Medal
z numerem 1.
czytaj str. 3

we wrześniu
01.09. – w Nietkowicach zmarł po długiej chorobie Zygmunt
Borkowski. Zyga – jak nazywali go przyjaciele, był wieloletnim
trenerem oraz byłym prezesem Ks Sparta Nietkowice, dyrektorem MGOK w Czerwieńsku, animatorem kultury, przez wiele
lat zaodrzańskim korespondentem Miesięcznika Czerwieńsk
U Nas.
06.09. – burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w spotkaniu
z koordynatorem Związku Miast Polskich w sprawie możliwości
przygotowania projektu oraz wniosku finansowego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.
07-09.09. – delegacja z Gminy Czerwieńsk udała się do
Rothenburga ob der Tauber (Niemcy) na obchody święta miasta. Delegacji przewodniczył burmistrz Piotr Iwanus.
10.09. – burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z wójtem
Gminy Zielona Góra Mariuszem Zalewskim. Tematem
spotkania była możliwość wykorzystania pasma o częstotliwości 3,6 – 3,8 MHz do przesyłania szerokopasmowego
Internetu.
12.09. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
13.09. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze
burmistrz Piotr Iwanus podpisał aneks do umowy na podstawowe usługi dla ludności finansowane z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
13.09. – w Wysokiem odbyło się zebranie wiejskie.
14.09. – obradował Komisja Budżetu i Finansów.
14.09. – burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w spotkaniu
z dyrektorem Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Tematem spotkania było podpisanie umowy o wzajemnej
współpracy.
14.09. – w Nietkowie odbyło się zebranie wiejskie.
17.09. – w Płotach odbyło się zebranie wiejskie.
18.09. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego.
18.09. – burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w Konwencie
Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów w Lubrzy.
19.09. – w Leśniowie Wielkim odbyło się zebranie wiejskie.
20.09. – w Laskach odbyło się zebranie wiejskie.
22.09. – w Nietkowicach odbyło się zebranie wiejskie.
24.09. – burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w posiedzeniu
Zarządu Aglomeracji Zielonogórskiej.
25.09. – w Sudole odbyło się zebranie wiejskie.
26.09. – odbyła się XVI
Sesja Rady Miejskiej.
Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały:
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Czerwieńsk na rok 2012;
w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Czerwieńsk wraz
z prognozą kwoty długu
i spłat zobowiązań na lata
2012 – 2023; w sprawie
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nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy i Miasta
Czerwieńsk” (pośmiertnie Aleksandrowi Motykiewiczowi); w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego
zadania zarządzania drogami powiatowymi; w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Czerwieńsk na lata 2012
– 2016; w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Czerwieńsk, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w obrębie wsi Sudoł; w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego we wsi Zagórze; w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w obrębie wsi Płoty; w sprawie
bonifikaty od cen sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz
z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie
własności gruntu zbywanego na rzecz najemcy w trybie
bezprzetargowym.
26.09. – w Czerwieńsku odbyło się zebranie Samorządu
Mieszkańców.
28.09. – burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w walnym
zebraniu członków Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą
a Bobrem”, które odbyło się w Zaborze.

Sześćdziesięciolecie

W bieżącym roku czerwieński Dom Kultury obchodzi
60-lecie istnienia. W ramach jubileuszu powstaje wystawa
traktująca o historii kultury w naszej gminie, która zostanie
otwarta w dniu 26 października podczas uroczystych obchodów jubileuszu połączonych z inauguracją roku kulturalnego
2012/2013.
Organizatorzy wystawy zwracają się z gorącą prośbę do
wszystkich, którzy dysponują jakimikolwiek pamiątkami
z domu kultury o wypożyczenie ich na czas ekspozycji
wystawy. Chodzi o zdjęcia, albumy, gadżety, dyplomy, identyfikatory i wszystko to, co związane jest z domem kultury
od początku jego istnienia. Sięgnijcie Państwo do starych
albumów, kartonów na strychu i innych miejsc, w których
mogą się kryć pamiątkowe skarby. Za najciekawsze materiały przewidujemy upominki.

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 12.10.2012 r., do druku przekazano 15.10.2012 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Pożegnanie z azbestem?
Burmistrz Piotr Iwanus i Skarbnik Gminy Urszula Napierała podpisali z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej umowę na dotację z budżetu państwa kolejnego etapu usuwania i utylizacji azbestu m.in.
z budynków mieszkalnych i dachów. Tym samym rozpoczęty w tym roku projekt będzie kontynuowany.
WFOŚiGW w Zielonej Górze
realizuje Program Priorytetowy
NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie
odpadami innymi niż komunalne,
Część III - Usuwanie wyrobów
zawierających azbest”, który
ma na celu osiągnięcie wzrostu
ilości unieszkodliwionych oraz
zabezpieczonych odpadów zawierających azbest. Adresatami
programu są jednostki samorządu
terytorialnego, na terenie których
przeprowadzono inwentaryzację
wyrobów zawierających azbest i posiadające opracowany i przyjęty uchwałą Rady
Gminy gminny program. Do takich gmin
oczywiście należy Czerwieńsk. Burmistrz
Piotr Iwanus w imieniu naszej gminy,

przy kontrasygnacie: Urszuli Napierały
- Skarbnika Gminy podpisał umowę na
kwotę dotacji w wysokości 62.501,46 zł.
Ze strony Funduszu podpisali ją: Alicja
Makarska - Prezes Zarządu oraz Michał

Medal z numerem jeden
Z okazji jubileuszu 10. lecia Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Płotach
Stowarzyszenie Mieszkańców Płotów i Zagórza ustanowiło medal „Za zasługi
w rozwoju szkoły”. Odznaczenie takie jest wielkim wyjątkiem, rzadkością w skali
ogólnopolskiej. Podczas inauguracji nowego roku szkolnego medal i legitymację
z numerem pierwszym otrzymał Piotr Iwanus, burmistrz Czerwieńska.
Rozpoczęcie roku szkolnego w naszej
małej, ale rozwijającej się szkole prowadzili
jej uczniowie. Ważnym elementem uroczystości było posadzenie alei modrzewiowej
pod hasłem: „10 drzew na 10. lecie”.
Następnie goście, m. in. sołtysi Płot
i Zagórza podpisywali specjalne dokumenty, potwierdzające ten symboliczny
dla szkoły gest.

Stosik - Z-ca Prezesa Zarządu.
W wyniku realizacji umowy
osiągnięty zostanie efekt ekologiczny i rzeczowy, określony
jako masa odpadów zawierających azbest unieszkodliwionych
lub zabezpieczonych wynosząca
67,529 Mg.
Dofinansowanie realizowane jest w 50% ze środków
NFOŚiGW oraz w 50% ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze, przy czym obejmuje ono do
100% kosztów kwaliﬁkowanych, na które
składają się koszty demontażu, zbierania,
transportu i unieszkodliwiana lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.
(A.S)

OKE, którego średnia (24,75 punktu)
przewyższa wszystkie możliwe średnie
(gminy, powiatu, województwa, okręgu
i kraju), a także wzrastająca tendencja
rozwojowa szkoły wyrażana wskaźnikami
edukacyjnej wartości dodanej.
Piotr Januszek,
nauczyciel przyrody w NSP

Szkoła w Płotach należy do nielicznego grona szkół niepublicznych
w Polsce, które nie tylko, że działają, ale
dynamicznie się rozwijają. Tegoroczny
remont budynku szkoły i doposażenie
gabinetów stawia tę placówkę w gronie
instytucji oświatowych o wysokiej jakości pracy, o czym świadczy, np. wynik
ostatniego sprawdzianu szóstoklasistów
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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”

Nabór wniosków trwa nadal
Gmina Czerwieńsk uprzejmie informuje, że realizuje projekt pn.: „Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”.Oś
priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.
Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do internetu dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym z powodu
trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, jak i ﬁzycznych barier w
dostępie do internetu.
Dzięki realizacji projektu 153 gospodarstwa domowe oraz 9 jednostek
podległych Gminie Czerwieńsk w ramach
działań koordynacyjnych uzyska bezpłatny dostęp do Internetu, poszerzając krąg
odbiorców usług i treści cyfrowych. Rodzinom, które wezmą udział w projekcie
zostanie przekazany, na zasadzie użyczenia, sprzęt komputerowy z podstawowym
oprogramowaniem oraz bezpłatnym dostępem do internetu przez okres realizacji
i trwałości projektu, czyli do 31 grudnia
2019 r. W ramach realizacji projektu zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu
podstawowej obsługi komputera i internetu. Przeprowadzone szkolenia zapewnią
prawidłowe wykorzystanie sprzętu przez
Beneﬁcjentów a także przyczynią się do
nabycia nowych umiejętności.
Realizacja projektu przyczynia się
do budowy „społeczeństwa informacyjnego” i realizacji idei „równych szans”
wśród społeczności lokalnej Gminy
Czerwieńsk.
Kryteria uczestnictwa w projekcie:
1. Projekt skierowany jest do gospodarstw domowych z terenu Gminy Czerwieńsk, zgodnie z warunkami Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007-2013. Beneﬁcjentami projektu mogą być jedynie osoby zamieszkałe
na terenie Gminy Czerwieńsk.
2. Wsparciem objęte zostaną następujące grupy docelowe:
- gospodarstwa domowe spełniające
kryterium dochodowe upoważniające do
otrzymania wsparcia w ramach systemu
pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych,
- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w
trudnej sytuacji materialnej i społecznej
uprawniającej do uzyskania stypendiów
socjalnych,
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- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
Osoby zainteresowane udziałem w
projekcie powinny zgłosić się do Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku-pokój
106 lub do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwieńsku lub do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w
Czerwieńsku w celu zapoznania się z
Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie, pobrania wniosków i ich
złożenia. Dokumenty rekrutacyjne pobrać
można również ze strony internetowej:
www.czerwiensk.pl.
Wnioski dostępne są od dnia 17
września 2012 r. Poprawnie wypełniony
wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 31 października 2012 r.

Do wniosku należy dołączyć:
a) kserokopię dowodu osobistego,
b) kserokopię aktualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu zasiłku rodzinnego-jeśli dotyczy,
c) kserokopię aktualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu stypendium
socjalnego-jeśli dotyczy,
d) kserokopię aktualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia z
pomocy społecznej-jeśli dotyczy,
e) kserokopię orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności w przypadku osób
niepełnosprawnych lub orzeczenia równoważnego - jeśli dotyczy.
Dodatkowych informacji udziela
p. Wilhelm Korotczuk - kierownik
projektu oraz p. Katarzyna Wadiak-Kurowska – pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku - tel. 68 321 90 52.

