Święto
Niepodległości

w październiku
01.10. – burmistrz Piotr Iwanus prowadził, w Urzędzie
Miejskim w Zielonej Górze, rozmowy na temat dofinansowania
przez Gminę Czerwieńsk - Miejskiego Zakładu Komunikacji
(MZK).
07.10. – w Czerwieńsku odbyła się uroczystość oddania do
użytku oczyszczalni ścieków, która w bieżącym roku przeszła
gruntowną modernizację i rozbudowę. Przekazanie nowego
obiektu do eksploatacji odbyło się w obecności przedstawicieli
władz samorządowych województwa,
p ow i atu i g m i ny,
a także wykonawców
tej inwestycji. Burmistrz Piotr Iwanus
i prze wo dnicząc y
Rady Miejskiej Leszek
Jędras przecięli tradycyjną wstęgę. Wykonawcą inwestycji była
firma EKO-WOD ze
Świdnicy Śląskiej.
08.10. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze
odbyła się konferencja pod hasłem: „Czas na ekonomię
społeczną”. W konferencji uczestniczył burmistrz Piotr
Iwanus.
08.10. – w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultur y
w Czerwieńsku, po raz piąty, zaingerowano Rok Kulturalny
2010/2011. Imprezie towarzyszyła gala wręczenia podziękowań wszystkim, którzy wspierali działalność kulturalną
na terenie gminy Czerwieńsk. Po raz piaty nadano tytuł
„Przyjaciela Kultury”.

13.10. – odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Podczas jej trwania radni podjęli dwie uchwały:
w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010
oraz w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na rok 2011.
15.10. – minęło 20 lat od wydania pierwszego numeru
naszego gminnego miesięcznika „Czerwieńsk – U nas”.
15.10. – w Nietkowicach, na terenie Publicznej Szkoły podstawowej im. Jana Brzechwy, odbyła się uroczystość wkopania
aktu erekcyjnego pod budowę sali gimnastycznej. Ceremonii
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dopełnili: wicemarszałek Województwa Lubuskiego Tomasz
Wontor, wizytator Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Beata Wiśniewska, przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Jędras, burmistrz Piotr Iwanus i dyrektor szkoły
Renata Strzelecka.
20.10. – burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w spotkaniu
członków Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zielonej Górze.
22.10. – w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Czerwieńsku obchodzono uroczyście „Dzień
Patrona”.
25.10. – w redakcji Regionalnej TV Lubuskiej w Zielonej
Górze odbyła się inauguracja pełnowymiarowej transmisji tej
nowej stacji telewizyjnej. W uroczystości uczestniczył burmistrz
Piotr Iwanus.
25.10. – burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z minister Pracy
i Polityki Społecznej Jolantą Fedak.
26.10. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad komisji była min.: opinia do projektu uchwały
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od
nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej
na 2011 r.
27.10. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji była
min.: informacja dotycząca ochrony przeciwpowodziowej
w zakresie wyposażenia magazynu obrony cywilnej, w tym
wizytacja obiektu.
28.10. – w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbyło się spotkanie nt. wykorzystania potencjału inwestycyjnego
i społecznego gmin województwa lubuskiego. W spotkaniu
uczestniczył burmistrz Piotr Iwanus.

Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU
Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
Jacek Gębicki, Alina Juncewicz, Dariusz Grześkowiak (foto).
Adres: UGiM, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk,
tel./fax 68 327 80 91
skład i druk: sandmedia tel. 68 45 35 700
Materiały do składu przyjęto 15.10.2010 r., do druku przekazano 16.11.2010 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Co
słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Witam Panie Burmistrzu. Za kilka dni wybory, więc to już
ostatnia w tej kadencji władz samorządowych gminy nasza rozmowa na
łamach „U nas”. To chyba dobra okazja
do takiej bardziej osobistej reﬂeksji nad
przeszłością, prawda? Co Pana zdaniem
pozostanie w świadomości mieszkańców
po tych czterech latach minionej kadencji? Jak zmienił się krajobraz naszej
gminy od 2006 roku? Czy udało się Panu
zrealizować tamte zamierzenia?
Piotr Iwanus: Strasznie dużo pytań,
jak na początek rozmowy, ale spróbuję
zdobyć się na jakąś taką bardziej osobistą
reﬂeksję nad tą zamykaną właśnie kadencją. Nie jest łatwo ocenić, które sprawy
były najważniejsze, które przysporzyły
najwięcej satysfakcji, które dawały gminie takiego największego cywilizacyjnego
kopa. To zawsze jest sprawa osobistych
odczuć, ale skoro mam dokonać swojej
własnej i pewnie nieobiektywnej w pełni
oceny, to najbardziej cieszy mnie wielki
skok, jakiego dokonaliśmy w tym czteroleciu, szczególnie w dziedzinie ochrony
środowiska. Zakończenie realizacji wielkiego planu uporządkowania gospodarki
ściekowej w aglomeracji Czerwieńska to
w historii naszej gminy z pewnością jedno
z najważniejszych przedsięwzięć cywilizacyjnych. Na przestrzeni tych czterech
lat kadencji znaleźliśmy się w tej dziedzinie w absolutnej czołówce polskich
gmin. Po oddaniu do użytku dwóch ostatnich obiektów - oczyszczalni osiedlowej
w Wysokiem i przepompowni w Leśniowie Małym cała lewobrzeżna część gminy
została całkowicie skanalizowana i jest
to dokonanie, którego zazdrości nam co
najmniej kilkaset polskich gmin.
A.S.: Ale wsie zaodrzańskiej części gminy
ciągle jeszcze nie doczekały się podobnej
infrastruktury…
P.I.: Oczywiście, można w ten sposób dewaluować każdy sukces, bo zawsze znajdzie
się jakaś dziedzina, która jeszcze czeka na
realizację, ale nie wpędzi mnie Pan w poczucie winy z tego powodu. Mówię to uczciwie, ponieważ akurat w sprawę realizacji
projektu kompleksowego uporządkowania
gospodarki ściekowej w północnej części

