Nadjechały
zielone autobusy

w lutym
04.02. – gmina Czerwieńsk została laureatem XII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego
„Przyjaźni Środowisku”. Laureatów konkursu „Przyjaźni Środowisku”, który organizowany jest od 12
lat przez Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych, nagrodzono w trzech
głównych kategoriach: samorząd przyjazny środowisku, przedsiębiorstwo
przyjazne środowisku i promotor
ekologii.
04.02. – burmistrz Piotr Iwanus
uczestniczył w spotkaniu poświęconym
funkcjonowaniu infrastruktury kolejowej w województwie
lubuskim. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim
w Zielonej Górze.
04.02. – w Kawiarence „U Leona” w Czerwieńsku wystąpił
zielonogórski kabaret SŁUCHAJCIE. Organizatorami wieczoru
kabaretowego byli: Klub Zdecydowanych Optymistów i Kawiarenka „U Leona”.
10.02. – burmistrz Piotr Iwanus przebywał z roboczą wizytą
w Drebkau (Niemcy). Podczas spotkania z burmistrzem Drebkau
Dietmarem Horke, omówiono zakres współpracy pomiędzy
naszymi gminami w 2011 roku.
14.02. – w s i e d z i bi e Woje wó dzk i e go Funduszu
Ochrony Śro dow isk a w Z ielonej G órze, burmistrz
Piotr Iwanus podpisał aneks do umowy na dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej
w aglomeracji Czerwieńsk” – realizowanego w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007-2013.
14.02. – w Czerwieńsku odbyło się zebranie sprawozdawczowyborcze Samorządu Mieszkańców.
15.02. – w Leśniowie Wielkim odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Sołeckiej.
16.02. – w Laskach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Sołeckiej.
17.02. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
21.02. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego.
21.02. – burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w konsultacjach społecznych dotyczących Koncepcji Zagospodarowania Kraju do 2030 r. Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030 stanie się najważniejszym
długookresowym, krajowym dokumentem strategicznym,
dotyczącym zagospodarowania przestrzennego. Projekt
KPZK 2030 został opracowany na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku,
jednocześnie wpisując się w zintegrowany system zarządzania rozwojem Polski.
21.02. – w Dobrzęcinie odbyło się zebranie sprawozdawczowyborcze Rady Sołeckiej.
22.02. – w Bródkach odbyło się zebranie sprawozdawczowyborcze Rady Sołeckiej.
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23.02. – był najchłodniejszym dniem tegorocznej zimy. W Czerwieńsku, o godz. 7.00, termometry wskazywały (-22°C).
23.02. – w Sudole odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Sołeckiej.
24.02. – w Sycowicach odbyło się zebranie sprawozdawczowyborcze Rady Sołeckiej.
28.02. – w Leśniowie Małym odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Sołeckiej.

Czas zielonych autobusów
Trawestując znaną piosenkę, można by powiedzieć, że
„autobus zielony – ulicami mego miasta mknie”. Na rynek
przewozów podmiejskich wjechał pięknymi nowymi mercedesami zielonogórski PKS. Od marca dojeżdżamy już do
Zielonej Góry jego taborem.
Na stronie internetowej www.czerwiensk.pl znajdziemy
aktualne rozkłady jazdy na wszystkich liniach między Zieloną Górą a miejscowościami naszej gminy. Tam znajdziemy
również informacje na temat biletów i promocji, jakimi kusi
nas nowy przewoźnik.

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 14.03.2011 r., do druku przekazano 15.03.2011 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. No to mamy historyczne
wydarzenie – koniec historii MZK.
Od początku marca na przystankach
zatrzymują się już tylko zielone autobusy podmiejskie nowego przewoźnika
– zielonogórskiego PKS-u. Jak Pan
ocenia tę zmianę z perspektywy tych
pierwszych tygodni?
Piotr Iwanus: No cóż, przyznam,
że organizacyjnie to dość trudne przedsięwzięcie i jak to zwykle bywa, na
początku powstaje trochę problemów,
których nie da się przewidzieć tylko
w teorii. Dopiero praktyka codziennego funkcjonowania nowej struktury
uwypukla słabe strony, zwraca uwagę
na potrzebę poprawiania wstępnych
założeń, czy choćby korygowania
powstających błędów. To oczywiście
na bieżąco monitorujemy, słuchamy
uwag pasażerów i przekazujemy je
przewoźnikowi, by możliwie najlepiej
dostosować kursowanie autobusów do
oczekiwań mieszkańców gminy.
A.S.: A co w tych pierwszych dniach
funkcjonowania nowego przewoźnika
budzi wśród mieszkańców najwięcej
niezadowolenia?
P.I.: Chyba największym problemem
jest ilość przystanków na terenie Zielonej Góry. Okazuje się na przykład, że
znacznie więcej pasażerów chciałoby
wysiadać w pobliżu ulicy Naftowej,
a tam autobus się nie zatrzymuje. Podobnie rzecz ma się z godzinami niektórych kursów. Przekazujemy sygnały
od pasażerów w jakich godzinach tych
kursów powinno być więcej, a w jakich
czasem w ogóle można by je zredukować. Sprawa dostępu do przystanków
w Zielonej Górze jest już coraz bliższa
rozwiązania. Właścicielem przystanków jest miasto, natomiast zarządza
nimi Zarząd Dróg Miejskich i MZK.
Tutaj trafiamy na tzw. opór materii,
ale przewoźnik złożył już wniosek do
NSA o decyzję nakazującą udostępnienie ich innemu przewoźnikowi niż
MZK. Sprzymierzeńcem w tej sprawie

jest także prezydent miasta, który się
temu nie sprzeciwia. W dodatku mamy
w rękawie jeszcze jednego asa, w postaci precedensowego rozstrzygnięcia
podobnego problemu, z jakim wystąpił
inny przewoźnik. Chodziło o zgodę na
korzystanie z przystanków na terenie
Zielonej Góry. Jest w tej sprawie decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z 26 października 2010, nakładająca karę na miasto w wysokości 200
tys. złotych za odmowę udostępnienia
przystanków innej ﬁrmie przewozowej.
Zdaniem urzędu jest to próba monopolizacji usług na rynku przewozów i hamuje swobodny dostęp do rynku usług.
Zobaczymy, jak się sprawa rozwinie,
ale sądzę, że wszystko zakończy się
z pożytkiem dla mieszkańców.
Te pierwsze tygodnie pokazują, że
mimo tych problemów jakość usług
nie pogorszyła się, a wielu mieszkańców twierdzi, że uległa poprawie. Jest
niestety problem z ceną biletów jednorazowych dla uczniów i studentów, ponieważ tej grupie pasażerów ulgi przysługują tylko do biletów okresowych.
Są to tzw. ulgi handlowe. Podlegają one
rozliczeniu pomiędzy przewoźnikiem,
a gminą, która oczywiście tę różnicę
musi zrekompensować ze swojego budżetu. Obecnie nie stać nas na dopłaty
do tych biletów.
A.S.: Ten numer „U nas” obﬁtuje
z korespondencje z niemalże wszystkich gminnych placówek oświatowych.
Wszyscy nagle postanowili się pochwalić swoją aktywnością, a już z prawdziwym entuzjazmem wypowiadają się
na temat ferii zimowych, zwłaszcza
zimowiska w Karpaczu. W dodatku
wszyscy deklarują, że chcą szybciej,
dalej i w górę. To jakaś epidemia entuzjazmu?
P.I.: Ma pan oczywiście na myśli
wielki gminny projekt pod takim tytułem „Szybciej, dalej i w górę”, który
współﬁnansowany przez Unię Europejską pozwala nam w sposób zdecydowany i prawdziwie masowy zorganizować
wiele przedsięwzięć z zakresu organiza-

cji zajęć pozalekcyjnych. Realizowane
są one w wielu dziedzinach – m. in.
nauce, kulturze, sporcie, a skąd tyle informacji w naszej gazetce o zimowisku
w Karpaczu? To proste – po raz pierwszy
w historii gminy udało się prawie setkę
uczniów ze wszystkich gminnych szkół
wysłać razem na zimowisko w Karkonosze. To spektakularne wydarzenie, ale
przecież nie jedyne. Jestem przekonany,
że dwuletnia realizacja tego projektu
przysporzy młodzieży nie tylko emocji
i wspomnień, ale pomoże im rozwinąć
swoje zainteresowania i marzenia.
Samorząd stworzył do tego ﬁnansowe
i organizacyjne zaplecze – reszta zależy
już od prowadzących zajęcia. Jestem
przekonany, że jak zwykle spiszą się
na medal.
A.S.: Panie burmistrzu na koniec
nie podaruję sobie oczywiście okazji
do zapytania – a co tam Panie w inwestycjach?
P.I.: Obecnie prowadzone są przetargi
na planowane naprawdę wielkie remonty
w klubach i świetlicach wiejskich. Totalną modernizację przejdzie dom kultury
w Nietkowie i w Bródkach. Złożyliśmy
również wniosek do PROW na remont
wiejskich domów kultury w Laskach i Sudole, a także na budowę szatni przy boisku
w Nietkowie. W prawdziwie sprinterskim
tempie postępuje realizacja hali sportowej
i boisk w Nietkowicach. Początkowo
zakładaliśmy dwuetapowy cykl realizacji
– najpierw hala, a w drugim etapie boiska.
Tymczasem tempo prac jest tak duże, że
najprawdopodobniej wykonawca upora
się z całym zadaniem do końca wakacji.
Jeśli tak się stanie, to gminna inauguracja nowego roku szkolnego odbędzie się
w Nietkowicach.
Z innych bieżących zadań chciałbym jeszcze wymienić prowadzony po
zimie przegląd stanu dróg gminnych
i oczywiście ich naprawę. Przebudowana zostanie także ulica Osiedlowa
w Płotach.
Również prace ziemne przy zbiorniku retencyjnym postępują bardzo
sprawnie. Przepławka na Strużynie jest
już prawie gotowa. Z każdym dniem
wyłania się coraz wyraźniej kształt
przyszłej czaszy czerwieńskiego akwenu. Jego napełnienie zbliża się bowiem
milowymi krokami.
A.S.: Miejsce niestety nam się kończy, więc pozostaje mi podziękować za
rozmowę i do spotkania na łamach za
miesiąc.
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Gimnazjaliści zdobyli Warszawę
Członkowie szkolnego koła turystycznego „WBRÓD” wybrali się na podbój Warszawy. Zaplanowaliśmy zwiedzanie na dwa dni 17 - 18 lutego 2011 roku. Już
wczesnym rankiem byliśmy pełni emocji. Czekała nas podróż pociągiem.
O godzinie 10.30 Warszawa przywitała
nas śniegiem i lekkim mrozem, ale rozgrzewały nas emocje. Ruszyliśmy do Centrum
Nauki Kopernik. Przed naszymi oczami
rozpostarł się cudowny widok. Nad samą

