Pogodnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych,
Pełnych nadziei, miłości i wiary.
Radosnego nastroju, serdecznych spotkań z najbliższymi
oraz Wesołego Alleluja życzy
Samorząd Mieszkańców Czerwieńska
Burmistrz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Iwanus

Leszek Jędras

w marcu
01.03. – w Płotach odbyło się zebranie sprawozdawcze klubu
LZS „Sparta” Płoty.
06.03. – w Nowej Soli miało miejsce podpisanie umowy partnerskiej w sprawie realizacji projektu pn. Odra dla turystów 2020
– lubuskie przystanie. W projekt zaangażowały się: gmina wiejska Nowa Sól, Siedlisko, Otyń, Sulechów, gmina wiejska Zielona
Góra, Czerwieńsk, Krosno Odrzańskie, Cybinka, Górzyca oraz
miasto Kostrzyn nad Odrą. Przedsięwzięcie zakłada budowę
dziesięciu małych przystani rzecznych na Odrze w każdej z wymienionych gmin. Koszt ich budowy szacowany jest na ponad 3
mln złotych. Samorządy chcą zdobyć te pieniądze z funduszy
unijnych. W imieniu Gminy Czerwieńsk umowę podpisał
Burmistrz Piotr Iwanus. Przystań dla Czerwieńska powstanie
w pobliżu Nietkowa. Dokumentacja techniczna, wraz z projektem dla tej przystani, została już opracowana. Projekt powstał
podczas realizacji przedsięwzięcia pt. „Szlakiem Rothenburgów
w Gminie Czerwieńsk – etap I”, realizowanego przez gminę
Czerwieńsk. W ramach tego projektu stworzono plany, nie tylko
na budowę przystani rzecznej, ale również na renowację parków
w Laskach, Nietkowie oraz Arboretum nad Odrą.
07.03. – w szkole podstawowej w Czerwieńsku odbyło się
zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Oddziału ZNP
w Czerwieńsku. Przewodniczącą Zarządu, na kolejną już
kadencję, wybrano Zofię Blandzi. W zebraniu uczestniczyli
zaproszeni goście w osobach: Przewodnicząca ZNP w Zielonej
Górze Bożena Mania, Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek
Jędras i Burmistrz Piotr Iwanus.
12.03. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji była m. in. analiza skarg i wniosków za rok 2013 oraz informacji dotyczącej
restrukturyzacji zadłużenia Gminy Czerwieńsk.
14.03. – w Nietkowie odbyło się zebranie wiejskie.
15.03. – w Czerwieńsku odbyło się zebranie sprawozdawcze
Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. XX-lecia. W zebraniu
uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
17.03. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było:
wypracowanie opinii do sprawozdań z działalności za 2013 r.
Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii; informacja z zakresu działalności Policji na terenie Gminy w 2013
r.; opinie do projektów uchwał; omówienie spraw bieżących
dotyczących gminy.
18.03. – Burmistrz Piotr Iwanus zwrócił się z apelem do
mieszkańców Gminy Czerwieńsk o zaprzestanie wypalania
traw, pozostałości roślinnych oraz nieużytków rolnych.
18 – 19.03. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w warsztatach poświęconych Norweskiemu Mechanizmowi Finansowemu. Warsztaty zorganizowano w Warszawie z inicjatywy
Związku Miast Polskich.
19.03. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja miała charakter
wyjazdowy. Przedmiotem obrad komisji było: wizytacja nieczynnego wysypiska śmieci w Czerwieńsku oraz byłej żwirowni
w Nietkowie przy stacji PKP; informacja dotycząca projektu
organizacji ruchu drogowego w Czerwieńsku; opinia do projektów uchwał.
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20.03. – w Trzebiechowie Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w posiedzeniu Towarzystwa Ubezpieczeń Społecznych
(TUW).
21.03. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w Zgromadzeniu Zielonogórskiego Związku Gmin.
21.03. – w Wysokiem odbyło się zebranie wiejskie.
24.03. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad komisji było: informacja w zakresie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne z uwzględnieniem
ich finansowania z udziałem UE w 2013 r. oraz aktualny stan
należnych środków finansowych gminie przy realizacji zadań
z ich udziałem; ocena sprawozdania pod względem finansowym
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2013 r.; opinia do
projektów uchwał.
24.03. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się spotkanie Gminnego Zarządu OSP. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Piotr
Iwanus.
27.03. – Burmistrz uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu
Gminnej Spółki Wodnej.
27.03. – do Czerwieńska przyleciały pierwsze bociany. W tym
roku boćki pojawiły się u nas 13 dni wcześnie niż przed rokiem
(9 kwietnia 2013). Prawdopodobnie, jest to związane z niezwykle łagodną zimą i bardzo ciepłym przedwiośniem. Marzec był
jednym z najcieplejszych w historii pomiarów meteorologicznych. Anomalia temperatury wyliczona dla obszaru Polski była
najwyższa od 1990 roku, lokalnie zaś padły absolutne rekordy
średniej temperatury miesięcznej. 22 marca odnotowaliśmy
w Czerwieńsku aż 22°C.