gminy zaangażowałem się szczególnie. To
zadanie jest tym trudniejsze, że wymaga
współdziałania z gminą Sulechów, której
oczyszczalnia ma przejąć ścieki z czterech
naszych miejscowości i czterech swoich.
Ta inwestycja nie stoi w miejscu i robimy
co w naszej mocy, by sprawy toczyły się
szybciej, ale nie wszystko w tej sprawie
zależy od nas. Poza tym…
A.S.: Ok., ok. Dajmy już spokój tej inwestycji. Miały byś osobiste reﬂeksje,
a zaczynamy brnąć w szczegóły.
P.I.: Konsekwentna realizacja planu poprawy stanu środowiska naturalnego to
wielka szansa rozwojowa dla naszej gminy.
Cieszę się, że udało nam się równolegle
z budową infrastruktury ekologicznej
prowadzić jednocześnie tak szeroko zakrojoną akcję przebudowy świadomości
społecznej w tej dziedzinie. Podejmowane
przez różne aktywne środowiska rozliczne
działania w zakresie edukacji ekologicznej,
jak choćby wieloletni projekt pod nazwą
Dzień Czystej Wody, święto latawca, czy
ścieżki przyrodnicze, zawsze połączone
są z działaniami stricte edukacyjnymi.
Wielkie wsparcie nauczycieli gminnych
szkół, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń budują trwały fundament rozwoju
świadomości ekologicznej. Zaangażowanie
coraz szerszego kręgu organizatorów tych
przedsięwzięć to dla mnie wielki powód do
dumy i satysfakcji, a także nadzieja, że nasza gmina z każdym rokiem staje się coraz
bardziej przyjaznym miejscem do życia.
A.S.: Kiedy patrzy Pan na minioną kadencję, to działania w jakich sferach uważa
Pan za najbardziej satysfakcjonujące?
P.I.: Cóż, myślę, że poza działaniami w sferze ekologii chyba najwięcej powodów
do satysfakcji z dobrze wykonanej roboty
miałbym w trzech dziedzinach – właśnie
w gminnej oświacie, ochronie zdrowia i kulturze. Niech pan zwróci uwagę, ile w tym
czasie powstało obiektów sportowych przy
szkołach - boiska ze sztuczną nawierzchnią, hala sportowa w Nietkowie, a przed
miesiącem rozpoczęła się budowa hali
sportowej w Nietkowicach, działa centrum
sportowo rekreacyjne przy ul. Kwiatowej.
Konsekwentnie poprawiamy stan obiektów

oświatowych, Zdobywamy zewnętrzne
środki ﬁnansowe na zajęcia pozalekcyjne
w gminnych szkołach itp. Nasze gimnazjum
to obiekt, jakiego zazdrości nam wiele nawet większych od Czerwieńska gmin.
Jeśli mówiłem o sukcesach w dziedzinie
ochrony zdrowia, to miałem na myśli nie
tylko modernizację ośrodków zdrowia
w Czerwieńsku i Nietkowicach, ale również wspierane przez gminę powszechne
programy profilaktyczne, jak choćby
masowe szczepienia dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy, czy darmowe
badania mammograﬁczne.
W dziedzinie rozwoju kultury to minione
czterolecie jest nieustannym pasmem sukcesów naszych zespołów artystycznych
na różnych festiwalach w kraju. Dzisiaj
niemalże każda miejscowość ma swój
zespół śpiewaczy, wielkim zainteresowaniem cieszą się organizowane przez
MGOK konkursy w różnych dziedzinach
kultury. Do tradycji należą już koncerty
w czerwieńskim kościele.
Znakomicie - moim zdaniem - rozwijamy
współpracę międzynarodową, którą udało się
przenieść ze szczebla gminy na bezpośrednie
kontakty różnych środowisk - sportowców,
strażaków, sołectw, szkół, czy stowarzyszeń.
Co ważne - to fakt, że środowiska te nauczyły
się korzystać również ze wsparcia ﬁnansowego z programów europejskich.
A.S.: Panie burmistrzu, często w naszych
comiesięcznych rozmowach mówił Pan, że
strategii rozwoju gminy nie kreśli się na
cztery lata. Rozwój gminy to proces ciągły,
który nie kończy się z kadencją…
P.I.: Oczywiście, dlatego cieszę się, że
niezależnie od rytmu zmian w samorządzie udało się stworzyć w tej kadencji
kolejny ważny dokument - strategię
rozwoju na lata znacznie przekraczające
jej długość, ponieważ kreśli on perspektywę na przyszłość. Poprzednią strategię
do 2010 roku zrealizowaliśmy również
w pełni. Myślę, że i tę nowy samorząd
zrealizuje w stu procentach.
A.S.: Na koniec tej kadencji i ja dziękuję
Panu za nasze comiesięczne spotkania na
łamach „U nas”. Chciałem, by mieszkańcy mogli regularnie zapoznawać się bezpośrednio z Pana stanowiskiem w różnych
bieżących sprawach naszego gminnego
życia. Mam nadzieję, że nie zanudzaliśmy
czytelników tymi pogwarkami.
P.I.: Ja również bardzo dziękuję za te spotkania i raz jeszcze gratuluję jubileuszu
dwudziestolecia gminnemu miesięcznikowi, który na trwałe wpisał się w krajobraz
naszej gminy.
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Już za kilka dni udamy się do urn wyborczych, aby wybrać swoich
przedstawicieli do władz samorządowych trzech szczebli – radnych
gminy, powiatu i województwa. Ponieważ otrzymamy w lokalu
wyborczym cały pakiet przeróżnych list, na które będziemy mogli
oddać swój głos, zamieszczamy poniżej krótka praktyczna ściągę
dla wyborcy. Mamy nadzieje, że ułatwi ona Państwu oddanie
ważnych głosów.

Ściąga
wyborcza

KOGO I JAK WYBIERAMY?
W wyborach samorządowych wybieramy naszych przedstawicieli:
• do rady gminy i miasta,
• do rady powiatu,
• do sejmiku województwa
• burmistrza Czerwieńska
Do rady gminy i miasta głosowanie jest większościowe. Oznacza to, że na karcie do głosowania stawiamy znak „X” przy jednym, dwóch lub trzech nazwiskach kandydatów, z dowolnych komitetów.
Numer okręgu

Granica okręgu

Liczba wybieranych radnych

1

miasto Czerwieńsk ulice: B. Chrobrego, Brzozowa, Cicha,
Kąpielowa, Krótka, Ks. L. Muchy, Kukułcza, Leśna, Łężycka,
Małoszkolna, Młyńska, Moniuszki, Ogrodowa, Piaskowa,
Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Wiosenna, Wodna,
Zielonogórska.

3

2

miasto Czerwieńsk ulice: Akacjowa, Boczna, Działkowa,
Graniczna, Jagodowa, Jasna, Klonowa, Kolejowa,
Kwiatowa, M. Rozwens, Naftowa, Pl. Wolności, Podgórna,
Polna, Przyleśna, Rycerska, Rynek, Składowa, Strażacka,
Strzelecka, Zachodnia.

3

3

miejscowości: Dobrzęcin, Płoty, Wysokie, Wyszyna, Zagórze.

2

4

miejscowości: Nietków, Boryń, Piaśnica.

2

5

miejscowość: Laski.

1

6

miejscowości: Leśniów Wielki, Leśniów Mały, Sudoł.

2

7

miejscowość: Nietkowice.

1

8

miejscowości: Będów, Bródki, Sycowice.

1

Do rady powiatu głosowanie jest proporcjonalne. Oznacza to, że głosujemy
przede wszystkim na listę wyborczą.
Robimy to, udzielając swojego poparcia
jednemu konkretnemu kandydatowi,
jednej konkretnej listy, stawiając znak
„X” przy jego nazwisku.
Mandaty uzyskują listy tych komitetów
wyborczych, które uzyskały proporcjonalnie najwięcej głosów. Mandat uzyskują
ci kandydaci, na których oddano najwięcej głosów wewnątrz danej listy.