Cichy zabójca - tlenek węgla!
Burmistrz Czerwieńska – Szef Obrony Cywilnej Gminy Czerwieńsk oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze apelują o zachowanie
wszelkich zasad bezpieczeństwa w związku z rosnącym zagrożeniem zatruciem
tlenkiem węgla podczas obecnego sezonu grzewczego.
Zatruciem tlenkiem węgla, potocznie
zwanego „czadem” jest najczęściej spotykanym zatruciem gazowym na świecie.
W USA rocznie z powodu przypadkowego
„zaczadzenia” umiera co najmniej 1500
osób. W Polsce w 2011 roku aż 122 osoby. W województwie lubuskim w sezonie
grzewczym 2011/2012 odnotowano 741
pożarów mieszkań, gdzie śmiertelnemu
zatruciu tlenkiem węgla uległo 5 osób,
a w 47 przypadkach stwierdzono groźne
dla zdrowia i życia zatrucie organizmu
„czadem”. Niestety nie wszyscy wiedzą, że
wystąpienie czadu nie zawsze ma związek
z pożarem, a wynika najczęściej z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących
się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.
Apelujemy do mieszkańców naszej gminy
o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń
grzewczych!

Czym tak naprawdę jest tlenek węgla?
Tlenek węgla, którego większość z nas
potocznie nazywa „czadem” jest bardzo silnie
trującym gazem. Jest bezwonny, bezbarwny,
nieco lżejszy od powietrza, co powoduje, że
łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania
wielu paliw m.in. drewna, oleju opałowego,
gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości
tlenu, niezbędnego do zupełnego spalania.
Może to wynikać z braku dopływu świeżego
(zewnętrznego) powietrza do urządzenia,
w którym następuje spalanie albo z powodu
zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji
palnika gazowego, a także przedwczesnego
zamknięcia paleniska pieca lub kuchni.
Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach,
w których okna są szczelnie zamknięte lub
uszczelnione na zimę. Niebezpieczeństwo
zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla

jest gazem, który jest niewyczuwalny dla
człowieka. Przedostaje się do organizmu
przez układ oddechowy, a następnie jest
wchłaniany do krwioobiegu. W układzie
oddechowym tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując
dopływ tlenu do organizmu!
Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?
Objawy zatrucia tlenkiem węgla rozwijają się stopniowo i są uzależnione od
postępującego niedotlenienia z powodu
zmniejszonego transportu tlenu przez
krew. Zależą także od jego koncentracji
w mieszaninie oddechowej oraz od czasu
trwania ekspozycji. Do głównych objawów
„zaczadzenia” zaliczamy: ból głowy, zawroty głowy, ogólne zmęczenie, osłabienie
mięśni, apatia, duszność, senność, trudności
z oddychaniem, nieregularny, przyspieszony
oddech, mdłości i wymioty.
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
Przy zatruciu tlenkiem węgla należy
przede wszystkim:
• zapewnić dopływ świeżego, czystego
powietrza,
• jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce na świeżym
powietrzu,
• rozluźnić poszkodowanemu ubranie
– rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać
go ponieważ nie możemy doprowadzić do
jego przemarznięcia,
• wezwać służby ratownicze:
- Pogotowie ratunkowe – tel. 999,
- Straż Pożarna – tel. 998 lub 112.
Pamiętajmy, że osłabienie i znużeniem,
które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia
orientacji i zdolności oceny zagrożenia
powodują, że jest on całkowicie bierny to
znaczy nie ucieka z miejsca nagromadzenia
trucizny, traci przytomność i – jeśli nikt nie
przyjdzie mu z pomocą – umiera!
Jak ustrzec się przed zatruciem czadem?
Aby skutecznie ustrzec się przed zatruciem czadem pamiętajmy aby:
• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
• zapewnić stały dopływ świeżego powietrza, często wietrz mieszkanie,
• przy instalacji urządzeń i systemów
grzewczych korzystać z usług wykwaliﬁkowanych osób,
• dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich systematycznego czyszczenia
(gdy do spalania używasz węgla lub drewna
– nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, gdy gazu
lub oleju opałowego – nie rzadziej niż raz
na 6 miesięcy),
• użytkować zgodnie z przeznaczeniem,
sprawne technicznie urządzenia, w których
odbywa się proces spalania,
• w przypadku wymiany okien na nowe,

sprawdzić poprawność wentylacji w mieszkaniu, ponieważ nowe okna są najczęściej
szczelniejsze od starych,
• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza,
np. poprzez przykładanie kartki papieru do
otworu wentylacyjnego (jeśli nic nie zakłóca
wentylacji kartka powinna przywrzeć do
wyżej wspomnianego otworu),
• nie zostawiać samochodu w garażu z włączonym silnikiem,
• nie bagatelizować objawów duszności,
bólów i zawrotów głowy, osłabienia, przyspieszenia czynności serca czy oddychania,

• koniecznie zaopatrzyć się w czujniki
tlenku węgla i rozmieścić je w pomieszczeniach, w których odbywa się proces spalania
oraz w sypialniach.
PAMIĘTAJ!
Zdrowie a nawet życie Twoje i Twoich
bliskich może w dużej mierze zależeć od
tego, jak potraktujesz ten artykuł!
Burmistrz Czerwieńska
Szef Obrony Cywilnej Gminy Czerwieńsk
Komendant Miejski PSP w Zielonej Górze

(P. W.)

Triumf w Międzyzdrojach
W dniach od 28.09 – 30.09.2012r. odbyły się w Międzyzdrojach X Spotkania Artystyczne Seniorów. Dwa nasze gminne zespoły – Cantilena i Rapsodia odniosły
wspaniały sukces.
Jest to jeden z największych i najbardziej prestiżowych festiwali w Polsce
dla zespołów śpiewaczych,
zespołów ludowych i kapel.
Do konkursu zgłosiło się 37
podmiotów wykonawczych
– w tym nasze zespoły –
Cantilena z Czerwieńska
oraz Rapsodia z Lasek. Przesłuchania konkursowe trwały
dwa dni i odbywały się w przepięknej
sali widowiskowej Międzynarodowego
Domu Kultury oraz w Amfiteatrze. Po
wielkich emocjach konkursowych, zespoły prezentowały się dla publiczności na
Promenadzie Gwiazd, bawiąc wszystkich
godzinnym koncertem. Po przesłuchaniach
konkursowych, wszystkie zespoły czekały
na niedzielę i marzyły, aby wziąć udział
w Koncercie Galowym, w którym wystąpić
mogli tylko najlepsi. Dla naszych zespołów
niedziela okazała się bardzo szczęśliwa:

Rapsodia – wyróżnienie, a Cantilena
– II miejsce i udział w Koncercie Galowym. Wzruszeniu i radości nie było końca,
a pełnię szczęścia dała zespołowi publiczność, która wypełniła Amﬁteatr po brzegi
i owacyjnie przyjęła występ Cantileny.
Ten wyjazd do Międzyzdrojów na zawsze
pozostanie w pamięci członków zespołu,
a także instruktora - Piotra Paderewskiego, jako wyjątkowe przeżycie artystyczne.
Zespołom gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów!

Winobraniowy koncert „Melodii”
W miasteczku winiarskim w Zielonej Górze 12. września wystąpił zespół śpiewaczy
„MELODIA” z Płot. To już trzeci raz, jak zespół prezentował swój dorobek muzyczny
przed wspaniałą oraz liczną publicznością zielonogórską.
Podczas koncertu wykorzystano między innymi piosenkę pt. „Za Płotami
woda płynie”, napisaną przez Mariusza
Nojszewskiego. Zespół bardzo sumiennie
przygotowywał się do występów, liczne
próby, korekty w aranżacjach, praca nad
intonacją, przyniosły efekt. Koncert był bardzo udany, czego dowodem były gromkie
brawa, podziękowania po występie, a także
wywiad do TV Odra.
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Poznajmy się i działajmy razem
W końcu nadszedł upragniony i długo wyczekiwany dzień. Ponad rok temu Gmina Czerwieńsk w siedzibie Lokalnej Grupy
Działania Między Odrą a Bobrem złożyła fachowo skonstruowany przez podinspektora Tomasza Pietruszkę wniosek projektowy pt. „Poznajmy się i działajmy razem – urządzenie placu zabaw w miejscowości Nietkowice” (27. 04. 2011). Został
on pozytywnie rozpatrzony. W ten oto sposób 12. 06. 2012 r. Gmina Czerwieńsk podpisała z Samorządem Województwa
Lubuskiego umowę na budowę placu zabaw obok Publicznej Szkoły Podstawowej w Nietkowicach. Ku wielkiej radości
wszystkich milusińskich 03.09.2012 roku rozpoczęto instalowanie wyposażenia. O nowej inwestycji z dyrektor ZEAO Danutą
Tomaszewską rozmawia Paulina Gajna
P.G.: Pani Dyrektor, jaki był cel
skonstruowania przez Gminę Czerwieńsk wniosku projektowego na urządzenie przy PSP w Nietkowicach placu
zabaw?
Danuta Tomaszewska: Jest to
ogólnopolskie przedsięwzięcie. Gmina Czerwieńsk bardzo chętnie wzięła
w nim udział. Zaczęliśmy od przedszkola w Czerwieńsku. Wyposażyliśmy
go w nowoczesny sprzęt do zabaw dla
dzieci. Ponadto kilkakrotnie wzięliśmy
udział w rządowym programie „Radosna
szkoła”. Mając zawsze na uwadze fakt, że
place zabaw powinny istnieć przy każdej
szkole i każdym przedszkolu, szukaliśmy
środków ﬁnansowych za zainstalowanie
takowego w Nietkowicach.
P.G.: Mieszkańcy Nietkowic długo
czekali na wspomniany plac zabaw. Jakie
możliwości stwarza jego budowa?
D.T.: Dzięki nowoczesnym, bezpiecznym placom zabaw dzieci zaspokajają
potrzebę ruchu. Ten, jak wiemy, wpływa
na funkcjonowanie człowieka, pozwala
mu w konstruktywny sposób spędzać czas

wolny, dzieląc go często z innymi. Składając wniosek projektowy, założyliśmy,
iż promocja tego przedsięwzięcia obejmować będzie także działania na rzecz
integracji środowiska lokalnego. Dzieci
i dorośli nie tylko będą mieli okazję
obejrzeć urządzenia zabawowe, ale także,
zaproszeni przez grono pedagogiczne,
wspólnie bawić się, biesiadować. Wierzę,
że jest to okazja do tego, aby środowisko
lokalne mogło zapoznać się z działaniami
poczynionymi przez szkołę, wymienić
doświadczenia, zaproponować własne
przedsięwzięcia. Ponadto integracja może
sprawić, że znajdujący się obok budynku
szkoły sprzęt będzie szanowany.
P.G.: W jaki sposób zainstalowanie
placu zabaw na terenie szkoły wpisuje się
w koncepcję rozwoju placówki?
D.T.: Plac zabaw jak najbardziej wpisuje się w koncepcję rozwoju szkoły.
Zakłada ona dążenie do tego, aby w każdej
sali lekcyjnej były nowoczesne pomoce
dydaktyczne. Dzieci mają jednak nie tylko
poznawać i nabywać umiejętności. Muszą
zostać zaspokojone ich potrzeby ruchu, za-

