
w pobliskim Międzyrzeczu
.... -ł Ą . ....... ,.... ...... ,.....,; on ·:. ł
V ;o _

WALENTYNKI
T ego dnia w naszej szkole było
bardzo romantycznie ...
O odpowiedniq atmosferę zadbał
Samorz qd Szkolny. Od rana działała
specjaln a "POCZTA DLA
,
,
NIESMIAŁYCH", poprzez ktorq można
było P.rzekazać swojq "walentynkę.
Również na korytarz u szkolnym
umieszczone było WIELKIE SERCE, na
którym można było złożyć życzenia
swojej sympati i . Nieco odważniejsi
mogli zadedykować swoim sympatiom
piosenki przygoto wane specjaln ie na tq
okazję .
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":Niecfiaj ten wiersz"
(j)zżsiajjest święto mamy i pan~ /(fóra nas uczy,
(Basi i }f n~ 1(ry~ co zloty spfata warf<.9czyl(

co ma nie6iesl(ie jat(Wisfa oczy.
(j)zżsiajjest święto wszystl(icli dziewczyne~
9rlafgoś, (8a6inel(i 'l(atarzyne~
w q dańsl(u, s/(gdpfynie się do ;4frylij,
w rr'oruniu, gdzie są pysz ne piemilij,
w Warszawie w /(fórej śpiewa Syrena,
w 1(raf<.9wie w /(fórym już smol(a nie ma.
(j)zżsiajjest święto wszystl(icli dz iewczynet
śfąsR..icli Q3ar6óreR..i 'l(arofiml(.
qórafsl(icft Jaguś, :Maryś i Jfane~
~
·się cieszą ta~jaftco ro/(u,
Wie
. wyjrz af spodśniegu k.roftus.
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'Y te ~my życzenia szczere
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gminnych eliminacji
Łu buskiego Konkursu Recyta torskiego
Protokó ł

00
u
Dnia 23 .02.200 5r. o godz.l l w Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Trzciel
go.
torskie
odbyły się elimina cje gminne go łubuskiego Konkursu Recyta
gimnazjalnych .
i
owych
podstaw
szkół
ze
W konkursie brali udział uczniowie
ych:
wiekow
Konku rs przeprowadzony został w czterech kategoriach
- kategoria I - przedszkolna - wystąpiło 6 osób
-kateg oria II - klasy I - ITI - wystąpiło 30 osób
- kategoria ITI - klasy IV - VI - wystąpiło 24 osóby
- kategoria IV - gimnazja - wystąpiło 13 osób
Po wysłuchaniu wszystkich uczestników komisj a konkursowa w składzie:
MałgorzataSzynal - przewodnicząca komisji
Małgorzata Sommerfeld - członek
TRZCIEI.
Małgorzata Mokra - członek
Barbar a zelwach - członek
Justyna Szmyt - członek
Aż 73 osoby wystartowały w gminnym konkursie recytatorskim. LauAnna Psarsk a - członek
~p~nto~ gminę
wyłoniła laureatów, którzy będą reprezentowali gmi reaci ~
poWJatowych.
eliminacJI
podczas
Powiatowym w Międzyrzeczu .

tadnie mówili

Konkurs odbył się w trzcielskim domu kultury. Recytatorskimi uzdolnieniami popisywały
się przedszk olaki, dziewczę ra
i chłopcy ze szkół podsrawowych

W I grupie wiekowej kl . I - ill
- Kasia Konieczek
-Laura Wojciechowska
- Kasia Fedoruk

oraz gimnazjaliści. Artystyczny

poziom

prezenracji

oceniali

Małgorzata Szyna!, Małgorzata

- Ęzyk-l3QgJJQ~)..
W II grupie wiekowej kl. IV - VI
- Martyn a Michalik
-Justyn a Miłosz
- Agata Se1nkło
W III grupie wiekowej gimnazja
- Martyna Miasojed
- Karolina Grabowska
- Daria Boguc ka

