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w październiku
01.10. – na Placu Bohaterów
w Zielonej Górze odbył się uroczysty apel z okazji 60 rocznicy
powstania 4 Zielonogórskiego
Pułku Przeciwlotniczego. Podczas apelu nadano pułkowi złotą
odznakę „Za zasługi dla Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego”. Dowódca pułku płk Jerzy Rzeźnik
otrzymał brązową odznakę „Za
zasługi dla Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego”.
04.10. – w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w spotkaniu z Marszałkiem Sejmu RP Grzegorzem Schetyną.
05.10. – w Drzonkowie odbyła się konferencja poświęcona
rozwojowi bazy sportowej w województwie lubuskim. W konferencji uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
09.10. – w całym Kraju odbyły się wybory parlamentarne. Na
terenie Gminy Czerwieńsk utworzono 7 obwodowych komisji
wyborczych. Po raz pierwszy senatorów wybierano w okręgach
jednomandatowych.
12.10. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku.
12.10. – z okazji Dnia Nauczyciela Burmistrz Piotr Iwanus
wręczył swoje nagrody dla najbardziej wyróżniających się
pedagogów z przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę
Czerwieńsk.
14.10. – 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.

17-21.10. – prowadzono prace remontowe na drugim
z przejazdów kolejowych przy ul. Kwiatowej w Czerwieńsku.
18.10. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego.
19.10. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
21.10. – w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku obchodzono „Dzień Patrona”. Uroczystość była okazją
do obchodów 30-tej rocznicy nadania szkole imienia.

21.10. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
26.10. – odbyła się IX sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały:
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 określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty
targowej; w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
przedszkolom, szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne
lub osoby prawne inne niż Gmina Czerwieńsk; w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w obrębie wsi Płoty.
27-29.10. – Burmistrz Piotr Iwanus wziął udział w ogólnopolskim zjeździe wójtów, burmistrzów i prezydentów, który odbył
się w Pogorzelicy.
28.10. – na lotnisku w Przylepie odbyły się wojewódzkie
ćwiczenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W ćwiczeniach
wziął udział Burmistrz Czerwieńska.
30.10. – nastąpiła zmiana czasu z letniego na zimowy, czego
konsekwencją było przesunięcie wskazówek naszych zegarków
z godz. 3.00 na godz. 2.00. Zmiana czasu ma na celu efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego, a co za tym idzie
oszczędność energii elektrycznej.
Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU

15.10. – Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”
nr 42/1048 opublikowało ranking polskich samorządów pod
względem wydatków inwestycyjnych oraz wykorzystania dotacji
w latach 2008-2010. Miasto Czerwieńsk uplasowało się w tym
rankingu na 17 miejscu. To bardzo dobry wynik, a zarazem
awans z 54 miejsca w poprzednim rankingu, który obejmował
lata 2007-2009.
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Co
słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Witam Panie burmistrzu. Tym razem chciałbym zacząć od
sprawy, która już od dłuższego czasu bulwersuje mieszkańców m. in. Składowej
5a. Jak się zapewne Pan domyśla chodzi
o problem z dostawą wody z tzw. ujęcia
kolejowego. Zła sytuacja trwa od dawna,
ale to, co dzieje się obecnie, to przekracza
wyobrażenie. Nie dość, że woda czasem
przypomina kolorem zawartość szamba,
to jeszcze jej ciśnienie często nie pozwala
nawet na uruchomienie pralek, o korzystaniu z pryszniców na górnych piętrach
budynku nie mówiąc. Czy naprawdę tej
sprawy nie da się wreszcie rozwiązać?
Piotr Iwanus: Pewnie Pana zaskoczę,
ale mam w tej sprawie nareszcie dobre
wiadomości. Zanim je przekażę czytelnikom, muszę powiedzieć - dlaczego
gmina w sprawie tego ujęcia nie mogła
nic zrobić, choć oczywiście wiedzieliśmy
o tych niedogodnościach. Problemem
były stosunki własnościowe. Zarówno
stacja uzdatniania wody, jak i sieć doprowadzająca wodę do budynku była
własnością PKP Nieruchomości. I tutaj
zaczyna się ta dobra informacja, na którą
zapewne czekają mieszkańcy.
Otóż podpisaliśmy z PKP Nieruchomości umowę o przekazaniu gminie m.
in. dróg i placów przy ul. Zielonogórskiej,
sieci wodno-kanalizacyjnej, a także stacji
uzdatniania wody, z której zaopatrywany
jest również budynek przy Składowej 5a.
Od teraz, zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu
w wodę, formalnie gmina przejmuje odpowiedzialność za jej dostawę. W imieniu
gminy praktycznie realizuje to POMAK,
który już zlecił ﬁrmie Hydroﬁltr z Zielonej Góry modernizację złóż ﬁltracyjnych
manganu i żelaza. Obecnie trwają jeszcze
uzgodnienia dotyczące wyceny konkretnych działań modernizujących stację
i lada dzień rozpoczną się te prace. Chodzi
bowiem o to, by jak najszybciej tę chorą
sytuację naprawić. Ze wstępnych kalkulacji wynika, że koszt wymiany ﬁltrów
wyniesie ok. 20 tys. złotych. Oczywiście
zostaną one pokryte przez dostawcę wody
– czyli gminę.
Od teraz gmina odpowiadać będzie
zarówno za stan techniczny tej stacji,
przejęte zbiorniki i całą infrastrukturę

zapewniającą dostawę wody. POMAK
przygotuje oczywiście niezbędne dokumenty i umowy z odbiorcami, dotyczące
zmiany umowy dostawcy.
A.S.: Czyli praktycznie oznacza to, że
po tej modernizacji wszyscy dotychczasowi odbiorcy wody z PKP zostają włączeni
do jednej miejskiej sieci wodociągowej?
Oczywiście nie mogę nie zadać także
fundamentalnego pytania – kiedy to
wszystko stanie się faktem?
P.I.: Rozumiem niecierpliwość i determinację Pana i pozostałych mieszkańców,
ale nie mogę precyzyjnie podać daty.
Chciałbym, by stało się to jak najszybciej – najlepiej jeszcze przed świętami.
Będziemy robić, co w naszej mocy, ale
dzisiaj nie mogę odpowiedzialnie zadeklarować, że tak będzie. Jedno jest pewne
– problemy z dostawą wody muszą się
skończyć. Wolę rozwiązania tej sytuacji mamy od dawna, teraz uzyskaliśmy
formalne możliwości i sprawa zostanie
załatwiona.
Przekazanie przez PKP różnych
nieruchomości na terenie miasta bardzo
pomoże nam również w innych pożytecznych dla Czerwieńska przedsięwzięciach.
Przekazano nam m. in. starą kotłownię
przy Zielonogórskiej. To dobry teren na
nowe inwestycje. Do zasobów gminy
włączony zostanie także teren między
ul. Boczną i Klonową (ten ładny lasek).
Pozwoli nam to na rozwój powstającego tam osiedla i zagospodarowanie tej
części miasta. Podobnie jak przekazanie
nam dróg i placów między blokami przy
Zielonogórskiej umożliwi nam stworzenie nowego ładu urbanistycznego przy
powstającym nieopodal akwenie.
A.S.: Czytałem na stronie internetowej, że rozstrzygnięty został także konkurs na budowę i modernizację trzech
obiektów na wsiach.
P.I.: Rzeczywiście, przystępujemy
do budowy szatni przy boisku w Nietkowie, a także zmodernizowane zostaną
gruntownie dwa obiekty kultury; wiejski
dom kultury w Laskach oraz świetlica
w Sudole. W sumie cały projekt, obej-

mujący te trzy zadania opiewa na kwotę
957 960 zł, z czego otrzymaliśmy doﬁnansowanie projektu w wys. 500 tysięcy zł
z PROW. Inwestycje mają być oddane
do użytku 30 maja przyszłego roku.

