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w maju
02.05 – pod pomnikiem
wdzięczności w Czerwieńsku
odbyły się gminne uroczystości
upamiętniające Dzień Flagi Narodowej i uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Święto stało się również
okazją do wręczenia nowego
sztandaru Ochotniczej Straży
Pożarnej w Czerwieńsku. Uroczystość wręczenia sztandaru
prowadził Komendant Gminny dh Jerzy Kuczak. Rodzicami
chrzestnymi, ufundowanego sztandaru, zostali Marianna
Ostrowska i Piotr Iwanus.
04.05 – w Nietkowicach rozpoczęła się modernizacja drogi
gminnej, na odcinku od cmentarza do skrzyżowania dróg Nietkowice - Sycowice. Na remontowanej drodze położono nowy
„dywanik” asfaltowy.
04.05 – w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Nietkowicach obchodzono dzień patrona.
11.05 – burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w Krośnie
Odrzańskim w spotkaniu z posłem Markiem Cebulą. Tematyka spotkania poświęcona była budowie mostu na Odrze
w Pomorsku.
13.05 – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.
Przedmiotem obrad komisji było: kontrola wydatkowania dotacji
przedmiotowej z budżetu Gminy dla niepublicznych przedszkoli
i oddziału przedszkolnego.
14.05 – w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze odbyło
się spotkanie nt. „Rynek pracy i realizacja zadań w ramach
robót publicznych w powiecie zielonogórskim”. W spotkaniu
uczestniczył burmistrz Piotr Iwanus.

19.05 – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posiedzenie
komisji miało charakter wyjazdowy i obejmowało prawobrzeżną część naszej gminy. Przedmiotem obrad komisji
było: przegląd stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej: Będów, Bródki, Nietkowice, Sycowice;
rozpatrzenie skargi na działalność burmistrza; opinie do
projektów uchwał.
20.05 – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku
Publicznego. Przedmiotem obrad
komisji było: informacja o przygotowaniach do „Spartakiady Rothenburgów”; informacja o wykorzy- XVIII Spartakiada Rotenburgów
CZERWIEŃSK 2009
stanej dotacji podmiotowej przez
kluby sportowe za 2008r.; sprawozdanie z działalności Hali
Sportowej i Poradni Rehabilitacyjnej za 2008r.; opinie do
projektów uchwał.
24.05 – w jednym z budynków mieszkalnych przy ul. Zielonogórskiej w Czerwieńsku wybuchł pożar. Ogień strawił
część poddasza, a kilka mieszkań zostało zalanych w wyniku
prowadzonej akcji gaśniczej.
24.05 – w Kaczenicach (gm. Nowogród Bobrzański) odbyły
się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze drużyn męskich
i żeńskich. Męska reprezentacja OSP w Nietkowicach zajęła
III miejsce.
25.05 – w nietkowickiej remizie odbyło się spotkanie sołtysów
i rad sołeckich z osobami zaangażowanymi w sprawę budowy
mostu na Odrze w Pomorsku. W spotkaniu uczestniczyli również: poseł Marek Cebula i burmistrz Piotr Iwanus.
26.05 – burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w konferencji
– Uruchomienie Programu EWT (Europejska Współpraca
Terytorialna).
26.05 – w Czerwieńsku napadnięto 48-letniego mężczyznę.
Oﬁara napadu otrzymała kilka ciosów nożem. Sprawcy to najprawdopodobniej dwaj nieletni mieszkańcy naszej gminy.

15-17.05 – odbyły się „Partnerskie Dni Czerwieńska 2009”.
27.05 – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad komisji było: informacje dotyczące gospodarowania
mieniem gminnym; informacja w zakresie ponoszenia kosztów
(energii cieplnej i energii elektrycznej) w obiektach będących
własnością gminy; opinie do projektów uchwał.
29.05 – w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze odbyło
się spotkanie z Komendantem Miejskim Policji nt. bezpieczeństwa w powiecie.

15-18.05 – w przyjacielską wizytą w Czerwieńsku przebywała
delegacja z rosyjskiego powiatu Suzdal. Wizyta związana była
z realizacją podjętych wcześniej zobowiązań w ramach partnerstwa między Gminą Czerwieńsk, a Powiatem Suzdalskim
(Rosja).
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Czerwieńsk

triumfatorem Spartakiady
Przytłaczającym zwycięstwem reprezentacji Czerwieńska zakończyła się
kolejna edycja Spartakiady Rotenburgów. Na pięć rozegranych konkurencji
jedynie w turnieju szachowym oddaliśmy pola reprezentacji gminy Drebkau,
która uczestniczyła w tym święcie sportu na zaproszenie organizatorów,
mimo iż nie jest członkiem Stowarzyszenia Rotenburgów.
Organizatorzy Spartakiady bardzo ucieszyli
się z przyjęcia zaproszenia do współudziału
w zawodach naszej partnerskiej gminy Drebkau,
ponieważ właśnie z tą
niemiecką gminą łączą
Czerwieńsk najbardziej
żywe kontakty na wielu
polach, a współpraca
wsi obu gmin może
z całą pewnością być
wzorem dla całego regionu. Reprezentacja
Drebkau otrzymała na zakończenie zawodów specjalne podziękowanie i puchar
burmistrza Piotra Iwanusa za aktywne
uczestnictwo w turniejach.
Spartakiada oficjalnie rozpoczęta
została w piątek 12 czerwca wielką galą
w hali sportowej „Lubuszanka”. Oprócz
stosownych oczywiście przemówień
inauguracyjnych, przekazywania historycznego Pucharu Rotenburgów, który jest
zgodnie z tradycją pucharem przechodnim,
jak również powitaniami wszystkich reprezentacji miast zgłoszonych do zawodów,
wszyscy zgromadzeni mogli uczestniczyć
i podziwiać umiejętności niezwykle różnorodnych zespołów tanecznych, działających przy Miejsko Gminnym Ośrodku
Kultury. Zaprezentowali się tancerze
z grup hip-hopowych, tańca klasycznego,
rock'a'rolla akrobatycznego, czy wreszcie
teatru tańca. Goście byli zachwyceni poziomem prezentacji, a niektóre zespoły
doczekały się nawet owacji na stojąco.
Sobota, która od rana była głównym
dniem sportowej rywalizacji, powitała
wszystkich pięknym słońcem, chociaż
prognozy pogody nie zapowiadały się
najlepiej. Wszystkie reprezentacje w poszczególnych konkurencjach sprawnie
porozjeżdżały się na obiekty, gdzie odbywały turnieje.

Dodatkowo zorganizowana została turystyczna grupa rowerowa, która pod wodzą
Zygmunta Przybyły
i członków CTT udała
się na piękną wielokilometrową wyprawę
rowerową po okolicy.
Burmistrz dla gości
spartakiady – burmistrzów i przedstawicieli samorządów miast
partnerskich zorganizował objazd wszystkich obiektów, na których rozgrywane
były zawody, a jednocześnie pokazał
okolice gminy i najciekawsze miejsca
Zielonej Góry.
We wszystkich rozgrywanych konkurencjach drużyny naszej gminy
zaprezentowały się rewelacyjnie, w zasadzie nie dając szans rywalom – może
z wyjątkiem szachów i turnieju strzeleckiego, w którym pokonaliśmy drużynę
Rothenburga nad Nysą jedynie różnicą
2 pkt (474 do 472 pkt).
W sobotni wieczór odbyła się wielka
wspólna zabawa plenerowa wszystkich
uczestników Spartakiady, o której atmosferę zadbał jak zwykle team MGOK-u, zapraszając m.in. zespół Stonehange, który
znakomicie rozkręcił zabawę, trwająca do
późnych godzin nocnych.
Przed wspólnym piknikiem odbyło się
oczywiście tradycyjne wręczenie pucharów i dyplomów zwycięzcom, a także oﬁcjalne zaproszenie miast partnerskich
na kolejną spartakiadę do
Szwajcarii, które w imieniu
Rothenburga Luzern przekazała p. Brigitt Aregger.
Zawody rozegrano
niezwykle sprawnie, a ich
organizacyjną perfekcję

