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w marcu
01.03. – w Będowie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze rady sołeckiej.
02.03. – w Nietkowicach odbyło się zebranie sprawozdawczowyborcze rady sołeckiej.
03.03. – burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w warsztatach
dotyczących aktualizacji strategii rozwoju województwa lubuskiego. Organizatorem warsztatów był Urząd Marszałkowski
w Zielonej Górze.
03.03. – w Nietkowie odbyło się zebranie sprawozdawczowyborcze rady sołeckiej.
04.03. – w Zagórzu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze rady sołeckiej.
07.03. – w Płotach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze rady sołeckiej.
08.03. – był najchłodniejszym dniem marca - o godz. 7.00
termometry w Czerwieńsku wskazywały (-11°C).
10.03. – w Wysokiem odbyło się zebranie sprawozdawczowyborcze rady sołeckiej.
14.03. – w Leśniowie Wielkim odbyło się zebranie członków
OSP.
15.03. – w auli czerwieńskiego ratusza odbyło się szkolenie
szefów Obrony Cywilnej z całego Powiatu Zielonogórskiego.
18.03. – Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Czerwieńsku było gospodarzem
gminnego turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
(BRD).
21.03. – burmistrz Piotr
Iwanus uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej Rady
Zatrudnienia, które odbyło się w Centrum Integracji Społecznej
w Zielonej Górze.
22.03. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja miała charakter
wyjazdowy. Radni odwiedzili Będów, Nietkowice i Sycowice,
gdzie zapoznali się z problemem podtapiania domów mieszkalnych oraz stanem realizacji budowy sali gimnastycznej
przy szkole podstawowej w Nietkowicach. Członkowie

komisji zapoznali się również z informacją nt. planowanej
budowy wodociągu tranzytowego Czerwieńsk-Płoty-Sudoł
oraz zbiornika zapasowo-wyrównawczego na czystą wodę
i pompowni w Płotach. Poruszono również sprawę zmiany
systemu zaopatrzenia i poprawy jakości wody w miejscowości
Czerwieńsk.
23.03. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było:
wydanie opinii dotyczącej umowy o współpracy partnerskiej Gminy Czerwieńsk z Rothenburg ob der Lausitz
(Niemcy); przyjęcie informacji o stanie zabezpieczenia
przeciwpowodziowego gminy i stanie realizacji inwestycji
przeciwpowodziowych; przedstawienie planu i stopnia realizacji utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;
opinie do projektów uchwał.
24.03. – w Sulechowie odbyła się
V sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego. Podczas sesji radni podjęli
uchwałę w sprawie nadania honorowego wyróżnienia „Zasłużony dla
Powiatu Zielonogórskiego” dla Pana
Andrzeja Trawińskiego – mieszkańca Czerwieńska. Wyróżnienie to
zostanie wręczone 28 kwietnia br.
w Sulechowie podczas VI sesji Rady
Powiatu Zielonogórskiego.
25.03. – burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w Sulechowie
w uroczystości otwarcia odnowionego zamku. Odrestaurowany
obiekt jest własnością Miasta i Gminy Sulechów. Sulechowski
zamek to kolejny w tym mieście zabytek wykorzystywany przez
Sulechowski Dom Kultury.
30.03. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad komisji było: przyjęcie informacji w zakresie
finansowania zadań zleconych POMAK sp. z o. o. w 2010 roku;
sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnych Programów
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2010 r.; opinie do projektów uchwał.
30.03. – burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w IV Zjeździe
Regionalnych Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zielonej Górze.

Burmistrzowi, pracownikom samorządowym,
mieszkańcom gminy oraz swoim wyborcom
z okazji Świąt Wielkanocnych
serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia,
pogody ducha oraz wielu Łask Bożych,
składają radni
Kazimierz Ruszel i Krzysztof Smorąg
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Co
słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Panie Burmistrzu,
a cóż to za wykopki wokół ratusza? Widzę, że wymieniana jest nawierzchnia.
Dlaczego zamienia Pan polbruk na
kostkę granitową – czy to rzeczywiście
najpilniejsza sprawa dla miasta?
Piotr Iwanus: Na tak postawione
pytanie nigdy nie da się odpowiedzieć
w sposób satysfakcjonujący wszystkich.
Dla każdego z nas co innego bowiem
jest najważniejsze, więc obojętnie co
będzie robione, zawsze wzbudzi to czyjeś
niezadowolenie. Sprawa kostki nie jest
jakąś moją fanaberią, tylko konsekwentna realizacją założonej długofalowej
koncepcji zagospodarowania centrum
naszego miasta. Rozmawialiśmy już
bowiem na łamach „U nas” o pomyśle
rewitalizacji starego rynku. Jego centrum
stanowi ratusz. Odnowiliśmy w zeszłym
roku jego wygląd i obecnie przystępujemy
do kolejnego etapu , czyli dopasowania
otoczenia do odnowionej bryły ratusza.
Produkowany w Płotach granit lubuski
(zresztą wielokrotnie nagradzany na targach budownictwa) znakomicie nadaje
się do tego celu. W marcu br. spotkaliśmy
się też z grupą studentów Uniwersytetu
Zielonogórskiego pod kierunkiem prof.
Wojciecha Eckerta, którzy zajmują się
realizacją projektów architektonicznych
łączących nowoczesność i funkcjonalność ze starą zabudową. W wyniku tej
współpracy powstanie całościowy projekt rewitalizacji czerwieńskiego rynku.
Obecnie wykonywane prace są zalążkiem
tej koncepcji, ponieważ do ratusza i jego
otoczenia nawiązywać będzie wygląd
całego rynku. Mówiłem już kiedyś, że zamierzamy stworzyć fundację z udziałem
właścicieli budynków, znajdujących się
w otoczeniu ratusza, by stworzyć spójny
wizerunek tego miejsca i oczywiście
dzięki temu pozyskać środki zewnętrzne
na realizację zadania. Oczywiście rodzi
się pytanie – po co to wszystko?
Staramy się wybiegać myślą w przyszłość i już dziś realizować inwestycje,
które przyniosą pożytek w przyszłości.
Kończy się bowiem pierwszy etap budowy
zbiornika retencyjnego w czerwieńsku.
Zmieni on na pewno oblicze naszego miasta. Nie tylko zielonogórzanie będą tłumnie
odwiedzać naszą gminę. Chodzi więc o to,

by wokół tego zbiornika stworzyć miejsca,
w których goście będą chcieli przebywać,
a nie tylko przyjechać nad wodę i wyjechać
do Zielonej Góry i tam zostawiać pieniądze. Dlatego w perspektywie musimy
zbudować system ścieżek rowerowych,
dlatego też wspólnie z zielonogórskim
ogrodem botanicznym podejmiemy zdanie utworzenia jego ﬁlii w nietkowskim
arboretum. Odtworzymy również szlak
kajakowy na Zimnym Potoku itd., itd. itd.
Generalnie chodzi o to, by nasza gmina
stała się atrakcyjna turystycznie.
A.S.: Skoro mówimy atrakcyjności,
to nie boi się Pan, że razem z nowym
zbiornikiem nadlecą eskadry meszek
i komarów, z którymi już teraz – zwłaszcza podczas wiosennych imprez plenerowych w parku – jest sporo kłopotu.
W zeszłym roku gmina toczyła walkę
z tymi bzyczącymi owadami nawet
z powietrza. Czy w tym sezonie podobna
akcja jest przewidziana? Już niebawem
Dni Czerwieńska, Dzień Czystej Wody,
Dzień Dziecka...
P.I.: Zeszłoroczna akcja jednak znacznie ograniczyła tę uciążliwość. W tym
roku również przystąpiliśmy do akcji.
W końcu marca wpuszczony został
w miejsca wylęgu larw meszek środek niszczący te uciążliwe owady. Po
Wielkanocy przeprowadzony zostanie
monitoring skuteczności, a następnie
przeprowadzone zostaną – podobnie jak
w roku ubiegłym – opryski z powietrza,
które realizuje Aeroklub Ziemi Lubu-

skiej. Zwróciliśmy się już do Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy wojewodzie o wyasygnowanie
środków na sﬁnansowanie tej operacji,
bowiem opryski na powierzchni 1000
ha, które zamierzamy wykonać w pierwszej połowie maja kosztować będą 50
tys złotych. Gmina z własnych środków
wyasygnowała kwotę 8 tys złotych na
opryski biologiczne. Wspólnymi siłami
na pewno uda się znacznie ograniczyć
skalę uciążliwości, jakiej dostarczają
nam te owady.
A.S.: Podobno w tym roku powstanie pierwszy z bloków mieszkalnych,
przeznaczony na mieszkania dla kadry
naszego pułku.
P.I.: Rzeczywiście rozmawiamy
w przeddzień uroczystości wkopania kamienia węgielnego pod tę budowę. Jutro
(15 kwietnia) oﬁcjalnie rusza budowa budynku przy ulicy Akacjowej w Czerwieńsku. Inwestorem jest Wojskowa Agencja
Mieszkaniowa. W budynku będzie 40
mieszkań dla kadry 4. pułku przeciwlotniczego. W uroczystości weźmie m.in. udział
dowódca 11. Dywizji oraz prezes WAM.
Pierwszy z planowanych budynków, bo
nie będzie to ostatnia budowla, oddany
zostanie do użytku do końca b.r. bardzo się
z tego cieszę, ponieważ na ul. Akacjowej
wraz z powstawaniem kolejnych budynków powstanie następne osiedle, a teren
wokół zostanie zagospodarowany, a co
za tym idzie skorzystają z tego również
mieszkańcy istniejących już budynków.
A.S. Dziękuję za rozmowę i życzę
w imieniu redakcji zdrowych i wesołych
świąt wielkanocnych, tak Panu, jak i pracownikom Urzędu, a za Pana pośrednictwem również wszystkim mieszkańcom
naszej gminy.
P.I.: Bardzo dziękuję i z przyjemnością odwzajemniam te życzenia.