Z

Sommer feld, Małgorzata M okra, Barbara Szelwach , Justyna
Szm yt i Anna Psarska. - Mimo
rekordowej liczby recytatorów,
poziom konkurs u był równie
wysoki, co wyrówna ny- podkreśla dyrektor placówki Rafał Kaszubski. Wśród najmłodszych
uczestników konkursu tytułami
laureatów uhonorowano Katarzynę Koniecz ek, Laurę Wojciechowską, Katarzyn ę Fedoruk i Eryka Boguckiego. W gronie recyrawrów z klas IV - VI
szkól podstawowych najwyżej
oceniono uzdolnienia M artyny
M ich alik, J ustyny M iłos z
IĄ i Agaty Semkło, natomias t
wśród gimnazjalistów bezkonkurencyj ne były M artyna Miasojed, Karolina Grabow ska
i Dańa Bogucka .
Finaliści eliminac ji gminnych wezmą udział w konkursi e
powiatow ym, który odbędzie
się w 9 marca w Międzyrzeckim
Domu Kultury.
{da b)

I

l

21 marca rozpoczyna się kalendarzowa wiosna. W tym dniu
następuje zrównanie dnia z nocą. Od tej pory dzień zaczyna
się wydłużać, a noc skracać. Tak będzie aż do końca wiosny,
to jest 20 czerwca.