wielokrotnie podkreślali od lat uczestniczący w tej imprezie przedstawiciele
miast partnerskich. Zgodnie uznali, że
obie organizowane przez nas spartakiady
(w 1997 i 2009) roku to najlepiej zorganizowane święta sportu w jakich uczestniczyli. Z zamieszczonych w kronice
imprezy wpisów wynika, że na szczególne
podkreślenie zasługuje wspaniała opieka
ze strony organizatorów, przydzielenie
każdej ekipie tłumaczy, którzy byli
równocześnie opiekunami zespołów.
Zachwyceni byli nasi goście również
obiektami, na których rozgrywano konkurencje, a także imprezami towarzyszącymi. Największe uznanie organizatorzy
zebrali za wielką gościnność i serdeczność. Wiele satysfakcji organizatorom
przysporzył m.in. wpis, jakiego dokonał
jeden z gości honorowych Spartakiady
Prezes Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr,
Czesław Fiedorowicz: „Jestem po raz
pierwszy na Spartakiadzie Rothenburgów.
Dziś wiem jak wiele straciłem. To wielkie
wydarzenie sportowe pretenduje do tytułu
najważniejszej imprezy sportowej wEuroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr. Gratuluję
rozmachu, różnorodności dyscyplin sportowych, wzorowej, polskiej organizacji.
Czerwieńsk znów pokazuje jak wygląda
dialog europejski, tu znów wiele można
się nauczyć. Brawo, tak trzymać”.
Z całą pewnością XVIII Spartakiada
Rotenburgów, to było kawał dobrej roboty
zarówno organizacyjnej, jak i promocyjnej. Po raz kolejny pójdzie w Europę
wizerunek naszego miasta, jako świetnie
zorganizowanej społeczności, otwartej,
sympatycznej i niezakompleksionej,
a puchar Rotenburgów pozostanie u nas
przez kolejne dwa lata.
Andrzej Sibilski
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Dzień Czystej Wody
„Ocalmy od zapomnienia” i „Mamy prawo do czystego środowiska” pod
tymi hasłami odbyła się tegoroczna XI edycja Dnia Czystej Wody, którą
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku i Klub
Zdecydowanych Optymistów zorganizowali w dniach 4 i 6 czerwca br.
„Ocalmy od zapomnienia” - z tym zadaniem zmierzyli się uczestnicy, zorganizowanego już po raz dziesiąty, sympozjum
popularnonaukowego „Nie ma wody nie
ma nas”. Formułując temat tegorocznego
sympozjum, organizatorzy, chcieli nakłonić młodzież do upamiętnienia miejsc,
ciekawych pod względem przyrodniczym,
które najprawdopodobniej w niedalekiej
przyszłości bezpowrotnie znikną. Dzieje
się tak, ponieważ będą na tym terenie
prowadzone inwestycje, co doprowadzi

do zmiany ich charakteru i przeznaczenia.
Niektóre z ciekawych miejsc, ze względu
na zapomnienie i brak należytej ochrony,
również tracą swój pierwotny charakter.
Podkreślali to wielokrotnie prowadzący
sympozjum: dr Karol Gajewski i mgr inż.
Marcin Wojtaszek.
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Na ogłoszony przez organizatorów
konkurs wpłynęło 18 prac, z których
komisja wytypowała 5 - do prezentacji
podczas trwania sympozjum. Wyróżnione prace przygotowali: praca plastyczna
„Taki pejzaż” - Szkoła Podstawowa
w Nietkowie (Natalia Rzeszutek, Damian Tatarynowicz, opiekun: pani
Joanna Wojtaszek; ﬁlm - Szkoła Podstawowa w Leśniowie Wielkim (Nikola
Bajdak, Ernest Borowski, Mateusz
Dragon, Paulina Jurewicz, opiekun: pani
Milena Boguszewicz;
ﬁlm „Leśny zakątek”
- Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku
(Aleksandra Litwa,
Sandra Pieczarka,
opiekun: pani Dorota
Litwa; film „Ocalmy od zapomnienia”
– Gimnazjum w Czerwieńsku (Karolina
M a rc h u t , P a t r y k
Przymus); prezentacja
multimedialna „Zalew
na terenie gminy Czerwieńsk – Szkoła
Podstawowa w Czerwieńsku (Klaudia
Gnatowicz, opiekun: pani Wioletta
Gnatowicz).
Tradycyjnie, gospodarz sympozjum
– burmistrz Piotr Iwanus, zapoznał
uczestników sympozjum z najważniej-

szymi inwestycjami proekologicznymi prowadzonymi na terenie Gminy
Czerwieńsk. Marcin Wojtaszek przygotował prezentację multimedialną,
w której omówił najważniejsze etapy
rozbudowy oczyszczalni ścieków
w Czerwieńsku.
Klub Zdecydowanych Optymistów
nagrodził Stanisława Kwietnia - kierownika Wydziału Ochrony Środowiska
w Starostwie Powiatowym w Zielonej
Górze - statuetką Złotego Optymisty, za
wieloletnią pomoc przy organizacji Dnia
Czystej Wody.
Sobotni festyn na basenie to ﬁnał wielu
działań edukacyjnych, które prowadzone
są przez szkołę podstawową w Czerwieńsku przez cały rok. Wśród nich znalazły
się: miasteczko praw, punkt informacyjny
szkolnego koła UNESCO i międzyszkolny konkurs „Zdrowa Woda”, do którego
włączyły się, w tym roku, wszystkie
szkoły podstawowe z terenu naszej gminy
i Szkoła Podstawowa w Przylepie. Do

ostatecznego rozstrzygnięcia przystąpili
najlepsi z najlepszych, czyli finaliści
etapów szkolnych. Przeprowadzony
podczas festynu „wielki ﬁnał” zakończył
się zwycięstwem Amelii Trojan z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Płotach,

która otrzymała główną nagrodę (rower)
ufundowany przez Specjalistyczną Przychodnię Lekarską AGIA MEDICA Sp.
z o.o. w Czerwieńsku. Kolejne miejsca
zajęli: Julia Wołongiewicz (Szkoła
Podstawowa w Nietkowicach), ex aequo
Kinga Wojdyła (Szkoła Podstawowa
w Czerwieńsku) i Mateusz Dragon
(Szkoła Podstawowa w Leśniowie Wielkim), Katarzyna Zacharkiewicz (Szkoła
Podstawowa w Przylepie).
Podczas festynu nie zabrakło i innych
atrakcji, z których warto wymienić loterię

fantową, kawiarenkę, plener malarski,
pokaz mody, wspólne zdjęcie, kros rowerowy, biegi przełajowe, rozgrywki
sportowe i punkty sprawnościowe, turniej
siatkówki i strzelnicę. Na muzycznej scenie zaprezentowały się młode wokalistki
z Gimnazjum w Czerwieńsku pod kierunkiem artystycznym pani Bożeny Wesołowskiej oraz zespoły SZNOORUFKI
i SAILOR.
Ważnym punktem tegorocznej edycji Dnia Czystej Wody była również
zbiórka pieniędzy, którą prowadziło
szkolne koło UNESCO, na budowę
studni w Afryce. Sprzedawane butelki z wodą, zasilą
konto Polskiej Akcji Humanitarnej, która prowadzi
Kampanię Wodną - zbieraj
wodę razem z nami.
Gośćmi specjalnymi
Dnia Czystej Wody były
dzieci i nauczyciele z Grundschule w Drebkau (Niemcy),
którzy z zapałem włączali
się we wszystkie przedsięwzięcia realizowane podczas
festynu.
O rg a n i z a t o r z y D n i a
Czystej Wody pragną podziękować
wszystkim, którzy włączyli się w organizację tegorocznego święta i pomogli w jego przygotowaniu. Szcze-

gólne słowa podziękowania kierujemy
do: przewodniczącego Rady Miejskiej
Leszka Jędrasa, burmistrza Piotra
Iwanusa, Wiesława Kwaśniewskiego, Urszuli i Andrzeja Bieleckich,
Mariusza Borowieckiego, Dariusza
Rotko, Zbigniewa Czyża, Jacka
Jędro, Artura Seweryna, Starostwa
Powiatowego w Zielonej Górze,
Samorządu Mieszkańców, Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, CPN Ekoserwis
w Czerwieńsku, GS w Czerwieńsku,
Hali Sportowej Lubuszanka, AZPS

