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we wrześniu
01.09. – we wszystkich szkołach ma terenie gminy uroczyście
rozpoczęto nowy rok szkolny.
02.09. – w Nietkowicach oddano do użytku nowoczesny
kompleks boisk sportowych „Orlik” i salę gimnastyczną, którą
wybudowano przy szkole podstawowej. Uroczystość była również okazją do gminnej inauguracji nowego roku szkolnego.
03.09. – burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w dożynkach powiatowych - Powiatu Zielonogórskiego, które odbyły się w Brodach.
05.09. – w czerwieńskim ratuszu burmistrz Piotr Iwanus spotkał
się komendantem miejskim policji w Zielonej Górze podinspektorem Tomaszem Rabendą. Tematem spotkania było przejęcie przez
gminę budynku posterunku policji w Czerwieńsku.
08.09. – burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w spotkaniu
Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska.
09.09. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
13.09. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
15.09. – W Sali Urzędu
Miasta i Gminy Czerwieńsk
odbyła się konferencja podsumowująca sześciomiesięczną
realizację projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Szybciej, dalej i w górę- wysoka jakość oświaty w Gminie Czerwieńsk”.
Na spotkanie przybyli : Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus, który
objął projekt honorowym patronatem , p. Radosław Flugel, specjalista do spraw monitoringu, p. Wioletta Wodnicka konsultant z ODN
Zielona Góra, Zarząd Projektu oraz nauczyciele prowadzący zajęcia
w ramach projektu we wszystkich szkołach gminny.
Kierownik projektu pani Danuta Tomaszewska podziękowała
wszystkim za realizację dotychczasowej działalności, Pan Radosław Flugiel przedstawił ewaluację projektu, która pokazała
ogromne zadowolenie uczestników tego przedsięwzięcia. Pani
Wioletta Wodnicka przygotowała prezentację z zakresu dydaktyki zajęć pozalekcyjnych w praktyce szkolnej. Nauczyciele biorący
udział w projekcie „odświeżyli” swoje wiadomości i rozpoczęli
następny etap realizacji zadań wynikających z projektu: wyrównywanie wiedzy i umiejętności, bezpieczeństwo i ruch drogowy,
działalność artystyczna, sportowa, turystyczno-regionalna,
poszerzanie wiedzy i kształtowanie umiejętności kluczowych,
wypoczynek zimowy i letni. Życzymy sukcesów i zadowolenia.
16.09. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego.
24.09. – burmistrz Piotr Iwanus brał udział w ćwiczeniach
z rozwijania stanowiska mobilnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ćwiczenia realizowane w ramach OC zorganizowano
w Zawadzie.
25.09. – w Spale (woj. Łódzkie) odbyły się dożynki prezydenckie.
W składzie delegacji reprezentującej województwo lubuskie znaleźli
się min: zespół Nietkowianki, sołtys Nietkowa - Halina Kaźmierczak
i członek Zarządu Powiatu Zielonogórskiego - Jacek Gębicki.
26.09. – rozpoczęto przebudowę przejazdu kolejowego przy ul.
Kwiatowej w Czerwieńsku. Na czas remontu część ul. Kwiatowej
wyłączono z ruchu kołowego.
27.09. – burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w posiedzeniu
Powiatowej Rady Zatrudnienia.
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28.09. – odbyła się VIII Sesja Rady Miejskiej. Podczas jej
trwania Radni dokonali wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję do 2012 do 2015 roku oraz podjęli
następujące uchwały: w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych; w sprawie
wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do
2015 r.; w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych w Gminie Czerwieńsk; w sprawie zmian
budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2011; w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023;
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od
nieruchomości i opłaty targowej; w sprawie ustalenia wzorów
deklaracji i informacji podatkowych; w sprawie ustalenia diet
dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Czerwieńsk; w sprawie określenia
wysokości i warunków udzielania bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców; w sprawie opinii do
wniosku Nadleśnictwa Przytok z dnia 08 lipca 2011 r. dotyczącego uznania lasów za ochronne, będące w zarządzie Nadleśnictwa
Przytok, położonych w Gminie Czerwieńsk; w sprawie wyrażenia
woli przystąpienia Gminy Czerwieńsk do Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”; w sprawie uchwalenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Czerwieńsk dla terenów położonych w obrębie wsi
Leśniów Wielki, Płoty, Zagórze; w sprawie stwierdzenia, że
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w obrębie wsi Płoty nie narusza ustaleń studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Czerwieńsk; w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Płoty; w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki nie narusza
ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Czerwieńsk; w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów
Wielki; w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zagórze nie narusza ustaleń studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Czerwieńsk; w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Zagórze; w sprawie
przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zarządzania
drogami powiatowymi.
29.09. – burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w inauguracji
nowego roku akademickiego w Wyższej Szkole Zawodowej
w Sulechowie.
30.09. – 4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy w Czerwieńsku
obchodził 60 rocznicę swego powstania. Podczas uroczystego
apelu, na terenie pułku, odsłonięta została tablica pamiątkowa
w dowód uznania i szacunku dla dokonań żołnierzy 26 DAPLOT,
128 PAPLOT i 4 ZPPLOT, która została ufundowana przez żołnierzy. W uroczystościach wzięli udział: przewodniczący Rady
Miejskiej Leszek Jędras i 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 14.10.2011 r., do druku przekazano 17.10.2011 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. Kolejne wybory mamy za sobą,
ale one w środowisku budziły raczej
mniejsze emocje. Frekwencja wyniosła
ledwo ponad 40%. Jedynie w pierwszym
obwodzie w Czerwieńsku przekroczyła
52%. Czy w jakiś znaczący sposób to
nowe rozdanie w sejmie wpłynie na rozwój naszej gminy?
Piotr Iwanus: To jest oczywiste, że
każda nowa kadencja parlamentu ma
wpływ na życie społeczne i gospodarcze każdej gminy. Samorządy jednak
nauczyły się przez te ponad dwadzieścia
lat, że to jak się rozwijają poszczególne
gminy, zależy przede wszystkim od nich
samych. Państwo powinno stwarzać
warunki do wspierania rozwoju, ale
ten rozwój nie nastąpi bez aktywności
i odwagi samych samorządów. Te wybory zbiegły się w czasie z ważnymi
wyzwaniami, z jakimi musimy się
zmierzyć w kolejnych latach. Małe
samorządy mają za sobą gigantyczną
pracę i ﬁnansowy, czasem niezwykle
ryzykowny, etap rozwoju. Zgodnie
z ustawą o samorządzie terytorialnym
konsekwentnie realizowały zadania,
polegające na stworzeniu najbardziej
podstawowych fundamentów rozwoju
– budowę systemów wodno-kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, dróg,
najważniejszej infrastruktury technicznej dla codziennego funkcjonowania
lokalnej społeczności. Ten etap się
kończy. Zmienia się europejska perspektywa ﬁnansowania rozwoju państw
członkowskich i musimy odpowiedzieć
na to wyzwanie.
A.S.: To w związku z tym, o jakiej
wizji rozwoju naszej gminy Pan myśli?
P.I.: Według mnie przyszłość naszej
gminy zależy od realizacji wielkiego
regionalnego projektu budowy aglomeracji zielonogórskiej, której zalążki
właśnie próbujemy stworzyć w ramach
powstającego właśnie Stowarzyszenia
Aglomeracja Zielonej Góry. Otrzymałem
od Rady Miejskiej upoważnienie do złożenia akcesu naszej gminy do grona jej
członków. W sumie tworzyć ją będzie 38

gmin, które zamierzają stworzyć w oparciu o Zieloną Górę silny, spójny i przede
wszystkim uzupełniający się organizm.
Taka organizacja pozwoli na stworzenie
komplementarnego i realnego dzięki
swojej wielkości, projektu rozwoju tego
regionu na skalę o jakiej nam się dotąd
nie śniło. Pyta Pan, jakie szanse w tym
upatruję dla naszej gminy i na czym zamierzam zbudować naszą pozycję w tej
aglomeracji?
Najogólniej rzecz ujmując jej fundament stanowić powinno:
1. Odtworzenie infrastruktury stacji
przeładunkowej Czerwieńsk Towarowy,
jako najważniejszego węzła transportowego przyszłej aglomeracji.
2. Zagospodarowanie Odry zarówno
do celów transportu, jak i rekreacji.
3. Otwarcie na szeroką współpracę
gospodarczą i turystyczną z zachodnim
sąsiadem Polski.
Realizacja takich celów przekracza
możliwości jednej gminy i nie jest zadaniem ani łatwym, ani szybkim do wykonania, dlatego łączenie się w większe silniejsze struktury samorządowe jest jedyną
drogą do ich skutecznej realizacji.
A.S.: Pewnie będziemy mieli jeszcze
okazję o tym porozmawiać, zwłaszcza
że 20 października organizowane jest
spotkanie przedstawicieli gmin zainteresowanych ideą budowy zielonogórskiej aglomeracji. Na razie jednak
mamy do rozwiązania problem bliższej
nam aglomeracji, myślę o aglomeracji ściekowej północnej części naszej
gminy. Co się aktualnie dzieje w tej
sprawie?
P.I.: Jak już pewnie mówiłem w jednym z naszych wywiadów – na mocy
ustawy o krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych z 2004
roku utworzyliśmy w naszej gminie dwie
aglomeracje ściekowe po obu stronach
Odry. Ta część południowa obejmowała
miejscowości tylko naszej gminy, natomiast północna powstała z miejscowości
dwóch gmin Czerwieńska i Sulechowa,
ponieważ ze względów technologicznych ścieki trzeba było odprowadzić do
oczyszczalni w Sulechowie. Na podsta-