bawy i interakcji z rówieśnikami. Taką możliwość stwarzają sale i place zabaw. Należy
o tym pamiętać, szczególnie w odniesieniu
do najmłodszych adeptów szkoły.
P.G.: Rodziców dzieci uczęszczających do PSP w Nietkowicach szczególnie
interesuje kwestia bezpieczeństwa dzieci
korzystających z placu zabaw.
D.T.: Pragnę stanowczo podkreślić, że
wspomniane bezpieczeństwo jest bardzo
istotne dla decydentów. Rok szkolny
2012/2013 jest „Rokiem bezpiecznej
szkoły”. Każdy nauczyciel musi być kompleksowo przeszkolony pod kątem znajomości przepisów BHP. Zakupując sprzęt,
w tym urządzenia zabawowe, baczymy na
to, aby posiadały one wymagane przez
prawo certyﬁkaty i atesty.
P.G.: Szkoła w Nietkowicach pragnie nawiązać współpracę partnerską
z podobnie funkcjonującą placówką
w Niemczech. Czy budowa placu zabaw
sprzyjać będzie polsko – niemieckiej
integracji?
D.T.: W dużej mierze tak. Dzięki
poczynionym inwestycjom szkoła w Nietkowicach stała się równoprawnym partnerem. Mamy już czym się chwalić. Zabawy
najmłodszych, spotkania dorosłych jak
najbardziej sprzyjać będą integracji obu
narodów. Jest okazja do tego, aby w nietypowy sposób, spędzając miło czas, poznać
język obcy.
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Nie ustawać w dążeniach
Jest to kolejny artykuł poświęcony ludziom z pasją. Cykl prezentuje sylwetki
osób działających na rzecz Zaodrza. Tym razem Paulina Gajna prezentuje sylwetkę Ryszarda Przygodzkiego.
Tak wszystko się zaczęło, czyli jak
rodzi się pasja...
Ryszard Przygocki urodził się w 1952
roku w Jasieniu. Z zawodu jest kierowcą
mechanikiem. Zawodowo związany z Fabryką Mebli w Jasieniu, później w Zielonej Górze, gdyż tutaj znajdował się ﬁlia
zakładu. Od 1986 roku piastuje urząd
sołtysa Będowa. Wcześniej, bo od 1978
roku pełnił funkcję Przewodniczącego
Rady Sołeckiej. Ponadto przez osiem lat
zarządzał Gminnym Kołem Sołtysów.
Mawia się o nim: „sołtys sołtysów”. Z Zaodrzem związany od 1971 roku.
Co mi w duszy gra...
Motto życiowe Ryszarda Przygockiego brzmi: „Odnieść sukces. Zrealizować to, co się zaplanowało”. Mottem
jego działań jest jednak hasło: „Od bezradności do polskiej przedsiębiorczości”.
Według niego osoba z pasją to człowiek,
który pragnie działać na rzecz regionu,
w którym mieszka i jego mieszkańców.
Dostrzega konieczność podejmowania
określonych działań i z zapałem realizuje wytyczone cele. To jednostka uparta
i zdecydowana, w dążeniu do realizacji
marzeń – nieprzejednana.
Sołtys Będowa posiada liczne zainteresowania. Są to m.in.: sport, wędkarstwo,
kultura. Od lat reprezentuje Gminę Czerwieńsk podczas spływu kajakowego na
Odrze. Jak jednak podkreśla, jego pasją
jest przede wszystkim praca na rzecz
regionu, który zamieszkuje.
Moja mała ojczyzna, czyli skrawek
nieba na ziemi
Dla Ryszarda Przygockiego mała ojczyzna to przede wszystkim jej obywatele.
Działając społecznie, wspiera on bowiem
potrzebujących mieszkańców osiedlonych we wsiach wchodzące w skład paraﬁi rzymskokatolickiej w Radnicy. Pełni
bowiem funkcję Prezesa Paraﬁalnego Zespołu „Caritas”. Jako sołtys przyczynił się
do modernizacji świetlicy wiejskiej, która
funkcjonuje obecnie zgodnie z potrzebami
mieszkańców, stając się Centrum Kultury Wiejskiej. Przez dziesięć lata wraz
z Krystyną Harber walczył o powstanie
przystanku PKP w Będowie. Został on
oddany w 1991 roku. Wynikiem jego
starań jest powstanie boisk sportowych
do tenisa ziemnego i siatkówki. Do wsi

Będów doprowadzono wodę i linię
światłowodową. Zbudowano i urządzono
przykościelny cmentarz. Dzięki inspiracji
i zaangażowaniu sołtysa mieszkańcy Będowa aktywnie uczestniczą w wielu dorocznych imprezach okolicznościowych.
Są to między innymi Dni Czystej Wody,
Dożynki Gminne, Dzień Kobiet.
Co roku organizuje obchody Międzynarodowego Dnia Seniora. Podczas
poczęstunku każdy senior ma okazję
opowiedzenia o swoim życiu, ze
szczególnym uwypukleniem okresu
pobytu na Zaodrzu. Ważnym elementem
życia wsi, od momentu wejścia Polski
do Unii Europejskiej, jest uczestnictwo
w Transgranicznych Spotkaniach i współpraca z partnerską wsią niemiecką, Casel
w gminie Drebkau.
Od 2007 roku aktywnie podejmuje
znaczące działania na rzecz rozwoju
gospodarczego i pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów, które
upatruje w rozwoju turystyki odrzańskiej. W 2008 roku podczas Dożynek
Powiatowych za działalność na rzecz

wsi i gminy Starosta Zielonogórski wyróżnił go tytułem Najlepszego Sołtysa
w Gminie Czerwieńsk.
Z Publiczną Szkołą Podstawową
w Nietkowicach Ryszard Przygocki jest
związany od 1986 roku. Przez wiele lat
uczestniczył w spotkaniach Rady Pedagogicznej, imprezach organizowanych przez
placówkę. Interesował się więc życiem
i rozwojem szkoły. Wspierał prace remontowe, zakup pieca, uszczelnienie dachu.
Marzenia, czyli „per aspera ad astra”
Jako uczestnik Komitetu Budowy
Mostu na Odrze marzy o tym, aby most
ten w końcu powstał. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli swobodnie dojechać
do Czerwieńska czy Zielonej Góry.
Aktualnie walczy o wydłużenie czasu
kursowania promu. Wierzy, że kiedyś na
terenie między Pomorskiem, a Brodami
powstanie fabryka, która da zatrudnienie
mieszkańcom regionu. Nie ustaje w zabiegach o to.
Paulina Gajna

Gotowi do startu
O wakacjach zdążyli już wszyscy zapomnieć: i uczniowie, i rodzice, i nauczyciele. Nowy
rok szkolny już trwa w najlepsze, a z nim nowe wyzwania, oczekiwania, nadzieje.
Wrzesień w Szkole Podstawowej
im. K. Makuszyńskiego w Leśniowie
Wielkim jak zwykle należał do bardzo
pracowitych. Wszyscy wdrażają się do
całorocznych obowiązków. Uczniowie
szukali tych pomocy szkolnych, których
nie zdążyli zgromadzić podczas wakacji,
rodzice na nowo musieli przyzwyczaić się
do systematycznego pilnowania postępów
swoich dzieci, a nauczyciele do swoich
obowiązków, tych znanych, i tych nowych, związanych ze zmianami w oświacie. Tak więc rok szkolny 2012/2013
zaczynamy na pełnych obrotach.
Oprócz lekcji uczniowie mają mnóstwo zajęć dodatkowych: wciąż trwają
te z projektu „Szybciej, lepiej, w górę”.
Można skorzystać z zajęć wyrównawczych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej,
konsultacji. W szkole działa świetlica,
codziennie uczniowie mogą zjeść ciepły
posiłek, uczestniczą w akcji „Szklanka
mleka” itd. Dzieci spędzają coraz więcej
czasu w szkole – jest on zorganizowany

i różnorodny. Uczą się wiedzy i nabywają
nowych umiejętności nie tylko w trakcie
lekcji, ale także podczas innych działań:
wycieczek, różnego typu akcji… 21
września, jednocząc się z wszystkimi,
którym zależy na tym, abyśmy nie żyli na
śmietniku, sprzątali świat – ten skrawek,
w którym przebywają: najbliższe otoczenie szkoły i leśniowskiego wiatraka.
Śmieci było naprawdę dużo. Pozbywając się
ich, nasz maleńki świat, chociaż na chwilę,
odzyskał swoją urodę. Dzieci zauważyły, że
znacznie przyjemniej żyć, gdy wokół jest
ład i porządek, niż wśród śmieci – lekcję
wychowawczą zaliczyły w praktyce.
Rok szkolny to praca dzieci. Za pracę
należy się wypłata. Gwarantujemy, że
w naszym „budżecie szkolnym” środków na wynagrodzenie pracy uczniów,
systematycznej i rzetelnej, nie zabraknie.
Stawki w postaci piątek i szóstek są dla
każdego. A co zrobić, żeby je otrzymać?
Premią będzie wiedza i umiejętności. Ale
o tym każdy rozumny uczeń wie…
ABat
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Przylądek Zieleni i Sportu
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku gościło (1-5.10.2012) w swoich murach uczniów z Reichsstadt - Gymnasium
z Rothenburga ob der Tauber. Wymiana młodzieży została zrealizowana w ramach projektu „Przylądek Zieleni i Sportu”
dotowanego przez Euroregion Sprewa Nysa Bóbr, Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz Gminę Czerwieńsk.
Łącznie projektem zostało objętych
44 uczniów (22 nastolatków z każdego
kraju). Grupie niemieckiej towarzyszyli:
nauczycielka historii Gisela Heusinger Herz oraz anglista Daniel Beck. Natomiast
grupą polską zawiadywały nauczycielki
języków obcych: Agnieszka Kędzia,
Joanna Dwornicka i Joanna Stanaszek.
Efektem materialnym spotkania młodych
Niemców i Polaków są cztery trójjęzyczne
foldery reklamujące sport oraz najważniejsze elementy krajobrazu naszej gminy.
Natomiast w zakresie niematerialnym,
uczestnikom oraz koordynatorom projektu
udało się uzyskać wspaniałą, przyjazną atmosferę, przełamać bariery językowe oraz
udowodnić, że nastoletni uczniowie to najbardziej kreatywna grupa ludzi na świecie.
Harmonogram pięciodniowej wizyty był
urozmaicony. Materiały do ulotki młodzież
zebrała podczas „gry miejskiej” na terenie
Czerwieńska, warsztatów tanecznych
przeprowadzonych przez panią Dorotę
Łukaszczyk oraz wizyty w Arboretum
w Nietkowie. Natomiast zdjęcia i informacje dotyczące KS Piast, Jorge Cross oraz
MTB Wilcza zostały przygotowane przez
koordynatorów projektu przed przyjazdem
Bawarczyków. Duże wsparcie na etapie
zbierania informacji, tłumaczenia i projektowania folderu okazali młodzieży: pani
Dorota Litwa, pani Anna Sterczewska,
pan Lubomir Rotko, pan Przemysław
Góralczyk oraz pan Waldemar Dwornicki. Praca nad folderem w czterech
multikulturowych grupach bardzo zbliżyła
młodzież do siebie. W czasie wolnym od
pracy uczestnicy wymiany odwiedzili
Zieloną Górę, wzięli udział w dyskotece
szkolnej oraz konkursie karaoke. Dużo
frajdy dostarczyły młodzieży zajęcia integracyjne i rekreacyjno - sportowe. W dniu
wyjazdu grupy z Rothenburga polały
się łzy. Zarówno młodzież z Polski, jak
i z Niemiec żałowała, że muszą się rozstać
w momencie, kiedy tak naprawdę zaczęli
się poznawać. Na pożegnanie wszyscy
otrzymali ulotki, których byli twórcami
oraz obejrzeli prezentację multimedialną
przygotowaną ze zdjęć dokumentujących
przebieg wymiany. Grupa niemiecka obdarowała gospodarzy zdjęciem z podziękowaniami za gościnę. Gimnazjaliści z Czerwieńska wręczyli kolegom z Niemiec
drobne prezenty oraz plakat przygotowany
przez panią Małgorzatę Piątkowską.
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Wkrótce młodzież z Czerwieńska wybiera
się z rewizytą do Rothenburga. Czeka tam
na nich kolejne wyzwanie, tym razem zabawa dźwiękiem - tworzenie podcast’ów.
Póki co komunikacja internetowa między
nowymi przyjaciółmi kwitnie, a słowniki
wertowane są z prędkością światła.
Koordynatorzy i uczestnicy pragną

serdecznie podziękować za okazaną życzliwość wszystkim osobom i instytucjom
zaangażowanym w realizację projektu
oraz władzom samorządowym i dyrekcji
Gimnazjum. Wasza bezinteresowna pomoc sprawia, że znikają podziały, a serca
się zielenią!
Koordynatorzy projektu