Lubuszanka, Zielonogórskiego
Ośrodka Kultury „Amfiteatr” i Kawiarence U Leona.
Jacek Gębicki
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Wychowawca roku
W konkursie na Najlepszego Wychowawcę Roku Beata Jesionkowska,
nauczycielka matematyki Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku,
zajęła zaszczytne drugie miejsce. Konkurs jest realizowany w ramach
ogólnopolskiego programu „Szkoła bez przemocy”, pod patronatem
Kuratora Oświaty i przy współudziale „Gazety Lubuskiej”.
W naszym województwie zgłoszono
do niego 98 nauczycieli - wychowawców.
Komisja konkursowa (przedstawicielka
Kuratora Alicja Górska, prezes Lubuskiego ZNP Bożena Mania i dziennikarka Gazety Anna Rimke) wybrała 10
pedagogów, na których mogli głosować
czytelnicy za pomocą drukowanych
w gazecie kuponów. Pani Beata zebrała
ich aż 1765!
Całe życie związana ze szkołą
- rodzice nauczyciele (mama matematyczka, tata rusycysta); mieszkali w budynku szkoły. Siostra jest nauczycielem
(katechetą), brat skończył filologię
polską, ale na pracę w szkole jeszcze
się nie zdecydował...
Dlaczego została nauczycielem?
- Od dziecka zarzekałam się, że nie
zrobię tego, co moi rodzice - mówi.
Pamiętam, jak wracali wieczorami
ze szkoły, zmęczeni, ze stertami zeszytów... Ale po maturze zmieniłam
zdanie. Coś kazało mi wybrać zielonogórskie WSP i dlatego czuję się
nauczycielem z powołania. Przebywanie wśród bardzo młodych ludzi,
dzielenie ich radości, cieszenie się
ich sukcesami jest dla mnie źródłem
satysfakcji. A najbardziej wtedy, gdy
absolwent po roku czy dwóch mówi
- dalej mam piątkę z matmy. Porażki
też są - są tacy, których nie nauczyłam
liczyć... Natomiast bardzo identyfikuję
się z sytuacją domową swoich uczniów,
bardzo przeżywam ich kłopoty.
W pracy duże problemy stwarza niechęć uczniów do matematyki - stwierdza
- przełamywanie oporów do tego przedmiotu pochłania mnóstwo czasu i energii.
A przecież od matematyki nie można
uciec, w takiej czy innej formie jest obecna w każdej dziedzinie życia... I bardzo
denerwuje mnie papierologia, zza której
nie widać ucznia, jego przyszłości. Ale
tak w ogóle to lubię być nauczycielem,
cieszą mnie iskierki w oczach, gdy
uczniowie już rozumieją; gdy mówią -
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„widzi pani, nauczyłem się”. Gdy
rozmawiają ze sobą, szanują się
nawzajem i wspierają.
Uważam, że wychowawca
może wiele zdziałać z danym
uczniem - zauważa - gdy ma
wsparcie wśród rodziców. Bez
tego nic nie zrobimy, bo dziecko
nie zawsze jest na tyle dojrzałe,
żeby rozumieć, o co nam chodzi.
W kontaktach z młodzieżą nie
udaję, trzymam się ustalonych
zasad. Prawda musi być i w zachowaniu, i w dotrzymywaniu umów,
nie odstępowaniu od nich. Dlatego
staram się być sobą, nie pozwalam
sobie na gierki.
Moje marzenie? Gimnazjum
z Czerwieńska przenieść do Zielonej Góry, żebym nie musiała dojeżdżać.
I moje dzieci mogłyby do niego uczęszczać, uważam je za bardzo dobre.
Czas konkursu? To były niezapomniane, przyjemne trzy tygodnie zbieranie kuponów, pytania o to, co się
dzieje, ile ich mam, a potem gratulacje,
słowa uznania. Już to, że znalazłam się
w nominowanej dziesiątce, było dla
mnie wielkim wyróżnieniem - mówi B.
Jesionkowska. Bardzo się z tego cieszę.
A w ogóle do konkursu zgłosił mnie uczeń
mojej klasy.
Jak wyróżnienie swej pani przyjęła
klasa? - Cieszyli się. Ale żartobliwie
mówiąc - nieco z zawodem, bo w przy-

Beata Jesionkowska
Mgr matematyki, 18 lat w zawodzie,
17 lat w Czerwieńsku,
Pochodzi z Gryfowa Śląskiego,
od 17 lat mieszka w Zielonej Górze,
Mąż: Wiesław, naczelnik sekcji
w PKP Cargo Tabor - Czerwieńsk,
Dzieci: Aleksandra (14 lat, I klasa
Gimnazjum nr 6), ubiegłoroczna
ﬁnalistka konkursu humanistycznego;
Tomasz i Paweł (bliźniacy, 13 lat,
6 klasa SP nr 11). Tomasz jest
laureatem konkursu matematyczno
- przyrodniczego.

padku wygrania za finansową nagrodę
(na realizację projektu wychowawczego) pojechaliby na wycieczkę...
Byli mocno zaangażowani w zbieranie
kuponów; osoba, która zebrała ich najwięcej była też z mojej IIIb... Wspierali
mnie również rodzice i bardzo mile
przyjęli wyniki konkursu. Ciesząc się
z wyróżnienia chcę serdecznie podziękować całej społeczności szkolnej za
zbieranie kuponów, za wsparcie mojej
osoby w konkursie „Wychowawca
roku”.
Do serdecznych gratulacji dołącza się
również redakcja „U nas”.
D. Grześkowiak

„In Solido” u św. Wojciecha
W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 31 maja 2009 r., w kościele parafialnym
pw. Św. Wojciecha w Czerwieńsku odbył się koncert chóru tutejszego Gimnazjum im. Jana Pawła II „In Solido” pod batutą Bożeny Wesołowskiej. Koncert,
zorganizowany dzięki gościnności ks. proboszcza Pawła Koniecznego, składał
się z dwóch części.
Pierwsza łączyła muzykę dawną
(„Ave Maria” - Giuliano Caccini,
„Gaude Mater Polonia” - Wincenty
z Kielc) ze współczesnymi pieśniami,
szczególnie ukochanymi przez patrona
naszego Gimnazjum, takimi jak: „Nie
lękajcie się”, „Abba Ojcze” czy „Barka”.
W drugiej części chór przy akompaniamencie zespołu (Mariusz Smoliński fortepian, Janusz Lewandowski - gitara
basowa, Marek Wesołowski - perkusja,

Katarzyna Wesołowska - skrzypce)
zaprezentował religijne pieśni z gatunku
Gospel rozpowszechnione przez Murzynów Amerykańskich. Termin Gospel
powstał z połączenia dwóch angielskich
słów: God - Bóg i spel - opowiadać.
Te rytmiczne, często żywiołowe pieśni
(„Oh, Happy Day”, „Down By The
River Side”, „Total Praise”) opowiadają
o nadziei, znajomości Biblii, a nade
wszystko o miłości do Boga. Przekazują
olbrzymią wyobraźnię i prostotę wiary
oraz są żarliwą modlitwą.

Specjalnie przygotowany i wybrany
na tę uroczystość program był również
prezentacją części ponad dwuletniego
dorobku naszego chóru. Od 2007 roku
gimnazjalny chór „In Solido” uczestniczy
w Ogólnopolskim Programie Rozwoju
Chórów Szkolnych pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - „Śpiewająca Polska”. Program
ma na celu odrodzenie i promowanie
chóralistyki polskiej, a jest skierowany
szczególnie do uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. „In Solido”
jest jednym z 370 przyjętych i obecnie działających
w „Śpiewającej Polsce”
chórów. Merytoryczną
i metodyczną opiekę nad
chórem sprawują wybitni
fachowcy związani z Międzynarodowym Festiwalem „Wratislavia Cantans”.
Dwuletnia, wytężona praca
chóru polegała na cotygodniowych próbach w szkole oraz uczestniczeniu w licznych kursach, warsztatach,
przeglądach i konkursach, a zaowocowała
licznymi wyróżnieniami. Owoce tej pracy były widoczne przede wszystkim na
wielu imprezach i koncertach szkolnych,
środowiskowych (Dni Czerwieńska,
Dzień Czystej Wody), powiatowych (Dni
Zielonej Góry) i wojewódzkich.
Dwadzieścia pięć uczennic i jeden
uczeń (brawo!) naszego Gimnazjum
pragnących kontaktu z inną niż masowa
kulturą, może rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności w ramach Ogólnopolskiego Programu „Śpiewająca Polska”

dzięki ﬁnansowemu wsparciu lokalnego
samorządu reprezentowanego przez burmistrza Piotra Iwanusa, a pod opiekuńczymi skrzydłami dyrektora Gimnazjum
Sławomira Baranowskiego. Działalność
chóru jest również bezinteresownie
wspierana przez wielu życzliwych i wrażliwych ludzi. Chórzyści oraz ich rodzice
doskonale wiedzą ile pracy i wyrzeczeń
wymaga realizacja wielogłosowej muzyki
chóralnej. Nagrodą za pracę jednych oraz
zrozumienie i zaangażowanie drugich są
radość i duma przeżywane podczas takich
jak ten niedzielny koncertów. Ludwig
van Beethoven powiedział, że „muzyka
powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny i napełniać łzami oczy kobiety”.
Wszystkim z serca dziękuję!
Bożena Wesołowska