Alleluja. Alleluja!
Wesoły nam dziś dzień nastał, Chrystus bowiem zmartwychwstał.
Z okazji tej radosnej nowiny, co zwiastuje nam radość Świąt Wielkanocnych
składamy wszystkim mieszkańcom naszej gminy
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa,
mnóstwo wiosennego optymizmu oraz samych sukcesów.
Radujmy się więc i z ufnością patrzmy w przyszłość.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Czerwieńska

Leszek Jędras

Piotr Iwanus
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6-latki do szkoły?
Ważne informacje dla rodziców
Obowiązkowe
przygotowanie przedszkolne
Proces wprowadzenia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego został rozłożony na dwa lata. Od
dnia 1 września 2009r. dzieci w wieku
5 lat mają prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego, co oznacza, że
Gmina Czerwieńsk zapewniła bezpłatną
edukację przedszkolną tym pięciolatkom,
których rodzice sobie tego życzyli. Od
dnia 1 września 2010r. prawo dzieci
w wieku 5 lat do rocznego wychowania
przedszkolnego zostało przekształcone
Data urodzenia
dziecka
W roku 2002

Pomiędzy 1 stycznia 2003 a 30 kwietnia 2003
Pomiędzy 1 maja
2003 a 31 grudnia
2003
Pomiędzy 1 stycznia 2004 a 31 sierpnia 2004
Pomiędzy 1 września 2004 a 31 grudnia 2004
W roku 2005

W roku 2006 i później

w obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego.
Które sześciolatki zaczną
chodzić do pierwszej klasy?
Projektowane obecnie zmiany mają
na celu obniżenie do 6 lat wieku rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego
z pozostawieniem dotychczasowych
możliwości przyspieszania i odraczania
o jeden rok rozpoczynania tego obowiązku. Wprowadzenie obniżonego wieku
rozpoczynania spełniania obowiązku
szkolnego jest rozłożone na 3 lata szkol-

Na jakiej podstawie jest możliwe wysłanie dziecka do szkoły
w innym terminie niż podano obok
Obowiązkowo jest objęte edukacją przedszkol- Przyśpieszenie lub opóźnienie rozpoczęcia nauki w szkole możliwe
ną jako 6-latek w 2008/2009. Idzie do szkoły na podstawie opinii poradni psychlogiczno-pedagogicznej.
jako 7-latek w 2009/2010.
Idzie do szkoły jako 6-latek w 2009/2010, jeśli Zgłoszenie do 15 kwietnia 2009r. w obwodowej szkole zamiaru porodzice nie zdecydują inaczej.
słania 6-latka do edukacji przedszkolnej - w 2009/2010, a 7-latka do
szkoły w 2010/2011 (wskazane dla dzieci nie objętych jako 5-latki
edukacją przedszkolną w 2008/2009).
Obowiązkowo jest objęte edukacją przedszkol- Zgłoszenie do 15 kwietnia 2009r. w obwodowej szkole zamiaru posłaną jako 6-latek w 2009/2010. Idzie do szkoły nia 6-latka do szkoły-w 2009/2010 (wskazane dla dzieci nie objętych
jako 7-latek w 2010/2011, jeśli rodzice nie zde- jako 5-latki edukacją przedszkolną w 2008/2009).
cydowali inaczej.
Ma prawo jako 5-latek do bezpłatnej edukacji Zgłoszenie do 15 kwietnia 2010r. w obwodowej szkole zamiaru poprzedszkolnej w 2009/2010. Idzie do szkoły słania 6-latka do edukacji przedszkolnej -w 2010/2011, a 7-latka do
jako 6-latek w 2010/2011, jeśli rodzice nie zde- szkoły – 2011/2012 (wskazane dla dzieci nie objętych jako 5-latki
cydowali inaczej.
edukacją przedszkolną w 2009/2010).
Obowiązkowe jest objęte edukacją przedszkolną Zgłoszenie do 15 kwietnia 2010r. w obwodowej szkole zamiaru posłajako 6-latek w 2010/2011. Idzie do szkoły jako 7- nia 6-latka do szkoły-w 2010/2011 (wskazane dla dzieci nie objętych
latek w 2011/2012, jeśli rodzice nie zdecydowali jako 5-latki edukacją przedszkolną w 2009/2010).
wcześniej inaczej.
Obowiązkowe jest objęte edukacją przedszkol- Zgłoszenie do 15 kwietnia 2011r. w obwodowej szkole zamiaru poną jako 5-latek w 2010/2011. Idzie do szkoły słania 6-latka do edukacji przedszkolnej-w 2011/2012, a 7-latka do
jako 6-latek w 2011/2012
szkoły-w 2012/2013 (wskazane tylko dla dzieci, których rodzice słabo
oceniają ich gotowość szkolną).
Obowiązkowo jest objęte edukacją przedszkol- Przyśpieszenie lub opóźnienie rozpoczęcia nauki w szkole możliwe
ną jako 5-latek. Idzie do szkoły jako 6-latek.
na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W Dniu Kobiet uczniowie II klasy LO
rozbawili całą społeczność szkolną do
łez, odgrywając kilka przezabawnych
scenek z życia płci pięknej.
Okazuje się, że prawdziwi mężczyźni uczą się w ZSP w Czerwieńnr 225 • 04.2011
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Opr. Danuta Tomaszewska

Z mocy prawa

W ZSP są fajne chłopy!
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ne (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012).
W okresie tym rodzice dzieci mogą na
swój wniosek, bez konieczności uzyskiwania opinii poradni psychologicznopedagogicznej odroczyć lub przyśpieszyć
o jeden rok rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, zgodnie z zamieszczonym w tabeli harmonogramem.
Obniżenie wieku rozpoczynania
obowiązku szkolnego zostało w Gminie
Czerwieńsk poprzedzone zmianą warunków w szkołach podstawowych tj.
w Szkole Podstawowej w Czerwieńsku,
Nietkowie, Nietkowicach i Leśniowie
Wielkim. Przygotowano i wydzielono
miejsca w/w szkołach dla najmłodszych
dzieci. Wskazane szkoły podstawowe
zostały doposażone w sprzęt i pomoce
z programu „Radosna szkoła”.

sku. Wykazali się bowiem wielkimi
talentami aktorsko - kabaretowymi,
dużą odwagą i ogromnym poczuciem humoru. A wszystko po to,
by zrobić przyjemność kobietom
w dniu ich święta. Bardzo im za to
dziękujemy!!!

Należy wspomnieć, że tę przednią
zabawę zawdzięczamy kilku kobietom, które wspierały ich w występie,
a przede wszystkim najważniejszej
z nich - wychowawczyni klasy II panie
Marcie Zielińskiej, pomysłodawczyni i reżyserce tego przedsięwzięcia.
Gratulujemy!
Agnieszka Januszewicz

Szkoła w Leśniowie otwiera drzwi
Życie szkoły nie może być zamknięte tylko w jej murach, trzeba je pokazać na
zewnątrz, pochwalić się osiągnięciami, wyjść naprzeciw potrzebom uczniów,
poprawić to, co jest do poprawienia.
Realizując tę zasadę Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego
w Leśniowie Wielkim w kwietniu
otwiera swoje drzwi, pokazując środowisku i wszystkim zainteresowanym
dokonania szkoły, jej funkcjonowanie
i możliwości.
Rytm pracy uczniów i nauczycieli
wyznaczają oczywiście lekcje i zaplanowany na początku roku kalendarz imprez.
Można prześledzić jego realizację na
bogatej i wciąż wzbogacanej stronie internetowej szkoły. Przygotowaliśmy ciekawe, rzeczowe plakaty i ulotki promujące szkołę nie tylko w miejscowościach

naszej gminy, ale i poza nią. Staramy się
o pokazanie działalności leśniowskiej
szkoły w mediach regionalnych – Gazecie
Lubuskiej.
9 kwietnia zaplanowaliśmy, bardzo
już popularną w środowiskach oświatowych akcję OTWARTYCH DRZWI.
Pokażemy przygotowany przez koło
ﬁlmowo – fotograﬁczne ﬁlm z prowadzonych w klasach fragmentów lekcji,
pochwalimy się gabinetami i ich coraz
bogatszym wyposażeniem, osiągnięciami uczniów, kadrą nauczycielską,
odpowiemy na wszystkie pytania zainteresowanych.

W szkole dużo się dzieje. Wiedzą
o tym uczniowie, rodzice, nauczyciele,
a także ci, którzy współpracują z placówkami oświatowymi. Aby ta działalność
była powszechniej znana, stąd nasze
otwarcie na zewnątrz.
A. Batóg

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
„Wiosna przywitała nas śpiewem ptaków i piękną, słoneczną pogodą”
Chciałoby się rzec – „jak ten czas szybko leci” – dopiero co wspominaliśmy ferie
zimowe, a już minął marzec. Miesiąc ten obfitował w różne wydarzenia. Rozpoczął
się Świętem Kobiet - świętem, które zostało trochę zapomniane i schowane do
lamusa. Aby jednak tradycji stało się zadość, uczniowie klas czwartych przygotowali uroczysty apel z tej okazji.
Apel ten był jednak trochę inny niż
zwykle, bo dzieci wystąpiły w ﬁlmie „o
kobietach i dla kobiet”, który obejrzeli
wszyscy pracownicy szkoły i cała brać
uczniowska. Oprócz wierszy, muzyki i ﬁlmu każda kobieta – ta dorosła i ta całkiem
mała – została obdarowana symbolicznym
kwiatkiem, słodkim batonikiem i uśmiechem. W wielu klasach chłopcy zadbali
o swoje koleżanki i przygotowali dla
nich różne niespodzianki. Było to bardzo
miłe! Kobiety z naszej szkoły dziękują
za pamięć wszystkim panom. Panie nie
pozostały dłużne i w wielu klasach 10
marca obchodzono Dzień Chłopaka.