A.S.: Dużo ostatnio jest informacji
w prasie o fatalnej sytuacji ﬁnansowej
gmin, które odważnie rzuciły się na
fundusze europejskie, zrealizowały sporo inwestycji, ale przeszacowały trochę
swoje możliwości kredytowe i teraz muszą
zdrowo zaciskać pasa. Już z ilości wyróżnień naszej gminy można wnosić, że na
pewno należymy do krajowej czołówki
w absorbowaniu środków unijnych, stąd
moje pytanie – czy i my czasem nie przegrzaliśmy i czy ta dynamika nie odbije
nam się czkawką?
P.I.: Staraliśmy się i dalej staramy
maksymalnie wykorzystywać wszelkie
dostępne środki do rozwoju naszej gminy.
Sięgamy po środki unijne, zaciągamy
również kredyty na pokrycie naszych
udziałów w tych przedsięwzięciach, ale
przecież nie jesteśmy desperatami i nie
działamy na zasadzie weźmy kredyt a jakoś to będzie. Nie tylko trzymamy się reguł prawa, które określają precyzyjnie jak
bezpiecznie korzystać z tych środków, ale
także tak planujemy wydatki, aby kosztem
tych inwestycji nie rujnować budżetu.
Wszystkie zaciągnięte kredyty spłacamy
zgodnie z przyjętymi harmonogramami.
Działamy dynamicznie i odważnie, ale
także racjonalnie i z rozwagą.
A. S.: W grudniu pewnie szerzej porozmawiamy o nowym budżecie i planach
na przyszły rok. Chciałbym tradycyjnie
na koniec zapytać: co słychać w sprawie
zbiornika?
P. I.: No cóż, prace cały czas trwają.
Zresztą widać to nawet o zmierzchu, gdy
przejeżdżamy Zielonogórską, światełka
koparek mrugają do nas z niecki. Do końca listopada miały się prace zakończyć,
ale czy tak się stanie po prostu nie wiem.
Myślę, że zbiornik w całej okazałości
pokaże nam się dopiero wiosną. Mamy
już późną jesień i trzeba się spodziewać,
że lada dzień może temperatura znacznie
spaść, a zbiornik zniknie pod śniegiem.
Trawa raczej nie zdąży się zakorzenić.
Musimy się uzbroić w cierpliwość.
A. S.: Obiecuję, że już ostatni raz
pytałem o ten akwen. Uzbrojony w cierpliwość bardzo dziękuję za rozmowę i do
spotkania na łamach za miesiąc.
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Nauka poprzez zabawę
- projekt zajęć dodatkowych realizowanych w PSP w Nietkowicach
To, że dzieci lubią zabawę jest prawdą znaną nie od dziś. Z utęsknieniem oczekują one wakacji, podczas których, jak twierdzą „mogą się bawić i nie trzeba się
uczyć”. Czyż nie można by pogodzić interesów obu stron: nauczycieli i uczniów,
i uczyć przez zabawę?
Skutki dydaktyczne i wychowawcze odpowiednio dobranych zabaw
są nie do przecenienia. Jest to potwierdzone przez liczne badania w tej
dziedzinie.
Uczestnicy spotkań, podczas których
stosuje się elementy zabawy i gier dydaktycznych oddziałują na siebie. W trakcie
dydaktycznej interakcji natychmiast korygują błędy swoich rówieśników. Powoduje to brak konieczności podejmowania
interwencji przez nauczyciela. Dodatkowo wyposaża się dzieci w umiejętność
wykorzystywania wiedzy i umiejętności
w praktyce, co stanowi jeden ze standardów egzaminacyjnych.
Zarówno matematyka, jak i język polski nauczane w tradycyjny sposób mogą
wydawać się dla wielu zbyt trudne i nieciekawe. Mając na uwadze powyższe stwierdzenia oraz korzystając z doświadczenia
innych oraz swojego, pomysłodawczynie
i realizatorki zajęć postanowiły wykorzystać gry, zabawy oraz nowoczesną wiedzę
o technikach uczenia się i zapamiętywania, by za ich pomocą efektywnie nauczać
matematyki i języka polskiego.
Program realizowany jest w dwóch
blokach: matematycznym i poloni-

stycznym. Podczas pierwszego z nich
młodzi podopieczni nabywają m.in.
takich umiejętności jak: badanie
własności dodawania i odejmowania,
grupowanie liczb według podanego
kryterium, graficzne rejestrowanie
sposobu rozumowania, mnożenie
i dzielenie liczb w zakresie 100, rozpoznawanie figur w otoczeniu i na
rysunku, rozwiązywanie zadań tekstowych. W procesie dydaktycznym
wykorzystuje się wspomniane już gry
i zabawy matematyczne. Prowadząca
zadbała o ścisłą korelację między
nauczanymi treściami, a życiowym
doświadczeniem uczniów. Figury
geometryczne konstruowanie są
z patyczków, gumy do skakania. Rozpoznaje się je w otoczeniu. Działania
arytmetyczne dokonywane są nie na
pojęciach abstrakcyjnych, ale np.
z wykorzystaniem pieniędzy.
W trakcie edukacji polonistycznej
uczniowie uczą się nie tylko poprawnego konstruowania form wypowiedzi
pisemnych (listu, ogłoszenia, charakterystyki, przepisu), ale także biorą udział
w rocznym kursie szybkiego czytania
i zapamiętywania. Nie sposób bowiem

nauczyć młodego człowieka rozumienia
tekstu, wyszukiwania, selekcjonowania
i przekształcania zawartych w nim informacji bez jednoczesnego zapoznania
go z technikami szybkiego i efektywnego czytania. Zadbano więc o to, aby
młodzi ludzie poszerzyli pole widzenia, nauczyli się technik koncentracji,
zwrócili uwagę na właściwą organizację
„uczenia się”.
Nie bez znaczenie dla właściwego
przebiegu procesów: poszukiwania,
przekształcania i zapamiętywania
informacji jest stan psychofizyczny,
w którym znajduje się młoda jednostka.
Mając to na uwadze, zaproponowano
dzieciom możliwość nauczenia się
technik relaksacji. Wykorzystuje się
tutaj elementy treningu autogennego
Schultza lub mandalę relaksacyjną.
O tym, że przyswajanie wiedzy nie
musi być procesem trudnym i żmudnym przekonają się uczestnicy zajęć,
zapoznając się z różnymi technikami
zapamiętywania m.in. z Łańcuchową
Metodą Skojarzeń czy z Zakładkami
Liczbowymi.
Konstruując program drugiego
bloku – polonistycznego, prowadząca także zadbała o korelację treści
programowych z praktyką. Tworząc
formy wypowiedzi pisemnej zawsze
odnosimy się do tego, co może nas
spotkać w życiu.
Program Edukacja przez zabawę realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Nietkowicach przeznaczony jest
dla wszystkich uczniów, którzy wykazują
chęć uczenia się poprzez zabawę, nabycia umiejętności szybkiego i efektywnego czytania oraz zapamiętywania. Należy
jednak pamiętać, że pragnąc wspomóc
rozwój uczniów zainteresowanych tymi
formami nauki, trzeba zadbać o przyjazną atmosferę podczas zajęć i zapewnić
poczucie bezpieczeństwa. Konieczna jest
także ewaluacja programu. Wierzymy,
że nabyte przez nas – autorki – wiedza
i umiejętności konstruowania i wdrażania tego typu przedsięwzięć dydaktycznych zaowocuje wzrostem umiejętności
matematycznych i językowych naszych
uczniów, nam zaś przyniesie oczekiwaną
satysfakcję.
Barbara Frydryk, Paulina Gajna
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NA LICEUM PATRZ!

Zdolni i wrażliwi
Młodzież LICEUM w CZERWIEŃSKU nie próżnuje. W Mistrzostwach Powiatu Zielonogórskiego
w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w Indywidualnych Biegach
Przełajowych w kategorii szkół ponadgimnazjalnych dziewczęta nie miały
sobie równych. Marta Gabrysiak
zajęła I miejsce, Kasia Grzelak - II,
a Jagoda Reus - III. Sukcesem mogą
pochwalić się również chłopcy. Dawid
Laszczowski był pierwszy, a Paweł

Błoszyk - drugi.
Warto też wspomnieć o sukcesie
plastycznym uczennicy Eweliny Jaworskiej, która została wyróżniona
w konkursie ROK MIŁOSZA, organizowanym przez MGOK w Czerwieńsku.
Cieszy zaangażowanie naszych
uczniów w akcję Pola Nadziei oraz
w Straż Ochrony Zwierząt, a także

dbanie o pracowników szkoły, którzy
zostali rozśmieszeni do łez podczas
szkolnych obchodów Dnia Edukacji
Narodowej.
Jak co roku licealiści w pełnym
umundurowaniu wraz ze swoimi
nauczycielami uczestniczyli w lokalnych obchodach 11 LISTOPADA,
a dzień wcześniej podczas szkolnych
obchodów Święta Niepodległości
odbył się festiwal piosenki patriotycznej, połączony z awansem uczniów na kolejne stopnie policyjne
i wojskowe. Dzięki przygotowaniom
kpt. rez. Andrzeja Jabłońskiego
mogliśmy być dumni z naszych podopiecznych.
Wrażliwi i zdolni.
Zapraszamy na naszą stronę internetową:
zsp-czerwiensk.republika.pl
Dorota Górska

Wycieczka do Berlina
22 października 2011 roku uczniowie szkół podstawowych z Czerwieńska, Leśniowa
Wielkiego, Nietkowa i Nietkowic w ramach projektu „Szybciej, dalej i w górę”
wzięli udział w wycieczce do Berlina.
Dzień obﬁ tował w wiele atrakcji.
Mieliśmy okazję eksperymentować
w Centrum Nauki „Spectrum”, gdzie
bawiliśmy się laserem, dźwiękiem,
doświadczaliśmy złudzeń wzrokowych
i wielu innych ciekawych zjawisk
przyrodniczych i technicznych. Następnie zwiedziliśmy Muzeum Techniki,
zjedliśmy wyśmienity obiad w polskiej
restauracji w centrum Berlina, po czym
zwiedzaliśmy ciekawe i warte zobaczenia zabytki i miejsca w stolicy Niemiec.