Witaj szkoło na wesoło
Festyny dla dzieci pod nazwą „Witaj
szkoło” od kilku lat stanowią stały
element kalendarza imprez gminnych
organizowanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury. W tym roku takie
imprezy odbyły się w Dobrzęcinie - 7
września i w Będowie - 14 września.
W Dobrzęcinie gościliśmy prawdziwy
teatr z zawodowymi aktorami. Dzieci
z wielkim zainteresowaniem obejrzały
spektakl zatytułowany „Kot w butach”
entuzjastycznie reagując na interaktywną
zabawę z bajkowymi postaciami. Po obejrzeniu przedstawienia z wielkim zapałem
uczyły się tańców i piosenek i wzięły
udział w zabawach sprawnościowych.
Na Zaodrzu, do Będowa przyjechały
dzieci z Nietkowic i Sycowic. Rywalizowały ze sobą w konkurencjach sportowych, a potem wspólnie uczyły się
śpiewu i tańca. Na zakończenie rozpalono
ognisko i pieczono kiełbaski. Wszyscy
uczestnicy otrzymali akcesoria szkolne
na pamiątkę świetnej zabawy.

Organizatorzy wraz z dziećmi, serdecznie dziękują sołtysowi panu Ryszardowi Przygockiemu za przygotowanie
placu i ogniska oraz wszystkim opiekunom za wspólne zabawy z dziećmi.

II ROK REALIZACJI PROJEKTU
„KLUCZ DO SUKCESU TWOJEGO DZIECKA”
Czytelniku, zatrzymaj się…
Czy zauważasz…
- Świat zmienia się w coraz szybszym tempie.
- Życie, społeczeństwo i gospodarka staja się coraz bardziej złożone.
- Radykalnie zmienia się charakter pracy.
- Szybciej niż kiedykolwiek dotąd kolejne zawody znikają z rynku pracy.
- Narasta era niepewności.
- Coraz trudniej znaleźć w przeszłości wskazówki na przyszłość.
Czy wiesz, że…
„Małe dziecko budzi się co rano pełne zapału, ciekawe czym nowym zachwyci je świat. Dziecko jest z natury nieustraszonym odkrywcą,
badającym wszystko z wrodzoną dociekliwością. Codziennie wyrusza na spotkanie nowej przygody, na nową wyprawę odkrywczą,
zachęcane oczywiście przez troskliwych rodziców, którzy świętują każde nowe osiągnięcie malca. Niepowodzenia są dla dzieci naturalnym elementem procesu uczenia się. Kiedy zaczynający chodzić maluch przewraca się, po prostu wstaje i próbuje znowu”.
C. Rose „Ucz się szybciej”
A więc czytelniku zapamiętaj filozofię dziecka i być może z niej skorzystaj…
„Nie każcie mi chodzić, kiedy chcę latać”
G. Dolya
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Język angielski
W żadnym innym okresie życia poza dzieciństwem człowiek nie poznaje szybciej i zachłanniej,
w żadnym nie wzrasta intensywniej w sensie dzielenia się obowiązkami i działaniami.
Dziecko ma chęć i możliwości robić coś we współpracy z innymi, współdziałać z innymi dziećmi
w celach konstruowania i planowania oraz pragnie czerpać jak najwięcej od nauczycieli
i gorliwie naśladować idealne wzory”.
(Erich Erickson)
Zajęcia języka angielskiego odbywają się dwa razy w tygodniu w każdej
grupie wiekowej. Zajęcia prowadzone są
w atmosferze beztroskiej
zabawy. W trakcie zajęć
najmłodsi uczniowie poznają podstawowe zwroty
i konstrukcje językowe.
W trakcie nauki wykorzystywana jest nowoczesna tablica interaktywna
oraz laptopy. Jesteśmy
jedynym przedszkolem
w województwie lubuskim wykorzystującym
w trakcie zajęć system językowy Play
me & learn.
Głównym celem zajęć jest wzbudzenie zainteresowania językiem angielskim
oraz zachęcenie uczniów do nauki języka obcego. Ciekawe zabawy, mnóstwo
śmiechu i ruchu wywołują pozytywne
emocje u uczniów i motywują do nauki.

Najmłodsi, którzy dopiero rozpoczynają
naukę, nie tylko uczą się nowych słów
i wyrażeń. Zgodnie z zasadami metodyki
nauczania języka obcego
osłuchują się z językiem angielskim. Potraﬁą również
nazywać między innymi kolory, zwierzęta, przedmioty
codziennego użytku, reagują
poprawnie na komendy wydawane w języku angielskim.
Przede wszystkim jednak
podstawowym celem zajęć
jest pokazanie najmłodszym,
jak przyjemna i łatwa może
być na- uka języka obcego. Dzieci
poznają poprawną wymowę poprzez zabawy, rymowanki, piosenki oraz zajęcia
plastyczne i ruchowe. Dzięki wspólnej
zabawie uczą się nie tylko języka angielskiego, ale nabywają umiejętności
społeczne, rozwijają umiejętności motoryczne i poznawcze.
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Wiem, że to zaprocentuje w przyszłości”.
Sylwia Wasąg

„Ogromnie się cieszę, że mój syn może brać udział w realizacji
projektu… Jestem przekonany, że owy projekt pozytywnie wpłynie
na ogólny rozwój mojego dziecka”.
Artur Seweryn

„…dużo mówi po angielsku w domu,
tańczy w domu, recytuje wierszyki…”
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wciągając przy tym nas dorosłych w nie”.
Małgorzata Bienie
„…Patrycja bardzo pozytywnie nas zaskoczyła, kiedy zauważyliśmy
jak podczas zabawy lub codziennych czynności zaczęła używać
angielskich słówek. Obserwując córeczkę widzimy również jak wiele
radości sprawiają jej zajęcia taneczne…”
Rodzice Patrycji

Zamierzenia instruktorów zajęć dodatkowych
W drugim roku realizacji projektu
zamierzam na zajęciach tanecznych stwarzać jak najwięcej okazji do odtwórczej
i twórczej ekspresji muzycznej, poznawać tańce ludowe, narodowe. Szeroki
wachlarz proponowanych przeze mnie
tańców pozwoli dzieciom zapoznać się
także z formami tanecznymi różnych kultur np. chińskiej czy hinduskiej. Uważam,
że doświadczenia jakie dzieci zdobędą na
zajęciach tanecznych będą wspaniałym
fundamentem, na którym budowana jest
ich osobowość.
mgr Bożena Gutor

•

•

•

Za najważniejsze założenia zajęć
tanecznych uznałam:
- łączenie muzyki z ruchem,
- wykorzystanie muzyki do form teatralnych: żywy obraz, własne improwizacje,

- zapamiętanie kroków różnych tańców,
- stosowanie poznanych kroków tańców:
nowoczesnych i integrujących,
- uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach wykorzystujących różnorodne
bodźce słuchowe,
- branie udziału w ćwiczeniach relaksacyjnych,
- wykonywanie improwizacji ruchowych przy muzyce o różnym tempie
i nastroju,
- rozwijanie umiejętności estetycznego
poruszania się przy różnych rodzajach
muzyki,

- dowolne interpretowanie muzyki ruchem,
- nauka prostych układów tanecznych,
- odtwarzanie ruchem nastroju słuchanej
muzyki.
Uważam, że tak
skonstruowane założenia pozwolą: po pierwsze- rozbudzić u dzieci
zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy
akompaniamencie muzyki, rozwinąć pamięć
muzyczną i ruchową
oraz umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów
i następstwa ruchów
w powiązaniu z muzyką; po drugie-przyczynią się do wykształcenia
u dzieci karności, koncentracji, przystosowania się do pracy w zespole, a wreszcie
do wyrobienia takich cech jak: orientacja
w ustawieniu przestrzennym, szybka
reakcja ruchowa na wrażenia słuchowe,
panowanie nad swoimi ruchami. Pomogą rozładować ogromną energię, którą
posiadają w sobie dzieci, będą mogły
w niewerbalny sposób wyrazić swoje
emocje, rozwijać swoje zdolności muzyczno-ruchowe.
mgr Grażyna Czyż

•

•

- poprawiające koncentrację uwagi,
- pobudzające wyobraźnię ruchową
- uczące współpracy w parze i grupie,
- improwizacje taneczne do muzyki.
mgr Marta Nowak

•

•

•

Właśnie rozpoczął się
nowy rok szkolny, a wraz
z nim nowe wyzwania
i zamierzenia, a także
kontynuacja projektu
unijnego „Klucz do sukcesu Twojego dziecka”.
Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające to jedne
z zajęć dodatkowych,
z których dzieci mogą
korzystać już drugi rok.
Zapoczątkowana w zeszłym roku podróż po
świecie muzyki w towarzystwie ruchu, tańca, zabawy i piosenki
przyniesie dzieciom kolejne niespodzianki. Pozwoli ona jeszcze sprawniej
komunikować się „językiem ciała”,
a integracja różnych form aktywności
ruchowo-słuchowo- wzrokowej umożliwi Im w pełni odczuwać i przeżywać
docierającą zewsząd muzykę i jej bogactwo rytmów. Poprzedni rok pokazał jak

•

W roku szkolnym 2012/2013 planuję:
• Nauka podstaw tańców towarzyskich
(układy taneczne) tj.:
- tańce standardowe: Walc, Walc wiedeński,
- podstawy tańca klasycznego (baletu),
- nauka podstaw tańców ludowych i narodowych (układy taneczne) tj.: Poleczka,
Kujawiaczek, Krakowiaczek, Polonez
i innych,
- taniec nowoczesny, choreograﬁe z elementami tańców: Disco, do aktualnie
słuchanej przez dzieci muzyki polsko jak
i obcojęzycznej.
• Zapoznanie z terminologią taneczną.
• Ćwiczenia:
- kształtujące prawidłową sylwetkę,
- poprawiające koordynację ruchową oraz
ogólną sprawność dziecka,
- ćwiczenia relaksacyjne.
• Zabawy taneczne:
- rozwijające poczucie rytmu,

ogromny potencjał drzemie w dzieciach,
jakie mają oryginalne pomysły, jak duże
znaczenie i ile radości sprawiają Im zabawy ruchowo-muzyczne. Teraz należy
podtrzymać to zainteresowanie i rozwijać zdobyte umiejętności, a także pomóc
w rozwijaniu talentów i zainteresowań.
Z kolei dzieciom najmłodszym, które
dopiero teraz spotkają się z tego typu
zajęciami pozwolić czerpać samą radość
i „magiczną moc” muzyki oraz zaszczepić pragnienie obcowania i poznawania
przeogromnego świata muzycznych
doznań.
mgr Dorota Krzyżaniak

Pierwszacy ochrzczeni
Z cyklu: „Z pamiętnika młodego gimnazjalisty” - Na początku był chaos......
Uff … i już po otrzęsinach klas pierwszych. Czy było łatwo? Pewnie nie. Czy szybko?
Ależ skąd! Czy wesoło? Oczywiście! A już na pewno – warto! Ale zacznę od początku.