wie umowy między gminami zobowiązaliśmy się do przygotowania pełnej dokumentacji technicznej i kosztorysowej
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Tę część wykonaliśmy i dokumenty
zostały przekazane zgodnie z umową
gminie Sulechów. Ze względu na fakt, iż
tzw. RLM (realna liczba mieszkańców)
tej aglomeracji przekracza 15 tys., nie
możemy skorzystać z programów regionalnych, ale z programów Infrastruktura
i Środowisko, którym zarządza ministerstwo środowiska. Nabór wniosków
odbędzie się wiosną przyszłego roku,
tak więc najpóźniej w połowie roku
będę mógł przekazać informację, co
dalej. To wielka inwestycja – według
kosztorysu sięga kwoty 62 mln złotych
. Możemy się ubiegać o doﬁnansowanie
do wielkości 85% kosztów inwestycji.
Pozostałe 15% wkładu własnego podzielony będzie na udziały wynikające
z wielkości obszaru objętego kanalizacją.
Sulechów poniesie 54% kosztów, pozostałe 46% to udział naszej gminy.
Teraz piłka jest po stronie gminy Sulechów. Mamy nadzieję, że uda się naszym
partnerom zza miedzy przeprowadzić
skutecznie ten drugi etap budowy sieci
kanalizacyjnej.
A.S.: Na koniec jeszcze standardowe
pytanie – co tam słychać w sprawie zakończenia budowy zbiornika retencyjnego. Ostatnio pisaliśmy o małej obsuwce
terminowej. Czy wydłuża się ona dalej?
P.I.: No cóż, jako gmina nie mamy
wpływu na termin zakończenia prac.
Z tego, co wiem, inwestor otrzymał zapewnienie od wykonawcy, że do końca
br. inwestycja zostanie zakończona i oba
zbiorniki zostaną zapełnione wodą. Po
odbiorze technicznym inwestycji wystąpimy z wnioskiem o przejęcie przez
gminę w eksploatację tych zbiorników.
Dopiero po takim przekazaniu będziemy mogli przystąpić do miejscowego
planu zagospodarowania terenów
okalających zbiorniki i w ślad za tym
pomyśleć i o rekreacyjnych funkcjach
tego terenu.
Jakby w powiązaniu z tym trwają
obecnie uzgodnienia z PKP Nieruchomości w sprawie przejęcia przez
gminę dróg i działek na osiedlu przy ul.
Zielonogórskiej. Zamierzamy bowiem
w okolicach zapory stworzyć nowe
miejsca parkingowe i poprawić drogi
dojazdowe, itp.
A.S.: Dziękuję za rozmowę i do następnego spotkania za miesiąc.
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XV Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim

„Melodia” zdobyła III miejsce
Przez dwa dni, 30 i 31 lipca, Kamień Pomorski gościł zespoły i kapele z północno-zachodnich rejonów Polski. Organizatorami tegorocznej edycji festiwalu byli:
Kamieński Dom Kultury, współorganizatorami Urząd Miejski oraz Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim.
Na scenie kamieńskiego amfiteatru
zaprezentowało się 31 zespołów ludowych, kapel i grup śpiewaczych. Każdy
z wykonawców sobotniego koncertu
konkursowego miał do dyspozycji 10
minut, w trakcie których musiał wykonać dwa utwory współczesne i jeden
utwór tradycyjny. W tym roku naszą
gminę Czerwieńsk reprezentowały dwa
zespoły śpiewacze a mianowicie; „Me-

lodia” z Płotów o raz „Leśniowianki”
z Leśniowa Wielkiego.
Każdy z tych zespołów wzbudził
wielkie zainteresowanie i aprobatę w czasie swojego występu na
scenie.
Mimo ogromnej ilości zespołów śpiewaczych udało się zdobyć
III miejsce zespołowi „Melodia”
z Płotów.

Koncerty festiwalowe sprawnie,
z werwą i znakomitym poczuciem humoru jak co roku poprowadziła p. Lidia
Dziobak.
Jury XV Festiwalu Kultury Ludowej w składzie: dr Bogdan Matławski
(przewodniczący), prof. dr hab. Mirosława Kozłowska, mgr Beata Urbanowicz, mgr Leszek Kurpiewski i prof.
Bogusław Linette.
Korzystając z okazji pragnę bardzo podziękować p. Burmistrzowi
P. Iwanusowi za pomoc i wsparcie
a swoim zespołom za wspaniałą pracę
i zaangażowanie na rzecz promocji
naszej gminy.
Iwona Klamecka

Rezonans
Zespół „Rezonans”, działający od
września 2010 roku przy Domu Kultury
w Nietkowie nagrał utwory przy współpracy Radia Zachód
Mimo krótkiego okresu swej działalności dał się poznać na wielu przeglądach oraz
festiwalach o zasięgu wojewódzkim . Warto
również wspomnieć, iż zespół otrzymał
wyróżnienie na Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Czerwieńsku w maju 2011 r.
Bierze aktywny udział we wszystkich imprezach kulturalnych i artystycznych organizowanych przez MGOK
w Czerwieńsku.
„Rezonans” występuje w składzie:Julia Kaczmarek, Patrycja
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Kotowska, Klaudia Szymanowska,
Wiktoria Pawłowska, Dominika
Sokołowska, Angelika Borowiec,
K o r n e l a S z c z e p a n i a k , A u re l l a
Bogdanowicz.

Wszystkie członkinie zespołu (poza
Julią Kaczmarek) są uczennicami
Publicznej Szkoły Podstawowej w Nietkowie.
Iwona Klamecka

Bez taryfy ulgowej
w liceum w czerwieńsku
W dniach 24-25 września 2011 r. liczna grupa (39 osób) uczniów z klas wojskowych
i policyjnych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku wzięła udział
w szkoleniu surwiwalowym połączonym z ekstremalną selekcją.
W rejonie Pomorsko- Czerwieńsk
w okolicach DĘBÓW JAROSZA uczniowie nabywali umiejętności radzenia
sobie w trudnych sytuacjach, bytowania w lesie i współdziałania w grupie.
Pod okiem opiekunów
z ramienia szkoły p.
Anny Lipeckiej i p.
Beaty Bykowskiej oraz
kadry szkolącej z Instytutu Bezpieczeństwa
Systemów Obronności
Indywidualnej uczniowie przeszli prawdziwą szkołę przetrwania.
Uczestnicy chętnie brali
udział w grze survivalowej poszukiwania
zaginionej grupy, podczas której nabywali
umiejętności rozpoznawania kierunków,
sposobów maskowania
oraz prowadzenia poszukiwań w terenie
nieznanym. Z zaangażowaniem szkolili
się również w pokonywaniu terenu o zróżnicowanym stopniu trudności, w tym
terenów podmokłych, bagien i cieków
wodnych. Młodzi surwiwalowcy zapoznawali się z elementami terenoznawstwa, wyznaczali cel i kierunek przy uży-

ciu mapy satelitarnej, standardowej oraz
systemu GSM. Ciekawe zajęcia dotyczyły
zasad przeżycia we wrogim środowisku
i eliminacji zagrożeń ze strony przeciw-

nika. Uczniowie doskonalili technikę
samoobrony, sposoby wykorzystywania
broni improwizowanej, uczyli się padów
i obrony przed duszeniami. Przeszkoleni
zostali również ze sposobów pozyskiwania wody i pożywienia sposobów zabezpieczenia obozu oraz budowania szałasów.
Z wielkim poświęceniem przeprawiali się