4

nr 220 • 11.2010

U NAS

Od północy 19 listopada br obowiązywać
będzie cisza wyborcza – co oznacza, że
od tego terminu nie będzie można już
prowadzić kampanii wyborczej.
Głosowanie rozpocznie się dniu 21 listopada o godzinie 8.00 i będzie trwać do
godziny 22.00, kiedy to komisje wyborcze zakończą głosowanie i przystąpią do
liczenia głosów.
Prawdopodobnie już w nocy poznamy
nieoficjalne wyniki wyborów do rady
miejskiej i kto zostanie burmistrzem Czer-

wieńska na kolejną kadencję, ponieważ
druga tura wyborów z racji zgłoszenia jedynie dwojga kandydatów, raczej nam nie
grozi. Wyniki wyborów do rad powiatu
oraz sejmiku wojewódzkiego będą znane
znacznie później, ponieważ procedura
wyłaniania nowych radnych tych szczebli
jest znacznie bardziej skomplikowana.
Apelujemy do wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców
naszej gminy do udziału w wyborach
21 listopada!
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Listy do redakcji
Mieszkańcy Nietkowa dotknięci powodzią w 1997r przeżyli ciężkie i smutne
chwile, których nie zapomną do końca
życia. Musieli opuścić własne domy z żywym inwentarzem, a w mieszkaniach mieli
zalane wszystko: meble, odzież, artykuły
gospodarstwa domowego itp.
Po tylu latach J. Hojsak, kandydat na
radnego wraca do tematu i drwi z tego,
że przekazywałem dary — używaną odzież
— łasym ludziom.
Drodzy mieszkańcy, to jest obraza Was
wszystkich. Przekazywałem nową pościel,
krzesła, stoły, lodówki, łóżka, żywność,
pasze dla bydła jak również odzież używaną (z której nie wszyscy korzystali).
Traﬁała ona dla potrzebujących, którzy
chcieli. Był to ogrom pracy, której się
podjąłem. Byłem naprawdę zmęczony.
Za to co robiłem otrzymałem wyróżnienie
i podziękowanie z Zarządu Okręgowego
PCK w Zielonej Górze.
Panie Hojsak „człowiek jest wielki nie
przez to co ma, i nie przez to kim jest, lecz
przez to czym dzieli się z innymi”, a takiej
cechy Panu brak.
Drodzy mieszkańcy, organizowałem
festyny i loterie fantowe w parku i na
boisku sportowym, każdy los wygrywał,
była to również pomoc dla mieszkańców.
Czynnie uczestniczę w pracach społecznych. Pomogłem OSP Nietków, z festynu
przekazałem 1900zł, za sponsorowałem
zasłony i meble do kuchni, wymalowałem
pomieszczenia wewnątrz w czynie. Farbę
przekazał sponsor i otrzymał podziękowanie. Do Szkoły Podstawowej w Nietkowie
przekazałem 1000zł na nagrobek dla
Pani Wróblewskiej. Zawsze pomagałem
na „Dzień Dziecka”. Moją pomoc i zaangażowanie zna obecna Pani Dyrektor
Kłos jak i była Pani Dyrektor Rekowska.
Pomogłem do WDK Nietków: 200m 2
położonych płytek wewnątrz, wykładziny,
przybory na plastykę, farbę na pomalowanie ogrodzenia (malowanie wykonane
przez KGW). Do biblioteki w Nietkowie
przekazałem 800 sztuk książek. Wysłano
podziękowanie. Do KGW przekazałem
z festynu 1760zł. Pomogłem Klubowi
Sportowemu „Odra”. Z festynu na rzecz
powodzian w Klementowie koło Lublina
wpłaciłem do PCK w Zielonej Górze
kwotę około 3300zł. Pomogłem również
pogorzelcom w Nietkowie i Nietkowicach.
Z Panem Janem Majkutem uzbierałem
kwotę 1600zł dla Pana G. Frątczaka
(spłonęła stodoła) na paszę dla koni.
Zebrałem wśród znajomych kwotę 845zł
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i przekazałem na pilne leczenie chorego
dziecka z Borynia. Otrzymałem blachę
i kątowniki od sponsora, którymi Jerzy
Kuczak pokrył przystanek autobusowy
i konstrukcję zużytą wymienił na nową
w czynie (dawna poczta). Ja z teściem
pokryłem blachą, pomalowałem konstrukcje i siedzenia na przystanku przy
parku społecznie. Sponsor ufundował
300m2 polbruku - chodnik ułożono na ul.
Jana Kasprowicza. Za sponsorowałem
i zamontowałem 2 tablice ogłoszeniowe.
Udzielam się od lat na Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy. Dzięki ludziom dobrej woli przekazałem 300 sztuk krzeseł
do: OSP, kaplicy, Szkoły, Klubu „Odra”,
WDK Nietków i WDK Płoty. Do kościoła
załatwiłem od sponsora farbę i cement,
po czym pomalowałem cokoły pionowe
i poziome oraz cały cokół dolny wokół
kościoła w czynie społecznym. Polbruk
przy kaplicy oﬁarował Pan Makarewicz.
Rada kościelna wysłała podziękowanie
do Zielonej Góry. Wymalowałem wnętrze
kaplicy, odnowiłem elewację.
W skrócie wymieniłem dokonania oraz
czyny społeczne, nie sposób wymienić
wszystkie (mam wszystko zapisane). Nie
jest w stanie mojej pracy i tych dokonań
podważyć J. Hojsak, gdyż mam świadków
i są to fakty. Jego dokonania to szkalujące
listy „ludzi czynu”. Zmyślone pomówienia
o telefonach i groźbach. Mieszka w Nietkowie od urodzenia, ma puste ręce i worek
listów. Chce wypłynąć na szerokie wody

Szanowni mieszkańcy Nietkowa
Wobec wyrażanych przez niektórych mieszkańców Nietkowa (Ryszarda W., Bazylego H., Jana H.)
oskarżeń, dotyczących domniemanego
naruszenia prawa przez Burmistrza
Czerwieńska oraz Radnego Kazimierza Ruszla przy przyznawaniu
dzierżawy na tereny gminne przy ulicy
Kasprowicza, dla mieszkańców Nietkowa, mających swoje posesje przy
wymienionej ulicy - posesja nr 2, 10,
12 - oświadczamy, iż pomówienia te
całkowicie mijają się z prawdą i są
krzywdzące dla właścicieli dzierżawionych terenów.
Nadmieniamy, iż prawa do dzierżawienia gruntów gminnych przeznaczonych na ogródki przydomowe
(przylegających do wymienionych powyżej posesji) zostały nadane zgodnie

