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w lutym
01.02. – z roboczą wizytą w Czerwieńsku przebywała
delegacja z partnerskiej gminy Drebkau (Niemcy), której
przewodniczył burmistrz Dietmar Horke. Podczas spotkania ustalono kalendarz współpracy pomiędzy gminami
w 2012 roku.
02.02. – w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu burmistrz Piotr Iwanus dokonał uzgodnień dotyczących funkcjonowania przystani rzecznej na
Odrze, która powstaje nieopodal przeprawy promowej
w Brodach.
03.02. – przy ul. Akacjowej w Czerwieńsku oddano do
użytku nowy budynek mieszkalny dla 40 rodzin żołnierzy
z 4 ZPPL.
06.02. – był najchłodniejszym dniem tegorocznej zimy.
W Czerwieńsku o godz. 6.00 termometry wskazywały
(-24 °C), w ciągu dnia temperatura utrzymywała się na poziomie
(-13 °C). Luty był najchłodniejszym miesiącem w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu.
06.02. – burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w posiedzeniu
zarządu regionalnego TUW (Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych), które odbyło się w Gorzowie Wlkp.
09.02. – spadł pierwszy tej zimy śnieg. Opady śniegu spowodowały poważne utrudnienia na wszystkich drogach w całej
gminie.

09.02. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze
odbyło się spotkanie w sprawie uzgodnień do Wojewódzkiego
Planu Gospodarki Odpadami. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Piotr Iwanus.
10.02. – w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyła się
Gala Laureatów i Wyróżnionych XIII Edycji Narodowego
Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Gmina
Czerwieńsk już po raz kolejny otrzymała tytuł „Gmina Przyjazna Środowisku”.
13.02. – rozpoczęły się ferie zimowe.
13.02. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
14.02. – grupa 170 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum wyjechała na obóz zimowy do Murzasichle na Podhalu.
Wyjazd zorganizowano w ramach projektu „Szybciej, dalej
i w górę”.

2

nr 236 • 03.2012

U NAS

16.02. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
17.02. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego.
21.02. – burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w Zaborze
w posiedzeniu Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem”.
24.02. – w Czerwieńsku przebywała delegacja z gminy
Drebkau (Niemcy). Powodem wizyty była organizacja
wspólnego rajdu rowerowego oraz pomoc w nawiązaniu
współpracy z dyrekcją parku Fürst Pückler Park w Bad
Muskau.
26 i 28.02. – w ramach wizytacji kanonicznej Ksiądz Biskup
Diecezjalny dr Stefan Regmunt odwiedził parafię pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku.

28.02. – burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w posiedzeniu
Powiatowej Rady Zatrudnienia.
29.02. – odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie
ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych; w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu
gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy Czerwieńsk na lata
2011-2032; w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Czerwieńsk
do „Zielonogórskiego Związku Gmin”; w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk w 2012
roku; w sprawie uznania za pomnik przyrody; w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji
publicznej w zakresie wspierania rodziny; w sprawie określenia
bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokość
stawek procentowych tych bonifikat.

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 12.03.2012 r., do druku przekazano 15.03.2012 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Co
słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Witam już w prawie
wiosennej scenerii, ale w numerze ciągle
jeszcze reminiscencje zimowego wypoczynku. Skoro tyle informacji ze szkół spłynęło
do nas, to znaczy, że skala tej akcji jest
naprawdę znacząca. Jak pan ocenia to
przedsięwzięcie?
Piotr Iwanus: Nie wdając się w szczegóły powiem, że cieszą mnie najbardziej dwie
sprawy – po pierwsze skala przedsięwzięcia
i ilość dzieci, które dzięki wsparciu ﬁnansowemu z projektu unijnego objęte zostały
akcją, a po drugie fakt, że wszystko odbyło
się zgodnie z planem i wszyscy powrócili do
domów bezpiecznie. Bezpieczeństwo – to
sprawa, która najbardziej mnie do samego
końca niepokoiła, zwłaszcza w kontekście
wydarzeń w szwajcarskim tunelu. Przy tej
okazji chciałby serdecznie podziękować także organizatorom ferii tu na miejscu, dzięki
pracy opiekunów i nauczycieli, pracowników
MGOK-u zakończone ferie zimowe możemy
uznać za naprawdę wielkie wydarzenie.
A.S.: Panie burmistrzu, przejdźmy więc
do spraw bieżących. Trwa wielki bój o wydłużenie pracy promów. Już kilka miesięcy
toczy się dyskusja w gronach instytucji odpowiedzialnych za tę sferę życia. Na jakim
etapie są obecnie te ustalenia? Na czym tak
naprawdę polega problem z ta decyzją?
P.I.: Cóż, jak zawsze wszystko kończy
się na pieniądzach. Aby wydłużyć pracę
promów w godzinach wczesnoporannych
i wieczornych, jak proponuje m. in. Stowarzyszenie „Szansa na życie” muszą być
spełnione liczne warunki techniczne, wymagane prawem. Całą ich listę przedstawił
Zarządowi Dróg Wojewódzkich Dyrektor
Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.
Najważniejsze z nich to oświetlenie drogi
dojazdowej do promów oraz przyczółków
i miejsc wjazdów z brzegu na prom. Wszystko to wymaga przygotowania dokumentacji
technicznej pozwalającej spełnić te wszystkie warunki. Dzisiaj stan uzgodnień jest
następujący: w piątek 22 marca odbędzie się
ostateczne spotkanie stron w sprawie podjęcia decyzji o przystąpieniu do pierwszego
etapu tego procesu czyli wyłonienia przez
ZDW wykonawcy koncepcji dotyczącej
spełnienia warunków określonych przez
wspomniany Urząd Żeglugi Śródlądowej.
ZDW oczekuje od naszych gmin – Sulechowa i Czerwieńska deklaracji współudziału
ﬁnansowego w przygotowaniu tej koncepcji.

Od tego uzależnione będzie podjęcie dalszych
kroków. Mimo że w budżecie gminy nie ma
zaplanowanych takich środków, postaramy
się znaleźć źródło pokrycia tych wydatków,
ponieważ oczywiście jestem przekonany
o potrzebie wydłużenia pracy obu promów,
zgodnie z życzeniem mieszkańców. Dziś jednak nie jestem w stanie zadeklarować żadnych
terminów, ale proces ten będzie się toczył.
A.S.: Od początku tego roku rozpoczęło
się wdrażanie tzw. ustawy śmieciowej, na
mocy której to gmina odpowiada za organizację odbioru i utylizacji śmieci. Czy u nas
to już działa?
P.I.: Jesteśmy na etapie, jak pan powiedział, jej wdrażania. Ustawodawca zobowiązał gminy do jej pełnego wdrożenia do
dnia 1 lipca 2013. Generalna zmiana, jaka
niesie ta ustawa, to inny sposób rozliczania
kosztów. Otóż, nie będą one rozliczane od
ilości pojemników, które są zamawiane przez
właścicieli nieruchomości, tylko od faktycznej
ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Konsekwencją tej zmiany będzie
całkowita nieopłacalność wyrzucania śmieci
np. do lasu, czy na inne posesje, ponieważ to
i tak nie zwolni nikogo z ponoszenia opłat.
Przykładowo, dotychczas właściciel zamawiał
w ﬁrmie utylizacyjnej jeden zbiornik o jakiejś
pojemności. Gdy go zapełnił, bo okazało się,
że tych śmieci „produkuje” więcej, to albo
musiał zamawiać dodatkowy kubeł, bądź
– jak działo się b. często niestety, podrzucał
śmieci do sąsiadów, czy do lasu. W nowej
organizacji zamówi większy pojemnik, lub
następny, ale to nie zwiększy jego wydatków.
Taka organizacja oczywiście rodzi jeszcze
sporo problemów organizacyjnych. Sama
gmina nie poradzi sobie z organizacją tego
przedsięwzięcia, dlatego Zielona Góra oraz 6
okolicznych gmin zamierza powołać porozumienie międzygminne w formie stowarzyszenia, które zajmie się organizacją tego procesu.
Stworzenie takiego porozumienia pozwoli
na obniżenie kosztów obsługi. Gdyby gmina
sama musiała to organizować, to trzeba byłoby
zapewnić ﬁnansowanie trzech pełnych etatów.
Połączenie sił zmniejszy te koszty. Obecnie
trwają prace nad powołaniem tego stowarzyszenia, opracowaniem zasad funkcjonowania
itp. Konieczne będzie ustalenie dokładnej
liczby osób zamieszkujących nieruchomości.
Przeprowadzone to będzie w formie ankiet,
wypełnianych przez właścicieli posesji. To
wszystko oczywiście musi trwać i musi być

starannie dopracowane. Na pewno do końca
2012 roku nic w dotychczasowej organizacji
wywózki śmieci się nie zmieni. Gdy zmiany
będą dokonywane, wszyscy mieszkańcy
zostaną o tym szczegółowo informowani.
Ważne jest by wszystko przygotować nie tylko
zgodnie z prawem, ale także z pożytkiem dla
mieszkańców i naturalnego środowiska.
A.S.: Skoro o środowisku mowa, to
wczoraj właśnie wspólnota mieszkaniowa,
której jestem członkiem, podjęła decyzję
o termomodernizacji budynku, ale także
o osunięciu azbestu, którym pokryty jest
budynek. Jakie są szanse na skorzystanie
z dotacji na jego usunięcie? Stosowny
wniosek do gminy został złożony.
P.I.: Przyjmujemy te wnioski do 30 marca. Później decyzję o wdrożeniu programu
podejmie Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jestem
przekonany, że wniosek naszej gminy
zostanie pozytywnie rozpatrzony i także
pana wspólnota mieszkaniowa skorzysta
z tych ulg. Gmina po przyznaniu środków
z programu zorganizuje przetarg na usunięcie i wywózkę azbestu. Jeśli to np. będzie
dach, to oczywiście po zdjęciu go przez tę
wybraną ﬁrmę prace i modernizacja leżeć
już będą po stronie właścicieli.
A.S.: Jasne. Tradycyjnie na koniec
jeszcze odrobina prywaty – co z wodą na
Składowej 5a. Wymieniliśmy na własny
koszt rury w budynku, wymienione zostały
przez POMAK ﬁltry w stacji uzdatniania,
a wody na wyższych piętrach budynku jak
nie było, tak nie ma – aby być precyzyjnym
ta woda bywa, ale sporadycznie. Czy w ogóle jest szansa na poprawę w tym względzie?
Nie można np. podnieść ciśnienia, żeby
woda docierała do mieszkań?
P.I.: Problem nie jest łatwy. Gdyby to
tylko chodziło o podniesienie ciśnienia,
ale niestety nie w tym leży problem. To
ciśnienie powinno wynosić ok. 6 atmosfer,
ale okazuje się, że gdy nawet zwiększamy
ciśnienie wyjściowe to i tak w budynku jest
ono niewystarczające, a liczniki wskazują
ogromne zużycie wody. Oznacza to, że
gdzieś ta woda po drodze ucieka. Cały czas
próbujemy ustalić miejsce, w którym ta
woda ginie. Problem polega na tym, że rury
znajdują się na terenach zakładowych kolei
na głębokości dochodzącej do 4 m. Obecnie
wyłączamy czasowo kolejne odcinki na
tym terenie, aby zlokalizować precyzyjnie
miejsce, gdzie ta woda nam znika. Na pewno nie ustaniemy, aż problem nie zostanie
rozwiązany.
A.S.: Cóż , trzymam Pana za słowo
i dziękuję za rozmowę.
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Lubuski Wawrzyn Naukowy
Dr Daniel Koteluk – mieszkaniec Czerwieńska został laureatem VII Lubuskiego Wawrzynu Naukowgo. Jury przyznało tę
nagrodę za publikację „W nowych realiach. Wieś zielonogórska w latach 1945-1956”. Gratulujemy sukcesu!
Marek Ordyłowski
i Wiesław Hładkiewicz. Laureatką Lubuskiego Wawrzynu
Literackiego z kolei
została Beata Patrycja Klary za tomik
poetycki „Zabawa
w chowanego”, „Zeszyty poetyckie”,
Gniezno 2011. Daniel Koteluk jest
mieszkańcem Czerwieńska. Ukończył
Beata Patrycja Klary i Daniel Koteluk – laureaci tegoroczdzienne studia doknych Lubuskich Wawrzynów
toranckie na Uniwersytecie Zielonogórskim. Obecnie „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodojest zatrudniony w Miejsko-Gminnej wej”, „Rocznik Historycznego Muzeum
Bibliotece Publicznej, która w swoich Historii Polskiego Ruchu Ludowego”,
zbiorach posiada, oprócz nagrodzo- a także w „Zeszytach Historycznych”
nej książki, inne artykuły autorstwa w Paryżu. Zapraszam zainteresowaDaniela Koteluka poświęcone m. in. ne osoby do zapoznania się z tymi
dziejom Czerwieńska w latach 1945- publikacjami.
1956, a także ks. Ludwikowi Musze
(współautor Paweł Karp). Wiele z nich
Bożena Tietz
zamieszono m.in. na łamach czasopism:
Dyrektor MGBP w Czerwieńsku