Na zakończenie tego bogatego w wydarzenia dnia wszyscy uczestnicy mieli
okazję kupić drobne pamiątki, po czym
pozostało jeszcze powrócić do domu,
gdzie czekali na uczniów stęsknieni
i jednocześnie ciekawi wrażeń rodzice.
Wyjazd do Berlina uznać należy za
niezwykle udany, tym bardziej, że nasi
uczniowie doskonale poradzili sobie
z trudami przemieszczania się po dużym
i zatłoczonym centrum tej europejskiej
metropolii.
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Zabłyśnij na drodze.
Zostań bohaterem.
We wrześniu klasę pierwszą PSP w Nietkowie odwiedzili zaproszeni funkcjonariusze
policji z Wydziału Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim.
Wraz z nimi przyjechali do Nietkowa organizatorzy akcji promującej wśród najmłodszych zasady bezpieczeństwa na drodze.
Policjant przedstawił dzieciom główne zasady dotyczące bezpieczeństwa na
drodze, opowiedział o tym jak należy
zachować ostrożność, jakich zasad przestrzegać, co robić aby być widocznym na
drodze. Wraz z policją przybył wesoły
„Gazik”, przedstawiciel ﬁrmy EWE Energia Sp. z o. o., a zarazem główny sponsor
akcji „ZABŁYŚNIJ NA DRODZE.
ZOSTAŃ BOHATEREM”, do której

to nasi najmłodsi uczniowie zgłosili chęć
udziału. Klasa otrzymała odblaski na tornistry oraz kamizelki odblaskowe, które
wykorzystuje do wycieczek.
Konkurs polegał na wypełnianiu różnymi materiałami (zgodnie z tym, co dzieciom podpowiedziała wyobraźnia) dostarczonych rysunków oraz dokończeniu
historyjki obrazkowej. Dzieci przystąpiły
do pracy z zapałem. Malowały, wycinały,
wydzierały, wypełniały piaskiem, ziołami… i opłaciło
się, gdyż zdobyły III miejsce i zapewniły sobie udział
w ﬁnale konkursu.
Finałowa impreza odbyła się 20 października
2011r. w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie
Wlkp., gdzie poza specjalnie
przygotowanym spektaklem
teatralnym na dzieci czekało

Dzień Patrona
W tym roku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku obchodziło Dzień Patrona inaczej niż zwykle - 14 października,
w Dzień Edukacji Narodowej, pod hasłem „Jan Paweł II wychowawcą młodzieży”.
Uroczysty apel, podczas którego przypomniano sylwetkę naszego papieża, był również okazją do wręczenia przez
Samorząd Szkolny symbolicznych kwiatów – podziękowań
swym nauczycielom. Po złożeniu kwiatów pod gimnazjalnym
obeliskiem młodzież udała się do kościoła Św. Wojciecha na
uroczystą mszę świętą celebrowaną przez ks. Adama Firaka.
Tu odbył się również pokaz multimedialny o osobie naszego
Wielkiego Rodaka.
Zakończenie tego uroczystego dnia odbyło się na sportowo – a nasz patron był jego wielkim miłośnikiem. Mecz
piłki siatkowej zelektryzował całą społeczność szkolną. Po
zaciętym, pięciosetowym pojedynku nauczyciele pokonali
uczniów 3:2.
D. G.
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mnóstwo atrakcji, wręczenie nagród rzeczowych oraz dyplomów. Cały program
prowadził i zabawiał, znany nie tylko
najmłodszym, artysta wszechstronnie
rozrywkowy, lider zespołu Big Cyc, konferansjer – Krzysztof Skiba.
Wyjazd całej klasy do teatru w Gorzowie był wielką przyjemnością, szczególnie, że zaproszenie otrzymali również
rodzice uczniów. Wszyscy bawili się
doskonale, zmęczeni wrócili w bardzo
późnych godzinach wieczornych, co
nie przeszkodziło im rano punktualnie
przybyć na lekcje. Pierwszaki spisały się
na medal, dopiero co pasowane na ucznia klasy pierwszej, jeszcze dobrze nie
zagościły w ławkach, a już spadł na nie
deszcz nagród. Dyrektor szkoły wyraziła
duże zadowolenie z grupy tak zdolnych
i tak zdyscyplinowanych uczniów.
Teresa Wasiak
wychowawca klasy I

Chronić kasztanowce
Ruszyła ogólnopolska kampania „Pomóżmy kasztanowcom” pod patronatem Fundacji Nasza
Ziemia i Lasów Państwowych.
Uczniowie w Nietkowie pod opieką
nauczycieli chwycili grabie w ręce i ruszyli do akcji wielkiego grabienia liści.
Od wielu lat obserwujemy jak obumierają
nasze piękne drzewa kasztanowca atakowane przez szkodnika zwanego szrotówką kasztanowcowiaczkiem. Smutny to
widok szczególnie w jesiennej, pięknej
szacie, kiedy wszystkie drzewa pysznią
się kolorami, a nasze kasztanowce ze
swoimi chorymi liśćmi nie prezentują się
w tym sąsiedztwie najlepiej.
W Nietkowie mamy 32 okazałe
drzewa kasztanowców: przy szkole podstawowej, w parku i przy drogach. Podobnie, jak w wielu miejscach w Polsce, co
roku uczniowie z Nietkowa przystąpili do
akcji grabienia i utylizacji liści. W opadłych liściach zimują poczwarki szrotówka
kasztanowcowiaczka, a jesienne grabienie
to najprostsza i najskuteczniejsza metoda
zwalczania szkodnika.
Na wiosnę uczniowie ze szkolnego
„Zielonego Patrolu”, który troszczy
się o nasze środowisko w Nietkowie
zadbali, by pojawiły się na naszych
kasztanowcach opaski uniemożliwiające
przemieszczanie się larw tego trudnego
do zwalczenia szkodnika. Teraz, im skrupulatniej i dokładniej wygrabimy opadłe
liście, tym większa szansa, że poczwarki
nie przedostaną się do ziemi i na wiosnę

nie wyruszą na „podbój” naszych pięknych kasztanowców.
Do tej ogólnopolskiej akcji włączyły
się też nasze lokalne władze, a worki
z liśćmi były wywiezione przez pracowników POMAK i odpowiednio utylizowane. Aby cała akcja powiodła się musi
być przeprowadzona w sposób masowy,
by motyl szrotówki nie przemieszczał
się z jednego obszaru na drugi. O tę
masową skalę zachęcamy mieszkańców,
gdyż wszyscy musimy mieć świado-

mość potrzeby takich właśnie działań,
również właściciele prywatnych posesji
na terenie gminy.
Chorym drzewom można pomagać,
w zimie regularnie usuwać resztki
śniegu zanieczyszczone chemikaliami,
podlewać w okresach długotrwałej suszy
(kasztanowce lubią wilgoć). Jesienią
drzewa wymagają usuwania zarażonych
liści, na wiosnę zastosowania innych
chemicznych pułapek chociażby „opasek” wyłapujących larwy szrotówki
i uniemożliwiających im wdrapywanie
się na pnie drzew.
Akcje należy co roku powtarzać, do
czego gorąco zachęcamy nasze lokalne władze i wszystkich mieszkańców,
szczególnie tych, którzy mają w pobliżu
swoich posesji te piękne drzewa. Może
dzięki temu, wkrótce znów będziemy
się cieszyć pięknem kwiatów i owoców
kasztanowca.
W akcji jesiennego grabienia w Nietkowie wzięło udział 150 uczniów naszej
szkoły, bardzo wszystkim dziękuję za
naprawdę rzetelną pracę, nasze drzewa są szczęśliwe, a my jesteśmy dumni
z naszych mądrych dzieciaków.
Niech to jesienne grabienie liści będzie edukacją zarówno dzieci jaki i dorosłych oraz przejawem naszej wspólnej
troski o najbliższe środowisko, w którym
chcemy żyć.
Beata Kłos-Wygas
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Dzień inny niż wszystkie
w leśniowskiej szkole
14 października 2011 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej po raz pierwszy
w naszej szkole odbyło się rozdanie „Belfrów 2011”.
Uczniowie klas IV-VI nominowali
pracowników szkoły nadając im tytuły

postaci bajkowych. Każdy otrzymał
pamiątkową zakładkę z kolorową
bajkową postacią.
Na upominkach
znaleźli się Śpiąca
Królewna, Pomysłowy Dobromir,
Calineczka i inni
bohaterowie popularni i lubiani. Pani
dyrektor Monika
Stolińska otrzymała tytuł „Super
Belfer 2011” i pamiątkowy kubek

Aktywni i wrażliwi
„Cudze chwalicie, swego nie znacie” mówi ludowe przysłowie, a w nim, jak w
każdym innym, tkwi wiele prawdy. Warto więc propagować te postawy, które
mogą być wzorem dla innych i z których można być dumnym.
Rodzice uczniów klasy V Szkoły
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim wyszli
z inicjatywą wzięcia udziału w akcji
POLA NADZIEI. Pomysłem zarazili
uczniów. Panie: Violetta Nieściór z córką
Eweliną oraz p. Ewa Wrońska z córką
Olą i Emilką Iwanus przeprowadziły
w Leśniowie Małym i Leśniowie Wielkim
kwestę na rzecz Hospicjum im. św. Pawła
w Zielonej Górze. W szkole kwestowali
uczniowie. Zebrano sporą sumę – ponad
450 zł. Zebraną kwotę przekazano hospicjum, a w zamian szkoła otrzymała
cebulki żonkili, które wiosną przypomną
o jesiennej akcji tych, którzy są wrażliwi
na potrzeby innych.
Aby piękne postawy połączyć z pięknem otoczenia szkoły, pani Agnieszka
Jurgielaniec zaprojektowała pełen uroku skwer przed wejściem do budynku
szkolnego.
Inicjatywa rodziców, zaangażowanie
uczniów, projekt pani Agnieszki i poparcie pani dyrektor Moniki Stolińskiej
pociągnęły łańcuszek zaangażowanych
do realizacji pierwotnego pomysłu.
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Serdeczny przyjaciel szkoły, pan Aleksy
Wojtaszewski pomógł zorganizować ziemię na powstający skwer, którą z własnego torfowiska podarował pan Roman
Łużyński. Dzięki uprzejmości pana
Ryszarda Sarny i Marka Stolińskiego
dowieziono do szkoły zakupione rośliny
i niezbędne artykuły ogrodnicze.