swoim kajakiem i oczekuje, że Pan Ruszel
i Gmina Czerwieńsk wybuduje mu przystań. Jaki to kandydat na radnego, który
nie wie, że do Borynia założono oświetlenie, zrobiono drogę i plac zabaw.
Do dzieła, masz ręce, bierz się do
roboty, pokaż co potraﬁsz. Nie podważaj
autorytetu niewinnym, szlachetnym, wiarygodnym, skutecznym i sprawdzonym
ludziom.
Gmina Czerwieńsk jest „mistrzem gospodarności”, 8 miejsce w kraju. Jestem
bardzo dumny i szczęśliwy, że tu mieszkam
i Gmina ma wzorowe osiągnięcia.
Moje gratulacje Panie Burmistrzu,
Panie Przewodniczący Rady, Panowie
Radni, dziękuję wszystkim pracownikom
Urzędu Gminy, którzy są bardzo mili
i uprzejmi.
To są dowody i fakty ciężkiej pracy, a to
zżera J. Hojsaka i pali goryczą nienawiści.
Pan J. Hojsak chce uzdrowić stosunki
międzyludzkie, dowodem tego jest płot
pomiędzy nim, a sąsiadami o wysokości
2,20m i dwie sprawy sądowe. Hasło wyborcze Pana J. Hojsaka brzmi: „z szacunkiem
do ludzi” - to hasło przejawia się w Pana
zachowaniach, listach i obelgach do „ludzi
czynu” oraz na zebraniach wiejskich trwających już 10 lat. W dodatku na zebraniu
przedwyborczym chciał Pan opluć Pana
Burmistrza, wszyscy obecni na zebraniu
wiedzą o tym doskonale. Niech w całej
Gminie poznają Pana poczynania i wyborcy ocenią Pana kandydaturę, z kim do
łudzi, do Gminy i Rady?
Przestrzegam o dalszych pomówieniach. Sprawę skieruję do Sądu.
Kazimierz Ruszel (-)

z Zarządzeniem Burmistrza Czerwieńska z dnia 10-09-2006 roku -Nr. 73/06
i podlegają opłacie dzierżawnej oraz
podatkowej zgodnie z taryﬁkatorem
gminnym.
Wobec powyższego faktu, informacje rozpowszechniane przez wymienione osoby - o płaceniu przez nas l grosza
z m 2 - są perfidnym pomówieniem.
Nadmieniamy, iż wartości opłat za
dzierżawę gruntów gminnych są do
sprawdzenia w odpowiednim referacie
Urzędu Gminy Czerwieńsk.
Pragniemy poinformować również,
iż w wypadku dalszego rozpowszechniania o nas nieprawdziwych informacji,
skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.
Kazimierz Ruszel (-)
Jan Majkut (-)
Stanisław Gołaś (-)

Fotoradarowe łowy na jelenia
W dniu 13 lipca 2010 roku, dniu moich
kolejnych urodzin, tuż po szczerych
życzeniach od rodziny i znajomych,
otrzymałem również życzenia od Urzędu
Gminy w Czerwieńsku w dwóch kopertach listem poleconym Informowały

mnie one, na podstawie zdjęć wykonanych w dniu 05.07.2010 r. o godz. 10.24
i o godz. 10.38, o przekroczeniu szybkości
na terenie miejscowości Sycowice, za co
należy się 400 złotych, a mnie 8 punktów
karnych. W drugim przypadku 300 złotych, a mnie 6 punktów karnych. W sumie

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku,
w ciągu 14 minut, zarobił 700 złotych,
a ja 14 punktów karnych – po raz pierwszy
w życiu za tego typu wykroczenie.
Jako człowiek dociekliwy i samokrytyczny, czując skruchę za przewinienie
- za które słusznie
zostałem ukarany
– myślę, że nie o to
chodzi w walce o poprawę bezpieczeństwa
na drogach. Fotoradar
mobilny, działający na
terenie Gminy Czerwieńsk, nie jest ustawiany tam gdzie jest
niebezpiecznie (przejścia dla pieszych, szkoły itp.), ale tam, gdzie
znając mentalność kierowców – można „nałapać” wykroczeń
drogowych. Tak, więc „łupienie” odbywa
się na skalę przemysłową. Władze Gminy
wyszły z założenia, że, po co się trudzić
i konwencjonalnymi metodami pozyskiwać środki budżetowe, łatwiej kupić
fotoradar, przeszkolić personel i ściągnąć

myto, ustawiając potajemnie na prostych,
dobrze widocznych odcinkach dróg w terenie zabudowanym. Kierowcy, nawet
najbardziej ostrożni, nie hamują gwałtownie przed znakiem ograniczającym
szybkość, tylko łagodnie zwalniają jadąc
tzw. bezpieczną prędkością dostosowaną
do warunków na drodze. Firma ma taki
przerób, że nie nadąża nawet porządnie
sporządzić dokumentacji wezwania,
jak w moim przypadku. Zdjęcia wykonane Czerwieńsk Składowa PKP - opis
dotyczy miejsca wykroczenia Sycowice
38, gdzie w tym dniu nie byłem, która
została sporządzona przez nieodpowiedzialnego strażnika miejskiego (W.B.).
Nadmieniam, że każdorazowe ustawienie radaru przez Straż Miejską wymaga
akceptacji Komendy Policji, co jest nie
zawsze przestrzegane.
Podsumowując, reperowanie budżetu
Gminy poprzez łapanie kierowców na
„perﬁdną konﬁgurację ustawień” radaru
wypacza sens drogowej edukacji, bowiem
stawia ich w roli oﬁar, a nie sprawców
wykroczeń. Czy zatem Gminie chodzi o to,
żeby kierowcy jechali ostrożnie, czy wręcz
przeciwnie, pomnażali jej dochody?
Z poważaniem
Stanisław Antczak

Okiem naszych reporterów
Tegoroczna jesień to prawdziwy festiwal otwarć różnych ważnych
dla życia mieszkańców inwestycji – jak rozbudowa oczyszczalni
w Czerwieńsku, czy budowa hali sportowej w Nietkowicach. W ich
cieniu jednak dzieją się również - może mniejsze, ale jakże ważne
dla życia mieszkańców sprawy. Nie umknęły one jednak obiektywom
naszych reporterów, co prezentujemy poniżej.
Ulica Strzelecka całkowicie zmieniła swój
wygląd, a kierowcy nie narzekają już na dziury w nawierzchni. Zniknęły przy okazji kałuże i piesi nie muszą podczas deszczu umykać
przed ochlapaniem przez pojazdy.

Oddano do użytku ostatnie dwa ważne elementy programu porządkowania gospodarki ściekowej w miejscowościach lewobrzeżnej części gminy. Wysokie zostało podłączone do osiedlowej
oczyszczalni ścieków a w Leśniowie Małym uruchomiono przepompownię ścieków, dzięki której i ta wieś została skanalizowana.