przez zbiorniki wodne przy wykorzystaniu
technik linowych, uczyli się budowania
tyrolki i mostu linowego. Zostali przeszkoleni przez nadleśniczego p. Arkadiusza
Kapałę, jak należy zachowywać się i poruszać w lesie, rozpoznawać gatunki roślin
i chronić przyrodę. Większość uczestników
wzięła również udział w nocnej selekcji ekstremalnej, której celem było sprawdzenie
swojej wytrzymałości i hartu ducha oraz
umiejętności budowania jedności w grupie.
Dobrze, że swoich
uczniów wspierali nie
tylko nauczyciele, ale
i dyrektor szkoły- p.
Jacek Adamczewski.
Trudno wyobrazić
sobie lepszy sposób
integracji społeczności uczniowskiej
w nowym roku szkolnym. O atrakcyjności
tego rodzaju aktywności świadczy nie
tylko liczba chętnych
uczniów, czy ich pełne
uznania komentarze, ale i zainteresowania
mediów. Tym razem selekcję odwiedzili
z kamerą dziennikarze TVP Gorzów
Wlkp. (szukaj: http://pl-pl.facebook.
com/TVPgorzow).
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
A. Lipecka i B. Bykowska
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Szybciej, dalej w górę - wysoka jakość
oświaty w gminie Czerwieńsk” - ruszuł II etap.
Dobiegł końca I etap trwającego od stycznia 2011 roku projektu pod nazwą „Szybciej, dalej i w górę –wysoka jakość oświaty
w Gminie Czerwieńsk” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
z priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 3.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Wsparciem w ramach programu zostały objęte wszystkie szkoły Gminy Czerwieńsk. Celem projektu jest wdrożenie
w ciągu dwóch lat szkolnych programu
edukacyjno- wychowawczego w czterech
szkołach podstawowych: Czerwieńsk,
Leśniów Wielki, Nietków i Nietkowice
oraz Gimnazjum w Czerwieńsku, przezwyciężającego bariery w dostepie do
wykształcenia i wyrównującego szanse

edukacyjne oraz zwiększającego aspiracje życiowe 820 uczniów. Honorowym
patronat nad projektem objął Burmistrz
MiG Czerwieńsk Piotr Iwanus.
Wszystko zaczęło się od wypoczynku
zimowego podczas ferii szkolnych. 99
dzieci wyjechało na 10 dni do Karpacza
na obóz zimowy lingwistyczno – rekreacyjny, gdzie pod okiem fachowej kadry
szlifowały język angielski i jazdę na nartach. Były wyprawy w góry, integracyjne
dyskoteki, konkursy. Uczniowie w sposób
niebanalny spędzili ferie. Ci którzy zostali w domu mieli możliwość spędzenia
przerwy zimowej na półkoloniach stacjonarnych, które zostały zorganizowane
w każdej szkole na terenie gminy. Po feriach rozpoczęły się zajęcia pozalekcyjne,
w których dzieci miały i mają okazję do
zdobywania i poszerzania wiedzy i umiejętności. Głównym celem jest wdrożenie
elastycznego modelu edukacji, dosto-
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sowanego do indywidualnych potrzeb
i możliwości uczniów, z wykorzystaniem
nowatorskich metod i treści kształcenia.
Wykorzystanie w praktyce tej teorii
zapewnia uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb.
Umożliwia działania we wszystkich
dziedzinach aktywności prowadzących
do rozwijania kompetencji kluczowych
poprzez zajęcia językowe, z wyrównywania wiedzy, artystyczne
w tym plastyczne, chór,
koło filmowe, taniec
nowoczesny, zajęcia
sportowe - nauka pływania, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
tenis, bezpieczeństwo
i ruch drogowy, działalność turystyczno-regionalną oraz doradztwo
zawodowe dla uczniów
gimnazjum. Wielokierunkowa działalność
projektu prowadzona
jest w szkołach cyklicznie. Podczas wakacji
ponad setka uczniów wyjechała na 10
dniowy pobyt nad morze do Kamiennej
Góry. Taki wyjazd to wielka frajda, to
znakomity pomysł na szkolną edukację, ale
i wielka szkoła życia dla naszych uczniów.
Dla dzieci, które pozostały w domach, przygotowano półkolonie prowadzone przez
szkołę językową „ELS” z Zielonej góry.
Uczestnicy przez okres 2 tygodni spędzali
czas na różnego rodzaju zajęciach organizowanych w siedzibie ﬁrmy. Zapewniony był
transport, posiłek i świetna zabawa. Dzieci
z wielkim entuzjazmem wspominają czas
spędzony na wakacjach zorganizowany
w ramach projektu.
To była świetna przygoda, która zakończyła I etap projektu „Szybciej, dalej
i w górę”.
15 września w Sali Urzędu Miasta
i Gminy Czerwieńsk odbyła się konferencja podsumowująca sześciomiesięczną
realizację projektu ﬁnansowanego z Pro-

gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.
„Szybciej, dalej i w górę- wysoka jakość
oświaty w Gminie Czerwieńsk”. Na spotkanie przybyli: Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus, p. Radosław Flugel, specjalista do spraw monitoringu, p. Wioletta
Wodnicka, konsultant z ODN Zielona
Góra, Zarząd Projektu oraz nauczyciele
prowadzący zajęcia w ramach projektu
we wszystkich szkołach gminny.
Kierownik projektu, pani Danuta
Tomaszewska podziękowała wszystkim
za realizację dotychczasowych zadań, Pan
Radosław Flugel przedstawił ewaluację
projektu, która wykazała ogromne zadowolenie uczestników tego przedsięwzięcia, co
utwierdza nas, że warto podejmować takie
działania. Pani Wioletta Wodnicka przygotowała prezentację z zakresu dydaktyki
zajęć pozalekcyjnych w praktyce szkolnej.
Nauczyciele biorący udział w projekcie „odświeżyli” swoje wiadomości i rozpoczęli
następny etap realizacji zadań wynikający
z projektu: wyrównywanie wiedzy i umiejętności, bezpieczeństwo i ruch drogowy,
działalność artystyczna, sportowa, turystyczno- regionalna, poszerzanie wiedzy
i kształtowanie umiejętności kluczowych,
wypoczynek zimowy i letni.
Od połowy września ruszył II etap
projektu i już na dobry początek grupa
dzieci z wszystkich szkół gminnych wyjechała na wycieczkę do Poznania, którą
przygotował p. Przemysław Góralczyk
opiekun koła regionalno-historycznego.
Uczniowie mieli okazję zwiedzić Muzeum
Archeologiczne, Rynek, Ratusz i Katedrę
w Poznaniu. Uczestnicy wycieczki mieli
również okazję do zabawy na Malta Sky.
Wiele będzie się jeszcze działo: dzieci
wyjadą do Berlina i Wrocławia, chociaż
rok szkolny dopiero się rozpoczął II etap
projektu ruszył pełną parą. Zarząd już
przygotowuje wyjazd na ferie zimowe do
Zakopanego. Przed dziećmi i młodzieżą
wielkie i różnorodne możliwości, żeby
dostrzec bogactwo nauki, bogactwo
świata, żeby wykorzystać jak najlepiej
tę szansę i rozwinąć samego siebie. A to
ogromny kapitał na przyszłość.
Monika Stolińska

Wycieczka do Poznania
28 września 2011 roku w ramach projektu „Szybciej, dalej i w górę” została
zorganizowana wycieczka do Poznania, w której uczestniczyli uczniowie klas
czwartych i piątych szkół podstawowych z Czerwieńska, Leśniowa Wielkiego,
Nietkowic i Nietkowa. Za organizację całości imprezy odpowiedzialny był Przemysław Góralczyk, opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele Dorota Wesołowska
– Waszak, Joanna Wojtaszek i Tomasz Madej.
Pierwszymi atrakcjami tego dnia były
dla wielu uczniów: pierwszy w życiu
przejazd pociągiem i jazda tramwajem.
Następne godziny pobytu w stolicy Wielkopolski przynosiły kolejne niespodzianki. W Muzeum Archeologicznym uczestnicy
wyjazdu obejrzeli
d w i e w y s t a w y.
Pierwsza z nich
dotyczyła historii
starożytnego Egiptu, przy czym największe zainteresowanie
wzbudziły przechowywane w specjalnym
pomieszczeniu mumie. Z kolei druga
wystawa omawiała okres początków państwa polskiego. Przewodnicy w ciekawy i
przystępny sposób opowiedzieli o najważOd połowy września 2011 rozpoczęła
się kontynuacja zajęć pozalekcyjnych
finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pt.” Szybciej,
dalej i w górę”, w których bierze udział
ponad 600 dzieci.
Wszystkie szkoły z terenu gminy Czerwieńsk uczestniczą w tym wielkim
przedsięwzięciu.
Uczniowie bardzo chętnie biorą udział,
co wykazała ewaluacja, w różnego
typu zajęciach zgodnie z własnymi
zainteresowaniami: artystycznych,
sportowych, rozwijających umiejętności, wyrównujących wiedzę, fotograficzno-filmowych, przyrodniczych,
turystyczno-regionalnych, bezpieczeństwa ruchu drogowego i z niecierpliwością czekali na ich rozpoczęcie.
Mamy nadzieję, że tak bogata oferta
przyczyni się do zmiany oblicza szkół,
aby stawała się ona miejscem coraz bardziej przyjaznym oraz lubianym przez
uczniów szczególnie w roku szkolnym
2011/2012, który jest właśnie ogłoszony
jako Rok Szkoły z Pasją. Zachęcamy
szkoły, nauczycieli do odkrywania
i rozwijania talentów swoich uczniów,
poprzez uczestnictwo w zajęciach
– „Szybciej, dalej i w górę”.