29.03. – w kawiarence „U Leona” w Czerwieńsku odbył
się koncert pt. To już jest koniec – ostatni koncert „U Leona”.
Koncert był oficjalnym pożegnaniem Mirosława Kędzierskiego,
który po 17 latach prowadzenia kawiarenki i basenu kończy
swoją działalność. Na scenie wystąpili: Sześciopak i PROMIL.
Koncert zorganizował Klub Zdecydowanych Optymistów
i Przyjaciele.

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 11.04.2014 r., do druku przekazano 14.04.2014 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Warsztaty wielkanocne w MGOK-u
W dniu 29 marca odbyły się warsztaty wielkanocne, których organizatorem był Ośrodek Kultury w Czerwieńsku we współpracy ze Stowarzyszeniem LGD Między Odrą a Bobrem. W warsztatach wzięli udział mieszkańcy z terenu jedenastu gmin
- członków LGD w wieku 50+ Celem spotkania było zapoznanie uczestników z różnymi metodami zdobienia jaj oraz wytwarzanie kunsztownych kwiatów z bibuły, mogących stanowić elementy dekoracyjne palm wielkanocnych. Wszyscy uczestnicy
warsztatów otrzymali upominki, a najlepsze prace zostały nagrodzone.
Tego samego dnia rozstrzygnięto również
gminny konkurs na najpiękniejszą palmę
i pisankę wielkanocną. Konkurs od lat
cieszy się nieustającą popularnością i jak
zwykle wpłynęło wiele fantastycznych
prac. Komisja Oceniająca kierowała się
walorami artystycznymi i estetycznymi,
wzorowanie się na tradycjach ludowych
oraz inwencję twórczą autorów.
Wyniki konkursu na najpiękniejszą palmę
wielkanocną (praca grupowa):
W kategorii „Młodzik”:
III m.: Świetlica szkolna PSP Czerwieńsk,
II m.: Przedszkole w Czerwieńsku
– grupa Pszczółek
I m.: Świetlica wiejska w Bródkach

II m.: Robótki ręczne z WDK w Nietkowie
I m.: Zespół śpiewaczy „Gama” z Leśniowa Małego
Wyniki konkursu na najpiękniejszą
pisankę wielkanocną (praca indywidualna):
• W kategorii „Młodzik - przedszkola”
III miejsce: Michał Lewandowski
z Nietkowic
II m.: Magdalena Siwińska z Czerwieńska
I m.: Patryk Franczyk z Będowa
• W kategorii „Młodzik - szkoły podstawowe”:
III m.: Jakub Stachowski z Nietkowic
II m.: Krystian Dzierżyński z Nietkowic

W kategorii „Junior” przyznano jedno wyróżnienie: Uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku – Jagoda Bogusz
W kategorii „Senior”:
III m.: Sołectwo Sycowice

I miejsce: Szymon Fafuła z Będowa
• W kategorii „Senior”:
III m.: Jagoda Bogusz z LO w Czerwieńsku
II m.: Edyta Kaczmarska z Nietkowa

