Familijnie
na rowerach
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Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.

w maju
02.05. – w Czerwieńsku odbyły się gminne uroczystości
z okazji Dnia Flagi RP i Święta Konstytucji 3 Maja.
07.05. – w kawiarence U Leona w Czerwieńsku odbyła się V
Biesiada – „Lubię, kiedy się zieleni”. Organizatorem biesiady
był Klub Zdecydowanych Optymistów.
07.05. – w Nietkowicach odbyły się zawody strażackie.
09.05. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w otwarciu
zmodernizowanego szpitala powiatowego w Sulechowie.
12.05. – do Czerwieńska przyjechała
delegacja z zaprzyjaźnionego miasta
Suzdal (Rosja). Goście wzięli udział
w obchodach Dni
Czerwieńska.
13–15.05. – odbyły się Par tnerskie Dni Czerwieńska II. Projekt był
wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo
Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych
Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa – Nysa
– Bóbr” oraz budżetu państwa. Pokonać Granice poprzez
wspólne inwestowanie w przyszłość.
14.05. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w uroczystościach 15-lecia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, które odbyły
się w Żaganiu.
15.05. – w Czerwieńsku rozegrano mecz finałowy o Puchar
Burmistrza w piłce nożnej. Zwycięzcą turnieju został „Piast”
Czerwieńsk.
17.05. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Komisja miała charakter wyjazdowy i obejmowała następujące miejscowości: Będów,
Bródki, Nietkowice, Sycowice. Temat: „Wizytacja placówek oświatowych, kulturalnych, sportowych i placów
zabaw”.
18.05. – w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku
odsłonięto pamiątkową tablicę z okazji beatyfikacji naszego
papieża.
18.05. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Przedmiotem obrad komisji było: zapoznanie
Komisji z opinią RIO w Zielonej Górze o przedłożonym
przez Burmistrza Czerwieńska sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok; wypracowanie opinii
o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy
za 2010 rok – ciąg dalszy; kontrola dokumentacji powykonawczej budowy kanalizacji w m. Laski i Nietków
oraz odbudowy dróg.
20-22.05. – odbył się XII Polsko-Niemiecki Familijny Rajd
Rowerowy. Trasa tegorocznego rajdu rozpoczynała się w Gubinku, a zakończyła w miejscowości Kostrzyn nad Odrą. Projekt był
wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
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21.05. – w Leśniowie Wielkim odbył się festyn zorganizowany
w ramach Transgraniczych Wiejskich Spotkań Partnerskich.
23.05. – w czerwieńskim ratuszu odbył się Zjazd MiejskoGminnej Ochotniczej Straży Pożarnej. Komendantem MGOSP
został ponownie wybrany Jerzy Kuczak z Nietkowa.
24.05. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad Komisji
było: informacja o stanie realizacji zbiornika retencyjnego; informacja nt. robót remontowych w placówkach oświatowych
na terenie Gminy Czerwieńsk; opinie do projektów uchwał;
sprawy organizacyjne.
25.05. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w konferencji
„Odra dla turystów 2014”, która odbyła się w Słubicach.
25.05. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad Komisji było: informacja w zakresie gospodarowania mieniem gminnym; sprawozdanie z finansowania
robót budowlanych w placówkach oświatowych na terenie
Gminy Czerwieńsk; informacja o kwartalnym wykonaniu budżetu gminy w tym, kwota nadwyżki/deficytu oraz
o udzielonych umorzeniach nie podatkowych należności budżetowych za I kw. 2011 roku; opinia do projektów uchwał;
sprawy organizacyjne.
26 i 28.05. – odbył się XIII
Dzień Czystej Wody. Projekt
był wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwo Lubuskie)
– Brandenburgia 2007-2013.
27.05. – w Gimnazjum im. Jana Pawła II odbył się gminny
konkurs filmów krótkometrażowych w ramach IV edycji Festiwalu Filmu z Przesłaniem.
28.05. – w Będowie odbył się festyn zorganizowany w ramach
Transgraniczych Wiejskich Spotkań Partnerskich.
30.05. – w Płotach odbyła się konferencja pt. „Aktywna integracja społeczna sukcesem mieszkańców”. W konferencji
uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU
Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
Jacek Gębicki, Alina Juncewicz, Dariusz Grześkowiak (foto).
Adres: UGiM, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk,
tel./fax 68 327 80 91
skład i druk: sandmedia tel. 68 45 35 700
Materiały do składu przyjęto 10.06.2011 r., do druku przekazano 13.06.2011 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. To już taka czerwieńska
tradycja, że w maju i czerwcu nagromadzenie imprez na metr kwadratowy
przekracza roczne średnie. Dopiero
skończyły się Dni Czerwieńska, a tu
już do historii przeszły kolejne doroczne wydarzenia. Pozwoli pan więc, że
od refleksji na ten temat rozpoczniemy
naszą rozmowę. Już po raz trzynasty
odbył się Dzień Czystej Wody, choć
tak naprawdę jest to nie dzień, a cały
weekend. Czy Pana zdaniem ta trzynastka była dla DCW feralna?
Piotr Iwanus: Skądże znowu. Od
początku istnienia tego święta ekologii,
żadne przeciwności losu, ani kapryśna
pogoda nie zdołały organizatorom pomieszać szyków, więc nie było powodu, aby banalna trzynastka miała tego
dokonać. W tym roku nawet, można
by powiedzieć, że aura była wyjątkowo przyjazna. To, że impreza jest
świetnie przygotowana organizacyjnie
to już standard, więc pozostaje tylko
podziękować organizatorom za ich
pracę. Chciałbym jednak przy tej okazji
powiedzieć, że bardzo mnie cieszy fakt,
że Dzień Czystej Wody jest już naszą
lokalną marką, która przebija się do
świadomości nie tylko mieszkańców
gminy, ale także regionu. Od kilku lat,
od momentu aktywnego włączenia się
do tych działań także naszych partnerów z Niemiec, nabrała ona również
charakteru międzynarodowego. Tę
znakomicie rozwijającą się współpracę
w symboliczny sposób podkreślili bezpośredni organizatorzy DCW - Klub
Zdecydowanych Optymistów, wręczając
byłemu burmistrzowi Drebkau, a obecnie staroście powiatu Sprewa - Nysa:
Haraldowi Altekrügerowi honorowy
tytuł Złotego Optymisty. Od lat jestem
również stałym uczestnikiem, inaugurującej Dzień Czystej Wody, dorocznej
sesji popularno-naukowej pod hasłem
„Nie ma wody - nie ma nas”. W tym
roku uczestnicy obrad zaprezentowali
swoje pomysły na zagospodarowanie
terenów wokół powstającego w naszym
mieście zbiornika retencyjnego. Zapre-

zentowane przez uczniów wszystkich
gminnych szkół makiety pokazywały,
na co zdaniem uczestników należy
zwrócić uwagę, tworząc plan zagospodarowania.
A.S.: To takiego planu jeszcze nie ma?
P.I.: Oczywiście jest plan zagospodarowania terenów wokół zbiornika,
ale on obejmował wyłącznie jego
funkcje retencyjne. Ponieważ jednak
chcemy, aby pełnił on również funkcje rekreacyjne, jak np. pływanie na
kajakach, czy korzystanie ze ścieżek
rekreacyjnych itp., podjęliśmy współpracę z Wyższą Szkołą Zawodową
w Sulechowie, której studenci zajmujący się projektowaniem terenów zielonych, przygotują w ramach studiów
taki projekt. Powinien on uwzględniać
także sugestie zawarte w pracach wspomnianych przeze mnie uczestników
sesji. O dniach czystej wody pewnie
piszecie na innych stronach „U nas”,
więc ograniczę się jedynie do podziękowań za ich przygotowanie i deklaracji, że w dalszym ciągu będę wspierał
tę bardzo cenną inicjatywę z zakresu
edukacji ekologicznej.
A.S.: Rozmawiamy nazajutrz po
kilkunastogodzinnej podróży naszej
reprezentacji, która uczestniczyła
w kolejnej Spartakiadzie Rothenburgów. Jakie są Pana refleksje z tej
wyprawy?
P.I.: W tym roku spartakiada odbyła
się w Rothenburgu w Szwajcarii. Jak
zwykle nasz udział był znaczący. Na
pięć konkurencji, które zaproponowali gospodarze (piłka nożna, piłka
siatkowa, tenis stołowy, strzelectwo,
piłka ręczna), dwie z nich zakończyły
się naszym zwycięstwem. Wygraliśmy
turniej piłki nożnej i turniej siatkówki.
W tenisie stołowym drugie miejsce,
przy czym w pierwszej dziesiątce
nalazło się pięciu naszych reprezentantów. Tę konkurencję wygrał zawodnik
gospodarzy. Do turnieju piłki ręcznej
nie wystawiliśmy naszej reprezentacji.