Wisłą wznosił się ogromny gmach centrum.
Tutaj została połączona nauka i sztuka.
Zgromadzono 450 eksponatów w sześciu
tematycznych galeriach. Testowaliśmy
samodzielnie wiele urządzeń. Sprawdzaliśmy, jakie możliwości ma ludzki organizm.
Próbowaliśmy wpływać na otaczający nas
świat. Niektórzy zafascynowali się grą
na laserowej harﬁe. Odważni sprawdzali,
czy wygodniej leży się na piłkach, czy na
gwoździach. Innych zaskoczyła pogrążona
w mroku wystawa, która dawała okazję do

poznania własności światła oraz doświadczania różnego rodzaju iluzji optycznych.
Sprawdzaliśmy, jak działa laserowy podsłuch. Można by tak eksperymentować bez
końca, ale nas ograniczał czas. Musieliśmy
jechać na nocleg
do schroniska młodzieżowego.
Drugi dzień
był również pełen
atrakcji. Od rana
gościliśmy w budynku Sejmu i Senatu. Poczuliśmy
się bardzo ważni.
Przywitano nas
tam bardzo ciepło.
Miła pani przewodnik pokazała
nam sale sejmowe, ale również
kuluary. Mogliśmy doświadczyć historii i poczuć się jak
przyszli posłowie, ponieważ siedzieliśmy
w fotelach poselskich. To też ciekawe
doświadczenie. Po tej wizycie czekała na
nas cudowna warszawska Starówka. Zobaczyliśmy Zamek Królewski, kolumnę
Zygmunta, kamieniczki, piękną katedrę
św. Anny i wiele ciekawych miejsc. Pełni
wrażeń, ale też zmęczeni wracaliśmy do
swoich domów. Młodzieżą opiekowały
się nasze panie: Agnieszka Kostrzewa
i Joanna Dwornicka.

Rolnicy wybierają
przedstawicieli
W niedzielę 3 kwietnia
2011 r. odbędą się wybory do
Rad Powiatowych Lubuskiej
Izby Rolniczej. Głosowanie odbędzie się
w godzinach od 8.00 do 18.00. Lokal
wyborczy na terenie naszej gminy będzie
umiejscowiony w Miejsko Gminnym
Ośrodku Kultury w Czerwieńsku.
Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej
i Wojewódzka Komisja Wyborcza
informują, że spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania
zostanie udostępniony do wglądu
w siedzibie urzędu gminy od dnia 20
marca 2011 r. przez 5 dni w godzinach
pracy urzędu. Każdy rolnik może
sprawdzić, czy został w nim ujęty
i wnieść w tej sprawie zażalenie.
Czynne (wybierają) i bierne (są
wybierani) prawo wyborcze mają
członkowie izby, a więc:
a) podatnicy podatku rolnego (jeżeli
współmałżonek jest współwłaścicielem gospodarstwa to również posiada
takie prawo),
b) podatnicy z działów specjalnych
produkcji rolnej,
c) członkowie rolniczych spółdzielni
produkcyjnych posiadających w tych
spółdzielniach wkłady gruntowe.
Wszelkich informacji na temat
wyborów do izb rolniczych udzielają
Biura LIR: w Zielonej Górze - tel.
68 4537091, 453 70 92, w Gorzowie
Wlkp. - tel. 95 720 60 44

Kampania społeczna „Postaw na rodzinę”
Miło nam poinformować, że samorząd CZERWIEŃSKA,
po raz pierwszy jest uczestnikiem ogólnopolskiej kampanii:
„Postaw na rodzinę!” Organizatorem akcji jest Krakowska Akademia Proﬁlaktyki. Honorowy patronat nad kampanią w naszej
Gminie objął Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus.
Głównym przesłaniem przedsięwzięcia jest przekazywanie
informacji o roli rodziny w proﬁlaktyce oraz promowanie
odpowiedniego rodzicielstwa. Kampania wykorzystuje jedną
z najskuteczniejszych strategii proﬁlaktycznych – Strategię
Rozwijania Umiejętności Wychowawczych, zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Nie od dziś wiadomo, że stawianie na rodzinę
to najlepsza proﬁlaktyka. Badania naukowe udowodniły, że
inwestowanie w relacje rodzinne obniża ryzyko sięgania przez
dzieci po alkohol, narkotyki czy dopalacze! Właśnie, dlatego
organizatorzy stworzyli tę kampanię i zapraszają do wspólnego
działania.
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Organizatorzy projektu „Postaw na rodzinę"
przygotowali materiały
edukacyjne, przekazujące istotne treści proﬁlaktyczne. Stanowią one wyrazisty,
prosty przekaz. Zawierają zdjęcia ukazujące sytuacje
rodzinne, pogodne, pełne słońca i światła. W taki sposób
organizatorzy chcą promować rodzinę i budowanie więzi
rodzinnych. Materiały traﬁą do naszych mieszkańców m.in.
podczas pikników, imprez, spotkań informacyjnych, zajęć
edukacyjnych, organizowanych pod hasłem kampanii na
terenie Gminy. Ponadto wiele materiałów dystrybuowanych
będzie za pośrednictwem szkół.
Mamy nadzieję, że udział w kampanii uświadomi rodzicom
siłę ich wpływu na dziecko i nauczy doceniania zwykłych codziennych praktyk i gestów, które budują więź między rodzicami
a dziećmi i uczą prawdziwego bycia ze sobą.

„BABSKI WIECZÓR” w Ośrodku Kultury
„Babski wieczór” zorganizowany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury zgromadził w sali widowiskowej ponad 200 pań. Ta liczba wskazuje, jak bardzo, pomimo
wielu kontrowersji, przywiązane jesteśmy do tego święta.
Cieszy fakt, że kobiety, pomimo
rozlicznych obowiązków oderwały się na
chwilę od codziennego kieratu i skorzystały z oferty kulturalnej przygotowanej
specjalnie na ten wieczór.
Wieczór rozpoczął się wykładem Pani
Emilii Grzelak, właścicielki herbaciarni
Rot Cafe, która opowiedziała o właściwościach i zaletach herbat z różnych
stron świata. Panie kosztowały herbat
białych, zielonych, czarnych o różnych,
często egzotycznych smakach. W trakcie
degustacji na scenie pojawiła się CeFKa
czyli Czerwieńska Formacja Kabaretowa prezentując swój premierowy program

„O kobietach na wesoło”. Występ, ukazujący w nieco krzywym zwierciadle życie
rodzinne, wywoływał salwy śmiechu.
Wspomnieć należy, że FeFKa zapoczątkowała swą działalność w MGOK we
wrześniu ubiegłego roku pod kierownictwem Sławomira Kaczmarka, lidera
kabaretu Made in China.
Dzień Kobiet nie mógłby się odbyć
bez męskiej formacji Sześciopak. Panowie na tę okazję przygotowali specjalny
program, a także zadbali o to, aby żadna
z przybyłych pań nie pozostała bez kwiatka i symbolicznej lampki szampana. Wiel-

ką niespodzianką był pokaz bellydance
w wykonaniu Partycji Matusiak, która
w naszym ośrodku prowadzi sekcję tańca
brzucha (zapraszamy w każdy poniedziałek od godz. 19.). Upływający
czas umilał grą na pianinie pan
Piotr Prochocki. Na zakończenie niezwykle sympatycznego
wieczoru rozlosowano prezenty
ufundowane przez sponsorów,
wśród których znalazły się płyty,
książki, bielizna, artykuły gospodarstwa domowego, biżuteria, a także zaproszenie na obiad
oraz stylizacja. Serdecznie dziękujemy
wszystkim naszym darczyńcom. Mamy
nadzieję, że każda z obecnych Pań zabrała
ze sobą miłe wspomnienia i odwiedzi nas
ponownie w przyszłym roku.
Serdeczne podziękowania
dla dyrektor MGOK w Czerwieńsku
p. J. Matuszkiewicz za życzliwość
i umożliwienie spotkań opłatkowych
w Sali Domu Kultury.
Wspólnota „Żywego Różańca”
z Czerwieńska

Święto kobiet w Będowie
Dzień Kobiet – coroczne święto obchodzone 8 marca jako wyraz szacunku dla
ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Ustanowione zostało w 1910 roku. Można
przyjąć, że rodowodem tego święta były Matronalia, obchodzone w starożytnym
Rzymie w pierwszym tygodniu marca i związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta mężowie obdarowywali swoje
żony prezentami i spełniali ich życzenia. A w Będowie...?
Tradycyjnie już, w dniu 8 marca
w wiejskiej świetlicy odbyło się spotkanie
z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie zorganizował sołtys Ryszard Przygocki i Panie
z Rady Sołeckiej.

Dzieci
szkolne
zaprezentowały
program
słowno –
muzyczny...
Wierszyk dla
Pań recytuje
Ola Korszun

Wszystkim Paniom, życzenia wszelkiej pomyślności - także i tym , które na
spotkanie przybyć nie mogły - złożył
Sołtys, obdarowując Panie symbolicznym
kwiatkiem.
Podczas słodkiego poczęstunku, sołtys
przypomniał rodowód i ciekawą historię
święta kobiet na świecie, począwszy od
starożytności.
W dniu następnym Sołtys osobiście
odwiedzał i składał życzenia wraz z symbolicznym kwiatkiem Paniom, które
z względu na stan zdrowia na spotkanie
nie przybyły.
Obecny na spotkaniu p. Marek
Mroczek podał do wiadomości mało
znaną informację, że w 2007 roku
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło dzień 15 paź-

dziernika Międzynarodowym Dniem
Kobiet Wiejskich.
W związku z tą informacją Pan Sołtys,
już dzisiaj zaprasza do Będowa Panie
ze wszystkich wsi naodrzańskich gminy
Czerwieńsk, na spotkanie w dniu 15 października tego roku z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich.
Spotkanie poświęcone będzie zgodnie z intencją ONZ - sprecyzowaniu możliwych i koniecznych działań,
gwarantujących poprawę sytuacji kobiet zamieszkujących obszary wiejskie
nad Odrą.
Ps.
Ponieważ do jesieni jeszcze sporo
czasu, z pewnością przypomnimy o nim
w stosownym czasie.
nr 224 • 03.2011

U NAS

5

Z dziejów Czerwieńska
W wielu przedwojennych publikacjach, w tym w niezwykle popularnych książkach
adresowych, zawarto cenne informacje o dziejach naszego miasta i jego ludności.
Dzięki nim możemy ustalić nie tylko listę mieszkańców ale także ustalić czym
się na co dzień trudnili i pod jakim adresem mieszkali. W kolejnych artykułach
pragnę, wychodząc naprzeciw wielu prośbom, przybliżyć historię poszczególnych
ulic i osób przy nich mieszkających.
Nazwy ulic w dzisiejszym Czerwieńsku mają swoją genezę w tych, nadawanych przez jego przedwojennych mieszkańców. Ulica Zielonogórska to przedwojenna Grünberger Strasse (wychodząca
w kierunku Zielonej Góry), ulica Łężycka
to Lansitzerstrasse (w kierunku Łężycy).
Z kolei ulica Graniczna to przedwojenna
Grenzstrasse. Geneza jej nazwy sięga
1811 roku, kiedy to wytyczono dokładne
granice miasta, które biegły m.in. właśnie
dzisiejszą ulicą Graniczną. Na zachód od

celowo lub błędnie człon „Blumberger”
przetłumaczono jako pochodzący od
niemieckiego słowa die Blumen (kwiaty). W ten sposób powstała nazwa: ulica
Kwiatowa. Gdyby pójść według zasady,
którą zastosowano do ulicy Lansitzerstrasse, tłumacząc ją jako ulica Łężycka,
nazwa dzisiejszej ulicy Kwiatowej powinna brzmieć: ulica Brodowska.
Spośród mieszkańców Czerwieńska,
przy ulicy Kwiatowej mieszkali dwaj,
o których życiu wiemy nieco więcej.