JORGE Cross
Nieformalna, czerwieńska grupa amatorów biegania dorobiła się swej nazwy
– odtąd będą występować jako „Ronin Czerwieńsk”. I już 28 kwietnia planują
zawody - JORGE Cross.
Współorganizatorami są Hala Sportowa „Lubuszanka”, Klub Zdecydowanych
Optymistów oraz Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku,
natomiast Partnerem Biegu jest JORGE
Sp. z o.o. (www.jorge.com.pl).
Co stawiają sobie za cel? W regulaminie czytamy: popularyzacja biegania, jako
najprostszej formy rekreacji ﬁzycznej;
promocja Gminy Czerwieńsk; propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokal-
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nej społeczności i przybliżenie wszystkim
grupy biegowej „Ronin” Czerwieńsk.
Trasa biegu przełajowego została wytyczona na terenach leśnych wzdłuż cieku
wodnego „Strużyna” i górnego zbiornika
(swoją drogą, czas chyba nazwać nasze
akweny…) i liczy dwa okrążenia po
6,5 km (bieg główny) lub jedno (bieg
hobby). Odbędą się również biegi w ramach akcji „Polska Biega” dla uczniów
SP Czerwieńsk.
W biegu uczestniczyć mogą osoby od
16 roku życia a zapisać się już można na
www.super-sport.com.pl/zapisy (to strona
ﬁrmy pomiarowej czasu) lub w Biurze
Biegu (Hala „Lubuszanka”) w dniu zawodów. Uzyskane wyniki (w różnych
kategoriach z biegu głównego) zaliczone
zostaną do klasyﬁkacji Grand Prix Woje-

wództwa Lubuskiego w Długodystansowych Biegach Ulicznych i Przełajowych.
Z wszelkimi pytaniami można zwracać
się do Hali: lubuszanka@o2.pl oraz
www.lubuszanka.pl
A czym żyła ostatnio Hala Sportowa? 4,5 oraz 11 lutego odbywały się tu
Mistrzostwa Województwa Lubuskiego
Oldboyów w piłce nożnej. W dniach 20
– 24 lutego Uczniowski Klub Piłkarski
z Zielonej Góry prowadził w Czerwieńsku
obóz sportowy. Dwukrotnie nocowali goście z zaprzyjaźnionego Suzdalu. A przez
pierwszy tydzień ferii nauczyciele Gimnazjum prowadzili zajęcia sportowe dla
zainteresowanych uczniów.
Natomiast Zakład Linii Kolejowych
Zielona Góra przeprowadził tu 2 marca
I Halowy Turniej Piłki Nożnej o puchar
dyrektora PKP PLK s.a. Do rozgrywek
stanęło 7 drużyn: Zbąszynek, Czerwieńsk, Rzepin, Żagań, Kostrzyn,
Krzyż i Biuro Zakładu. Zwyciężył
Zbąszynek przed Biurem, Krzyżem
i Czerwieńskiem.
D. Grześkowiak

Fot. Janusz Życzkowski

W dniu 8 lutego 2012 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej
Górze obradowało Jury konkursu VII
Lubuskiego Wawrzynu Naukowego
(przewodniczący prof. zw. dr hab. Wojciech Strzyżewski z Uniwersytetu Zielo
nogórskiego). Spośród 22 zgłoszonych
opracowań naukowych poświęconych
Środkowemu Nadodrzu bądź obejmujących obecne województwo lubuskie nominowano do tej nagrody cztery z nich.
Ostatecznie 23
lutego tego
roku Jury uhonorowało tą
nagrodą Daniela Koteluka za książkę
pt. „W nowych
realiach. Wieś
zielonogórska
w latach 19451956”, którą
zrecenzowali
profesorowie:

Wizyta w Gimnazjum
W czasie wizytacji czerwieńskiej parafii, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stefan
Regmunt zaszczycił swą obecnością Gimnazjum im. Jana Pawła II. 28 lutego, wraz
z księdzem proboszczem Pawłem Koniecznym, odwiedził naszą szkołę.
Po powitaniu przez dyrektor Magdalenę Grysiewicz, uroczyste spotkanie
rozpoczął chór In Solido pod kierunkiem
Renaty Antosik, a następne dostojnego
gościa przywitali uczniowie, którzy
w swym wystąpieniu przygotowanym pod
okiem księdza Adama Firaka, nawiązali
do postaci patrona naszej szkoły.
Z kolei Ksiądz Biskup w swym słowie skierowanym do młodzieży zwrócił
uwagę na problemy wieku dorastania,
dokonywania wyborów, wchodzenia
w wiek dorosłości. Okres buntu, kształtowania się charakterów wymaga szukania
pomocy, wybierania sobie życiowych

przewodników, a nimi z powodzeniem
mogą być nauczyciele. Jakże aktualne
jest zawołanie Jana Pawła II: „Nadszedł
czas, aby zabłysło Wasze światło”.
Następnie, podczas spotkania z nauczycielami i pracownikami Gimnazjum,
Ksiądz Biskup nawiązał do duszpasterskiego, tegorocznego ogólnopolskiego
hasła: „Kościół moim domem”. Podziękował za trud wychowania i życzył
sukcesów w dalszym działaniu dla dobra
młodego pokolenia. Wizytę zakończyło
udzielenie błogosławieństwa całej społeczności szkolnej.
D. Grześkowiak

Biskup też był

kapitanem!
Bądź pozdrowiony gościu nasz… Takimi
słowami pracownicy i uczniowie liceum w Czerwieńsku powitali 28 lutego
br. ks. Biskupa Stefana Regmunta, który
odwiedził naszą placówkę.
Były przemówienia i kwiaty, był
poczęstunek, ale największe wrażenie
wywarli uczniowie - kadeci, którzy pod
okiem kpt. rez. Andrzeja Jabłońskiego
zorganizowali apel z uroczystą deﬁladą.
Ksiądz Biskup wspominał swój pobyt
w wojsku, które opuścił w stopniu kapitana. Bawił nas zabawnymi historyjkami.
Wykazał żywe zainteresowanie szkołą.
Mamy nadzieję, że nasz Szacowny
Gość będzie wspominał pobyt w naszej
szkole choć w połowie tak miło, jak my.
Dla nas na pewno pamiątką pozostanie
niezwykle sympatyczny wpis do Kroniki
Szkoły. Dziękujemy ks. Biskupowi, ks.
Sekretarzowi, ks. Proboszczowi i ks.
wikaremu za wizytę, a uczniom gratulujemy postawy.
A. Januszewicz

Bezpieczni razem
W dniu 10 lutego 2012 r. uczniowie I klasy policyjnej LO w Czerwieńsku spotkali się
z uczniami klas I-IV Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku, aby podzielić się z nimi
wiedzą na temat zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią.
W dniu 10 lutego 2012 r. uczniowie
I klasy policyjnej LO w Czerwieńsku
spotkali się z uczniami klas I-IV Szkoły
Podstawowej w Czerwieńsku, aby podzielić się z nimi wiedzą na temat zasad
bezpiecznego zachowania się w szkole
i poza nią. Termin spotkania nie był przypadkowy, ponieważ przypadł na ostatni

dzień nauki przed feriami i dlatego tak
ważne było, aby przypomnieć dzieciom,
jak bezpiecznie zachowywać się w czasie
zimowego odpoczynku. Spotkanie odbyło
się w ramach realizowanego przez szkołę
programu „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń”. Przyszli policjanci przeszkolili uczniów podstawówki, jak ustrzec się
kradzieży, uniknąć napaści
i zachowywać anonimowość
w kontaktach w Internecie. Pokazano również kilka
sposobów samoobrony oraz
postępowania w przypadku
kontaktu z osobami obcymi.
Dzieci bardzo chętnie dzieliły
się swoimi spostrzeżeniami
z życia codziennego i zadawały mnóstwo pytań, na które
przyszli funkcjonariusze bar-