W naszej szkole również witaliśmy wiosnę. Od samego
rana odbył się konkurs na najładniejszą Marzannę.
Wygrały wszystkie klasy, bo panny Marzanny były
urocze! Potem odbył się konkurs twórczości wiosennej
przygotowany przez Samorząd Szkolny. Zadanie klas
było przygotowanie krótkich programów artystycznych,
których tematem była wiosna. Potem tradycyjnie
przemaszerowaliśmy z naszymi Marzannami ulicami,
Brójec. Towarzyszył nam dobry humor i piosenki o
wiośnie. Na zakończenie spaliliśmy nasze kukły i
piekliśmy pyszne kiełbaski na ognisku.
~~~-

~

6l

"Marzanna"
Ruszamy gromadą wesołym pochodem
niesiemy Marzannę nad zieloną wodę.
Płyń sobie Marzanno, szumiącym potokiem
na morze szerokie na morze głębokie.
Zgiń, przepadnij, zimo,
I nie wracaj do nas!
Na przyjęcie wiosny otwórzmy ramiona.
A teraz gdy zima poszła już dalekozatańcz z nami wiosno,
Nad zieloną rzeką!"

o,·

t\ NOŻNA AMS Elektronik na drugim mieiit~

tech zwycięski

..

W Brójcach rozegrano halowy turniej orlików. W iml
prezie wzięło udział osiem ekip.
Turnieje w hali Zespołu
w Brójcach należą już do
tradycji. Organizowane przez
Uczniowski Srodowiskowy
LKS Victoria zawsze mają dobrą obsadę. Tak było też tym
razem. Oprócz ekip z regionu
lubusk~ego: Lecha Sulecbów,
Unii Zary Kunice, Polonii
Słubice, UKS Brójce i AMS
Elektronika Szczaniec wystą
piły ekipy z Wielkopolski.
Walczono w grupach, a następnie stoczono pojedynki
o poszczególne lokaty. W spotkaniu o siódme miejsce Unia
pokonała Polonię Słubice l :0,
w meczu o piątą lokatę UKS
Skórzewo wygrał z UKS Brójce l :0. W półfinałach AMS
Elektronik wygrał z UKS GOSiR Dopiewo l :0, zaś Olimpia
Poznań uległa Lechowi l :3.
Szkół

W meczu o trzecie miejsce
UKS GOSiR wygrał z Olimpią, zaś w fmale Lech pokonał
AMS Elektronik 2:0.
Najlepszym strzelcem okazał się Karol Pudzianowski
(Lech) - 6 goli. Najlepszym
bramkarzem uznano Marka
Ratajczaka, zaś najwszechstronniejszym zawodnikiem
Piotra Smołucba (obaj AMS
Elektronik).
- Udaje nam się zapraszać
ekipy z Wielkopolski, a porem
my jeździmy do nich - stwierdził prezes i trener AMS Elektronik Stanisław Szemberski.
- Wystąpiliśmy pod nazwą
sponsora AMS Elektronik.
Mam nadzieję, że uda się nawiązać dłuższą współpracę.

(ds)

.g~~·-···--~~-----~-----·~----~~~~~~------~

A Spotkanie AMS Elektronik Szczaniec (ciemniejsze stroje) - UKS
Skórzewo zakończyło się zwycięstwem tych pierwszych 2:0.

FESTIWAL PIOSEN• ::_
~~ -: ~

~CEJ ~ AŁODZIEZOWEJ
A2005

Na festiwalu w Przytocznej nasząszkołę
,
reprezentował NORBERT HĘS.
,
, .
Otrzymał on WYROZNIENIE PUBLICZNOSCI.
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qrupa "Jł!ME7(S"
przy Szk.pfe fPotfstawowej w (jjrójcacli
przygotowała pu6~ę w ~órej ze6rafa
wspomnienia mieszi.fzńców (jjrójec i ok.pfic otfnośnie
powojennycli fat.

reali7owaJiego przez Qnlpę ~

"ANEKS"
Pornoc redakcyjna
Lucyna Nowak
Radosław Adamów
Projekt okładl<.ł 1 opr;;~cowanle _

Bartek

GRUI' A . ANEKIT'

Pawłowski

TRZY PYTANIA DO...

... MAtGORZAIY JAŻDŻEWSKIEJ z Powiatowego Centrum
Informacji dla Organizacji Pozarządowych w Brójcach

Wystarczy zapał
Centrum pomaga organipozarządowym
zacjom
w zdobywaniu unijnych pienię·
dzy. Jaki tneba mieć kapitał,
żeby dostać dotację z Brukseli?
- Przede wszystkim trzeba założyć stowarzyszenie, którego
celem będzie aktywizacja lokalnej społeczności. Centrum powstało właśnie po to, by pomagać takim społecznikom. Po zarejestrowaniu stowarzyszenia
razem z jego liderami szukamy
unijnego programu, z którego
mogą skorzystać realizując planowane przedsięwzięcie. N astępnie pomagamy im opracować projekt i wniosek o dotację.
Na ogół jedynym wkładem organizatorów jest ich zaangażo
wanie, zapał i praca.

l

kwoty
2- Na jakie dotacji

mogą

opracowali na komputerach,
które kupili właśnie za unijne
pieniądze. Projekt już się skoń
czył, ale komputery zostały
i obecnie korzysta z nich mło
dzież z tej wsi.
-Dziękuję.