W marcu wszyscy z wielkim utęsknieniem wyglądają oznak wiosny. Tradycyjnie
też szkoła radośnie przywitała tę porę roku.
Dzieci z młodszych klas wykonały piękne
wiosenne plakaty z ciekawymi hasłami.
Warto przytoczyć kilka z nich: „Wiosną
kwiatki rosną.”, „Wiosna pora radosna!”,
„Słoneczko daje zimie pstryczka w nos.”,
„Ptaki niosą wiosnę na skrzydłach!”,
„Ptaszki przylatują, wiosnę pocałują.”
Teraz plakaty te zdobią szatnię, w której
zrobiło się ładniej i przyjemniej. Natomiast
korytarze szkolne ozdobiono kwiatami
doniczkowymi – kwitnącymi prymulkami i stokrotkami. W związku z tym, że

pierwszy dzień wiosny, to również „dzień
wagarowicza”, jedna z klas szóstych była
wraz z wychowawcą na „kontrolowanych
wagarach”, tzn. pojechała na wycieczkę.
Oprócz świętowania, dzieci naszej
szkoły uczestniczyły w różnych zajęciach
obowiązkowych i dodatkowych. Klasy
szóste intensywnie przygotowywały się
do sprawdzianu szóstoklasisty. Wielu
uczniów brało udział w różnych konkursach. Między innymi na pochwałę
zasługują reprezentanci naszej szkoły
z klas czwartych, którzy bardzo dobrze
zaprezentowali się w konkursie wiedzy
o ruchu drogowym – szczególnie sprawnie i poprawnie pokonując tor przeszkód
pomimo niesprzyjającej pogody. Odbyły
się również szkolne konkursy recytatorskie, które wyłoniły reprezentantów do
konkursu gminnego.
dokończenie na str. 7
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Aikidoka przy klawiaturze
Na stronie internetowej sycowice.net znaleźliśmy ciekawy wywiad Cezarego Wocha
z Magdaleną Szalpuk. To niezwykle interesująca osoba i człowiek wielu pasji.
Chętnie więc przedstawiamy ją mieszkańcom całej naszej gminy.
Kiedy dwa i pół roku temu postanowiłem do sycowickiego kościoła sprowadzić
organy i zaprosić do współpracy jakiegoś
organistę, sprawa okazała się być dość
skomplikowana. Same organy są cennym
instrumentem i zdobycie ich bez odpowiedniej gotówki graniczy nieomal z cudem, ale
że cuda się zdarzają, ten piękny instrument
stanął wkrótce na kościelnym chórze.
Sprawą znacznie trudniejszą okazało
się „zdobycie” organisty. W bardzo wielu
kościołach w Polsce niestety brak
jest tych „kościelnych” muzyków,
co staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. O ile w miastach księżą radzą sobie nawiązując kontakty z jakimiś osobami
które doraźnie „świadczą usługi”
w kościele, o tyle w środowisku
wiejskim z oczywistych powodów
problem staje się prawie nie do
rozwiązania. Nabiegałem się sporo, ale miałem wiele szczęścia bo
w czasie tych moich poszukiwań
dowiedziałem się przypadkowo, że
w Pomorsku gra i śpiewa w kościele bardzo fajna dziewczyna…
W taki oto sposób traﬁłem do p. Magdaleny Szalpuk, a kiedy w pomorskim
kościele posłuchałem jeszcze Jej gry na
organach i śpiewu w towarzystwie niewielkiego chórku, pomyślałem sobie, że
jest to TO czego poszukiwałem… Pani
Magda okazała się być osobą bardzo miłą
i kontaktową, a co więcej zgodziła się
grać w sycowickim kościele. Dzisiaj nikt
w Sycowicach nie wyobraża sobie aby niedzielne msze odbywały się bez pięknego
śpiewu i gry Pani Magdy. Kiedy zdarza się
rzadko, że z różnych przyczyn nie może do
nas dojechać, muszę „spowiadać” się przed
wiernymi, dlaczego do tego doszło.
C.W.: Pani Magdo, proszę powiedzieć
skąd się Pani „wzięła” w Pomorsku?
M. Sz.: Jest to trochę dziełem przypadku, ponieważ pochodzę ze Słubic, ale właśnie tam poznałam mojego męża – prowadził
tam treningi aikido, na które uczęszczałam.
Fascynacja tą sztuką „rozszerzyła” się na
osobę prowadzącego, no i w konsekwencji
po ślubie zamieszkaliśmy Pomorsku…
C.W.: Skąd zainteresowanie muzyką,
a w szczególności grą na organach?
M. Sz.: Muzyką interesowałam się od
zawsze. Najpierw była szkoła muzyczna
w klasie skrzypiec, a później schola paraﬁal-
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na i zespół. Zawsze lubiłam śpiewać i uczyć
się gry na instrumentach. Po skrzypcach była
gitara, a później gitara basowa. Brakowało
jeszcze klawisza, więc zaczęłam naukę gry
na pianinie, a później na organach. Jako, że
zawsze kościół był mi bliski, a w Pomorsku
nie było nikogo kto grałby na mszy niedzielnej – podjęłam się tego wyzwania, choć
musiałam poczekać na zmianę proboszcza,
gdyż poprzednik nie był zainteresowany
oprawą muzyczną mszy.

C.W.: Dojeżdżając do Sycowic zadaje
sobie Pani wiele trudu…
M. Sz.: Dla mnie jest to swego rodzaju
„misja”- myślę, że skoro jakoś radzę sobie
ze śpiewem i graniem – to powinnam to
robić. Rola organisty to ubogacenie liturgii
jak i ułatwienie modlitwy wiernym i mam
nadzieję, że udaje mi się tą rolę spełniać.
To dla mnie również swoiste świadectwo
wiary. Dlaczego Sycowice? Zaczęło się
od pytania i prośby ze strony Pana Sołtysa
Sycowic, a ja się zgodziłam. A ponieważ
przywiązuję się do miejsc i ludzi, staram
się przyjeżdżać, mimo różnych utrudnień
i zmian w godzinach mszy w mojej paraﬁi
– oczywiście dzięki uprzejmości Waszego
ks. Proboszcza, który zmienia w razie
potrzeby godziny mszy w Sycowicach Ja
po prostu kocham grać i śpiewać.
C.W.: Czy zainteresowania Pani ograniczają się tylko do muzyki kościelnej?
M. Sz.: Moje zainteresowania nie
ograniczają się tylko do muzyki kościelnej. Słucham różnej muzyki i staram się
„być na bieżąco”. Prowadzę też w Nietkowicach dwa zespoły świeckie, które reprezentują wioskę na różnych festynach,
a także przeglądach piosenek.
C.W.: Czy młodzież jest zainteresowana propozycjami Wiejskiego Domu

Kultury w Nietkowicach?
M. Sz.: Dzieci i młodzież z Nietkowic
jest zawsze zainteresowana propozycjami
naszej świetlicy. Zaczynając pracę nie
spodziewałam się początkowo takiego
odzewu – ale jestem mile zaskoczona.
Młodzież chętnie angażuje się we wszystkie inicjatywy, zarówno wycieczki, jak
i zajęcia muzyczne, taneczne, a także
w przygotowywane przedstawienia.
C.W.: Czyli nie jest prawdą, że młodzież preferuje jedynie dyskoteki?
M. Sz.: Myślę, że dzieci i młodzież
bardzo chętnie spędzają czas na świetlicy.
Niektórzy lubią śpiewać, inni tańczyć.
Grywamy wspólnie w tenisa stołowego
i bilarda, a czasami wpadają po prostu
posiedzieć, porozmawiać i zapytać co
słychać. Dyskotek raczej u nas nie
ma, a zabawy przeważają w okresie
letnim podczas festynów. Są oczywiście bale karnawałowe-obowiązkowo w przebraniach, a w tym roku
po raz pierwszy odbył się taki bal
dla dorosłych i wszyscy bawili się
fantastycznie. Od niedawna nasza
świetlica, dzięki wsparciu Pana
Burmistrza i Sołtysa Nietkowic,
wzbogaciła się o wiele nowych
rzeczy, m.in. piłkarzyki, darta,
nowy sprzęt grający, mikrofony
i wiele gier dla dzieci i młodzieży
– myślę więc, że teraz będzie się
pracowało jeszcze łatwiej z istniejącymi
tutaj grupami, a dzieciaki tym chętniej będą
spędzały czas w świetlicy.
C.W.: Kiedy Pani słucham jest mi
trochę przykro, że takiej młodzieżowej
aktywności nie widzę w Sycowicach,
a bardzo bym chciał aby razem z Panią
na kościelnym chórze pojawiła się jakaś
chociażby niewielka grupka 3-4 młodych
osób, które przyczyniły by się do wzbogacenia liturgii i zaśpiewały nie tylko dla
siebie, ale i dla nas wszystkich.
M. Sz.: To właśnie o czym Pan teraz
mówi, młodzież musi sama zrozumieć
i poczuć sercem. Musi zdać sobie również
sprawę z tego, że żyje w określonej społeczności która od tej właśnie młodzieży
oczekuje dobrych i pozytywnych uczynków. Na siłę nic nie da się zrobić…
C.W.: Pani Magdo, serdecznie dziękuję za tę garść informacji, które przybliżą
czytelnikom Pani sylwetkę. Życzę wiele
szczęścia w życiu osobistym, nieustającego zapału i nowych pomysłów, a w Sycowicach w każdą niedzielę będzie Pani
bardzo oczekiwanym i miłym gościem.
M. Sz.: Dziękuję za te miłe słowa
i serdecznie pozdrawiam wszystkich
mieszkańców Sycowic.
Cezary Woch