łymi mieszkańcami dzisiejszej ulicy
Kwiatowej byli: dom nr 1 – spedytor
i handlarz węglem Friedrich Schulz; nr
3 – kierowca Alfred Fietze, pracownik
banku Karl Ludwig Müller; nr 4 - wdowa Pauline Gutsche, opiekunka Selma
Feist, konduktor pocztowy Robert Höricke, posiadaczka domu Pauline Liersch,
murarz Erich Pethe, rolnik Fritz Schulz;
nr 5 – fryzjer Georg Busche, rencista
Richard Paulich; nr 7 – gospodarz Nikolau Dexheimer, Eduard Hentschel,
rencistka Auguste Irmler, Emil Müller,
mleczarz Paul Neumann; nr 8 – wdowa
Berta Berthold, górnik Paul Bischoff,
Martha Klose, ceglarz Robert Klose,
pracownik Hermann Feist, pracownica
Pauline Lagotz, wdowa Auguste Peiler,
pracownik budowlany Gustav Rausch,
żeglarz Wilhelm Witzlau; nr 9 – ceglarz
Wilhelm Künzel, asystent kolejowy
Heinrich Pöser; nr 10 - wdowa Berta
Humann, murarz Robert Jarosch; nr 11
– Arno Wirth; nr 12 – murarz Wilhelm
Kleu; nr 13 – wdowa Luise Herzog, stolarz Willi Rüdiger, pracownik Friedrich
Walter; nr 14 – maszynista Emil Enge,
sprzątaczka Pauline Kattner.
Przemysław Góralczyk

ulicy Granicznej wytyczono ulicę Zachodnią (Weststrasse), od Rynku (niem. Markt)
w kierunku dworca biegła ulica Kolejowa
(Bahnhofstrasse). Pozostałe ulice nosiły
nazwy: dzisiejsza ul. Boczna - SchlesischNettkower-Strasse (biegnąca w kierunku
Nietkowa), ulica Młyńska – Mühlweg,
Polna – Wiesenweg, ulica Składowa – Ladestrasse, ulica Rycerska – Ritterstrasse,
ulica Strzelecka – Schützenstrasse, ulica
Spokojna – Kaiser-Wilhelm-Allee, ulica
Ogrodowa - Gartenstrasse. Trudne natomiast jest do określenia położenie trzech
ulic (Bergstrasse, Kl. Schulstrasse, Gr.
Schulstrasse – prawdopodobnie ul. ks. Ludwika Muchy) i jednego placu (Hindenburgplatz). Większość przedwojennych
nazw, jak widać, pozostała niezmieniona,
przetłumaczono je na język polski. Także
przedwojenna numeracja domów w wielu
przypadkach pozostała bez zmian.
Ciekawostką jest nazwa dzisiejszej
ulicy Kwiatowej. Przed 1945 rokiem
funkcjonowała ona jako ulica Blumbergerstrasse. Oznaczało to wówczas tyle,
co ulica wychodząca w kierunku miejscowości Brody (niem. Blumberg). Po wojnie
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Pierwszym z nich był Leonard Paulig,
mieszkający w domu o numerze 3,
właściciel fabryki czapek „Leoparo”,
która to nazwa pochodziła od 3 sylab
oznaczających „Le” – Leonhard, „pa”
– Paulig, „ro” – Rothenburg a. Oder.
Drugim był przedwojenny burmistrz
Czerwieńska – Ernst Bogsch, mieszkający w domu o numerze 6. Pozosta-

PS Szanowni Czytelnicy! Jeśli jesteście w posiadaniu ciekawych informacji o przedwojennych mieszkańcach
Czerwieńska, macie kontakt z rodzinami
dawnych właścicieli, a w zbiorach interesujące i nieznane zdjęcia lub dokumenty,
proszę o kontakt. Będę wdzięczny za każdą
nawet najmniejszą wzmiankę, która rozszerzy moją wiedzę o historii Czerwieńska, a jednocześnie pozwoli mi przekazać
zebrane wiadomości szerszemu gronu
odbiorców. Wszelkie informacje, skany
zdjęć lub dokumentów proszę przesyłać na
adres: przemyslawgoralczyk@tlen.pl

„I Ty także możesz pomóc
mojemu dziecku”
W odpowiedzi na zamieszczony w Internecie apel rodziców ciężko chorej,
małej Antoniny z Sudołu, uczniowie naszego Gimnazjum nie pozostali obojętni
i okazali wielkie serce.
Klasy IIa, IIIc i IIId zorganizowały
akcje charytatywne na terenie szkoły,
a wspierali ich w tym wychowawcy:
A. Kwaśniewska, A Łokotko i D. Grześkowiak.
Uzyskane środki przekazano na potrzeby rehabilitacji dziecka i wpłacono na
specjalne konto Caritas.

Jasełka w Nietkowicach
Pragnąc jeszcze raz poczuć przez chwilę atmosferę minionych Świąt Bożego
Narodzenia, zorganizowano w Publicznej Szkole Podstawowej w Nietkowicach
Jasełka. Nosiły one tytuł Przyjdź mój Jezu.
Uroczystość odbyła się 12 stycznia
2011 roku w gmachu placówki, która,
jak zawsze, wypiękniała na tę okazję.
Zadbały o to: Katarzyna Piontkowska,
Barbara Frydryk, Wiesława Kucharczyk – koordynatorki przedsięwzięcia.
Przybyłych do szkoły gości, nauczycieli, pracowników administracji oraz
uczniów przywitała dyrektor szkoły – Renata Strzelecka. W swoim wystąpieniu
podkreśliła ona, że koniec roku i początek
nowego to okazja do tego, aby podsumować to, co już się wydarzyło i zastanowić
nad przyszłością.
Mówiąc o tym, co minione, prelegentka wskazała, że istotnymi wydarzeniami
w historii placówki były: rozpoczęcia
budowy sali gimnastycznej oraz pozyskanie sponsorów. Renata Strzelecka podkreśliła, iż: w szkole zaszło wiele zmian,

m.in. pierwsze dni życia Chrystusa, hołd
złożony Mu przez trzech władców.
Należy nadmienić, że młodzi aktorzy
w strojach uszytych specjalnie na potrzeby spektaklu przez Bożenę Siwicką
zaprezentowali się świetnie. Istotnymi
elementami ich występu były: wykonana
na flecie kolęda oraz śpiew. Gromkie
brawa, które otrzymali z pewnością
wynagrodziły im stres i tremę związane
z występem.
Uroczystość uświetniły swoją obecnością oraz prezentacją jednej z kolęd
członkinie zespołu Ale Baby. Panie
po raz kolejny przekonały zgromadzonych, że, będąc na emeryturze, można
w kreatywny sposób spędzać czas. Jest
to kolejna mądra lekcja dla uczniów PSP
w Nietkowicach.
Ostatnia faza uroczystości miała miejsce już w kuluarach, dokąd zaproszono
gości na słodki poczęstunek. Dyrektorzy

zaprzyjaźnionych szkół z gminy Sulechów – Janusz Krzyniak, Sławomir
Klementowski oraz Renata Strzelecka
żywiołowo dyskutowali na temat rozwoju
poszczególnych placówek. Podkreślano
konieczność ich udziału w różnego rodzaju projektach.
Spotkanie w szkole w Nietkowicach
stało się okazją do złożenia przybyłym
życzeń noworocznych. Renata Strzelecka uczyniła to, cytując Józefa Tischnera. Napisał on: może jesteśmy na tym
świecie po to, żeby na końcu powtórzyć
najpiękniejsze słowa, jakie Pan Bóg wypowiedział w dniu naszego stworzenia
„Dobre było”.
Niech cytat ten będzie pointą noworocznej uroczystości, która miała miejsce w Publicznej Szkole Podstawowej
w Nietkowicach.

Kolejny krok w nowoczesność
leśniowskich uczniów
Szkoła była, jest i będzie znaczącą częścią życia każdego dziecka, rodzica i nauczyciela. Dobrze, gdy czas w niej spędzany przynosi korzyści – rozwija, bawi
i kształci pożądane postawy, uczy także estetyki i szacunku do pracy innych.

zyskaliśmy pomoc i wsparcie ze strony
Urzędu Gminy i Miasta Czerwieńsk.
Kolejne podziękowania skierowała
pod adresem osób, które wzięły udział
w przedsięwzięciach, które wymagały
dodatkowego zaangażowania.
Zapoznając zgromadzonych z planami odnośnie szkoły, przemawiająca
zwróciła uwagę na fakt, że celem
wszystkich podejmowanych w placówce
działań są sukcesy jej wychowanków.
Szkoła ma stać się: miejscem na miarę
XXI wieku – z nowoczesną salą gimnastyczną, miejscem i placem zabaw, centrum multimedialnym – kontynuowała
dyrektor Strzelecka.
W drugiej części uroczystości zaprezentowano krótką formę teatralną nawiązującą do scen biblijnych. Przedstawiono