DARIUSZ BROŻEK
(95) 742 16 83
dbrozek@gazetalu buska.p l

li-

czyć społecznicy?

zależy od
Wysokość
projektu. Organizacje pozarzą
dowe mogą się ubiegać nawet
o 20 tys. euro, chociaż na ogół
są to kwoty od dwóch do
.,...,
pięciu rysięcy euro.

3

można wydawać pieniądze

Na co

z Brukseli?
- N a przykład na wydanie monografii danej miejscowosci, tak
jak zrobili to mieszkańcy Starego Dworu.
materiały
Zebrane

MAŁGORZATAJAŻDŻEWSKA
.M.a 44 lata. Mieszka w Brójcach. Od
1994 r. jest dyrektorem Szkoły Podstawowej i koordynuje współpracę tej placówki ze szkołami w kilku innych pań
stwach europejskich, a od ub.r. kieruje
powiatmvyrn centrum informacji.

Odszedł

JANPAWEŁ II,·
Największy Polak wszechczasów ...

18.05.1920- 02.04.2005

,
Swięty był wielką osobowością.

Ojciec
Kto wie czy
nie jedną z największych w historii? Kształtował
nasze charaktery, wpływał na losy świata, a
jednocześnie wydawał się taki bliski, przyjacielski ...
Taki bezpośredni! Żartował z nami i płakał. Nie
wstydził się swojej ludzkiej słabości. Na tym polegała
jego siła.
I my również uczciliśmy pamięć Naszego Wielkiego Ojca i
Przewodnika uczestnicząc w nabożeństwie w intencji Ojca
Świętego w naszym kościele.

Komunikat
Warszawa, dnia 2 kwietnia 2005 r.

Oświadczenie

Marszalka Sejmu RP

Włodzimierza

Cimoszewicza

Dzis1aj dotarła do nas niezwykle smutna wiadomość o śmierci Ojca Świętego Jana Pawła 11,
naszego Najwybitniejszego Rodaka, Człowieka, który wywarł ogromny wpływ na współczesną
historię świata, w tym na oblicze naszego kraju i kontynentu europejskiego. Jego głęboka
mądrość i dobroć pozwalały mu kształtować miliony ludzi na całym świecie. Jego nauczanie
m1ało i ma wpływ na dokonywane przez nas wybory w życiu codziennym. Niezapomniane
pozostaną Jego wzniosłe wysiłki na rzecz ludzkiej solidarności przekraczającej granice
wyznaczane przez różnice religijne, na rzecz świata bez wojen.
Ojczyzna była zawsze dla Ojca Świętego wartością szczególną. Dlatego z taką radością
pielgrzymował po kraju, przynosząc nam przesłanie nadziei i ciesząc się z Rodakami z
odzyskanej suwerenności. Wraz z nami przeżywał wszystkie sukcesy związane z budową
nowego ładu w Polsce oraz z wielką troską odnosił się do naszych niepowodzeń. Uczył, że
państwa demokratycznego i państwa prawa nie można budować bez wartości, musi ono stać na
straży określonego ładu

moralnego, by nie pogrążyło się w chaosie. Mamy w pamięci Jego
wypowiedziane podczas historycznej wizyty w Polskim Parlamencie: 'Wykonywanie
władzy politycznej czy to we wspólnocie, czy to w instytucjach reprezentujących państwo,
powinno być ofiarną służbą człowiekowi i społeczeństwu, nie zaś szukaniem własnych, czy
grupowych korzyści z pominięciem dobra wspólnego całego narodu". Przesłanie to powinno
nam zawsze przyświecać w działalności publicznej.
słowa

Dzisiaj, jak nigdy przedtem, musimy głęboko zastanowić się, w jaki sposób korzystać z
nauczania Ojca świętego, by nie zaprzepaścić tego dobrodziejstwa, którym dla naszego
pokolenia był Wielki Pontyfikat Jana Pawła 11. To przez pryzmat naszego życia i uczynków
ocenić będzie mozna skuteczność Jego nauczania.
W imieniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przekazałem kondolencje na ręce Dziekana
Kolegium Kardynałów, Kardynała Josepha Ratzingera oraz Prymasa Polski, Kardynała Józefa
Glempa.
Oświadczenie

w

związku

ze

Pana Mirosława Sawickiego, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, wydane
Jana Pawła 11:

śmiercią Papieża

"Drodzy nauczyciele, wykładowcy, uczniowie, studenci, trenerzy i sportowcy.
Z ogromnym żalem żegnamy Ojca Świętego Jana Pawła 11. Ufam, że godnie uczcimy
pamięć najwybitniejszego Polaka i Nauczyciela, wielkiego przyjaciela młodzieży. Jego
życie i nauka stanowią przesłanie jak być dobrym, szlachetnym człowiekiem, patriotą.
Mirosław

Sawicki, Minister Edukacji Narodowej i Sportu"