dokończenie ze str. 5
W ramach projektu „Szybciej, dalej i w górę – wysoka jakość oświaty
w Gminie Czerwieńsk” odbywały się
zajęcia różnych kół, na których uczniowie
rozwijali swoje zainteresowania, poznawali lub pogłębiali swoją wiedzę. Dzieci
z klas I – III uczestniczące w zajęciach
„Zielonego Patrolu” były na wycieczce
w zielonogórskim schronisku dla zwierząt. Zainteresował je los Misi – psa
przywiezionego z Czerwieńska, który od
pewnego czasu mieszka w schronisku.
Tam nazwano ją – Oriana. Jest to bardzo
miła pełna energii, młoda suczka, która
czeka na adopcję. Pragnie mieć swój
dom i właściciela – przyjaciela, którego
pokocha swym całym sercem. Dzieci
jadąc do schroniska przygotowały dla
zwierząt suchą karmę i puszki z jedzeniem. Zwiedziły obiekt i poznały losy
różnych zwierząt oraz warunki w jakich
żyją obecnie. Wspólnie też w ramach wolontariatu wyprowadziły Misię – Orianę
na spacer. Obopólnej radości było wiele.
Bardzo dobrze, że dzieci uczą się wrażliwości nie tylko na potrzeby ludzi ale
i zwierząt. A najważniejsze, że chcą je
wspomóc w trudnych chwilach.
Przed nami piękne wiosenne dni
i Wielkanoc. Pragniemy z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych wszystkim sympatykom naszej szkoły oraz
czytelnikom gazetki „U NAS” życzyć
spokojnych, radosnych świąt spędzonych
w gronie rodzinnym.
Korespondentki z SP Czerwieńsk
Zoﬁa Blandzi, Wiesława Śliwińska

Joannie Sibilskiej
wyrazy najszczerszego współczucia
z powodu śmierci taty
składają koleżanki i koledzy
z Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku.

Bożenie Śmigaj
wyrazy najszczerszego współczucia
z powodu śmierci mamy
składają koleżanki i koledzy
z Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku.

Samorząd nie odpuszcza
W lutowym numerze U Nas zamieściliśmy list Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk, jaki został wystosowany do Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety
Polak. Samorząd sprzeciwia się w nim budowie obwodnicy kolejowej Czerwieńska
i apeluje o odstąpienie od tej inwestycji. Prośba o pomoc w zatrzymaniu prac nad
budową obwodnicy została również rozesłana do lubuskich parlamentarzystów,
europosłów i mediów.

Poniżej zamieszczamy treść listu,
jaki Przewodniczący Samorządu
Mieszkańców Miasta Czerwieńsk
otrzymał w odpowiedzi na apel złożony
w sprawie odstąpienia od budowy łącznicy kolejowej Pomorsko – Przylep.

„Modernizacja linii kolejowej nr 358
na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk
wraz z budową łącznicy kolejowej
Pomorsko – Przylep omijającej stację
Czerwieńsk” uprzejmie informuję,
że przedmiotowy odcinek ma istotne
znaczenie dla województwa lubuskiego, ponieważ realizowane są tą drogą
połączenia dalekobieżne, z których
korzystają mieszkańcy południowej
części naszego regionu. Projektowana
łącznica jest również kluczowa dla
planowanych bezpośrednich połączeń
kolejowych pomiędzy stolicami naszego województwa. Obecnie pociąg
osobowy relacji Zbąszynek – Zielona
Góra pokonuje tą 56 kilometrową
trasę w około 80 minut, co zdecydowanie obniża atrakcyjność połączenia
kolejowego.
Z p r z e p ro w a d z o n e j w r a m a c h
Studium wykonalności analizy zysków i strat wynika, że modernizacja
linii wraz z budową łącznicy będzie
efektywna ekonomicznie. Symulacje
zaprezentowane przez PKP PLK dla
przejazdu składu pasażerskiego na
odcinku Przylep – Zbąszynek wykazują
znaczącą oszczędność czasu (ok. 23
minuty) przy przejeździe po łącznicy
w stosunku do przejazdu przez Czerwieńsk, nawet po remoncie toru do tej
stacji. Zwracam przy tym uwagę, że do
surowego czasu przejazdu po wyremontowanym odcinku do Czerwieńska
należy każdorazowo doliczyć ok. 10
minutowy czas postoju potrzebny na
zmianę kierunku jazdy.
Projektowana łącznica dotyczy ruchu na odcinku Zielona Góra – Zbąszynek i nie będzie miała żadnego wpływu
na dotychczasowe skomunikowanie
Czerwieńska z Zielona Górą. Natomiast
w przypadku stwierdzenia dużego zapotrzebowania na dojazdy pracownicze do
Czerwieńska od strony Zbąszynka, nie
wykluczamy utrzymania również takiego
połączenia niezależnie od funkcjonującej łącznicy.

Szanowny Panie Przewodniczący
Odpowiadając na pismo z dnia 31
stycznia 2011 r. w sprawie inwestycji pn.

Wicemarszałek
Województwa Lubuskiego
Jarosław Sokołowski

Niestety tylko Gazeta Wyborcza
zainteresowała się sprawą i na swoich
łamach 17 lutego br. zamieściła artykuł
pt. „Czerwieńsk: nie spychajcie nas na
bocznicę”– pozostali nie odpowiedzieli na apel mieszkańców Czerwieńska
i „nabrali wody w usta”. Wobec takiej
bierności polityków, którzy w ocenie
Samorządu powinni reprezentować nasze sprawy, a przynajmniej się do nich
ustosunkować – zwrócono się do NIK
i CBA z prośbą o zbadanie zasadności
budowy łącznicy kolejowej Pomorsko
– Przylep.
Już w trakcie wymiany korespondencji, pomiędzy Samorządem Mieszkańców
a Marszałek Województwa Lubuskiego,
rozpoczął się wyrąb lasu, w miejscu,
gdzie wytyczono trasę przebiegu obwodnicy. W tych okolicznościach można
sobie zadać pytanie, czy czasem nasze
zabiegi nie odniosły odwrotnego skutku
i zamiast spowolnić inwestycję – tylko
ją przyspieszyły?! Jest to wysoce prawdopodobne, gdyż mimo protestów Urząd
Marszałkowski nie zamierza wycofać
się z budowy a w obawie przed kolejną
falą niezadowolenia robi wszystko, aby
postawić wszystkich przed faktem dokonanym. Jest wysoce prawdopodobne,
że las wycięto bez wszystkich wymaganych zezwoleń, gdyż właśnie Wojewoda
Lubuski Helena Hatka cofnęła decyzję
środowiskową dla tej inwestycji.
Samorząd Mieszkańców nie zamierza
jednak odpuścić i do kolejnego pisma
w sprawie obwodnicy, dołącza listy z podpisami poparcia dla swojej inicjatywy,
które mieszkańcy naszej gminy składali
pod apelem do Marszalek Województwa
Lubuskiego.
Jacek Gębicki
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Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

DYŻURY RADNYCH
Rady Powiatu Zielonogórskiego
w 2011 roku
Lp.
1

2

Nazwisko Miejscowość
Data
Miejsce
i imię
godz. od - do
dyżuru
Baranowski Czerwieńsk
09.05.2011 r. Urząd Gminy
Sławomir
14.30 do 16.00 i Miasta w
Czerwieńsku
06.06.2011 r.
14.30 do 16.00
Gębicki
Jacek
04.07.2011 r.

Serdecznie dziękujemy!
„Tam daleko, gdzie wysoka sosna,
maszeruje drogą mała Wiosna…”
Marcowe słoneczko puka już do naszych drzwi,
ale dzieci z oddziału przedszkolnego PSP w Leśniowie Wielkim doskonale pamiętają mroźny, grudniowy dzień. 20 grudnia 2010 roku w firmie LFC Sp.
z o.o. w Czerwieńsku przedstawiły bowiem program
artystyczny związany ze Świętami Bożego Narodzenia. Nastrojowe wiersze i kolędy wprowadziły pracowników firmy w świąteczny nastrój. Po występie
przedszkolaki wręczyły gospodarzom własnoręcznie
wykonane kartki. Każde z dzieci otrzymało ogromną
paczkę słodkości.

14.30 do 16.00
05.09.2011 r.
14.30 do 16.00
03.10.2011 r.
14.30 do 16.00
07.11.2011 r.
14.30 do 16.00
05.12.2011 r.
14.30 do 16.00

INFORMACJA
Burmistrz Czerwieńska informuje, że Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze w dniu 08.02.2011 roku
pobrał próbki wody z wodociągu wiejskiego w Płotach.
24 marca 2011 roku Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Zielonej Górze poinformował, że na podstawie
§ 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) analiza próbek pobranej
wody wykazała, że woda w zakresie parametrów objętych
monitoringiem kontrolnym odpowiada wymaganiom § 2 w/w
rozporządzenia.
Analiza próbek wody o kodach OL-102, OL-103 i OL-104
pobranych dnia 08.02.2011 roku wykazała, że w próbce wody
o kodzie OL-104, pobranej w Szkole Podstawowej w Płotach
stwierdzono podwyższoną mętność, która wynosiła 3,2 NTU.
Najwyższa dopuszczalna mętność wynosi 1 NTU. Na podstawie
wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), dopuszczalna wartość mętności nie została oparta na przesłankach
zdrowotnych.
Woda w zakresie pozostałych parametrów objętych monitoringiem kontrolnym odpowiada wymaganiom § 2 ust.
1 pkt. 1 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.
417 z późn. zm.).
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Z wiosną, kiedy cała przyroda się zmienia, także
w sali przedszkolaków zaszły wielkie zmiany. Dzięki
pieniążkom otrzymanym od prezesa firmy LFC, Pana
Lechosława Ciupika, zakupione zostały kolorowe
mebelki do kącika lalek. Sala nabrała radosnych,
pastelowych barw. Piękne wnętrze zachęca dzieci do
wesołej zabawy. Wiosenny spacer w marcowym słońcu
jest wspaniały, ale cudownie jest wrócić do zabawek
czekających na dzieci w nowo wyposażonym kąciku
i podejmować nowe zadania i uczyć się ciekawych
rzeczy.
Bardzo serdecznie dziękujemy!
Izabella Nowak

Panu Markowi Zielezińskiemu
Sołtysowi Bródek
z powodu
śmierci mamy
składamy wyrazy szczerego
współczucia Rada Miejska, Burmistrz
i pracownicy Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku.