dzo chętnie odpowiadali. Na zakończenie
każde dziecko otrzymało przygotowane
wcześniej wizytówki z najważniejszymi
numerami alarmowymi.
Licealiści (A. Szałankiewicz,
A. Michta, J. Matuszewska, J. Pietrzkowicz, D. Lelokas, D. Żuraw, A. Pertko)
byli bardzo zadowoleni, że mogli podzielić
się swoją wiedzą z dziećmi tym bardziej,
że wielu z nich deklaruje chęć wstąpienia
do policji i pomocy szczególnie tym najmłodszym obywatelom. Byli mile zaskoczeni ilością pytań ze strony dzieci i ich
serdecznością oraz przygotowanym przez
uczniów klas II Szkoły Podstawowej specjalnym przedstawieniem, jak bezpiecznie
zachowywać się w czasie ferii zimowych.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie do
szkoły i liczymy na dalszą współpracę.
Anna Lipecka
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W pasje inwestujemy z pasją
Od 2010 roku dzieci z pięciu szkół wchodzących w skład Gminy Czerwieńsk biorą udział w innowacyjnym projekcie
pt. „Szybciej, dalej i w górę. Wysoka jakość oświaty w Gminie Czerwieńsk”. W dwunastu zadaniach bierze udział
800 uczniów. Przygotowana dla nich oferta jest niezwykle bogata, a szczególnym zainteresowaniem cieszą się oczywiście wycieczki
i dłuższe wyjazdy. O inwestowaniu w rozwój uczniowskich pasji z dyrektor ZEAO – Danutą Tomaszewską rozmawia Paulina Gajna.
P.G.: Jaki był cel skonstruowania
wniosku aplikacyjnego i realizacji projektu
„Szybciej, dalej i w górę...” w szkołach?
Danuta Tomaszewska: Głównym
celem złożenia wniosku aplikacyjnego i
realizacji projektu w szkołach było to, aby
stworzyć młodym osobom szansę spędzania czasu poza szkołą w sposób ciekawy i
kreatywny. Pragnęliśmy pomóc dzieciom
rozwijać zainteresowania, wykorzystując w
mądry, przemyślany sposób czas wolny.
Istotne jest też to, aby uczniowie,
realizując swoje pasje, umiejętnie korzystali z dóbr kultury i czynili to pod okiem
profesjonalistów. Cieszy mnie to, że
prowadzący zajęcia stają się mentorami,
przewodnikami, którzy uczą młodego
człowieka eksplorowania świata i korzystania z jego dobrodziejstw. Są za swoją
pracę godziwie wynagradzani.
Należy dodać, że realizacja projektu
zakłada także elementy preorientacji zawodowej, gdyż młodzież gimnazjalna ma
okazję jeździć na wycieczki do różnych zakładów pracy, laboratoriów, itp. Dużą rolę
w projekcie odgrywają wycieczki. Dzięki
nim, a szczególnie tym zagranicznym uczniowie mają możliwość uczenia się języka
obcego poprzez działania praktyczne.
P.G.: Czy cel ten został zrealizowany?
D.T.: Mogę śmiało powiedzieć, że
już w pierwszym roku realizacji projektu
wymienione przeze mnie cele zostały zrealizowane. Należy dodać, że prowadzimy
monitoring i ewaluację zajęć. Dzięki nim
przedsięwzięcie rozwija się i, co najważniejsze, zdobywa nowych zwolenników.
Zarówno osoby realizujące zajęcia, jak i
ich uczestnicy zgłaszają nowe pomysły,
które są poddawane ocenie i wprowadzane w życie. Rodzice bardzo interesują się
przebiegiem wszystkich proponowanych
form. Oczywiście szczególnie zaciekawieni są oni kryteriami rekrutacji dzieci
do udziału w wycieczkach, wyjazdach
organizowanych w czasie wakacji i ferii.
Cieszy mnie to, że przyjęte wspólnie wyznaczniki zostały zaakceptowane.
P.G.: Co zyskują dzieci, biorąc udział w
zajęciach pozalekcyjnych oraz wyjazdach
organizowanych w ramach projektu?
D.T.: Według mnie uczniowie mają możliwość poznania własnych zainteresowań i
pasji. Dzięki temu, że w projekcie uczest-
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niczą dzieci z pięciu szkół wchodzących
w skład Gminy Czerwieńsk, nawiązywane
są nowe znajomości. Osoby w tym samym
lub w różnym wieku kształcą umiejętność
współdziałania za sobą. Poznając starszych
kolegów, dostrzegają, że warto podjąć naukę
w okolicznym gimnazjum. Nierzadko obserwuje się sytuację polegająca na tym, że podczas krótszego lub dłuższego wyjazdu starsi
uczą młodszych. Można zatem powiedzieć,
że ma to aspekt wychowawczy.
Najistotniejsze jest jednak to, że,
biorąc udział w zajęciach pozalekcyjnych, prowadzonych w dużym stopniu
za pomocą metod aktywnych, uczniowie
uczą się umiejętnego korzystania z dóbr
kultury i techniki. Nabywają wiedzę, jak
czynnie i mądrze uczestniczyć w życiu
turystycznym. Pragniemy bowiem pokazać młodzieży, że warto czasem wyłączyć
komputer i telewizor i wykorzystać czas
wolny, by nauczyć się czegoś nowego,
odkryć drzemiący z niej talent.
P.G.: Jak ocenia Pani współpracę z
osobami prowadzącymi zajęcia?
D.T.: Jak w każdej dużej grupie jest
zespół inicjujący różne przedsięwzięcia.
Są to tzw. innowatorzy, społecznicy.
Poddają oni nowe pomysły, chętnie dzielą
się swoimi spostrzeżeniami oraz bogatym
doświadczeniem dydaktycznym, organizacyjnym, itp. Grupa druga, to nauczyciele, którzy bardzo rzetelnie realizują swoje
zadania i obowiązki. Oceniając ich pracę,
nie mam żadnych zastrzeżeń.
P.G.: Na ile przedsięwzięcia podej-

mowane w ramach projektu są innowacyjne?
D.T.: W odniesieniu do Gminy Czerwieńsk projekt ten jest w całości innowacyjny. Jest to przedsięwzięcia duże, trudne.
Działania bowiem przeprowadzane są w
pięciu szkołach. W dwunastu zadaniach
bierze udział aż 800 uczniów. Biuro
projektu znajduje się w Czerwieńsku.
Pracownicy zajmują się koordynowaniem
wszystkich działań związanych z realizacją
poszczególnych zadań. To duże wyzwanie.
Uważam jednak, że można temu podołać,
a wszystko zakończy się sukcesem.
P.G.: Czy polskim szkołom potrzebny
jest udział w projektach?
D.T.: Jestem zwolenniczką wszechstronnej edukacji dzieci i młodzieży, umożliwiania
im permanentnego rozwoju. Wiąże się to jednak z kwestią ﬁnansową. Gmina Czerwieńsk
posiada określony budżet, który trzeba odpowiednio zagospodarować i spożytkować. Nie
ma w nim pieniędzy na zajęcia dodatkowe.
Ważne jest jednak to, aby dzieci mogły w
takowych uczestniczyć. Trzeba więc zabiegać o pozyskanie środków unijnych. Zawsze
zachęcam nauczycieli, dyrektorów szkół do
sięgania po takie źródła ﬁnansowania. Jest to
lokata najbardziej intratna, bo inwestujemy
w ucznia i jego edukację. Potrzebne nam
jest mądre i wszechstronnie wykształcone
społeczeństwo.
P.G.: Wierzymy, że powstaną następne, ciekawe projekty, które staną się
kolejną inwestycją w ucznia. Dziękuję
za rozmowę.

Kolędowanie Leśniowianek
W niedzielę 29 stycznia b. zespół
„LEŚNIOWIANKI” za namową i pozwoleniem Księdza Proboszcza z Paraﬁi
Leśniów Wielki wyśpiewał piękne polskie
kolędy i pastorałki na koncertach w Trzebulach, a także w Łagowie.
Wcześniej zespół brał udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek
w UM w Zielonej Górze, a także wystąpił
na świątecznym koncercie bożonarodzeniowym w Zielonej Górze.
W imieniu swoim jak i zespołu „LEŚNIOWIANKI” pragnę bardzo podzięko-

wać tym wszystkim, którzy nie szczędzili
nam pochwał i życzyli dalszych sukcesów
muzycznych.
Iwona Klamecka

Kółko historyczno - regionalne
Minął pierwszy rok realizacji projektu „Szybciej, dalej i w górę – wysoka jakość
oświaty w gminie Czerwieńsk”. Chciałem podzielić się wrażeniami z organizowania
i prowadzenia zajęć w ramach działalności turystyczno – regionalnej, za którą
byłem w tym projekcie odpowiedzialny.
Od marca do grudnia 2011 roku uczniowie wszystkich szkół podstawowych
z terenu gminy Czerwieńsk uczestniczyli
w zajęciach kółka historyczno – regionalnego. Podczas nich poznawali najważniejsze fakty z dziejów miejscowości gminy
Czerwieńsk, oglądali oryginalne źródła
historyczne, w tym zdjęcia, pocztówki
oraz mapy, mieli możliwość uczestniczenia w spacerach po miejscowościach, podczas których porównywano obecny stan
zabudowy z tym, istniejącym dawniej. Zajęcia dały uczestnikom sposobność
do interesującego
spędzania wolnego czasu, stały się
okazją do rozwijania własnych pasji,
poszerzania wiedzy i umiejętności z tak ważnego
przedmiotu jakim
jest historia.
Bardzo ciekawymi były także wyjazdy edukacyjne, organizowane w ramach
wspominanej działalności turystyczno
– regionalnej. Pierwszy, który odbył się
28 września 2011 roku, zorganizowany został do Poznania. Pisałem o nim
w jednym z poprzednich wydań naszego
lokalnego miesięcznika. Po nim odbyła
się wycieczka do Berlina, o niej też już
wcześniej wspominano. Kolejne wyjazdy miały miejsce w listopadzie i grudniu 2011 roku. 23 listopada uczniowie

klas czwartych ze szkoły podstawowej
w Czerwieńsku uczestniczyli w wycieczce do Zielonej Góry. Oprowadzani
przez przewodnika PTTK, p. Grażynę
Kulczycką, w ciekawy sposób poznawali historię tej stolicy województwa lubuskiego. Wizyta w Muzeum Ziemi Lubuskiej, gdzie zwiedziliśmy ekspozycję
poświęconą dziejom winiarstwa, stała się
kolejnym ważnym punktem programu.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła
się wystawa średniowiecznych tortur. Na
zakończenie wyjazdu uczestnicy
zjedli ciepły posiłek i pociągiem
(także frajda dla
wielu) wrócili do
Czerwieńska. 30
listopada podobną
wycieczkę odbyli
uczniowie szkoły podstawowej
w Nietkowicach.
Z kolei 10 grudnia 2011 roku grupa
40 uczniów udała się na wycieczkę
do Poznania, gdzie obok Muzeum Archeologicznego, spaceru po mieście,
udekorowanego pięknymi lodowymi
rzeźbami, zwiedzili Palmiarnię Poznańską, z jej rzadkimi okazami fauny
i ﬂory. 7 dni później uczniowie z kółka
„Zielony Patrol” ze szkoły podstawowej
w Czerwieńsku odwiedzili tym razem
Palmiarnię Zielonogórską oraz Muzeum
Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Wszystkie wyjazdy należy uznać za
udane. Świadczą o tym opinie samych
uczestników i ich rodziców. W ten sposób
zdobywania przez uczestników projektu
rzetelnej wiedzy i umiejętności z różnych
dziedzin, promowaliśmy zdrowy tryb
życia i ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu po zajęciach lekcyjnych. Przy
tej okazji chciałbym także podziękować
wszystkim, którzy pomagali mi w organizacji i sprawowali opiekę nad uczniami
w czasie wyjazdów.
Rozpoczął się kolejny rok realizacji projektu. Na uczestników czekają
przygotowane przeze mnie: nowy cykl
zajęć historycznych i kolejne wycieczki
historyczno – regionalne. Uczniowie klas
czwartych szkół podstawowych z Leśniowa Wielkiego i Nietkowa pojadą do Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze,
natomiast kolejni uczniowie z wszystkich
szkół podstawowych w gminie będą
mieli okazję pojechać na wycieczki do
Poznania bądź Berlina. Przed nami więc
ponownie ciekawy dla uczniów rok z historią regionalną.
Przemysław Góralczyk

nr 236 • 03.2012

U NAS

7

Wspomnienia, wspomnienia...
W dniach 14 - 24 lutego odbyła się kolonia w Murzasichle, wiosce położonej na
granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, 10 km od Zakopanego. W wyjeździe
wzięli udział uczniowie klas 4 - 6 szkół podstawowych i gimnazjaliści z gminy
Czerwieńsk w ramach projektu ,,Szybciej, dalej i w górę – wysoka jakość oświaty
w Gminie Czerwieńsk”. Naszymi opiekunami byli pracownicy biura turystycznego
„Fidest – Travel”.
Pierwszy dzień upłynął nam na podróży i zakwaterowaniu. Kolejnego dnia,
po śniadaniu zostaliśmy podzieleni na
grupy językowe. Każdy uczestnik losował
karteczkę i w ten sposób dowiadywał się,
czy jest w grupie angielskiej, czy w niemieckiej. Traﬁłam do grupy z językiem
angielskim. Rano grupa niemiecka miała
zajęcia świetlicowe, plastyczne i basen,
a my po południu. Wieczorem mieliśmy
dyskotekę.