• ---E:.::==::l--~~MINISTER
EDUKACJI NARODOWEJ l
SPORTU
M1roslaw SawJCkl
Szanowni Państwo
Kuratorzy,
za

zwracam się do dyrektorów wszystkich szkół z prośbą o taką
dnia 8 kwietnia br. (w tym możliwość odwołama zajęć) , aby umożliWić mtodz1ezy
dz1ec1om oraz nauczyc1elom udział w uroczystośCiach towarzyszących pogrzebowi papieza
Jana Pawła Ił .
Państwa pośrednictwem

organizację

Jednocześnie

przypommam o konieczności zapewnienia właściwej opieki wszystkim uczniom
M1n1ster EdukaCJI NarodoweJ 1Sportu
Mirosław Sa wieki

Warszawa, 2005-04-04

Marszałek Sejmu
1-1 Włodzimierz Cimoszewicz

FESTY R

ZINNY
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Konkurencja - przeciqganie liny

Malowanie twarzy

Konkurencja - szafety rodzinne

Mecz w unihokeja

Oprócz tych atrakcji dla wszystkich uczestników przygotowane było
ognisko, na którym można było upiec kiełbaski . Funkcjonował również
sklepik, w którym serwowano gofry.

KONSTYTUCJA 3 MAJA
Ustawa Rządowa, czyli Konstytucja 3 Maja,

była drugą na świecie, a pi erwszą w Europie ustawą
Uchwalo na na Sejmie C~erQiętnim w 179 1 roku przez stronnictwo patriotyczne jako
rezu ltat kompromisu ze stro nnictwem kró lewskim, była wynikiem dążeń do na prawy stosunków
wewnętrzn yc h w Rzecz pospolitej po ! mzt>iQr_ze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce.
zasad ni czą.

Postano\vicnia konstytu(:ji
Jej wstępny m etapem było Prawo o sejmikach z 24 In 1791 roku oraz Prawo o miastach
(kró lewskich) z 18 IV 179 1 roku. Pozostawiała ustrój sta nowy, z pewnymi drobnymi zmianam i:
znaczni e uszczuplono wpły wy magnaterii na elekcję, Senat i zarząd kraju, wykluczając z sej mi ków
szlac htę nieposesjonatów, stan owiącą naj gorliwszą klientelę magnatów. W prawie wyborczym
feudaln y cenzus urodzen ia szlacheckiego zastąp iono burżuazyjnym cenzusem posiada nia .
Mieszczanom zatwierdzono prawo nabywania dóbr i uzysk iwania nobilitacj i.
Utrzy mując poddaństwo Konstytucja pozbaw iał a szlachtę prawa najwyższej zwi erzchności wobec
poddanych, przyj mując ich "pod op iekę prawa i rządu krajowego". Indywidualne umowy chłopów z
dziedzicami o zamia nę pańszczyzny na czynsz teraz nie mogły j u ż być samodzielnie unieważniane
przez szl acht ę.
Postanowie ni a Konstytucji ce ntra li zowały
pai1stwo, znosząc odrębność między Koroną i
L it wą, wprowadzając jednolit y rząd, skarb i
wojsko. Za reli gi ę panującą uz nano
katoli cyzm, przy zupeł nej tolerancji innych,
uznanych przez pań stwo wyz nań. Ko nstytucja
wprowadzi ła trójpodzi a ł władzy : wł adzę

u stawodawczą miał sprawować

dwuiz bowy
Sejm, skł adający się ze szlacht y-posesjonatów
(204 posłów) i 24 plenipotentów miast.
Zm ni ejszono znacznie rolę Senatu, instrukcje
poselskie, ko nfederacje i liberum veto zostały
zniesione, decyzje miały za padać zwykłą
w i ęk szością głosów . Kadencja Sejmu trwała 2
lata, posiedzenia zwoły wane były w razie
potrzeby, co 25 lat miano zwoływać Sejm w
celu poprawy konstytucj i. Wł adzę
wy konawczą przyzna no kró lowi wraz z Rad ą,
tzw. Strażą Praw, złożoną z prymasa i 5
mini strów: policji, pieczęci , czyli spraw
wewn ętrzn ych , interesów zagrani cznyc h,
wojny i skarbu, mianowanych przez króla.
Mini strowie odpowiada li przed Sejmem za
podpisane przez siebie akty. Król był przewodniczącym Straży, miał prawo nominacji bi skupów,
senatorów, mini strów, urzędnik ów i oficerów, w razie wojny sprawował naczelne dowództwo nad
wojskiem.
Zniesiono wo lną e l ekcję, po śmierci Stani sława Augusta tron miał być dzied zicz ny, tylko w razie
wymarcia rod zi ny królewskiej szlachta mi ał a wybierać nową dy nast ię. Ko nstytucja zapow iadała
reorga ni zację sądown i ctwa, postuluj ąc konieczność stworzenia stale urzędujących sądów ziemskich
i mi ejskich oraz sprawującyc h nad nimi nadzór w drug iej instancji Trybunałem Koronnym i sąd em
asesorsk im .