Nowożeńcom Katarzynie i Piotrowi Bykowskim życzymy:
Abyście przeszli przez życie razem, z uśmiechem na ustach, szacunkiem i zrozumieniem.
A Wasza miłość była zawsze czystą, cierpliwą, nie pamiętającą złego, wszystkiemu wierzącą.
By była miłością, która wszystko przetrzyma.
Radni Rady Miejskiej w Czerwieńsku
•••••
Najserdeczniejsze życzenia dla Katarzyny i Piotra Bykowskich
zdrowia, wszelkiej pomyślności, błogosławieństwa Bożego
na nowej drodze życia
życzy Samorząd Mieszkańców Miasta Czerwieńsk
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Czas podsumowań
Koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. Po wyczerpującym roku finiszujemy w dobrym stylu. Maj i czerwiec to z reguły miesiące, w których pokazuje
się dorobek szkoły, dzieci, nauczycieli, podsumowuje się wyniki podjętych prac.
Nie inaczej jest w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Leśniowie wielkim.
W ostatnich tygodniach bieżącego
roku szkolnego szkoła zorganizowała szereg konkursów dla dzieci i podsumowała
udział w podjętych akcjach i kampaniach.
Było tego sporo i nie sposób wszystkiego
opisać czy tylko wymienić. Warto więc
skupić się na tych, które cieszyły się
największą popularnością.
Dzieci zaprzyjaźnione z matematyką
wzięły udział w konkursach szkolnych
zorganizowanych przez Joannę Winniczuk - Kangurku i Mistrzu logiki. Najtęższymi umysłami matematycznymi okazali
się uczniowie klasy IV- Ernest Borowski
i Mateusz Dragon.
W projekcie polonistycznym przygotowanym przez Annę Batóg uczniowie
musieli wykazać się umiejętnością napisania opowiadania z wymyśloną przez
siebie fabułą o przestrzeganiu praw człowieka. Bezkonkurencyjnym okazał się
uczeń klasy VI- Mateusz Majkut.
Nasze dzieci miały okazję pokazać
swój talent plastyczny tworząc plakaty w Kampanii „Kocham. Nie biję”
przeprowadzonym przez dyr. szkoły,
Monikę Stolińską. Najlepsze prace zostały wykorzystane w szkolnej wystawie
uczniowskiej.
Życie szkoły jest systematycznie dokumentowane i rejestrowane w szkolnej
gazetce „Wieści z Wiatraka”, redagowanej w języku polskim i niemieckim przez
uczniów pod opieką germanistki, Mileny
Boguszewicz. Każdy, kto coś ciekawego
zaobserwował, kto chce się podzielić
z kolegami swoimi przemyśleniami i uwagami, ma możliwość wypowiedzenia się
w szkolnej prasie.
Szkoła w Leśniowie Wielkim mocno wpisuje się w lokalne środowisko.
Potrzeby najmłodszych mieszkańców są
równie ważne, jak potrzeby dorosłych.
Dała temu wyraz Rada Sołecka i MGOK
w Czerwieńsku przygotowując festyn
z Okazji Dnia Dziecka zainspirowany
twórczością patrona szkoły pt. „Awantura
o Basię”. Najmłodsze dzieci przygotowane przez wychowawczynie: Izę Nowak,
Patrycję Frątczak, Elżbietę Błońską
i Martę Dragon popisywały się swoimi
umiejętnościami scenicznymi. Szkoła
wraz z rodzicami i sponsorami przygo-
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towała loterię fantową, z której dochód
będzie przeznaczony na potrzeby dzieci.
Główną nagrodą tej loterii był rower
ufundowany przez przyjaciela szkoły,
Roberta Rabiko. Wśród fundatorów
znaleźli się: ﬁrma Senator Polska, Biuro
Plus, Stowarzyszenie Kreator, Taxus
- Małgorzata Guran, Robert Rabiko,
Zoﬁa Dokowicz, CPN Ekoserwis, pra-

cownicy szkoły i rodzice, którzy upiekli
i sprzedawali pyszne ciasta. Wszystkim
Sponsorom, rodzicom i przyjaciołom
za życzliwość i szczodrość serdecznie
dziękujemy.
Mimo pogody w kratkę, każdy gość
festynu mógł znaleźć coś dla siebie.
I duży, i mały mógł się świetnie pobawić
i dobry humor zabrać do domu.
Kończy się pracowity rok szkolny. Już
wkrótce zasłużone wakacje. Serdecznie
dziękujemy Rodzicom naszych Uczniów
za całoroczną współpracę, wszystkim
Uczniom naszej gminy życzymy wspaniałego ﬁniszu i cudownych wakacyjnych przygód a Koleżankom i Kolegom
Nauczycielom zasłużonego, udanego
wypoczynku.
A. Batóg

Aktywne sześciolatki
w leśniowskiej szkole
Każdy dzień w szkole upływa na ciekawych zajęciach i zabawach. Ostatnie
miesiące były bardzo pracowite. Sześciolatki brały udział w wielu konkursach,
występach i wycieczkach.
Marzec rozpoczął się udziałem trójki
dzieci w konkursie organizowanym przez
Miejską Komendę Policji w Zielonej Górze pt. „Bezpieczna zerówka”.
12. marca sześciolatki zwiedziły wystawy i ekspozycje stałe w Muzeum Ziemi
Lubuskiej. Największe wrażenie zrobiła
na dzieciach sala tortur.
Troje dzieci z naszej grupy: Eryk
Jędraszak, Adrian Bugajny i Julka
Kacperek wzięło udział w gminnym
przeglądzie Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego - Pro Arte 2009.
Sześciolatki uczestniczyły również
w innym konkursie organizowanym przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku. Julka Kacperek zajęła pierwsze
miejsce w swojej grupie wiekowej w konkursie na pisankę wielkanocną.
Rodzice także zaangażowali się w tworzenie miłej, świątecznej atmosfery. Na
popołudniowych zajęciach, razem ze swoimi dziećmi, wykonywali kartki i ozdoby
świąteczne. Każdy wrócił do domu z pięknie wykonanymi koszyczkami, zajączkami
i kartkami świątecznymi.
Kwiecień to miesiąc służby zdrowia.
Dzieci odwiedziły Ośrodek Zdrowia w Leśniowie Wielkim. Rozmawiały z panią
pielęgniarką na temat jej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Dowiedziały się także,
co należy robić, aby być zdrowym.