Zmienił się krajobraz na osiedlu przy Granicznej. Ładnie zagospodarowane parkingi
zdecydowanie uporządkowały ten teren. Poza
tym miejsce to stało się bardziej bezpieczne.
nr 220 • 11.2010
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Eurolider dla Czerwieńska
Podczas 2. Forum Funduszy Europejskich (22.10.2010) r.
poznaliśmy laureatów konkursu Lubuski Eurolider. Statuetki
Beneficjentom Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ośmiu kategoriach wręczyła
Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz
wicemarszałek Elżbieta Polak.
Nagrodę w kategorii „Edukacja” otrzymała
nasza gmina za realizację projektu: „Budowa sali gimnastycznej, modernizacja
boiska sportowego i budynku dydaktycznego Publicznej Szkoły Podstawowej
w Nietkowie”.
Projekt uzyskał to wyróżnienie za wybudowanie nowoczesnej sali gimnastycznej
z zapleczem socjalno-technicznym, antresolą
widokową oraz kompletnym wyposażeniem
w sprzęt sportowy. Przy okazji tej inwestycji
zmodernizowano również pomieszczenia dydaktyczne, wykonano nową elewację budynku
szkoły, a boisko przyszkolne pokryto sztuczną
nawierzchnią tzw. Avantage). Dzięki swoim
walorom technicznym jest ona przepuszczalna
i stanowi duży magazyn na wodę, przez co jest
w stanie poradzić sobie z mocnymi opadami.
Dzięki temu poprawił się komfort zajęć dzieci
wiejskich. Z sali korzystają uczniowie dwóch
szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej w Nietkowie oraz Leśniowie Wielkim.

Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA CZERWIEŃSKA
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 651- tekst jednolity z 2010 roku z późn. zm.) Burmistrz Czerwieńska podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 15 listopada 2010 roku
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25
został wywieszony na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu
68 327 81 79 – Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska).
MM

Dziękujemy Zespołowi „Cantilena” za zakup
biurka dla ucznia naszej szkoły.
Grono Pedagogiczne i Dyrekcja Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku
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Serdeczne podziękowanie
W lipcu i sierpniu br. położono nową nawierzchnię drogi
przy ul. Młyńskiej w Płotach. My mieszkańcy tej ulicy, poprzez
gazetkę „U NAS” pragniemy złożyć podziękowanie Panu Burmistrzowi Czerwieńska, Przedsiębiorstwu Robót „Rafa”oraz
Pani z nadzoru budowlanego, która pieczołowicie czuwała
nad wykonywaną pracą.
Dziękujemy. Teraz mamy piękną drogę i wiemy, że marzenia,
nawet te przyziemne, stają się realne.
W imieniu mieszkańców ul. Młyńskiej i własnym
Łucja Miłosz

„MELODIA” nagrała płytę w RCAK w Zielonej Górze
Zespół śpiewaczy „MELODIA” powstał w 2004 r. Mimo krótkiego okresu swej działalności dał się poznać na wielu festiwalach i przeglądach muzycznych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.
Ma na swoim koncie wiele cennych
i znaczących nagród między innymi:
- II miejsce na XII Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu
Pomorskim,

- Wyróżnienie w Nowogrodzkich Spotkaniach z Piosenką „Śpiewajmy razem”,
-Wyróżnienie na I Festiwalu Piosenki
Biesiadnej w Czerwieńsku,
-Wyróżnienie na VIII Festiwalu Mu-

zycznym Spotkaniu Z Folklorem w Pieskach,
- Wyróżnienie na XVII Festiwalu Kolęd
i Pastorałek w Zielonej Górze.
Ponadto Zespół śpiewaczy bierze
aktywny udział we wszystkich imprezach
kulturalnych i artystycznych organizowanych przez MGOK w Czerwieńsku.
Zespół na początku roku 2010 r. otrzymał propozycję nagrania profesjonalnej
płyty w studio „POLYSOUND” RCAK
W zielonej Górze. Przy wspaniałej współpracy Zbigniewa Adamczaka udało nam
się nagrać 11 pięknych i wzruszających
utworów ludowych, biesiadnych, a także
cygańskich. Myślę, że nagranie płyty było
wielkim sukcesem całego zespołu, jak
również ambitną lekcją i niezapomnianą
przygodą z muzyką, która na długo pozostanie w naszej pamięci.
Instruktor muzyczny
Iwona Klamecka

Pyry, kartofle, ziemniaki to to, co
lubią wszystkie dzieciaki! Maluchy tak
bardzo doceniają ich smak, że większość
woli jeść je bez sosów. Natomiast grupa
„Skrzatów” świętowała Dzień Pieczonego Ziemniaka wspólnie z rodzicami w
przedszkolu. Pamiątką z tego dnia były
wykonywane ziemniaczane kukiełki.
Tak najedzone przedszkolaki mają
wiele sił i może też dzięki temu star-

szaki posprzątały doskonale okolice
przedszkola biorąc udział w Sprzątaniu
Świata i sadząc tulipany włączając się do
akcji pomocy dla hospicjum. Z odwagą
uczestniczyły też w przedstawieniach teatralnych i muzycznych prezentowanych
przez profesjonalistów oraz brały udział w
różnych konkursach. Gratulujemy szczególnie Tomkowi Conio z grupy „Muchomorków” zajęcia II miejsca w konkursie

plastycznym o Chopinie organizowanym
przez MGOK w Czerwieńsku.
Radość, wesoła zabawa to codzienność w przedszkolu, którą trudno opisać
słowem pisanym. Lepiej odzwierciedlają ją zdjęcia z serii „niepozowanych”,
uchwyconych z zaskoczenia…
Beata F.
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
„Nie tak ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, (...)”
Janusz Korczak
Październik upłynął nam pod znakiem
dwóch świąt ważnych zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów naszej szkoły.
Klasy szóste 14 października przygotowały ciekawy program artystyczny,
gdzie z dużą dozą humoru przedstawiły
pracę nauczycieli. Oglądając przedstawienie wszyscy dobrze się bawiliśmy, a zajęcia z wychowawcami w tym świątecznym
dniu sprzyjały dalszej integracji zespołów
klasowych i budowaniu prawidłowych
relacji interpersonalnych na linii nauczyciel – uczeń.
Natomiast 22 października szkoła
obchodziła swoje wielkie święto – Dzień
Patrona Szkoły.
Obchody tego dnia rozpoczęły się
wielkim wydarzeniem, którego głównymi bohaterami stali się uczniowie
klas pierwszych. Udowodnili zebranym
gościom i swoim najbliższym, że chociaż jeszcze nie wszystko wiedzą, ale
egzamin z liczenia, recytowania wierszy,
śpiewania trudnych piosenek zdali bardzo dobrze. W związku z tym dyrektor
szkoły Jacek Gębicki dokonał aktu
pasowania pierwszoklasistów na pełnoprawnych uczniów Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku. Życzeniom i wspólnej
zabawie nie było końca.
Gdy pierwszaki odpoczywały po trudach pasowania, uczniowie klas II – VI
spotkali się z Patronem w wierszach,
wspomnieniach, książkach. Reporter
gazetki szkolnej „Miotła” zadał pytanie
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dorosłym – Kim był Janusz Korczak?
O odpowiedź na nie zostali poproszeni:
pani dyrektor, bibliotekarz szkolny,
pedagog szkolny i zaproszony gość p.
A. Sibilski. Nad prawdomównością
wszystkich czuwał obecny na szkolnym zgromadzeniu KRÓL MACIUŚ
PIERWSZY, w rolę którego wcielił się
nauczyciel języka angielskiego Maciej
Rutkowski i opowiedział o swoich
marzeniach.
Dyrektor przypomniał historię nadania w 1981r. szkole imienia J. Korczaka. Pokaz multimedialny pozwolił
utrwalić naszą wiedzę na temat Janusza
Korczaka.
Pozostałą część dnia uczniowie spędzili nad opracowaniem katalogu 12
pozytywnych, dobrych zachowań, wy-