Literackie talenty
Już po raz XXVII odbył się Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci
i Młodzieży Gimnazjalnej organizowany przez Gimnazjum Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Słupsku. Uczniowie naszego Gimnazjum im. Jana Pawła II biorą
w nim udział od XXV edycji.
Piszą prace pod opieką Małgorzaty
Galik i Małgorzaty Piątkowskiej
– szkolnego koordynatora konkursu.
Od momentu przystąpienia do konkursu mogą szczycić się sukcesami.
Corocznie prace naszych uczniów są
zauważane i doceniane. W 2009 roku
wyróżnienie otrzymała Sylwia Paliwoda (op. M. Piątkowska), w 2010
wyróżniono Dominikę Madziejczyk (op.
M. Piątkowska) i Agnieszkę Włosińską
(op. M. Galik). Na ten konkurs wpłynęły prace z 358 szkół. Laureatami zostali
uczniowie ze 154 placówek. Na 10 701
nadesłanych zestawów tekstów literackich
prace naszych uczennic znalazły się wśród
326 nagrodzonych i wyróżnionych.
Na tegoroczną edycję konkursu zgłosiliśmy 7 prac uczniowskich. Wyniki są
wielkim powodem do dumy. Laureatką
została Agnieszka Włosińska, a wyróżnienie otrzymała Maria Wojtaszek

– swoje prace pisały pod opieką M. Galik.
Jak głosi komunikat jury: „Na XXVII
Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci
i Młodzieży Gimnazjalnej nadesłano 9627
zestawów tekstów literackich z 369 szkół
podstawowych i gimnazjów z całej Polski
oraz 498 wierszy i opowiadań młodzieży polonijnej
z 37 szkół w Stanach Zjednoczonych i 66 utworów
literackich z dwóch szkół
w Berlinie. Uznając za zasadnicze kryteria: oryginalności tekstu, literackości
pomysłu i ujawnionego
talentu autora, wyłoniła
81 laureatów, wyróżniła
zaś 223 uczniów.” Nagrodzone i wyróżnione wiersze i opowiadania zostały
opublikowane w książce
pokonkursowej „Wiatr ma

Do przedszkola w Czerwieńsku przyjechały znane gwiazdy: Doda, Majka Jeżowska, zespół Hannah Montany i inni!
Oczywiście było to w dniu 1 kwietnia – na Prima Aprilis, a pod
znanymi nazwiskami ukryły się przedszkolaki z różnych grup
i zaprezentowały swoje talenty muzyczne. Wszystkie dzieci
radośnie bawiły się słuchając przebojów i uczestnicząc w zabawach ruchowo-muzycznych na przedszkolnym placu zabaw.

w kieszeniach miliard skrzypiec” i będą
wręczone młodym literatom podczas
uroczystej gali.
Konkurs jak zwykle cieszył się ogromnym powodzeniem. Ponieważ biorą w nim
udział również uczniowie z USA i Niemiec, począwszy od tego roku zyskał rangę
konkursu międzynarodowego. Mamy więc
w naszym gimnazjum laureatki XXVII
Międzynarodowego Konkursu Literackiej
Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej. Bardzo się cieszymy, serdecznie
gratulujemy młodym literatkom i życzymy
im dalszych sukcesów.
M. Piątkowska, M. Galik

Widać było, że wiosna zagościła na dobre i nic dziwnego bo 21 marca przedszkolaki pożegnały Panią Zimę
(w tej roli pani Karolina Jędras), a powitały Pannę Wiosenkę (w tej roli malutka Kasia z grupy „Motylków”).
Już dwa tygodnie przed tym radosnym dniem każda z grup
otrzymała list, w którym były opisane zadania do przygotowania od Pani Wiosny. Pierwszego dnia wiosny zadanie odgonienia Pani Zimy przypadło grupie Kubusiów,
które recytując i śpiewając z Marzanną w ręku, wygoniły
mroźną, Zimową Panią. Potem pojawiła się Panna Wiosna. Aby Wiosenka została z nami na długo każda z grup
przywoływała swoim strojem, wierszami, piosenkami
i tańcem inny zwiastun wiosny. Były motylki, biedronki,
pszczółki, ptaszki, kwiatki i słoneczka. Na koniec wręczone zostały dyplomy za przedszkolny
konkurs plastyczny pt.: „Zwiastun
wiosny”, a Panienka
Wiosenka podziękowała wszystkim
za wspaniałe powitanie i wspólna
zabawę obiecując,
że zostanie długo
i nie pozwoli wrócić
Pani Zimie.

B.F.
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Rowerem bezpieczniej
I Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, pod patronatem Burmistrza
Czerwieńska, odbył się 18 marca 2011 r. Organizatorem turnieju było Gimnazjum
w Czerwieńsku (koordynator Aleksander Gruszczyński), natomiast z ramienia
Burmistrza działaniami przygotowawczymi kierowała pani Barbara Marczenia.
Zadanie - „BRD” - jest jednym z priorytetów Lubuskiego Kuratora Oświaty,
dlatego staraliśmy się przygotować je z pełnym zaangażowaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem
Ogólnopolskiego Turnieju BRD. W tym
celu, dzięki przychylności burmistrza Piotra Iwanusa, powstało „miasteczko rowerowe” na placu przy ratuszu oraz zakupiono
rowerowy tor przeszkód.

W zawodach wzięło udział dziesięć
trzyosobowych zespołów ze szkół podstawowych z terenu gminy oraz pięć zespołów
z naszego Gimnazjum. Zawodnicy doskonale pokonywali rowerowy tor przeszkód,
wykazywali się znajomością przepisów
ruchu drogowego oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Trzeba przyznać, że
drużyny były doskonale przygotowane,
a walka była zacięta - zwłaszcza, że musieliśmy pokonać jeszcze jednego przeciwnika - ciągle padający deszcz i przenikliwe
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zimno. Zmagania zawodników oceniały
komisje specjalistów: aspirant sztabowy
Arkadiusz Sowiński z KW Wydziału
Ruchu Drogowego w Gorzowie, aspirant
sztabowy Ewa Brzyska z KM Wydziału
Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, aspiranci Jacek Badecki i Marek Masłowski
z II Posterunku Policji w Zielonej Górze
oraz pani Halina Kwaśniewska. Dużą
pomocą służyli nauczyciele naszej szkoły,
którzy włożyli naprawdę wielki wkład
pracy, aby zawody przebiegły zgodnie
z założonym programem i regulaminem.
Zadbali również o dobry nastrój zawodników i sędziów, częstując ich ciepłą
grochówką i pysznym ciastem.
Podsumowanie zmagań - pierwsze
miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Nietkowie, drugie ze Szkoły
Podstawowej w Leśniowie Wielkim,
trzecie ze Szkoły Podstawowej w Nietkowicach. Natomiast w Gimnazjum
pierwsze miejsce zajęła drużyna z klasy
IIb, drugie z klasy IIa, a trzecie z klasy Ic.
Zwycięskie drużyny zakwaliﬁkowały się
do etapu powiatowego, który odbędzie się
15 kwietnia w Starym Kisielinie.
Serdecznie gratulujemy zawodnikom
i ich opiekunom! Pisząc o organizacji
turnieju, nie mogę nie wspomnieć o sponsorach, bez których tej imprezy nie moglibyśmy przygotować na takim poziomie.
Dużego wsparcia udzielili nam dyrektor
PZU „Życie” Dorota Rymaszewska,

prezes Cargo PKP Zbigniew Nawrocki,
prezes CPN Eko Serwis Zbigniew Wasylkowski. Byli oni fundatorami nagród
rzeczowych dla wszystkich zawodników.
Należy dodać, że fundatorem nagród
głównych dla zwycięskich szkół był burmistrz Piotr Iwanus. Bardzo dziękujemy!
Dziękujemy również naszym gościom,
wśród których obecny był przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras.