niejszych eksponatach, zgromadzonych
w muzeum.
Punktualnie o godzinie 12.00 zebraliśmy się pod Ratuszem, gdzie obejrzeliśmy
trykanie poznańskich koziołków.
Po obiedzie ruszyliśmy wraz z przewodnikiem miejskim z biura PTTK
w Poznaniu Panią
Aleksandrą Juchacz
poznawać miasto:
poznański Rynek,
Kościół farny i dawne mury miejskie.
Ogromne wrażenie zrobiła na uczestnikach wycieczki katedra poznańska na
Ostrowie Tumskim, w tym znajdujące się
w niej Złota Kaplica z grobami Mieszka I
i Bolesława Chrobrego i podziemia świą-

tyni. Po 30-minutowym spacerze wzdłuż
brzegów jeziora Malta uczestnicy mogli
sprawdzić swoje umiejętności w grze w
golfa oraz zjechać saneczkami na letnim
torze saneczkowym. Pozostało jeszcze
dotrzeć do dworca PKP i pociągiem wrócić do domu, gdzie już czekali stęsknieni i
jednocześnie ciekawi wrażeń rodzice.
Wyjazd uczniów na wycieczkę do Poznania stał się dla nich niezwykle ciekawą
lekcją historii, połączoną z promocją aktywnego stylu życia. Już niedługo następni uczniowie wyruszą poznawać dzieje
kolejnych miast związanych z historią
Czerwieńska – Berlina i Wrocławia oraz
Zielonej Góry, o czym będę na bieżąco
informował Czytelników gazetki.
Przemysław Góralczyk

Sportowa inauguracja
Uroczyste otwarcie nowego boiska rozpoczęło sportowy rok szkolny w Szkole
Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Czerwieńsku.
Ceremonia ta od była się 9 września
z udziałem władz miejskich i całej społeczności szkolnej (U nas nr 230). Oﬁcjalnego
otwarcia dokonali burmistrz Piotr Iwanus,
przewodniczący Rady Miejskiej Leszek
Jędras i dyrektor szkoły Jacek Gębicki.
Po uroczystym przecięciu wstęgi pierwsze
strzały na bramkę oddali zaproszeni goście,
po czym odbył się mecz w piłkę ręczną
z udziałem naszych uczniów.
Nauczyciele wychowania ﬁzycznego
pragną serdecznie podziękować za nowy
obiekt, który znacznie poprawi warunki
i bezpieczeństwo odbywanych zajęć spor-

towych i zabaw ruchowych. A wydarzenia
sportowe? Najbliższa impreza, w jakiej
wezmą udział nasi uczniowie to Mistrzostwa Powiatu w indywidualnych biegach
przełajowych w Trzebiechowie.
B. Oleszek

nr 231 • 10.2011

U NAS

7

Szkolne echo czerwieńskiej
podstawówki
jest dobre,
że
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że może, że potraﬁ..
Janusz Korczak

Kiedy świat przyrody zwalnia, a zegar natury jakby ciszej i wolniej bije, w szkole rozpoczyna swój bieg kolejny rok szkolny. Nie wszystkim z łatwością przyszło powrócić do rytmu szkolnego, ale gwar uczniowskiego „jestestwa” uczynił swoje
i obudził nawet największych śpioszków.
Do aktywności zachęciła chociażby
kampania wyborcza przed wyborami do
PARLAMENTU UCZNIOWSKIEGO.
Każdego roku jest ona coraz bardziej
dojrzała i bogata. Kandydaci musieli
natrudzić się, aby przekonać do siebie
wyborców. Wybory, jak każdego roku,
przygotowane i przeprowadzone były
profesjonalnie, a co najważniejsze demokratycznie. Mamy więc nowego MARSZAŁKA i jego zastępcę. Do działania
powołano 4 sekcje: dekoracyjną, kulturalno-rozrywkową, pomocy koleżeńskiej
i porządkową. Uczniowie klas młodszych
dopiero uczą się samorządności, ale
również wybrali swój MAŁY PARLAMENT. Wszystkim – tym małym i tym
dużym - życzymy świetnych pomysłów
i wytrwałości w ich realizacji. Mamy nadzieję, że pomogą w tym doświadczenia
wyniesione z warsztatów dziecięcych
przeprowadzonych przez pracowników
ZIELONOGÓRSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO CIVILITAS.

Za nami już pierwsze imprezy zorganizowane przez samorząd. Wiele śmiechu
i zabawy dostarczył CHRZEST KLAS
IV-tych. Udała się też dyskoteka zorganizowana przez dziewczynki z okazji DNIA
CHŁOPCA.
Nie samą zabawą żyje jednak szkoła.
Uczniowie powracają do ulubionych zajęć
pozalekcyjnych, na których mogą rozwijać swoje pasje. A jest w czym wybierać,
trzeba tylko znaleźć czas i zapał.
SZKOLNE KOŁO WOLONTARIUSZA uporządkowało już zebrane przybory
szkolne, którymi będzie obdarowywać
potrzebujących uczniów. Podobnie jak
w ubiegłym roku wolontariusze prowadzą
też akcję POLA NADZIEI. Pragniemy
pobić zeszłoroczny wynik sprzedaży
cebulek żonkili, a cel jest szczytny, bo
uzyskane pieniądze przekazujemy na
rzecz zaprzyjaźnionego hospicjum.
Pierwszaki dopiero smakują życia
szkolnego i jak obserwujemy w szkole
czują się jak ryby w wodzie. Oprócz

szlaczków, poznawania literek, cyferek
i nauki czytania przygotowano dla nich
program pod dobrze znanym hasłem:
„W zdrowym ciele – zdrowy duch”. Wydawałoby się, że na ten temat powiedziano
już wszystko. No właśnie powiedziano,
ale czy słowa idą w parze z praktyką? Tu
już jest gorzej, dlatego chcemy nauczyć
dzieci naprawdę zdrowo żyć. Rozpoczęliśmy od wizyty przedstawicieli policji,
którzy przypominali o bezpiecznym poruszaniu się po drogach. Dzieci potraﬁły
odpowiedzieć niemal na każde pytanie,
ale kiedy należało praktycznie wykonać
zadanie – tu potrzebna była pomoc.
Pierwszy praktyczny egzamin z przechodzenia przez jezdnię pod okiem nauczyciela za nami. Teraz czas na egzamin
samodzielnego, bezpiecznego poruszania
się po drogach. Miejmy nadzieję, że przy
tornistrach zabłysną mrugające odblaski,
które dzieci dostały od gości. Wszystkim
uczniom i ich rodzicom przypominamy,
że jesienne szarówki to trudny czas dla
pieszych, dlatego miejmy wszyscy uszy
i oczy szeroko otwarte.
W naszej szkole przywiązujemy
wielką rolę do budzenia i wzmacniania
świadomości ekologicznej uczniów.
To z tego powodu, już po raz kolejny,
przystąpiliśmy do akcji SPRZĄTANIA
ŚWIATA. Hasłem przewodnim „Sprzątania Świata-Polska 2011” było: Lasy to
życie – chrońmy je.
Do nauki wrócili uczniowie i nauczyciele. Nie zawiedli również rodzice,
którzy wybrali swoich przedstawicieli do
SZKOLNEJ RADY RODZICÓW. Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że
na naszych rodziców możemy liczyć.
Jesteśmy przekonani, że pomysłów
i sił do pracy nam nie zabraknie. Wszak
w szkole - jak w rodzinie wszyscy muszą
dbać o wszystkich.
Korespondenci
czerwieńskiej podstawówki
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Na start!
I ruszyły… miesiące oznaczające nowy rok szkolny. Ciche do tej pory korytarze
szkolne i boiska wypełniły się gwarem. Beztroskie dotąd dni pełne są obowiązków:
systematycznych i solidnych.
O leśniowskiej szkole rozmawiamy z Panią Dyrektor, Moniką Stolińską.
ABat: Pani Dyrektor, co zmieniło się
w Pani szkole po wakacjach?
M. Stolińska: Sukcesywnie poprawialiśmy warunki, w których uczą się
nasze dzieci.
W czasie wakacji zmodernizowaliśmy
klasę pierwszoklasistów. Dostosowano
ją do potrzeb sześcio- i siedmiolatków
poprzez zakup nowych mebli, pomocy,
dywanów. Wymieniliśmy wykładziny
podłogowe w sali informatycznej i gabinecie pedagoga. Wspólnie z Panią Dyrektor Gminnej Biblioteki w Czerwieńsku
stworzyliśmy stanowisko komputerowe
z dostępem do Internetu w czytelni naszej
biblioteki. Pani Dyrektor sﬁnansowała
podłączenie Internetu i zakup biurka, a my
dwa komputery. Poza tym zakupiliśmy
programy multimedialne i pomoce dydaktyczne dla zerówki. Tak więc baza szkolna
wciąż się rozwija i unowocześnia.
ABat: Za nami wrzesień, pierwszy
miesiąc nauki, pierwszy miesiąc pracy.
Jak wyglądał ten okres w leśniowskiej
szkole?
M. Stolińska: Start jest bardzo ważny, dlatego od samego początku roku,