Pierwszego września – niby nic. Rozpoczęcie roku szkolnego jak każde inne.
Piękna pogoda i wszechobecne, powakacyjne lenistwo. Ale nie dla każdego. Zarówno
z nieukrywanym niepokojem, jak i wielkimi
nadziejami przekraczałem próg Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Czerwieńsku. Czy sobie
poradzę? Czy sprostam wymaganiom pani
od chemii, czy też fizyki? Czy zostanę
zaakceptowany przez starszych kolegów?
A może w Gimnazjum odkryję nowe pasje
albo, co więcej, miłość swojego życia?
Pytań i wątpliwości miałem mnóstwo.
A odpowiedzi na nie z dnia na dzień były
łatwiejsze i mniej mroczne.
Panie od ﬁzyki i chemii okazały się
„całkiem, całkiem”, starsi koledzy to nikt
inny, tylko sąsiedzi z osiedla, a nowe pasje
i miłość? No cóż, powiem krótko – jest
w czym wybierać.
Dzień za dniem mijał coraz spokojniej
i bardziej przewidywalnie. Już wiem na
przykład, że pan od historii pyta tylko

jedną osobę i tylko z ostatniej lekcji,
a pani od polskiego, oj... tu lepiej być
zawsze przygotowanym do zajęć. Wiem
również co mogę, a co jest w szkole zupełnie zabronione.
W drugim tygodniu września wiodłem
już naprawdę spokojny żywot młodego
gimnazjalisty. Gdy nagle... trach! Informacja od wychowawcy: „Drodzy uczniowie, czwartego października czeka was
chrzest bojowy pierwszaków.” Co to jest?
Chrzest?! I do tego bojowy?! Teraz, gdy
już myślałem, że jestem bezpieczny, że
w nowej szkole nic mi nie grozi?! O wyjaśnienie zagadnienia poprosiłem starszych
kolegów. To, co usłyszałem, przeraziło
mnie. Koledzy mówili mi o jakieś miksturze do picia, po której rzekomo wypadają
brwi a wąsy zaczynają rosnąć do środka.
Mówili też o czołganiu się na czas w błocie
oraz o czyszczeniu korytarza szczoteczką
do zębów.... Ich opowieści były straszne
i mrożące krew w żyłach.

W ten Sądny Dzień do szkoły szedłem
z wielkim niepokojem. W głowie miałem
chaos, a moje ręce wykazywały lekkie
drżenie. Odpowiedź na nurtujące mnie
pytania nadeszła wraz z szóstą i siódmą
godziną lekcyjną, bo właśnie w tym czasie odbywały się zapowiadane wcześniej
otrzęsiny.
Nie czołgaliśmy się i nie czyściliśmy
korytarza. Do picia też nic nie było, ale
za to mogliśmy częstować się grillowaną
kiełbaską. Były liczne konkurencje sportowe, a nawet quiz wiedzy o ziemniaku.
Wszyscy bawili się bardzo dobrze, wręcz
wyśmienicie. Każdy z nas, po odpowiednim zaprzysiężeniu, został pasowany na
ucznia naszego Gimnazjum i zaproszony na
pierwszą inauguracyjną dyskotekę szkolną.
Ja również tam byłem, dobrze się bawiłem,
a nawet tańczyłem (i to z kilkoma…).
Jerzyk

Podstawówki z Gminy Czerwieńsk
dostaną kolejne pieniądze z EFS
Gmina Czerwieńsk skorzystała
z projektu „Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas
I–III szkół podstawowych”, który jest
realizowany od września 2012 do końca
czerwca 2013 w Ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego Działanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych. Tytuł
projektu „Idziemy po sukces” ma na
celu zniwelowanie zdiagnozowanego
problemu w poszczególnych szkołach
podstawowych z terenu gminy u dzieci
posiadających deﬁcyty rozwojowe oraz
uczniów szczególnie uzdolnionych, które wymagają indywidualnego podejścia
edukacyjnego. Celem głównym jest więc
indywidualizacja w klasach I-III, służąca
wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz
rozwijanie talentów dzieci uzdolnionych
w roku szkolnym 2012/2013.
W ramach realizacji projektu w każdej
szkole podstawowej odbywać się będą dodatkowe zajęcia dla dzieci ze specjalnymi

trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym
także zagrożonych dysleksją, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia socjoterapeutyczne
i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej. W minimalizowaniu dysfunkcji rozwojowych
pomogą naszym uczniom zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia logopedyczne
dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
Oprócz tego prowadzone będą również
zajęcia dla uczniów uzdolnionych z języka angielskiego i języka niemieckiego,
zajęcia artystyczne oraz rozwijające ze
szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczo-matematycznych.
Do realizacji zadań projektowych
szkoły zostaną wyposażone w pomoce
edukacyjne, gry plansze, sprzęt specjalistyczny do diagnozowania i korygowania
dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych.
Wnioskowana kwota to łącznie 148
914,80 tys. zł. Każda szkoła wnioskowała
na określoną kwotę, a gmina złożyło jeden
wniosek zbiorczy. Kwota nie była zupełnie
dowolna ponieważ zależała od liczby ucz-

niów. Te szkoły, w których uczy się poniżej
69 dzieci mogły wnioskować najwyżej
o 30 tys. zł. Pozostałe placówki miały
mnożnik zależny od liczby uczniów.
Projekt ruszył we wrześniu 2012 r.
i będzie trwał przez cały rok szkolny. Doﬁnansowanie jest stuprocentowe, wszystkie koszty pokrywa EFS, bez żadnego
wkładu własnego. O tym, jakiego rodzaju
zajęcia zorganizuje szkoła, przesądziło
rozpoznanie potrzeb uczniów.
Gmina Czerwieńsk skutecznie sięga
po pieniądze z Europejskiego Funduszu
Społecznego na cele oświatowe, to kolejny projekt realizowany w szkołach.
Obecnie trwa jeszcze duże dwuletnie
przedsięwzięcie „Szybciej, dalej i w górę”
– wysoka jakość oświaty w gminie Czerwieńsk, które zakończy się w grudniu
2012, a już uczniowie klas I-III szkół
podstawowych realizują kolejny - „Idziemy po sukces”. Szkoły otrzymały również
dofinansowanie z projektu „Radosna
Szkoła” na wyposażenie miejsc zabaw
dla młodszych dzieci.
M.S.
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Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

OBWIESZCZENIE
Czerwieńsk, dnia 27 września 2012 r.

Nasz znak: GGRiOŚ.6220.27.5.2012
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.
1227 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 września 2012 r.
została wydana decyzja, znak: GGRiOŚ.6220.27.4.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pt. „Budowa przystani turystyczno – motorowodnej w Czerwieńsku”.
W związku z powyższym, podaję do publicznej wiadomości
informację o wydanej ww. decyzji oraz o możliwości zapoznania
się wszystkich zainteresowanych z jej treścią i z całą dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku przy ul. Rynek 25 (pokój nr 109) w godzinach funkcjonowania Urzędu tj.
w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz od wtorku do
TP
piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00.

INFORMACJA
Zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że Zarządzeniem Burmistrza Czerwieńska
Nr 77/2012 z dnia 04 października 2012 r. podany został do
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykazem objęta została nieruchomość gruntowa położona w
obrębie wsi Leśniów Wielki oznaczona numerem działki nr 2
o powierzchni 1,05 ha
Wykaz wywieszony jest w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku przy ul. Rynek 25 (tablica informacyjna znajduje
się na I piętrze - wejście A i na parterze - wejście B) i na stronie
internetowej Urzędu od 04 października 2012 roku.
Janina Borkowska
UCHWAŁA NR XVI/164/12
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Czerwieńsk na lata 2012- 2016
opublikowana jest w całości na stronie internetowej
Gminy Czerwieńsk

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmieci Córki Jerzego Jarowicza
Wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy
składają Rada Miejska, Burmistrz Czerwieńska
oraz pracownicy urzędu
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Czerwieńska ogłasza rokowania w sprawie
sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej
w obrębie wsi Zagórze
Burmistrz Czerwieńska ogłasza rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej: lokal mieszkalny nr 1 w budynku
mieszkalnym nr 5 we wsi Zagórze o powierzchni użytkowej 42
m2, pomieszczenie przynależne w budynku gospodarczym o pow.
20,1 m2, oraz udział w częściach wspólnych nieruchomości 55/100.
Przedmiotowy lokal znajduje się w budynku mieszkalnym położonym w obrębie wsi Zagórze 5 na działce oznaczonej numerem
geodezyjnym 601/12 o powierzchni 0,1000 ha, księga wieczysta
ZG1E/00077939/7.
Cena wywoławcza - 13.424,00 zł. zwolniona z VAT.
Rokowania odbędą się 25 października 2012 roku o godz.
10.00 w siedzibie tut. Urzędu pokój 109.
Zaliczkę w wysokości 1.000,00 zł. należy wpłacić w kasie
Urzędu lub na konto depozytowe Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku PKO BP S.A. I O/Zielona Góra 74 10205402 0000 0602
0027 8861 w terminie do 22 października 2012r.
1. Nieruchomośc lokalowa wolna jest od obciążeń
2. Przetarg na przedmiotowy lokal odbył się w dniach 17 maja
2012 roku, 19 lipca 2012 roku i 17 września 2012 roku i zakończył
się wynikiem negatywnym
3. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rokowania w sprawie kupna
lokalu we wsi Zagórze 5/1” w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku ul. Rynek 25 najpóźniej do 22 października 2012
r. do godziny 15.30.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres, albo nazwę lub ﬁrmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna
lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie,
że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te
warunki bez zastrzeżeń, proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Zaliczkę wpłaconą przez uczestników rokowań zwraca się niezwłocznie po zamknięciu rokowań nie później niż przed upływem 3
dni, za wyjątkiem uczestnika który rokowania wygrał. Uczestnikowi
wygrywającemu rokowania zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej
wpłaty ceny w terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym
przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej Burmistrz
Czerwieńska odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie
podlega zwrotowi. Wszystkie koszty związane z umową notarialna,
oraz wpisem do księgi wieczystej ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez dokonania wyboru
nabywcy nieruchomości lokalowej.
Burmistrz Czerwieńska
JB.
Piotr Iwanus

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 26.09.2012 r.
zmarł Kazimierz Urbaniak
Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Czerwieńsk
Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia
Rada Miejska, Burmistrz, pracownicy UGiM.