Na kolonii przebywała z nami 12 osobowa grupa Rosjan z Suzdalu, naszej
gminy partnerskiej. Byli to gimnazjaliści,
z którymi mogliśmy porozumiewać się po
angielsku. Byli bardzo przyjaźni i niczym
nie różnili się od nas.
Następnego dnia grupami językowymi jeździliśmy do wypożyczalni sprzętu
zimowego. Potem pięć dni uczyliśmy się
jazdy na nartach, a trzy dni trwały zajęcia
językowe.
20 lutego jedna grupa miała
wejście na Polanę Rusinową, a dzień
później druga. Widok z tej polany
jest wspaniały, po prostu zachwycający. 22 lutego grupa angielska
przed południem miała wejście na
Gubałówkę. Mogliśmy stamtąd
podziwiać wspaniałe Zakopane
i niezwykły Giewont. Widoczność
dopisała na tyle, że oglądaliśmy
„śpiącego rycerza” ułożonego z gór
przy Giewoncie. Grupa niemiecka

Ferie nie tylko „U Aniołka”...
Ferie zimowe, to dwutygodniowy okres wolny od zajęć szkolnych, aby uczniowie
mogli się zrelaksować po ciężkim okresie nauki i przygotować się do kolejnych
kilku miesięcy ciężkiej pracy. Od pierwszych dni ich trwania realizowane były
działania związane z projektem „Szybciej, dalej i w górę – wysoka jakość oświaty
w gminie Czerwieńsk”.
W ramach tego przedsięwzięcia 169
dzieci ze szkół gminy Czerwieńsk już po
raz drugi miały okazję wyjechać na obóz
zimowy rekreacyjno-lingwistyczny, tym
razem do Murzasichle koło Zakopanego.
W kadrze nie zabrakło wykwaliﬁkowanych wychowawców, instruktorów, nauczycieli języków, którzy opiekowali się
i organizowali różne atrakcje dla naszych
uczniów. Była nauka i szlifowanie umiejętności narciarskich, wycieczki po szklakach górskich, elementy nauki języków
obcych w formie gier i zabaw. Zajęcia
były tak zaplanowane, żeby w niebanalny
i czynny sposób spędzić czas wolny od nauki. Urokliwa zimowa aura Zakopanego
pozwoliła na spędzenie 10 niezwykłych
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dni, które pozwoliły poznać się bliżej
młodzieży, zdobywać nowe umiejętności
w sportach zimowych i nie tylko, podziwiać piękne, urokliwe krajobrazy, uczyć
się samodzielności, działania w grupie,
uczyły odpowiedzialności i pokonania
własnych słabości. Wieczorami ośrodek
„U Aniołka” tętnił życiem, były wspólne dyskoteki, pląsy, zajęcia artystyczne
w których dzieci miały szansę ujawnić
swoje talenty i poczucie humoru.
Drugie działanie projektowe na spędzenie ferii zimowych polegało na
zorganizowaniu półkolonii stacjonarnej
w Zielonej Górze, którą prowadziła
szkoła językowa ELS. Młodsi uczniowie
ze wszystkich szkół z terenu naszej gmi-

zaś, po południu jechała do Zakopanego.
Ostatniego dnia kolonii grupa niemiecka była na Gubałówce, a my w Zakopanem. Muszę przyznać, że miasto
ma w sobie „to coś”. Zwiedziliśmy pełne
ludzi i uroku Krupówki. Gdy wyjeżdżaliśmy z Zakopanego, widzieliśmy skocznie,
z których jeszcze niedawno skakał Adam
Małysz. Wieczorem, po kolacji pan
kierownik ogłosił ostatnią ciszę nocną.
Zaczynała się dopiero od 24:00. Wszyscy
byliśmy szczęśliwi, bo ten ostatni raz
mogliśmy spotkać się w pokojach, pożartować i podzielić się wrażeniami.
24 lutego wieczorem dotarliśmy do
Czerwieńska i wróciliśmy do domów.
Moim zdaniem na kolonii było świetnie. Jestem zachwycona tym, że byłam
w Murzasichle, nauczyłam się jeździć
na nartach i powtórzyłam wiadomości
z angielskiego. Było super!
Kornelia Pukacka

ny miały okazję ciekawie spędzić czas.
Codziennie były dowożone do siedziby
ELS w Zielonej Górze gdzie pod fachową opieką spędzały czas do popołudnia.
Podczas półkolonii odbywały się zajęcia
integracyjne, językowe. Dzieci zwiedzały muzeum, szukały Bachusików, były
w teatrze, kinie na Sali zabaw, spotkały
się ze strażnikiem granicznym, który zaprezentował pokaz tresury psów. Całość
uświetnił Bal w Palmiarni. Uczniowie
brali udział w licznych konkursach, warsztatach, wróciły z licznymi zdobytymi
dyplomami i nagrodami.
Uczniowie gminy Czerwieńsk spędzili ciekawe ferie dzięki projektowi
„Szybciej dalej i w górę”, którego cele
z pewnością zostały w pełni zrealizowane. Wielkie podziękowanie w imieniu
uczniów i ich rodziców należą się pani
dyr. Danucie Tomaszewskiej i całemu
zarządowi projektu za zaangażowanie
i kreatywność w działaniach podejmowanych w zorganizowanie zimowego
wypoczynku, jak również w realizacji
całego projektu.
M. Stolińska
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PRZEDSZKOLE W CZERWIEŃSKU

PÓŁROCZE

JUŻ ZA NAMI…
Nie wiadomo kiedy minęło sześć miesięcy realizacji projektu Klucz do sukcesu
Twojego dziecka współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przedszkole, jak sama nazwa wskazuje, wypełnia przestrzeń czasową małego człowieka do momentu przejścia
do szkoły. Wypełnia - opiekując się nim,
wychowując i edukując. Edukacja przedszkolna ukierunkowana jest na rozwijanie
kompetencji, które stanowią podstawę
przyswajania wiedzy – tj. umiejętności
koncentrowania uwagi i zapamiętywania
informacji. To fundament sukcesu dziecka
w szkole. Kształcenie tych umiejętności
w młodym wieku powinno się odbywać
poprzez zabawę, która dostarcza dziecku wiele radości i w której aktywnie
uczestniczy.

Projekt znakomicie wpisuje się
w powyższe założenia. Dzięki środkom unijnym Przedszkole pozyskało
nowatorski program wychowania przedszkolnego, z bardzo bogatym zapleczem
dydaktycznym, kształcący umiejętność
uczenia się. Wg twórców programu
gotowość szkolna, o której w ciągu
ostatnich lat bardzo głośno, nie musi
oznaczać opanowania umiejętności
czytania, pisania i liczenia. Gotowość
szkolna to gotowość nauczenia się,
jak czytać, pisać i liczyć. Dzisiejsze
Przedszkole daje naszym dzieciom taką
szansę. Mamy wykwaliﬁkowaną kadrę,
zaplecze i przekonanie iż, „Nie ma nic
bardziej praktycznego, niż dobra teoria”.
Tworzymy właściwy klimat edukacyjny
– warunki ku temu są znakomite, a cel
szczytny -wspomagamy dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień i kształtowaniu

Język angielski
Już 6 miesięcy przedszkolaki uczęszczają na zajęcia języka
angielskiego realizowane w ramach projektu Klucz do sukcesu
Twojego dziecka. W trakcie spotkań najmłodsi uczniowie poznają podstawowe zwroty i wyrażenia w języku obcym. Każda
lekcja to ogromna dawka frajdy i zabawy. Dzieci poznały już
wiele zabaw i gier, choćby Czarownicę, Boba Budowniczego
i Pająka. Znają wiele kolorów i zwierząt. Potraﬁą przedstawić
się, liczyć i reagować na proste komendy wydawane w języku angielskim. Bawią się i śpiewają w towarzystwie znanego
brytyjskiego towarzysza – psa Bingo.
Jesteśmy jedynym przedszkolem w województwie lubuskim,
w którym na zajęciach wykorzystywany jest system dydaktyczny
Play me & learn. Pracujemy także z laptopami i nowoczesną
tablicą interaktywną. Taka nauka to prawdziwa przyjemność!
Anna Ambrożuk
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czynności intelektualnych potrzebnych
na dziś i dalszą edukację.
Pracy jest dużo, satysfakcja ogromna.
Głównym celem projektu jest zmniejszenie
nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej i podniesienie jakości tejże edukacji. Aby ten cel osiągnąć uelastyczniono
i dostosowano ofertę przedszkola do rzeczywistych potrzeb dzieci i rodziców. Edukacją
przedszkolną objęto 42 dzieci w wieku 3-5l
dotychczas nieuczęszczających do przedszkola – dla tych dzieci utworzono dodatkowy oddział przy ul. Kwiatowej. Wydłużono
czas funkcjonowania oddz. „0” z 5h do 7h
dziennie. Celem zwiększenia kompetencji
językowych i rytmiczno - tanecznych zaproponowano wszystkim dzieciom udział
w bezpłatnych zajęciach języka angielskiego, tańca i rytmiki. Wprowadzono innowacyjny program preorientacji zawodowej,
dostosowany oczywiście do możliwości
dzieci. Przedszkole wzbogaciło się o nowe
sprzęty, zabawki, pomoce dydaktyczne,
laptopy, tablicę interaktywną. W tym półroczu dzieci będą korzystały z bezpłatnych
wyjazdów terenowych, odwiedzą zakłady
rzemieślnicze w Zielonej Górze.
„Istota ludzka jest możliwością”( Merab Mamardashvili) – czy uda nam się ją
poznać i rozwinąć?
Beata Zawada, Dorota Nowicka

Muzyka w różnych odsłonach
Minęło już kilka miesięcy od pierwszych
spotkań dzieci z muzyką w różnych jej odsłonach, a mających miejsce na zajęciach rytmiczno-umuzykalniających realizowanych
w ramach projektu KLUCZ DO SUKCESU
TWOJEGO DZIECKA. Nasuwa się więc
wiele pytań i reﬂeksji: co dały dzieciom te
zajęcia?, w czym im pomogły?, czego nauczyły?, czy spełniają ich oczekiwania?...
i wiele innych. Jest jednak kilka aspektów,
które niezaprzeczalnie wiodą prym.
Przede wszystkim dzieci w radosnej
atmosferze, dzięki zabawom, którym
przede wszystkim towarzyszyła muzyka, poznały tajemnice komunikacji
interpersonalnej w postaci „języka
ciała”, pozbyły się nieśmiałości,
a z drugiej strony nabyły pewności
siebie i przekonania o swojej niepowtarzalności i wyjątkowości. Zabawy integracyjne były
znakomitą okazją do tworzenia się więzi społecznych oraz
rozwijania umiejętności współdziałania zarówno z dorosłym
jak i rówieśnikami. Dzieci nauczyły się doskonale reagować
na umówione sygnały muzyczne, sprawnie formować różne
ustawienia, bezpiecznie przemieszczać się po sali, właściwie
interpretować charakter i nastrój prezentowanej muzyki, itp.
Młodsze przedszkolaki rewelacyjnie opanowały umiejętność
rozpoznania instrumentów perkusyjnych i ich brzmienia, jak
również akompaniowania na nich do piosenek, wierszyków

rytmizowanych i wyliczanek.
Zabawy twórcze pozwoliły
im z kolei dać upust fantazji i ujawnić ich
zdolności aktorskie, taneczno - ruchowe
i wokalne. Wszystkie te umiejętności dzieci miały możliwość zaprezentowania podczas różnych wystąpień przed rodzicami,
babcią i dziadkiem, gośćmi na konferencji
jak również podczas I Przeglądu Talentów
Dziecięcych naszego przedszkola, który
odbył się w MGOK w Czerwieńsku.
Starsze dzieci poznały jeszcze więcej
tajników muzycznego świata - pojęć,