konaniem plakatów. Odbył się również
turniej sportowy o order KRÓLA MACIUSIA i bal u KRÓLA MACIUSIA.
Klasy szóste obejrzały wzruszający ﬁlm
o prawach dzieci. Podsumowaniem DNIA
PATRONA było wręczenie pocztówek
korczakowskich uczniom czyniącym
dobro.
Nasi uczniowie podobnie jak Janusz
Korczak czynią dobro i uczą innych, jak
być dobrym. Jesteśmy szczęściarzami, bo
mimo upływu lat nasz patron jest „ciągle
żywy”, a my możemy nie tylko kontynuować jego wielkie dzieło, ale czerpać ze
źródła jego dokonań.
Korespondenci ze szkoły podstawowej
w Czerwieńsku:
Z. Blandzi, W. Śliwińska

Warsztaty plastyczne
W dniach 29-30 października 2010 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury
w Czerwieńsku odbyły się warsztaty plastyczne.
Celem warsztatów było zrealizowanie własnych pomysłów twórczych,
wyrażanie samego siebie, zapoznanie się z różnorodnością
technik plastycznych
i oczywiście świetna zabawa :) 14sto osobowa grupa
uczestników wykazała się oryginalnymi pomysłami oraz
szerokimi zainteresowaniami artystycznymi. Na
tegorocznych warsztatach prym
wiodły panie bowiem mężczyzn
stawiło się tylko dwóch. Organizator

przygotował szeroką gamę możliwości
do wykazania predyspozycji twórczych
u uczestników. Pierwszym zadaniem
w trakcie warsztatów było malowanie
ceramiki. Za pomocą specjalnych farb
grupa zmieniła kubki
w małe dzieła sztuki. Zwierzęta, kwiaty,
pejzaże i wiele innych
motywów nadały zwyczajnym przedmiotom
bardzo wyszukany charakter. Również malo-

wanie na szkle nie sprawiło twórcom
trudności. Zajęliśmy się również malarstwem na bardzo małej płaszczyźnie, sporządzając własne slajdy do
wyświetlania na ścianie. Powiększone
slajdy zaczęły przypominać ciała niebieskie, mikroorganizmy oglądane pod
mikroskopem oraz baśniowe kształty.
Ostatnią techniką było przemienianie w indywidualne dzieła doniczek,
wazonów, ramek do zdjęć, za pomocą
techniki decoupage – czyli naklejania
kolorowych motywów z papierowych
serwetek, co w rezultacie łudząco przypominało rysunek.
W zajęciach mógł brać każdy zainteresowany niezależnie od wieku.
Organizatorzy zapewnili: miłą i serdeczną atmosferę podczas zajęć, rozwijanie zainteresowań plastycznych,
rozwijanie kreatywności i wyobraźni
plastycznej, zapoznanie z nowymi
technikami plastycznymi, zdobywanie
nowych doświadczeń.

Pierwszacy ochrzczeni
Tradycją Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku jest chrzest pierwszoklasistów. Myślą przewodnią tegorocznej zabawy były przygody Harry’ego Pottera.
Wszystkie klasy pierwsze stanęły
w szranki rywalizacji, a zadania były
trudne, na przykład lot na miotle, ścieżka
zdrowia, rozpoznawanie smoków, przeciąganie liny, test wiedzy, charakteryzowanie nauczycieli na czarnoksiężników.
Były też zadania dla wychowawców
– musieli wykazać się znajomością przygód małego czarodzieja.
Wszystkie klasy bawiły się wyśmienicie wraz ze swymi wychowawcami

Mam nadzieję, że kolejne nasze
spotkanie – plener malarski, warsztaty
plastyczne przyciągnie jeszcze większą
rzeszę osób zainteresowanych.
Zapraszamy serdecznie do Ośrodka
Kultury! :)
Instruktor plastyk
Małgorzata Wołoszczuk

i nauczycielami; różnice punktowe na
ﬁniszu były minimalne. Wszyscy uczestnicy odbyli chrzest celująco a w nagrodę
otrzymali stosowne certyfikaty z rąk
dyrektora Gimnazjum Magdaleny Grysiewicz. Impreza odbyła się, w jak zawsze
gościnnej, hali sportowej „Lubuszanka”
i po raz pierwszy, w obecności wszystkich
uczniów naszej szkoły.
Opiekunowie Samorządu Szkolnego
W. Dwornicki, G. Pukacki
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Ratusz jak się patrzy

Na zakończenie kadencji także najważniejszy czerwieński budynek otrzymał
nową szatę. Pięknie odnowiona elewacja w
ciepłej i trochę takiej jesiennej kolorystyce
sprawiła, że ten zabytkowy obiekt nabrał
nowego blasku. Przy okazji również bardzo zyskał na wyglądzie cały rynek.
Gdyby udało się w nowej kadencji
także dokonać rewitalizacji również
wszystkich rynkowych pierzei, to miasto
mogłoby się spodobać nie tylko przyjezdnym, ale także nam mieszkańcom
byłoby przyjemnie przebywać w takim
otoczeniu.

Wybiegali
sukces
Uczniowie ZSP Czerwieńsk zajęli wysokie miejsca w indywidualnych biegach
przełajowych w Mistrzostwach Powiatu
Zielonogórskiego.
Dnia 13 października 2010 r. reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku wzięła udział
w Mistrzostwach Powiatu Lubuskiej
Olimpiady Młodzieży w Trzebiechowie
w indywidualnych biegach przełajowych. Szkołę reprezentowały dziewczęta: Marta Gabrysiak (zajęła tam
II miejsce), Katarzyna Grzelak (III
miejsce), Ewelina Jaworska (V miejsce)
i Jagoda Reus (VI miejsce). W klasyﬁkacji drużynowej dziewczęta zdobyły
pierwsze miejsce.
Dobrze wypadli również chłopcy:
Grzegorz Lipiński (III miejsce) i
Paweł Błoszyk (VI miejsce). Zajęli
oni w klasyfikacji ogólnej wysokie
trzecie miejsce. Wszyscy zawodnicy
ZSP Czerwieńsk zakwaliﬁ kowali się
do ﬁnałów wojewódzkich w Strzelcach
Krajeńskich.
Nauczyciel wychowania ﬁzycznego
Jacek Adamczewski
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Wieści z hali
W listopadzie ruszyła 15 edycja amatorskiej ligi piłki siatkowej oldboyów. Bierze
w niej udział 14 zespołów, w tym ekipa „Lubuszanki”.
Z kolei 11 listopada Hala Sportowa
był organizatorem I Nocnego Turnieju
Niepodległości w piłce nożnej. Na stadionie miejskim im. Romana Winnickiego
spotkały się zespoły Piast I Czerwieńsk,
Piast II Czerwieńsk i TS Przylep. Emocji
i bramek nie zabrakło, bo Piast II wygrał
z Przylepem 5:3, uległ Piastowi I 4:6;
natomiast Piast I wygrał z Przylepem
7:5. Najlepszymi strzelcami okazali się
Krzysztof Gnatowicz (Piast I) i Roman
Warszawski (Piast II) – po cztery bramki.
Organizatorzy zamierzają powtórzyć nocny turniej w maju, najprawdopodobniej
w Dniu Flagi.