W sumie w klasyfikacji ogólnej nasza
ekipa zajęła trzecie miejsce.
A jeśli chodzi o refleksje, to oczywiście, jak zwykle, była to miła
i sympatyczna impreza wszystkich
miast partnerskich. Zawody sportowe uzupełnione były również krótką
wycieczką do Lucerny i nad jezioro
czterech kantonów, a także spotkaniami integracyjnymi. Obserwując
organizację tej imprezy w innych
miastach partnerskich, z satysfakcją
chcę pokreślić świetną organizację
obu realizowanych przez Czerwieńsk
spartakiad. Naprawdę nie mamy się
czego wstydzić i możemy być dumni
z naszych działań. Podobne zdanie na
temat organizacji tej tradycyjnej imprezy miast partnerskich w Czerwieńsku
mają również przedstawiciele innych
miast, często wspominając pobyt
w naszej gminie. Za dwa lata, kolejna
spartakiada odbędzie się w Fuldzie.
A.S.: Trochę rozgadaliśmy się
na temat tych wydarzeń, a tu czas
na tradycyjny raport o inwestycjach
w gminie. Zbliżają się wakacje, więc
tym razem proszę o informację na
temat szkół...
P.I.: Już za parę tygodni dzieci
i młodzież z naszej gminy wyjadą
na wakacje. W tym roku w ramach
projektu „Szybciej, dalej i w górę...”
setka dzieciaków wyjedzie nad morze,
a w gminnych świetlicach organizowane
będą wakacje w miejscu zamieszkania.
Dzieci pojadą na wycieczki do ciekawych miejsc i na baseny. W tym czasie
w szkołach trwać będzie okres remontowy. W przedszkolu przy ul. Kwiatowej
przeprowadzony będzie remont, który
umożliwi uruchomienie dodatkowych
pomieszczeń na sale i zaplecze. Od jesieni pozytywnie rozpatrzeć wszystkie
złożone podania o przyjęcie do przedszkola będą pozytywnie rozpatrzone.
Do końca wakacji powstanie hala
sportowa w Nietkowicach i zespół boisk
tzw. Orlik. W PSP w Czerwieńsku po
wakacjach oddane zostanie do użytku
boisko z nową nawierzchnią poliuretanową. Dzięki temu będzie można tam
grać zarówno w w piłkę nożną, piłkę
ręczną, ale i koszykówkę, siatkówkę,
czy tenis ziemny.
Tak więc wakacje zapowiadają się
bardzo pracowicie.
A.S.: Cóż pozostaje życzyć wszystkim pięknego lata i bardzo sportowej
jesieni. Dziękuję za rozmowę.
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Szkolne echo
czerwieńskiej podstawówki
„Najbardziej twórczą ze wszystkich prac
– jest praca nad sobą, która pozwala odnajdować urok młodości”
(Jan Paweł II)
Minął maj, który przyniósł dzieciom
wyniki wiosennych konkursów i zmobilizował wszystkich do organizacji wielu
imprez klasowych, szkolnych czy gminnych. Ochota do pracy była we wszystkich, tym bardziej, że doceniono nasze
starania i działalność na rzecz innych.
Nasza szkoła – jako druga w województwie lubuskim została przyjęta w poczet
szkół stowarzyszonych w UNESCO.
Sukces ten zawdzięczamy m.in. dzięki p.
I. Mielczarek, która koordynowała nasze
działania i je promowała. W tym miesiącu
nasi uczniowie uczestniczyli w obchodach
DNI CZERWIEŃSKA. Braliśmy udział
w gminnych rozrywkach sportowo – intelektualnych o PUCHAR PRZECHODNI
BURMISTRZA CZERWIEŃSKA. Niestety pucharu nie zdobyliśmy, ale zabawa
była wyśmienita. Uczniowie uczestniczący w pracach koła fotograﬁczno – ﬁlmowego, p. M. Gorzelanego, nakręcili
film p.t. „CZERWONE KAPTURKI”,
który otrzymał wyróżnienie w IV FESTIWALU FILMU Z PRZESŁANIEM. 28
maja wszyscy, tzn. nauczyciele, dzieci
i ich rodziny uczestniczyliśmy w dużej
imprezie, której współorganizatorem

jest nasza szkoła – w DNIU CZYSTEJ
WODY. Dzieciom bardzo podobał się
festyn, podczas którego mogły sprawdzić
swoje umiejętności w różnego rodzaju
konkurencjach sportowych i innych.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się
warsztaty plastyczne, na
których powstała wymalowana przez wszystkich
uczestników rzeka. Ważnym wydarzeniem tego
dnia był ﬁnał konkursu,
już nie tylko gminnego, ale także międzynarodowego, bo biorą
w nim udział uczniowie
z zaprzyjaźnionej szkoły
w Niemczech, „ZDROWA WODA”, przygotowany przez p. Z. Blandzi
i p. W. Śliwińską. Dużą
radość sprawił nam Michał Krzyniak, który zajął I miejsce,
pokazując, że nie tylko ma dużą wiedzę
ekologiczno – przyrodniczą, ale również wspaniałego ducha walki. Okazało
się również, że w szkole mamy wiele
talentów z dziedzin estradowych, jak:

zdolnych piosenkarzy, dowcipnych kabareciarzy, wspaniałych muzyków i tancerzy, o czym przekonała nas konkurencja
p.t. „MAM TALENT”, przygotowana
przez: p. S. Baranowską, p. J. Rzeszuto,
p. B. Śmigaj, p. M. Rutkowskiego i p.
P. Góralczyka. Natomiast „MODY NA
NIEBIESKO”, wyłonił wielu zdolnych,
młodych projektantów.
Maj był również miesiącem intensywnej pracy dzieci, przede wszystkim nauki,
jak i udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
w tym również w zajęciach w ramach
projektu „SZYBCIEJ, DALEJ i W GÓRĘ
– wysoka jakość oświaty w Gminie Czerwieńsk”. Po raz kolejny szkoła podstawowa w Nietkowie zorganizowała GMINNY
KONKURS ORTOGRAFICZNY pn.
„MISTRZ ORTOGRAFII”, z którego

przywieźliśmy piękne trofea. Mistrzem
Ortograﬁi w klasach I – III została Sandra
Zaskórska. Uczniowie: S. Zaskórska,
Daniela Rybarczyk i Jakub Bonczyk
zdobyli drużynowego Mistrza Ortograﬁi.
Natomiast zespół uczniów z kl. IV – VI:
Anton Stanaszek, Kornelia Pukacka
i Daniel Sieczkowski zajął II miejsce
w tymże konkursie.
Nadszedł czerwiec, który rozpoczęliśmy Dniem Dziecka oraz bardzo ważną
imprezą szkolną – DNIEM SZKOŁY
BEZ PRZEMOCY, który zorganizowała
pedagog szkolny p. M. Szymańska we
współpracy z p. S. Bieżańską i p. A. Kostrzewą, nauczycielkami Gimnazjum
w Czerwieńsku. Dzieci podczas zajęć
warsztatowych, w których pomagali nam
liderzy – uczniowie gimnazjum, wypracowały zasady bezpiecznego zachowania na
przerwach. Mamy nadzieję, że będą one
respektowane przez uczniów i przyczyni
się to do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole.
Czerwiec, to czas podsumowań,
w którym dzieci i młodzież zbiorą owoce
swojej całorocznej pracy w postaci ocen
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na świadectwie. Wielu otrzyma nagrody
i dyplomy za naukę i działalność na rzecz
szkoły. Niektórzy już zdobyli różne laury
w wielu konkursach. W tym miejscu
należy wspomnieć podopiecznych p.
D. Grześkowiak: Kornelię Wierucką,
Macieja Śmigaja, Antona Stanaszka
i Jakuba Mizerę, którzy zdobyli wyróżnienia w MIĘDZYNARODOWYM
KONKURSIE „KANGUR MATEMATYCZNY”. Maciej był również ﬁnalistą
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZEGO. Wielu naszych uczniów zostało
nagrodzonych w konkursie „MISTRZ
PIĘKNEGO CZYTANIA”, organizowanego przez WiMBP C. Norwida w Zielonej Górze. Tytuł mistrza zdobyła Kornelia
Pukacka, wicemistrzami zostali Jan
Gębicki i Maciej Śmigaj. III miejsce
zajęła Hanna Wojtasińska, a wyróżnienie zdobyła Weronika Kroczyńska.
Konkurs Recytatorski „PRO-ARTE”
również cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Finalistką tego konkursu na szczeblu wojewódzkim została
Alicja Szymańska, która pracowała
pod kierunkiem p. S. Baranowskiej,
wyróżnienie otrzymała Kornelia Pukacka. Konkursy plastyczne również
cieszyły się olbrzymią popularnością.
Podopieczni p. H. Wolny i wychowawców nauczania zintegrowanego zajęli
bardzo wysokie pozycje w MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM p.t. „WYPOCZYWAJ
NAD WODĄ W ZGODZIE Z PRZYRODĄ”. W różnych grupach wiekowych
I miejsca zajęły: Natalia Tyrakowska,
Barbara Wojtaszek, Rozalia Kaim,
Sandra Zaskórska, Jessica Greguła;

II miejsca zajęli: Weronika Kowalczyk,
Nataniel Leszczyk, Malwina Kościuk,
Julia Frost; na III miejscu uplasowały
się: Aleksandra Wierucka, Angelika
Borek, Julia Petela, Aurelia Felusiak.
Natomiast w GMINNYM KONKURSIE
PLASTYCZNYM o F. Chopinie Maciej
Śmigaj zdobył wyróżnienie. W konkursie
p.t. „PALMY WIELKANOCNE”, organizowanym przez MGOK w Czerwieńsku
I miejsce zajęli: Kinga Wojdyła, Dorian
Brodalka i Julia Petela. Na szczeblu
powiatowym w TURNIEJU WIEDZY
O BEZPIECZEŃSTWIE pn. „BEZPIECZNE WAKACJE Z LUPO” uczestniczyła Paulina Jaraczewska, pod opieką
p. M. Markuszewskiej. Uczennica klasy
czwartej Ewa Konopka zajęła 11 miejsce

w Polsce w PONADPROGRAMOWYM
OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
Z WIEDZY NT EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA – „EKOTEST”.
Uczniowie naszej szkoły w mijającym roku szkolnym brali udział
w zawodach sportowych na różnych
szczeblach. Do największych osiągnięć
uczniów i ich opiekunek p. B. Oleszek
i p. D. Siemaszko zaliczyć należy: IV
miejsce w półﬁnale wojewódzkim w koszykówce dziewcząt; II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej
chłopców; III miejsce w Mistrzostwach
Powiatu w „5”-tkach piłkarskich chłopców. Nasza szkoła była organizatorem
wielu udanych imprez sportowych.
Najważniejsze z nich to: ośrodkowy
i powiatowy turniej piłki ręcznej chłopców oraz rejonowy turniej koszykówki
dziewcząt. Na sukcesy sportowe zapracowali: Klaudia Juszczak, Ewa Tom,
Anna Zdyb, Daria Biernacka, Joanna
Borówko, Paulina Jaraczewska, Agnieszka Mendel, Dominika Wasąg,
Weronika Durka, Paulina Tomiak,
Anton Stanaszek, Paweł Pawłowski,
Dominik Kapela, Gabriel Saulewicz,
Robert Genderka, Maciej Śmigaj,
Łukasz Nahorski, Konrad Zagórski,
Marcin Murach, Sebastian Mróz,
Dawid Karbownik.
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim wymienionym uczniom i ich opiekunom. Życzymy również wszystkim
udanych wakacji, a w przyszłym roku
szkolnym jeszcze większych i liczniejszych sukcesów.
Korespondentki z SP Czerwieńsk

W LfC o innowacjach w chirurgii
Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
donosi, że w dniu 4.06.2011 r. Marszałek Elżbieta Polak odbyła wizytę w ﬁrmie LfC.
Zarówno w Czerwieńsku, jak i w Zielonej Górze spotkała się z prezesem Lechosławem Ciupikiem, a także z wybitnymi profesorami, chirurgami kręgosłupa, z którymi
rozmawiała o polskiej i światowej chirurgii i innowacyjnym działaniu LfC. Podczas
wizyty, prezes Ciupik zaprezentował pani marszałek możliwości badawcze tworzonego
laboratorium bio-inżynierskiego. Elżbieta Polak zwiedziła również salę laboratoryjną
LfC, gdzie odbyła się próba instalacji nowego implantu w preparat zwierzęcy.