Wszystkim osobom zaangażowanym
w organizację tego prestiżowego dla gminy, ale i dla Gimnazjum w Czerwieńsku,
zadania, ogromnie dziękuję. Mam nadzieję, że zapoczątkujemy dobrą tradycję w naszym środowisku. Wszak bezpieczeństwo
naszych dzieci jest bezcenne!
Aleksander Gruszczyński

Szybciej, dalej i w górę
Projekt pn. „Szybciej, dalej i w górę – wysoka jakość oświaty w Gminie Czerwieńsk”, ruszył pełną parą. Projekt jest realizowany przez Gminę Czerwieńsk
w okresie od 02.01.2011r. do 31.12.2012r., łącznie z zagospodarowaniem ferii
zimowych oraz wakacji.
Projekt jest ﬁnansowany ze środków
Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt: IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach.
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty.
Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównanie
szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych.
Realizatorem projektu jest Gmina
Czerwieńsk. Zajęcia prowadzone są na
terenie: Gimnazjum w Czerwieńsku,
Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku,
Szkoły Podstawowej w Nietkowie,
Szkoły Podstawowej w Leśniowie
Wielkim, Szkoły Podstawowej w Nietkowicach. Zgodnie z założeniami projektu zespół Zarządzający przystąpił
do intensywnej pracy już w grudniu
2010r. Przygotowano niezbędną dokumentację m.in. plan realizacji projektu, zakres obowiązków, regulaminy,
przeprowadzono akcję informacyjno
- promocyjną projektu. Również przygotowano Biuro ds. obsługi projektu
przy Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Oświaty w Czerwieńsku
ul. Rynek 18. Została utworzona strona
internetowa www.sdw-czerwiensk.pl.
Następnie rozpoczęto prace związane
z wyłonieniem dostawców poprzez
ogłoszenie Zamówienia Publicznego
na tzw. Wyprawkę dla uczestnika projektu tj. materiały biurowe, koszulki,
czapeczki.
Wyłoniono w drodze przetargu
organizatora ferii zimowych w Karpaczu dla 99 uczniów i 9 opiekunów.
W drodze zapytania ofertowego zorganizowano w szkołach podstawowych
10 dniowe ferie dla 85 uczniów i 10
opiekunów.
W miesiącu lutym 2011r. rozpoczęto procedurę Zamówienia Publicznego
z tzw. wolnej ręki na prowadzenie
zajęć pozalekcyjnych przez nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę

Czerwieńsk. Prowadzono zgodnie
z obowiązującą procedurą negocjacje
z nauczycielami odnośnie prowadzenia
zajęć pozalekcyjnych.
Nauczyciele w swoich planach,
projektach zwracali przede wszystkim
uwagę na przemiany jakie zachodzą
w kształceniu, które obejmuje polską
szkołę, prowadzą do zmiany dotychczasowego sposobu myślenia o edukacji jako drodze nabywania wiadomości
i umiejętności. Sytuacje edukacyjne
jakie zaproponowali nauczyciele mają
być źródłem kompetencji wyrażających
się w samodzielnym poznaniu rzeczywistości, uczestniczeniem w życiu
społecznym i kulturalnym własnego
środowiska. Uczniowie uczestniczący
w zajęciach pozalekcyjnych będą mieli
okazję do zdobywania wiedzy i umiejętności, jak również do wzbogacenia
swojej osobowości poprzez poszerzenie zainteresowania, wzbogacenie
potrzeby kontaktów takich jak koleżeństwo, przyjaźń, potrzeba poczucia
własnej wartości i uznania, przeżyć
emocjonalnych (przygody, wycieczki
itp.), potrzeba współuczestnictwa wybranym gronie osób.
W ramach działalności sportowej
prowadzone są zajęcia z gimnastyki
korekcyjnej, nauka gry w tenisa oraz
zajęcia z nauki pływania. Zajęcia
z nauki pływania odbywają się w Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy
ulicy Sulechowskiej w Zielonej Górze,
w każdy czwartek. W zajęciach na basenie bierze udział 120 uczniów, naukę
pływania prowadzi 8 inspektorów oraz
8 opiekunów, dowozi się 3 autobusami
dzieci na zajęcia.
W drodze Zamówienia Publicznego
została wyłoniona szkoła językowa
„ELS” z Zielonej Góry do prowadzenia
zajęć z języka niemieckiego i angielskiego. Efektem końcowym zajęć językowych mają być uzyskane w drodze
egzaminu przez uczniów certyfikaty.
Aby rozwój młodego człowieka
przebiegał harmonijnie uwzględniono
również zatrudnienie psychologa, który
wspomaga pracę w każdej szkole realizującej zajęcia pozalekcyjne w Gminie
Czerwieńsk.

Istotą projektu pn. „Szybciej, dalej i w górę - wysoka jakość oświaty
w Gminie Czerwieńsk” jest m.in.
stworzenie każdemu uczniowi szansy na odnalezienie swojego miejsca
w wielu dziedzinach aktywności,
gdzie uczeń może wyrównywać braki
w wiadomościach i umiejętnościach
może również uczestniczyć w zajęciach
terapeutycznych, sportowych, muzycznych, tanecznych, plastycznych, turystyczno-regionalnych, przyrodniczych,
uczestniczyć w różnych zorganizowanych formach wypoczynku zimowego
jak i letniego.

STAN REALIZACJI PROJEKTU
NA KWIECIEŃ 2011 r.
1. Zajęcia z j. angielskiego - 80 uczniów
- 5 nauczycieli
2. Zajęcia z j. niemieckiego - 60 uczniów
- 4 nauczycieli
3. Wyrównywanie wiedzy - 120 uczniów
- 12 nauczycieli
4. Poszerzenie wiedzy i kształtowanie
umiejętności kluczowych - 20 uczniów
- 2 nauczycieli
5. Zajęcia artystyczne:
• koło ﬁlmowo-fotograﬁczne - 50 uczniów
- 5 nauczycieli
• koło plastyczne - 50 uczniów - 5 nauczycieli
• chór - 40 uczniów - 4 nauczycieli
6. Zajęcia sportowe:
• zajęcia korekcyjne - 40 uczniów - 4
nauczycieli
• tenis - 30 uczniów - 1 trener
• zajęcia na basenie - 120 uczniów - 8
instruktorów - opiekunów
• taniec - 20 uczniów - 1 nauczyciel
7. Bezpieczeństwo i ruch drogowy
- 60 uczniów - 3 nauczycieli
8. Działalność turystyczno-regionalna
- 40 uczniów - 1 nauczyciel
9. Wypoczynek zimowy:
• ferie w Karpaczu 10 dni - 99 uczniów
- 9 opiekunów
• ferie w szkołach 10 dni - 85 uczniów
- 10 opiekunów
10. Ośrodek kariery zawodowej - 30
uczniów - 1 nauczyciel
11. Transport na zajęcia - 150 uczniów
- 8 opiekunów
W okresie od stycznia do kwietnia
2011r. uczestniczyło w zajęciach 1094
uczniów oraz 90 nauczycieli (opiekunów,
instruktorów).
Została wydatkowana suma
210.477,81 zł.
Kierownik Projektu
Danuta Tomaszewska
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Listy do redakcji
Kronika paraﬁalna
paraﬁi św. Wojciecha
w Czerwieńsku
grudzień 2010 r. marzec 2011 r.

www.paraﬁa.czerwiensk.hadom.pl

CHRZTY
1. Natalia Maja ŻUREK - Czerwieńsk
2. Adanna Michalina OFFOR - Nietków
3. Piotr Maksymilian PINIARSKI - Czerwieńsk
4. Stefan Andrzej GUZOWSKI - Czerwieńsk
5. Miłosz Mariusz JAROSZ - Nietków
6. Julia Anna KROCZYŃSKA - Czerwieńsk
7. Maja Weronika ŻUREK - Czerwieńsk
8. Daria Aleksandra KARAŚ - Czerwieńsk
9. Bartosz KARAŚ - Czerwieńsk
10. Iga Anna CIEŚLIK - Czerwieńsk
11. Oskar Krzysztof MIZERAK - Czerwieńsk
12. Weronika Adrianna DORSZ - Czerwieńsk
13. Mikołaj STEFAŃSKI - Czerwieńsk
14. Maja Maria RYCHŁA - Nietków
15. Kinga KACZOR - Nietków
16. Patryk Ryszard WRÓBEL - Nietków

ŚLUBY
1. Krystian GORZELAŃCZYK
i Aleksandra CUDO - Czerwieńsk
2. Karol GLAZ i Joanna SKARŻYŃSKA
- Czerwieńsk

Henryk Góralczyk
Przewodniczący Komisji Infrastruktury
Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Czerwieńsk dnia 09.03.2011 r.

Pan Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus

INTERPELACJA - zapytanie
Ponieważ zależy mi (i nie tylko) na tym, by
w Naszym mieście nie było przyzwolenia na
bezkarne brudzenie na ulicach i w parkach,
Uprzejmie proszę o informację:
1. Jakie uchwały czy inne akty prawne
regulują na terenie Czerwieńska kwestie
związane ze sprzątaniem po psach?
2. Czy sprzątanie jest obowiązkiem i jakie

są metody egzekwowania czystości?
3. Jakie restrykcje grożą oraz co Urząd
Miasta robi, by wyegzekwować sprzątanie
po czworonogach?”
Interpelację-zapytanie i odpowiedź proszę
zamieścić w gazetce „U NAS”.
Z poważaniem:
Podpis nieczytelny

ODPOWIEDŹ
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
informuje, że zgodnie z ustawą z dnia
13 września 1996 r O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2005
roku Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn.
zm.) Gmina określa wymagania wobec
osób utrzymujących zwierzęta domowe
w zakresie bezpieczeństwa i czystości
w miejscach publicznych.
Zgodnie § 22 uchwały Nr 23/IV/07
Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 31
stycznia 2007 roku w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Czerwieńsk „właściciele psów,
kotów i innych zwierząt domowych zobo-

wiązani są do usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez swoje zwierzęta
na klatkach schodowych lub innych
pomieszczeniach budynku służących do
wspólnego użytku oraz na terenach użytku
publicznego, takich jak: ulice, chodniki,
parki, trawniki, skwery itp.
Zgodnie z art. 10a w/w ustawy, kto nie
wykonuje obowiązków zawartych w Regulaminie podlega karze grzywny.
Straż Miejska w Czerwieńsku prowadzi
kontrole w/w zakresie i za niewykonanie
obowiązków nakłada mandaty karne.
Burmistrz Czerwieńska
MPS