Państwo Wróblewscy patronami szkoły
W Nietkowie 12 października odbyła się niecodzienna uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej imienia - Zofii i Stanisława Wróblewskich nauczycieli – pionierów Ziem zachodnich. Nadanie szkole imienia pierwszych nauczycieli powojennej polskiej
szkoły jest wyrazem ogromnego szacunku dla historii i pamięci o ludziach, którzy tworzyli historię naszej miejscowości. Szkoła
nawiązuje do lokalnych tradycji i wartości patronami są ludzie znani ludzie „stąd”, ludzie którzy przybyli do Nietkowa i budowali
wspólnie nową, jakże trudną rzeczywistość.
Państwo Zoﬁ a i Stanisław Wróblewscy w roku 1945 przyjechali do Nietkowa, aby tu krzewić oświatę. Pozostali
w Nietkowie całe swoje życie i służyli
mieszkańcom – osadnikom po koszmarze
i zawieruchach wojny. Było to olbrzymie
zadanie, aby tworzyć szkołę dla dzieci mówiących różnymi językami, pochodzących
z różnych kultur i regionów świata (Kazachstanu, Białorusi, Workuty, Tobolska,
Irkucka, Syr-Darii, Rumunii, Kirgistanu),
zintegrować mieszkańców, nauczyć ich
poczucia bycia patriotą i Polakiem. Praca
powojennego nauczyciela to była wielka
pionierska epopeja. Nie tylko nauczanie
i tworzenie życia społeczno-kulturalnego,
ale i likwidowanie uprzedzeń nieufności,
przekonywanie ludzi, że są u siebie. Możemy sobie tylko wyobrazić i poznać ten
klimat z opowieści najstarszych mieszkańców jak trudno było się odnaleźć na
nowych ziemiach zapomnieć o wojennych
przeżyciach i budować nowe życie. Pani
Zoﬁa Wróblewska była pełną entuzjazmu
polonistką niekwestionowanym autorytetem w środowisku lokalnym pełnym
oddania i pasji nauczycielem cieszącym
się uznaniem i akceptacją wśród dzieci
i rodziców wielu pokoleń mieszkańców
Nietkowa. Zawsze zwracała uwagę na
wartości bliskie społeczności lokalnej
wzmacniające poczucie wspólnoty pań-

stwowej oraz budujących nowe powojenne społeczeństwo złożone z różnych
kultur i tradycji. Przykładała wielką wagę
do nauki potrzeby kształcenia młodzieży
i zwalczania analfabetyzmu wśród dorosłych do rozwijania w młodym człowieku
takie cechy jak: dobro wrażliwość na
krzywdę drugiego człowieka empatię
poczucie wspólnoty oraz konieczność
szukania tego co łączy. Pan Stanisław
Wróblewski (wiemy z opowieści mieszkańców) miał dar godzenia zwaśnionych,
wzbudzał zaufanie, każdemu służył radą
i pomocą i nie uciekał od spraw trudnych,
zawsze był uśmiechnięty. Praca społeczna
dawała im wiele satysfakcji. Zakochani
w Nietkowie zawsze podkreślali swoje
przywiązanie do „nowego domu”, jaki
przyszło im budować. Dziś powiedzielibyśmy, że Państwo Wróblewscy to byli
właśnie ludzie z pasją.

napisała Pani Zofia w szkolnej kronice
„Jestem szczęśliwa że mój mąż Stanisław
Wróblewski powrócił do szkoły jako jej
patron”. Dziś po 25 latach mieszkańcy
Nietkowa wpiszą się do kroniki szkolnej
szczególnie uczniowie p. Wróblewskich,
że są szczęśliwi, że pani Zofia zajęła
wraz z mężem należne im miejsce Patronów szkoły - ludzi o wielkim znaczeniu
i zasługach dla lokalnej społeczności
Nietkowa. Państwo Wróblewscy przez
35 lat byli nauczycielami w szkole podstawowej w Nietkowie. Obydwoje wnieśli olbrzymi wkład w edukację tworzenie
powojennego życia społecznego i kulturalnego we wsi. W uznaniu za długoletnią
i ofiarną pracę na rzecz rozwoju Gminy
Czerwieńsk otrzymali tytuł Honorowych
Obywateli Gminy i Miasta Czerwieńsk.
Pierwsi nasi nauczyciele zostaną oficjalnie uhonorowani jako Patroni szkoły
w Dniu Edukacji Narodowej – święta
powszechnie zwanego Dniem Nauczyciela co nada uroczystości szczególną
oprawę. Państwo Wróblewscy zapisali
się już w historii Nietkowa złotymi literami – cieszymy się że o nich się nie
zapomina i w taki symboliczny sposób
ich zasługi dla lokalnej społeczności będą
upamiętnione.

Dyrektor PSP w Nietkowie

7 maja 1988 roku nieżyjący już
wówczas Stanisław Wróblewski na
wniosek Rady Pedagogicznej i wolą
społeczeństwa lokalnego został wybrany
patronem szkoły. Pani Zofia Wróblewska już jako sędziwa pani uczestniczyła
w uroczystościach nadania szkole imienia swojego męża jako gość honorowy.
Ze względu na obyczaj nie mianowano
patronami szkół osób żyjących i dlatego
w roku 1988 tylko Stanisław Wróblewski
został patronem szkoły w Nietkowie. Jak
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
Nadeszła jesień. Przyroda powoli uspokaja swój rytm. Letnie wycieczki i pikniki, jak każdego roku, odcisnęły w niej namacalne ślady ludzkiej beztroski. Aby wiosną cieszyła duszę i oko musieliśmy stanąć do corocznej WALKI ZE ŚMIECIAMI.
W słoneczne popołudnie 20 września
radosna i gotowa do działania grupa
uczniów, ich rodziców pod wodzą nauczycieli ruszyła w wyznaczone rejony
Czerwieńska. Worki szybko zapełniało
wszystko to, co stało się nieprzydatne dotychczasowym właścicielom. Nikogo nie
zdziwiły porzucone lodówki, odkurzacze,
meble… Zastanawialiśmy się dlaczego
mieszkańcy nie korzystają ze specjalnej
oferty wywozu śmieci wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD.
Lenistwo to, czy przekora – tego nie
wiemy, ale z całą pewnością jest to brak
rozsądku, bo jakie będą skutki tej „śmieciowej beztroski” wie każdy przedszkolak. Z niesmakiem podnosiliśmy puszki
i butelki – na pewno nie po perfumach.
Niektórzy z rumieńcem na buzi pakowali
do worków opakowania po soczkach,
chipsach i zwykłe papierki po cukierkach.
Skąd ten rumieniec – stąd, że niektórzy
sprzątali swoje własne śmieci. Niestety
już po kilku dniach, to co uprzątnęliśmy
zostało zastąpione nowymi brudami.
Przykro, ale jeśli nasza akcja wywołała reﬂeksje choć u kilku osób – to odnieśliśmy
sukces. Niewątpliwym sukcesem okazała
się inna akcja idąca na pomoc przyrodzie.
Polegała również na zbieraniu, ale tym
razem spadających z drzew kasztanów.

W Czerwieńsku z trudem można było je
odnaleźć, bo dzieciaki niemal wyrywały
je sobie z rąk. Worki i kartony pomagali
przynosić dorośli. Zgromadziliśmy całkiem pokaźne zapasy dla leśnych zwierzaków - waga wskazała – ponad tonę! Tym
razem „upiekliśmy dwie pieczenie przy
jednym ogniu” – zadbaliśmy o brzuszki
zwierzaków, a przy okazji zasililiśmy
budżet Parlamentu Uczniowskiego.
Do pomagania ruszyło także Szkolne
Koło Wolontariusza. Uporządkowało
już zebrane przybory szkolne, którymi
będzie obdarowywać potrzebujących
uczniów. Podobnie jak w ubiegłym roku
wolontariusze prowadzą też akcję Pola
Nadziei. Pragniemy pobić zeszłoroczny
wynik sprzedaży cebulek żonkili, a cel
jest szczytny, bo uzyskane pieniądze
przekazujemy na rzecz zaprzyjaźnionego
hospicjum. Po stronie wrześniowych
sukcesów zapisaliśmy także Tydzień
Integracji Szkolnej, którego autorem
była klasa VI a. Każdy dzień przebiegał
pod innym hasłem, a zaproponowane
działania pozwalały bawić się i zacieśniać więzi wśród uczniów i nauczycieli.
Był więc łańcuszek wspólnoty szkolnej,
był dzień zielony - pełen zabaw i pląsów
na boisku szkolnym, był także dzień
zdrowego obżarstwa – rozdawano pełne

witamin owoce i warzywa. Uruchomiono
„pocztę życzliwości”, a przerwy wypełniała muzyka, bo to właśnie ona łagodzi
obyczaje. Taki czas, to najlepsza okazja
do ostatecznego przyjęcia „czwartaków”
do grupy uczniów starszych. Chrzest
uczniowski okazał się świetną zabawą
dla wszystkich.
Zabawa – zabawą, ale bezpiecznie
musi być! Oczywiście nie zapomnieliśmy
przypomnieć sobie o podstawowych zasadach bezpiecznego poruszania się po
drogach. Mówiliśmy o tym na lekcjach,
utrwaliliśmy na apelu. Do pierwszaków
przyjechał specjalny gość z policji, który
oprócz upominków przygotował nietypową lekcję o ruchu drogowym. Klasy
drugie odwiedziły Komendę Miejską
Policji w Zielonej Górze, gdzie w specjalnej salce ruchu drogowego miały okazję
uczestniczyć w pozorowanych sytuacjach
na drodze. Zrobiliśmy wiele, ale czas
pokaże, czy okazaliśmy się dobrymi słuchaczami. Miejmy nadzieję, że przy tornistrach zabłysną mrugające odblaski, które
uczynią dzieci widocznymi dla kierowców.
Wszystkim uczniom i ich rodzicom przypominamy, że jesienne szarówki to trudny
czas dla pieszych, dlatego miejmy wszyscy
uszy i oczy szeroko otwarte.
B. K.