podobnie jak w każdej szkole, solidnie
zaplanowaliśmy pracę. Oprócz zajęć
typowo dydaktycznych nasi uczniowie uczestniczą w szeregu ciekawych
zajęć finansowanych z funduszy UE
„Szybciej, dalej i w górę”. Swoje zainteresowania lub braki mogą rozwijać
/ wyrównywać w ramach tzw. godzin
karcianych, prowadzonych przez nauczycieli. Do swojej dyspozycji mają
zajęcia karate, taniec, teatr, kółko plastyczne, przedmiotowe zajęcia rozwijające i wyrównujące. Oferta jest bardzo
bogata i każdy może z niej skorzystać.
Musi tylko chcieć.
ABat: Jedną z miar pracy nauczycieli są umiejętności dzieci prezentowane
na forum szkoły, środowiska. Czym
mogą się pochwalić wychowankowie
szkoły im. K. Makuszyńskiego?
M. Stolińska: W Leśniowie kadra
pracuje z dużym zaangażowaniem. Staram się wykorzystać najlepsze strony
każdego z pedagogów dla dobra uczniów
i szkoły: u jednych jest to doświadczenie,
i innych energia, a u wszystkich zrozumienie potrzeb dzieci. Nasze maluchy i nasza

młodzież lubi być widoczna w środowisku. Ostatnio starsi pięknie posprzątali
świat wokół siebie, młodsi na plakatach
malowali urokliwą przyrodę. Uroczyście
obchodzili MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ MUZYKI, przygotowywany
przez p. Patrycję Frączak, gdzie prezentowali swoje umiejętności wokalne,
biorą udział w konkursie „W EUROPIE
JEŹDZIMY BEZPIECZNIE”, pilotowanym przez p. Tomasza Madeja.
A.Bat: Ostatnio dużo mówi się
o współudziale rodziców w planowaniu
życia szkoły, udziale w życiu placówki.
Czy rodzice leśniowskich uczniów są
zainteresowani tym zagadnieniem?
M. Stolińska: Na współpracę z rodzicami nigdy nie narzekałam, zawsze
mogłam i mogę na nich liczyć. Jest grupa bardzo aktywnych rodziców, którzy
nigdy nie odmówili pomocy, proponowali własne rozwiązania. Wychodzą
z inicjatywami i wspierają pracę szkoły,
bo są świadomi tego, że pomagają
własnym dzieciom, że wszystko jest dla
ich dobra. I za to, w imieniu własnym
i wszystkich nauczycieli, serdecznie
dziękuję.
ABat: Pani Dyrektor, plany na przyszłość? Tę bliższą i tę dalszą?
M. Stolińska: Plany są sprecyzowane
i konkretne, ale nie chcę o nich mówić,
może żeby… nie zapeszyć?
ABat: Życzę zrealizowania zamiarów
i dziękuję za rozmowę.
Rozmowę przeprowadziła
Anna Batóg

nr 231 • 10.2011

U NAS

9

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

P R Z E T A R G
Burmistrz Czerwieńska ogłasza ustny przetarg nieograniczony
na najem lokalu użytkowego w m. Czerwieńsk ul. Kolejowa 2
o powierzchni 115,8 m2.
Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni wynosi 7,00 zł + VAT.
Przetarg odbędzie się 07 listopada 2011 roku o godz.
8.00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek
25 pok. 102.
Wadium w wysokości 500 zł należy wpłacić do dnia przetargu w kasie tut. Urzędu do godz. 7.30.
Wadium zwraca się natychmiast po przetargu. Wadium
wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone
na poczet ceny najmu, a w przypadku uchylania się przez tę
osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wynajmującego. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.
Lokal zostanie udostępniony po 1 grudnia 2011 r.
Informacje można uzyskać w Referacie GKiM Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku, tel. 327 85 65.
Marianna Ostrowska

Rodzinie zmarłego
BOGUSŁAWA TARCZEWSKIEGO
wyrazy współczucia składa
RN, Zarząd i pracownicy GS

Letnia szkoła
Chociaż na jesieni. W dniach 29 IX – 4 X trzydziestu uczniów klas trzecich naszego Gimnazjum im. Jana Pawła II
uczestniczyło w zajęciach „Kuźni młodzieżowych liderów”
w Łagowie Lubuskim.
Wszystkie koszty (przejazd, wyżywienie, zakwaterowanie)
ponosił zielonogórski organizator, który dysponował środkami
unijnymi. A młodzież oprócz zajęć z trenerami powtarzała
również wiadomości z przedmiotów egzaminacyjnych, bowiem
do zielonej szkoły pojechała pod opieką swych
nauczycieli – Anny Sterczewskiej, Aleksandry
Kwaśniewskiej i Grzegorza Pukackiego.
Cel szkolenia – pobudzenie aktywności, promocja przedsiębiorczości
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Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że 07
czerwca 2006 roku Gmina Czerwieńsk podpisała porozumienie
międzygminne w sprawie wspólnego zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów. Strony porozumienia zobowiązały się
do wspólnego gospodarowania i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych i innych niż komunalne, wytwarzanych na ich
terenie. W szczególności celem porozumienia jest przygotowanie, wykonanie a następnie eksploatacja nowych przedsięwzięć
inwestycyjnych, składających się na wspólny system unieszkodliwiania, zagospodarowania i magazynowania odpadów
komunalnych i innych niż komunalne, w tym niebezpiecznych
powstających na terenie gmin.
W związku z powyższym tut. Urząd informuje, że w dniu
18 października 2011 roku odbędzie się spotkanie seminaryjne
dla wszystkich mieszkańców Gminy Czerwieńsk tzn. objętych
realizacją projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry”. Spotkanie odbędzie
się w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwieńsku, ul. B.
Chrobrego 5 o godz. 13.00 (łączny czas spotkania do 2 godzin).
Program spotkania:
1. Inwestycje ekologiczne współﬁnansowane ze środków Unii Europejskiej. Realizacja międzygminnego projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry”.
2. Gmina właścicielem odpadów komunalnych – uregulowania
prawne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
zadania i obowiązki mieszkańców związane z utrzymaniem
czystości i porządku.
3. Dyskusja.
4. Przerwa na kawę.
5. Jak zagospodarowujemy odpady w Regionalnym Zakładzie
Zagospodarowania Odpadów w Raculi.
6. Systemy selektywnej zbiórki.
7. Film edukacyjny.
8. Za co płacimy.
9. Dyskusja.
10. Rozdanie pamiątek ze spotkania.

i kultury wśród
młodzieży, bo
poprawa samoorganizacji młodych
mieszkańców
gminy zaowocuje wzrostem
ich kwaliﬁkacji
na rynku pracy.
A cel powtórki różnych obszarów wiedzy – wiadomo, egzaminy
i wybory następnych szkół po gimnazjum.
Ale nie samą nauką człowiek żyje – do dyspozycji uczestników były rowery wodne pod opieką ratownika, ognisko z kiełbaskami, multimedialny projektor, zamek a przede wszystkim
spacery przy wspaniałej pogodzie po przepięknych o tej porze
roku okolicach (liściaste lasy nad jeziorami…). A ostatni wieczór – śmiechu co niemiara – przegląd zdjęć z całego pobytu.
I wokalne popisy Maćka i Tomka , które wszyscy na długo
zapamiętają… Krótko – cała szkoła to pożytecznie (i bardzo
sympatycznie) spędzony czas.
D. Grześkowiak