Pragniemy gorąco podziękować naszym hojnym - i jak zwykle niezawodnym Darczyńcom - Państwu Grażynie i Leszkowi Grotmanom za słodkie
upominki z okazji Dnia Dziecka oraz za sfinansowanie wyjazdu do teatru
na spektakl „Ten obcy”.
Klasa VIa ze szkoły podstawowej w Czerwieńsku
- z Rodzicami i opiekunkami
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Parodia Górą!
Pozornie sparodiować bajkę, czy film to nic trudnego. Bajkę o „Czerwonym Kapturku”, czy „Kopciuszka” znamy od podszewki; telenowele, filmy sensacyjne,
westerny zalewają nasze umysły z telewizji, aż oczy szczypią. Jednak nic bardziej
mylnego, parodia to wyzwanie dla odważnych, gdyż wymaga nie tylko znajomości
dzieła, ale i refleksji, krytycznego spojrzenia na nie w celu jego ośmieszenia
i skrytykowania.
27 maja 2011 roku w Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Czerwieńsku, po rocznej
przerwie, odbyła się czwarta edycja gminnego Festiwalu Filmu z Przesłaniem,
któremu patronuje Burmistrz Czerwieńska. Natomiast patronat medialny nad
Festiwalem sprawuje TV Odra. W tym
miejscu należy dodać, iż rozkwit działalności kół ﬁlmowych na terenie gminy
był możliwy dzięki uczestnictwu szkół
w projekcie „Szybciej, dalej i w górę” realizowanym w ramach unijnego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Tematem przewodnim tegorocznego
konkursu była parodia znanych, lubianych, udanych i nieudanych dzieł literackich i ﬁlmowych. Zadaniem uczniów
gminnych szkół podstawowych i naszego
Gimnazjum działających prężnie w kołach
ﬁlmowych, było nakręcenie parodii baśni
i wybranych gatunków ﬁlmowych.
W konkursowe szranki stanęło osiem
ekip ﬁlmowych. Filmy oceniało niezależne
jury, w składzie: Jolanta Matuszkiewicz
- dyrektor MGOK w Czerwieńsku, Jolanta

Kramer-Pawlicka - redaktor naczelny TV
Odra, Elżbieta Wozowczyk-Leszko - redaktor Radia Zachód oraz Leszek Jenek
– artysta kabaretowy działający w znanym
w całej Polsce kabarecie „Ciach”.
W gronie szkół podstawowych najlepszy okazał się ﬁlm pt. „Kapciuszek”
wyprodukowany przez koło ﬁlmowe ze
Szkoły Podstawowej w Nietkowie pod
kierunkiem Elżbiety Kozak. Film ten
otrzymał Grand Prix, nagrodę publiczności,
nagrodę Dyrektor MGOK, a uczniów - Darię Wasilewską i Damiana Tatarynowicza
nagrodzono za najlepsze kreacje aktorskie.
Wyróżniono również filmy: „Czerwone
Kapturki” z PSP w Czerwieńsku za „zawartość parodii w parodii”, „Zielony Kapturek”
z PSP w Leśniowie Wielkim za montaż oraz
„Wilk jest wśród nas” z NSP w Płotach za
przesłanie zawarte w ﬁlmie.
W kategorii gimnazjalnej Grand Prix
otrzymał ﬁlm pt. „Niepokojąca woń” stworzony przez uczniów klas pierwszych pod
opieką Doroty Litwy i Małgorzaty Skalskiej. Za najlepszą aktorkę uznano Julię
Jaraczewską, natomiast wyróżnionym
aktorem został Szymon Śpiewak. Filmy
„Smaki miłości”, „Normalny napad” oraz
„Milk West” uhonorowano wyróżnieniami. Głosowanie decydujące o przyznaniu
nagrody publiczności dla ﬁlmu gimnazjalnego zostało przeprowadzone 1 czerwca
przy okazji pokazów popremierowych
dla całej szkoły. Parodia ﬁlmu akcji pt.
„Normalny napad” wyprodukowana przez
uczniów klasy IIb okazała się najbliższa
gustom nastoletniej publiczności.

Organizator IV Gminnego Festiwalu Filmu z Przesłaniem, Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Czerwieńsku składa serdeczne podziękowania wszystkim
sponsorom filmowej imprezy.
Szanownym Państwu:
Piotrowi Iwanusowi – Burmistrzowi Czerwieńska,
Edwardowi Makarewiczowi – prezesowi firmy „Ziel – Bruk”,
Este Mauro – prezesowi firmy „Arcobaleno”,
Piotrowi Łabaziewiczowi – prezesowi firmy „Seven”,
Zdzisławie Walczak i jej Przedsiębiorstwu Gastronomicznemu
Barbarze Marczeni, przewodniczącej GKRPA
Dziękujemy w imieniu młodzieży i jej opiekunów!
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„Kopciuszek”

„Czerwone Kapturki”

„Czerwone Kapturki”

„Wilk jest wśród nas”

„Niepokojąca woń”

„Milk West”

„Normalny napad”

„Smaki miości”

Dzięki hojności sponsorów, tegoroczne nagrody dla szkół i uczniów były bardzo atrakcyjne. Każda szkoła podstawowa
otrzymała program do edycji filmów
Pinnacle Studio w wersji 15, a Gimnazjum profesjonalny sprzęt do nagrywania
dźwięku. Te nowoczesne narzędzia ﬁlmowe w znaczący sposób wpłyną na wzrost
jakości przyszłych dzieł ﬁlmowych.
Przygoda z filmem trwa i stanowi
dla uczniów niepowtarzalną możliwość
nabycia nowej wiedzy i umiejętności, ale
przede wszystkim pozwala obudzić pasje
i talenty. Skala tego zjawiska, ilość dzieci,
młodzieży oraz nauczycieli zaangażowanych w tworzenie ﬁlmów na terenie naszej
gminy to wielki powód do dumy.
Joanna Stanaszek

Spotkania naszego koła ﬁlmowego odbywają się od marca w ramach gminnego projektu „Szybciej, dalej i w górę!”
Czas spędzony razem bardzo
zintegrował całą grupę. Można
było też liczyć na pomoc rodziców. Młodzi aktorzy wiele
się nauczyli, tworząc ﬁlm od
scenariusza, poprzez ujęcia
na planie, do montażu. Przy
tym było mnóstwo zabawy.
Dziękujemy p. Danucie Tomaszewskiej oraz wszystkim inicjatorom i koordynatorom za możliwość uczestniczenia
w tak cennym przedsięwzięciu. Oczywiście

od września ruszamy z dalszymi projektami,
także fotograﬁcznymi.
Elżbieta Kozak

Czerwony Kapturek w dobrym kadrze
Film pt. „Czerwone Kapturki” został wyróżniony za parodię w parodii na IV Festiwalu
Filmowym z przesłaniem pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Czerwieńsk.

„Kapciuszek”
był najlepszy
Nasza szkoła - PSP w Nietkowie - już
czwarty raz przystąpiła do gminnego
konkursu „Film z przesłaniem”. Organizatorzy jak co roku stanęli na wysokości
zadania i zapewnili wspaniałą atmosferę. W poprzedniej edycji zdobyliśmy Nagrodę Publiczności .To był duży sukces.
Jednak w tym roku ekipa filmowa PSP
Nietków pod opieką p. Elżbiety Kozak
była bezkonkurencyjna.
Zaprezentowaliśmy parodię znanej
baśni pt. „Kopciuszek”, zamieniając ją
na „Kapciuszka”. Profesjonalne jury
przyznało nam Nagrodę Grand Prix, a
widzowie uhonorowali statuetką Nagrody
Publiczności, uznając nasz ﬁlm za ulubiony. Dyrektor MGOK-u w Czerwieńsku
także przyznała swoją nagrodę ﬁlmowi
„Kapciuszek”. Pełnię szczęścia dały nam
dwie I nagrody dla najlepszych aktorów,
które otrzymali Daria Wasilewska za
rolę Macochy oraz Damian Tatarynowicz, który zagrał Króla. Wszyscy
aktorzy z kl. V i VI spisali się doskonale
i przyczynili do wspólnego sukcesu – G.
Grzywacz, N. Rzeszutek, M. Domagała,
A. Drzewiecki, A. Lebioda, P. Madej,
J. Stekla i J. Wojciechowska. Każdy
stworzył niepowtarzalną kreację.

Koło filmowe „Dobry kadr” funkcjonuje od marca 2011 roku. Na wieść
o tym przedsięwzięciu zareagowała cała
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku. Do drzwi
sali nr 3, w której co tydzień w czwartek
odbywały się zajęcia waliły tłumy. Zapaleni ﬁlmowcy dobijali się drzwiami
i oknami. Uczestnictwo w kółku zadeklarowało prawie 40 osób. Jednakże, tylko
jedenastu osobom udało się traﬁć do grona
wybrańców.
Prace nad ﬁlmem zaczęliśmy tuż po
skompletowaniu ekipy. Sami układaliśmy
scenariusz, wybieraliśmy scenograﬁe oraz
rozdzieliliśmy role. Nasi opiekunowie
– Pan Marcin Gorzelany i Przemysław
Góralczyk – okazali się świetnymi nauczycielami. Dostarczyli nam sprzęt. Pokazali jak grać poszczególne
role. Byliśmy i wciąż jesteśmy
idealnie zgraną ekipą.
Film jest parodią bajki
„Czerwony Kapturek”, którą
wszyscy dobrze znają. Jak
to w parodii bywa i jest wymagane bohaterowie filmu
przeglądają się w krzywym
zwierciadle. Trzynastoletnia
babcia ani trochę nie przypomina staruszki z oryginalnej
wersji baśni. Wilk – imprezowicz, dusza towarzystwa,

a nie czarny charakter, mający chrapkę na
zabawę z kapturkami i kasę babci.
Aktorzy występujący w parodii:
• Klaudia Juszczak – Czerwony Kapturek 1
• Dominika Wasąg – Czerwony Kapturek 2
• Ola Tworek – Babcia
• Daria Biernacka – Koleżanka babci
• Kina Wojdyła – Stylistka babci
• Antek Stanaszek – Wilk
• Magda Paprocka – Wilkowa
• Maciej Śmigaj – Pinokio
• Natalia Kędzia – Jasiowa
• Klaudia Proskórnicka – Małgosia
• Zuzanna Pilawa – Lustereczko
Redaktor: Anton Stanaszek
oraz członkowie grupy wraz
z opiekunem Marcinem Gorzelanym