z napisem „Najlepszy Nauczyciel na
Świecie”.
Zespół „Wiolinki” składający się
z najmłodszych dzieci umilał nam czas
wesołymi piosenkami i wierszykami.
Podczas apelu dzieci z klasy I zostały
przyjęte w poczet uczniów naszej szkoły.
Po krótkim programie artystycznym pani
Dyrektor pasowała pierwszaków na uczniów. Każde z dzieci otrzymało dyplom
i rożek pełen słodkości.
14 października był dniem innym
niż wszystkie, pełnym radości i uśmiechu. Pierwszaki z wychowawczynią
i rodzicami świętowali przyjęcie do
grona uczniów, a pracownicy szkoły
wraz z zaproszonymi gośćmi przy
kawie i cieście uczcili ten niezwykły
dzień.
Z niecierpliwością czekamy, co wydarzy się za rok.
P. Frączak, I. Nowak

Wśród nowo zasadzonych krzewów,
w zaplanowanych miejscach uczniowie
klasy V z rodzicami: p. Ewą Wrońską,
p. Małgorzatą Machowiak i p. Violettą
Nieściór, inicjatorkami akcji, zasadzili
cebulki i posiali trawę. Teraz do wiosny
czekamy na rezultaty wspólnej pracy.
Ta pożyteczna i piękna inicjatywa pociągnęła następne. Pokazała, że rodzicom
i mieszkańcom Leśniowa nieobojętne są
potrzeby innych. Należą się im serdeczne
podziękowania za pomoc w propagowaniu tak ważnych postaw. Toteż dziękujemy serdecznie wszystkim za włączenie
się do akcji „Pola Nadziei”, akcji, która
pokazała, że razem możemy wiele!
ABat
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Przedszkole w Czerwieńsku

RUSZYŁ PROJEKT!
Z dniem 1 września 2011 rozpoczęła się realizacja projektu „Klucz do sukcesu
Twojego dziecka”. To wielkie przedsięwzięcie ﬁnansowane jest przez Europejski
Fundusz Społeczny i skierowane jest do dzieci i ich rodziców zamieszkujących
miasto i gminę Czerwieńsk.
DZIAŁANIA PROJEKTOWE:
1. Utworzenie biura projektu i wybór
personelu.
Biuro projektu mieści się w Przedszkolu w Czerwieńsku, przy ulicy Granicznej 10a. Za pełną i zgodną z harmonogramem realizację zadań projektowych
odpowiada 13 osób.

2. Akcja informacyjna, promocyjna
i rekrutacyjna.
Pełne informacje o projekcie zamieszczono na tablicach informacyjnych,
roll-upach, plakatach i ulotkach. Projekt
promowano również na łamach gazetki
„U nas” i w „Gazecie Lubuskiej”. Miejsca, w których są realizowane działania
projektowe, oznaczono wymaganymi
logotypami.

3. Utworzenie i prowadzenie oddziału
dla dzieci 3-5-letnich, które wcześniej
nie były objęte edukacją przedszkolną.
Z dniem 1 września 2011, w budynku
przy ulicy Kwiatowej, utworzono dodat-

kowy oddział – opieką objęto
35 dzieci. Dzieci te do tej pory
nie uczęszczały do przedszkola.
W celu prawidłowego funkcjonowania
oddziału, zakupiono zestaw mebli, wykładzinę, stoliki, krzesełka, szafki szatniowe, zabawki i pomoce dydaktyczne.
Zatrudniono także nauczyciela i woźną
oddziałową.
Dzieci korzystają z bezpłatnych materiałów i narzędzi plastycznych.
Zajęcia prowadzone są w wymiarze
25 godzin tygodniowo.

4. Wydłużenie czasu pracy dla
dzieci sześcioletnich z „zerówki”
o dwie godziny dziennie.
Realizacja tego zadania zwiększa szansę każdego dziecka na
osiągniecie sukcesu w kolejnych
etapach edukacji. W tym celu za-
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trudniono dodatkowo nauczyciela i woźną oddziałową w wymiarze 10 godzin
tygodniowo.

5. Zakup i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania „Klucz do
uczenia się”, na który składają się
scenariusze, moduły i pomoce
dydaktyczne.
Program wychowania
przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej „Klucz do
uczenia się” jest oparty na
pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa, zwanego
„Mozartem rosyjskiej psychologii”, Lwa Wygotskiego. Teoria poznania i nauczania Lwa
Wygotskiego zakłada, że w procesie
edukacji dzieci najważniejszym jest
rozwinięcie umiejętności uczenia się,
czyli przygotowywanie do korzystania
ze swojego potencjału umysłowego.
Aby dzieci odniosły sukces w szkole
i dorosłym życiu, powinny, we wczesnych latach swojego dzieciństwa,
rozwinąć trzy kluczowe umiejętności:
samoregulacji, poznawcze, komunikatywne.

Program Klucz do uczenia się, to
jedyny w Polsce program, który w ramach
wychowania przedszkolnego rozwija te
kluczowe umiejętności.

6. Prowadzenie zajęć z preorientacji zawodowej w formie praktycznych
warsztatów we współpracy z Cechem
Rzemiosł Różnych.
Praca wypełnia życie każdego
dorosłego człowieka. Dzięki niej
człowiek zaspokaja swe potrzeby,
tworzy swoje najbliższe środowisko. Dobrze jest, jeżeli możemy
wykonywać pracę związaną z wymarzonym zawodem. Zainteresowania
pracą i przyszłym zawodem rozwijają
się u dzieci dość wcześnie. Dziecko od
najmłodszych lat ma przecież styczność
z przedstawicielami różnych zawodów.
Na początku są to członkowie rodziny:
rodzice, dziadkowie, potem sąsiedzi
i pracownicy przedszkola. Rodzina
jest pierwszym szczeblem poznawania
przez dziecko świata, a przedszkole
podejmuje działania w kierunku dopełnienia doświadczeń dziecka. Dzieciom
w wieku przedszkolnym duże trudności
sprawia wyobrażenie sobie skutków
wywołanych pracą umysłową, dlatego
też w okresie edukacji przedszkolnej
dzieci poznają zawody, w których łatwo daje się zauważyć efekty pracy np.:
strażak gasi pożar, szewc naprawia buty,
fryzjer strzyże
włosy itp.
Współpraca
z Cechem Rzemiosł Różnych
i bezpośredni kontakt z przedstawicielami różnych
zawodów w ich
m i e j s c u p r a c y,
ukształtują pojęcia dziecka, postawy i przekonania, wartości i zainteresowania, stosunek do nauki
i pracy oraz wrażliwość
estetyczną i emocjonalną.

7. Przeprowadzenie zajęć języka
angielskiego.
W ramach projektu EFS „Klucz
do sukcesu Twojego dziecka” wszystkie przedszkolaki mają możliwość
uczestniczenia w zajęciach języka
angielskiego.
Zajęcia odbywają się dwa razy
w tygodniu w 10 osobowych grupach.
W trakcie zajęć najmłodsi uczniowie

poznają proste konstrukcje i wyrażenia.
Każde zajęcia przeprowadzane są w formie gier i zabaw, często przy wykorzystaniu laptopów i nowoczesnej tablicy
interaktywnej.
Zajęcia opierają się na pracy w naturalnym środowisku rozwojowym dziecka. Kontekst zabawowy kojarzy się
dzieciom pozytywnie, dzięki czemu
motywuje je do nauki i eliminuje
czynnik stresu. Wprowadza zapis
słowa w połączeniu z obrazkiem, co
powoduje podświadome zapamiętywanie tekstu nawet przez maluchy.
Ma to ogromne znaczenie dla dalszej
edukacji dziecka.
Wszystkie zajęcia odbywają się w atmosferze radości, nauka języka kojarzy
się przyjemnością.

8. Przeprowadzenie zajęć tanecznych.
Od września 2011 r. zajęcia taneczne należą do jednych z zadań projektu
„Klucz do sukcesu Twojego dziecka”
fi nansowanego ze środków unijnych.
Dzięki temu, dzieci mają możliwość
uczestniczenia w nich bezpłatnie,
dwa razy w tygodniu po poł godziny
(młodsze grupy) lub po godzinie (starsze grupy). Podłoże stanowi muzyka
bajkowa, ludowa, instrumentalna i inne.
Cele zajęć:
• wzbudzanie radości z tańca, budowanie poczucia
własnej wartości,

• pozwolenie dzieciom na
wyrażanie siebie poprzez
taniec,
• doskonalenie podstawowych ustawień
w organizacji tanecznej: taniec parami,
w kręgu, wężyku itp.,
• umuzykalnianie i rozwijanie poczucia
rytmu,
• zdobycie przez dzieci podstawowych
umiejętności związanych z koordynacją
i estetyką ruchu ciała,
• rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej,
• nabywanie umiejętności koncentracji,
orientacji, szybkich reakcji,
• nauka elementów prostych kroków
rożnych stylów tańca: towarzyskiego,
dyskotekowego, współczesnego,
• nauka rożnych układów tanecznych,
także z wykorzystaniem rekwizytów,
• pobudzanie twórczości artystycznej
dzieci,
• relaksacja, uspokajanie ciała.