Pró ba przeprowadzenia reform została przekreśl ona już w połowie 1792 roku. Przyczyn iła s i ę do
t ....go Targowica i wkroczenie woj sk rosyjskich do Rzeczpos politej .

Znaczenie Konstytucji 3 maja
• była to pierwsza konstytucja w Europie a druga na świecie
• Konstytucja była próbą uzdrowienia państwa polskiego
• Zniosła liherum veto, konfederacje, wolne elekcje i instrukcje
poselskie
• Kończyła okres Rzeczypospolitej szlacheckiej, rozpoczynała
okres Rzeczypospolitej oświeconej
• Uchwalona samodzielnie przez Polaków, bez ingerencji w nasze
sprawy z zewnatrz, była próbą zerwania więzów zależności od
obcych mocarstw.
• Uchwalenie Konstytucji 3 maja otwiera w Rzeczypospolitej okres
monarchii konstytucyjnej
• Zabezpieczała mozliwość rozwoju gospodarczego i politycznego
kraju
• Włączenie mieszczan do życia politycznego kraju było krokiem
do utworzenia modelu państwa nowożytniego

Zgodnie z
o

"Ustawą Rządową":

Szlachta- miała zagwarantowane wszelkie prawa, wolności i
"pierszeństwo w życiu prywatnym i publicznym". Szlachta-posesjonaci
posiadała nietykalność osobistą i majątkową, zapewnioną władzę nad
chłopami.

o
o

Mieszczanie- otrzymali szerokie prawa, posiadający nieruchomosci
miejskie otrzymali niemalże takie same prawa, jak do tej pory szlachta.
Chłopi- zostali wzieci "pod opiekę prawa i rządu krajowego".

z
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"MAMO! MAMO! KOCHAM CIĘ!
Ty jesteś do przytulania, całowania, i głaskania!"
To słowa piosenki którąrozpoczęła się tegoroczna
akademia z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. Program
artystyczny dla swoich kochanych Rodziców
przygotowały klasy I - III, pod kierunkiem swoich pań:
p. M. Boguckiej, p. E. Olczak, p. J. Szmyt. Uroczystość
odbyła się na hali sportowej. Program artystyczny
rozpoczęła swoim występem klasa I, po niej kolejno
prezentowały się klasy II i III.
Program bardzo podobał się zaproszonym mamusiom i
tatusiom. Otrzymaliśmy wiele braw. Dzieci
przygotowały również niespodziankę dla swoich
rodziców w postaci wystawy prac plastycznych, na
której prezentowane były portrety rodziców
namalowane przez ich pociechy.
N a zakończenie uroczystości był mały poczęstunek dla
zaproszonych gości i dzieci.

KLASA I

KLASA III

NASZEMAMY

KLASA II

,

DZIEN DZIECKA
szkole był jak zwykle bardzo
wesoły. Towarzyszyły ku temu rozmaite atrakcje
przygotowane przez wychowawców i Samorząd
Szkolny.
Tego dnia odbywał się również egzamin na kartę
rowerową. Do egzaminu przygotowywała uczniów
naszej szkoły p. Lucyna Nowak, lecz egzamin
praktyczny przeprowadzili panowie policjanci z sekcji
ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Międzyrzeczu. Jednocześnie odbywało się znakowanie
rowerów. W innym miejscu naszej szkoły odbywał się
MINI PLAY- BACK SHOW Najmłodsi uczniowie
naszej szkoły (i nie tylko}, parodiowali znanych i
lubianych wykonawców piosenkarzy. Zwyciężyła Paulina
Renk z kl. L Nagrodami w konkursie były maskotk1:
Również tego dnia do naszej szkoły przyjechała straż
pożarna. Strażacy zaprezentowali pokaz ratowniczy
ale największą frajdą było obejrzenie z bliska sprzęty
strażackiego oraz przejażdżka strażackimi wozami!
Ten

dzień w nasze

EJ DZIAŁAJ LOKALNIE

'n''lllbUS~y· Specjaliści EUiłO-I~GO
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Jeśli wasza orgariilicja ma dobry pomysl na duży projekt i chcecie pozyskać środki finansowe ria jego realizację a gubicie się
w gąszczu programów i priorytetów, zgłoś się do lubuskich Specjalistów EURO-NGO.
EURO-NGO jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (http://splot.ngo.pl/) przy współpracy z Przedstawicielstwem Organizacji Pozarządowych w Brukseli
(hu:p://www.eu.ngo.pl/) oraz Fundacją im. Stefana Batorego (http://batory.org.pl/).
W ramach programu edukacyjno-szkoleniowego EURO-NGO do końca 2003 roku w województwie lubuskim powstal zespól