W sobotę (13 listopada) w hali rozegrany zostanie VI Turniej z okazji Dnia
Niepodległości w piłce siatkowej. Spotkają się drużyny z Lubska, Nowogrodu
Bobrzańskiego i „Lubuszanki”.
Kierownik hali Lubomir Rotko
poinformował także, że 7 sierpnia 2011
roku rozegrany zostanie w Czerwieńsku
wyścig kolarski MTB z cyklu Grand
Prix Województwa Lubuskiego Amatorów. Będzie to jeden z 14 wyścigów
tych rozgrywek, które odbywają się
w różnych miejscowościach naszego
regionu.
D. Grześkowiak

Sport szkolny...
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku była organizatorem Gminnego
Turnieju Tenisa Stołowego. Zawody
odbyły się 9 listopada w hali sportowej
„Lubuszanka”. Rywalizowały ze sobą
szkoły podstawowe z Leśniowa Wielkiego, Nietkowic i Czerwieńska.
Po bardzo zaciętych i wyrównanych pojedynkach najlepsi okazali się
uczniowie z PSP z Nietkowic, drugie
miejsce zajęli zawodnicy z Leśniowa
Wielkiego a trzecie miejsce przypadło
PSP Czerwieńsk. Uczniowie z Nietkowic będą reprezentowali naszą gminę
w zawodach ośrodkowych. Serdecznie
gratulujemy!
B. Oleszek, D. Siemaszko

...i gimnazjalny
W Trzebiechowie, 13 października,
odbyły się powiatowe indywidualne
biegi przełajowe. Nasze Gimnazjum
reprezentowało czterech uczniów.
Na 80 zawodników najwyższą lokatę
wywalczył Damian Krupnik (14
miejsce); Patryk Domagała był 18ty, Maciej Urbański 21-szy a Adam
Kruk 22-gi. Mamy nadzieję, że za rok
będzie jeszcze lepiej!
Natomiast 17 listopada w Drzonkowie odbędzie się ośrodkowy turniej
w siatkówce dziewcząt i chłopców. Nasi
zawodnicy wezmą w nim udział i jesteśmy przekonani, ze zajmą w nim wysokie
lokaty.
W. Dwornicki, M. Nowakowski

Piłka piłką

Lada chwila, a zakończy się pierwsza część sezonu piłkarskiego 2010/2011. Nasze gminne drużyny z różnym skutkiem, ale na ogół dobrze radzą sobie w swoich
klasach rozgrywek.

Na pewno więcej spodziewano się po
„wizytówce” naszego gminnego sportu,
mianowicie IV ligowego Piasta. Po ciekawych transferach w letniej przerwie
wydawało się, że ekipa ta powalczy
przynajmniej „o pudło” w tabeli. Niestety
same nazwiska nie grają, bo oprócz tego
trzeba mieć charyzmę i charakter, a to
podstawa w walce o wyższe cele. Start
Artek Płoty jako beniaminek „okręgówki”
gra całkiem niezły futbol i choć zdarzają
się wpadki, raczej spokojnie może patrzeć
w przyszłość. Podobne zresztą nie zawodzi Sparta. Starzy boiskowi wyjadacze
z Nietkowic pokazują, że wiedzą jak

spokojnie grać w A klasie. Cieszy także
powrót na właściwe tory Odry Nietków.
Po kłopotach na początku sezonu, później
zdobyli kilka ważnych punktów i zima
będzie dla nich dużo mniej nerwowa.
Najlepiej za to wypadli nasi koledzy ze
Znicza Leśniów. Podopieczni Wojciecha
Pochylskiego zajmują pierwsze miejsce
w tabeli C klasy, pewnie zmierzając po
upragniony awans na wyższy szczebel
rozgrywek. Trzeba też wspomnieć o
zespołach rezerw Płot i Czerwieńska.
Ci pierwsi zdobywają pierwsze szlify na
seniorskich boiskach, a Piastowcy, jeżeli
będą mieli zawsze jedenastkę na boisku,

również mogą pokusić się o sukces w B
klasowej lidze.
Zaraz czeka wszystkich zawodników
okres roztrenowania, a od stycznia na
naszych sportowych obiektach – mniej
lubiany przez zawodników – okres „ładowania akumulatorów”. Niestety, ale
bez tego etapu, nawet minimum założone
przed sezonem, może zostać nie zrealizowane. Miejmy nadzieję, ze solidnie
wykonana praca treningowa przyniesie na
wiosnę wyniki i kibice będą mieli większe
powody do zadowolenia. Więc panowie
piłkarze – do dzieła!
Jarosław Grysiewicz
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Dwujęzyczne warsztaty
W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku odbyły się młodzieżowe polsko
– niemieckie warsztaty filmowe pod
nazwą „Matrix ReGeneracja”.
W dniach od 11 do 14 października 2010
roku gościliśmy w naszym Gimnazjum
grupę młodzieży niemieckiej z Reichstadt
- Gymnasium z Rothenburga ob der Tauber
(Bawaria). Uczniom towarzyszyły dwie
opiekunki, nauczycielki języka angielskiego
- Susanne Nagy i Sigrid Hahn. Organizacją wymiany młodzieży ze strony polskiej
zajęły się Agnieszka Kędzia oraz Joanna
Dwornicka - nauczycielki języka niemieckiego w naszej szkole.
Wizyta uczniów z Niemiec to wynik
współpracy między naszymi gimnazjami,
która została nawiązana rok temu. Pobyt
młodzieży w Czerwieńsku skoncentrowany
był wokół działań przewidzianych w projekcie „Polsko-niemieckich warsztatów ﬁlmowych”, ﬁnansowanym ze środków funduszu
Euroregionu Sprewa – Nysa - Bóbr oraz
Urzędu Miasta i Gminy w Czerwieńsku.
Głównym założeniem projektu jest zwiększenie świadomości kulturowej uczniów
oraz ich umiejętności językowych.
Podczas czterodniowej wymiany
kręciliśmy sceny do ﬁlmu „Matrix ReGeneracja”- nowej produkcji gimnazjalnego
koła ﬁlmowego. W realizację projektu
zaangażowana była grupa gimnazjalistów
z Czerwieńska. Warunkiem uczestnictwa
młodzieży polskiej w warsztatach była
aktywna praca na rzecz koła ﬁlmowego
„Filmucha”. Przygotowaniem zaplecza
filmowego zajęły się opiekunki koła:
Małgorzata Galik, Joanna Stanaszek,