GMINA
CZERWIŃSK

Projekt współﬁnansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013
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Wiolinowe spotkania
Uczniowie reprezentujący Nietków w dorocznych „Wiolinowych spotkaniach” wyśpiewali pięć nominacji
w gminnym konkursie muzycznym.
Dnia 15.04.2011 r. w MGOK w Czerwieńsku odbył się
gminny konkurs muzyczny „Wiolinowe Spotkania” Pro Arte,
w którym wzięło udział bardzo wielu wykonawców w wieku
przedszkolnym, szkolnym a także licealnym. W tym roku naszą
miejscowość reprezentowali: Eryk Zielonka (uczeń klasy II
PSP Nietków - wykonał piosenkę „Szkolna dyskoteka”). Julia
Kaczmarek (uczennica klasy VI PSP Nietków - zaprezentowała się w utworze „Odys”, Gabriela Grzywacz (uczennica
klasy VI PSP Nietków - wykonała piosenkę „Rudy, rudy
rydz”). W kategorii młodzież na scenie można było usłyszeć
Magdalenę Frątczak z Domu Kultury Nietkowie w utworze
„Brzydcy” z repertuaru G. Łobaszewskiej.
W tym roku naszą szkołę reprezentowały aż dwa zespoły muzyczne a mianowicie: „Duszki” oraz „RYTM”.
Wystąpił również zespół z Domu Kultury „REZONANS”,

Gminny konkurs
„Na najpiękniejszą posesję
w Gminie Czerwieńsk”
Burmistrz Czerwieńska informuje, że do dnia 20 lipca 2011
roku należy dokonywać zgłoszeń do udziału w konkursie
„Najpiękniejsza posesja w Gminie Czerwieńsk”.
W celu zgłoszenia się do konkursu należy wypełnić kartę
zgłoszeniową i dostarczyć ją do Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku do sekretariatu lub pokoju nr 109 - Referatu Gospodarki
Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Karta zgłoszeniowa oraz regulamin gminnego konkursu na
„Najpiękniejszą posesję w Gminie Czerwieńsk” dostępne są:
• na stronie internetowej www.czerwiensk.pl,
• w pokoju nr 109 tut. Urzędu – Referat Gospodarki Gruntami
Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
• u sołtysów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

8

nr 227 • 06.2011

U NAS

a także zespół działający pod patronatem Gminnego Projektu „Wyżej,dalej i w górę”. Należy przyznać, iż poziom
w tym roku był bardzo wysoki, a i wykonawców również
było dużo.
Nominacje w kategorii dziecięcej otrzymali: Eryk Zielonka,
Gabriela Grzywacz, Julia Kaczmarek. W kategorii młodzież
- nominację otrzymała Magdalena Frątczak. W kategorii
zespoły - nominację otrzymał zespół wokalno-instrumentalny
„REZONANS”.
Korzystając z okazji pragnę podziękować wszystkim
moim uczniom za wspaniałą postawę, pracę i zaangażowanie. Życzę Wam dużo radości oraz samych sukcesów
muzycznych.
Iwona Klamecka

Sołtys wsi Zagórze dziękuje serdecznie wszystkim
Paniom i SPONSOROM za zorganizowanie i prowadzenie obchodów Dnia Dziecka w Zagórzu.
Jerzy Jarowicz

„Nikt nie jest przygotowany na smutek,
lecz świadomość, że w pobliżu są ludzie
gotowi nieść pomoc, pomaga”
Księdzu Wikaremu, Pani Kapelowej,
Pani Bąkowskiej, Koleżankom i Kolegom z pracy
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej
drodze mojej mamy
śp. Haliny Żółkowskiej
dziękuję Jola z rodziną.

W dniach 26 i 28 maja odbyły się uroczyste obchody Dnia Czystej Wody 2011,
które Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku zorganizował wspólnie z zaprzyjaźnioną
Gminą Drebkau. Za sprawną organizację odpowiedzialne były jednostki podległe
– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku, Schiebell
Grundschule Drebkau. Przy organizacji uroczystości aktywnie uczestniczył Klubu
Zdecydowanych Optymistów.
Gmina Czerwieńsk stała się modelowym przykładem Gminy przyjaznej środowisku. Świadczą o tym nie tylko liczne
inwestycje proekologiczne i kolejne
ogólnopolskie laury zdobywane w wielu
prestiżowych rankingach, ale i działalność
edukacyjna, nastawiona na popularyzację
idei ochrony środowiska. Dzień Czystej
Wody 2011 to przedsięwzięcie, które już
od wielu lat z wielkim powodzeniem upowszechnia te idee i kształtuje świadomość
ekologiczną naszych mieszkańców.
Sympozjum popularno-naukowe
„Nie ma wody – nie ma nas”.
Dnia 25 maja 2011 r. odbyło się
sympozjum popularno-naukowe, w którym udział wzięło szerokie grono osób.
Wielu z nich prowadzi naukowe rozważania nad ochroną i wykorzystaniem
zasobów wodnych. Honory gospodarza
pełnił Burmistrz Czerwieńska Piotr
Iwanus, który do wspólnej dyskusji
o znaczeniu środowiska wodnego, co
roku zaprasza młodzież i osoby zawodowo zajmujące się ochroną wód, gospodarowaniem jej zasobami i ochroną
środowiska przyrodniczego.
Otwarcie sympozjum uświetniła
uroczystość wręczenia tytułu „Złotego

Optymisty”, którym Klub Zdecydowanych Optymistów uhonorował byłego
Burmistrza Drebkau, a obecnego Starostę
Powiatu Sprewa-Nysa – Pana Haralda
Altekrügera. W uzasadnieniu przyznanego wyróżnienia napisano: że położył
on wielkie zasługi dla zacieśnienia współpracy pomiędzy Gminami Czerwieńsk
i Drebkau, aktywnie uczestniczył w poprzednich edycjach Dnia Czystej Wody,
popularyzował ideę ochrony środowiska
przyrodniczego i wykorzystywanie energii odnawialnej. Jego życiowy optymizm
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III m. – Aleksandra Wierucka, Laura
Michelle Boigk.
Wyróżnienia: Julian Przymuszała,
Anna Żelazna, Karolina Getel, Jan
Tański, Martyna Warszawska, Paweł
Jarosz, Przemysław Warszawski, Gracjan Ślemp, Caroline Grabau.
KLASY II
I m. – Barbara Wojtaszek, Rozalia
Kaim, Anni Grub,
II m. – Nataniel Leszczyk, Vincent
Boigk,
III m. – Kacper Tom, Silva Romana
Schymura.
Wyróżnienia: Agata Zaboklicka,
Katarzyna Bosy, Kewin Pietrowski,
i determinacja pozwoliły mu z powodzeniem realizować postawione cele i urzeczywistniać marzenia.
Uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum z Gmin Czerwieńsk
i Drebkau, zaproszono na warsztaty,
poprzedzające tegoroczne sympozjum.
Podczas ich trwania, młodzieży postawiono zadanie stworzenia makiety,

która byłaby ich propozycją zagospodarowania powstającego zbiornika
wodnego „Czerwieńsk”. Uczestnicy
warsztatów, efekty swojej pracy przedstawili podczas sympozjum. Burmistrz
Piotr Iwanus zapowiedział, że niektóre pomysły zostaną z pewnością
wykorzystane przy opracowywaniu dokumentacji zagospodarowania terenów
przylegających do zbiornika. Podczas
sympozjum, Burmistrz, zaprezentował
własne wizje wykorzystania powstających zbiorników retencyjnych „Strużyna” i „Czerwieńsk”. Mówił również
o wielu pomysłach, które zrodziły się
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podczas poprzednich edycji Dnia Czystej Wody i doczekały się realizacji na
terenie naszej Gminy.
Konkurs plastyczny „Wypoczywaj
nad wodą w zgodzie z przyrodą”.
Tegoroczny konkurs miał być promocją wypoczynku nad wodą oraz służyć
podnoszeniu świadomości ekologicznej,
a także kształtować właściwe postawy
związane z ochroną środowiska. Zachęcając do działalności plastycznej, będącej
wyrazem fascynacji naturą, wzbudzono
u młodych ludzi poczucie odpowiedzialności wobec przyrody oraz zwrócono
uwagę na wszelkie zagrożenia środowiska
naturalnego. Na konkurs nadesłano 153
prace plastyczne uczniów z Partnerskich
szkół podstawowych. Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody
i wyróżnienia:
KLASY I
I m. – Natalia Tyrakowska, Kevin
Jordan,
II m. – Weronika Kowalczyk, Maximilian Krebs,

Frank Röschel.
KLASY III
I m. – Sandra Zaskórska, Chris Nahoba,
II m. – Julia Frost, Philip Zemke,
III m. – Angelika Borek, Erik Herbst.
Wyróżnienia: Eliza Czyżyńska,
Alicja Szymańska, Nicola Rolewicz,
Robert Pöschk, Sophie Eschenhorn.
KLASY IV
I m. – Jessica Greguła,
II m. – Alan Drzewiecki,
III m. – Julia Petela.

Wszyscy uczestnicy mieli od 8 do 11
lat, wykazali się dużą wiedzą z zakresu
środowiska przyrodniczego, a szczególnie organizmów wodnych i hydrologii.
U naszych przyjaciół w Drebkau, konkurs
ten cieszył się szczególnym zainteresowaniem. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie z klas V i VI. Dopiero dogrywka
wyłoniła najlepszych znawców zjawisk
zachodzących w wodzie.

Wyróżnienia: Wiktoria Lewandowska, Kornelia Pukacka, Natalia
Rybaczek.

Niemiecki Finał przedstawiał się
następująco:
KLASY V
I m. – Tina Tetzlaff,
II m. – Anna Paulig,
III m. – Kristin Görlitz, Vincent Boigk.

„Zielony patrol”.

KLASY VI
I m. – Helen Grunwald,
II m. – Kevin Stoffel, Florian Tofaute,
III m. – Johannes Plewe, Mareen
Baumert.

ności prowadzenia obserwacji i dokumentowania zjawisk występujących
w środowisku przyrodniczym. Podczas
czterogodzinnego spaceru po terenach
leśnych wokół Czerwieńska, polscy
i niemieccy uczniowie mieli możliwość
obserwowania zmian, które nastąpiły
wokół powstających zbiorników wodnych „Czerwieńsk” i „Stróżyna”. Wyniki
obserwacji zostały naniesione na mapy
topograﬁczne i zapisane w specjalnym

To nowe, wspólne przedsięwzięcie
uczniów z partnerskich szkół w Drebkau
i Czerwieńsku, które miało na celu
doskonalenie praktycznych umiejęt-

KLASY V
I m. – Piotr Madej,
II m. – Joanna Stekla,
III m. – Aurelia Felusiak.
Wyróżnienia: Mirela Sleboda, Wiktoria Dominik, Rafał Trojan.
KLASY VI
I m. – Amelia Trojan,
II m. – Malwina Kościuk,
III m. – Daria Majewska.
Wyróżnienia: - Daria Śniegowska,
Natalia Gnatowicz, Marcin Domagała.
Konkurs wiedzy przyrodniczej
„Zdrowa woda”.
W eliminacjach tego konkursu wzięło
udział 237 uczniów ze szkół podstawowych z Gminy Czerwieńsk i Drebkau.