„Dwóm tańczyć się zachciało…”
Po kilku miesiącach zajęć tanecznych
w grupach 3-4 i 5-latków („Kaczuchy”,
„Elfy” i „Leśne Ludki”) można zauważyć, iż są tańce i zabawy taneczne, które
sprawiają dzieciom najwięcej radości i są
łatwe do wykonania, oraz te, które sprawiają przedszkolakom więcej trudności
i często też nie wywierają większego,
pozytywnego wrażenia na
dzieciach.
Bez względu na wiek,
w każdej z tych trzech
grup, ulubione tańce to te bazujące, choć
w niewielkim stopniu
na swobodnym ruchu, bez narzuconych
konkretnych kroków,
choć z niewielkimi
wskazówkami nauczycielki. Ponadto widać
duże postępy u dzieci
w tańcach, w których
ważna jest współpraca
z partnerem/partnerką lub całą grupą,
co początkowo, szczególnie w pracy
z najmłodszymi dziećmi, stwarzało
problemy. Najlepsze efekty uzyskują
przedszkolaki w ich ulubionych tańcach
parami dostosowanych do ich wieku,
a więc bazujących na przedszkolnych
piosenkach takich jak: „Dwóm tańczyć
się zachciało…”, „Jabłuszko z gruszką”
oraz w tańcach w kręgu lub rozsypce np.
do piosenek: „Nazywają mnie poleczka”,
„Krakowiaczek”. Coraz lepiej radzą sobie
też w tańcach integracyjnych, jednak
trzeba zmieniać nieco układy taneczne

nazw, znaków, instrumentów... a zdobyte doświadczenia potraﬁą doskonale wykorzystywać
podczas zabaw, quizów,
zagadek, konkursów. Zarażanie dzieci
muzyką i zachęcanie ich do dalszego jej
odkrywania to jeden z celów tychże zajęć.
Duże zaangażowanie dzieci na zajęciach
rytmiczno-umuzykalniajacych oraz ich
otwartość na różnorodne formy aktywności napawają optymizmem i utwierdzają
w przekonaniu, iż zajęcia te spełniają
swoje zadania.
Dorota Krzyżaniak

dostosowując trudności do umiejętności
dzieci, stosownie do wieku. Starsze grupy
są w stanie zmieniać pary podczas tańca
w określony sposób, młodsze grupy potrzebują jeszcze czasu, by posiąść tę umiejętność. Najważniejsze jednak, że da się
zauważyć u dzieci radość z tańca, a gdy
jakiś taniec nie wywiera na przedszkolakach pozytywnych emocji i nie zachęca
ich do poruszania się,
rezygnujemy z niego.
W końcu nie zawsze
to, co wydaje się ciekawe wg dorosłych,
jest interesujące dla
dzieci.
Ważnym elementem
zajęć tanecznych są też
krótkie zabawy relaksacyjne
i ćwiczenia oddechowe oraz
odpoczynek na koniec każdych
zajęć, co jest niezbędne do harmonijnego rozwoju dziecka.
Beata Fórmaniak

Warto było ćwiczyć
Prowadzone od 6 miesięcy zajęcia
taneczne w grupach: IV, VI pozwoliły
dokonać wstępnej oceny postępów dzieci.
Swoje umiejętności, zarówno „średniaki”,
jak i starsze dzieci prezentowały podczas
wielu uroczystości w przedszkolu oraz
w środowisku lokalnym, a były to: Pasowanie na starszaka, pokazy
taneczne podczas spotkania
z psychologiem, Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka,
Bal Karnawałowy oraz pre-

Czego uczy taniec?
Zajęcia taneczne w naszym przedszkolu mają w szczególności na celu
rozwój psychoruchowy dziecka. Taniec
kształtuje prawidłową sylwetkę, uczy
i doskonali precyzję ruchów, koordynację ruchową oraz świadomość własnego
ciała. Rozwija i wzmacnia również
u naszych dzieci szereg pozytywnych
cech tj. koncentrację, spostrzegawczość,
pamięć, systematyczność. Poprzez
poznanie zabaw i układów tanecznych do różnorodnej muzyki u dzieci
wykształciła się
wyobraźnia, inteligencja twórcza i kreatywność. Dzieci uczą
się wytrwałości,
odporności psychicznej, a także
szybkości uczenia
się i zapamiętywania. Najmłodsze dzieci pracując
w grupie stały się
bardziej komunikatywne. Dzieci
miały już swoje
pierwsze popisy
taneczne podczas „Przeglądów tanecznych” w Domu Kultury w Czerwieńsku,
a także w przedszkolu przed rodzicami
na spotkaniu z psychologiem, gdzie
pokazały jak taniec pomógł im nabyć
odwagi i pewności siebie, a także zdolności radzenia sobie w trudnych dla nich
sytuacjach. Nasze przedszkolaki lubią
tańczyć, taniec umożliwia im przeżycie radości, zadowolenia i satysfakcji
z własnej aktywności. Taniec jest dla
nich sposobem na przeżywanie i pokonywanie emocji. Na zajęciach tanecznych
w szczególności wykorzystuję nagrania
Polskiego Stowarzyszenia Animatorów
Zabawy – KLANZA, a także płyty z wydawnictwa „Śpiewające brzdące”.
Grażyna Czyż

zentacja talentów dziecięcych. Popisy
dzieci oraz ich umiejętności taneczne są
wspaniałym dowodem, iż taniec to jedna
z najlepszych form aktywności ruchowej,
poprzez którą kształci się umiejętność
poczucia rytmu, koordynacji ale także
wyrabia pewność samego siebie.
Bożena Gutor
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„Leśne Ludki” – grupa finansowana
przez Unię Europejską
Do tej grupy uczęszczają dzieci
3-5-letnie. Po półrocznej obserwacji
można stwierdzić, iż przedszkolaki,
we wszystkich sferach, poczyniły
ogromne postępy. Pięknie się zaadoptowały w nowym otoczeniu, przyswoiły zasady regulujące funkcjonowanie
wśród rówieśników. Potrafią zgodnie
się bawić, organizować sobie czas
wolny i po prostu cieszyć się swoją
obecnością.
Chętnie i z dużym zaangażowaniem
uczestniczą w zajęciach dodatkowych:
tanecznych, rytmiczno – umuzykalniających, języka angielskiego. Doskonale
bawią się przy realizacji programu „Klucz
do uczenia się”. Ulubione moduły to:
Program Literacki, Ruch Ekspresyjny
oraz Od Bazgrania Do Pisania. Nowością
jest dla nich także nauka czytania przy
wykorzystaniu metody Ireny Majchrzak.
Każde dziecko posiada kartonik ze swoim
imieniem, który jest dla nich bardzo ważny. Jest namacalnym dowodem istnienia
Kuby, Marysi, Kacpra w grupie Leśnych
Ludków.

A w ZERÓWCE…
Czas pracy, dzięki wsparciu EFS, jest
wydłużony o dwie godziny dziennie.
Co w tym czasie? Dzieci się bawią,
pracują, uczą.
Rozwojowi ulega ich sfera społeczna i emocjonalna. Poznają zasady
życia w społeczeństwie, zawierają
przyjaźnie. Jeżeli pojawiają się konflikty – starają się je rozwiązywać.
W przedszkolu dzieci uczą się też rozpoznawania
emocji i na-
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Niewątpliwą atrakcją są dla dzieci zajęcia
plastyczne. Początkowo prace były nieco
chaotyczne. Z czasem
ich poziom merytoryczny i estetyczny
znacznie się poprawił.
Dzieci z tej grupy są bardzo ciekawe otaczającego je świata. Zadają
dużo pytań, domagając się natychmiastowej odpowiedzi. Wiele nie
trzeba, aby rozbudzić ich zainteresowanie i aktywność.
Duży postęp można również zaobserwować podczas wykonywania
czynności związanych z samoobsługą.
Samodzielnie korzystają z toalety, spożywają posiłki. Większość dzieci potraﬁ
się samodzielnie ubrać lub przynajmniej
podejmuje taka próbę.

zywania ich, odpowiedniego reagowania na zachowania innych oraz kontrolowania swoich zachowań. Sprzyja
temu realizacja programu „Przyjaciele
Zippiego”.
Wiele uwagi poświęca się porozumiewaniu. Dziecko znajdujące się
w grupie rówieśniczej jest bardzo silnie
zmotywowane do nawiązywania kontaktów i komunikacji. Chce rozumieć
i być zrozumianym przez otoczenie.
Uczy się nie tylko mówić, ale i słuchać
(umiejętność bardzo przydatna w szkole). Również nauczyciel stwarza dzieciom wiele sytuacji
komunikacyjnych
i rozwijających
mowę.
Przygotowanie
do nauki pisania
i czytania jest zło-

Podkreślam, iż ze względu na rozbieżność wiekową, praca w grupie przebiega
przy uwzględnieniu poziomu trudności
oraz możliwości i umiejętności każdego
dziecka.
Magdalena Fuławka

żonym procesem i trwa przez kilka
lat. Dlatego wszelkie ćwiczenia, które
te zdolności kształcą są bardzo ważne.
Dzieci malują, rysują, lepią, wycinają,
przyklejają, piszą po śladzie, wykonują
szlaczki. Przygotowanie do nauki czytania obejmuje przede wszystkim rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
i słuchowej. W tym celu proponuje się
dzieciom wykonywanie szeregu zadań
i ćwiczeń. W wszystko po to, żeby w szkole było łatwiej. Nieocenioną pomocą jest
program „Klucz do uczenia się”.
Poprzez odpowiednie zabawy i zajęcia przedszkolaki są wprowadzane
w świat matematyki. Utrwalają znajomość podstawowych ﬁgur geometrycznych, ćwiczą orientację w przestrzeni,
klasyfikują, tworzą zbiory, zliczają,
uczą się myślenia i rozwiązywania problemów. W tym przypadku korzystamy
z modułu Matematyka
1 i 2. Uzupełnieniem
jest Logika 1 i 2.
Najprzyjemniejsze
są jednak stwierdzenia rodziców: „Trochę
go brzuch boli, ale tak
chciał iść dzisiaj do
przedszkola…”.
Dorota Nowicka,
Urszula Kamińska

Szkolne echo
czerwieńskiej podstawówki
„Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową moralność, nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego
uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym”
Janusz Korczak
Przytoczone powyżej słowa patrona
naszej szkoły niezwykle celnie określają
ideał ucznia - człowieka, jaki staramy się
promować wśród naszych wychowanków.
Mimo wielu narzekań i oczywistych trudności pragniemy z całą mocą podkreślać
i promować ponadczasowe wartości,
o których czytamy
w cytacie.
Nie musimy
długo szukać,
aby wskazać uczniów pasjonatów,
którzy przynoszą
chlubę sobie i naszej szkole. Najbardziej wymierne
są tu oczywiście
wyniki konkurs ó w. M o ż e m y
się pochwalić, iż
z licznej rzeszy
uczestników różnorodnych zmagań aż jedenastu
w I semestrze było
nominowanych do etapu rejonowego. Najwyższe jednak laury zdobyli:
Maciej Śmigaj - zakwaliﬁ kował się
do WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO oraz Jakub Mizera - zakwaliﬁ kował się do
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
PRZYRODNICZEGO. Mamy także
laureatów konkursów plastycznych:
Klaudia Ryś - I miejsce w konkursie
pod hasłem „Spotkania z kulturą - ROK
MIŁOSZA” oraz Martynka Cieślik NAGRODA GŁÓWNA BURMISTRZA
CZERWIEŃSKA w konkursie NARKOTYKOM MÓWIMY NIE. Wyróżnieni
w tym konkursie zostali także: Sandra
Zaskórska, Aurelia Felusiak, Martyna Tomkowicz, Julia Borowiecka.
Wyzwań nie boją się także uczniowie,
którzy za swoja pracowitość i sumienność
na zakończenie semestru zostali wynagrodzeni najwyższymi ocenami i mogą
poszczycić się najlepszymi średnimi
- powyżej magicznej PIĄTKI I WZOROWE ZACHOWANIE uzyskali: Kornelia