9. Przeprowadzenie zajęć rytmiczno
– umuzykalniających.
„Nie słuchamy muzyki wyłącznie
uszami. To co słyszymy rezonuje w całym
naszym ciele, w mózgu i sercu” (E. Jaques-Dalcroze)
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Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające
prowadzone w przedszkolu w całości ﬁ nansowane są ze środków EFS.
W związku z powyższym, dzieci mają
możliwość bezpłatnego korzystania
z tych zajęć, a odbywają się one dwa
razy w tygodniu w każdej grupie wiekowej. Czas ich trwania dostosowany
jest do wieku dzieci.
Muzyka i ruch uprzyjemniają czas,
bawią, pobudzają i uspokajają, nastrajają, koją, inspirują, a także pozwalają
rozładować olbrzymią potrzebę ruchu.
Celem tychże zajęć jest uwrażliwienie na
podstawowe elementy muzyki poprzez
kształcenie i rozwijanie zdolności, umiejętności i dyspozycji muzycznych.
Do realizacji tych zadań wykorzystywane są ćwiczenia i zabawy
muzyczne rozwijające u dziecka umiejętność dostrzegania różnic w dynamice,
tempie, kształcące zdolność rozpoznawania i reagowania na dźwięki o rożnej
wysokości i barwie, kształcące wrażliwość na kierunek linii melodycznej
i metrum utworu, a także na budowę
formalną piosenki czy innego utworu
muzycznego. Podczas wszystkich zajęć
dzieci korzystają z bogatego zaplecza
pomocy dydaktycznych (m.in. chusta

animacyjna, instrumenty perkusyjne,
kolorowe wstążki...),
które uatrakcyjniają
przebieg zajęć.

10. Spotkania
rodziców z psychologiem.
Umożliwią podniesienie świadomości rodziców na temat
roli rodziny i przedszkola w procesie
wychowania dziecka.
Tematyka spotkań:
1) Rola ojca/matki w rodzinie – wzmocnienie więzi rodzinnych.
2) Wychowanie bez karania – konstruktywne pochwały kierowane do
dziecka.
3) Zapobieganie przemocy i obrona
przed przemocą.
4) Radzenie sobie w trudnych sytuacjach i walka ze stresem.
Uzyskanie rekomendacji do doﬁnansowania projektu „Klucz do sukcesu Twojego dziecka” jest niewątpliwie
sukcesem naszej placówki, ale również
szansą dla społeczności lokalnej.

Furtka do zaczarowanego ogrodu
Panią dyrektor Przedszkola Na Zielonej Górce – mgr Beatę Zawadę poprosiliśmy
o kilka refleksji związanych z realizacją tego przedsięwzięcia. Jakich efektów
oczekuje, co ją cieszy, a co budzi troskę.
Projekt „Klucz do sukcesu Twojego
dziecka”, to…
…furtka do zaczarowanego ogrodu,
ogrodu wiedzy, umiejętności i mądrości.
Głównym jego ﬁlarem jest nowatorski
program wychowania przedszkolnego
„Klucz do uczenia się” G. Dolya i N.
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Veraksy rozwijający umiejętności logicznego myślenia, kompetencji matematycznych i twórczego rozwiązywania
problemów. Środki unijne pozwoliły na
zakup tego programu, załączony zestaw
pomocy dydaktycznych uatrakcyjnia
i wzbogaca zajęcia, potęguje zainteresowanie nauką, inspiruje do
działania.
Proponowane działania projektowe służą autentycznemu
wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci: 35 dzieci w wieku
3-5 lat objęto całkowicie bezpłatną edukacją przedszkolną,
wszystkim dzieciom zaoferowano udział w zajęciach dodatkowych, starsze dzieci objęto
programem preorientacji zawodowej, 6 latkom wydłużono czas
edukacji do 7 godzin dziennie,
rodzicom zaoferowano wsparcie
psychologa. Pozyskane środki
unijne umożliwiły pełne wypo-

sażenie sali na ulicy Kwiatowej, wzbogaciły zaplecze przedszkola w zabawki,
pomoce dydaktyczne, środki plastyczne
oraz sprzęt komputerowy.
Sadzę, że udział w projekcie przyniesie wiele radości i zadowolenia nie
tylko odbiorcom, ale także realizatorom
projektu.
Co cieszy, a co ewentualnie irytuje
w działaniach związanych z realizacją
projektu?
Ogromnie cieszy podniesienie rangi
naszego przedszkola nie tylko w najbliższym środowisku, ale także w regionie
województwa lubuskiego. Wierzę, że
działania projektowe podniosą wartość
i znaczenie edukacji przedszkolnej.
Raduje widok błysku w oczach dzieci,
które zaskakiwane są atrakcyjnymi propozycjami. Jestem zadowolona z kierowania
działaniami projektowymi i współpracą
z personelem.
Irytuje - mnogość dokumentacji.
Czy w roku 2012 przystąpi Pani do
prac nad nowym projektem?
„Uncja doświadczenia jest warta tyle,
co tona teorii” (B. Franklin). W nawiązaniu do tych mądrych słów, moja odpowiedź może być tylko twierdząca.

Jak upłynął październik w przedszkolu w Czerwieńsku? Oto krótki przegląd najważniejszych wydarzeń poszczególnych grup przedszkolnych…
Najmłodsze przedszkolaki zamieszkują „Krainy”: Smerfów i Leśnych ludków. Po pierwszych dniach adaptacji maluszki szybko „rozkręcają się”, pokazując na
co je stać. Bardzo lubią tańczyć, malować,
bawić się (zwłaszcza nowymi zabawkami),
a także spacerować obserwując jesienne
zmiany w przyrodzie, bo jak wiadomo dla
najmłodszych wszystko jest jeszcze nowe,
niepoznane i ogromnie interesujące.
Nieco starsza grupa to Kaczuchy.
Dzieci mogły już pochwalić się przed rodzicami swoimi postępami w porównaniu
z ich pierwszym rokiem w przedszkolu. Na
zajęciach otwartych pt. „Kołaczyk – teatr
symboli i nie tylko…” rodzice zapoznali się
z niektórymi elementami działań literackich
programu „Klucz do uczenia się” Galiny

Dolya na podstawie bajki: „Kołaczyk” i
wzięli udział w zabawie „Teatr symboli”
uatrakcyjniając, elementami teatralnymi,
wykonanie przez dzieci głównego zadania
literackiego („modelowanie kinestetyczne
bajki przy użyciu mediatorów zewnętrznych”). Zarówno dorośli jak i dzieci poradziły sobie z zadaniem wyśmienicie! Nie
można też nie wspomnieć, o ważnym fakcie
dla Kaczuch – w październiku rozpoczęły w
przedszkolu pełnić odpowiedzialne dyżury
w grupie! Każdego dnia wybierani są dyżurni dbający o czystość, higienę i służący
pomocą. Coraz bardziej samodzielne Kaczuchy nie tracą jednak swojej wrodzonej
energii i szaleją radośnie na wszystkich zajęciach bo dla nich zawsze znajdzie się powód
do radości, że aż dziw bierze, iż są w stanie,
mimo ich temperamentu, odpłynąć w krainę
snów podczas leżakowania w dzień!:)
A co się dzieje w Krainie Skrzatów?
Tutaj króluje muzyka! Pani Dorotka i pani

Ania zaczarowują dzieci swoim śpiewem,
a jako pomoc mają pianino, dlatego też
w tej sali zwykle odbywają się koncerty
Lubuskiego Biura Koncertowego. Na
pewno Skrzaty, choć przestały już leżakować, są w stanie bawić się cały dzień bo
każdego dnia panie „dwoją się i troją” by
zabawy dla przedszkolaków były wyjątkowo interesujące i korzystnie wpływały
na ich ogólny rozwój. Warto zajrzeć do
Skrzatów nawet niezapowiedzianie, bo
atmosfera jest tu bajeczna;)
U Elfów zaś atmosfera niczym w sali
zabaw! Nowe zabawki, nowe wnętrze,
wszystko to powoduje że dzieci z jeszcze
większą radością przekraczają próg przedszkola. Pani Natalka stara się jednak, by zabawki nie były jedyna atrakcją przedszkola
i wymyśla zabawy grupowe by
przedszkolaki poczuły, że to nie
rzeczy, ale ludzie czynią miejsce
piękniejszym i takim do którego
chce się wracać:)
Natomiast Króliczki miały
w październiku ważny dzień
– zostały pasowane na starszaków! Starsze, to nie znaczy jednak dorosłe i nadal potrzebują
tyle samo uwagi, a może nawet
więcej, ze strony rodziców.
By temu dopomóc pani Bożenka zorganizowała konkurs na „Jesienne cudaki”.
Dzieci razem z rodzicami stworzyły cuda
z warzyw. Dzięki inwencji twórczej rodziców oraz ich pociech wszystkie „cudaki”
otrzymały ex aequo I miejsce.
A co każde dziecko wprawia o szybsze
bicie serca? Marzenia o locie w Kosmos!
Namiastkę Wszechświata znajdziemy w
grupie Mrówek, gdzie starszaki, z pomocą
pani Marty, skonstruowały kilka kolorowych rakiet. Ciekawe, czy któraś
poleci w Kosmos z dziećmi…
„Kaczuchy” na pewno chętnie
by się dołączyły, bo uwielbiają
wymyślać taniec astronautów do
kosmicznej muzyki:) Ale lepiej
niech starszaki nie odlatują, bo
tęsknilibyśmy za ich talentem
plastycznym.
Nasze przedszkolaki regularnie uczestniczą w konkursach