Gdy się przejeżdża przez Leśniów
Wielki, wzrok przyciąga kolorowy, pastelowy budynek miejscowej szkoły. Nowe
okna, wyremontowane pomieszczenia,
nowe wyposażenie, wciąż powiększająca
się baza pomocy naukowych powodują,
że szkoła staje się miejscem, gdzie młody
człowiek może świetnie wystartować, aby
osiągnąć w życiu sukces.
W parze z rozwojem bazy technicznej
idzie troska o rozwój intelektualny dzieci.
Oprócz zajęć obowiązkowych, zajęć pozalekcyjnych, konkursów, zajęć sportowych
proponowanych przez szkołę, leśniowscy
uczniowie mogą skorzystać z całej gamy
niezwykle interesujących propozycji w
ramach projektu „SZYBCIEJ, DALEJ,
W GÓRĘ”, realizowanych przez Gminę
Czerwieńsk ze środków UE.
Każdy z uczniów może znaleźć dla
siebie zajęcia, gdzie będzie pogłębiał,

rozwijał swoje zainteresowania oraz
takie, gdzie będzie poznawał nowe dziedziny. Będzie można śpiewać w chórze,
uczyć się nowych technik plastycznych,
technik filmowych i fotograficznych,
mówić po angielsku i niemiecku, śledzić
przyrodę w Zielonym Patrolu, niwelować wady postawy podczas gimnastyki
korekcyjnej, poznawać historię regionu
czy praktycznie poznawać zasady ruchu
drogowego.
Wszystkie te zajęcia: już odbywające
się w naszej szkole i te nowe, gwarantują
pełniejszy, bardziej harmonijny rozwój
leśniowskich dzieci, a tym samym odważniejsze poruszanie się po wciąż rozwijającym się świecie. Świetnie, że nasi
uczniowie mają możliwość skorzystania
z tych propozycji. Są mądrzy, więc tej
szansy na pewno nie zmarnują.
A. Batóg
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Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
(sołtysi, rady sołeckie, SMM Czerwieńsk)
VI kadencja w latach 2011-2015
BĘDÓW
Sołtys – Ryszard Przygocki
- tel. 68 352 21 42
Rada Sołecka:
1. Stefania Hołobodowska
2. Danuta Malec
3. Genowefa Meckaniak
4. Urszula Murzyn
5. Wacława Przygocka
BRÓDKI
Sołtys – Marek Zieleziński
- tel. 68 352 21 18
Rada Sołecka:
1. Grażyna Greczycho
2. Małgorzata Mokrzecka
3. Dariusz Szewców
CZERWIEŃSK
Przewodniczący SMM –
Tadeusz Skowroński
- tel. 68 45 49 085
Rada Mieszkańców Miasta:
1. Anna Kokowicz

2. Wiesław Kwaśniewski
3. Bogumiła Migdał
4. Dariusz Nowak
5. Krzysztof Patrzykąt
6. Lubomir Rotko
7. Zygmunt Świniarek

LEŚNIÓW WIELKI
Sołtys – Jerzy Majkut
- tel. 68 321 18 21
Rada Sołecka:
1. Szymon Bugajny
2. Stanisław Maciejewski
3. Andrzej Olszewski
4. Jadwiga Roziel
5. Krystyna Rosińska

PŁOTY
Sołtys – Aleksander Motykiewicz
- tel. 68 327 87 66
Rada Sołecka:
1. Janusz Kubicki
2. Andrzej Owczarz
3. Edward Rudnicki
4. Jerzy Stasiński
5. Teresa Śmiałek

LEŚNIÓW MAŁY
Sołtys – Radosław Warszawski
- tel. 68 321 17 20
Rada Sołecka:
1. Wioletta Nieściór
2. Katarzyna Kałużna
3. Janusz Adamek
4. Krystyna Skoczylas
5. Kazimierz Masłowski

SUDOŁ
Sołtys – Ewa Przychodzka
- tel. 68 321 18 41
Rada Sołecka:
1. Małgorzata Matuszczak
2. Kazimierz Rybski
3. Mariusz Suchecki

DOBRZĘCIN
Sołtys – Rafał Grzona
- tel. 664 407 961
Rada Sołecka:
1. Anita Flis
2. Marlena Augustyniak
3. Joanna Rynkiewicz

NIETKOWICE
Sołtys – Stanisław Konieczny
- tel. 68 352 22 70
Rada Sołecka:
1. Leon Bubieńczyk
2. Sebastian Harber
3. Waldemar Kielka
4. Katarzyna Wajler - Kielka
5. Halina Woźniakowska-Pyrka

LASKI
Sołtys – Beata Domagała
- tel. 68 327 80 65
Rada Sołecka:
1. Marzena Garbaciak
2. Eugeniusz Jadczak
3. Urszula Zawisza-Chruściel
4. Monika Malinowska
5. Elżbieta Bogdanowicz

NIETKÓW
Sołtys – Halina Kaźmierczak
- tel. 68 327 83 18
Rada Sołecka:
1. Jan Doliński
2. Beata Kłos - Wygas
3. Bronisław Olechnowicz
4. Jan Orzechowski
5. Zbigniew Siuda

WYBORY JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
Ilość osób uprawnionych
do głosowania
(stan na dzień
31.12.2010 r.)
187
100
3308
93
420
181

Ilość osób
uczestniczących
w zebraniu
(wg list obecności)
53
19
83
53
71

15.02.11
02.03.11

444
523

24
50

03.03.11

1042

115

07.03.11
23.02.11
24.02.11
10.03.11
04.03.11

789
112
220
97
107
7623

47
22
78
27
13
733

Lp.

Miejscowość

termin
zebrania

1.
2.
3.
4.
5.

Będów
Bródki
Czerwieńsk
Dobrzęcin (w tym Wyszyna)
Laski

01.03.11
22.02.11
14.02.11
21.02.11
16.02.11

6.

Leśniów Mały

28.02.11

7.
8.

Leśniów Wielki
Nietkowice
Nietków
9.
(w tym: Boryń, Piaśnica)
10.
Płoty
11.
Sudoł
12.
Sycowice
13.
Wysokie
14.
Zagórze
Ogółem:
Frekwencja: 9,6%

8

nr 224 • 03.2011

U NAS

SYCOWICE
Sołtys – Cezary Woch
- tel. 68 327 79 81
Rada Sołecka:
1. Mariusz Bakalarski
2. Alicja Gąsiewska
3. Czesław Lipiński
4. Renata Pałucka
WYSOKIE
Sołtys: Sylwia Rogowicz
- tel. 68 327 80 64
Rada Sołecka:
1. Marzena Borek
2. Ewa Rogowicz
3. Edward Rogowicz
4. Henryk Zaboklicki
ZAGÓRZE
Sołtys – Jerzy Jarowicz
- tel. 68 321 90 51
Rada Sołecka:
1. Grzegorz Bowej
2. Mirosława Kołodziej
3. Patryk Sadowski

W dniu 14 lutego 2011 r.,
podczas zebrania
wyborczego mieszkańców
miasta Czerwieńsk
zostałem ponownie
wybrany Przewodniczącym
Samorządu Mieszkańców
Miasta Czerwieńsk.

78

Za powierzone mi zaufanie
wszystkim uczestnikom
zebrania dziękuję
i postaram się dobrze
wykonywać powierzone
obowiązki.
Przewodniczący
SMM Czerwieńsk
Tadeusz Skowroński

„Gdzie chcielibyście polecieć samolotem?” – zapytałam dzieci z najmłodszej
grupy w przedszkolu w Czerwieńsku.
- „Na basen” – odpowiedział radośnie
chłopiec, który w ostatni weekend bawił
się na basenie.
- „Na działkę” – zaproponowała
dziewczynka.
Jak widać propozycje dzieci wiążą się
ściśle z ich osobistymi przeżyciami, z wydarzeniami dnia codziennego i z najbliższym
otoczeniem. Ich wypowiedzi nie wybiegają
ani daleko w przeszłość, ani tym bardziej
w przyszłość. Dzieci żyją teraźniejszością
i tego dorośli mogą im pozazdrościć. Warto
jednak by każdy dzień naszej pociechy

był wartościowy, bo „tu i teraz” kształtuje
małego człowieka na jego dorosłe życie.
Nauczyciele starają się pomóc rodzicom
we właściwym rozwoju ich dzieci nie tylko
zapełniając maluchom czas, gdy rodzice są
w pracy. Również starają się poświęcać czas
po pracy zachęcając całe rodziny do uczestnictwa w różnych uroczystościach, zebraniach, warsztatach i zajęciach otwartych.
Każda z tych form współpracy z rodzicami
ma swoją specyﬁkę i wartości.
Dzisiejsze wieści z przedszkola zostaną
poświęcone zajęciom otwartym, gdyż są
one najbardziej wartościowe. Wydaje się
jednak, że czasem rodzice nie zauważają
ich wartości. Na ostatnich zajęciach w jednej z grup na 26 osób w grupie przyszło
tylko pięcioro dzieci z rodzicami.
Dlaczego warto poświęcić czasem godzinkę i przyjść z dzieckiem popołudniu
do przedszkola na zajęcia otwarte? Oto
kilka argumentów, które może przekonają
rodziców do liczniejszego uczestnictwa
w tej dodatkowej formie zabaw organizowanych przez przedszkole:
1. Zajęcia otwarte mogą łączyć w sobie
kilka form: wyuczoną prezentację charakterystyczną dla uroczystości, wspólną
zabawę dzieci z rodzicami, która charakteryzuje zajęcia warsztatowe oraz zebranie,
gdyż jest również czas na swobodną rozmowę między nauczycielem a rodzicem.

2. Zajęcia otwarte pozwalają rodzicom
lepiej poznać swoje dziecko, zaobserwować
jak zachowuje się ono w grupie. Oczywiście bywa, że pociecha inaczej zachowuje
się podczas codziennego pobytu w przedszkolu, gdy nie ma rodziców, a inaczej
gdy rodzic jest obok, ale wtedy można tez
porozmawiać z nauczycielem o zmianach
w zachowaniu dziecka. Pozwoli to być
może na znalezienie przyczyn zachowania
i sposobów na korygowanie gorszych zachowań, a rozwijanie lepszych.
3. Zajęcia otwarte, jak i warsztatowe
lub uroczystości wzmacniają więzi między rodzicami a dziećmi.
4. Rozszerzają wiedzę rodziców o tematy wychowawczo-pedagogiczne, dając pomysły na wspólne zabawy również w domu.
Przykładowo na ostatnich zajęciach otwartych w najmłodszej grupie oprócz zabaw
rozwijających mowę, wyobraźnię można
było poznać jedną część metody „Klucz do
uczenia się” Galiny Dolya – „Od bazgrania
do pisania” wraz z dobrze korespondującą
z nią metodą Doroty Dziamskiej „Edukacja przez ruch”. Dzięki tym metodom
dzieciom wystarczy kilka, kilkanaście minut
by jednocześnie rozwijać w zabawie umiejętności manualne, ruchowe, rytmiczne,
angażując dwie półkule mózgowe, a więc
korzystając w pełni z bogactwa jakie kryje
nasz organizm. Oprócz tego poprzez takie
zabawy wychowujemy dziecko, gdyż uczy
się ono samoregulacji, pewnej dyscypliny,
panowania nad swoim ciałem, a więc też
nad emocjami.
Mam nadzieję, że te kilka argumentów
przekona rodziców, że czasem warto poświęcić godzinkę swojego wolnego czasu

na uczestnictwo w zajęciach otwartych
i warsztatowych, które może wymagają
więcej zaangażowania od rodziców niż pasywna obecność na uroczystościach przedszkolnych, ale jak wiadomo, to co wymagające często jest też bardziej wartościowe.
Dziękuję rodzicom, którzy pojawiają się na
zajęciach otwartych i warsztatowych. Życzę
też nauczycielom szkół podstawowych
i gimnazjalnych by kontynuowały tradycje
zajęć otwartych obecnych w przedszkolach,
bo w każdym wieku ważne jest wzmacnianie więzi rodzinnych, bogata współpraca
z rodzicami i wymiana doświadczeń.
Warto jeszcze na koniec dodać kilka
słów o „Dniu owoców, warzyw i soków”
z programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, który odbył się 22 lutego w grupie
Biedronek. Dzieci poznawały owoce
i warzywa wszystkimi zmysłami, nawet
słuchem, gdyż tego dnia odbył się też koncert Filharmonii Lubuskiego Biura koncertowego pt.: „Na jarmarku”. Muzycy grali
wyśmienicie na warzywach i owocach.
Dziś kilka zdjęć właśnie z tego wyjątkowo
smacznego dnia oraz z zajęć otwartych pt.:
„Ślady samolotu na niebie”.
B.F.