Podczas festynu sportowo-rekreacyjnego, który odbył się 28.05.2011 r.,
rozegrano polski ﬁnał tego konkursu,
który również był poprzedzony rozegraniem eliminacji szkolnych. Przystąpili
do niego najlepsi z najlepszych, czyli
uczniowie, którzy najsprawniej poradzili sobie z zawiłościami testu badającego
znajomość środowiska przyrodniczego.
Byli to: Michał Krzysiak, Miłosz Góreńczyk, Patryk Sobczak, Klaudia
Zapadka, Paweł Kurowski i Katarzyna Kaczmarek. „Wielki finał”
zakończył się zwycięstwem Michała
Krzyniaka ze Szkoły Podstawowej
w Czerwieńsku.
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raporcie, który następnie zostanie wykorzystany na zajęciach przyrody w obu
partnerskich szkołach.
„Przesłanie ekologiczne”
i 99 balonów.
Efektem całorocznej edukacji ekologicznej, która była prowadzona w szkołach
podstawowych w Czerwieńsku i Drebkau

było wspólne przesłanie ekologiczne.
Stanowił je zbiór zasad, jakimi wszyscy
powinniśmy się kierować aby chronić środowisko przyrodnicze, a w szczególności
wodę. Wszystkie te zasady zapisano w języku niemieckim i polskim. Tak powstała
okolicznościowa ulotka, którą dołączono
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do 99 balonów wypełnionych helem.
Balony wypuszczono podczas festynu
sportowo-rekreacyjnego w Czerwieńsku.
Pozostałe ulotki zostały rozpowszechnione wśród mieszkańców Partnerskich
Gmin Czerwieńsk i Drebkau.

również gości z partnerskiej gminy
Drebkau. Na uczestników festynu czekały liczne atrakcje, które pozwoliły
całym rodzinom przyjemnie spędzić to
sobotni dzień. Dla dzieci i młodzieży

Latawce nad Czerwieńskiem.
„Latawcowy Festyn w Drebkau”, to
najpopularniejsza impreza plenerowa u naszych zachodnich sąsiadów. Od początku
partnerskiej współpracy, prowadzonej
pomiędzy gminami Czerwieńsk i Drebkau,
mamy możliwość uczestniczenia w tym
„podniebnym” święcie. Dieter Klante
- inicjator i popularyzator wypuszczania
latawców w Drebkau, swoją wielką pasję
i miłość do latawców próbuje zaszczepić
również wśród mieszkańców Czerwieńska.
Podczas tegorocznej edycji Dnia Czystej
Wody 2011, na dolnym boisku piłkarskim
przy ul. Kwiatowej, Dieter Klante i jego
przyjaciele uczyli nas wypuszczania latawców. Piękna pogoda i ciepły wiatr sprzyjał
tym podniebnym ewolucjom.
Festyn sportowo-rekreacyjny.
Tegoroczny festyn „przyciągnął”
wielu mieszkańców naszej gminy, jak

przygotowano: cross rowerowy, biegi przełajowe, stanowiska sportowe,
zajęcia plastyczne – malowanie rzeki,
„mam talent”, piosenki Bożenki, pokazy
rock and roll’a i tańca nowoczesnego,
spektakl teatralny, pokazy mody i kawiarenkę. Gwiazdą wieczoru był zespół
ZWROT AKCJI.
Szkolne koło UNESCO, tradycyjnie
już, przeprowadziło zbiórkę pieniędzy
na budowę studni w Afryce. Sprzedawane przez wolontariuszy butelki
z wodą, zasilą konto Polskiej Akcji
Humanitarnej, która prowadzi „Kampanię Wodną – zbieraj wodę razem
z nami”.
Jacek Gębicki

Gminny Konkurs Ortograficzny
Mistrz Ortografii 2011
W Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Wróblewskiego w Nietkowie
odbył się kolejny konkurs ortograficzny dla szkół z naszej gminy pt. Mistrz Ortografii. 20 maja do Nietkowa przybyli najlepsi uczniowie z PSP w Czerwieńsku, PSP
w Leśniowie Wielkim oraz PSP w Nietkowicach. Organizatorkami były nauczycielki
p. Elżbieta Kozak oraz p. Teresa Wasiak i p. Gabriela Jesiołowska.
Konkurs tradycyjnie składał się
z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy pisali dyktando i rozwiązywali
test ortograficzny. Poziom prac był
bardzo wysoki i wyrównany. Wśród
uczniów klas IV-VI musiała być
przeprowadzona dogrywka – konkurencja słowniki na czas. Został
wyłoniony Mały Mistrz Ortografii,
którym została Sandra Zaskórska

z PSP w Czerwieńsku. Wicemistrzami
zostali Paweł Lewandowski i Joanna Karnafel z PSP Nietków. Wśród
starszych uczniów tytuł Mistrza Ortografii i piękny puchar otrzymała
Nicola Bajdak z PSP w Leśniowie
Wielkim. Wicemistrzami zostali Julia
Wołongiewicz z PSP w Nietkowicach
i z Mateusz Dragon z PSP w Leśniowie Wielkim.
Następnie
uczestnicy zmagali się w konkursie drużynowym,
walcząc o przechodni Puchar
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nietkowie. Uczniowie
z Czerwieńska
przywieźli to trofeum, żeby podjąć o nie kolejną
walkę. Zespoły
z klas IV – VI

Słodkie, słodsze, najsłodsze...
Cóż może takie być? Odpowiedzi jest nieskończenie wiele. Dzieci z Leśniowa
Wielkiego szukały jej w fabryce czekolady w Harnow.
Duża, 46 – osobowa grupa uczniów,
od klasy zerowej po sześcioklasistów pod
opieką p. Izy Nowak, Joanny Winniczuk
i Anny Batóg wyjechała w połowie maja
do Niemiec. W Harnow, gdzie proces powstawania czekolady odbywa się w sposób tradycyjny, ręczny miały możliwość
obserwacji wytwarzania słodkości, brały
udział w warsztatach zdobienia i tworzenia własnych słodyczy, skosztowały przepysznej czekolady do picia i kupowały
cudeńka zrobione z ziaren kakaowca. Nie
dość, że wszystko było słodkie, pachnące,
to jeszcze pięknie wyglądało: czekoladowe zwierzątka, postacie baśniowe, piłki
nożne, podkowy, domki i całe mnóstwo
innych.

Po wizycie w manufakturze wytwarzającej to, co lubią i o czym marzą dzieci, grupa pojechała do Krajobrazowego
Parku Mużakowskiego wpisanego na listę
UNESCO. Podczas spaceru podziwiała
architekturę krajobrazu: przepiękne okazy
dębów i platanów, strumyki, wodospady,
ukwiecone palmy. Odpoczęła przy kompleksie pałacowym, przekroczyła granicę
Polski i… karnie wróciła do autokaru, aby
przyjechać do naszego Leśniowa Wielkiego i swoich rodziców – z nowymi wrażeniami, podziwem dla zdolności ludzi
i rozbudzoną ciekawością do poznawania
nowych miejsc.
A. Batóg

wykazywały się znajomością zasad
ortograficznych, co okazało się bardzo
łatwym zadaniem. Więcej kłopotu
przysporzyła im pisownia trudnych
i bardzo trudnych nazw roślin i zwierząt. Dziwne i skomplikowane nazwy,
jak rohatyniec garbarz czy macierzanka halna wymagały przede wszystkim
intuicji ortograficznej i umiejętności
kojarzenia. Jednak nasi mistrzowie
ryzykowali i wybierali poziom bardzo trudny, radzili sobie wspaniale.
Niezwyciężoną drużyną okazało się
troje uczniów z PSP w Nietkowie:
Wioletta Sosińska, Natalia Rzeszutek i Damian Tatarynowicz. W ten
sposób Puchar Dyrektora wrócił do
Nietkowa! PSP w Czerwieńsku zajęła
II miejsce, a PSP z Leśniowa Wielkiego III miejsce. W młodszej grupie kl.
I - III zwyciężył zespół z Czerwieńska
i wyjechał ze wspaniałym pucharem.
Wicemistrzami została drużyna z PSP
w Nietkowie, a III miejsce zajęła szkoła z Nietkowic.
Konkurs przebiegł w miłej i przyjaznej atmosferze. Organizatorzy mogli
liczyć na pomoc nauczycielek z innych
szkół przy sprawdzaniu prac, za co
serdecznie dziękujemy. Uczniowie ciekawie spędzili czas, zwiedzając szkołę
w towarzystwie zaprzyjaźnionych
uczniów z Nietkowa. Takie przedsięwzięcia sprzyjają integracji, bo przecież ci uczniowie wkrótce spotkają się
w gimnazjum.
Elżbieta Kozak
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Fascynująca nauka
25 maja dziewięć osób z naszego Gimnazjum wraz ze swym koordynatorem Aleksandrą Kwaśniewską udało się na wycieczkę do Nowej Rudy. Wyjazd ten był nagrodą za całoroczną pracę w projekcie „Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie”
- ogólnopolskim programie rozwoju kompetencji kluczowych z nauk matematyczno
– przyrodniczych oraz przedsiębiorczości dla uczniów gimnazjum.
Już o 6 rano młodzież wyjechała
z Czerwieńska. W drodze przyłączyli
się do nas uczniowie z innych szkół
biorących udział w projekcie, więc
w autokarze było bardzo wesoło. Po
7 - godzinnej podróży przybyliśmy do
Nowej Rudy i posileni obiadem rozpoczęliśmy targi swych symulacyjnych
ﬁrm. Każda szkoła przez rok prowadziła
taką ﬁrmę, by móc teraz dokonać jej
prezentacji. Nasi gimnazjaliści zajmowali się sprzedażą odzieży sportowej
„Trampek”. W czasie targów należało
także sprzedawać produkty swojej ﬁrmy
oraz kupować towary od innych. Była to
niezła szkoła przedsiębiorczości i księgowości, ponieważ uczniowie musieli
wystawiać faktury i czeki. Wszystko
odbyło się jednak w przyjaznej atmosferze i wszyscy dobrze się bawili.
Po targach chętni mogli potańczyć na
inauguracyjnej dyskotece.
Drugiego dnia pobytu pojechaliśmy
zwiedzać Szczeliniec. Nie była to jednak
lekka wyprawa. Najpierw trzeba było
pokonać ponad 600 schodów, by dotrzeć
na szczyt góry, a następnie przeciskać
się przez wąskie szpary w skałach.
Jednak wszystkim bardzo spodobały
się zadziwiające formacje skalne (m.in.
Małpolud i Kwoka), a szczególnie odkrycie śniegu pomiędzy głazami. Po
powrocie do ośrodka odbył się konkurs
matematyczny „Matematyka królową
nauk”. Młodzież musiała wykazać się
nie tylko biegłością w liczeniu, ale także umiejętnością logicznego myślenia
i rozwiązywania zagadek. Nasi gimnazjaliści dzielnie wytężali umysły, by
zdobyć jak najlepsze wyniki. Wieczorną
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atrakcją była możliwość skorzystania
z basenu znajdującego się tuż obok
ośrodka.
Ostatniego dnia
wszyscy uczniowie kontynuowali
swoje zmagania
z matematyką. Zestaw pytań składał
się jednak z pięciu
zadań napisanych
w języku niemieckim i angielskim.
Po dwugodzinnej,
ciężkiej pracy ogłoszono wyniki podsumowujące oba
konkursy. Niestety
nasi gimnazjaliści

nie stanęli na podium, ale niewiele
brakowało… Po wręczeniu nagród
i pamiątkowych dyplomów ruszyliśmy
autokarem w drogę powrotną, podczas której wspominaliśmy wszystkie
atrakcje naszego wyjazdu. Pozostaje
mieć nadzieję, że za rok znów nasi
uczniowie będą mogli wziąć udział
w kolejnej, pouczającej wycieczce.
W nagrodę za kolejny rok wytężonej
pracy w projekcie.
Anna Rutkowska