plastycznych dla dzieci, za które otrzymują nagrody, dyplomy i wyróżnienia.
W październiku rozstrzygnięto konkurs
plastyczny zorganizowany przez MGOK w
Czerwieńsku pod hasłem „Rok Miłosza”.
Nasze dzieci wywalczyły zaszczytne
miejsca (w kategorii przedszkole):
• LANGNER Martyna I miejsce - 6 latek
• SARNOWSKA Klaudia II miejsce - 6 latek
• CYMER Karol III miejsce - 5 latek
• CONIO Tomek wyróżnienie 6 latek.
Gratulujemy!
Na zakończenie grupa Delﬁnów. Jak
wiadomo delﬁny to inteligentne i sympatyczne ssaki. Chętnie przebywają w stadzie
i szybko się uczą. Podobnie jest z sześciolatkami z zerówki przy ulicy Kwiatowej.
Zawsze pogodne, skupione na zajęciach.
Każdego dnia starszaki poszerzają swą
wiedzę o kolejne ciekawostki, głównie
ze świata przyrody. Tutaj każdego dnia
starszaki poszerzają swą wiedzę o kolejne
ciekawostki, głównie ze świata przyrody.
Podobnie jak inne grupa, też tutaj
możemy zobaczyć, że dzieci rosną a wraz
z nimi ich budowle z klocków. Przedszkolaki pokochały drewniane klocki z
programu „Klucz do uczenia się” Galiny
Dolya. Dzieci nie potrzebują kolorowych
klocków lego, by konstruować budowle,
bo ich wyobraźnia jest tak wielka, że
z wszystkiego potrafią stworzyć coś
wyjątkowego, wystarczy im tylko na to
pozwolić. Przedszkolne sale zamieniają
się więc często w istny plac budowy.
B.F
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Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

UCHWAŁA NR IX/89/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku
od nieruchomości i opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t. j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. 1) oraz art.
5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 15 ust. 1, 2, 3, art. 19 pkt 1 lit. „a” i pkt 2, ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. t. j.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. 2) uchwala się, co następuje:
§1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na
terenie Gminy Czerwieńsk:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwaliﬁkowania w ewidencji gruntów i budynków 0,65 zł
od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych 3,80 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pozytku publicznego 0,23 zł
od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwaliﬁkowanym materiałem siewnym 8,90 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 3,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt
3 i ust. 3 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane
z pomocą społeczną, socjalną, oświatową, sportową, kulturalną oraz
z ochroną przeciwpożarową, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej,
2) nieruchomości lub ich części, które nie zostały oddane w zarząd,
najem, użyczenie, dzierżawę bądź nie są użytkowane bezumownie lub
z innego tytułu prawnego,
3) basen kąpielowy,
4) grunty zajęte na place zabaw,
5) grunty zajęte na boiska sportowe, budynki lub ich części na nich
posadowione,
6) grunty zajęte na zieleńce,
7) grunty zajęte na cmentarze i kaplice posadowione na tych gruntach,
8) grunty, budynki lub ich części zajęte na cele związane z działalnością
biblioteczną w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:
1) przy sprzedaży z samochodu osobowego 27 zł,
2) przy sprzedaży z samochodu osobowego z przyczepką, z samochodu
ciężarowego lub przyczep ciągnikowych 27 zł,
3) przy sprzedaży z wozu konnego 27 zł,
4) przy sprzedaży ze straganu bez względu na branżę 27 zł,
5) przy sprzedaży z kosza, wiadra, wózka ręcznego 6,20 zł,
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6) przy sprzedaży pojazdów: osobowych, ciężarowo osobowych,
przyczep i naczep, autobusów, ciągników i innych pojazdów, w tym
jednośladowych 108,00 zł,
7) przy sprzedaży z wozu konnego, przyczep ciągnikowych, samochodu o ładowności do 2 ton – nie przetworzonych płodów rolnych
12,30 zł,
8) producenci produktów ogrodniczych , warzywnych i sadowniczych
(sprzedaż stała):
a) zajmujących powierzchnię targową do 10 m2 12,30 zł,
b) zajmujących powierzchnię targową powyżej 10 m2 22,00 zł.
§4. 1. Do wymiaru, poboru i egzekucji podatków i opłat wprowadzonych
uchwałą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 199 r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zmianami).
2. Zasady poboru podatków i opłat na terenie Gminy w trybie inkasa
oraz wysokość wynagrodzenia inkasentów określa uchwała nr V/33/11
Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie
ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa.
§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§6. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr
XXXVI/316/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie ustalania wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej i uchwała nr VII/73/11 Rady Miejskiej z dnia 28
września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania wysokości
i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej.
§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.
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Burmistrz Czerwieńska
podaje do publicznej wiadomości,
że ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości:
Miasto Czerwieńsk, ul. Akacjowa:
- działka nr: 218/50 o pow. 0,6073 ha, Kw Nr
ZG1E/00052734/9.
Nieruchomość zabudowana budynkami gospodarczo – garażowymi w skład, których wchodzi m. in. garaż B-10 o pow.
16,4 m2 oraz przynależny udział w gruncie wynoszący
142/10000.
Sprzedaż na własność.
Cena wywoławcza wynosi - 3.500 zł.
Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu
20 grudnia 2011 r. o godz. 1000.
Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25.
Nieruchomość ogłoszona do przetargu jest wolna od
jakichkolwiek długów i obciążeń.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
wadium w pieniądzu, najpóźniej do dnia 15 grudnia 2011
roku, w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości
w kasie tut. Urzędu. Wadium zwraca się natychmiast po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg
zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada
na rzecz sprzedającego.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.
Informacji o ww. nieruchomości udziela się pod numerem
telefonu 68 32 78 179.
J.B.

Turnieje niepodległości
Hala Sportowa „Lubuszanka” oraz klub AZPS „Lubuszanka”
byli organizatorami Turnieju Niepodległości w piłce siatkowej.
11 listopada 2011 r. na parkiecie rywalizowały trzy drużyny.
I tak I miejsce wywalczyli „Nieuchwytni” Zawada, II miejsce
– zajęła „Wyspa” Zielona Góra, natomiast III miejsce przypadło
„Lubuszance” Czerwieńsk.

Miłośnicy biegania wzięli udział w XVIII Ogólnopolskim
Biegu Niepodległości „Góra 2011”. 11 listopada na dystansie
10 km rywalizowało 313 zawodników, zarówno kobiet jak
i mężczyzn. Oto miejsca naszych sportowców: Szymon Pyrka - PKP CARGO Czerwieńsk (Nietkowice) - miejsce 84 (78
w kategorii M30) i Jacek Dudkowiak (Drzonków) - miejsce
132 (65 w kategorii M40).
A co w najbliższym czasie będzie się działo w hali? 24 listopada odbędzie się organizowany przez Gimnazjum konkurs
piosenki obcojęzycznej. Z kolei 3 grudnia Stowarzyszenie
„Hit” przedstawi swój Festiwal Tańca. Natomiast w grudniu
(16 i 17) rozegrany zostanie VIII Gwiazdkowy Turniej Halowej
Piłki Nożnej, którego organizatorami wraz z Halą Sportową są
Burmistrz Czerwieńska, INBLU i Gazeta Lubuska.
D. Grześkowiak

Tego świątecznego dnia rozegrano również II Nocny Turniej
Niepodległości. Na zaproszenie organizatorów – Hali Sportowej oraz Rady Sportu odpowiedziały trzy drużyny piłkarskie:
Piast Czerwieńsk (+45), Piast Czerwieńsk (juniorzy) oraz DKA

Stowarzyszenie Drzonków. Mecze (2 x 15 minut) przyniosły
następujące wyniki:
Piast (+45) – DKA – 1:2 (do przerwy 0:0); DKA – Piast (jn.)
– 4:3 (2:2); Piast (+45) – Piast (jn.) – 1:4 (1:3). A kolejność wywalczonych miejsc była następująca: I miejsce DKA Drzonków
(6 pkt., 6–4 w bramkach); II miejsce Piast Czerwieńsk (jn.) (3
pkt. i 7-5) i III miejsce Piast Czerwieńsk (+45) (0 pkt. I 2–6).
Najlepszy strzelec – Jan Doliński (3 bramki) został wyłoniony po dodatkowym rzucie karnym, natomiast najlepszym
bramkarzem został uznany Krzysztof Śnieżko.