Na zajęciach w szkole przedszkolaki
poznawały zwierzęta hodowlane. Ponieważ ważne jest aby teoria szła w parze
z praktyką, dzieci obejrzały te zwierzęta,
w gospodarstwie jednego ze swoich kolegów z grupy - Mariusza Majkuta.
W maju dzieci poznawały pracę różnych ludzi. W Leśniowie nie ma wielu
zakładów usługowych, dlatego dzieci
pojechały na wycieczkę do Czerwieńska.
Sześciolatki obserwowały pracę pani
fryzjerki i pana szewca. Zwiedziły także
pocztę i poznały drogę listu od nadawcy
do adresata. Samodzielnie kupiły znaczki
i wysłały kartki z Czerwieńska do swoich
rodziców.
Pod koniec maja w Leśniowie odbywał się festyn rodzinny, na którym dzieci
wraz z kolegami z klas I - III przedstawiły
krótki program artystyczny z okazji Dnia
Mamy i Taty.
Ostatnie dni roku szkolnego upływają na wspólnych spacerach, zabawach
i utrwalaniu wiadomości zdobytych przez
cały rok. 18. czerwca sześciolatki pożegnają swoją panią i zerówkę, a 1. września
rozpoczną naukę w klasie I.
Sześciolatki wraz z wychowawczynią
serdecznie dziękują ZEAS w Czerwieńsku za udostępnianie mikrobusu.
Izabella Nowak

Droga
do wolności
4 czerwca 1989 roku przeprowadzono w powojennej Polsce pierwsze
prawie wolne wybory do Sejmu i Senatu. Dzień ten stał się po latach
symbolem odzyskania przez państwo polskie pełnej suwerenności.
10 czerwca 2009 roku na terenie
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku otworzono okolicznościową
wystawę „Droga do wolności”. Miała
ona przedstawić drogę, jaką Polacy pokonali od trudnych czasów totalitarnych
do demokracji i samorządności. Stała się
ona hołdem dla tych wszystkich, którzy
przyczynili się do tego, że dzisiaj mamy
Polskę inną niż 30, 40 czy 50 lat temu.
Na wystawie zaprezentowano sylwetki bohaterów tamtych dni. Dużym
zainteresowaniem cieszył się „kącik
przeszłości”, czyli fragment mieszkania
z czasów PRL w zestawieniu z nowoczesnym wyposażeniem wnętrz oraz seria
zdjęć Czerwieńska 25 lat temu i dziś.

Wystawę tworzył zespół w składzie:
Anna Bondia-Góralczyk, Lucyna
Majorczyk, Przemysław Góralczyk, Zygmunt Przybyła, Andrzej
Sowiński, Tomasz Zbieski. Bez ich
zaangażowania, wytrwałości, wielu
poświęconych godzin, braku snu wystawa nie miałaby szans powstania.
Podziękowania należy skierować do
ks. Pawła Koniecznego, ks. Henryka
Nowika, Henryka Góralczyka, Burmistrza Czerwieńska Piotra Iwanusa
i Sławomira Baranowskiego. Dziękuję także wszystkim, którzy podzielili
się swoją wiedzą, materiałami źródłowymi i zdjęciami.
Przemysław Góralczyk
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Gimnazjum otwarte
Nasza szkoła zawsze serdecznie wita gości i jest dla nich „otwarta”, ale w ten
piątek, 15 maja, witała ich szczególnie. W naszej szkole odbył się bowiem, tradycyjnie jak każdego roku, Dzień Otwarty.
W tym dniu mury naszego Gimnazjum
im. Jana Pawła II odwiedzili pod opieką
swoich wychowawców uczniowie szkół
podstawowych z Czerwieńska oraz Płot,
Leśniowa Wielkiego i Nietkowa. Uczniowie klas szóstych z tych szkół podstawowych stoją przed wyborem gimnazjum
w dalszej swojej edukacji. Dlatego tego
dnia zawitali w naszej szkole.

Nauczyciele uczący w Gimnazjum
wraz z uczniami zaprezentowali gościom
bardzo ciekawy i atrakcyjny program
promocji szkoły. Już na wstępie w holi
szkoły witał gości dyrektor Sławomir
Baranowski. Następnie zaprezentował
się chór, który rozwija się i odnosi sukcesy, również na poziomie województwa.
Opiekunem i kierownikiem muzycznym
chóru jest Bożena Wesołowska.
Uczniowie szkół podstawowych mogli następnie zapoznać się z bardzo bogatą
i ciekawą ofertą edukacyjną i pozalekcyjną naszego Gimnazjum, która została im
zaprezentowana przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów przy wydatnej
pomocy uczniów, którzy młodszym kole-
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żankom i kolegom przybliżyli w ciekawy
sposób specyﬁkę poszczególnych zajęć.
Gości bardzo sprawnie po terenie szkoły
oprowadzali nasi tegoroczni absolwenci,
którzy w murach naszego gimnazjum spędzili ostatnie trzy lata i jak nikt inny znają
każdy kąt i zakamarek w szkole.
Przyszłym uczniom zaprezentowane
zostały zajęcia językowe; z przedmiotów
ścisłych; dokonania prężnie i z sukcesami,
również ogólnopolskimi, działającego
koła ﬁlmowego; a także gabinety przedmiotowe, w tym bogato wyposażona sala
informatyczna czy biblioteka.
Goście zapoznali się też z sylwetką
patrona szkoły Jana Pawła II oglądając
krótką prezentację o Nim. Na płycie hali
sportowej mogli również obejrzeć popisy
taneczne naszych uczniów. Na każdym

kroku byli też częstowani słodyczami.
Zrobili sobie także pamiątkowe zdjęcia.
Goście naszego Gimnazjum po prawie
trzech godzinach pobytu w naszej szkole
wyszli z niej zadowoleni i myślę, że z podjętą już decyzją dalszej edukacji w niej,
czego, wierzę, już nie będą żałować,
a wręcz przeciwnie, po latach wspominać,
że była ze wszech miar właściwa.
Gerard Trybus

Nauka i biznes
Szkolne koło Nauki i Biznesu działające przy czerwieńskim Gimnazjum bierze
udział w projekcie „Fascynacje zaklęte
w nauce i biznesie”. Celem projektu jest
zachęcanie uczniów gimnazjów do rozwijania wiedzy i umiejętności w zakresie
nauk ścisłych, matematyczno-przyrodniczych oraz kształtowanie wśród nich
przedsiębiorczych postaw. Koordynatorem projektu na etapie szkolnym jest
nauczyciel chemii.
W programie bierze udział 1200
uczniów z 73 gimnazjów z terenu całego
kraju. W jego ramach powstają autorskie
programy rozwijania zainteresowań młodzieży szkolnej i materiały szkoleniowe
(z szerokim wykorzystaniem technik
komputerowych i internetu). Odbywają
się różne zajęcia, konkursy naukowe i wykłady pokazowe; planowane są naukowe
wycieczki i obozy, nawiązywana jest
współpraca z wyższymi uczelniami.
Natomiast kreowanie postawy „przedsiębiorcy własnego życia” jest bardzo
trudnym zadaniem, gdyż wymaga kształtowania konkretnych cech osobowościowych, z których rzetelność, inicjatywa,
kreatywność, wiedza wydają się być

najistotniejsze. Wymagana jest spora
dawka silnej woli i odwagi, choćby w wystąpieniu na nieznanym sobie forum. Tu
warto zacytować Arystotelesa: „Odwaga
jest pierwszą z ludzkich zalet, gdyż od
niej zależą wszystkie inne”. I staramy się
to robić na gruncie naukowym (natomiast
wszelkie informacje o projekcie można
znaleźć na www.naukabiznes.pl).
Aleksandra Kwaśniewska

Już po egzaminie
Corocznie uczniowie gimnazjów przystępują do egzaminów. W tym roku po raz
pierwszy był trzeci - z języka obcego. I tylko w tym roku jego wynik jest mniej
istotny dla rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
Przystąpienie do egzaminów jest
koniecznym warunkiem ukończenia
szkoły. Sprawdzane są wiedza i umiejęt-

ności przyszłych absolwentów z grupy
przedmiotów humanistycznych (język
polski, historia, wiedza o społeczeństwie,
sztuka), matematyczno - przyrodniczych (matematyka, ﬁzyka z astronomią,
chemia, biologia, geografia) i języka
obcego nowożytnego (obowiązkowego
- w naszym Gimnazjum to głównie język
niemiecki a dla małej grupki uczniów
- język angielski).

I choć egzaminy odbyły się pod koniec kwietnia (22, 23, 24 IV), to dopiero
ogłoszenie ich wyników (10 VI) kończy
okres niepewności z nimi związanych. I to zarówno
dla uczniów, jak
i nauczycieli.
W zamyśle
twórców reformy
oświaty wyniki
egzaminu gimnazjalnego nie miały
być prostą miarą
efektów kształcenia. Nie uwzględniają czynników
środowiskowych,
kłopotów wychowawczych, emigracji
zarobkowej rodziców czy innych trudność, z jakimi boryka się wiele placówek
w Polsce. A jednak wyniki egzaminów
stały się syntetyczną charakterystyką
jakości pracy szkoły, uczniów i nauczycieli, zaangażowania rodziców i władz
samorządowych.
W opinii dyrektora Gimnazjum Sławomira Baranowskiego, na tym tle czer-

wieńskie Gimnazjum im. Jana Pawła II
może pochwalić się dobrymi wynikami,
znacząco lepszymi niż w ubiegłym roku
szkolnym. I tak z przedmiotów humanistycznych uzyskaliśmy 32,54 pkt (średnia
okręgu - 31), matematyczno - przyrodniczych 24,11 (24 - 25), języka niemieckiego 33,25 (32 - 33), języka angielskiego
30,87 (29 - 31). W dziewięciopunktowej
skali, tzw. staninowej, w porównaniu
z ubiegłym rokiem, uzyskaliśmy awans z przedmiotów humanistycznych z pozycji
6 (wyżej średni) na 7 (wysoki); z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych
- z pozycji 4 (niżej średni) na 5 (średni).
Wyniki z języków obcych uplasowały się
na pozycji 6 (wyżej średni).
Skala staninowa powstaje na podstawie wyników wszystkich gimnazjów
z okręgu (województwa lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) i pozwala
odnieść rezultat konkretnej szkoły do
wyników innych placówek, stwierdzić,
czy na tle innych jej osiągnięcia rosną
czy maleją.