I m.: Dominika Bugaj z LO w Czerwieńsku
Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom, a zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy!
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Rada Miejska w marcu
12 III obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Radni analizowali skargi
i wnioski za rok 2013. Z przedłożonej informacji wynika, że w ubiegłym roku
rozpatrywano 9 skarg, z czego 5 dotyczyło działalności Burmistrza Czerwieńska.
Komisja zwróciła uwagę na fakt, że wszystkie skargi na Burmistrza zostały uznane
za zasadne.
Kolejnym zagadnieniem porządku obrad
komisji była restrukturyzacja zadłużenia Gminy Czerwieńsk. Szczegółowe
informacje w tym zakresie przedstawiła
komisji p. Skarbnik. Gmina, natychmiast
po przyjęciu przez Radę Miejską budżetu
na rok 2014 i WPF, podpisała aneksy do
trzech umów kredytowych. Skutkiem
tego przeniesiono o kilka lat spłatę kredytów na ogólną kwotę ponad 13 milionów złotych. Chwilowo będziemy mieli
spokój ze spłatą kapitału, jednak odsetki
od tych kredytów musimy spłacać co
miesiąc. Poważne problemy pojawią
się dopiero w roku 2018 i przez kolejne
pięć lat będą "spędzać sen z oczu władz
samorządowych". W skali każdego roku
będziemy musieli oddawać bankowi
po ok. 3 miliony złotych. Nikłym pocieszeniem dla mieszkańców jest fakt,
że ta restrukturyzacja zadłużenia nie
pociągała za sobą żadnych dodatkowych
kosztów.

17 III - obradowała Komisja
Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego.
Podczas posiedzenia Radni zapoznali
się ze sprawozdaniami z działalności,
za rok 2013, następujących jednostek
działających na terenie naszej Gminy:
• Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
W ubiegłym roku na ten cel spożytkowano 169,348 złotych, a problem ten
dotyczy bezpośrednio prawie 750 osób
zamieszkujących Gminę.
• Straży Miejskiej. W Gminie Czerwieńsk obsada etatowa Straży Miejskiej to dwie osoby, które w ubiegłym
roku wykonały pond 300 interwencji.
Strażnicy Miejscy bardzo często współpracują z Policją, Strażą Leśną oraz
Żandarmerią Wojskową oraz wspierają
działania Straży Pożarnej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Spółki POMAK oraz
Urzędu Gminy.
• Ośrodka Pomocy Społecznej. Działania OPS obejmują świadczenia: pomocy
społecznej, rodzinne i alimentacyjne
oraz dodatki mieszkaniowe. W roku
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2013 planowany budżet czerwieńskiego
OPS-u wynosił 5.328.029 zł.
Wszystkie sprawozdania zostały pozytywnie zaopiniowane, a w posiedzeniu
uczestniczyli kierownicy poszczególnych jednostek. Członkowie Komisji
nie otrzymali informacji związanych
z działalnością Policji na terenie Gminy
w 2013 roku. W związku z tym wystosowano odpowiedni wniosek aby
informacje te zostały przygotowane na
posiedzenie w kwietniu. W obecności
Pani Dyrektor Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Oświaty omówiono
system rekrutacji do palcówek oświatowych na rok szkolny 2014/2015.

19 III obradowała Komisja
Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Na początku posiedzenia Radni, po
wizjach lokalnych na swoich terenach,
utworzyli listę nielegalnych wysypisk
śmieci znajdujących się na terenie Gminny. Lista ta pokazuje, że obwiązująca od
1 VII 2013 roku „ustawa śmieciowa” nie
ukróciła procederu wyrzucania śmieci.
Z uwagi na niezakończenie procedury
przetargowej na kwietniowe posiedzenie
komisji przeniesiono obradowanie nad
projektem organizacji ruchu drogowego
w Czerwieńsku. W sprawach bieżących

poruszono następujące problemy: jakości
wody w Nietkowie (Radny Krzysztof
Smorąg przedstawił uchwałę zebrania
wiejskiego z Nietkowa, która może obniżyć o 40 % cenę wody w sytuacji gdy ta
ma obniżone parametry), braku miejsca
parkingowych na Rynku w Czerwieńsku
(Radny Wojciech Zawada zaproponował
utworzenie miejsc parkingowych w miejscu chodnika za kioskiem Ruchu, który nie
jest użytkowany przez mieszkańców).