Marzył mi się Klubik Maluszka Czysto
wokół nas...
Opieka nad małym dzieckiem nie jest sprawą prostą. Nikt nie zostawi pociechy
w miejscu nieprzystosowanym do tego celu. A wymagania dla tego typu placówek
są wysokie i bardzo słusznie.
Marzył mi się taki Klubik Maluszka,
gdzie pomieszczenia są przytulne, ciepłe,
bezpieczne. Gdzie jest sala dla szkrabów
leżących, sala dla raczkujących i inna dla tych biegających. Sypialnia, jadalnia
z aneksem kuchennym, odpowiednia
łazienka, ogród, izolatka dla brzdąca,
który nagle zachoruje. Oczywiście kadra:
wykształcona, odpowiedzialna, profesjonalna. O ilości tej kadry już nie wspomnę.
Sumując - pobyt malucha kosztowałby ok.
1000 zł miesięcznie – kogo na to stać?
Młode małżeństwo? Matkę samotnie
wychowującą dziecko?
Przez rok wraz z osobami zainteresowanymi tym tematem poszukiwałam
lokalu w Czerwieńsku i okolicach.
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Niestety, koszty najmu, przystosowania,
przekraczały możliwości ﬁnansowe. Poza
tym obiekty nie spełniały naszych oczekiwań. Mówi się o pomocy rządowej przy
otwarciu tego typu działalności, ale środki
własne i to nie małe- trzeba też mieć.
A dlaczego nie Publiczny Żłobek?
Proste - gminę na to nie stać. Wielkim sukcesem jest to, że w przedszkolu znalazły
miejsce wszystkie dzieci, których rodzice
złożyli wnioski o przyjęcie. Pamiętajmy,
że na utrzymanie przedszkoli nie ma żadnej rządowej subwencji. A warunki w tych
placówkach są pokazowe.
Młodzi rodzice: Babcie, Dziadkowie
nadal na wagę złota.
Ewa Wójtowicz

...może nie do końca, ale pierwsze
kroki zostały zrobione. 20 września
2012 r. mieszkańcy osiedla przy ulicy
Akacjowej w Czerwieńsku przyłączyli
się do akcji „Sprzątanie Świata”. Głównie porządkowany był zaniedbany teren
przy pomieszczeniach gospodarczych
i garażach. Zlikwidowano część dorodnych chwastów, wyzbierano śmieci,
odkryto krawężniki. I mimo, że nie udało
się wszystkiego wykonać za pierwszym
razem to i tak efekt prac jest widoczny.
Serdecznie dziękuję Mieszkańcom
za udział w akcji
Ewa Wójtowicz
Z ostatniej chwili..
Cieszy fakt, że kilka dni po akcji zauważa się mieszkańców osiedla przy dalszym
porządkowaniu w/w terenu. Brawo.

Witamy jesień na rowerach
Pierwszy jesienny rajd rowerowy rozpoczął powitanie prawdziwej polskiej jesieni w Nietkowie. Grupa 20 uczniów pod
opieką p. Joanny Wojtaszek, Beaty Kłos-Wygas, Sylwii Stasiczek i Jakuba Kosiaka wyruszyła spod szkoły i pokonała ponad
50 km trasę Nietków - Czerwieńsk - Brody - Nietkowice - Sycowice i z powrotem. Trzeba powiedzieć, że było to nie lada
wyzwanie i cała grupa spisała się na szóstkę. Rowery sprawne, przygotowane, kondycja uczestników super. Najbardziej
wystrzałowym i nietuzinkowym rowerzystą był pan Jakub, który cała trasę pokonał na „leżąco”, na bardzo oryginalnym
rowerze poprzecznym, jaki rzadko można spotkać na naszych drogach.
Pogodę rajdową mieliśmy przepiękną,
wymarzoną na taką szkolną eskapadę. Było
ciepło i słonecznie, podziwialiśmy malowniczą trasę nadodrzańską mieniącą się już
jesiennymi barwami i zwiastunami odchodzącego lata. Podziwialiśmy piękno naszej
przyrody - paletę rudo - żółtych kolorów
łąk i lasów, zapach leśnego runa, klucze
dzikich ptaków i ciszy cudownej polskiej
natury. Docelowym punktem naszego
rajdu były Sycowice i obejrzenie żubrów
– polskich zwierząt jakie znajdują się pod
ścisłą ochroną i ciągle jeszcze zagrożone
wyginięciem. W całej w Polsce jest około
1200 sztuk, z czego w Sycowicach swoje
przytulisko znalazło 5 sztuk.
Pierwszy przystanek naszego rajdu
odbył się przy promie w Brodach, gdzie
spotkaliśmy się z przewodnikiem po bunkrach poniemieckich i mogliśmy obejrzeć
je od środka. Wysłuchaliśmy ciekawych
opowieści dotyczących historii naszego
regionu, szczególnie z okresu sprzed II
wojny światowej. To była prawdziwa lekcja
historii, oprowadzający nas panowie opowiadali barwnie i interesująco. Aby oddać
charakter i klimat tamtych czasów, nawet
mogliśmy zobaczyć pełne umundurowanie żołnierza armii niemieckiej za jakiego
przebrany był jeden z oprowadzających nas
przewodników. Potem przeprawa promem,
krótki przystanek w szkole w Nietowicach
i byliśmy już na miejscu.
W Sycowicach przyjął nas gościnie
sołtys i radny miejscowości, pan Czarek
Woch. Podjechaliśmy do zagrody żubrów,

których byliśmy bardzo ciekawi, bo większość z nas nigdy nie widziała takiego
zwierzęcia na żywo. Żubry nie tak chętnie
wychodzą na otwartą przestrzeń, lubią siedzieć w krzakach, szuwarach i zaroślach.
Mimo,iż byliśmy uprzedzeni, że możemy
nic nie zobaczyć, okazało się, że tak
jakby na zaproszenie cała piątka żubrów
pojawiła się w bardzo bliskiej odległości.
Obserwowaliśmy te dostojne zwierzęta
przez lornetkę w pełnej okazałości i brązowo- rudej krasie. Były piękne i zachowywały się bardzo godnie i po królewsku.
Spokojnie skubały trawę, poruszały się
bardzo wolno, wręcz leniwie wygrzewając
się w południowym słońcu. Pracownik
Instytutu Ekologii Stosowanej opowiedział
nam o ich zwyczajach i historii gatunku. Po

pół godzinie prezentacji swojego piękna,
żubry odwróciły się i majestatycznym
chodem po prostu się oddaliły, dając nam
do zrozumienia, że wizyta zakończona.
Pan Cezary pokazał nam jeszcze inną zwierzęcą atrakcję w Sycowicach a mianowicie
olbrzymie stado danieli, które w zjawiskowy wręcz sposób przemknęło nam przed
oczami. Po tych naprawdę niesamowitych
i estetycznych dla oka wrażeniach był czas
na ognisko, kiełbaski i chwilę odpoczynku
w jesiennej naturze w Sycowicach w towarzystwie gospodarzy.
Droga powrotna naszej rowerowej
wycieczki minęła nam jeszcze szybciej,
zaprawieni w jeździe przejechaliśmy
nadodrzańskie, ciche wioski i o godzinie
18-ej byliśmy już pod szkołą. To był długi
ale fantastyczny dzień, który sprawił nam
wiele przyjemności, dostarczył mnóstwa
pozytywnej energii i odpoczynku na łonie
natury. Mamy piękne tereny w naszych
okolicach, warto je zwiedzać, korzystać
z ich uroku i niewątpliwych atrakcji jakimi są żubry w zagrodzie w Sycowicach.
Cieszymy się, że tak blisko Nietkowa
jest miejsce, gdzie te piękne zwierzęta
odnalazły spokój i warunki do życia,
gdzie można je zobaczyć i podziwiać.
Jesienny rajd do Sycowic na długo pozostanie w pamięci. Panu Czarkowi bardzo
serdecznie dziękujemy za przygotowanie
nam atrakcji i gościnność.
Uczniowie i nauczyciele
szkoły w Nietkowie
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szkolna przygoda, nie kryły wzruszenia
i zadowolenia, wychodziły z przedszkola
rozbawione i dumne ze swoich wnucząt.
mgr Marta Nowak

„Przedszkole bliżej seniorów”
Przedszkole to miejsce, w którym
każdego dnia spotykamy się z babciami
i dziadkami. Pomagają jak tylko mogą
w sprawowaniu opieki nad swoimi wnukami. W prawdzie przedszkolaki zawsze
pamiętają o Ich święcie i w zimowej aurze
uroczyście obchodzą Dzień Babci i Dziadka, ale jest to tylko jeden taki wyjątkowy
i szczególny dzień. I tu nasuwa się pytanie:
Dlaczego nie spotykać się częściej?, Dlaczego nie korzystać z przeogromnego doświadczenia, wiedzy naszych seniorów?...
Przedsięwzięcie Przedszkole bliżej seniorów ma na celu zainicjowanie znacznie
szerszej współpracy wielopokoleniowej
między dziećmi, rodzicami i osobami starszymi. Chcielibyśmy, aby ten rok obﬁtował
w różnego rodzaju spotkania, uroczystości,
warsztaty, na których nasi seniorzy będą
mogli zaangażować się w działania na
rzecz naszych przedszkolaków, a z drugiej strony upajać się niezaprzeczalnym
urokiem swoich kochanych wnuków.
A co się wydarzy? O tym będziemy na
bieżąco informować naszych Drogich
Czytelników.

Spotkanie pełne wrażeń…
Za n a m i w r z e s i e ń i p i e r w s z e
wspaniałe doświadczenia obfitujące
w ogromne emocje i wspaniałe doznania. Zapowiedziane spotkania z seniorami nabrały realnego wymiaru. W kilku
grupach gościliśmy szanownych gości,
którzy umilili dzieciom i oczywiście
nam dorosłym czas zabawy i nauki.
W grupie IV miało miejsce spotkanie
z nianią naszej wychowanki, która prze-
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niosła nas w świat swoich dziecięcych
lat. Dzieci wsłuchując się w ciekawe
opowieści, uczyły się jednocześnie jak
wykonać pyszne i zdrowe kompoty.
Babcia Jadzia, jak nazywały gościa
nasze przedszkolaki, obierała rumiane
jabłuszka, a dzieci samodzielnie kroiły
(bez obaw - bezpiecznymi plastykowymi nożami !!!) i umieszczały je
w słoiczkach. Dzieci robiły to z radością
i ogromnym zaangażowaniem. Nauka
była, więc bardzo przyjemna i przyniosła zamierzony cel - integrację wielopokoleniową, kultywowanie zwyczaju
wykonywania domowych zapasów na
zimowe dni, nabywanie szacunku do
ludzi starszych i kulturalnego zachowania podczas spotkania. Nie zabrakło też
wspólnego tańca, piosenki i wyrecytowanego wiersza „W spiżarni”. Babcia
Jadzia była pod wrażeniem dziecięcego
entuzjazmu, radosnej atmosfery i pracy,
które wykonały przedszkolaki.
mgr Dorota Krzyżaniak

W grupie I u „ Muchomorków” babcie
wspólnie z dziećmi przygotowały ciasto
ze śliwkami, które upiekliśmy w przedszkolnej kuchni. Zapach pieczonego ciasta
unosił się po przedszkolu jak mgiełka
nad łąką o poranku. Babcie pomogły
także maluszkom przygotować kompoty
z jabłek, które znalazły miejsce w naszym
jesiennym „kąciku przyrody”. A po wspólnej pracy była zabawa – tańce wywijańce.
Wiele radości sprawiła babciom ta przed-