Goście z Niemiec
Wizyta nauczycieli z Rothenburga
W dniach od 6 do 8 maja gościliśmy w czerwieńskim Gimnazjum im.
Jana Pawła II przedstawicieli grona
pedagogicznego z zaprzyjaźnionego
Rothenburga ob der Tauber. Były to dwie
nauczycielki z tamtejszego Gimnazjum.
Wizyta ta była pierwszym spotkaniem
niemieckich nauczycieli z tego miasta z
dyrekcją i nauczycielami naszego Gimnazjum (i nie pierwszym naszej szkoły
z partnerami zza Odry). W trakcie tego
krótkiego pobytu nasi goście zapoznali
się z system pracy naszej szkoły i jej
osiągnięciami. Interesowało ich nasze
prawo oświatowe a także trudności zwią-

zane z wychowaniem młodzieży. Dzielili
się również swoimi reﬂeksjami na temat
pracy nauczycielskiej.
Niemieccy goście mieli również okazję porozmawiać z burmistrzem naszego
miasta, Piotrem Iwanusem. Odwiedzili
także atrakcyjne miejsca Zielonej Góry.
Mamy nadzieję, że udało nam się zainteresować i zaciekawić nasze niemieckie
koleżanki możliwościami współpracy
naszych szkół. Sądzę, ze już niedługo
spotkamy się ponownie aby kontynuować rozpoczętą pracę nad wspólnym
projektem.
Agnieszka Kędzia

Dyrektor Gimnazjum, za pośrednictwem „U nas” pragnie gorąco podziękować wszystkim nauczycielom za trud
i wiele dodatkowej pracy, jaką wykonali
z naszą młodzieżą. Powtórki, testy, próbne
egzaminy i przede wszystkim prowadzone
społecznie pozalekcyjne zajęcia przyniosły rezultaty. Życzy wszystkim udanych,
w pełni zasłużonych wakacji!
D. Grześkowiak
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Listy do redakcji

Z

asadą jest, że na pomówienia
przez osoby nie mające odwagi
się podpisać nie odpowiada się
- dotyczy to też Nieznanego Nadawcy
(nazwijmy Go dalej "NN"), który nie
podpisał się pod "osobistymi reﬂeksjami"
("W odpowiedzi radnemu z Nietkowic""U Nas", maj 2009); zważywszy jednak
wagę problemów, odpowiadam! Otóż
w liście z kwietnia br. przedstawiłem nie
żale, ale tylko niektóre fakty dowodzące
wieloletnich zaniedbań dotyczących
zrównoważonego rozwoju naszej gminy;
NN przypisuje mi wręcz moc sprawczą
tych zaniedbań na Zaodrzu! - z premedytacją wprowadzając w błąd czytelników,
jakby nie znał zasad funkcjonowania
samorządu lokalnego; NN świadomie
używa np. sformułowań: "a może radny
załatwi" - odpowiadam : ustawa o samorządzie nie daje absolutnie radnemu
takiego narzędzia - "załatwiało się"
przed rokiem 1989!; albo, że w latach,
kiedy byłem dyrektorem szkoły (przypomnę: 1984-1991) "nie wykazałem
się żadną inicjatywą" - jest to przykład
pomówienia, z deﬁnicji pozbawionego
merytorycznych uzasadnień - ale nie ma
tu miejsca abym udowadniał NN, że nie
jestem wielbłądem... Przypomnę, że:
1) To nie ja byłem w latach 1980-2008
odpowiedzialny za rozwój gminy.
2) To wójtowie, burmistrzowie gmin
i miast są odpowiedzialni m. in. za zrównoważony rozwój - oni konstruują budżet
i są odpowiedzialni za jego realizację.
3) My, podatnicy mamy prawo kontrolować jak są wydawane nasze pieniądze;

Podziękowanie
darczyńcom
Miejsko Gminny Zarząd OSP RP
w Czerwieńsku w uzupełnieniu
artykułu z poprzedniego numeru
„U nas” składa serdeczne
podziękowanie za ufundowanie
sztandaru dla OSP Czerwieńsk
Samorządowi Mieszkańców
Czerwieńska
oraz Panu Dariuszowi Rotko
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4) Podstawowym prawem w państwie demokratycznym jest możliwość
otwartego wyrażania wątpliwości, czy
- „o zgrozo" - sprzeciwu wobec władzy
wykonawczej - ja korzystam z tego prawa
m. in. poprzez wstrzymywanie się od głosu, co najczęściej uzasadniam pisemnie.
NN nie raczył zapoznać się dokładnie
z protokółami (i z załącznikami!) z sesji,
a ochoczo pomawia mnie o „ciągłe kłótnie" - radzę w tej kwestii NN-owi zmienić
źródło informacji...
5) Mieszkam w Nietkowicach od 1980
- obserwując poczynania włodarzy naszej
gminy wystartowałem w 2002 do Rady
Miejskiej, ciekawe dlaczego mieszkańcy
w roku 2006 wybrali mnie?
A może instytucja radnego jest wg
NN niepotrzebna, skoro wszystko jest
tak pięknie zapisane i zaplanowane
w dokumentach i uchwałach gminnych
- wystarczy przecież nie zabierać głosu
i za wszystkim głosować, oczywiście
„za". Kto dał NN prawo do wyrażania się
w imieniu większości? - przecież to zwykła
uzurpacja. Rozczula mnie troska NN o to
"co powiem moim wyborcom". Otóż mam
kontakty z nimi wręcz codziennie i utwierdzają mnie one o wspólnym zdaniu; przed
i po każdej komisji dyskutuję z sołtysem,
tak a propos: b. dziękuję sołtysowi Nietkowic za autentyczne zaangażowanie się
w codzienne problemy wsi - to najlepszy
sołtys od wielu lat - tak sądzi wielu mieszkańców!
Co do tzw. kładki przy moście kolejowym, to mam przyjemność powiadomić
mieszkańców gminy, że projekt - pomysł
jej budowy popierają: Urząd Gminy
i Miasta w Czerwieńsku, Starostwo Powiatowe oraz Urząd Marszałkowski, który
wskazał przyszłemu beneﬁcjentowi źródło
ﬁnansowania - są na to dokumenty; a że
sprawa się przeciąga, to niestety polska
bolączka - chodzi głównie o ostateczną
zgodę PKP.
Przykre, że NN sprowadza dyskusję
nad poważnymi sprawami do pomówień
- wolą NN był publiczny, bezpodstawny
atak na moją osobę, posiłkujący się ogólnikami pełnymi oszczerstw. Dlaczego NN
nie przyjdzie na zebranie wiejskie, czy na
mój dyżur i nie podzieli się swoimi reﬂeksjami - ja jestem zawsze merytorycznie
przygotowany.
List NN pod płaszczykiem troski o los
Zaodrza, to pean pochwalny na cześć
panującej władzy. Szanowny NN - dawno

skończyły się czasy, kiedy władzę nosiło
się na rękach!
O pomówienia łatwo, gdy nie ma
się solidnej wiedzy - informacji; naszą gminę można by uczynić bardziej
przejrzystą - nie można przecież np.
odtworzyć prac komisji problemowych
(a widać: można opowiadać „jak się
tam kłócą"); brak też na stronie www.
bip.czerwiensk.pl wszystkich protokołów sesji obecnej kadencji oraz załączników do tych protokołów. Zastanawia
też brak informacji o naszej gminie
w mediach regionalnych - może stąd tyle
niejasności? Jestem zawsze gotów do
publicznej, merytorycznej debaty o naszych problemach; tylko drogą dialogu
możemy dojść do porozumienia, aby żyło
się nam godniej.
I na koniec: ślubowałem rzetelną pracę na rzecz rozwoju gminy przez realizację
mojego programu, a nie obietnic komitetu
wyborczego obecnej władzy.
Pozdrawiam wszystkich czytelników,
życząc wszystkim wspaniałych wakacji!
M. Abramowicz
Radny z Nietkowic