24 marca odbyło się posiedzenie
Komisji Budżetu i Finansów.
Radni zostali zapoznani z informacją
w zakresie wydatków majątkowych
na inwestycje i zakupy inwestycyjne
z uwzględnieniem ich finansowania
z udziałem środków pochodzących z UE
w 2013 roku oraz z aktualnym stanem
środków ﬁnansowych należnych gminie
przy realizacji zadań z ich udziałem.
W toku prac członkowie komisji wydali
pozytywną ocenę sprawozdania Gminnego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii za 2013 rok pod względem
ﬁnansowym oraz wydali opinię do projektów uchwał. W sprawach bieżących,
w obecności Burmistrza, poruszano
problemy remontów w PSP w Leśniowie Wielkim (na chwilę obecną nie ma
pieniędzy na przeniesienie oddziału
przedszkolnego na niższą kondygnację
budynku) oraz sytuację Gminy Czerwieńsk w Zielonogórskim Związku
Gmin (sytuacja w Związku jest na tyle
skomplikowana, że rozważane jest wystąpienie z niego).
Zebrał i opracował:
Wojciech Zawada

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem
i Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior - Lokalna Grupa Działania
zapraszają na spotkanie informacyjne o winoroślach w ramach projektu
współpracy WINNER Winnice – Edukacja – Reaktywacja
Dowiesz się o:
• historii uprawy winorośli w Regionie Zielonogórskim,
• przygotowaniu terenu do uprawy winorośli,
• odmianach winorośli,
• doborze sadzonek i prac związanych z zakładaniem winnicy,
• pielęgnacji i kształtowaniu winorośli,
• produkcji win białych i czerwonych,
• chorobach i szkodnikach winorośli oraz ich ochronie,
• cięciu zimowym,
• enoturystyce,
• przepisach regulujących produkcję oraz sprzedaż wina w Polsce.
Pierwsze 10 osób otrzyma bezpłatne sadzonki!!!
Termin spotkania:
22.04.2014 r. o godz. 17:30, w MGOK w Czerwieńsku, ul. Chrobrego 5

Wiosna w nietkowskiej szkole
Rozśpiewany i kolorowy orszak uczniów oraz przedszkolaków powitał wiosnę w Nietkowie. Co prawda marzann dziś już
nie pali się ani nie topi, ale tradycyjne obyczaje muszą być zachowane. Dzień Wiosny był kolorowy, piękne ekologiczne „Marzanny" królowały ponad głowami, a gwizdki, bębny i inne akcesoria uczyniły nasz pochód radosny, bo przecież
powitania wiosny takie są.
Samorząd Uczniowski ogłosił dzień wiosny Dniem Śmiesznych Fryzur w naszej
szkole. Fantazja uczniowska jest wielka,
więc było na co popatrzeć. W szkolnej
świetlicy odbyła się tez ulubiona przez
naszych uczniów rozrywka - karaoke,
czyli jedno wielkie śpiewanie. Poważnym
i wielce edukacyjnym akcentem tego dnia
było montowanie świateł odblaskowych
w uczniowskich rowerach. Akcja „Wiosną
bezpiecznie na rowerze" jest w zasadzie
przypomnieniem zasad bezpieczeństwa.
Wielu uczniów właśnie rowerem dojeżdża
codziennie do naszej szkoły, stąd wielka
troska o umiejętne wykorzystywanie wiedzy w praktyce czyli na drodze.
W marcu uczniowie wybrali też Super
Dziewczynę szkoły, którą została Nikola
- przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Konkurencja z roku na rok staje
się coraz większa. Dziewczyny starają się
przekonać męskie „ jury", że są wyjątkowe, a wachlarz zadań i konkurencji jest
szeroki. Matematyka, królową nauk. Tak
jak w całej Polsce, również u nas wszyscy
„geniusze matematyczni" przystąpili do
Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur" w którym udział
brało aż 20 uczniów. Dobrze to wróży
na przyszłe wyniku sprawdzianu szóstoklasistów, więc należy się cieszyć, że są
uczniowie, którzy szczególnie upodobali
sobie takie matematyczne potyczki.