Przekaż 1% podatku
Każda osoba ﬁzyczna może zdecydować,
co jest ważne i warte wsparcia przekazując
1% należnego podatku na konto wybranej
organizacji. Z nadzieją, iż docenią Państwo
wagę edukacji przedszkolnej i możliwość
podjęcia działań w kierunku wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z obszaru wiejskiego zwracamy się z prośbą o wsparcie Stowarzyszenia Mieszkańców Lasek. Wspierając
naszą organizację pomożecie Państwo w realizacji takich działań jak:
• prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Laskach
• tworzenie warunków do rozwoju dzieci
• podnoszenie wiedzy, umiejętności i kultury dzieci
Przekazanie nawet najmniejszej kwoty ma głęboki sens. Ten gest stanie się wyrazem przynależności Państwa do grona cichych darczyńców, którzy każdego roku
wspierają organizacje pożytku publicznego. Z drugiej strony przyczyni się do zrealizowania działań z zakresu edukacji i wychowania, które bez tej jednej wpłaty mogą
pozostać jedynie marzeniami.
Stowarzyszenie Mieszkańców Lasek, Laski 3A, gm. Czerwieńsk
Numer KRS: 0000096535, e-mail: stowarzyszenie_opp@interia.pl
Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy
Zarząd Stowarzyszenia oraz dzieci z Niepublicznego Przedszkola w Laskach
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Szkolne echo
czerwieńskiej podstawówki
„Hu,hu,ha nasza zima zła” – chciałoby się tak rzec, ale dzieci lubią zimę. Szczególnie ten czas, kiedy są ferie, czyli czas zimowej laby uczniów.
W tym roku ferie zimowe trwały od 31
stycznia do 12 lutego. Oferta spędzenia tego
czasu była bogata i ciekawa. W ramach realizacji projektu „Szybciej, dalej i w górę” ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w szkole było prowadzone zimowisko
dla dzieci z klas I-III. Tak odpoczywały
dwie grupy maluchów. Natomiast dzieci
starsze skorzystały z wyjazdowej formy
odpoczynku i były w górach, w Karpaczu.
Dzieciaki w szkole spędziły czas
na rozgrywkach sportowych i intelektualnych. Uczestniczyły w warsztatach
plastycznych. Wyruszyły na podbój
Czerwieńska zaopatrzone w aparaty fotograﬁczne. Potem uczyły się jak zapisywać
wykonane zdjęcia na płytę – zresztą każdy
„młody fotograf” otrzymał taką płytę ze
zdjęciami na pamiątkę.
Na zimowisku dzieci tańczyły, bawiły
się i radośnie spędzały czas. Były również
na wycieczkach w Zielonej Górze – w kinie, w teatrze, w sali zabaw.
Dzieci ze starszych klas (V-VI) będąc
w Karpaczu skorzystały z nauki jazdy
na nartach. Podziwiały piękno górskiego
krajobrazu podczas pieszych wycieczek.
Uczyły się języka angielskiego, a w wolnych chwilach spędzały czas na dyskotece,
grach i zabawach integracyjnych i innych
przyjemnościach. Wszyscy uczestnicy ferii, czy to wyjazdowych, czy stacjonarnych
stwierdzili, że był to czas wspaniały i emocjonujący. Każdy z nich chciałby jeszcze
kiedyś spędzić tak ciekawie czas.
Ale czas nie czeka, czas ucieka, toteż ferie
to już tylko piękne wspomnienia. Teraz jest
czas nauki i normalnej pracy. Dzieci oprócz
nauki na lekcjach realizują swoje zainteresowania, zdolności na różnych zajęciach
pozalekcyjnych. W lutym nasi uczniowie
odnieśli sukcesy sportowe. Zajęli:
• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu
w koszykówce dziewcząt,
• II miejsce w Mistrzostwach Powiatu
w piłce ręcznej chłopców.
Inni przygotowują się do konkursów:
matematycznego, recytatorskiego, języka
niemieckiego i angielskiego, które będą
się odbywały już niedługo.
Wielu naszych uczniów uczęszcza na
różne zajęcia, które nie odbywają się w szkole. Na nich dzieci realizują swoje marzenia
i pasje. Uczestniczą w różnych imprezach
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kulturalnych – niekiedy dzieląc się swoimi
wrażeniami. Oto fragment wypowiedzi
uczennicy kl. IV c – Zuzanny Cymer – młodej adeptki sztuki gry na fortepianie:
(…) W piątek 25 lutego w Pałacu
Książęcym w Żaganiu odbył się recital
Marcina Koziaka – utalentowanego
pianisty, uczestnika ubiegłorocznego Konkursu Chopinowskiego, studenta III roku
Akademii Muzycznej w Krakowie.
Cieszę się, że mogłam tam być dzięki
„Gazecie Lubuskiej” sponsorowi medial-

nemu XVI Konkursu Pianistycznego im.
Haliny Czerny – Stefańskiej.
Jestem pod wrażeniem muzyki Fryderyka Chopina i Franciszka Liszta
oraz niesamowitej gry Marcina Koziaka.
Słuchanie gry na żywo, w sali zamkowej,
było bardzo przyjemne. Wyobrażałam
sobie, że raz Fryderyk Chopin siedzi
przy fortepianie, a raz Franciszek Liszt
i pięknie gra, a moje serce biło wtedy tak
głośno, że je słyszałam.
Marcin Koziak jest bardzo sympatyczny. Nawet chwilkę ze mną rozmawiał.
Dostałam od niego dedykację z podpisem,
którą zachowam na pamiątkę. Życzę
wszystkim takich przeżyć (…).
Życzymy wszystkim uczniom takiej
pasji jaką ma Zuzia.
Korespondentki SP w Czerwieńsku:
Zoﬁa Blandzi i Wiesława Śliwińska

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku serdecznie zaprasza
do udziału w Konkursie Wielkanocnym
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

REGULAMIN KONKURSU NA PALMĘ WIELKANOCNĄ (praca zbiorowa).
Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie mogą uczestniczyć grupy for- 3. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę:
- nazwa instytucji bądź organizacji
malne i nieformalne z gminy Czerwieńsk i gminy
(np. SP Czerwieńsk, KGW Płoty)
partnerskiej Rothenburg – konkurs otwarty.
- miejscowość,
2. Warunkiem udziału jest wykonanie tradycyj- imiona i nazwiska autorów,
nej palmy wielkanocnej przy użyciu naturalnych
- mile widziany krótki komentarz do pracy.
tworzyw i tradycyjnych form zdobniczych.
3. Głównym kryterium oceny prac będą walory 4. Konkurs rozstrzygnięty będzie w trzech
artystyczne i estetyczne, wzorowanie się na trady- kategoriach wiekowych:
- Junior (dzieci z przedszkoli i szkół podcjach ludowych oraz inwencja twórcza autorów.
stawowych)
Uwagi:
- Młodzik (szkoła gimnazjalna i ponad1. Wysokość palmy: do 2,8 m.
gimnazjalna),
2. Palma powinna mieć stabilną konstrukcję
- Senior (dorośli)
umożliwiającą jej pionowe ustawienie.
REGULAMIN KONKURSU NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ (praca indywidualna).
Zasady uczestnictwa:
- miejsce zamieszkania,
1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy
- mile widziany krótki komentarz do pracy.
z gminy Czerwieńsk – konkurs otwarty indy2. Konkurs rozstrzygnięty będzie w trzech
widualny.
2. Warunkiem udziału jest wykonanie pisanki kategoriach wiekowych:
- Junior (dzieci z przedszkoli i szkół podwielkanocnej – technika dowolna.
stawowych),
3. Głównym kryterium oceny prac będą walory
- Młodzik (szkoła gimnazjalna i ponadgimartystyczne i estetyczne, nawiązanie do tradycji
nazjalna),
wielkanocnych oraz inwencja twórcza autorów.
- Senior (dorośli)
Uwagi:
1. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę: 3. Prosimy o zabezpieczenie pracy przed
uszkodzeniem.
- imię i nazwisko autora,
- wiek,
UWAGA!
• Warunkiem udziału w konkursach jest dostarczenie prac do Miejsko – Gminnego Ośrodka
Kultury do dnia 14 kwietnia 2011 r.
• Prace nie posiadające metryczki nie będą
oceniane.
• Za prace uszkodzone w transporcie organizator nie odpowiada.
• Wszystkie prace biorące udział w konkursie

będą wyeksponowane w formie wystawy na
Kiermaszu Wielkanocnym w dniu 16 kwietnia
2011 r. Wówczas nastąpi również ogłoszenie
wyników konkursu.
• Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na
ekspozycję prac, publikacji nazwisk i wizerunku
autorów w środkach masowego przekazu.
• Prace zgłoszone do konkursu oceni jury, które
wyłoni laureatów i przyzna nagrody i wyróżnienia.

Klub odkrywców i nie tylko
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nietkowicach mogą śmiało zaliczyć tegoroczne ferie do niezwykle udanych.
W ramach projektu: Szybciej, dalej i w górę. Wysoka jakość oświaty w Gminie Czerwieńsk zorganizowano im wypoczynek
dwojakiego rodzaju – stacjonarny i wyjazdowy. Część uczniów udała się do Karpacza, by tam między innymi pobierać lekcje
jazdy na nartach, zwiedzać górskie okolice i oczywiście uczyć się języka obcego.
Szesnaście osób pozostało w Nietkowicach, by codziennie wytrwale
uczęszczać do szkoły. O wagarowaniu
nie było mowy, gdyż zaproponowana
im oferta zajęć była imponująca. Opieki
nad dziećmi podjęły się – w pierwszym

tygodniu – Barbara Frydryk, w drugim
zaś Paulina Gajna.
Obie nauczycielki starannie zaplanowały wszystkie działania, dążąc do
tego, by uczniowie mogli uczestniczyć w
różnych formach aktywności. Dzieciom
zaproponowano między innymi: zabawy
integracyjne, zajęcia rekreacyjno – sportowe, warsztaty plastyczne. Miłośnicy gier
umysłowych mogli spróbować swoich
sił, stając w szranki z innymi. Tych zaś,
którym nie obcy jest ruch, zachęcono do
nauki tańca. Barbara Frydryk otworzyła
dla milusińskich Klub Odkrywcy. Paulina Gajna dowiodła zaś, że, dysponując
solą, mąką i ciekawym pomysłem, można
stworzyć ciekawe przedmioty.