Księdzu proboszczowi Pawłowi Koniecznemu
księdzu wikaremu Adamowi Firakowi,
Zakładowi Pogrzebowemu „Andrzej Rzepecki”
za okazaną pomoc w tych trudnych dla nas chwilach
serdeczne podziękowania
składa
Bogumiła Kliks z rodziną
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Rowerem przez Chorwację
W tym roku także chcielibyśmy podzielić się z wami wrażeniami z wyprawy
rowerowej. Pomysł na Chorwację zrodził się już ponad rok temu. Wynikał
trochę z opowieści znajomych, a nawet mody i to zadecydowało o wyborze
podróży.
Przygotowania trwały całą zimę
i wiosnę (uzupełnianie ekwipunku, praca
nad kondycją, logistyka wyprawy). Wobec różnych pomysłów, którą część Chorwacji zwiedzimy, grupa podzieliła się na
dwa zespoły: jedni postanowili odwiedzić
północną część, drudzy - środkową i południową Półwyspu Bałkańskiego.
Zwolennicy pierwszej trasy, czyli
większość (Z. Przybyła, H. Góralczyk,
Ks. Adam Firak, G. i W. Polewscy
z rodzinka i A. i Z. Blandzi z rodzinką) - wybrali się samochodami przez
cudowne Alpy do włoskiego Triestu,
gdzie przesiedli się na siodełka rowerowe

z zamiarem objechania Półwyspu Istria
wybrzeżem adriatyckim przez piękne
miejscowości (np. Pulę, Porec itd.) do
Rijeki. Będąc już na miejscu, można by
pomyśleć, że Pan Bóg nie mając konkretnych planów na garść kamieni, które
zostały ze stworzenia świata, cisnął je
w Adriatyk i dziś możemy podziwiać ponad tysiąc skalistych uroczych wysepek.
Ich widok cieszył oczy, a zieleń roślinności kontrastująca z bielą skał i szaﬁrem
wód rekompensowała zmęczenie gorącem
i wielkim ruchem na chorwackich drogach. Pierwsze miasto - Triest wywarło
na nas wielkie wrażenie. Położenie, romantyczny port, piękna zabudowa i klimat
sięgający czasów rzymskich pozostaną
w naszej pamięci na zawsze. Należałoby
poświęcić trochę miejsca Słowenii, która
z reguły traktowana jest jak kraj tranzytowy, a przecież jej europejski standard
i adriatyckie wybrzeże oraz przychylność
mieszkańców są zachwycające. Warto
tam spędzić wakacje i na pewno nie będą
gorsze od innych modnych miejsc na Bałkanach. My nocowaliśmy w pięknym gaju
oliwnym w Izoli położonej nad skalistym
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wybrzeżem. W Chorwacji zatrzymaliśmy
się w osławionej Puli, ale to modne miasto
nie zrobiło na nas większego wrażenia,
natomiast miejscowość Porec była godna
zapamiętania. Miasto zachowało swój
klimat z rzymskich czasów: wąskie uliczki, kamienne świątynie, bruk wyłożony
z wapienia, tak wyszlifowany stopami,
że promienie słoneczne odbijały się
jak w lustrze, a na tym tle zieleń oleandrów i czerwień ich kwiatów. Cudowne
miejsce znaleźliśmy także nad Kanałem
Limskim. Najpiękniejsze zdjęcia nie oddadzą widoków wzniesień schodzących
w taﬂę wody, która je odbija, podkreślając jeszcze ich wielkość i piękno. Chorwacja
to także jaskinie w Górach
Dynarskich, które warto
zwiedzić. Podziemny świat
o fantastycznych kształtach skalnych nacieków
(solnych i wapiennych)
przypomina krainę mrocznych legend o smokach
i potworach (jednego nawet
widzieliśmy - to bezoka salamandra o różowej skórze,
żyjąca ponad 300 metrów pod ziemią,
która dożywa ponad stu lat).
Zboczyliśmy z trasy, aby obejrzeć
osławioną krainę Plitwickich Jezior, tam
czekało na nas miejsce cudów natury:
urozmaicona przyroda, przeźroczystość wód, wodospady o różnorodnych
kształtach - trzeba było to obejrzeć, no
i zakupić miejscowe smakołyki: ser, oliwę, nalewki. Ostatnie dni nocowaliśmy
w okolicach Rijeki niedaleko wyspy
Krk. Jeden z dni poświęciliśmy na jej
zwiedzanie, no i warto było: przejażdżka
po ponad półtorakilometrowym moście, skalista ziemia
i piękne miejscowości cieszyły nasze oczy i dusze. Na
pewno miłe były powroty na
kampingi, gdzie czekała nas
kąpiel w Adriatyku. Kto zna
tylko nasze morze, nie zdaje
sobie sprawy z przejrzystości
i koloru południowych wód.
Pływanie w nich to sama
rozkosz, szczególnie po kilkudziesięcio kilometrowych
trasach w upale. W Rijece

kończyła się nasza podróż rowerowa,
przesiedliśmy się do samochodów i wyruszyliśmy do domu.
Zwolennicy drugiej trasy (Wojtek
i Bartek Leszczułowscy) wyjechali autobusem dwa tygodnie później, a wrócili
po 28 dniach. Przejechali na rowerach
cztery razy więcej niż pierwsza grupa, bo
ok. 1600 km. Podróż zaczęli w Zagrzebiu,
poprzez Jeziora Plitwickie, Rijekę, Split,
Zadar, Dubrownik, dotarli do Czarnogóry
i dalej do Albanii, potem z powrotem do
Dubrownika. Nocowali jak przystało na
prawdziwych podróżników-globtroterów
„pod chmurką”, jedli „co złapali”, a siły
czerpali z chińskich zupek zakupionych
w Polsce, które zapijali miejscowymi
wyrobami uzyskanymi z fermentacji
winogron i innych owoców. Ale o swoich przeżyciach najlepiej opowiedzieliby
sami podróżnicy i na pewno zajęłoby to
miejsce na jeszcze jeden artykuł.
Należy dodać, że Chorwacja nie jest
rajem dla cyklistów. Przede wszystkim
brak ścieżek rowerowych. Drogi są dobre,
lecz dość wąskie, często bez poboczy, no
i w sezonie strasznie ruchliwe, a kierowcy
nieprzyzwyczajeni do rowerzystów. Lecz
wszystkie niedogodności rekompensują
piękne krajobrazy. Są one tak nasycone kolorami dzięki intensywnemu słońcu, które
czasami niemiłosiernie paliło nasze grzbiety
podczas jazdy, jak nasycone jest smakiem
południa miejscowe wino „Malvazija”. To
była naprawdę cudowna wyprawa.

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
Szkoła tętni życiem od dwóch miesięcy. Dzieci i młodzież zdobywają nowe wiadomości i umiejętności podczas obowiązkowych i pozalekcyjnych zajęć. Każdy
odniósł już swoje pierwsze sukcesy edukacyjne w postaci dobrych ocen lub
pochwał. Ale nie tylko nauką żyje szkoła. W październiku obchodziliśmy dwie
duże uroczystości, w organizację, których zaangażowanych było wielu nauczycieli
i bardzo duża grupa młodzieży.
14 października klasy szóste pod
opieką p. Grażyny Bubacz przygotowały i przedstawiły wspaniałą
akademię z okazji Dnia Nauczyciela.
Program opracowano z rozmachem.
Było wiele ciepłych (niekiedy z dużą
dozą humoru) słów skierowanych do
nauczycieli i wszystkich pracowników
szkoły. Występ uświetnili wokaliści
i chór, przygotowani przez p. Bożenę
Wesołowską. Natomiast uczniowie
uczący się gry na instrumentach
w Szkole Muzycznej dali krótki kon-

cert gitarowy i fortepianowy. Wszyscy
artyści zostali nagrodzeni gromkimi
brawami. Bardzo dziękujemy za pamięć, cieple słowa, życzenia i wzruszający program artystyczny.
21 października nasza szkoła obchodziła uroczystość 30-lecia nadania
imienia Janusza Korczaka. Tego
dnia do szkoły młodzież i nauczyciele
stawili się w pełnej gali. Zaproszeni
goście przybyli, aby uświetnić nasze
święto. Młodzież pod kierunkiem p.
Joanny Sibilskiej i p. Bożeny Wesołowskiej przygotowała montaż słowno
– muzyczny, który przybliżył wszystkim
oglądającym postać Janusz Korczaka,
w rolę, którego wcielił się pan dyrektor
– Jacek Gębicki.
Wszyscy uczestnicy uroczystości
(zaproszeni goście i cala społeczność szkolna) otrzymali pamiątkowe

„Pocztówki Korczakowskie”, zaprojektowane przez uczennice klasy
VI b – Julię Borowiecką i Kasię
Lewandowską.
Pocztówki pamiątkowe wymyślił Patron naszej szkoły. Wręczał je dzieciom
w chwilach ich zwycięstw nad własną
słabością, były zawsze pamiątką sukcesu, pokonania trudności, czy dotrzymania danego słowa. Dla dzieci wojennego
sierocińca były cennym wyróżnieniem.
Dla nas – współczesnych, pocztówka
pamiątkowa jest symbolem korczakowskiego systemu wartości
i wyzwaniem,
by wciąż stawać
się lepszym. Już
od 30 lat próbujemy iść drogą wyznaczoną
przez Starego
Doktora. Mamy
dziś swój Jubileusz i swoje
święto. Niech,
więc pocztówka
i dla nas będzie
cenną pamiątką
zarówno tego
szczególnego
dnia, jak i wszystkich naszych zwycięstw
nad sobą, bo to Janusza Korczaka cieszyłoby najbardziej.