A co robiły przedszkolaki
w naszej szkole?
Piękne prace plastyczne wysłane na konkurs „Świąteczne kartki" pod patronatem
Wojewody Lubuskiego. Prace spotkały
się z wielkim uznaniem. Dzieci zdobyły
nagrody i wyróżnienia. Dzieci rozpoczęły

tez zajęcia z tańca towarzyskiego. Zajęcia
taneczne cieszą się wielkim zainteresowaniem. Silna grupa tańczy zarówno polki
jak i sambę czy cha-chę. Pierwszy pokaz
już wkrótce.
Cała grupa przedszkolaków rozwija swoje
zdolności manualne w pracowni garncarskiej. Warsztaty wielkanocne naszych
najmłodszych i ich rodziców przypomniały o zbliżających się świętach. Dzieci
wraz z rodzicami lepiły z gliny koszyczki
wielkanocne, które już wypalone i pomalowane czekają na wypełnienie ich

kolorowymi pisankami. Przedszkolaki
czerpały wielką radość ze wspólnej pracy
z mamą lub tatą. Rodzice byli nie mniej
dumni i zadowoleni.
A w dziedzinie artystycznej ,pierwszoklasista Dominik Piwoński , zdobył I miejsce
w swojej kategorii w Gminnym Konkurs
Plastycznym „Kobiecość". Przychodzi
jak co roku reﬂeksja, że odchodzą zdolne
dzieci do gimnazjum, ale pojawiają się
kolejne talenty.
Czytelników wiosennie pozdrawiają
– uczniowie z Nietkowa.