Sałatka owocowa w grupie V „Tygryski”
Chcąc, aby dzieci 6 – letnie poznały
dokładniej owoce, postanowiłam oprócz omawiania ich za pomocą plansz i prac plastycznych wykonać sałatkę owocową. Wykonaniu
sałatki towarzyszyły dwie babcie: Babcia Julii i Babcia Marcina. Przygotowanie sałatki
było doskonałą okazją do wielozmysłowego
poznania. Dzieci podczas pracy: wzrokiem
oglądały, dotykiem porcjowały i kroiły, smakiem kosztowały owoce naszych sadów. Ukoronowaniem wspólnej pracy była uczta, czyli
zjedzenie owocowego przysmaku. Wszystkim
dzieciom jak i paniom z przedszkola sałatka
bardzo smakowała. Uważam, że spotkania
kulinarne są doskonałym sposobem wesołego
spędzenia czasu, dobrej zabawy oraz integracji grupy, dlatego częściej będę sięgać do tej
formy pracy z dziećmi.
mgr Bożena Gutor
Jestem sobie przedszkolaczek
Debiut malucha w przedszkolu często
wiąże się z rozpaczą i łzami. Rodzic musi
nieraz wymyślać nie lada fortele, by pokonać
opór synka czy córeczki przed wejściem do
sali. Nie umkną uwadze wrześniowe sceny
w szatni, kiedy to malec, kurczowo trzymając się spódnicy mamy płacze „krokodylimi
łzami”. Przedszkolny okres adaptacyjny
jest różny. Jedno dziecko po tygodniu ma
już najgorsze za sobą, inne swój trudny czas
zaczyna dopiero po miesiącu – bo dopiero
wtedy w pełni zrozumiało i odczuło, że pewien etap skończył się bezpowrotnie, a ono
wolałoby żeby było tak jak dawniej. Nasze
maluszki już osuszyły łzy i z uśmiechem na
twarzy przekraczają próg sali.
Kochani rodzice nie martwcie się o nas!
Za rok będziecie wspominać moje pierwsze
kroki w przedszkolu patrząc na to, jaki jestem samodzielny i ile już umiem!
„Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę”
To hasło tegorocznej akcji „Sprzątania Świata”, w której nasze starszaki pod
kierunkiem p. Bożeny Gutor, p. Natalii
Badacz i p. Doroty Nowickiej wzięły
aktywny udział. Celem akcji było budzenie
i wzmacnianie świadomości ekologicznej
dzieci oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Zaopatrzone w rękawice ochronne i worki sprzątały teren wokół
swojego przedszkola oraz w miejscach,
gdzie często udają się na spacery. Na
koniec z dumą prezentowały worki pełne
śmieci, które udało im się zebrać.
D.K. I M.N.

A oni biegają

Ponadto w Świebodzińskiej Dziesiątce
(16 IX), wśród 308 ogółem sklasyﬁkowanych zawodników, 78-y był Marcin
Kopczyński (Sycowice; 21-y w M 30;
0;42,48); 132-i Bolesław Brzeziński
(Czerwieńsk; 4-ty w M 60; 0;47,08); 161-y
Michał Kowalski (Czerwieńsk; 53-i w M
30; 0;48,59); 177-y Krzysztof Rutkowski
(Czerwieńsk; 57-y w M 20; 0;50,07); 293-i
Jacek Jędro (Czerwieńsk; 46-y w M 40;
1;03,53). Z kolei w XXV Jubileuszowym
Ogólnopolskim Biegu Zbąskich (VI Półmaraton) 23 września zostało sklasyﬁkowanych 513 biegaczy. Michał Kowalski
(Czerwieńsk) zajął tam 99-e miejsce w
kategorii M 30 z czasem 1;55,13.
D. Grześkowiak

Pasjonaci biegania jak zwykle nie zasypują gruszek w popiele i biorą
liczny udział w imprezach biegowych. 22 września, w I Zielonogórskim
Półmaratonie (21 km) sklasyfikowano 81 zawodniczek i 471 zawodników.
I tak 63-cie miejsce zajęła Katarzyna gorii M 60 z czasem 1;42,23); 217-ty
Gazda (Nietkowice, 18-a w kategorii K Michał Kowalski (Czerwieńsk; 90-ty
20 z czasem 2 h 21 min 11 sek) natomiast w M 30; 1;48,50); 224-ty Paweł Forgel
Sylwia Gołkowska (Zielona Góra) była (Czerwieńsk; 93-i w M 30; 1;49,29);
13-a w K 40 (2;28,08). Z kolei wśród 251-y Łukasz Woroniec (Nietkowice;
mężczyzn 56-ty był Szymon Pyrka 64-ty w M 20; 1;51,16); 339-ty Marcin
(Nietkowice; 27-y w M 30; 1;33,21); Wojtaszek (Czerwieńsk; 75-ty w M 40;
97-y Tomasz Ignasiak (Czerwieńsk; 1;59,57); 442 –i Adam Biniszkiewicz
18-y w M 40; 1;37,01); 98-y Grzegorz (Płoty; 97-y w M 40; 2;16,34).
Pukacki (Czerwieńsk; 19-y w M 40;
1;37,07); 100-y Grzegorz Fabisiak
(Czerwieńsk; 50-y w M 30; 1;37,16);
152-i Krzysztof Filar (Płoty; 37-y w
M 40; 1;42,19); 153-i Bolesław Brzeziński (Czerwieńsk; I miejsce w kate- Dwudziestego września młodzi sportowcy rywalizowali w kilkunastu dyscyplinach
podczas corocznego „Festiwalu Sportu w Cottbus”.

Festiwal Sportu w Cottbus
Czerwieńskie Gimnazjum, przy ﬁnansowym wsparciu naszej gminy, wystawiło
dwie drużyny w streetball-u (to odmiana
ulicznej koszykówki). Zainteresowanie
zawodami koszykarskim w tym roku
mocno przerosło oczekiwania organizatorów, gdyż do turnieju zgłosiło się ponad
50 ekip z Polski i Niemiec. Nasi reprezentanci pomimo pewnych nieporozumień
organizacyjnych dzielnie stawili czoła rywalom i prowadzili wyrównane pojedynki
z o wiele starszymi przeciwnikami. Co
więcej, trenerzy konkurencyjnych zespo-

łów doceniali poświęcenie naszych graczy
oraz podziwiali ich za upór i nieustępliwość na boisku jak i poza nim. Pomimo iż
nasi uczniowie nie przeszli fazy grupowej,
zyskali wielkie doświadczenie w starciu
z bardziej doświadczonymi drużynami
oraz zyskali szacunek widzów za walkę i
nieustępliwość do końca. A szkołę naszą
reprezentowała ekipa w składzie: Paweł Langier, Łukasz Pielichaty, Eryk
Wojtasiński, Łukasz Koncur, Paweł
Pawłowski, Anton Stanaszek.
P. Furdak

Turniej siatkówki w Jehserig
W niemieckim Jehserig 3 października 2012 r. odbył się coroczny turniej siatkówki o puchar przechodni.
Reprezentacja Leśniowa Wielkiego godnie reprezentowała naszą gminę.
Drużynę z Leśniowia Wielkiego, goszczącą tam po raz 4, reprezentowali: Kacper
Dragon, Jakub Iwanus, Hubert Jurgielaniec, Sebastian Kowalewski, Patryk
Lach, Dawid Majkut oraz Mateusz
Majkut. Swoim zawodnikom kibicowali:
sołtys Leśniowa Wielkiego - Jerzy Majkut, członkowie rady sołeckiej - Andrzej

Olszewski, Ryszard Sarna oraz tłumacz
Milena Boguszewicz.
W efekcie polski zespół zdobył 3 miejsce (w zawodach uczestniczyło 7 drużyn).
Niestety nie udało nam się powtórzyć
sukcesu sprzed 3 lat, kiedy to po ciężkiej
walce, puchar przechodni przywieźliśmy
ze sobą do Leśniowa. W czasie trwania
rozgrywek sołtys Jehserig - Petra Novka
zaprosiła delegację z Polski na krótką
wycieczkę po okolicy. Zwiedziliśmy nowo
otwartą platformę widokową w Steinitz, z
której rozpościera się interesujący widok na
kopalnię odkrywkową Welzow.
Po powrocie niemieccy sąsiedzi ugościli
nas pysznym obiadem, podczas którego wymieniano się pomysłami na temat dalszej
współpracy między miejscowościami.
M. Boguszewicz
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Rodzinny turniej siatkówki
Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku była organizatorem rodzinnego turnieju piłki siatkowej.
Impreza odbyła się 22 września na przyszkolnym boisku.

Wzięli w niej udział rodzice oraz uczniowie klas szóstych.
Wśród dorosłych najlepszą, a zarazem najliczniejszą, okazała
się reprezentacja klasy VI c. Miejsce drugie zajęli przedstawiciele rodziców klas VI a i VI b. Po bardzo zaciętych pojedynkach
wśród dzieci, I-sze miejsce zajęły równorzędnie klasy VI b i VI c.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, bo nie wynik jest ważny.
Najważniejsza była dobra zabawa oraz wspólne spędzanie czasu
ze swoimi dziećmi. Turniej uwieczniła na fotograﬁach Dorota
Grześkowiak.
B. Oleszek, D. Siemaszko

Piłkarski turniej juniorów
Tradycyjny turniej w piłce nożnej im. Romana Winnickiego odbył się 5 października na Orliku przy ul. Kwiatowej w Czerwieńsku. Był to już XII Gminny Turniej, dla juniorów rocznika 97 i młodszych. I tradycyjnie jego organizatorami była Rada
Sportu, Hala Sportowa „Lubuszanka” oraz Gimnazjum.
Udział w nim wzięło pięć
zespołów: Odra Nietków, Sparta
Nietkowice, Start Płoty, Piast
Czerwieńsk i Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Czerwieńsku.
Rozgrywki odbywały się systemem „każdy z każdym”. Po
zaciętej i trwającej ponad cztery
godziny rywalizacji, udało się
wyłonić zwycięzcę turnieju.
Została nim drużyna Startu Płoty, która otrzymała w nagrodę
okazały puchar. Kolejne miejsca
przypadły Gimnazjum, Odrze,
Sparcie i Piastowi. Wszystkie
drużyny za udział nagrodzone
zostały piłkami oraz słody-

czami. Najlepszym strzelcem
turnieju został Rafał Rybarczyk ze Startu Płoty, a najlepszym bramkarzem Konrad
Zagórski z Piasta Czerwieńsk.
Zawody odbyły się w duchu
sportowej rywalizacji i bez
kontuzji. Wszystkim zespołom
dziękujemy za udział i życzymy
dalszych sukcesów sportowych.
Osobne podziękowania należą
się pani Iwonie Matuszak,
właścicielce Chaty Polskiej w
Czerwieńsku, za ufundowane
słodycze dla wszystkich uczestników turnieju.
W. Dwornicki