Lepsze dzisiaj
Nowy rok szkolny 2011 - 2012 przyniósł w Gimnazjum w Czerwieńsku wiele zmian
na lepsze i ku lepszemu. Mamy obecnie jedenaście oddziałów klasowych, w tym
pięć na poziomie klas pierwszych, a wszystko to dzięki prawdziwej życzliwości
organu prowadzącego naszą szkołę, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta
i Gminy Czerwieńsk pana Piotra Iwanusa.
Zmiany nie mają tylko charakteru ilościowego, ale i jakościowy. Trzy zespoły
klasowe uzyskały status integracyjnych.
Organizacja pracy w tego typu klasach
daje szansę nauczycielom na rzeczywistą
indywidualizację nauczania oraz udzielenie wsparcia uczniom o specyﬁcznych
potrzebach edukacyjnych.
Co więcej, wszyscy uczniowie
Gimnazjum mają zapewnioną pomoc w postaci zajęć wyrównawczych
z przedmiotów humanistycznych,
matematyki, biologii, chemii, fizyki
i geograﬁi w ramach projektu „Szybciej,
dalej i w górę – wysoka jakość edukacji
w gminie Czerwieńsk”. W ramach tego
projektu zorganizowane są także zajęcia

plastyczne, graﬁki komputerowej, koła
ﬁ lmowego, zajęcia taneczne, zajęcia
z bezpieczeństwa w ruchu drogowym
oraz działa Szkolny Ośrodek Kariery.
Uczniowie mogą także skorzystać z pomocy psychologa. Dużą popularnością
cieszą się również zajęcia szkolnego
chóru, koła wolontariatu, koła turystycznego oraz zajęcia sportowe.
„Lepsze jutro” dzisiaj spełnia się
również w zakresie nauczania języków
obcych. Naszej szkole udało się pozyskać
fundusze ze środków Lokalnej Grupy
Działania „Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania Między Odrą a Bobrem”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na zajęcia dodatkowe

z języka niemieckiego i angielskiego dla
najzdolniejszych językowo uczniów klas
pierwszych.
Tak bogatej oferty edukacyjnej mogą
pozazdrościć nam szkoły z ośrodków
miejskich. Realizacja powyższych działań jest możliwa dzięki wsparciu władz
lokalnych, za które Dyrekcja Gimnazjum
wraz z nauczycielami pragnie serdecznie
podziękować.
Joanna Stanaszek

Pierwszacy ochrzczeni
Otrzęsiny klas pierwszych Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku w tym roku
szkolnym odbyły się pod hasłem „Chrzest herbu pieczonego ziemniaka”.
Dnia 4 października o godzinie 8.30
uczniowie klas pierwszych Gimnazjum
zostali „spakowani” do autokarów i wywiezieni aż do Świdnicy, gdzie w pocie
czoła dzielnie walczyli o przyjęcie do

gimnazjalnej społeczności. Potyczki były
zacięte, ale sprawiedliwe.
Uczniowie pięciu oddziałów klasowych wraz z wychowawcami - kapitanami drużyn musieli wykazać się
sprytem, intelektem, zwinnością i ogólną
sprawnością ﬁzyczną. Dużą frajdę sprawiło pierwszakom skakanie w workach,
bieganie z ziemniakiem na łyżce, rzucanie do celu, strącanie butelki za pomocą
hydronetki i kibicowanie swoim wycho-

wawcom w obieraniu ziemniaków czy też
strzelaniu z łuku do tarczy.
Zadania, które musieli wykonać, były
celowo zaplanowane przez Samorząd
Uczniowski tak, aby nasi najmłodsi uczniowie przekonali się na własnej skórze,
że tylko zespołowa praca, uczciwość
i niesienie sobie wzajemnej pomocy może
przynieść zamierzony sukces.
I sukces był. A w zasadzie aż pięć! Po
podliczeniu punktów za każdą konkurencję wszystkie klasy pierwsze stanęły na
podium. Ale najważniejszym sukcesem
była świetna wspólna zabawa. Po zaprzysiężeniu wszystkie
„pierwszaki” zostały pasowane na
uczniów naszego
gimnazjum.
Po rozdaniu nagród i stosownych
dyplomów były
kiełbaski i pieczone ziemniaki.
Wszyscy mogli
swobodnie zmierzyć się ze ścianką

skałkową, strzelać z łuku czy też grać
w siatkówkę.
Serdecznie gratulujemy klasom pierwszym dzielnego „przejścia otrzęsin”,
życzymy im wielu sukcesów i mamy
nadzieję, że będą godnie rozsławiały
naszą szkolę. Dziękujemy również
wychowawcom i rodzicom za pomoc
w zorganizowaniu imprezy.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Beata Perczyńska
i Sylwia Bieżańska - Jędroszkowiak
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Biegaj z nami
Czerwieńscy miłośnicy biegania (szkoda, że dalej nie mają swojej
nazwy) wzięli udział w kolejnej imprezie. Tym razem rodzinnej,
w Świebodzinie. 18 września odbyła się, zorganizowana przez
stowarzyszenie Aktywni 2010 „Świebodzińska 10-tka”.
Wśród 241 sklasyﬁkowanych dorosłych pan Bolesław Brzeziński
był 116 (piąty w kategorii M60), Grzegorz Pukacki 136 (30-ty w M30),
Marcin Wojtaszek 149 (24-ty w M40). W biegach wzięło udział również 496 uczniów różnych szkół.
I tak w kategorii Gimnazjum Tomasz Jesionkowski zajął 5
miejsce a Szymon Wojtaszek był 43-ci. Natomiast Kornelia
Pukacka była 66-a w kategorii Szkoły Podstawowe IV-VI
a Basia Wojtaszek 20-ta w kategorii Szkoły Podstawowe I-III.
Serdeczne gratulacje!
D. G.

Turniej piłkarski
Dnia 28 września odbył się gminny XI Turniej im. Romana Winnickiego
w piłkę nożną.
W zawodach udział wzięło pięć drużyn:
Gimnazjum Czerwieńsk, Piast Czerwieńsk,
Sparta Nietkowice, Odra Nietków i Start Płoty. Zespoły rywalizowały systemem „każdy z
każdym” a po pięciu godzinach wyrównanej
rywalizacji poznaliśmy zwycięzcę turnieju.
Została nim drużyna Sparty Nietkowice, która wygrała wszystkie mecze. II-gie miejsce
przypadło Gimnazjum z Czerwieńska, III-cie
Sparcie Płoty, IV-te Piastowi Czerwieńsk a
V-te Odrze Nietków.

12
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W zawodach rozgrywanych na
„Orliku”padły ogółem 44 bramki, od
0:0 Odry z Piastem do 2:8 Odry z Gimnazjum. Najlepszym strzelcem turnieju
okazał się zdobywca 10 bramek Patryk
Górski, natomiast najlepszym bramkarzem został Konrad Zagórski. Wszystkie
zaś drużyny zostały nagrodzone piłkami
oraz słodyczami.
Nauczyciele wychowania ﬁzycznego
dziękują dyrekcji Gimnazjum, kierow-

nikowi i pracownikom hali Sportowej
„Lubuszanka” oraz Radzie Sportu za
pomoc w organizacji turnieju. Dziękują
również właścicielom sklepu „Huzarek”
za ufundowane słodycze.
W. Dwornicki

Kronika paraﬁalna
paraﬁi św. Wojciecha
w Czerwieńsku
wrzesień 2011 r.

www.paraﬁa.czerwiensk.hadom.pl

CHRZTY

Przedszkole w Czerwieńsku uzyskało dofinansowanie do realizacji
projektu „Klucz do sukcesu Twojego
dziecka” ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach
IX Priorytetu Rozój wykształcenia

zajęć takich jak: j. angielski, zajęcia
taneczne i rytmiczno – umuzykalniające, natomiast rodzice będą mieli
możliwość uczestniczenia w spotkaniach z psychologiem. Z pewnością
starania przedszkola pomogą więk-

i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności
w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej, Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Program skierowany
jest do dzieci w wieku przedszkolnym
i ich rodziców zamieszkujących miasto
i gminę Czerwieńsk.

szej liczbie dzieci szybciej wkroczyć
w świat przedszkolnych zabaw, a tym
samym pozwoli im na lepszy start
w szkole.