Ferie w Leśniowie
- przyjemne i pożyteczne
Upragniony zimowy wypoczynek, jak wiadomo każdemu się należy, a zwłaszcza
uczniom utrudzonym zdobywaniem wiedzy. W tym roku od 31 stycznia do 11 lutego
cieszyliśmy się z ferii zimowych.
Jak to często bywa, razem z nadejściem czasu wolnego pojawiają się
pytania: co robić i czym się zająć. Na
szczęście dzięki programowi „SZYBCIEJ
DALEJ I W GÓRĘ – Wysoka jakość
oświaty w Gminie Czerwieńsk”, Szkoła
Podstawowa w Leśniowie Wielkim zorganizowała stacjonarne ferie zimowe.
Uczniowie z najmłodszych klas z zainteresowaniem i ciekawością przychodzili
każdego dnia, by spędzić zorganizowany
czas ze swoimi kolegami i koleżankami.
Spotykaliśmy się każdego dnia rano, by
cieszyć się wspólną zabawą, poznawać
lepiej siebie i sprawdzać swoje umiejętności. W pierwszym tygodniu oprócz zajęć
integracyjnych, gier i zabaw na sali oraz
świeżym powietrzu podopieczni wiele
czasu spędzali nad literaturą i zabawą
słowem. W drugim tygodniu ćwiczenia
na sali gimnastycznej często powodowały
zmęczenie, a jednocześnie wywoływało
uśmiech i zadowolenie. W czasie roku
szkolnego nie zawsze jest możliwość
tyle grać w unihokeja, piłkę siatkową,

czy koszykówkę, a także ćwiczyć chwyty
karate. Żeby dzieci całkiem nie opadły
z sił codziennie dostawały ciepły dwudaniowy posiłek i drugie śniadanie. Często
pojawiały się także słodkie przekąski, by
osłodzić wypoczynkowy czas. W ciągu
tych dziesięciu dni udało nam się cztery
razy pojechać do Zielonej Góry. Pierwszy
nasz wyjazd odbył się już drugiego dnia.
Mieliśmy okazję przeszło trzy godziny
bawić się na sali zabaw. Drugim razem
pojechaliśmy do teatru i odwiedziliśmy
Bibliotekę im. Cypriana Norwida. Interesujący był również wyjazd do kina.
Niektóre dzieci pierwszy raz miały możliwość obejrzeć ﬁlm trójwymiarowy. Jednak z wszystkich wyjazdów uczestnikom
zimowiska najbardziej podobał się wyjazd
na basen. Dzieci nie mogły się nacieszyć
atrakcjami i ciężko było je namówić na
wyjście i powrót do domu. Podsumowując: ferie szkolne w Leśniowie Wielkim,
to naprawdę przyjemny i pożytecznie
spędzony czas.
Agata Żukowska

Nie zabrakło też zajęć o charakterze
edukacyjnym. Dzieci mogły wysłuchać
baśni, udoskonalić swoje umiejętności
obsługi komputera, projektując własną
wizytówkę, zaprezentować posiadane
zdolności wokalne. Podsumowując,
uczniowie PSP w Nietkowicach w czasie
wypoczynku stacjonarnego: śpiewali,
tańczyli, grali, malowali, lepili, itp.
Dodatkową atrakcję stanowiły dwa
wyjazdy do Zielonej Góry. W pierwszym
tygodniu uczestnicy zimowiska udali się do
Cinema City, by obejrzeć ﬁlm pt. Megamocny. Dopełnieniem tak ciekawie zaczętego
dnia był pobyt w Sali Zabaw Bubuland.
Kolejny wyjazd miał miejsce w drugim tygodniu zimowego wypoczynku.
Miejscem, do którego podążyli uczniowie
był Lubuski Teatr. Zaproponowano im
obejrzenie sztuki pt. „Koci, koci łapci”.
Przedstawienie to powstało na kanwie
baśni „Stoliczku nakryj się”. Dzieci uznały
pobyt w teatrze za niezwykle atrakcyjny.
Podobne reﬂeksje dotyczyły całości
zimowego wypoczynku. Parafrazując
tytuł projektu, w którym szkoła ma zaszczyt brać udział – dom celu, którym jest
wszechstronny rozwój naszych wychowanków podążamy szybciej, a na efekty
spoglądamy „dalej”
Paulina Gajna
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W Gimnazjum na niebiesko
Nowe założenia podstawy programowej wprowadziły obowiązek realizacji projektu
edukacyjnego przez uczniów gimnazjów. Wychodząc naprzeciw tym założeniom,
grupa gimnazjalistów z czerwieńskiego gimnazjum objętych programem socjoterapii, przystąpiła do realizacji pierwszego dużego projektu: „Dzień niebieski
- STOP PRZEMOCY”.
W ostatnim dniu zajęć przed feriami,
28 stycznia, zapanował na szkolnych korytarzach kolor niebieski na znak solidarności z oﬁarami przemocy i niebieską linią.
Młodzież przygotowała krótkie przedstawienie, które dotyczyło agresji. Stało się
to tematem do dalszych działań.
Uczniowie klas I i II odbyli warsztaty
prowadzone przez liderów grupy i wychowawców, dotyczące problemu przemocy
i jej obecności w życiu szkolnym i rodzinnym. Postały mapy mentalne mówiące,
czym jest przemoc, następnie młodzież
zredagowała fraszki na ten temat. Powstały
też bardzo wymowne plakaty reklamujące
życie bez przemocy. W tym samym czasie
uczniowie klas III obejrzeli ﬁlm „Nasza
klasa” a po projekcji odbyła się debata.
Wzięli w niej udział zaproszeni goście:
przewodniczący Rady Miejskiej Leszek
Jędras, przewodnicząca Komisji Oświaty
Ewa Wójtowicz, przewodnicząca Gminnej Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Barbara Marczenia,
pedagog Poradni Pedagogicznej w Zielonej Górze Marzena Marcinkiewicz,
psycholog poradni Katarzyna Jaroni oraz

policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji.
Do grona zaproszonych gości dołączył
przedstawiciel Rady Rodziców Ryszard
Frąckowiak.
Wspólnie próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na pytania jak radzić sobie z przemocą,
gdzie szukać pomocy. Goście odpowiadali
na pytania dotyczące zagadnień prawnych,
aspektów psychologicznych i pedagogicznych walki z agresją. B. Marczenia przedstawiła gminny program przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Wszyscy spojrzeli
na problem inaczej. Przecież nieraz
zdarzało się powiedzieć przykre słowa
koledze, nieraz było się świadkiem bójki
albo, co gorsze, jej uczestnikiem. Dziś nazwaliśmy to po imieniu, to jest przemoc.
Po debacie uczestnicy programu wypuścili w niebo niebieskie balony tolerancji
na znak protestu przeciwko wszelkim
przejawom przemocy.
Następnie wszyscy obejrzeliśmy
prezentacje multimedialne „Przeciwko
przemocy w rodzinie jednym głosem
mówimy NIE”. Komisja konkursowa
złożona z zaproszonych gości pierwsze miejsca przyznała Monice Wnęk
i Sandrze Siniawskiej,
drugie miejsce zajęła
Roksana Rafa, wyróżnienia otrzymali
Patryk Nieściór i Agnieszka Kosowicz. To
naprawdę było dorosłe
spojrzenie na problem
przemocy w polskiej
rodzinie i próba odpowiedzi na pytanie,

Rejon z niemieckiego
Czerwieńskie Gimnazjum im. Jana Pawła II było gospodarzem (18 lutego) Rejonowego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego. Wzięło w nim udział 54
uczniów gimnazjów z naszego regionu.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwał przedstawiciel Kuratorium
Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Bogusław Baszczak, dyrektor Gimnazjum
Magdalena Grysiewicz oraz powołane
komisje. Podczas, gdy młodzież przez
90 minut zmagała się z zadaniami testu
gramatyczno – leksykalnego (które
tematycznie związane były z życiem
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piratów), towarzyszący im opiekunowie
mieli okazję skorzystać z kawiarenki
przygotowanej i prowadzonej przez
klasę IIIa.
Uczestnicy konkursu z niecierpliwością oczekują na wyniki, które
będą ogłoszone na stronie kuratorium:
www.ko-gorzow.edu.pl
A. Sterczewska

jak pomóc osobom dotkniętym tym
zjawiskiem.
Program zakończył się podsumowaniem, rozdaniem ulotek promujących
życie w tolerancji i akceptacji siebie
i innych. Ulotki przygotowała również
młodzież z tej grupy. Bardzo dziękujemy
za wspaniałą postawę i ogromny wkład
pracy Agnieszce Kosowicz, Sandrze
Siniawskiej, Jowicie Pawlak, Monice
Wnęk, Patrykowi Nieściórowi, Emilowi
Małkowi, Roksanie Raﬁe oraz Dawidowi Iwanickiemu. Młodzieżą opiekują się
Agnieszka Kostrzewa i Sylwia Bieżańska-Jędroszkowiak, pomocą techniczną
służył nam Aleksander Gruszczyński.
Podsumowując muszę stwierdzić, że nasi
podopieczni celująco zdali egzamin, realizując projekt edukacyjny. Myślę jednak,
że doskonale zdali egzamin z życia, wykazali się ogromną wrażliwością, odpowiedzialnością i kreatywnością. Zmierzyli się
z trudnym tematem i doskonale zadziałali
w sferze proﬁlaktyki. Sądzę również, że
niejeden młody człowiek zastanowił się
choć przez chwilę, że ten problem nas
dotyczy i dowiedział się, że należy szukać
pomocy, uzyskał też informację do kogo
się zwrócić ze swoim problemem.
Agnieszka Kostrzewa

Sport szkolny…
Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku
trzy razy gościła piłkarzy ręcznych. Zawody
odbyły się na trzech szczeblach rozgrywek
– gminnym, ośrodkowym oraz powiatowym. W pierwszych dwóch etapach nasi
uczniowie pokonali wszystkie drużyny
i uplasowali się na I-szych miejscach.
Dnia 27 stycznia w hali sportowej „Lubuszanka” odbyły się Mistrzostwa Powiatu
w piłce ręcznej chłopców. W turnieju wzięły
udział dwie drużyny z Sulechowa oraz Przylepu i Czerwieńska. Oto wyniki tej bardzo
zaciętej rywalizacji: I-sze miejsce – SP 3
Sulechów, II-gie – PSP Czerwieńsk, III-cie
– SP 1 Sulechów, IV-te – SP Przylep.
Dziękujemy naszym sportowcom za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, na różnych szczeblach rozgrywek.
B. Oleszek, D. Siemaszko