Pukacka (5,7)! oraz Kornelia Wierucka,
Ewa Konopka, Maciej Śmigaj ,sandra
Zaskórska, Zuzanna Cymer, Aurelia
Felusiak.
W klasyﬁkacji klas trzy pierwsze zaszczytne miejsca zdobyły kolejno: klasa
IVa, klasa Vc, klasa VIb.
Wszystkim wyżej wymienionym
gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów, a pozostałych zachęcamy do odkrywania
ukrytych talentów
i rozwijania pasji.
Powróćmy do
przytoczonego
na wstępie cytatu, który nawołuje do tolerancji
i pomocy innym.
I w tym względzie
mamy się czym
pochwalić. Wielokrotnie pisaliśmy
już o szlachetności naszych wolontariuszy, udziale całej społeczności szkolnej
w wielu akcjach charytatywnych. Dziś
pragniemy napisać o kolejnym dziele
naszego szkolnego KLUBU UNESCO,
którego niestrudzonym koordynatorem
jest pani Iwona Mielczarek. Tym
razem uczestniczyliśmy w projekcie
WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA,
którego ambasadorem jest Majka
Jeżowska. Przyjemność dekorowania
szmacianych korpusów lalek połączyliśmy z niezwykle pożyteczną ideą.
Wykonywane przez chętne dzieci i ich
rodziny lalki oglądaliśmy na wystawie.
Każda miała swój akt urodzenia i imię
nadane przez twórcę. Lalki pochodziły
z różnych stron świata i naprawdę mieniły się tysiącem barw, a przede wszystkim od razu chwytały za serca i wiele
dzieci zapragnęło je „zaadoptować”.
Każdy nowy „opiekun” pozostawiał
dowolną kwotę, która zostanie przekazana na zakup szczepionek dla dzieci
z Sierra Leone - jednego z najbied-

niejszych państw zachodniej Afryki.
Uzbieraliśmy kwotę 430 zł i wiemy,
że uratowaliśmy 43 - je małych dzieci.
Najpiękniejsza laka, wybrana w drodze
losowania, reprezentuje naszą szkołę
w konkursie UNICEFU i jest jedną z kilkuset kandydatek do miana najbardziej
oryginalnej. Murzynkę Kokubanzę
z dopiskiem nazwy naszej szkoły można
znaleźć na stronie UNICEFU - prosimy
czytelników o głosowanie na naszą
przedstawicielkę.
Ola W. po wykonaniu lalki powiedziała tacie „…Dla mnie poproszenie
babci i mój własny udział w stworzeniu
laleczki to drobiazg, a mojej koleżance
z Afryki może ocalić życie (…) Każdą
wspólną pracę, która może przynieść
pomoc uboższym i pokrzywdzonym
warto wykonać.”
Nataniel L. wyznał: „…Oczywiście
jedną lalkę kupiłem. Znajduje się teraz
w moim pokoju i przypomina mi, że warto
pomagać innym ludziom. Pomoc ta nie
wymaga wielkiego poświęcenia, czy wysiłku, daje za to poczucie radości i dumy,
z dobrze wykonanej pracy.”
Mama Michasi napisała: „To dobrze,
że są takie akcje. (…) jest też korzyść
dla nas - stajemy się lepsi i wrażliwsi na
krzywdę ludzką. Dajemy przykład dzieciom, pokazujemy, że świat nie kończy się
na czubku własnego nosa i zarażamy je
chęcią niesienia pomocy tym, którym jest
w życiu trudniej.”
Te słowa są chyba najlepszym
komentarzem i przekonują, że mamy
wspaniałe i wrażliwe dzieci, trzeba
tylko pokazać im drogi, którymi
warto kroczyć, a najpiękniej jest kiedy „duży” towarzyszy w tej drodze
„małemu”.
korespondentki z SP Czerwieńsk
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Wieści
z ratusza
I N F O R M A C J A
Burmistrz Czerwieńska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze w dniu 18.01.2012
roku pobrał próbki wody z wodociągu publicznego Nietków.
14 lutego 2012 roku Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Zielonej Górze poinformował, że na podstawie
§ 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) analiza próbek
pobranej wody wykazała, że woda przydatna jest do spożycia
przez ludzi.
Analiza próbek wody o kodach OL-28, OL-29 i OL-30
pobranych dnia 18.01.2012 r zgodnie z protokołem pobrania
próbek wody nr NS-HK-6/12 wykazała, że woda w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym
w zakresie parametru manganu odpowiada wymaganiom §2 ust.
1 pkt 1 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY CZERWIEŃSK
Będzie możliwość dofinansowania demontażu
pokryć dachowych z eternitu oraz likwidacji innych
elementów budowlanych zawierających azbest
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje mieszkańców, że w lutym 2012 roku został złożony wniosek przez Gminę
Czerwieńsk do Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze na doﬁnansowania demontażu pokryć dachowych z eternitu oraz likwidacji innych elementów budowlanych
zawierających azbest na terenie Gminy Czerwieńsk.
Kwota doﬁnansowania przedsięwzięcia wyniesie 100%
całkowitego kosztu. Warunkiem skorzystania z doﬁnansowania
jest to, że dana nieruchomość musi być ujęta w inwentaryzacji,
którą posiada tut. Urząd.
Kosztami obejmującymi doﬁnansowanie będą wyłącznie
koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania
odpadów zawierających azbest. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości
we własnym zakresie.
W związku z powyższym informujemy zainteresowanych
właścicieli nieruchomości (osoby ﬁzyczne i wspólnoty), którzy mają dachy pokryte eternitem lub są w posiadaniu innych
elementów budowlanych zawierających azbest, (a którzy
zamierzają je wymienić w 2012 roku), że do końca marca
2012 roku można złożyć wniosek do Burmistrza Czerwieńska
na powyższe zadanie. Wniosek dostępny jest w Referacie Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pokój
109 tut. Urzędu oraz na stronie: bip.czerwiensk.pl w zakładce
„Informacje o środowisku”. Szczegółowych informacji można
uzyskać pod nr telefonu: 68/3278179.
MPS
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Gmina Czerwieńsk otrzymała prawo
użytkowania znaku – tytułu otrzymanego
w XII Edycji Narodowego Konkursu
Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”.
10 lutego 2012 roku w hotelu Soﬁtel Victoria w Warszawie odbyła się Gala Laureatów i Wyróżnionych w XIII
Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego. Podczas gali
wręczone zostały statuetki i certyﬁkaty dla nagrodzonych
w kończącej się edycji. Gminie Czerwieńsk zostało przedłużone prawo używania znaku, który Gmina otrzymała w XII
Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni
Środowisku” za „Uporządkowanie gospodarki ściekowej
w aglomeracji Czerwieńsk”
Otrzymanie prestiżowego tytułu laureata XII Edycji
Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” w kategorii Samorząd Przyjazny Środowisku jest
dużym wyróżnieniem dla Gminy Czerwieńsk.
MPS

Zmiana terminu składania ofert
Burmistrz Czerwieńska informuje, że uległ zmianie termin
rozstrzygnięcia postępowania ZP.271.1/UE.2011 o udzielenie
zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy do realizacji
projektu pt.: „Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk
– przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.
Zgodnie z przepisami ustawy PZP termin składania ofert
został przedłużony o 22 dni od daty przekazania zmian dot.
opisu przedmiotu zamówienia do Urzędu Oﬁcjalnych Publikacji WE.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Gminy Czerwieńsk: www.bip.czerwiensk.pl, w menu
Przetargi.

Projekt nr POIG.08.03.00-08-097/10 „Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu” jest współﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Oś priorytetowa 8.” Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”
Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

Wiesławie DRZEWIECKIEJ
wyrazy najszczerszego współczucia
z powodu śmierci matki
składa Koło Gospodyń Wiejskich w Nietkowie,
Sołtys, Rada Sołecka i Radni.

Pani Lidii Łyczkowskiej
z powodu śmierci
MAMY
składamy wyrazy szczerego współczucia
Rada Miejska, Burmistrz
i pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku.

„Co ważniejsze dla sukcesu:talent czy pracowitość?
A co ważniejsze w rowerze przednie czy tylne koło?”
George Bernard Shaw
Słowa Bernarda Shaw znajdują
odzwierciedlenie w pracy z dziećmi.
Przedszkolaki z Czerwieńska udowodniły
to podczas Przeglądu talentów wokalnotanecznych, zorganizowanym przez mgr
Martę Nowak i mgr Dorotę Krzyżaniak
w Miejskim Ośrodku Kultury.
Dzieci z każdej grupy zaskoczyły
wszystkich swoimi talentami, które
rozwinęły poprzez swoją pracowitość
w ciągu kilku lat lub zaledwie kilku
miesięcy uczęszczania do przedszkola.
Oczywiście stopień trudności przedstawionych umiejętności dostosowany był

do wieku, ale nie tylko zaawansowanie
starszaków zadziwiało widownię. Najmłodsi mają inne atuty: wdzięk, który
roztapia serca nawet najsurowszego
widza. Ponadto nauczycielki postarały
się też, by ten urok uwydatnić przygotowując dla wszystkich dzieci stroje
lub elementy ubioru odróżniające każdą
grupę. Podczas Przeglądu przedszkolaki swoimi występami przedstawiły
różnorodność zabaw tanecznych. Były
radosne tańce przedszkolne, hity dyskotekowo-weselne i poważniejsze tańce
ludowe. Te ostatnie zachwyciły szcze-

gólnie starszą widownię, bo widząc
dzieci w strojach na wzór ludowych
i słysząc ich piękne głosy radzące sobie
z niełatwymi piosenkami, można było na
chwilę przenieść się w dawne czasy lub
rejony, dzięki którym tradycje ludowe
nie giną. W przedszkolu powstał nawet
zespół wokalny, który będzie poznawał
tradycyjne pieśni ludowe i przybliżał je
innym dzieciom swoim śpiewem.
Wiele osób po występach zastanawiało
się, czy dzieci zostały zaczarowane? Być
może… Mogło się to wydarzyć podczas
balu karnawałowego, który prowadził
w tym roku Czarodziej. „Czary, mary,
hokus, pokus” i 3 lutego w przedszkolu
dzieci zostały przemienione w różne
owady i zwierzęta: pocieszne pszczoły,
kolorowe motyle, nieco groźne tygrysy.
Ponadto wiele dziewczynek stało się
pięknymi księżniczkami, cygankami
i wróżkami, natomiast chłopcy na jeden
dzień mogli poczuć się jak policjanci,
strażacy, sportowcy. Jak co roku było
kolorowo, wesoło i tanecznie, a te niezapomniane chwile zostały uwiecznione na
wielu zdjęciach…
B.F.

Szukają nowego opiekuna
KIRK - traﬁł do schroniska z miejscowości Laski. Przybłąkał
się na czyjąś prywatną posesję i nie chciał jej opuścić. Jest
miłym i spokojnym psem. Wystraszony pobytem w schronisku
i przez to nieufnym. Kiedy jednak już uda się wkupić w jego
łaski, okazuje się wielkim pieszczochem.
Nie wykazuje agresji wobec innych zwierząt. Jest silny i trzeba
czasu by go przekonać do siebie. Wystarczy się trochę postarać
by mieć w nim dozgonnego przyjaciela.
Płeć: pies
rasa: w typie
owczarka/rottweilera
wiek. ok. 4 lat
odrobaczenie: tak
odpchlenie: tak

TOMIK - to piesek w typie terrierka. Jest kudłaty, pobudliwy,
skoczny i energiczny. Nie lubi innych psów i nie życzy sobie
kontaktów z nimi, ale do ludzi jest miły, łagodny, zabiegający
o każdą uwagę. Ładnie chodzi na smyczy, trudno doprowadzić
go jednak do stanu wybiegania. Pewnie kiedy będzie miał dom,
regularne spacery i opiekuna, wszystko się zmieni. Uwielbia
głaskanie i smakołyki.