Szymon ROMASZKO – Czerwieńsk
Maja Helena CIUKOWSKA – Nietków
Oliwier Maksymilian GLAZ
– Czerwieńsk
Laura Maria KOZAK – Czerwieńsk
Emilia Anna KULUS – Nietków

ŚLUBY
Sebastian ŻURAWSKI
i Magdalena ROGOWICZ – Czerwieńsk
Adam ROZMARYNOWSKI
i Anna BEDNARZ – Łężyca
Krzysztof KAPUŚNIAK
i Magdalena FLASZA – Łężyca
Dariusz MIELCZAREK
i Anna KRASOWSKA – Czerwieńsk
Dawid MAKOWSKI
i Mirella ZIELONKA – Nietków
Piotr WOLNY
i Agnieszka RZESZUTO – Czerwieńsk

POGRZEBY
Lidia NOWACKA – Czerwieńsk
Bogusław TARCZEWSKI – Czerwieńsk
Genowefa ZABOKLICKA – Czerwieńsk
Helena ŁYKOWSKA – Czerwieńsk
Jan BRZEZIŃSKI – Czerwieńsk
Bolesław SZCZEPANIAK – Czerwieńsk

Dzięki projektowi udało się utworzyć nowy odział na ul. Kwiatowej
dla dzieci 5-6 letnich, wydłużyć czas
pracy dla dzieci 6-letnich z „zerówki” o dwie godziny oraz zakończyć
zakup wdrażanego innowacyjnego
programu nauczania „Klucz do uczenia się”. Ponadto przedszkolaki mogą
bezpłatnie korzystać z dodatkowych

By rok 2011/2012 był jeszcze
bardziej efektywny, większość grup
w przedszkolu już we wrześniu zdążyła włączyć rodziców do różnych
wspólnych działań takich jak: podchody, świętowanie Dnia Pieczonego
Ziemniaka. Podziękowania dla rodziców i dzieci za współpracę i radość
płynącą z takich integracyjnych
spotkań.
Na koniec warto jeszcze pogratulować najstarszym grupom za „Sprzątanie Świata”, a najmłodszym dzieciom,
które rozpoczynają swój pierwszy rok
w przedszkolu, za wyjątkowo szybką
adaptację w nowym dla nich miejscu
i za odwagę. Oby tak dalej!
B.F.
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Inauguracja Roku
Kulturalnego 2011/2012
„Może na polskiej ziemi nie powstać wiele rzeczy,
ta czy inna fabryka - to jeszcze nie będzie najważniejsza strata.
Najważniejsza strata będzie wówczas,
gdy naród stanie się niemy, zalękniony,
oderwany od twórczości kulturalnej.”
Stefan kard. Wyszyński
W dniu 14 października br., w Miejsko
– Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwieńsku, zainaugurowano Rok Kulturalny 2011/2012. Imprezie towarzyszyła gala
wręczenia podziękowań wszystkim tym,
którzy wspierają działalność kulturalną na
terenie gminy Czerwieńsk. Tradycyjnie

już, obok podsumowania całorocznej
pracy i prezentacji nowych pomysłów
na przyszłość, organizatorzy zapewnili
publiczności niebanalną rozrywkę we
wspaniałej oprawie. Tego wieczoru w sali
widowiskowej MGOK królował Czesław
Miłosz - to za sprawą uroczyście ogłoszonego Roku Miłosza, w związku z 100leciem urodzin naszego znakomitego
poety, prozaika i noblisty. Uroczystość
rozpoczęto „Wokalizą” Wojciecha Kilara - jednego z ulubionych kompozytorów Mistrza, zagraną porywająco przez
Sebastiana Cieślińskiego.
Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus,
zwracając się do pracowników Ośrodka
Kultury, podkreślał: „Stan kultury zależy
nie tylko od kwot przeznaczonych na jej
ﬁnansowanie, ale przede wszystkim od
zaangażowania ludzi, którzy ją tworzą,
ich przygotowania i kompetencji (...)
Szczególne wyrazy uznania kieruję
do pracowników Miejsko - Gminnego
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Ośrodka Kultury (...) to, co robicie jest
potrzebne mieszkańcom naszej gminy.”
W dalszej części wieczoru, licznie
zgromadzona publiczność wysłuchała
wyróżnionych na Lubuskim Konkursie
Recytatorskim wierszy w wykonaniu Ali
Szymańskiej oraz Kornelii Pukackiej
ze Szkoły Podstawowej
w Czerwieńsku. Swoje
walory głosowe zaprezentowała uczestniczka Lubuskiego Młodzieżowego
Festiwalu Piosenki - Magda
Frątczak z Wiejskiego
Domu Kultury w Nietkowie. Na scenie wystąpiła
również Pani Jola Różańska
z zespołu śpiewaczego Cantilena, wzbudzając zachwyt
wspaniałym wykonaniem
piosenki z repertuaru Natalii Kukulskiej „Dłoń”. Czerwieńska
Formacja Kabaretowa, czyli CeFKa
rozbawiła publiczność swoimi skeczami,
a nowa szefowa Wiejskiego Domu Kultury w Nietkowie, Marta Maciejewska,
opowiedziała o swoich planach pracy i
prezentując taniec „Bellydance”, pokazała próbkę tego, czym - między innymi
- będzie się zajmować.
Inauguracja Roku Kulturalnego była
w roku bieżącym również podsumowaniem Konkursu Plastycznego zatytułowanego po prostu „Rok Miłosza”. Konkurs
miał charakter otwarty, a do udziału
w nim zaproszono również mieszkańców partnerskiego miasta Rothenburg.
Celem konkursu było przybliżenie dzieciom, młodzieży oraz dorosłym postaci
Czesława Miłosza, popularyzacja jego
twórczości oraz stworzenie interesującej
kolekcji prac poświęconych naszemu wybitnemu poecie. Temat okazał się trudny;
na konkurs wpłynęło o wiele mniej prac

niż w ubiegłym roku - chopinowskim.
Tym większe wyrazy uznania należy
skierować do dyrekcji i nauczycieli czerwieńskiego przedszkola, które jako jedyne wzięło udział w konkursie oraz Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka, skąd
wpłynęło najwięcej prac.
Wyniki konkursu przedstawiają się
następująco:
W kategorii „Przedszkola”: wyróżnienie - Tomek Conio, III miejsce - Karol
Cymer, II miejsce - Klaudia Sarnowska,
I miejsce - Martynka Langner.
W kategorii „Szkoła Podstawowa”: wyróżnienia: Julia Borowiecka
- PSP w Czerwieńsku oraz Jessica Kluj
- również PSP Czerwieńsk, III miejsce
- Gracjan Ślemp - PSP Nietków, II
miejsce - Sandra Zaskórska - PSP Czerwieńsk, I miejsce - Klaudia Ryś - PSP
Czerwieńsk.
W kategorii „Gimnazjum”: w tej
kategorii wpłynęły tylko 2 prace. Wyróżnienie otrzymała Agnieszka USS,
a I miejsce zajęła Alicja Gosiewska ze
świetlicy wiejskiej w Sycowicach.
W kategorii „Dorośli” wyróżnienia
otrzymali: Christie Neu oraz Roswita
Grul - Rothenburg, Ewelina Jaworska Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku.

III miejsca jury nie przyznało. II miejsce
ex equo: Stefania Kozak z Czerwieńska
oraz Klaus Mϋller z Rothenburga. I miejsce - Ingeborg Schulz z Rothenburga za
pracę inspirowaną utworem „Zimowe
wieczory”, zatytułowaną „Odpoczynek
w wieczornym świetle”.
Dodać należy, że dzięki konkursowi
stworzono wspaniałą kolekcję prac, wyeksponowaną w formie wystawy pokonkursowej, a którą zebrani tego wieczoru
goście z podziwem oglądali. Wystawę
można oglądać do 21 października w sali
kominkowej MGOK, potem pojedzie do
partnerskiego miasta Rothenburg.
Inauguracja Roku Kulturalnego to
doskonała okazja do uhonorowania
wszystkich tych, którzy wspierają działalność kulturalną i rozumieją potrzebę
jej istnienia, a bez których ta działalność
byłaby bardzo utrudniona. Podziękowania
za wsparcie ﬁnansowe otrzymała ﬁrma
PKP CARGO z Czerwieńska oraz Samorząd Mieszkańców Czerwieńska.