Wieści z hali
Mamy 2011 rok. Miejmy nadzieję, że
będzie to rok nie tylko sukcesów sportowców reprezentacji Polski, ale także zawodników naszej gminy! Jesteśmy Państwu
winni wyników jeszcze z ubiegłego roku,
z Turnieju Gwiazdkowego w Piłce Nożnej
o Puchar Burmistrza Czerwieńska, Inblu
i Gazety Lubuskiej. W VII już edycji tej prestiżowej imprezy w naszej gminie, zwycięstwo przypadło zespołowi MW, które dość
niespodziewanie, ale zasłużenie pokonało
w ﬁnale faworytów turnieju - ekipę Nauka
Jazdy Marian Duch z Krosna Odrzańskiego 3:2 (2:0). W ﬁnale „pocieszenia” Citroen
Wojciechowski – Januszkiewicz pewnie
wygrał z Elektrociepłownią 5:2 (2:1). Puchary, nagrody pieniężne dla zespołów oraz
nagrody indywidualne dla zawodników
wręczali Burmistrz Gminy i Miasta Czerwieńsk Piotr Iwanus, a także szef ﬁrmy
Inblu - sponsor tej imprezy Mauro Este.
Nagrody indywidualne: najlepszy strzelec
Mateusz Hałambiec 8 bramek (Nauka),
najlepszy zawodnik Adrian Łuszkiewicz
(MW), najlepszy bramkarz Tomasz Sołczyński (Citroen).
Tradycyjnie już w pierwszy dzień
Nowego Roku, o godz. 12:00 na stadionie
Centrum Sportowo – Rekreacyjnego im.
Romana Winnickiego w Czerwieńsku,

…i gimnazjalny
VIII Halowy Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Przewodniczącego Samorządu
Mieszkańców Czerwieńska odbył się 15
stycznia w hali sportowej „Lubuszanka”.
Wystartowało w nim siedem zespołów,
wśród nich ekipa Gimnazjum wsparta
nauczycielami wychowania ﬁzycznego
(W. Dwornicki i M. Nowakowski). Nasza drużyna zajęła w bardzo silnej stawce
bardzo dobre IV-te miejsce (a mogło być
jeszcze lepiej!). W nagrodę otrzymaliśmy
okazały puchar i pamiątkowy dyplom
oraz piłkę do siatkówki.
Reprezentanci naszej szkoły wystąpili

odbył się mecz towarzyski
Starzy kontra Młodzi. Uczestniczyli w nim obecni i byli
zawodnicy Piasta oraz gościnnie Ci, którzy chcieli wypocić
swoje sylwestrowe wojaże…
(U nas nr 222). W meczu wystąpili MŁODZI: Tomasz Figoń,
Mariusz Panasiuk, Dawid
Kaczor, Waldemar Dwornicki, Sebastian Kowalewski, Adrian Janicki, Dariusz Wojnarowski, Grzegorz Lipiński,
Marcin Szańczuk i Leszek Kaczor oraz
STARZY: Krzysztof Śnieżko, Ryszard
Frąckowiak, Andrzej Baran, Józef
Stranc, Mirosław Zawadzki, Stanisław
Cieślarczyk, Dariusz Rotko, Jan Doliński, Roman Warszawski, Wojciech
Przybyła i oczywiście niezniszczalny
i niezatapialny Alojzy Gnatowicz.
Wracając do zamkniętych obiektów,
nasza hala „Lubuszanka” jak zwykle tętni
życiem. W niedzielę 9 stycznia. odbył
się na niej Turniej Siatkówki. Wystąpiły
w nim Reprezentacja Gminy Nowogród
Bobrzański, Nieuchwytni Zawada oraz
zawodnicy AZPS „Lubuszanka” z Czerwieńska. Wynik był sprawą drugorzędną,
ponieważ głównym celem organizacji
tych zawodów, była zbiórka pieniędzy
z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Dzięki życzliwości wszystkich
zgromadzonych, udało się zebrać 250 zł
i przekazano je na ten szczytny cel. Piłka
siatkowa ponownie gościła na parkietach
„Lubuszanki” 15 stycznia. Wtedy to odbył
się VIII Turniej Siatkówki o Puchar Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców
Czerwieńska. Do udziału w zawodach
zgłosiło się 7 drużyn; zwycięzcą została
drużyna „Lubuszanka”; II miejsce przypadło ekipie „Nowogród”, III-cie „Bykom” a IV-te „Gimnazjum”. Najlepszymi
zawodnikami Turnieju okazali się Tomasz
Piaskowski i Wioletta Mazuro.
19 stycznia w Ośrodkowym Turnieju piłki
ręcznej chłopców w Nowogrodzie Bobrzańskim. Niestety, zagrali tam poniżej swoich
umiejętności, zajęli III-cie miejsce i nie zdołali awansować do dalszych rozgrywek.
Podczas pierwszego tygodnia ferii
zimowych zapraszaliśmy uczniów Gimnazjum do hali sportowej „Lubuszanka”
na zajęcia z piłki nożnej, w godzinach od
1200 do 1500. Zajęcia były organizowane
przez Halę i Gimnazjum.
Natomiast po feriach czekają nas
kolejne rozgrywki sportowe – piłka ręczna dziewcząt i koszykówka dziewcząt
i chłopców. Życzymy udanych starów
i zwycięstw oraz udanego wypoczynku!
W. Dwornicki

Natomiast tydzień później do rywalizacji przystąpiły gminne zespoły w XVI
Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwieńsku, zorganizowany przez Radę Sportu
i halę sportową. Do rozgrywek zgłosiło
się 8 ekip; spotkania odbyły się 23 i 30
stycznia. Zwyciężyła JW 1517 „I”, drugi
był Piast „I”, trzecie miejsce przypadło
„Oldboy’som” a czwarte zespołowi Piasta
„II”. Za najlepszych piłkarzy Turnieju
zostali uznani: Przemysław Kowalewicz
(strzelec), Krzysztof Śnieżko (bramkarz)
i Michał Nowicki (zawodnik).
Również w ostatni weekend stycznia (od 31 I do 4 II) na nasze obiekty
przybyli młodzi piłkarze z UKP Zielona
Góra. Przez pierwszy tydzień ferii budowali formę na obozie sportowym. Po
nich na drugi turnus (od 6 II do 11 II)
„wskoczyła” młodzież z rocznika 1995
reprezentująca nasze województwo. Oni
również doskonalili swoje umiejętności
na zgrupowaniu pod okiem sztabu szkoleniowego. Podczas pierwszego tygodnia
ferii zimowych zapraszaliśmy również
uczniów Gimnazjum do hali sportowej
„Lubuszanka” na „Ferie z piłką nożną”.
Zajęcia były organizowane przez Halę
i Gimnazjum.
Początek lutego to również X Mistrzostwa Województwa Lubuskiego
w halowej piłce nożnej oldbojów. 10
ekip rywalizuje 5 i 6 (eliminacje) oraz 12
lutego (ﬁnały). Z kolei 19 lutego odbędą
się podobne mistrzostwa, ale „oldbojów
starszych”.
Nie można również nie wspomnieć
o tenisie ziemnym, który jak co roku
gości w „Lubuszance”. W każdy weekend rozgrywane są mecze z udziałem
zawodników uczestniczących w Pucharze Zimy 2010/2011. Więcej informacji dotyczącej tej rywalizacji oraz
inne szczegóły na stronie internetowej
http://www.cstenis.pl/index.php.
Można więc spokojnie stwierdzić, że
Ci, którzy wybiorą się na „Lubuszankę”
z pewnością nie będą się nudzić. Nie
pozostało mi więc nic innego, jak serdecznie zaprosić wszystkich Państwa na
kibicowanie tym ciekawym imprezom
sportowym! Do zobaczenia na hali!
Jarosław Grysiewicz
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Projekt „Szybciej, dalej, w górę…

ruszył do Karpacza
Obóz rekreacyjno–lingwistyczny w Karpaczu dla 99 uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum z naszej gminy otworzył realizację projektu „Szybciej, dalej i w górę
– wysoka jakość oświaty w gminie Czerwieńsk” - współfinansowanemu ze środków
UE. Cała idea projektu, jaki będzie realizowany w naszej gminie, to wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów oraz wysoka jakość oświaty.
Na zimowisko w góry pojechali uczniowie ze szkół podstawowych z Czerwieńska, Leśniowa, Nietkowa i Nietkowic
oraz Gimnazjum w Czerwieńsku tworząc
barwną i kreatywną grupę. Wyjazd zakładał naukę jazdy na nartach, piesze
wycieczki po górskich szlakach oraz elementy nauki języka angielskiego w formie
rekreacyjnej – gier i zabaw językowych,
nauki piosenek. Należy podkreślić, że ten
pierwszy w ramach projektu wyjazd był
nagrodą dla tych młodych ludzi, którzy
wyróżniają się w swoim środowisku wynikami na nauce, pracą na rzecz swoich
szkół czy innymi osiągnięciami.
Realizatorem ze strony organizacyjnej
tej części projektu było Biuro Podróży
FIDES TRAVEL z Bydgoszczy, które
dla naszej grupy zatrudniła czterech
sympatycznych instruktorów narciarstwa. Uczniowie otoczeni byli również
opieką swoich nauczycieli, których znali
ze szkół: dyr. PSP Nietków B. KłosWygas oraz wychowawców Iwony
Klameckiej, Joanny Stanaszek, Sylwi
Bieżańskiej–Jędronkowiak, Doroty
Wesołowskiej–Waszak, Katarzyny
Piontkowskiej, Henryki Wolny, Sławomiry Jankowiak i Anny Batóg.
Urokliwa, zimowa aura Karpacza,
zakwaterowanie w wygodnym hotelu
„Mieszko” zapowiadały niezwykłe dni,
które pozwolą poznać się bliżej młodzieży
z różnych miejscowości naszej gminy
i w sposób niebanalny spędzić ferie. Nauka
jazdy na nartach, wyprawy w góry miały
pozwolić połknąć bakcyla czynnego, a nie
tak powszechnego, biernego wypoczynkunajczęściej przed ekranem telewizora czy
komputera. Niestety, mroźna i śnieżna z początku pogoda spłatała ﬁgla i nieco pokrzy-
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żowała nam plany. Odwilż i wiosenne wręcz
przebudzenie uniemożliwiło korzystanie ze
stoków, które jak ocenili nasi instruktorzy, nie
zapewniały bezpieczeństwa dzieciom - były
albo „łyse”, albo pokryte lodem sztucznego
naśnieżania. No cóż, z zaplanowanych siedmiu dni zjazdowych wykorzystaliśmy tylko
trzy ku wielkiemu rozczarowaniu dzieci,
szczególnie tych które zafascynowały się tym
zimowym sportem i poczuły wielką frajdę
białego szaleństwa. Na pogodę niestety nie
mieliśmy żadnego wpływu. Trzeba jednak
z dużym uznaniem powiedzieć, że większość
uczniów w ciągu trzech dni znakomicie
opanowała podstawy techniczne zjazdów na
nartach, tu wielki ukłon w stronę młodych,
dynamicznych instruktorów, którzy zarazili
młodzież swoją pasją i potraﬁli przełamać
bariery lęku u dzieci. Miło było popatrzeć
kiedy również nauczyciele zapinali narty
próbowali swoich sił na niestety śliskiej
i stromej górce.
Kiedy nie dało rady już pojeździć,
wiosenna pogoda zachęciła za to do
wędrówek i zachwyciła widokami gór.
Szlaki górskie odkryły przed młodymi
mieszkańcami gminy niezwykle urokliwe krajobrazy, pozwoliły się zmierzyć
z własnymi słabościami i nauczyły wielu
nowych umiejętności: zachowania na
trasach turystycznych, odpowiedzialności
za siebie i kolegów, dbałości o własną
kondycję ﬁzyczną. Na uwagę zasługuje
zwłaszcza malownicza wyprawa do Strzechy Akademickiej, schroniska położonego
już tak blisko Śnieżki. Wesoło wyglądała
wielka grupa i młodych, i tych starszych,
biegających siedem razy wokół świątyni
św. Anny na Grabowcu z cudowną wodą
w ustach, aby w myśl legendy spełniły
się ich marzenia. Z tych dalszych wypraw
poza Karpacz, oprócz pieszych wędrówek
na szlakach należy, wymienić zwiedzanie
kopalni uranu w Kowarach oraz pobyt
w kowbojskim miasteczku Western City
– wraz z pokazem napadu na bank.
Po wyprawach na stok lub na wycieczki uczniowie brali udział w zajęciach
edukacyjnych i rozrywkowych. Dzieciaki
szlifowały j. angielski, uczyły się piosenek turystycznych i angielskich, poznawały legendy karkonoskie, bawiły się