W

ostatnim czasie na łamach gazetki „U Nas” rozgorzała gorąca dyskusja na temat zrównoważonego rozwoju gminy. W związku
z tym i my chcemy dodać kilka słów na
ten temat.
Sprowokował nas list napisany przez
anonimowego czytelnika w numerze majowym. Napisał on/a, że „Pan radny, a nie
środowisko „Zaodrza” wyrażają zdziwienie
z powodu wybudowania sali gimnastycznej
w Nietkowie”. Otóż nie tylko Pan radny ma
takie zdanie, gdyż zarząd KS „SPARTA”,
zawodnicy oraz kibice naszej drużyny (niech
Pan/i uwierzy jest nas spora grupka) są
zdziwieni dlaczego w pierwszej kolejności
zostaje wybudowana sala w Nietkowie, a nie
w naszej miejscowości, gdzie już mogłyby
ćwiczyć dzieci naszego „Zaodrza” oraz
zawodnicy „Sparty” (i to jest też zdanie
radnego). Zapraszamy Pana/Panią na mecz
„Sparty”, po którym możemy porozmawiać
na ten temat.
Na koniec naszego listu chcemy podziękować radnemu Abramowiczowi oraz
sołtysowi Koniecznemu, którzy z osób
reprezentujących naszą wieś, jako pierwsi
poruszyli na forum problemy „Sparty”
i walczą o to, aby KS „SPARTA” godnie
reprezentowała Nietkowice, a także gminę
Czerwieńsk.
Z poważaniem
Zarząd KS „SPARTA” Nietkowice

Z życia Wesołej Gromadki
ŚWIĘTO RODZICÓW
26 maja „WESOŁA GROMADKA”
z Niepublicznego Przedszkola wraz z wychowawczynią zorganizowała spotkanie
pod hasłem „ŚWIĘTO MAMY I TATY”.
Sala wypełniona była po brzegi. Zaproszeni goście w skupieniu i z podziwem oglądali popisy swoich pociech. Były piękne
piosenki, wiersze oraz wspaniałe majowe
bukieciki wykonane przez dzieci.
Dziękujemy im z całego serca!
Atmosfera na uroczystości była wspaniała, humory wszystkim dopisywały.
Rodzice z zadowoleniem spędzili czas ze
swoimi dziećmi.

Wielkiego wraz z wychowawczynią
zaplanowała PIKNIK NAD SAD Z AW K Ą . N i e s t e t y d e s z c z o w a
pogoda zmusiła maluchy do zmiany
planów. Zmuszone były przenieść imprezę do przedszkola. Nie narzekały
wcale, gdyż w sali było ciepło, miło
i sympatycznie. Wszystkim udzielał
się dobry nastrój. Dzieci śpiewały,
pląsały, tańczyły. Był bal ze słodkościami oraz drobne upominki. Uro-

DZIEŃ DZIECKA
W „WESOŁEJ GROMADCE”
Z okazji DNIA DZIECKA „WESOŁA GROMADKA” z Leśniowa
Po części artystycznej Rodziców zaproszono na poczęstunek. Stoły uginały
się od słodkości. Było bardzo dużo wypieków. Największy apetyt wszyscy mieli na
ciasto z galaretką i truskawkami. Smaczne
też było kruche ciasto z rabarbarem, ciasto
z bitą śmietaną i kokosami oraz torcik
czekoladowy. Wszystkie te wspaniałości
wypiekły nasze KOCHANE MAMY.

czystość należy zaliczyć do udanych.
Dzieci zmęczone, ale zadowolone
wróciły do swoich domów.
Krystyna Rosińska

Z historii Święta Bożego Ciała
Jak co roku ulicami Czerwieńska i innych miejscowości naszej gminy w czwartek
11 czerwca przeszły procesje wiernych do czterech ołtarzy, przy których adorowana
była hostia. Jaka jest historia tego święta?
Święto to znane dawniej także pod
nazwą Najświętszego Sakramentu, przypada na pierwszy czwartek po niedzieli
Trójcy Świętej. Pierwszy raz uroczyste
procesje w dzień Bożego Ciała odbyły
się w 1246 roku w Liege. Od 1264 roku
nakazem papieża Urbana IV święto to
stało się obowiązujące w całym Kościele. Od tej pory uroczyste procesje odbywały się w każdym mieście i wiosce.
Najświętszy Sakrament niesiony przez
kapłana, przemierzał ulice miast, mia-

steczek i wsi. Za orszakiem duchownych
postępowała cała lokalna społeczność,
oczywiście w odpowiednim układzie
hierarchicznym: rycerstwo i możni,
mieszczanie i chłopi.
Poprzez to święto Kościół podkreślał
rolę Eucharystii i znaczenie komunii
świętej (do tej pory ludzie przyjmowali
ją bardzo rzadko, raz, dwa razy do roku).
Od tej pory Ciało Chrystusa było pokazywane ogółowi wiernych publicznie.

Mogli zobaczyć je wszyscy, nie tylko ci,
którzy przyjmowali go w komunii. Miało
to także inne znaczenie. Kościół rzymski
utrwalając kult i organizując liturgię,
opowiedział się za otwartością, ostentacją.
Odrzucił w ten sposób tajemnicę w swej
liturgii. Odważył się wyjść z Najświętszym Sakramentem do ludzi, na zewnątrz
kościoła. Było to stanowisko odmienne od
tego, co prezentował kościół wschodni.
Tutaj przyjęto w liturgii drogę tajemnicy
i nieobecności.
Na uroczystej procesji w Boże Ciało
szybko zaczęła wzorować się władza
świecka. Król zaczął pokazywać się swemu ludowi w różnych okolicznościach.
Był „dostępny” dla ludzi (oczywiście
nie zawsze i nie dla wszystkich, a jeśli
już, to w pewnych okolicznościach i pod
pewnymi warunkami). Król, czy cesarz
przebywał wśród swoich poddanych,
tak jak monstrancja podczas procesji
Bożego Ciała, pod baldachimem (ma on
rodowód właśnie średniowieczny) była
„dostępna” i widoczna dla wszystkich
wiernych.
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Sukces strażaków z Nietkowic
Piękny słoneczny niedzielny dzień 24 maja powiatowe zawody sportowo-pożarnicze
drużyn męskich i żeńskich w sztafecie i rozwinięciu bojowym w Kaczewnicach
gmina Nowogród Bobrzański.
Tradycyjnie naszą gminę reprezentuje
tylko zespół chłopców z Nietkowic (gdzie
pozostałe jednostki z naszej Gminy!!),
a w zawodach bierze udział piętnaście
ekip męskich i dwie żeńskie, z terenu
powiatu zielonogórskiego z miejscowości: Zabór, Ochla, Kaczewnice, Niwiska, Koźla, Racula, Świdnica, Przylep,
Nowogród Bobrzański, Stary Kisielin,
Babimost, Urzuty, Kotowice, Pomorsko
oraz Nietkowice.
W tym doborowym towarzystwie
nasi chłopcy w składzie: kapitan drużyny Grzegorz Olszewski, Ryszard
Paweł i Mariusz Burny, Mateusz Harber, Marek Czemarmazowicz, Kamil
Wojciechowski i Jakub Wolski. Nie
zabrakło również kibiców z Nietkowic
(z naczelnikiem Panem Wiesiem Szymczakiem w roli przewodnika) głośno dopingujących swoich druhów, a o żołądki
zawodników i kibiców zadbał grillując
ostro przyprawione kiełbaski Pan Rysiek
Czemarmazowicz.
Zawody tradycyjnie zostały rozpoczęte od losowania kolejności startu,
rozprowadzenia wszystkich ekip, przedstawienia komisji sędziowskiej i ogólnej
informacji o przebiegu zawodów. Sztafety rozpoczęły sportowe zmagania, nasza
drużyna startowała trzecia w kolejności
w składzie siedmioosobowym i pokonała tor przeszkód (siedem odcinków
o zróżnicowanej trudności) w czasie
63 sekund co okazało się drugim czasem zawodów (taki sam czas uzyskała
też drużyna z Babimostu i Pomorska
a sztafetę wygrał Zabór osiągając 61 sekund). Rywalizacja była bardzo zacięta,
nie obeszło się bez drobnych kontuzji
nóg przy pokonywaniu toru przeszkód,
a największe brawa za sportową postawę
otrzymał zespól z Przylepu, który na
zawody przyjechał po nocnym gaszeniu
pożaru domu w Czerwieńsku.
Pierwsza konkurencja zakończona,
jest dobrze, krótki odpoczynek z małym
posiłkiem, przygotowanie sprzętu do
drugiej konkurencji sprawdzenie motopompy i węży, boisko piłkarskie na którym odbywają się konkurencje zapełnia
się kibicami, którzy z całymi rodzinami
głośno dopingują swoich faworytów.
Zadanie bojowe to bardzo widowiskowa konkurencja, gdzie o końcowym
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wyniku decyduje zgranie całego zespołu
i niezawodność sprzętu bojowego. Nasza drużyna wykonała zadanie szybko
i precyzyjnie osiągając czas 51 sekund
(na treningach było 46), pozostało czekać na występy konkurentów mierząc
ich czasy i trzymać kciuki za naszych.
Dwie drużyny rywali osiągnęły lepsze
wyniki to Zabór (46 sekund) i Babimost
(49 sekund), wszyscy czekali na oficjalne potwierdzenie rezultatów przez
komisję sędziowską sumując zdobyte
punkty przez poszczególne zespoły.
W międzyczasie organizatorzy zaprosili
uczestników imprezy, gości i wszystkich kibiców na grochówkę z wkładką,
która smakowała wyśmienicie na świeżym powietrzu. Dodatkową atrakcją
dla zgromadzonej publiczności były
oczepiny zawodników poszczególnych
drużyn, którzy pierwszy raz uczestniczą
w tej rangi zawodach, kąpiel w basenie
pożarowym wypełnionym zimną wodą
w pełnym rynsztunku w tak upalny dzień
to przyjemność, Kamil i Kuba z naszej
ekipy dziękowali za tą ochłodę.