Dopełnieniem uroczystości był
turniej „Korczak na wesoło”, podczas
którego uczniowie zmagali się z różnego rodzaju zadaniami związanymi
z życiem Janusza Korczaka. Wszyscy
musieli wykazać się wiedzą, sprawnością ﬁzyczną a także umiejętnością
pracy w grupie. Uczniowie wspaniale
się bawili i pokazali, że postać naszego
Patrona nikomu nie jest obca.
Nieprawdopodobne, że nasz Patron
jest już z nami tyle lat, a my ciągle poznajemy i odkrywamy jego wspaniałą
dwoistą osobowość – człowieka i pedagoga. Mamy nadzieję w dalszym ciągu
czerpać inspirację do naszej pracy z tego
niedościgłego wzoru.
Korespondentki
czerwieńskiej podstawówki

ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA CZERWIEŃSKA
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651- tekst jednolity z 2010 roku ze zm.) Burmistrz Czerwieńska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 listopada
2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ul. Rynek 25 został
wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania
w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 68 327 81 79
– Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska).
MM
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30 lat z Januszem Korczakiem
21 października br. w szkole podstawowej w Czerwieńsku uroczyście obchodzono Dzień Patrona. Minęło właśnie 30 lat – od
kiedy Janusz Korczak stał się patronem tej szkoły. W jej historii był to okres niezwykły, pełen poszukiwań i odkrywania
wiedzy o człowieku, który miłość do dzieci i wierność swoim przekonaniom przypieczętował własnym życiem.
Korczak lub Stary Doktor, jak go
nazywano - to postać niezwykła: lekarz,
pisarz, myśliciel, ﬁlozof, moralista, pedagog, dydaktyk, publicysta, poeta, fenomen literackiej i społecznej aktywności
wreszcie jeden z największych polskich
bohaterów XX w.
Z jego dorobku czerpią dziś kolejne
pokolenia pedagogów i mądrych rodziców. Jego postać i osiągnięcia znane są
na całym świecie. To jego myśl stanowiła
podwaliny pod polską inicjatywę, jaką
było stworzenie i uchwalenie Konwencji
o Prawach Dziecka, czy niedawno wprowadzony w Polsce zakaz bicia dzieci. To
on głosił potrzebę
szacunku wobec
dziecka i jego autonomii. Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak
powiedział kiedyś o Korczaku,
iż był on pierwszym polskim
rzecznikiem
praw dziecka.
To Stary Doktor
promował samorządność dziecięcą,
korzystał z teatru, jako narzędzia pracy
wychowawczej, co dziś uznajemy za coś
oczywistego.
Minęło właśnie 30 lat od wyboru
Janusza Korczaka na patrona szkoły
podstawowej w Czerwieńsku. W historii szkoły był to okres niezwykły, pełen
poszukiwań i odkrywania wiedzy o człowieku, który miłość do dzieci i wierność

swoim przekonaniom przypieczętował
własnym życiem.
Te minione lata, to dla nas niezliczone wieczornice, apele, spektakle
teatralne, literackie i plastyczne zmagania, to również niezapomniane obozy
harcerskie w Korczakowie. To lata
budowania w młodych umysłach wrażliwości, odpowiedzialności, tolerancji,
poczucia własnej wartości i szacunku
dla drugiego człowieka.
Dziś, Janusz Korczak stanowi
dla nas mocny fundament w pracy
wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
Niejednokrotnie
przekonaliśmy
się o tym, że
szukając skutecznych sposobów rozwiązania
problemu warto
sięgnąć po techniki, które Korczak opracował,
tworząc swój
własny system
wychowawczy.
Wiele z nich ma ponadczasowy charakter i znajduje swoje odzwierciedlenie
we współczesnej teorii wychowania.
„Odkurzamy” je stopniowo i w sposób
naturalny z nich korzystamy. Nazywamy je tak jak Korczak, aby weszły do
powszechnego słownictwa uczniów
naszej szkoły. Działają doskonale, bo
w większości pozwalają „działać” samym uczniom.
W naszej szkole,
na wzór korczakowski,
działa Parlament. To
właśnie PARLAMENT
SZKOLNY pod przewodnictwem MARSZAŁKA
na swym posiedzeniu
zatwierdza plan własnej
działalności, układa plan
dyżurów uczniowskich
i uczniów rozlicza z ich
pełnienia. Parlament
daje naszym dzieciom
możliwość ustanawiania praw i obowiązków,
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wg, których później sami funkcjonują
w szkolnej społeczności.
Mamy SKRZYNKĘ NA LISTY. Jest
ona pomocna w sytuacjach trudnych, dla
dzieci i ich rodziców, zawsze wtedy, kiedy nie mają oni odwagi na bezpośrednią
rozmowę, a pragną podzielić się ważnym
spostrzeżeniem, ciekawym pomysłem,
niepokojem, chcą o coś poprosić, podziękować.
Korczakowskie ZAKŁADY I ZOBOWIĄZANIA realizujemy, jako KONTRAKTY. Opracowaliśmy procedury
ich zatwierdzania i bardzo często z nich
korzystamy. Pozwalają one na poprawę
istniejącego stanu rzeczy - w myśl zasady,
że każdemu dziecku należy wybaczyć
i dać szansę.
Kolejny element „korczakowski” to
gazetki. Tradycją naszej szkoły jest
redagowanie szkolnej gazety. Pierwszą z nich był „KLEKS”, przez wiele
lat żmudnie drukowany na powielaczu.
Dziś wydajemy aż dwie szkolne gazetki:
MIOTEŁKĘ – redagowaną przez dzieci z klas I-III i MIOTŁĘ – wydawaną
przez uczniów z klas IV-VI. Najnowszy,
okolicznościowy numer naszej szkolnej
gazetki właśnie się ukazał.
GAZETKI ŚCIENNE to obszar działalności PARLAMENTU. Znajdują się

na nich informacje, aktualności, ważne
i ciekawe aforyzmy. Prezentujemy na
nich sukcesy naszych uczniów i promujemy postawy godne naśladowania. Stała
rubryka w lokalnej gazecie Czerwieńsk
U NAS – to również element systemu
korczakowskiego.
PAMIĄTKOWE POCZTÓWKI, NIEZAPOMINAJKI to niewielkie karteczki
zawierające sentencje i myśli Korczaka.
Wręczamy je w chwilach wyjątkowych,
uroczystych. Tego typu wyróżnienie,
choć nie jest nagrodą materialną, daje
uczniowi poczucie ogromnej satysfakcji i motywuje do dalszej, właściwej
postawy.
KLASOWY PLEBISCYT ŻYCZLIWOŚCI I NIECHĘCI tradycyjnie już
przeprowadzamy wiosną. Stał się integralną częścią DNIA ŻYCZLIWOŚCI.
Laureaci plebiscytu są nagradzani odznaczeniami na apelu ogólnoszkolnym.
Wzorem, popularnych w okresie
międzywojennym pogadanek radiowych
Korczaka - czyli GADANINEK STAREGO DOKTORA – nasi
uczniowie wraz z wychowawcą uczestniczą
regularnie w nagraniach
audycji radiowych dla
dzieci, emitowanych
na antenie RADIA ZACHÓD. Opowiadają
tam o wszystkim, co
dzieje się w szkole.
To daje im możliwość
kreowania wizerunku
swojej szkoły, a przez
to czują się za nią bardziej odpowiedzialni.
Nasz sztandar, który otrzymaliśmy
przed pięcioma laty, na ćwierćwiecze

naszej przygody z Januszem Korczakiem, w swym wizerunku nawiązuje
do ZIELONEGO SZTANDARU NADZIEI z Domu Sierot – prowadzonego
przez Janusza Korczaka. Z wielką
dumą i z szacunku
dla historii naszej
Ojczyzny, wystawiamy go na wszystkich
uroczystościach państwowych, szkolnych
i środowiskowych.
Jest zawsze obecny
w chwilach dla nas
najważniejszych.
Od wielu lat
dzielimy się naszym
„korczakowskim” doświadczeniem, czynnie
uczestnicząc w pracach POLSKIEGO
STOWARZYSZENIA IM. JANUSZA
KORCZAKA. Nasi nauczyciele zasia-

dali i zasiadają obecnie we władzach
tego stowarzyszenia.
30 lat budowania i stosowania systemu korczakowskiego w naszej szkole, to
wielkie, wspólne dzieło poprzednich dyrektorów, byłych i obecnych nauczycieli.
Chciałbym, przy tej właśnie okazji im za
to serdecznie podziękować.
Dziś, na szczególną uwagę zasługuje
jeszcze jeden fakt. Oto 16 września br.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednogłośnie uchwalił, że rok 2012 – będzie
ROKIEM JANUSZA KORCZAKA.
To doskonała okazja, aby promować postać STAREGO DOKTORA, ale przede
wszystkim jego myśl wychowawczą. Dla
nas „Korczakowców” to również powód
do dumy i kolejna motywacja, aby jeszcze głębiej „czerpać” z jego wielkiego
dorobku.
Jacek Gębicki
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Święto Niepodległości
11 listopada 2011 roku uroczyście obchodzono w naszej gminie Narodowe Święto Niepodległości, ustanowione na pamiątkę odzyskania w 1918 roku przez Polskę niepodległości.
Tegoroczne uroczystości rozpoczęła Msza
św. w intencji Ojczyzny, sprawowana w Kościele
Paraﬁalnym pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku.
Następnie pod „Pomnikiem Pamięci” odbył się
„Niepodległościowy Apel Pamięci”. W czasie
obchodów, których uczestniczyli najważniejsi
przedstawiciele władz lokalnych, duchowieństwo oraz licznie przybyli mieszkańcy, okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz
Czerwieńska, na tablicy pamiątkowej złożono
wiązanki kwiatów, dokonano mianowania na
stopień podoﬁcerski kilku żołnierzy z naszej
jednostki wojskowej oraz wręczono medale za

udział w misjach wojskowych. Wielu zgromadzonych pod pomnikiem uczestników miało
przypięte kotyliony, przygotowane przez
uczniów szkoły podstawowej w Czerwieńsku,
w ramach akcji „Kotylion na 11 listopada”,
zorganizowanej na prośbę prezydenta Polski
Bronisława Komorowskiego. Obchody 11
listopada zostały zakończone uroczystą sesją
w Urzędzie Miasta i Gminy w Czerwieńsku,
podczas której p. Lechosławowi Lisieckiemu
wręczono tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Czerwieńsk.
Przemysław Góralczyk