Od sukcesu do sukcesu
Maj, to tradycyjnie miesiąc, w którym widać, że nieuchronnie zbliża się finisz
całorocznej szkolnej pracy, to czas konkursów, podsumowań i wyciągania wniosków. Maj oznacza, że trzeba się sprężyć, aby z poczuciem „dobrze odrobionego
zadania” pod koniec czerwca udać się na zasłużone wakacje.
Rzeczywistość ta jest już dobrze
znana uczniom szkoły Podstawowej
im. K. Makuszyńskiego w Leśniowie
Wielkim. Prezentując ranking osiągnięć
naszych uczniów, wypada zacząć od
gminnego turnieju BRD w Czerwieńsku. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: E. Borowski, P. Kaczmarek
i R. Nowak z kl. VI oraz A. Marczak,
F. Woźniak i P. Mirosław z kl. V przygotowane przez p. A. Żuk i p. D. Rabiko.
Drużyna chłopców kl. VI zajęła II miejsce w całym turnieju, a E. Borowski
najlepiej ze wszystkich uczestników
rozwiązał zadania testowe dotyczące
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Po szkolnych eliminacjach do powiatowych rozgrywek w Zielonej Górze
w konkursie „Lupo” zakwalifikował
się uczeń klasy VI, Ernest Borowski
kierowany przez p. D. Rabiko. Zabrakło
mu tylko (!) 1 punktu, aby znaleźć się
w ścisłym ﬁnale. Żałujemy, gdyż szkoła
z Leśniowa jest ubiegłorocznym laure-

atem tego konkursu (II miejsce), więc
w tym roku również mieliśmy ochotę na
czołowe miejsce. Ale cóż, tak bywa!
Nasza szkoła była gospodarzem gminnego konkursu, PIERWSZEJ POMOCY
„RATUJ Z NAMI”. Jego koordynatorem
była p. E. Błońska, która do współpracy
zaprosiła p. B. Breikopf i młodzież działającą w S/M-ie przy I LO w Zielonej Górze. W zmaganiach uczestniczyły drużyny
z Nietkowa, Nietkowic, Płot i Leśniowa
Wielkiego. Dwuczęściowy konkurs (cz.
teoretyczna i cz. praktyczna) poprzedziła pogadanka na temat bezpieczeństwa
przygotowana przez policjantów z II
Komisariatu w Zielonej Górze.
Zwycięzcy, drużyna z Leśniowa Wielkiego, reprezentowana przez Palinkę
Jurewicz, Nicolę Bajdak i Mateusza
Dragona, otrzymała Puchar Przechodni
Dyrektora Szkoły w Leśniowie Wielkim.
W turnieju szkół podstawowych
rozgrywanym tradycyjnie z okazji Dni
Czerwieńska, drużyna Leśniowska, której

kapitanem była Sandra Naruszewicz,
zajęła II miejsce. Nasi uczniowie udowodnili, że niestraszne są im zmagania
sportowo – wiedzowe z rywalami z innych szkół. Pięknie również zaprezentowali się, deﬁlując w radosnych, żółto
– zielonych strojach, przed mieszkańcami
Czerwieńska.
O kolejnym sukcesie możemy mówić w przypadku gminnego konkursu
ortograﬁcznego organizowanego przez
szkołę w Nietkowie. Drużyna składająca
się z Darii Jaromin, Nicoli Bajdak i Mateusza Dragona, przygotowana przez
p. A. Batóg zajęła III miejsce. Należy
zaznaczyć, że poziom ekip był bardzo wyrównany: ekipy z Czerwieńska i Leśniowa
tylko 1 punktem przegrały ze zwycięzcami – uczniami z Nietkowa. W dogrywce
szybszymi w wyszukiwaniu wyrazów
w słowniku okazali się uczniowie z Czerwieńska. Podkreślić jednak należy, że

indywidualnie I miejsce w tym konkursie
zajęła Nicola Bajdak, a III – Mateusz
Dragon z Leśniowa Wielkiego.
W warsztatach „Tereny rekreacyjne
nad wodą”, które odbyły się w ramach XII
Sympozjum Popularnonaukowego „Nie
ma wody – nie ma nas” leśniowian godnie
reprezentowały uczennice klasy V: Gabrysia Rosińska, Sandra Naruszewicz
i Emilka Iwanus. Dziewczyny za swoją
pracę otrzymały nagrody i dyplomy.
W finale konkursu „Czysta woda”
w Czerwieńsku szkołę naszą reprezentowała trzecioklasistka, Kasia Kaczmarek,
przygotowana przez p. M. Dragon. Rywalizacja między ﬁnalistami była zacięta,
liczył się każdy punkt. Kasia zajęła IV
miejsce.
Na IV Festiwalu Filmowym „Film
z przesłaniem’ przygotowaliśmy Zielonego Kapturka”. Wyróżnienie za montaż
otrzymała Pani Joanna Winniczuk.

Na zakończenie nie sposób pominąć
wyniku leśniowskich szóstoklasistów.
Ci, którzy już niedługo będą absolwentami naszej szkoły, mogą być z siebie
dumni. Ich wynik: 25,5 jest wyższy niż
średnia krajowa i wyższy niż średnia
wojewódzka.
Spoglądając na ranking podsumowujący tegoroczne dokonania uczniów
z Leśniowa, możemy być z nich dumni.
Wspólna praca dzieci, nauczycieli i rodziców przyniosła efekty. Dzięki kierunkowi
wyznaczonemu szkole przez Dyrektor
Szkoły, panią Monikę Stolińską, pracę
nauczycieli, dzieci stają w szranki ze
swoimi rówieśnikami z innych szkół i…
nie boją się rywalizacji. Stają się coraz
bardziej ciekawi świata, tę ciekawość
starają się zaspokoić i otwierają się na
innych. Brawo dzieciaki!
A. Batóg

W słoneczną sobotę, 4 czerwca, po raz kolejny odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca. W tym roku został on połączony z Ogólnopolską
Kampanią „Postaw na rodzinę”.
Jak co roku rodziny nie zawiodły
i pojawiły się bardzo licznie. Każdy, bez
względu na wiek, mógł tam znaleźć coś

dla siebie, ale z pewnością największą
frajdę miały przedszkolaki, dla których
zorganizowano najwięcej atrakcji. Było

malowanie twarzy, biegi, rzuty do celu,
zawody sportowe w grupach i dla uczestników nagrody: smakołyki i medale. Rodzice
chętnie kupowali losy na loterii, niektórzy
nawet kilkakrotnie, by ich pociechy miały
większe szanse na wygranie jednej z głównych nagród: rowerka, lalki z wózkiem,
hulajnogi lub pięknego, wielkiego misia.
Przedszkolaki z każdej grupy przedstawiły też program artystyczny dla rodziców
i wręczyły im prezenty. Nawet najmłodsze
dzieci z uśmiechem i odważnie wyszły na
scenę by zaśpiewać i zatańczyć. Rodzice
zaś chętnie włączyli się do malowania
części płotu na placu zabaw, by dzieciom

jeszcze radośniej było tam przebywać.
Tradycyjnie nie zabrakło też corocznej
konkurencji przeciągania liny między rodzicami a kadrą przedszkola, którą wygrały
nauczycielki. Za rok z pewnością damy
rodzicom szansę na rewanż.
Dziękujemy Radzie Rodziców,
wszystkim rodzicom i sponsorom za
pomoc i okazaną życzliwość.
B. F.
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Listy do redakcji
W imieniu mieszkańców wsi Nietkowice
Nietkowice 2011-05-23
Sycowice, Będów i Bródki