Płeć: pies
rasa: mieszaniec
wiek: ok. 4 lat
szczepienia: tak
odpchlenie: tak
odrobaczenie: tak
kastracja: tak

Chętnych do adopcji psa prosimy o kontakt ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze, tel. 68 3230766
Zdjęcia oraz informacje o psach pobrano ze strony schronisko.avx.pl
lub Urzędem Gminy i Miasta w Czerwieńsku tel. 68 3278179.
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Listy do redakcji
Rozwój cywilizacyjny Zaodrza...?
„Innowacyjna gmina” to jeden
z tytułów styczniowego numeru naszej
gminnej gazetki. Czytelnicy dowiadują
się z niego o kolejnych laurach, jakie
nasza gmina osiągnęła w rozwoju
gminnej infrastruktury. Tym kolejnym
laurem jest wynik IV edycji regionalnego
konkursu „Krajowi liderzy Innowacji
i Rozwoju”. Dowiadujemy się z niego,
że nasza gmina pochwaliła się zrealizowanymi projektami, a jednym z nich
był remont nawierzchni drogi Sycowice
– Nietkowice. Brzmi pięknie, zdrapka
asfaltowa po dwóch latach eksploatacji
nadaje się tylko do kolejnego remontu,
jazda tą drogą, to walka o nieuszkodzenie
samochodu. Zapraszamy do skorzystania
z przyjemności jazdy tą gminną drogą
naszych włodarzy i radnych oraz życzymy
przyjemnej i bezpiecznej jazdy.
Kolejnym zrealizowanym zadaniem
z którego gmina jest tak dumna jest projekt pt. „Uporządkowanie gospodarki
wodnościekowej w aglomeracji ściekowej Czerwieńsk” - duży plus i chwała
dla naszych władz; tyle tylko, że ok. 30%
gminy Czerwieńsk nadal może pomarzyć
o tej wygodzie, a wizja proekologicznej
i przyjaznej inwestorom gminy to małe
nadużycie! (chyba, że granica kończy
się na Odrze).
Ambitny i zatwierdzony projekt oraz
udzielenie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej: grawitacyjno-tłocznej,
wraz z przepompowniami ścieków zatwierdzony decyzją Nr 1212/10 starosty
zielonogórskiego z dnia 6 grudnia 2010 r.
jest nadal tylko w fazie projektu.
Wiem, zaraz przeczytam odpowiedź,
porozumienie zawarte między naszą gminą i gminą Sulechów zostało przez nas
zrealizowane, projekt wraz z dokumentacją wykonaliśmy, czas na ruch gminy
Sulechów, czekamy na nabór wniosków
w ministerstwie Ochrony Środowiska, ale
sąsiednia gmina milczy i z informacji od
radnego z Pomorska - brak pieniążków nie
wróży nic optymistycznego. Czas biegnie,
projekt i pozwolenie, czytamy w wydanej
decyzji jest ważny tylko trzy lata, czyżby
poniesiony wkład ﬁnansowy przez naszą
gminę został zmarnowany? Myślę, że nie
możemy sobie na to pozwolić.
Pytanie co dalej?
Jakoś nie mogę odczytać w ostatnich
informacjach, umieszczanych w naszym
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miesięczniku w cyklu „Co słychać Panie
Burmistrzu” o tej inwestycji. Władze
naszej gminy są dumne z osiąganych
sukcesów na polu rozwoju projektów proekologicznych, szykujemy się na kolejne
wielkie inwestycje w rozwój infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej, będziemy rewitalizować parki w Nietkowie i Laskach,
odbudowywać arboretum, mamy już
piękny zbiornik retencyjny w Czerwieńsku
i będziemy zagospodarowywać jego otoczenie, i zbudujemy przystań w Nietkowie
dla żeglugi rzecznej, wszystko potrzebne
i pięknie, ale czy w tym wszystkim nie
zatraciło się priorytetów i ważności
inwestycji. Czy my mamy nadal oglądać snujące się po naszych bezdrożach
beczki z nieczystościami, opróżnianymi
na nieużytkach okalających nasze wioski,
mamy nadal pozwalać na odprowadzanie
ścieków do lasu i rowów ?
Czas na rozwój cywilizacyjny również naszej małej zaodrzańskiej ojczyzny. Zawsze sobie tłumaczyłem; powoli,
systematycznie, w pierwszej kolejności
kanalizacja, następnie modernizacja
wiejskich dróg, budowa chodników
itp. Wszystko po kolei, po gospodarsku i w ramach posiadanych środków
pieniężnych, ale czas niebłaganie gna

naprzód, cieszymy się z kolejnych
gminnych sukcesów proekologicznych
z tamtej strony Odry, a co z ekologią na
Zaodrzu? Dziwią tylko słowa naszego
włodarza, które zacytuję ze styczniowego numeru „U nas” wypowiedziane
w kontekście powstania szerokopasmowego internetu cyt. „…To raczej kolejny etap wieloletniego planu rozwoju.
Przypomnę, że na jego początku była
budowa powszechnej sieci wodociągowej, później kanalizacyjnej, systemu
oczyszczania ścieków, remonty dróg,
budowa sieci gazowej…” i z ostatniego
numeru cyt. „(...) Nie sposób bowiem
myśleć o dochodach z turystyki, nie
tworząc trwałych jej podstaw, jak czyste środowisko. Dlatego zaczęliśmy od
kanalizacji, wody, gazu, koniecznych
inwestycji infrastrukturalnych …”.
Przecież gmina Czerwieńsk to też jej
zaodrzańska część. Nasi mieszkańcy
korzystają tylko z wodociągu, a piękne
otoczenie przyrody otuliny Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, kanał
Ołobok z jego otoczeniem, pozostałości
powojennych umocnień, piękne lasy
nadodrzańskie i stare sośniny czekają
na turystyczne zagospodarowanie, ale
w czystym i przyjaznym turystom środowisku.
Czas najwyższy na ekologiczny skok
cywilizacyjny na Zaodrzu!
Damian Wolski

Karnawał z dziadkami
Po ciężkich bojach z ospą wietrzną
10 lutego dzieci z oddziału przedszkolnego przy szkole w Nietkowie mogły
wspólnie z babcią i dziadkiem świętować
ich dzień. W zimowym i noworocznym
klimacie zatańczyły krakowiaka oraz

witały Nowy Rok, który niósł pełen worek nadziei i radości. Były piosenki przy
akompaniamencie i wiersze, które były
nagradzane gromkimi oklaskami. Grupa
dzieci przedstawiła również scenkę pokazującą, jak należy szanować starszych. To
bardzo się wszystkim gościom podobało. Na koniec
dziadkowie otrzymali wykonane przez wnuków
wspaniałe upominki pamiątki z gipsu oraz
zaproszono wszystkich na
słodki poczęstunek przy
kawie i herbacie. Goście
wspaniale dopisali swoją
obecnością, za co bardzo
dziękujemy i życzymy
stu lat.
Małgorzata Kozłowska
Iwona Klamecka

Bal u Królowej Śniegu
Jak co roku uczniowie z Nietkowa uczestniczą w Balu Karnawałowym. Ponieważ
zima w tym roku poskąpiła śnieżnego krajobrazu, do szkoły zaprosiliśmy Teatr Idy
Ochockiej, który przywiózł Królową Śniegu, a z nią namiastkę zimowej aury.

Kronika paraﬁalna
paraﬁi św. Wojciecha
w Czerwieńsku
grudzień 2011 r. - luty 2012

Dzieci prawie całą zimę czekały na
śnieg, który sprawia im tyle radości podczas zabaw. Nawet uwierzyły, że zimowy
gość przyniósł go ze sobą.
Zabawy z Królową Śniegu, pobyły
wspaniałe i prawdziwie zimowe Zimowa Pani otworzyła wielkie wrota
do swojej krainy, w której propono-

dziecko wykorzystało ten moment, kiedy mogło bezpiecznie rzucać kulkami w
kogo popadnie.
Wszyscy bawili się znakomicie:
księżniczki, Batmani, koty, Zorrowie,
rycerze, biedronki, kowboje, motylki,
tancerki i wiele innych postaci z oddziału
przedszkolnego i klas I-III. Każdy ze

www.paraﬁa.czerwiensk.hadom.pl

CHRZTY
1. Hubert LEBIODA – Nietków
2. Aleksandra Alicja LEWANDOWSKA
– Nietków
3. Natalia Anna GÓRALCZYK – Czerwieńsk
4. Zuzanna JOKŚ – Czerwieńsk
5. Amelia Katarzyna ZAMIARA
– Czerwieńsk
6. Aleksandra Apolonia RADWAŃSKA
– Czerwieńsk
7. Wiktoria Barbara GANCARZ
– Czerwieńsk
8. Sara Krystyna FOLLERT – Czerwieńsk
9. Julian Krzysztof JASIŃSKI – Czerwieńsk
10. Weronika Patrycja RAPEŁA
– Czerwieńsk
11. Wojciech Robert RAPEŁA – Czerwieńsk

wała różne konkursy i atrakcje. Dzieci
przebrane za różne postacie wspaniale
się bawiły i brały udział w zimowych
opowieściach królowej. Przy wspaniałej muzyce dzieci tańczyły, jeździły
na nartach, sankach, łyżwach a nawet
saneczkach. Każdy wychowawca miał
okazję jako renifer poprowadzić kulig
ze swoimi wychowankami. Ale chyba
najlepsza okazała się wojna na śnieżki,
które dzieci wykonały z papieru. Każde

smutkiem żegnał Królową Śniegu, kiedy
ogłosiła, że musi się pożegnać i wtedy
- wrota z krainy śniegu otworzyły się i
pozostał już tylko śnieg za oknami naszej
szkoły. Wszystkim dzieciom w bajkowych przebraniach podobały się zimowe
zabawy przy muzyce i opowieściach i na
pewno będą czekały na kolejny bal, ale
to dopiero za rok.
Małgorzata Kozłowska

ŚLUBY
1. Krzysztof NOWAK i Anna ŚLIWIŃSKA
– Czerwieńsk

POGRZEBY
1. Andrzej ŁĘŃSKI – Czerwieńsk
2. Dariusz TATARYNOWICZ – Nietków
3. Marek TOMIAK – Czerwieńsk
4. Jarosław BORODZIEJ – Czerwieńsk
5. Czesław SAULEWICZ – Czerwieńsk
6. Antonina GAŃKO – Nietków
7. Waldemar MASZYCKI – Czerwieńsk
8. Ryszard ŁACHACIŃSKI – Czerwieńsk
9. Antonina ĆWIERCZAKOWSKA – Nietków
10. Marek DUDEK – Nietków
11. Stanisław ŻÓŁKOWSKI – Czerwieńsk
12. Maria LASKA – Łężyca
13. Piotr UCIEKAŁEK – Czerwieńsk
14. Zofia GUZOWSKA – Czerwieńsk
15. Genowefa ZIELONKA – Nietków
16. Piotr HERMAN – Czerwieńsk
17. Czesław SIADAK – Czerwieńsk
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SZCZYPTA
kultury
Międzynarodowy Dzień Kobiet
Uroczyste obchody Dnia Kobiet w Ośrodku Kultury zapoczątkowano - po długiej
przerwie - dwa lata temu. Organizatorzy mieli spore wątpliwości czy zorganizowanie z tej okazji spotkania dla pań - święto budzi sporo kontrowersji - ma sens.
Obawy okazały się bezzasadne, gdyż sala Ośrodka Kultury wypełniona była prawie
po brzegi. W roku następnym sala pękała w szwach... Nie inaczej było w roku
bieżącym, tyle, że poprzez ograniczoną ilość wydawanych bezpłatnie zaproszeń,
organizatorzy zapewnili każdej z pań pełen komfort odbioru programu przygotowanego na ten specjalny wieczór.
Galę rozpoczęła Jola Różańska piosenką z repertuaru Danuty Rinn „Gdzie
ci mężczyźni” żywiołowo przyjęta przez
- będącą w ogromnej przewadze - żeńską
część publiczności. Formacja Sześciopak,
której nie mogło zabraknąć tego wieczoru
na scenie, starała się udowodnić, że mężczyźni istnieją i mają się całkiem nieźle
- panowie na tę okazję przygotowali specjalny program, a także zadbali o to, aby
żadna z przybyłych pań nie pozostała bez
kwiatka i symbolicznej lampki szampana,
w czym wspomagali ich nieco młodsi
koledzy.
Obok sporej dawki rozrywki poruszano też ważne kwestie dotyczące kobiet na rynku pracy i płacy, porównano
sytuację kobiet w Polsce i w Niemczech