Rowerowy Rajd Familijny 2014
Gmina Czerwieńsk oraz Miasto Drebkau serdecznie zapraszają do wzięcia
udziału w XV Polsko – Niemieckim Familijnym Rajdzie Rowerowym.
Rajd odbędzie się w dniach 24-26.05.2013 r.
Tegoroczny Rajd Rowerowy rozpoczyna się w miejscowości Czerwieńsk,
przez Gubin i Burg, a kończy się w miejscowości Drebkau.
Zapewniamy:
pełne wyżywienie, 2 noclegi, transport osób i sprzętu oraz niespodzianki.
Szczegółowych informacji udziela i przyjmuje zapisy do dnia 30.04.2014
Ryszard Napierała (kontakt: tel. 668 826 568; e-mail: napierysz@interia.pl)
Ilość miejsc ograniczona i decyduje kolejność zgłoszenia
Organizację XV Polsko – Niemieckiego Familijnego Rajdu Rowerowego
współtworzy, jak co roku, Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne.
„Projekt współﬁnansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013,
Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe
Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.
Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość
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Szansa...
Z dr Małgorzatą Gdak-Gołębiowską rozmawia Cezary Woch
Cezary Woch: Pani Doktor, jest Pani osobą
niezwykłą, proszę opowiedzieć nam coś o
sobie…
Małgorzata Gdak-Gołębiowska: Przede
wszystkim nie uważam się za osobę niezwykłą, a wszystko, co w życiu robię, wynika z
kolei losu, które spotykają każdego z nas.
Pochodzę z rdzennie polskiej rodziny kresowej, którą koleje losu rzuciły do Warszawy, rodziny o bardzo mocnym kręgosłupie
moralnym i patriotycznym, gdzie wiedza i
chłonny umysł zawsze stały przed stanem
posiadania, a otwarty dom dawał schronienie
potrzebującym. Najserdeczniejszym przyjacielem domu był powstaniec warszawski,
więziony po wojnie przez reżim.
To los zrządził, że podjęłam pracę naukową.
Obroniłam magisterium w stanie wojennym
i mój promotor zaproponował mi pozostanie
w gronie uczelnianym jako miejscu będącym z dala od polityki, wtedy wydawało się
jedynym pewnym. Skutkiem dokonanego
zawodowego wyboru był doktorat. Żeby
jednak zadośćuczynić mojej niespokojnej
naturze i zadowolić potrzebę wyzwań, skorzystałam z oferty studiów doktoranckich na
uczelni poza granicami naszego kraju.
Po powrocie do Polski i Instytutu (1989)
znów polityka i zmiany ustrojowe wpłynęły
na moje decyzje zawodowe. Po roku od powrotu do kraju postanowiłam zmierzyć się z
nowymi ekonomicznymi możliwościami wykorzystując moją wiedzę w nowych sferach
biznesu tworzącego się w Polsce. I ta życiowa
przygoda zawodowa trwa do dziś.
Jedna z mądrości chińskiego ﬁlozofa Konfucjusza brzmi: „Znajdź pracę, którą kochasz,
a nie przepracujesz ani jednego dnia w swoim życiu”. Z kolei jeden ze współczesnych
kreatorów psychologii sukcesu - Brian
Tracy powiedział: „Jeśli znajdziesz pracę,
która daje ci możliwość wykazania się
wrodzonymi talentami, to w ciągu dwóch
lat poczynisz większe postępy niż na innej
posadzie przez dziesięć lat". Staram się
pamiętać o tych złotych myślach dokonując wyborów zawodowych i przekazuję je
również szkolonym przeze mnie młodym
adeptom zawodu.
C.W.: Pomiędzy Warszawą a Sycowicami
jest ogromny dystans liczony nie tylko
ilością kilometrów, ale również poziomem
cywilizacyjnym przejawiającym się chociażby w jakości życia i skali problemów.
W ostatnim okresie czasu zauważamy Pani
aktywność przejawiającą się w medialnym
uczestniczeniu w podejmowaniu tych problemów i muszę przyznać, robiącą wrażenie
bardzo celną oceną sytuacji. W jaki sposób
traﬁła Pani w nasze i na „nasze strony”?
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M.G-G.: W jednym pytaniu poruszył Pan
kilka istotnych zagadnień. Mówi Pan o
odległości, ale ciągle pozostajemy na terenie Polski, a patrząc szerzej, jesteśmy w
Unii Europejskiej, a w tej skali odległość
pomiędzy Warszawą a Sycowicami jest po
prostu znikoma. Poza tym autostrada A2
jeszcze bardziej zmniejsza tą odległość.
A prawdę mówiąc, traﬁłam przypadkiem,
surfując po Internecie. Zielona Góra ma
dla mnie szczególne, rodzinne znaczenie,
więc tym bardziej zainteresowały mnie jej
piękne okolice. Strona sycowice.net wciągnęła mnie opowiadaniami wojennymi,
historiami repatriantów, tak bardzo, osobiście mi bliskimi. Rok temu wyczytałam
o integracji europejskiej organizowanej
przez Pana (mam na myśli regularne spotkania Polaków i Niemców – z obu stron
Sycowiczan), uznałam to za fantastyczną
inicjatywę, więc nie mogłam nie wtrącić
swoich „trzech groszy. I tak się ta przygoda
„korespondencyjna” zaczęła.
Co do różnic cywilizacyjnych, o których Pan
mówi, to nie zgadzam się z Panem. Uważam, że jakość życia poza wielkim miastem
jest dużo zdrowsza. Znam to z autopsji, bo
przez ostatnich dziesięć lat mieszkałam na
wsi i zdążyłam poznać walory wiejskiego
życia, oraz utrudnienia, jakie tego dotyczą.
Aktywnie uczestniczyłam w wydarzeniach
mojej gminy, bo, będąc perfekcjonistką, nie
potraﬁę być z boku, kiedy coś się dzieje.
Wspomniał Pan o mojej celności oceny
sytuacji Waszych problemów – dziękuję
bardzo. Proszę nie zapominać, że jestem
ekonomistką, a mechanizmy ekonomiczne
są wszędzie takie same, wystarczy je znać.
Niestety, ci, którzy ich nie znają, działają „na
oślep”, skutki czego mogą być opłakane. Na
dodatek, pomimo urodzenia w wielkim mieście, ale również posiadając doświadczenie z
okresu pracy naukowej w tematyce rolniczej,
mam ostrzejsze spojrzenie na pewne sprawy,
których lokalna społeczność może po prostu
nie dostrzegać tak jak ktoś z zewnątrz.
C.W. O właśnie, właśnie…, o to mi chodziło, o tą analityczną ostrość spojrzenia
zupełnie z zewnątrz, czyli o ocenę tego,
czego my nie dostrzegamy lub nie chcemy
dostrzec na co dzień. Jakie niekorzystne
zjawiska i problemy naszej gminy uderzyły
Panią najbardziej? I czy widzi Pani możliwość ich rozwiązania…?
M.G-G.: No cóż, nie chciałabym się tu
wymądrzać, a żeby móc postawić pełną
diagnozę, trzeba by dysponować dokładnymi
danymi. Bez wglądu w dokumenty mogę się
poruszać tylko na dość wysokim szczeblu
abstrakcji, więc proszę mnie nie pytać o