wspólnie przy grach i pląsach. Uczniowie
ujawniali swoje wielkie artystyczne talenty w wieczornych prezentacjach „Mam
talent”, Karaoke Show, You Can Dance,
wybierali Miss i Mistera Zimowiska,
popisywali się swoim poczuciem humoru
podczas wieczoru kabaretowego. Były kalambury, konkursy: językowe, z wiedzy
„Kodeksu Narciarza” i znajomości Karkonoszy. Spotkania przy gitarze, angielskie
szlagiery wspominamy z sentymentem.
Nietrudno się domyślić, że musiały też
być integracyjne dyskoteki.
Program pobytu w Karpaczu był bardzo
bogaty. Staraliśmy się, żeby mimo braku
śniegu, wyjazd był dla dzieci atrakcyjny
i pełen niezapomnianych wrażeń. Ten
obóz przekonał nas, że dzieci ze szkół
podstawowych i młodzież gimnazjalna
potraﬁą stworzyć świetny, wielki zespół.
Pokazali, że są grupą kreatywną, umiejącą
się wspólnie bawić i pracować, ba, nawet
zaprzyjaźnić. Z pewnością udowodnili,
że drzemią w nich pokłady talentów
i pomysłów. Osobowości tego zimowiska
– to niekwestionowani zdobywcy miejsc
we wszystkich przeglądach i występach
– super, super dzieciaki z których naprawdę możemy być dumni, że je mamy - cała
plejada artystów, tancerzy, aktorów i tych
po prostu dających się lubić.
Wrażeń z pobytu w Karpaczu, opowieści i fajnych wspomnień mamy mnóstwo,
zdjęć tysiące. Z pewnością podczas tego
wyjazdowego zimowiska i młodzież, i nauczyciele wzorowo zdali egzamin! Mimo
czasami niesprzyjających, nieprzewidzianych okoliczności, bo przecież „oszukała”
nas trochę zima i trapiły niektórych choroby,
wszyscy umieli sobie znakomicie poradzić.
Cele projektu „Szybciej, dalej, w górę
- wysoka jakość oświaty „z pewnością
zostały w pełni zrealizowane. Wielkie
podziękowania i brawa należą się nauczycielom wychowawcom za kreatywność,
zaangażowanie i współpracę - za to, że
umieli nadać charakter temu obozowi.

Należałoby też podkreślić, że nad
sprawnym przebiegiem pobytu na zimowisku w Karpaczu tak dużej grupy
młodzieży pieczę sprawowali również
kierownik projektu – p. dyrektor
ZEAO, D. Tomaszewska oraz Burmistrz P. Iwanus, który objął projekt
honorowym patronatem. W imieniu
naszych uczniów i rodziców dziękujemy
D. Tomaszewskiej za inicjatywę i odwagę przecierania projektowego szlaku
w oświacie naszej gminy i podjęcia realizacji tego projektu. Taki wyjazd, to nie
tylko wielka frajda, to znakomity pomysł
na szkolną edukację, ale i wielka szkoła
życia dla naszych uczniów.
A. Batóg, B. Kłos-Wygas

Zimowisko okiem gimazjalistów
Nazajutrz po przybyciu do Karpacza
odbył się lans na stoku. Z początku
było trudno. Rwący wiatr smagał nasze twarze, zrywał nam okrycia głowy
i tym samym powodował osłabienie
naszej równowagi. Pojedynek z radami
instruktorów doprowadził do powstania licznych siniaków w… różnych
częściach naszego ciała. Ogólnie rzecz

biorąc lekcje narciarstwa na Oślej Łączce
skończyły się pełnym zadowoleniem ze
strony uczestników.
W dniu następnym odbyła się kontynuacja przygód na stoku. Z każdą przemijającą minutą umiejętności narciarskie
wzrastały. Matka Natura okazała się również bardziej przychylna. Później nastały
złe czasy dla pilnej drużyny z „Mieszka”.

Niech żyje bal…
Dnia 28 stycznia uczniowie klas maturalnych ZSP w Czerwieńsku uczynili zadość
tradycji, bawiąc się wraz z nauczycielami na balu studniówkowym.
Studniówka klas III liceum i IV technikum odbyła się w MGOK w Czerwieńsku
i miała bardzo uroczystą oprawę. Uczeń
Grzegorz Lipiński przywitał gości i wygłosił krótkie przemówienie. Głos zabrał
również dyrektor szkoły p. Piotr Skurka.
Uczniowie odtańczyli poloneza i wypili
toast. Nie zabrakło również zabawnego
programu artystycznego przygotowanego
przez uczennicę technikum Idę Łuczak.
To była bardzo udana zabawa. Wszyscy
pięknie się prezentowali i wspaniale bawili.
Bardzo dziękujemy pani Jolancie Matuszkiewicz - dyrektor MGOK za udostępnienie

sali i wynajęcie sprzętu, a paniom Magdalenie i Hannie Łuczak za przygotowanie
całej imprezy (menu, wystrój, obsługę).
Cieszmy się, że mogliśmy być podczas
tamtej nocy razem: nauczyciele, rodzice,
osoby towarzyszące, uczniowie. To było
inne „bycie razem” niż zazwyczaj w szkole. Otaczała nas niezwykłość studniówkowej nocy. Niech to co, razem wówczas
przeżyliśmy pozostanie wspomnieniem,
przy którym zawsze będziemy się z rozrzewnieniem uśmiechać, bo było ekscytująco, niezwykle, ciepło i zabawnie.
Dziękujemy za wspaniałą zabawę!
Szczególne podziękowania pragnę
złożyć tym wszystkim
Kolegom i Koleżankom z klas młodszych
oraz ich Rodzicom,
którzy upiekli nam
przepyszne ciasta. To
był słodki gest!
Grzegorz Lipiński
Uczeń klasy III LO,
tegoroczny maturzysta

Warunki atmosferyczne uległy nagłej
zmianie. Śniegi topniały, wody spływały,
a stoki łysiały. I tak oto nastąpił chwilowy koniec zmagań z przygodami. Wiele
dni upłynęło do czasu, gdy ponownie
ujrzeliśmy sztucznie zaśnieżone zbocza.
Nasze stęsknione nogi znowu poczuły
ciężar nart. Znów skrywane przez nas
umiejętności wyszły na światło dzienne.
Śmigaliśmy po stoku niczym Justyna
Kowalczyk. Instruktorzy nie kryli zachwytu dla naszych poczynań. Gwiazdy
nad naszymi głowami przypomniały
nam o nieuniknionym końcu z naszymi
podłużnymi przyjaciółmi, nartami…
Ale to nie koniec naszych przygód!
Wspomnijmy także o zapierających
dech w piersiach wyprawach górskich.
Zwiedziliśmy między innymi Strzechę
Akademicką, Schronisko nad Łomniczką
oraz Samotnię. Zmierzyliśmy się także
z nietoperzami w Sztolni Kowary.
Nie narzekaliśmy również na brak czasu wolnego. W międzyczasie odbywały się
wycieczki krajoznawcze po przepięknym
Karpaczu oraz liczne „pielgrzymki” do
Biedronki, która okazała się, dzięki swoim
niskim cenom, prawdziwym zbawieniem
dla portfeli. Moc tych atrakcji przygotowanych przez naszych opiekunów nie
pozwalała nam długo zasnąć. Zdradzieckie
okazały się samozapalające światła na drodze pomiędzy naszymi pokojami.
W planie wieczornych zajęć wpisywały się także karaoke, ogniste dance
- party, a również programy rozrywkowe
z ujmującym jury, takie jak „Mam talent”
i „You Can Dance”.
13 lutego 2011 roku ze łzami w oczach
i żalem w sercu pożegnaliśmy nasz hotel,
który służył nam za rodzinny dom podczas
naszych górskich przygód… Na miejscu
czekał na nas cały komitet powitalny
złożony z utęsknionych i szczęśliwych
już rodziców.
Natalia Szczęsna, Dominika Madziejczyk
nr 224 • 03.2011
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Czy ktoś widział
pluszowego misia?
Pod takim tytułem nowo utworzony w Czerwieńsku zespół
artystyczny przeprowadził w gminnych przedszkolach zajęcia
muzyczne. Jest to inicjatywa, skierowana do najmłodszych.
Zakończył się pierwszy etap tego projektu, obejmujący sześć
gminnych przedszkoli (w Laskach, Nietkowie, Czerwieńsku,
Nietkowicach, Leśniowie Wielkim i Płotach).
Zespół pod nazwą „Sekret” tworzą: Stefania Kozak, Teresa
Miczek, Czesława Szczygieł oraz panowie Ryszard Psiuk
i Krzysztof Mrozek. Szefem artystycznym i jednocześnie
instrumentalistą i współwykonawcą jest Piotr Paderewski.
Zespół realizuje swoją działalność pod auspicjami czerwieńskiego domu kultury.
Program obejmuje m. in. śpiewanie dla dzieci i z dziećmi
specjalnie na tę okazję zaaranżowanych utworów. Wszystko
przeplecione jest zabawami oraz spięte w całość przez tytułową
postać.
Każde ze spotkań kończyło się oczywiście pozostawieniem
w przedszkolu ufundowanego przez p. burmistrza pluszowego
misia, który zapewne przypominać będzie dzieciakom te miłe
spotkania ze śpiewem. Z pewnością to ciekawa inicjatywa
rozszerzania grona odbiorców występów gminnych zespołów,
dla których konfrontacja z tymi najbardziej wymagającymi
widzami stanowi ciekawe doświadczenie i jest czymś nowym.
Mamy nadzieję, że zamieszczone tu zdjęcia choćby w części
oddają atmosferę tych spotkań.
A.S.