- gościem specjalnym była pani burmistrz
Rothenburga Heike Böhm, która gorąco
zachęcała wszystkie panie do większej
aktywności również na scenie politycznej.
Do większego zaangażowania w politykę,
w swoim liście do wszystkich mieszkanek
gminy Czerwieńsk apelowała również
pani poseł Bożenna Bukiewicz, która
miała być gościem honorowym tego
wieczoru, jednakże obowiązki poselskie nie pozwoliły jej na uczestnictwo
w uroczystości. Dzień Kobiet jest dniem
szczególnym, tak jak szczególna jest każda
kobieta - napisała pani poseł - w tym dniu
chciałabym drogie panie, życzyć wam
odwagi i wytrwałości w realizacji waszych celów i marzeń. Nie bójcie się o nie
walczyć. Nie bójcie się realizować zawo-
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dowo i społecznie.
Coraz więcej kobiet,
u nas w Regionie
również, pokazuje, że są świetnymi
przedsiębiorcami,
działaczkami czy
politykami. Odnoszą sukcesy i nie
można im odmówić
kompetencji. Zrozumiały, że ich głos jest tak samo ważny, jak
głos mężczyzn i mają prawo, a nawet obowiązek aktywnie działąć na swoją rzecz
oraz rzecz swojego Regionu czy Kraju.
Pamiętajcie, że całe społeczeństwo czerpie korzyści, gdy kobiety mają wpływ na
swoje życie i angażują się w działalność
społeczną oraz publiczną.[...] Jesteśmy
wyjątkowe i ten dzień niech nam o tym
przypomina.
W dalszej części programu, stylistka Barbara Szymaniuk opowiedziała
o najnowszych trendach w modzie, po
czym wybrała kilka pań o różnym typie
urody, aby „na żywym organizmie” zaprezentować, w jaki sposób należy wykonać
makijaż, uzależniając go od różnych
typów urody.
Jak zwykle świetnie zaprezentowały
się dziewczyny z zespołu BOOMB,
a duet powstały specjalnie na tę okazję
- Stenia Cander, Piotr Prohocki - uraczyli gości muzyczną klasyką. Wspaniały
popis umiejętności wokalnych zaprezentowały dziewczęta z Domu Harcerza
w Zielonej Górze przygotowane przez
Panią Jadzię Macewicz, uczestniczkę
programu „Bitwa na Głosy”, zaprzyjaźnioną z naszym Ośrodkiem; Natalia Lech
wprowadziła nostalgiczny nastrój przepięknym utworem „Kasztany”, a nasza
czerwieńszczanka - Gosia Więckowska,
entuzjastycznie przyjęta przez publiczność, zaprezentowała się w repertuarze
anglojęzycznym w piosence „Unthinkable”. Natomiast Ola Klimaszewska, ze

swoistą charyzmą, w repertuarze Renaty
Przemyk, przypomniała wszystkim, że
„Babę zesłał Bóg”.
Dzięki obﬁtości nagród - sponsorzy
w tym roku byli niezwykle hojni - każda
z pań otrzymała drobny upominek, a dzięki pani Ewie Rogalskiej, nie zabrakło
pysznego ciasta, którym delektowali się
wszyscy goście.
Przy okazji organizacji Międzynarodowego Dnia Kobiet - projektu
współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska - Saksonia,
zorganizowano konkurs plastyczny i fotograﬁczny, zatytułowany „Kobieta - portret
niebanalny”.
Wyniki konkursu
plastycznego:
I kategoria 7 - 13 lat
Wyróżnienia: Joanna Stekla, Karolina
Szeląg, Aleksandra
Tarnowska, Sebastian Batkowski, Patryk Świątkiewicz
III miejsce - Aleksandra Kozłowska
II miejsce - Martyna Hutta
I miejsce - Przemysław Warszawski
- „Matka Natura”
II kategoria 13 – 18 lat
Wyróżnienie: Karina Bujakowska
III miejsce - Anna Rutkowska
II miejsce - Maria Wojtaszek
I miejsce - Emilia Gniadzik - „Kobieta
motyl”
III kategoria powyżej 18 lat
Wyróżnienia: Christel Milius, Christine
Neu, Agnieszka Pomykała, Elżbieta
Nalepa
III miejsce - Bożena Kosydar - „Kobiecy
magnetyzm – Wspomnienie”
II miejsce - Liwia Litecka - „Autoportret
– W złości”
I miejsce - Barbara Cap - „Przebudzenie”
Wyniki konkursu fotograﬁcznego:
Wyróżnienia: Liwia Litecka - „Autoportret z parasolką”, Kamil Wota

Warsztaty Wielkanocne
10 marca w Ośrodku Kultury w Czerwieńsku odbyły się warsztaty wielkanocne.
Było to pierwsze z dwóch spotkań projektu współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska - Saksonia zatytułowanego „Z kulturą i tradycją ku integracji 2012”.

- „Rycerska Floriana”, Andrzej Kozak
- „Aktywne w każdym wieku”.
III miejsce - Wojciech Śledź - bez tytułu
II miejsce - Anna Rogowicz - „Delikatność duszy”
I miejsce - Karin Schinke - „Stany odmienne”.

Uczestnicy projektu - mieszkańcy
partnerskich gmin Czerwieńsk i Rothenburg – którym przewodniczyła Pani
Burmistrz Heike Böhm - dzielili się
doświadczeniami w zakresie technik
sporządzania ozdób świątecznych oraz
wymieniali się informacjami na temat
tradycji wielkanocnych po obu stronach
Odry. Pod czujnym okiem fachowców
z Muzeum Etnograﬁcznego w Ochli oraz
instruktorki plastyki naszej placówki,
w wyniku efektywnej pracy powstały
palmy i pisanki wielkanocne, które będzie
można zobaczyć na Kiermaszu Wielkanocnym, będącym kolejnym etapem
projektu. Kiermasz odbędzie się 24 marca
w godz. 11 -16 na placu przy Ratuszu. Na
Kiermaszu będzie można zakupić ozdoby wielkanocne, skosztować pysznego
ciasta, a także obejrzeć programy artystyczne przygotowane przez MGOK oraz
Gimnazjum. Rozstrzygnięty też zostanie

konkurs wielkanocny na najpiękniejszą
palmę i pisankę; ogłoszone zostaną jego
wyniki, a laureatom wręczone nagrody.
Serdecznie zapraszamy!
Jolanta Matuszkiewicz
(Organizatorzy dysponują jeszcze
wolnymi miejscami wystawienniczymi.
Chętnym oferujemy zadaszone stoisko
o wymiarach 2 x 2,5 m. Informacje pod
numerem telefonu: 68 321-90-93)

Piraci z Karaibów
Wystawę pokonkursową można obejrzeć w sali widowiskowej Ośrodka Kultury do dnia 16 marca.
Na zakończenie wieczoru, z recitalem
pod tytułem „Jej portret” wystąpił Igor
Herbut - student wydziału artystycznego UZ, który zaczarował obecne panie
pięknym głosem. Koncert dostarczył
wszystkim niezapomnianych wrażeń.
Organizatorzy serdecznie dziękują
Kamilowi, Damianowi, Michałowi,
Marcinowi, Markowi i Przemkowi,
którzy z wielkim wdziękiem i elegancją
usługiwali paniom. Podziękowania należą się również sponsorom, a właściwie
sponsorkom tego niezwykłego święta,
a są to: Danuta Huzarewicz, Danuta
Sawka, Iwona Lubus, Anna Wardyn,
Ewa Potocka, Kamila Tarczewska,
Jolanta Śledź, Dorota Dekiert - Róg,
Ewa Rogalska, Ewa Wójtowicz, Maria
Wasiak, Agnieszka Jastrzębska, Barbara Szymaniuk.
Jolanta Matuszkiewicz

„Piraci z Karaibów” – pod takim hasłem odbyły się ferie zimowe w MGOK-u
w Czerwieńsku. Preludium do spotkań z piratami w czasie wolnym od lekcji był
bal dla dzieci z klas I-III czerwieńskiej szkoły podstawowej. Dzieci zapoznały się
z melodiami i tańcami z różnych kontynentów.
Pierwszy tydzień ferii, to podróż dookoła świata przy dźwiękach marynarskiej
muzyki - szant. Fantazją i pomysłowością
mogły wykazać się dzieciaki budując
okręty i szukając skarbów. Dwie wspaniałe,
pirackie załogi: Czarnej i Białej Perły, rywalizowały ze sobą w różnych zadaniach.
Drużyny poznawały pracę i zabawy marynarzy, malowały ﬂagi, tworzyły mapy
i sieci rybackie. Zwieńczeniem pierwszego
tygodnia była podróż do Zielonej Góry.
W ciężkich „sztormowych” warunkach
mali kapitanowie z załogami poszukiwali

Bachusików, zwiedzali zabytkowe budowle
miasta takie, jak ratusz, kościół św. Jadwigi,
wieżę głodową. Obejrzeli w Palmiarni wystawę storczyków i gobelin przedstawiający
bitwę pod Grunwaldem. Na zakończenie
„rejsu” popłynęli do Muzeum Ziemi Lubuskiej gdzie podziwiali ekspozycję tradycji
winiarskich i muzeum tortur.
Drugi tydzień to pobyt instruktorów „piratów” w gminnych świetlicach wiejskich.
W podobnej konwencji dzieci bawiły się
w Płotach, Dobrzęcinie, Nietkowicach i Nietkowie. Żegnamy się żeglarskim ahoj!
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Karnawał w Gimnazjum
Hucznie w tym roku młodzież i nauczyciele gimnazjum uczcili tegoroczny karnawał.
Wielki bal maskowy zgromadził na wspólnej zabawie prawdziwy tłum wróżek, księżniczek i duchów. Przygotowany przez samorząd szkolny bal gimnazjum chwilami
przypominał chwilami brazylijski sambodrom, a chwilami zakamarki Mordoru.
Ważne, że wszyscy bawili się znakomicie.
W środku rytmicznie migające światło i przebojowa muzyka zachęcały do
tańca na parkiecie. Gdy wszyscy już
ledwo dychali, zmęczeni śmiałym wyginaniem ciał, zapaliło się światło i na
środek wyszedł klown ogłaszając, że
zaraz rozpocznie się konkurs na najlep-

szy układ taneczny. Jako pierwszych
na scenę weszło kilku diabłów z kl. Ib
i zatańczyło w rytmie latynoskiej piosenki pozaziemski splot ﬁgur i kroków
tanecznych. Co pół godziny kolejne

zespoły klas Ic, IIa i IIIb tańczyły na
scenie wprowadzając widzów w wielki zachwyt i zdumienie. Po gromkich
brawach na środek wyszło siedmiu
ochotników i zaczęła się gra w gorące
krzesła. Walka była zacięta, ale uczciwa.
A zwyciężczyni została odniesiona przez
dwóch dziarskich młodzianów
na rękach po odbiór nagrody. Po
chwili znów zaczęła się zabawa.
W tym czasie czarownice – jury
wybierały spośród karnawałowiczów króla i królową balu.
Głównym kryterium wyboru był
najciekawszy strój i najlepiej
tańczący uczestnik zabawy. Jury
jako parę królewską wybrało
Klaudię Juszczak z klasy Id
i Antka Stanaszka z klasy Ic.
Oprócz wyboru króla i królowej balu
odbywały się również inne konkursy, takie jak taniec z balonami czy konkurs na
mistrza kankana i tańca średniowiecznego.
Kiedy zabawa powoli się kończyła na

parkiet weszła ostatnia z konkursowych
grup tanecznych – klasa II c. Zaczęło się od
dostojnego poloneza, który szybko zmienił
się w szybki i taneczny teatr muzyczny
z główną rolą p. Joanny Dwornickiej.
Tancerze błyskawicznie spodobali się publice, która zażądała powtórki. Bez namysłu
wręczono pierwszą nagrodę pomysłowej
grupie i kontynuowano tańce. Na koniec
DJ IVAN puścił „wolnego” i wszyscy
połączyli się w pary, bujające w rytm romantycznej melodii. Niestety zbliżała się
już godzina dwudziesta pierwsza i trzeba
było kończyć zabawę. Wychodząc wszyscy rozmawiali o tym, jak dobrze się bawili, o świetnych konkursach i fantazyjnych
przebraniach. Myślę, że to była bardzo
udana karnawałowa zabawa.
Ola Litwa