POGRZEBY
1. Wiesława ZARZYCKA - Czerwieńsk
2. Józef FEDUSZYŃSKI - Czerwieńsk
3. Tadeusz KLIKS - Czerwieńsk
4. Jerzy NOWICKI - Czerwieńsk
5. Leszek ŁĘŃSKI - Czerwieńsk
6. Jadwiga DROŻDŻ - Czerwieńsk
7. Jerzy BASIŃSKI - Czerwieńsk
8. Kazimiera CHAMERA - Łężyca
9. Krystyna KUROWSKA - Czerwieńsk
10. Jan PATRZYKĄT - Czerwieńsk
11. Janina TARASEK - Czerwieńsk
12. Helena ŻUREK - Czerwieńsk
13. Leontyna WAWRZYNIAK - Czerwieńsk
14. Józef NAWIEŚNIAK - Czerwieńsk
15. Bolesław SZAFER - Czerwieńsk
16. Stanisław KOWALSKI - Czerwieńsk
17. Krystyna ROSIŃSKA - Czerwieńsk
18. Piotr FRĄTCZAK - Nietków
19. Janina TOM - Nietków
20. Janusz PIĘTAK - Czerwieńsk
21. Gertruda MODRZYK - Czerwieńsk
22. Stefan JARZĄBEK - Czerwieńsk
23. Teodora PISKORSKA - Łężyca
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Trafić do celu
A to wcale nie takie proste. W sobotę, 9 kwietnia, na strzelnicy wojskowej w Łochowicach koło Krosna Odrzańskiego zostały rozegrane zawody strzeleckie.
Na zaproszenie dowódcy 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego płk
Jerzego Rzeźnika, wzięły w nich udział
czteroosobowe drużyny z różnych śro-

dowisk zawodowych gminy Czerwieńsk
i Zielonej Góry. Strzelano z pistoletu P 85
(25 m) i karabinka beryl (100m). Najlepiej
wypadła ekipa ze Szkoły Podstawowej

Czas do Oldboy’ów
W listopadzie 2010 r. z czynnym uprawianiem piłki nożnej w pierwszym zespole Piasta Czerwieńsk pożegnał się Waldemar Dwornicki.
O kilka refleksji popularnego nie tylko w światku piłkarskim „Watę”
poprosił Dariusz Grześkowiak.
Było nas pięcioro w kolejarskiej rodzinie - drogą sportu poszło nas dwoje (siostra
Basia Oleszek jest nauczycielem WF w SP
Czerwieńsk), a jeszcze jedna z sióstr jest
też nauczycielem. Tu chodziłem do podstawówki; później było Technikum Samochodowe. Proﬁl? A jakże, klasa kolejarska.
Potem studia – a że na miejscu nie było
kierunku wychowania ﬁzycznego – wybrałem wychowanie techniczne, choć wtedy
nie myślałem jeszcze, żeby zostać nauczycielem… W lipcu 99 obroniłem dyplom,
następnie pół roku szukałem pracy i pół
roku uczyłem ZPT w Nietkowicach. Wtedy
zacząłem Studia Podyplomowe z Wychowania Fizycznego i już wiedziałem, że to
jest to, co chciałbym w życiu robić.
Przygodę z piłką zacząłem w 4 klasie
SP pod okiem Czesława Szatkowskiego.
Wtedy to 90% chłopców chciało grać,
ale „naturalna” selekcja robiła swoje…
Byłem w reprezentacji szkoły w wielu
dyscyplinach, nawet w hokeja na lodzie
zdobyliśmy Złoty Krążek. Sport, to mój
konik od zawsze, miałem też dobre wyniki
i osiągnięcia. W podstawówce największym sukcesem było wywalczenie wejścia
do ligi wojewódzkiej w piłce nożnej,
z Leśniowa Wielkiego, która wygrała
karabinek i była druga w pistolecie.
A wśród ponad setki zawodników był
również ks. proboszcz Paweł Konieczny,
zespół Pomaku, Domu Kultury, SP Czerwieńsk, Urzędu Gminy, Przedszkola,
Gimnazjum…
A po zawodach – relaks przy ognisku. Nie zabrakło wojskowej grochówki
i przekąsek z grilla. Na szczęście dopisała
pogoda, było ciepło, choć wietrznie.
D.G.

a grały w niej wielkie ośrodki, duże szkoły
z dużych miast. To był naprawdę sukces.
Należałem do grona dobrych uczniów
– szkołę podstawową skończyłem tylko

z jedną tróją z matematyki, ale za to na
maturze pisemnej miałem z niej piątkę
i zostałem zwolniony z części ustnej. Jeśli chodzi o piłkę, to grałem w „Piaście”
w trampkarzach i juniorach. W szkole
średniej dalej grałem w piłkę w klubie,
ale też brałem udział w życiu sportowym
szkoły. Nawet dzień przed maturą wybrałem się na zawody… Z reprezentacją
szkoły dotarliśmy do ﬁnału wojewódzkiego, na studiach również reprezentowałem
WSP na Mistrzostwach Polski w piłce
nożnej, ale przede wszystkim byłem
czynnym zawodnikiem „Piasta”.
A trafiłem w nim do pierwszego
składu, gdy skończyłem 16 lat. To
była A – klasa, po roku weszliśmy do
okręgówki. Najwyżej, gdy sponsorem
było Corrado (97/98), graliśmy w III
lidze. To była mocna liga – gościliśmy
tu Chrobrego Głogów, Górnika Polkowice, Polar Wrocław… Po reorganizacji
spadliśmy do IV ligi, nie pomogła nawet
wygrana 3:0 z Czarnymi Żagań, zespół
właściwie się rozpadł… Po półtora
roku grałem też w Celulozie Kostrzyn
(IV liga) i w Carinie Gubin (weszliśmy
z okręgówki do czwartej ligi), a w 2006

Waldemar Dwornicki
• Lat 38, mieszkaniec Czerwieńska
od 1977 r.,
• Absolwent zielonogórskiej WSP,
mgr wychowania technicznego,
• Nauczyciel wf w Gimnazjum w Czerwieńsku od IX 2000,
• Żona: Joanna, nauczyciel języka
niemieckiego i wf w Gimnazjum
w Czerwieńsku,
• Dzieci: córka Paulina (8), syn Hubert (3),
• Zainteresowania: piłka nożna i inne
dyscypliny sportowe.

wróciłem do Piasta i wraz z nim do
okręgówki.
Jako mody zawodnik zawsze grałem
na pomocy lub ataku, a jako senior na
pozycji stopera. Ale bramki też strzelałem
– najwięcej w juniorach. Raz w Wolsztynie, a trenował nas wtedy Aleksander
Wojnarowski, udało mi się strzelić cztery
gole. A moją najładniejszą bramką była ta
we Wschowie (85), prawie z połowy boiska – i nasza wygrana 1:0! Takie chwile
wspomina się do dziś…
Ciekawe zdarzenia? Było ich dużo…
Starem, na pace, jechało się na mecze,
albo żukiem, albo całą ekipą pchało autobus pod górę… Albo mecz w lipcu 97
ze Stroniem Śląskim – u nas woda pod
boiskiem, a rewanż w marcu u nich – po
łydki w śniegu…
Ile rozegrałem meczy w reprezentacji
„Piasta”? Ciężko policzyć; przez tyle lat,
z ligą i pucharami, nazbiera się ich 900
a może i 1000. Skończyłem przygodę
piłkarską, żeby dać szansę młodym i szef
Oldboy’ów nie dawał mi spokoju… A poważnie – zawsze przychodzi czas, kiedy
trzeba odejść. Co nie znaczy, że rozstaję
się z ukochaną piłką…
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Wieści z hali Mistrzynie koszykówki
Międzygminny Turniej Piłki Siatkowej
pod patronatem Wójta gminy Świdnica,
Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
i Burmistrza Czerwieńska został rozegrany 26 marca w Świdnicy.
AZSP „Lubuszanka” (kpt. Zbigniew
Czyż) zajęła w nim I miejsce, przed
Świdnicą i Nowogrodem. Następny turniej o ten przechodni puchar odbędzie się
w przyszłym roku w Nowogrodzie – a za
dwa lata w Czerwieńsku.

Z kolei IX Półmaraton Przytok rozegrany został 9 kwietnia w gminie Zabór.
Trasa liczyła 21 km 97 m i prowadziła po
drogach publicznych, ze startem i metą
przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Trasa jest atestowana a imprezę organizuje zarząd Lubuskiego TKKF wraz
z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem
Gminy.
Na starcie stanęło 200 mężczyzn i 23
panie. A wśród sklasyﬁkowanych zawodników znaleźli się również mieszkańcy
naszej gminy. I tak wśród mężczyzn 41 był
Szymon Pyrka z Nietkowic (13 w swej
kategorii M30) i mieszkańcy Czerwieńska: 51 był Lubomir Rotko (12 w kat.
M50), 74 był Tomasz Śmigiel (12 w kat.
M18), 123 był Grzegorz Fabisiak (44
w kat. 30) i 129 był Bolesław Brzeziński
(8 w kat. M60). Pan Bolesław okazał się
jednocześnie najstarszym zawodnikiem
biorącym udział w tym biegu.
D. G.
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W dniu 4 marca w hali sportowej Lubuszanka w Czerwieńsku rozegrano mecze
koszykówki w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży o Mistrzostwo Powiatu Zielonogórskiego szkół ponadgimnazjalnych dziewcząt i chłopców.
W zawodach rywalizowały drużyny:
Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sulechowie i najbardziej nam bliski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Czerwieńsku.
Miło nam poinformować, że reprezentacja dziewcząt Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku
po zaciętej walce zdobyła Mistrzostwo
Powiatu i awansowała do rozgrywek
rejonowych. W skład mistrzowskiej
drużyny wchodziły: Katarzyna
Durzyńska, Marta Gabrysiak,
Katarzyna Grzelak, Katarzyna
Kawalec, Jagoda Reus, Lidia
Rosłon, Alicja Sadleja i Samanta Erkiert.
Równie wspaniale wypadła
drużyna chłopców ZSP Czerwieńsk zdobywając drugie miejsce. Ciekawostką jest, że chłopcy
zdobyli to miejsce mimo, że żadnego meczu nie przegrali: o zwy-

cięstwie zadecydowała tylko różnica małych punktów ze zwycięzcą turnieju – ZSP
Sulechów. Drużynę reprezentowali: Grzegorz Lipiński, Kamil Kokowicz, Marcin
Nowak, Jakub Brzeń, Piotr Rzepka,
Jerzy Kuczak, Dawid Kandulski, Kamil
Suchecki i Wiesław Wieczorek.
Wielkie uznanie należy się zawodniczkom, zawodnikom oraz kibicom
reprezentacji ZSP w Czerwieńsku. Gratulujemy sukcesu i liczymy na kolejne!
J. Adamczewski