siedmiu certyfikowanych specjalistów, których zadaniem jest przekazywanie lokalnym organizacjom pozarządowym wiedzy
o Unii Europejskiej, źródłach informacji o pmencjalnych pannerach europejskich oraz umiejętności pozwalających na skuteczne ubieganie się o fundusze unijne (strukturalne i wspólnotowe).
Nasi Specjaliści udzielający informacji, porad i konsultacji dla organizacji pozarządowych w zakresie rozyskania środków
z funduszy unijnych:

DARIUSZ PATOLETA

-trener w tematyce Ustawy o działalności pożyrku publicznego i o wolontariacie, trener szkoły trenerów dla organizacji pozarzą
dowych STOP, dyrektor Fundacji na rzecz Collegium Polonicum . Obsługuje powiat słubicki. Udziela porad z zakresu funduszy
unijnych dostępnych na rozwój zasobów ludzkich, edukacji, kultury, wzrostu konkurencyjności prtedsiębiorstw, rozwoju regional·
nego, dzieci i młodzieży, rozwoju społecznego i kulturalnego wsi, niepełnosprawnych oraz udziela pomocy w przeprowadzaniu
szkoleń z tematyki funduszy strukmralnych a także przy pisaniu projektów, wypełnianiu wniosków. Kontakt: partner-ngo(f.I'02.pl.

MAGDALENAPYRZANOWSKA

-jest członkiem Lubuskiego Komitetu Europejskiego, obecnie na stażu w Komisji Europejskiej w Brukseli, odpmviada za powiat zielonogórski. Działa w następujących branżach: fundusze unijne dostępne na rozwój zasobów ludzkich, wiedza o Unii Europejskiej, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, rozwój regionalny, dzieci i młodzież, społeczeństwo informacyjne. Pomoże przeprowadzić szkolenie z remaryki funduszy strukturalnych a także przy pisaniu projektów, wypełnianiu wniosków. Kontakt: pyrzanowska{[r'o2.pl.

MAŁGORZATAJAŻDŻEWSKA

-długoletnia dyrektorka w Szkole Podslawowej w Brójcach, odpowiada za powiat międzyrzecki. Pomoże w zakresie funduszy
unijnych dostępnych na rozwój zasobów ludzkich, edukacji, kultury, wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, dzieci i rolodzieży, rozwoju społecznego i kulturalnego wsi, niepełnosprawnych, grup wykluczonych społecznic i pomocy socjalnej oraz

udziela pomocy w przeprowadzaniu szkoleń z tematyki funduszy strukturalnych a
wniosków. Kontakt: m.jl2(f:Vwp.pl.

także

przy pisaniu projektów i

wypełnianiu

..-PAWEŁ KISIELEWSKI
-aktywny mieszkan iec S łońska, 7~fascynowany ideą samorządności, obsługuje powiat sulęciński. Działa w nastypujących branżach: fundusze unijne dostępne na rozwój zasobów ludzkich, rozwój regionalny, grupy wykluczone społecznic, pomoc socjalna,
bezrobotni, rozwój społeczny i kulruralny wsi, niepełnosprawni. Kontakt: kisie(.O wp.pl.

• JAN KOSTYSZAK

-nauczyciel, współpracuje ze Stowarzyszeniem Gmin RP "Region Kozła", odpowiada za powiat świebodzu1ski. Pomoże w zakresie funduszy unijnych dostępnych na rozwój zasobów ludzkich, edukacji, kultury, dzieci i młodzieży, rozwoju społecznego
i kulturalnego wsi, niepelnosprawnych, grup wykluczonych spoiceznie i pomocy socjalnej. Kontakt: jankosryszakca o2.pl.

• KRYSTYNA JUREWICZ

- nauczycielka języka niemieckiego, realizuje projekty wymiany polsko-niemieckiej, obsługuje powiat żarski i żagański . Działa
w następujących branżach: fundusze unijne dostępne na rozwój zasobów ludzkich, rozwój regionalny, dzieci i młodzież oraz pomoże przeprowadzić szkolenie z rematyki funduszy strukturalnych a także przy pisaniu projektów, wypełnianiu wniosków.
Kontakt: krj92@interia.pl.

• ZBIGNIEW BARSKI

- wieloletni działacz łubuskiego sektora pozarządowego, odpowiada za powiat zielonogórski i wschowski, pomoże w zakresie
funduszy unijnych dostępnych na rozwój zasobów ludzkich, grup wykluczonych społecznie i pomocy socjalnej, dzieci i mło
dzieży, rozwoju społecznego l kulturalnego wsi. Kontakt: z_barski([nvp.pl.
W ramach Programu EURO-NGO w roku 2005 powstaną partnerstwa pomię
dzy NGO i pozosratymi sektorami: publicznym i biznesu. W ramach partnerstw
powstaną wspólne europejskie projekty odpowiadające lokalnym potrzebom.