LIST OTWARTY
BURMISTRZ CZERWIEŃSKA
RADNI GMINY CZERWIEŃSK
W związku z szokującą całe zaodrze
informacją o planowanej likwidacji stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej
w Nietkowicach zwracamy się do państwa
z gorącą prośbą o dokładne przeanalizowanie sprawy i odstąpienie od likwidacji
kolejnej placówki na zaodrzu.
Kilka lat temu podjęliście Państwo
decyzję o likwidacji przedszkola w Nietkowicach i sprzedaży budynku po byłym
już przedszkolu. Decyzje tłumaczono jak
zawsze względami ekonomicznymi.
Nie trzeba było długo czekać, aby dla
mieszkańców decyzja ta okazała się przedwczesna. Zmieniła się sytuacja na rynku
i w chwili obecnej przedszkole wiejskie
(jedyne na zaodrzu!!!), które jest czynne
tylko 5 godzin dziennie nie jest pomocą
dla pracujących rodziców. Do takiego
przedszkola mogą uczęszczać dzieci, które
mają zapewnioną opiekę przez rodziców,
z których chociaż jedno nie pracuje, albo
które mają pod ręką babcie, ciocie itd.
Rodzic pracujący, jeśli chce skorzystać
z takiego przedszkola a nie ma dorosłego
członka rodziny, jest zmuszony zatrudnić
kogoś, kto zaprowadziłby i odebrał dziecko z przedszkola. Mieszkańcy drugiej
strony Odry mogą korzystać z przedszkola
czynnego od 6.00 do 16.00 a więc takiego,
w którym dziecko jest pod całodzienną
opieką i ma zapewnione posiłki. Rodzic
może przed pracą zaprowadzić dziecko
do przedszkola a po pracy spokojnie je
odebrać.
Sprzedaż budynku starego przedszkola
spowodowała brak możliwości utworzenia przedszkola, zapewniającego opiekę
całodzienną, ponieważ w tej chwili nie
ma miejsca, w którym można by było
prowadzić takie przedszkole.
Teraz następna decyzja gminy podyktowana względami ekonomicznymi. Ponoć utrzymanie stołówki szkolnej się nie
opłaca, ktoś gdzieś przeliczył, że się nie
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kalkuluje. Następną decyzją będzie pewno sprzedaż budynku obecnej świetlicy
i stołówki szkolnej, bo nie opłaca się jej
remontować. Dlaczego nikt z gminy nie
konsultuje takich decyzji ze społecznością. Alternatywą ma być znany wszystkim
z rodzaju usług tzw „catering”. Czy
przeanalizowaliście państwo wszystkie
skutki swoich cichych decyzji. Jesteśmy
na nasze nieszczęście tą drugą stroną
zaodrza, drugą często znaczy biedniejszą. Znaczy to tyle, że dla wielu dzieci
korzystających ze stołówki szkolnej może
to być jedyny ciepły posiłek dziennie.
Ciepły, świeży i smaczny dzięki naszym
nieocenionym paniom „kucharkom”.
Catering jest usługą, która co prawda
sprawdza się na przyjęciach, rautach
itp. ale nie sprawdza się jako usługa
zbiorowa w szkołach, szpitalach itp.
Ze szpitalem nie jest źle, bo pacjent po
kilku dniach wraca do domu, więc jakoś
przetrwa, jest w końcu „kafejka” gdzie
się dokarmi. Ale co z dziećmi, czy ktoś
pytał je o zdanie? Nie i nie zapyta, bo
przecież mają rodziców.
W imieniu rodziców obecnych i przyszłych mówimy decyzji burmistrza NIE.
Proszę przedstawić kalkulacje i skonsultować je ze społecznością zaodrza.
Może znajdziemy inne rozwiązania, które
nie będą takie drastyczne, zmniejszą
koszty własne gminy i pozwolą utrzymać placówkę. Propozycje mogą być
różne, od podwyższenia ceny obiadu
(to tylko częściowo złagodzi stratę),
poprzez utworzenie placówki gminnej,
która oprócz obiadów dla dzieci będzie
wydawała posiłki dla ludzi, czy rodzin
korzystających z pomocy społecznej.
Tajemnicą poliszynela jest fakt, iż pomoc
społeczna naszej gminy często nie spełnia
swojej roli, ponieważ powinna traﬁać do
najbardziej potrzebujących w odpowiedniej formie. Ciepły i codzienny posiłek
dla rodziny zawsze będzie dobrą formą,
natomiast pieniądze, dawane w formie
bonów czy gotówki, często pomagają
„nie tak jak powinny”, bo idą ostatecznie
na „przelew”.
Wspólnie możemy zastanowić się nad
rozwiązaniami, ale trzeba znaleźć dla nas
czas i oﬁcjalnie poinformować o planach,
a nie robić tego w taki sposób. Piszemy
taki, bo wiemy już o likwidacji etatów
kucharki i intendentki w szkole a oﬁcjalnie
nikt nie mówi o likwidacji stołówki !!!

Panie burmistrzu takich ważnych
spraw nie załatwia się w ten sposób.
Trzeba mieć cywilną odwagę, rozmawiać z ludźmi, analizować sytuację,
a nie stawiać społeczności przed faktem
dokonanym.
Wiemy, że z drugiej strony Odry catering się nie sprawdza. Docierają do nas
narzekania rodziców. Obiady gotowane
na stołówce szkolnej są smaczne, świeże
natomiast obiady tzw. „cateringowe”,
no cóż lepiej ich jakości nie komentować. Rozwożone do placówek odległych
od kuchni tylko kilka kilometrów tracą
wiele na jakości. Firma cateringowa,
która miałaby obsługiwać zaodrze, aby
zbilansować koszty transportu, musiałaby
oszczędzać. Pytam na czym? Jedyne co
pozostaje, to jakość produktów na posiłki.
Skąd taki wniosek? Rachunek jest prosty.
Zimą (czyli gdy nie kursuje prom) nasi
mieszkańcy aby dojechać do gminy mają
dwie możliwości:
1. dojazd PKP (ustalone godziny do
których trzeba się dostosować);
2. dojazd własnym transportem to jest
trasa przez Sulechów albo przez Krosno
Odrzańskie, jak by nie patrzeć ok. 50 km
w jedną stronę, czyli około 100 km tam
i z powrotem.
W tej sytuacji dowóz obiadów mijałby
się z celem i nie byłby ekonomiczny (koszty
transportu).
Z drugiej strony stołówka dla dzieci
musi istnieć nawet, jeżeli obiady dowoziłby catering, bo przecież dzieci nie
mogą jeść posiłków w klasach. Tak więc
utrzymanie „stołówki” nadal będzie
kosztem gminy.
Prosimy więc Pana Burmistrza
o przedstawienie kalkulacji i umożliwienie
nam wypowiedzenia się oraz ewentualnie
znalezienie innego niż likwidacja stołówki
rozwiązania w tej sprawie.
Czy nie warto zastanowić się
głębiej nad tym tematem. Dla nas rodziców i mieszkańców jest to bardzo
ważna sprawa. Złe decyzje które podejmiemy teraz będą pokutować także
w przyszłości.

W imieniu mieszkańców wsi Nietkowice
Sycowice, Będowa i Bródek:
Waldemar Kielka
Członek Rady Sołeckiej
Prezes Stowarzyszenia Miłośników
Nietkowic
Rodzic
Mieszkaniec Nietkowic czyli Zaodrza

Odpowiedź na list otwarty
Sz.P. Waldemar Kielka
Prezes Stowarzyszenia Miłośników Nietkowic
Odpowiadając na „List Otwarty”
z dnia 24 maja 2011r. w sprawie stołówki
szkolnej przy Szkole Podstawowej w Nietkowicach informuję, że decyzje w sprawach organizacji pracy szkoły podejmuje
wyłącznie dyrektor szkoły zgodnie z art.
39 ustawy o systemie oświaty z dnia 7
września 1991r. z późn. zm., wszystkie
obiekty znajdujące się na działce szkolnej
są własnością szkoły. Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Nietkowicach w związku
z rozbudową szkoły m.in. o nowe pomieszczenia zaproponowała nowe rozwiązanie
odnośnie dożywiania dzieci (budynek
w którym obecnie mieści się stołówka
jest budynkiem, który wymaga wysokich
nakładów remontowych, szacowany koszt
to 600.000,00 zł oraz zakup wyposażenia
zgodnie z normami Unii Europejskiej
HACAP to koszt szacowany 35.000,00 zł)
o tzw. formę cateringową w nowych pomieszczeniach, które spełniają wszystkie
warunki do prowadzenia takiej działalności w szkole.
Jednocześnie informuję, że dyrektorzy
placówek oświatowych są zobowiązani
w miesiącu kwietniu złożyć „ARKUSZE
ORGANIZACYJNE SZKÓŁ” do organu
prowadzącego na rok 2011/2012 i taki
arkusz został złożony 28 kwietnia 2011r.
przez dyrektora Szkoły Podstawowej
w Nietkowicach.
Arkusz organizacji szkoły jest dokumentem podstawowym, zbiorem informacji niezbędnych do organizacji zajęć,
zatrudnienia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Arkusz
organizacyjny szkoły jest dokumentem
opracowanym przez dyrektora szkoły
i zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną
(opinia pozytywna Rady Pedagogicznej
była powzięta na posiedzeniu w dniu 27
kwietnia 2011r.)
Zgodnie z obowiązującą procedurą
postępowania w sprawie organizacji placówek oświatowych Gminy Czerwieńsk
nadzór nad prawidłowym przebiegiem
opracowania arkuszy jest powierzony
Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno
– Administracyjnego Oświaty. Prace
nad prawidłowym opracowaniem arkuszy organizacji szkół były poprzedzone
konsultacjami z dyrektorem Delegatury
Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze
w oparciu o przepisy prawa. Przy opracowaniu arkusza na 2011/2012 wzięto m.in.
pod uwagę wartość subwencji oświatowej

dla Szkoły Podstawowej w Nietkowicach,
która wynosi 727.119,00 zł, natomiast
na utrzymanie szkoły potrzebne jest
869.944,00 zł zatem Gmina musi dołożyć
na funkcjonowanie szkoły 142.827,00 zł.
Jeżeli chodzi o stan zatrudnienia pracowników obsługi w Szkole Podstawowej
w Nietkowicach to jest on na identycznym
poziomie jak w roku 2010/2011.
Systematycznie dokonuje się przez
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty w Czerwieńsku analizy

potrzeb i kosztów z uwzględnieniem
możliwych form organizacyjnych dla
wykonania zadań szkół i przedstawia
się je każdego miesiąca dyrektorom
szkół placówek oświatowym zatem,
krzywdzącym jest stwierdzenie w liście
otwartym cytat z listu „Ponoć utrzymanie stołówki szkolnej się nie opłaca, ktoś
gdzieś przeliczył, że się nie kalkuluje”.
Szczegółowe analizy wszystkich zadań
statutowych szkół są opierane na wytycznych Ministra Edukacji Narodowej
wynikających z subwencji oświatowej
oraz możliwości budżetowych Gminy
Czerwieńsk.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

Dziewczęta z Nietkowa w półfinale
wojewódzkim w piłce ręcznej
Dnia 4.04.2011 r. odbyły się w Gubinie zawody sportowe w piłce
ręcznej dziewcząt.
Po długiej i zaciętej grze udało się
nam awansować a tym samym reprezentować naszą szkołę już w półﬁnale
wojewódzkim. Rudość ogromna i satysfakcja z faktu, iż udało się nam z tyloma
dobrymi drużynami zwyciężyć.
Następne rozgrywki w piłce ręcznej
odbyły się w Żaganiu, gdzie można było
spotkać i rozegrać mecz z drużynami
grającymi w ligach. Po zaciętej rywalizacji do ﬁnału wojewódzkiego dostała
się między innymi drużyna dziewcząt
z Żagania.
Skład drużyny dziewcząt z PSP
Nietków: kapitan - Paulina Połczyńska,

Gabriela Grzywacz, Weronika Jarosz,
Julia Kaczmarek, Małgorzata Kuryś,
Daria Majewska, Natalia Rzeszutek,
Daria Śniegowska, Justyna Wojciechowska, Patrycja Kotowska oraz
bramkarz - Iza Ośka.
Myślę że to była dla nas wszystkich
wspaniała przygoda ze sportem jak
i również pouczająca lekcja. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim moim
zawodnikom za udział w rozgrywkach
sportowych i zdobywanie laurów dla
naszej szkoły. Życzę dalszych sukcesów
sportowych.
Iwona Klamecka
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Familijnie na rowerach
W dniach 20 - 22 maja odbył się XII Polsko - Niemiecki Familijny Rajd Rowerowy,
realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)
– Brandenburgia 2007 – 2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej”.
Organizatorami były Partnerskie Gminy Czerwieńsk i Drebkau. Za sprawny przebieg
wyprawy rowerowej odpowiedzialne było Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne,
pod przewodnictwem Pana Ryszarda Napierały.
Uczestnikami rajdu byli mieszkańcy
Partnerskich Gmin, którzy cenią aktywny
i zdrowy odpoczynek. Rowerzyści spotkali się na dawnym przejściu granicznym
w Gubinku skąd wyruszyli w trasę pełną
wrażeń, do miejsca docelowego - miejscowości Kostrzyn.