Sport szkolny…

Nasza szkoła była organizatorem
gminnych rozgrywek „5”-tek piłkarskich
dziewcząt i chłopców. Zawody odbyły
się 17 III w hali sportowej „Lubuszanka”
z udziałem szkół: SP Nietków, SP Nietkowice i SP Czerwieńsk. Po bardzo wyrównanych pojedynkach ostatecznie I miejsce
w turnieju zajęli zarówno chłopcy jak
i dziewczynki z SP Czerwieńsk. Będą
oni reprezentować gminę w zawodach
ośrodkowych.
Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku
była organizatorem rejonowego turnieju
koszykówki dziewcząt w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Zawody
odbyły się 7 IV w hali sportowej „Lubuszanka” z udziałem zespołów SP 15 Zielona Góra, SP 2 Gubin i SP Czerwieńsk.
Oto wyniki poszczególnych spotkań: SP
Czerwieńsk – SP 15 Zielona Góra 34:20;
SP Czerwieńsk – SP 2 Gubin 16:35; SP 15
Zielona Góra – SP 2 Gubin 17:30. Klasyﬁkacja końcowa: I m – SP 2 Gubin; II m
– SP Czerwieńsk; III m – SP 15 Zielona
Góra. Szkoły z Gubina i Czerwieńska
awansowały do półﬁnału wojewódzkiego,
który odbędzie się 11 IV we Wschowie.
Gratulujemy naszym sportowcom i życzymy im dalszych sukcesów! Jednocześnie dziękujemy dyrekcji SP Czerwieńsk
za wsparcie w przygotowaniu imprez,

Drugie półrocze roku szkolnego
2010/2011 bardzo dobrze rozpoczęli
młodzi sportowcy ze Szkoły Podstawowej
w Czerwieńsku. Dziewczęta brały udział
w Mistrzostwach Powiatu w koszykówce.
Zawody odbyły się 3 III w Przylepie z udziałem drużyn: SP 1 Sulechów, SP Babimost,
SP Przylep i SP Czerwieńsk. Koszykarki
z naszej szkoły pewnie pokonały swoje
rywalki, zajęły pierwsze miejsce w turnieju, a tym samym zostały Mistrzyniami
Powiatu. A oto wyniki poszczególnych spotkań: SP Czerwieńsk – SP Sulechów 34:11;
SP Czerwieńsk – SP Babimost 27:8; SP
Czerwieńsk – SP Przylep 23:12. Uczennice
z Czerwieńska będą reprezentować powiat
na zawodach rejonowych.
Z kolei w Mistrzostwach Powiatu
w koszykówce chłopców bardzo dobrze spisali się również uczniowie z SP
Czerwieńsk. Zawody odbyły się 10 III
w Przylepie z udziałem szkół: SP 3 Sulechów, SP 1 Sulechów, SP Przylep i SP
Czerwieńsk. Mecze były bardzo zacięte
i wyrównane, trzy drużyny miały jednakową liczbę punktów. Dopiero „mała tabela”
zdecydowała o miejscach końcowych.
Ostatecznie uczniowie z Czerwieńska
zajęli III miejsce.

sportowych. Dziękujemy również panu
Lubomirowi Rotko za udostępnienie
hali oraz nauczycielom WF z Gimnazjum
w Czerwieńsku za pomoc w organizacji
imprez, oraz pani Halinie Kwaśniewskiej
za opiekę medyczną podczas zawodów.
B. Oleszek, D. Siemaszko

…i gimnazjalny
W lutym dziewczęta brały udział
w ﬁnale powiatowym w piłce ręcznej
i koszykówce. Pierwszy z turniejów odbył
się w Sulechowie – nasze reprezentantki
zajęły tam III miejsce i nie awansowały
na wyższy szczebel rozgrywek. Natomiast drugi ﬁnał odbył się w Przylepie
i tam nasze zawodniczki po zwycięstwie
z Trzebiechowem i minimalnej porażce
z Przylepem (zaledwie trema punktami…)
zajęły II miejsce. Niestety do rejonu
awansowała tylko I drużyna…
W środę 30 III reprezentanci naszego
Gimnazjum brali udział w ośrodkowym
turnieju piłki nożnej chłopców. Mecze
rozgrywane były na boisku „Orlika”
w Czerwieńsku. Rywalizacja odbywała
się w dwóch grupach. W grupie I zagrali:
Gimnazjum Czerwieńsk, Przylep i Świdnica, w grupie II: Gimnazjum Nowogród
Bobrzański, Zabór, Drzonków. Początek
turnieju był dla nas nieudany, ponieważ
przegraliśmy pierwszy mecz z Przylepem
0:1. Aby myśleć o awansie musieliśmy
wygrać drugi mecz ze Świdnicą. Na
szczęście chłopcy zagrali zdecydowanie
lepiej niż w pierwszym pojedynku i pokonali rywali 4:2. W półﬁnale spotkaliśmy
się z Gimnazjum Drzonków, które w swojej grupie odniosło same zwycięstwa.
Po trudnym, lecz bardzo dobrym meczu
wygraliśmy 2:1 i uzyskaliśmy awans do
ﬁnału. Tam spotkaliśmy się ponownie
z Przylepem, odnosząc tym razem zwycięstwo 2:1 (rewanż za pierwszy przegrany pojedynek).
Reprezentację naszej szkoły tworzyli: Pilawa Kamil, Krupnik Damian,
Perczyński Tomasz, Czuber Adam,
Szczublewski Mateusz, Huszcza Dariusz, Kaczor Dawid, Górski Patryk,
Skierś Radosław, Koncur Łukasz,
Langier Paweł, Iwanicki Dawid, Mazur
Daniel i Rolewicz Damian.
Po zwycięstwie w turnieju ośrodkowym wraz z drużyną z Przylepu (II m)
awansowaliśmy do ﬁnału powiatowego,
który odbędzie się prawdopodobnie 19
IV ponownie na obiekcie czerwieńskiego „Orlika”. Dziękujemy chłopcom za
godne reprezentowanie naszej szkoły
i życzymy powodzenia w dalszych rozgrywkach!

Nauczyciele WF dziękują również
kierownikowi hali sportowej „Lubuszanka” panu Lubomirowi Rotko za pomoc
w zorganizowaniu turnieju oraz panom
Jarosławowi Grysiewiczowi i Józefowi Strancowi za sprawne sędziowanie
w turnieju. Nagrody na turniej w postaci

piłek zapewniła dyrektor Gimnazjum pani
Magdalena Grysiewicz.
Z kolei 19 IV czeka nas ﬁnał powiatowy w piłce nożnej chłopców. Mamy nadzieję na dobry występ naszych uczniów.
Jeszcze raz wszystkim wielkie dzięki!
W. Dwornicki
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Kiermasz wielkanocny
Piękna słoneczna, niemal letnia pogoda towarzyszyła uczestnikom kiermaszu wielkanocnego, na którym można było kupić i obejrzeć pisanki, palmy,
baranki wielkanocne, ptaszki, ręcznie wykonane kwiaty, serwetki na świąteczne koszyki i inne wyroby związane ze Świętami Wielkanocnymi, a także
podejrzeć metody ich wyrabiania.
Zachwycały również palmy wykonane przez Koła Gospodyń Wiejskich,
sekcje plastyczne oraz przez twórców indywidualnych.
Kiermasz był podsumowaniem projektu „Z kulturą i tradycją ku integracji”,
współtworzonym przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury wraz z niemieckim
partnerem z Rothenburga. W ramach projektu odbywały się warsztaty świąteczne,
na których partnerzy uczyli się od siebie różnych technik zdobienia jaj i wytwarzania palm wielkanocnych. Ogłoszono również konkurs na najpiękniejszą palmę
i pisankę, którego pokłosie można było podziwiać na wystawie pokonkursowej
w trakcie trwania kiermaszu, pod koniec którego ogłoszono wyniki i wręczono
nagrody w tymże konkursie.
Atmosfera Świąt Wielkanocnych udzieliła się również organizatorom Dnia
otwartego gimnazjum, którzy w ramach kiermaszu wraz z domem kultury propagowali akcję „Postaw na rodzinę”. W ramach akcji odbył się cross rowerowy
„Rajd klanów”, koła zainteresowań wyeksponowały swoje prace, a na scenie mogliśmy podziwiać szkolne talenty. Punkty konsultacyjne Stowarzyszenia BABA
oraz CIVIS SUM doradzały w zakresie prawa rodzinnego, pomocy społecznej,
a LOPiT w kwestii uzależnień. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych propagowała zdrowy styl życia. Wszyscy odwiedzający kiermasz
mogli zmierzyć sobie poziom cukru we krwi oraz zmierzyć ciśnienie. Ochotnicza
Straż Pożarna zaprezentowała swoje umiejętności, a stoisko gastronomiczne
serwowało darmową grochówkę i kiełbaskę z grilla.
Atmosfera świąteczna towarzyszyła organizatorom do ostatnich chwil trwania
kiermaszu, kiedy to wszyscy zgodnie życzyli sobie Wesołych Świąt!!