Więcej informacji o Programie EURO-NGO, misji i usługach lubuskkb SpecjalistÓW'Wlaicitiecie .P.aństwo na stronie www.lubuskie.ngo.pl, www.euro-ngo.org.pl
oraz WWW.\'erte.org.pl
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TRZCIEL Wiejskie stowarzyszenia

sięgają

po unijne pieniadze

Zastrzyk dla aktyvvnych
z Brójec wydała ostatnio
wspomnaenaa swych dziadków
i sąsiadów, natomiast mieszkańcy
Starego Dworu opracowali monografię wsi, zorganizowali festyn
i lektoraty języków obcych. Pomogły pieniądze z Brukseli.
Młodzież

Od roku szkoła podstawowa
w Brójcach jest siedzibą powiatowego centrum informacji.
Kieruje nim M a łgorzata Jaż
dżewska, Specjalista EURONGO, która od 11 lat koordynuje współpracę szkoły z placówkami oświatowymi w Niemczech, Szwecji i Wł oszech i Holandii, a od początku ub.r. pomaga stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu pieniędzy na rozmaite projekty. - Pomagamy
mieszkańcom w założeniu i zarejestrowaniu stowarzyszeń

WALDEMAR
WESOŁY

prezes
stowarzyszenia
Nasza Wieś Jutro
..__ __._ ze Starego Dworu
• Kolejną inicjatywą stowarzyszenia są kończące się właśnie
kursy języka angielskiego. Obecnie przygotowujemy wniosek
o pieniądze na łącze internetowe
dla wszystkich mieszkańców

<IIII -

naszego
stowarzyszenia
opisujemy
w witrynie
internetowej
pod adresem
www.grupa
mlodziez aneks.glt-:-pl
-mówią społecznicy z brójeckiego gimnazjum
(od lewej)
Krzysztof
Kasprowiak,

społeczno-kulturalnych - mówi. - Póżniej wspólnie z ich li- ~
derami przygotowujemy pro- ~
jekty i wnioski o pieniądze na :;:
ich realizację. Filarem tych -~
przedsięwzięć są bowiem unij- ~
2
ne programy i pieniądze.

Internet po monografii

Działal

ność

Sławomir
Lemańczyk

i Bartek
Pawłowski.

ców, wertowała dokumenty
i kroniki, by przy pomocy historyka z pobliskiego Wyszanowa M arcelego Turaczka
wydać książkę i płytę CD z historią wsi.

Przed rokiem m i eszkańcy
niewielkiej wsi Stary Dwór
zorganizowali festyn, podczas
którego promowali idee integracji europejskiej. - To był Wulkan eksplodował
nasz pierwszy projekt, który
Wulkan społecznej aktywwsparła finansowo Unia Europejska - mówi sołtys Walde- ności eksplodował też w Brójmar Wesoły, który jest założy cach. Gimnazjaliści i licealiści
ze stowarzycielem i prezesem stowarzy- Przez kilka miesięcy szenia Aneks
wydali właśnie
szenia Nasza
młodzież
wspomnienia
Wieś Jutro. dziadswoich
Później za UniJ·
ze Starego Dworu
którzy
ków,
ne pieniądze
opracowalis- zbie rała wspomnienia w 1945 r. przyJechali do tej
my i wydaliś
mieszkańców
wsi z Kresów
my monograWschodnich. fię naszej wsi.
Przez kilka miesięcy mło Niektórzy nie chcieli z nami
rozmawiać o przesiedleniu,
dzież ze Starego Dworu zbiebo te wspomnienia były dla
rała wspomnienia mieszkań-

nich bardzo bolesne - opowiada Bartek Pawłowski . Inni płakali wspominając gospodarstwa, które musieli
opuścić.

Dla trzeciego i czwartego
przesiedleńców
pokolenia
Brójce, Lutol Suchy i Chociszewo to rodzinne wsie, w których się wychowali i pracują
w gospodarstwach odziedziczonych po rodzicach i dziadkach. -Spotykamy się w szkole, gdzie znajduje się siedziba
stowarzyszenia - opowiada
Krzysztof Kasprow iak, który
zaprojektował witrynę internetową Aneksu i wciąż ją aktualizuje. - Obecnie pracujemy
nad monografią wsi. Wydąmy
ją za unijne p1eniądze.
DARIUSZ BROŻEK
(95) 742 16 83
dbrozek@gazetalubuska.pl

RADZĄ W ŚRODY

Powiatowe Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych znajduje się
w szkole podstawowej
w Brójcach. Działa w ramach programu szkoleniowo-edukacyjnego EURONGO Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wo l ności realizowanego przez Sieć SPLOT.
Czynne Jest w co drugą śro
dę od 15.00 do 17.00. Nrtel.
(95) 743 4110, teł. kom.
Małgorzaty Jażdżewskiej 0605 617 130. Na terenie
woj. lubuskiego koordynatorem programu jest Stowarzyszenie VERTE, tel.
(68) 453 24 77, www.verte.org.pl.