Za pomoc niematerialną, ale niemniej
ważną podziękowano burmistrzowi
Czerwieńska Piotrowi Iwanusowi oraz
Przewodniczącemu Rady Miejskiej,
Leszkowi Jędrasowi. Za współﬁnansowanie zajęć pozalekcyjnych oraz imprez
edukacyjnych podziękowania złożono
na ręce przewodniczącej Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Barbary Marczeni. Za
współorganizację tegorocznych dożynek
przekazano słowa uznania Radzie Sołeckiej wsi Wysokie wraz z panią sołtys
Sylwią Rogowicz. Nie zapomniano
uhonorować Kół Gospodyń Wiejskich
z Będowa, Nietkowa, Nietkowic, Lasek
i Płotów za ich niewyczerpane źródło
doświadczeń, dobrych rad i zwykłej
ludzkiej życzliwości.
Słowa wdzięczności skierowano
również do zespołów śpiewaczych
działających na terenie naszej gminy,
które skutecznie promują naszą gminę
i Ośrodek Kultury w kraju, a także
poza jego granicami. Podziękowania za

wieloletnią pracę z dziećmi i młodzieżą
otrzymała również instruktorka zespołów tanecznych BOOMB i Nastki.
Organizatorzy nie zapomnieli o jubileuszach 5-lecia istnienia, jakie w tym
roku obchodziły zespoły Rapsodia oraz
Nietkowianki. Kwiaty z okolicznościowymi życzeniami odebrali kierownicy
zespołów.
Kolejna porcja podziękowań z pięknymi statuetkami traﬁła do osób, z którymi
współpraca z Ośrodkiem Kultury jest
nieustająca od wielu lat. Otrzymali je:
pani Barbara Tomaszewska, która od lat
tworzy stroje sceniczne dla podopiecznych
Domu Kultury, Stefania Kozak za aktywne uczestnictwo i pomoc w organizacji wystaw, Ksiądz Proboszcz Paweł Konieczny
za współpracę przy organizacji koncertów,
które odbyły się w naszym pięknym kościele oraz Pani Hania Łuczak za to, że
zawsze jest blisko kultury.
Po raz pierwszy od kilku lat wręczono
statuetkę „Przyjaciel kultury na dobre
i złe”. Ten tytuł nadawany jest rzadko,
gdyż zasłużyć sobie na niego trzeba
w sposób szczególny. Nadawany jest
ﬁrmom bądź osobom, które w wyjątkowy
sposób, ciągły i nieustający, wspomagają
kulturę w gminie. Pracownicy Ośrodka
Kultury nie mieli wątpliwości, że tytuł
ten wraz z piękną statuetką należy się 4
Zielonogórskiemu Pułkowi Przeciwlotniczemu. Nagrodę odebrał dowódca, płk.
Jerzy Rzeźnik. Ostatnią statuetkę tego
wieczoru wraz z tytułem „Przyjaciela
Kultury” za rok 2010 wręczono ﬁrmie,

bez pomocy której budżet Ośrodka Kultury byłby znacznie uszczuplony. Dziękując
za zrozumienie i wyrażając wdzięczność
za całokształt współpracy i pomocy
w mijającym roku przekazano statuetkę
wraz z certyﬁkatem na ręce prezesa spółki
POMAK Tomasza Frąckowiaka, nie
kryjącego radości i zaskoczenia.

Na zakończenie inauguracyjnego wieczoru, zaproszono widzów do obejrzenia
i wysłuchania montażu słowno - muzycznego „Okruchy luster - Wspominki
o Czesławie Miłoszu”. Na spektakl
złożyły się wspomnienia, opowiadania
i recenzje znanych postaci polskiego
i światowego życia literackiego, przeplatane muzyką ulubioną przez Mistrza, jego
wierszami, fragmentami prozy i esejów,
pięknych i niezapomnianych.
Po spektaklu licznie zgromadzona
publiczność podziwiała wystawę prac plastycznych, po czym wszystkich obecnych
zaproszono na skromny poczęstunek.
Pracownicy i dyrekcja Miejsko –
Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku serdecznie dziękuje za wspólnie
spędzony rok i zaprasza do korzystania
z oferty kulturalnej naszej instytucji.
Jolanta Matuszkiewicz
Dyrektor MGOK w Czerwieńsku
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Nietkowianki u prezydenta
W dniach 24 i 25 września br. w Spale odbyły się Dożynki Prezydenckie.
Gospodarzami uroczystości byli: Prezydent Rzeczpospolitej Bronisław
Komorowski wraz z małżonką Anną. Województwo lubuskie na dożynkach
reprezentował zespół” Nietkowianki” i grupa wieńcowa z Nietkowa.
Po raz pierwszy patronat nad uroczystościami dożynkowymi w Spale objął
prezydent Ignacy Mościcki w 1927 roku.
Spała w okresie międzywojennym była

wtedy letnią siedzibą prezydentów RP.
Uroczystości miały ogólnopaństwowy
charakter i odbywały się regularnie aż
do wybuchu II wojny światowej. Po raz
ostatni we wrześniu 1938 roku.
W 2000 roku tradycję dożynek prezydenckich reaktywował Prezydent Aleksander Kwaśniewski. Inicjatorem ich
zorganizowania był ówczesny wicepremier Roman Jagieliński. Po zakończeniu
kadencji Aleksandra Kwaśniewskiego,
w latach 2006-2008 dożynki w Spale
miały jedynie charakter regionalny.
W 2009 roku Lech Kaczyński powrócił do tradycji prezydenckich dożynek,
również Prezydent Bronisław Komorowski te tradycje postanowił kontynuować.
Tegoroczne uroczystości rozpoczęły
się już 24 września, na terenach przyległych do Centralnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich. To właśnie tu
umiejscowiono namioty ze stoiskami promocyjnymi wszystkich 16 województw.
Stoisko województwa lubuskiego cieszyło
się szczególnym zainteresowaniem, ze
względu na ofertę lokalnych win (pochodzących z winnicy „Kinga” ze Starej
Wsi - niedaleko Nowej Soli), miodów
(z pasieki Ignacego Żeglenia z Przylepu)
i wybornego piwa (z Nowej Wsi - niedaleko Wschowy). Najważniejsza w tym dniu
była jednak ocena wieńców dożynkowych,
które ze wszystkich województw przyjechały do Spały. Województwo lubuskie

reprezentował wieniec „Korona żniwna”
wykonany przez Gościeszowianki z Gościeszowic (powiat żagański). Wieniec
ten otrzymał wyróżnienie w konkursie
na najładniejszy
wieniec dożynkowy o nagrodę
Prezydenta RP.
Duża w tym zasługa grupy wieńcowej z Nietkowa,
której przewodziła
sołtys Nietkowa
Halina Kaźmierczak i zespołu
„Nietkowianki”,
które swoim występem uświetniły
prezentację.
Msza święta w Kaplicy Polowej AK
przy Kościele Prezydentów RP dała początek uroczystościom dożynkowym w niedzielę 25 września. Wzięli w niej udział
Prezydent RP Bronisław Komorowski
wraz z małżonką Anną, ministrowie rolnictwa i infrastruktury oraz przedstawiciele
władz wojewódzkich i samorządowych
z całej Polski. Województwo lubuskie
reprezentowali: Marszałek Województwa

Wieniec
zwycięzca
To ten piękny wieniec
z Nietkowa zwyciężył bezapelacyjnie w tegorocznym konkursie
wieńców dożynkowych, który
podsumowano podczas Dożynek w Wysokim. Reprezentował on także naszą gminę
na dożynkach powiatowych. Autorom zarówno
pomysłu plastycznego,
jak i wykonawcom tego
arcydzieła sztuki ludowej
serdecznie gratulujemy i zachęcamy do podtrzymywania tej
pięknej tradycji.

– Elżbieta Polak oraz władze Powiatu
zielonogórskiego w osobach: Przewodniczący Rady – Edwin Łazicki, Starosta
– Ireneusz Plechan, członkowie zarządu
– Jacek Gębicki i Leszek Klim.
Po zakończeniu mszy barwny korowód przeszedł na stadion Centralnego
Ośrodka Sportu, gdzie odbyły się główne
uroczystości dożynkowe.
W dniu Dożynek, radosnego święta,
możemy sobie powiedzieć uczciwie, że
w polskim spichlerzu jest coraz więcej
plonów i że są one coraz lepsze – za to
wszystko rolnikom dziękuję z całego
serca – powiedział prezydent Bronisław Komorowski podczas swojego
wystąpienia.
Prezydent zwrócił również uwagę, że
prawie wszyscy Polacy pochodzą ze wsi,
a mało, kto wie o tym, że coraz więcej
mieszkańców naszego kraju mieszka na
wsi – jak mówił Komorowski – jest to
obecnie aż ponad 40 % społeczeństwa.
Udział w Dożynkach Prezydenckich
to wielkie wyróżnienie. Tym bardziej
cieszy fakt, że do reprezentowania województwa lubuskiego w tych ogólnopolskich uroczystościach, już po raz drugi,
zaproszono grupę wieńcową z Nietkowa
i zespół Nietkowianki. Życzymy im, aby
za rok znów mogli tam pojechać, tym razem z najpiękniejszym wieńcem z gminy
Czerwieńsk.
Jacek Gębicki