Oficjalne ogłoszenie końcowych
wyników to ostania odsłona zawodów,
pierwsze miejsce z sumą zdobytych punktów 107 zdobyła męska drużyna z Zaboru
(będzie reprezentowała nasz powiat na
zawodach wojewódzkich), otrzymując
puchar, motorolę i koszulki, drugie miejsce z sumą punktów 112 zdobyła ekipa
z OSP Babimost (puchar i motorola),
a trzecie nasze chłopaki z OSP Nietkowice
(suma punktów 114) otrzymując puchar
i pięć odcinków węży strażackich, głośne
oklaski od nietkowickich kibiców a od
„szeryfa” skrzynkę piwa.
Tradycyjnie powrót z zawodów zakończył się w remizie zdaniem sprzętu,
zawieszeniem węży na wieży do wysuszenia, odstawieniem samochodu do garażu
i degustacją wygranego piwka w trakcie
wieczornego spotkania zawodników
i kibiców.
Do zobaczenia na kolejnych zawodach mam nadzieję, że w liczniejszej
obsadzie ze strony naszych gminnych
drużyn, wszak tytuł strażaka roku zdobyty
w 2008 roku przez szefa nietkowskich
strażaków mobilizuje i zobowiązuje?. Też
dopingujący kibic:
Damian Wolski

Sport gimnazjalny
Finał rejonowy w piłce nożnej odbył
się 22 maja w Zielonej Górze. Wystąpiły
w nim cztery zespoły: Gimnazjum nr 4
Zielona Góra, Gimnazjum Czerwieńsk,
Gimnazjum nr 2 Świebodzin i Gimnazjum Krosno Odrzańskie. Nasza drużyna
uzyskała rezultaty: 2:1 ze Świebodzinem,
2:0 z Krosnem Odrzańskim i mając zapewniony awans w ostatnim meczu uległa drużynie gospodarzy 0:3. Wszystkie
bramki dla naszego gimnazjum zdobył
A. Janicki.
Półfinał wojewódzki rozegrany
został w Żarach. Po pechowej porażce
w pierwszym meczu z gospodarzami
2:1 została nam walka o III miejsce
z Gimnazjum Iłowa, z której wyszliśmy
zwycięsko 1:0. Obie bramki dla naszej
szkoły zdobył D. Kokowicz. Niestety,
do ﬁnału wojewódzkiego awansowały
Gimnazjum nr 4 Zielona Góra i Gim-

nazjum nr 3 Żary. Mimo braku awansu
naszym chłopcom należą się duże brawa
za wytrwałość i walkę do ostatniej minuty. Reprezentacja szkoły to: Drupka
Filip, Kopczyński Michał, Kowalewski Sebastian, Piotrowski Mieszko,
Huszcza Dariusz, Władykowski Alan,
Pieczarka Maciej, Lewicki Dariusz,
Nowicki Michał, Stefański Daniel,
Janicki Adrian, Kokowicz Daniel,
Kaczmarek Dawid, Kędzierski Maciej, Bąk Michał, Nowak Marcin,
Engel Mateusz.
Nauczyciele wychowania ﬁzycznego oraz dyrekcja Gimnazjum składają
serdeczne podziękowania wszystkim
zawodnikom za włożony wysiłek i zaangażowanie w reprezentowanie naszej
szkoły, za osiągnięte sukcesy i życzą
słonecznych wakacji.
W. Dwornicki, M. Nowakowski

Z protokołu Komisji Sędziowskiej XVIII Spartakiady Rotenburgów Czerwieńsk 2009
Komisja Sędziowska XVIII Sparta- zajęła drużyna Rothenburga Ober Lausitz.
kiady Miast Partnerskich – Rotenburgów Pierwsze miejsce z wynikiem 474 pkt
na podstawie przedstawionych protoko- zajęła reprezentacja Czerwieńska
• w rozgrywkach szachowych uczestłów konkurencji stwierdza, że:
• w turnieju piłki nożnej trzecie miejsce niczyły dwie reprezentacje: Czerwieńska
zajęła drużyna Rothenburga Fulda. Drugie i Drebkau. Mecz zakończył się zwycięstwem szachistów z Drebkau
miejsce reprezentacja Rothen2,5pkt do 1,5 pkt.
burga Wümme. Pierwsze miejsce
• w turnieju tenisa stołoreprezentacja Czerwieńska.
wego trzecie miejsce zajęła
• w turnieju siatkówki trzecie miejsce zajęła drużyna XVIII Spartakiada Rotenburgów drużyna Rothenburga Lucern,
Rothenburga Ober Lausitz,
drugie reprezentacja Rothendrugie miejsce zespół Rothenburga ob. burga Wümme, a turniej tenisa stołowego
der Tauber II. Pierwsze miejsce reprezen- wygrała reprezentacja Czerwieńska.
• w osiedlowym turnieju koszykówki,
tacja Czerwieńska
• w zawodach strzeleckich w łącznej zorganizowanym w ramach sportowych
klasyﬁkacji trzecie miejsce z ilością 458 imprez towarzyszących, zwyciężyła drupunktów zajęła drużyna Rothenburga żyna „Obrońcy Miasta”, miejsce drugie
Fulda. Drugie miejsce z wynikiem 472 pkt zajął zespół „Rockwool”.
CZERWIEŃSK 2009

W klasyﬁkacji ogólnej:
• trzecie miejsce z 9 punktami i puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej
Leszka Jędrasa otrzymuje reprezentacja
Rothenburga Ober Lausitz
• drugie miejsce z 10 punktami
i puchar Burmistrza Czerwieńska Piotra
Iwanusa otrzymuje reprezentacja Rotenburga Wümme
• pierwsze miejsce z 24 punktami
i puchar XVIII Spartakiady Rotenburgów
otrzymuje reprezentacja Czerwieńska.
Przechodni Puchar Rotenburgów pozostaje w Gminie Czerwieńsk.
Czerwieńsk 13 czerwca 2009
Komisja Sędziowska w składzie:
Przewodniczący - Jan Doliński,
Członkowie: Barbara Marczenia,
Zygmunt Świniarek
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