20 maja w słonecznej pogodzie oraz
po odprawie dokonanej przez opiekuna
grupy cała kawalkada rowerzystów ruszyła
w trasę. Po minięciu miasta Guben, grupa
zatrzymała się na dłuższy postój w miejscowości Ratzdorf. Był to czas na posiłek
oraz podziwianie pięknych krajobrazów.
Celem następnego dnia rajdu był wybudowany w 1253 r. klasztor wraz z barokowym ogrodem w Neuzelle. Rowerzyści
obejrzeli również browar klasztorny.
Szlak rowerowy zaprowadził ich
następnie do Eisenhüttenstadt. W miejscowości tej widać podział na dwie części:
historyczną - 750-letnią część miasta Fürstenberg - uczestnicy eskapady rowerowej
zwiedzili średniowieczny kościół, a powstałym na desce kreślarskiej miastem
produkcji stali - Eisenhüttenstadt.
Bociany, kormorany i szereg innych
gatunków zwierząt towarzyszyły cyklistom
na drodze do miasta Kleista, Frankfurtu nad
Odrą. Po krótkim odpoczynku i przemierzeniu kolejnych kilometrów trasy rajdowcy
dojechali do miejsca noclegu - Hotelu Anka
w Słubicach. Sąsiedztwo małego parku
z piękną fontanną, sympatyczna i fachowa
obsługa hotelu wraz z restauracją sprawiły,
że pobyt tam był wielką przyjemnością.
Uczestniczy wieczór spędzili na wspólnych
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śpiewach i biesiadowaniu. Cykliści odkryli,
jak wiele wspólnych piosenek znanych jest
po obu stronach granicy. Jak wspomina
jeden z uczestników rajdu… „momentami było komicznie, gdy wszyscy śpiewali
piosenki przy jednej melodii, ale w innych
językach - to był miły harmider”.
Następnego dnia uczestnicy XII Polsko
- Niemieckiego Familijnego Rajdu Rowerowego ruszyli w trasę do Kostrzyna nad
Odrą. Po drodze minęli miejscowość Lebus
- historyczną stolicę Ziemi Lubuskiej. Po
przemierzeniu kolejnego odcinka trasy
dotarli do Kostrzyna. Zwiedzanie Starego
Miasta i Twierdzy Kostrzyńskiej wywarło
na wszystkich ogromne wrażenie. Kolejną
atrakcją było zwiedzanie Parku Narodowego „Ujście Warty”, na obszarze, którego
żyje ok. 250 gatunków ptaków, w tym
170 lęgowych. Późną jesienią park staje
się światem norweskich gęsi.
Następny słoneczny dzień rowerzyści
spędzili na zwiedzaniu dwóch różnych
obiektów muzealnych.
Pierwszym był Pałac w Gusow. Od
1992 roku obiekt ten jest w posiadaniu
prywatnej osoby, która odrestaurowała
Pałac i stworzyła w nim muzeum. Właści-

ciel zamku w sposób bardzo szczegółowy
i interesujący opowiedział historię tego
miejsca. Zwiedzający dowiedzieli się,
więc o Wandalach a także o przebywającym w tym pałacu Napoleonie i Żukowie.
W sposób szczególny w formie wystawy
została przedstawiona historia od czasów
najdawniejszych do dzisiejszych, a co
jeszcze zasługuje na szczególny podziw
jest fakt, że wszystkie stroje na przestrzeni
300 lat są oryginalne i stanowią prywatną
własność właściciela zamku.
Ostatnim punktem zwiedzania było
Muzeum Wojskowe w Seelow wraz
z pomnikiem poległych tam żołnierzy
radzieckich. Jak podkreślają uczestnicy
rajdu miejsce to jest bardzo dobrze zachowane i pielęgnowane.
Po zwiedzeniu obiektów muzealnych
rowerzyści powrócili do Kostrzyna. Tam,
w odrestaurowanej części Starego Miasta
- w restauracji Bastion zakończyli Rajd.
Pozostał jeszcze tylko powrót do
Gubina, gdzie po gorących pożegnaniach
uczestnicy XII Polsko – Niemieckiego
Familijnego Rajdu Rowerowego ruszyli
do swoich domów, z przyrzeczeniem
ponownego spotkania się.

Tenisowy Dzień Dziecka
Po raz pierwszy młodsza grupa dzieci trenujących w szkółce tenisowej CST, rozegrała prawdziwy turniej
tenisowy. Na tym etapie szkolenia zarówno chłopcy, jak i dziewczęta startowały w zawodach razem.
O doborze przeciwników decydowało jedynie losowanie. Emocji było co niemiara. Zwyciężczynią pierwszego turnieju Dnia Dziecka została Karolina Hejduk, która w finale pokonała Janka Gębickiego.
Tradycyjnie w sobotę, sąsiadującą
z Dniem Dziecka, CST zorganizowało
to święto dla dzieciaków ze szkółki tenisowej. W tym roku zamiast tradycyjnych
zabaw i konkursów tenisowych trener
Radosław Czestkowski, postanowił
zorganizować dzieciakom prawdziwy

turniej ze wszystkimi szykanami. Było
więc losowanie drabinki turniejowej,
były eliminacje i oczywiście słodkości
dla kibiców, a na koniec zwycięzcy
otrzymali stosowne nagrody.
Do organizacji czynnie włączyli
się również rodzice, którzy nie tylko

zadbali o grila, sałatki itp. ale także
pomagali sędziować mecze i przy
bezlitośnie palącym słońcu stale
polewali wodą korty i poprawiali nawierzchnię.
W zawodach uczestniczyło czynnie
16 dzieci. Zawody rozegrane zostały
w czterech rundach. Mecze były czasami bardzo emocjonujące, a zastosowanie specjalnych, lżejszych piłek,
spowodowało, że często wymiany
zagrań trwały bardzo długo.
Trzeba przyznać, że w naszym
klubie parytet płci został zachowany
bez udzielania jakichkolwiek ułatwień dla dziewcząt, które bezlitośnie
gromiły chłopaków w pojedynkach na
korcie. Do rozgrywki półfinałowej
dotarły dwie siostry Hejduk – Emilka i Karolina (czyżby rosły nam
następczynie sióstr Radwańskich?).
Męską część szkółki reprezentował
w półfinale jedynie Janek Gębicki,
który wygrał z Aurelką Felusiak
i awansował do finału.
Na zakończenie turnieju wszyscy
uczestnicy dostali lody, a finaliści
puchary i upominki. Zaraz po zakończeniu zawodów niektóre z mam
uczestników szybciutko udały się
na swój własny kobiecy turniej na
kortach Royal w Zielonej Górze.

Czerwieńsk reprezentowało siedem
pań, a Dorota Rudzińska dotarła do
finału. Gratulujemy.
Andrzej Sibilski
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Spartakiada Rothenburgów
Sukcesem zakończyli zmagania reprezentanci naszej gminy na kolejnej spartakiadzie Rothenburgów,
która odbyła się w dniach 3-5 czerwca. Z pięciu dyscyplin zaproponowanych przez organizatorów, dwie
zakończyły się naszym bezapelacyjnym zwycięstwem – tradycyjnie już wygraliśmy turniej piłki nożnej
i siatkówki, natomiast srebrny medal przypadł nam w udziale w turnieju tenisa stołowego.
Dwa lata po czerwieńskim świecie
sportu miast partnerskich, nasza 44 osobowa reprezentacja wyruszyła autokarem
już w czwartek w nocy, by dotrzeć do
Szwajcarii po czternastu godzinach podróży. Bądź co bądź, do celu było ponad
1100 km. Gospodarz zawodów – Rothenburg k. Lucerny to miejscowość wielkości
naszego miasta, położona u stóp Alp.
Pierwszego dnia wieczorem odbyła
się oﬁcjalna inauguracja imprezy, podczas
której burmistrz Czerwieńska przekazał
zdobyty przez nas przed dwoma laty
puchar spartakiady. W części artystycznej uczestnicy mieli okazję wysłuchać
koncertu artystów, promujących lokalny
folklor. Po zakończeniu uroczystości
oﬁcjalnych tradycyjnie do późnej nocy
trwała zabawa wszystkich sportowców,
którzy zakwaterowani byli w miejscowej hali sportowej w warunkach dość
spartańskich, za to sprzyjających międzynarodowej integracji. Jak zwykle
nasza ekipa była duszą tego sportowego
towarzystwa.
Nazajutrz rozgrywane były zawody
w pięciu konkurencjach: piłce nożnej,

piłce ręcznej, siatkówce, tenisie stołowym
i strzelectwie. Tradycyjnie już, piłkarze
Czerwieńska nie pozostawili złudzeń
przeciwnikom, w cuglach wygrywając
turniej. Ekipa siatkarska okazała się nie
mniej skuteczna. Tenisiści stołowi napsuli sporo krwi swoim przeciwnikom.
Mimo że zwycięzcą okazał się zawodnik
gospodarzy, to w pierwszej dziesiątce znalazło się pięciu naszych pingpongistów.
Strzelcom nie udało się powielić sukcesu
siatkarzy, ale co do sposobu rozgrywania
tej konkurencji mieli oni sporo zastrzeżeń,
które dla podtrzymania dobrej atmosfery
postanowili przemilczeć. Chodziło w końcu o wspólną zabawę.
Trzeciego dnia, wracając już do Polski,
drużyna Czerwieńska zwiedziła pobliską
Lucernę i słynne jezioro czterech kantonów. Pełni wrażeń i w dobrych nastrojach
po kolejnych 14 godzinach wszyscy zameldowali się w domu. Kolejna spartakiada
przeszła do historii wspólnych kontaktów
miast partnerskich. Za dwa lata spotykamy
się w Rothenburgu (Fulda) – będzie jednak
trochę bliżej niż do Szwajcarii.
A. S.