Małgorzata Skalska i Dorota Litwa.
Zakończenie warsztatów przewidziane
jest w maju 2011 roku. Efekty pracy multi
kulturowej ekipy ﬁlmowej będą zaprezentowane w czerwcu 2011 roku na IV
Festiwalu Filmu z Przesłaniem.
Jeżeli chodzi o sam ﬁlm „Matrix ReGeneracja”, to porusza on problem subkultur
młodzieżowych. Pomysł na fabułę został
zaczerpnięty ze znanej futurystycznej
trylogii braci Wachowskich. Autorki
scenariusza (Małgorzata Galik, Joanna
Stanaszek) zauważają analogie pomiędzy
rzeczywistością wykreowaną w Matrix’ie,
a tą szkolną, gdzie mamy do czynienia
z różnymi światami. Pierwszy z nich kie-

rowany przez nauczycieli i drugi, który
tworzą uczniowie należący do subkultur.
Oba te światy nie są idealne. Młodzież, która wstępuje do subkultur, szuka akceptacji,
w grupach nieformalnych przestaje być
sobą, zakłada maski. Twórcy ﬁlmu „Matrix
ReGeneracja” pragną udowodnić, że tak
naprawdę liczy się indywidualność.
Oto krótka relacja uczestników projektu z przebiegu warsztatów:
Poniedziałek:
przyjazd uczniów z Rothenburga
Od godziny 17 z niecierpliwością
oczekiwaliśmy na przyjazd kolegów
i koleżanek z Niemiec. Gdy w końcu
przybyli około godziny 18, wybiegliśmy
całą gromadą przed szkołę i przywitaliśmy
ich gromkim „Hello”. Po obiedzie od razu
zabraliśmy się do pracy. Czekało nas nakręcenie sceny pt. „Przemiana”. Aktorzy
zostali przebrani w jednakowe uniformy
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- białe koszule, ciemne spódniczki i spodnie, a na głowy musieli założyć pończochy
i okulary. Wszyscy wyglądali jednakowo
i zabawnie. Przy samym przebieraniu było
sporo śmiechu. Następnie zaczęło się kręcenie. Scena polegała na tym, że uczniowie
kontrolowani przez nauczyciela (w tej roli
wystąpił Michael Junker) za pomocą
pilota, musieli wykonywać te same ruchy.
Na początku nie radziliśmy sobie z synchronizacją, ale w miarę powtórek było
coraz lepiej i coraz śmieszniej.
Wtorek: zwiedzanie Zielonej Góry
Bladym świtem, czyli już o 8.30
spotkaliśmy się przed szkołą. Tego dnia
czekał nas wyjazd do Zielonej Góry. Jadąc
autokarem zaczęliśmy nawiązywać coraz
lepsze kontakty z rówieśnikami. Po przybyciu na miejsce, udaliśmy się na spacer
z przewodnikiem po zielonogórskim deptaku. Po spacerze zrobiliśmy sobie kilka
zdjęć pod pomnikiem Bachusa. Następnie
udaliśmy się do Focus Parku na zakupy.
Co śmielsze osoby zaczęły nawiązywać
rozmowy z gośćmi. Niektórzy posługiwali
się językiem niemieckim, inne angielskim,
a jeszcze inne językiem gestów.

Po powrocie i obiedzie w szkolnej
stołówce, zaczęliśmy kręcić kolejne sceny. Najpierw pojedynek na miny między
Nemo (Tomkiem Perczyńskim), a Dejmonem (Achimem Rauch). A następnie
scenę zbiorową pt „Goci”. Aktorzy zostali
ucharakteryzowani na przedstawicieli
subkultury gotyckiej - ciemne makijaże,
czarne ubrania, ciężkie buty. Tańczyliśmy
pogo w klasie, rozrabialiśmy, nikt nie
słuchał nauczyciela. Bez obaw - wszystko
było pod kontrolą. Szaleństwo zakoń-

Sceny były nagrywane w plenerze
- na Wilczej. Najpierw odgrywaliśmy
scenę imprezy przy ognisku, a następnie
przeistoczyliśmy się w potwory. Dzięki
dobrej organizacji planu praca przebiegała sprawnie i udało nam się nakręcić
wszystkie planowane ujęcia.
Czwartek: do zobaczenia w maju
Czwartek minął bardzo szybko. Był
to dzień przeznaczony na montaż scenek.
Spotkaliśmy się w sali informatycznej

była bardzo podekscytowana możliwością
edycji ﬁlmu, gdyż wcześniej czegoś takiego nie robili. Trzeba przyznać, że nasi
przyjaciele bardzo szybko nauczyli się
obsługiwać ten program. Po zakończeniu
pracy nad scenkami, mogliśmy podziwiać
efekty ich pracy na dużym ekranie. Były
całkiem niezłe.
Na zakończenie warsztatów, uczniowie z Niemiec otrzymali od organizatorów projektu pamiątkowe zdjęcia,
książki i nagrania z planu. Pożegnaliśmy

czyło się w momencie kiedy nauczyciel
poczęstował uczniów magiczną miksturą,
po której wszyscy zbuntowani uczniowie
zamienili się w potulne baranki.

o godz. 9. Następnie oglądaliśmy tzw.
kiks’y czyli najśmieszniejsze nagrania.
Wszyscy patrzyli jak zaczarowani na
efekt swojej pracy. Było sporo śmiechu.
Po obejrzeniu scenek zabraliśmy się do
montażu sekwencji ujęć na programie
Pinnacle Studio. Młodzież z Niemiec

się gromkimi brawami i obiecaliśmy
utrzymywać kontakt. Mamy nadzieję,
że tak będzie, tym bardziej, że w maju
jedziemy z rewizytą do Rothenburga. Już
nie możemy się doczekać!
Dominika Madziejczyk,
Angelika Lipińska, Maciej Hołodowski

Środa: „Zum Geburtstag recht viel
Glück”, czyli „100 lat” po niemiecku
W środę nasza koleżanka z Niemiec
Katharina Fetz obchodziła 15-te urodziny. Od samego rana zaczęliśmy uczyć
się „100 lat” po niemiecku. Mateusz
i Krzysiek przynieśli gitary i zaczęliśmy
się integrować. Do południa odwiedziły
nas dwie ekipy reporterskie z TV Odra
oraz z Radia Zachód. Po udzieleniu
wywiadów usłyszeliśmy wszechobecne
słowo „Akcja!”.
Po obiedzie i uroczystym pokrojeniu
tortu przez Katharinę udaliśmy się do
przebieralni. Naszych charakteryzatorów
czekało sporo pracy. Musieliśmy przeistoczyć się w różne subkultury młodzieżowe:
panków, gotów, rastafarian, dyskotekowców, a nastepnie w zombie.
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Święto Niepodległości