dr Małgorzata Gdak-Gołębiowska
Absolwentka dwóch elitarnych warszawskich uczelni: Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) Wydziału
Ekonomiki Produkcji, oraz Uniwersytetu
Warszawskiego Wydziału Zarządzania.
W następstwie pracownik naukowy,
adiunkt Instytutu Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej, współpraca
z SGH. Doktorat z ekonomii na renomowanej uczelni w czeskiej Pradze oraz nagroda
Ministra Rolnictwa za pracę naukową na
rzecz rolnictwa indywidualnego.
Znaki rozpoznawcze: uśmiech i życzliwość dla ludzi, hobby: jamniki.

szczegółowe rozwiązania. Tym nie mniej
jednak, jeśli Pan pamięta, po przeczytaniu
Pańskiego artykułu „Budżet a polityka” napisanego wspólnie z drugą radną – Panią Ewą
Wójtowicz, pozwoliłam sobie na komentarz
(na stronie sycowice.net oraz w artykułach
do Waszej gazetki) odnoszący się do gospodarowania zasobami ﬁnansowymi jednostki
budżetowej, jaką jest gmina, bo właśnie
ten problem w Waszej Gminie widzę jako
najbardziej palący. Jestem pełna uznania dla
ostrości spojrzenia radnych z Waszego Klubu
KRN na przyszłość ﬁnansową Gminy. Finansowanie bieżących aktywności jednostek
budżetowych z kredytów jest działaniem na
krótką metę i może doprowadzić do upadłości przy traktowaniu tej formy ﬁnansowania
jako wiodącej. Tego typu praktyki stosowane
były powszechnie w skali całego naszego
państwa w latach 70-tych – jeśli brakowało
pieniędzy, to je drukowano lub zaciągano
kredyty w Klubie Londyńskim, co doprowadziło do hiperinﬂacji, bo pieniądz nie miał
pokrycia w towarach. Ostatnią ratę tegoż
kredytu w wysokości 300 mln dolarów Polska spłaciła dopiero w 2012 roku, czyli po 40
latach! Niezależnie od ustroju mechanizmy
ekonomicznie rządzą się swoimi prawami
(dlatego ekonomię można traktować jak
wielką pasję) i nie nagniemy ich do swoich
maluczkich wyobrażeń, tylko musimy się
im pokłonić.
Natomiast odnosząc się do pierwszej części
Pańskiego pytania – co łatwiej zauważyć
osobie z zewnątrz, to myślę, że mogliście
przyzwyczaić się do Waszych zasobów naturalnych w postaci fantastycznych warunków
krajobrazowych, przyrodniczych, położenia

przygranicznego – to daje ogromne możliwości, trzeba by było tylko mądrze zaplanować
działania w kierunku wykorzystania tych
zasobów. Zdecydowanie bardziej korzystne
jest podjąć takie działania, dzięki którym
wpłyną pieniądze do kasy i dadzą środki na
ﬁnansowanie potrzeb budżetowych gminy
niż leniwą ręką sięgać po gotowe pieniądze
z banku, które nie tylko trzeba zwrócić, ale
cena kredytu w postaci odsetek może spowodować załamanie płynności ﬁnansowej.
To Pan jako radny Waszej gminy najlepiej
wie, ile odsetek za zaciągnięte kredyty będziecie musieli spłacać co miesiąc, pomimo
że spłatę samego kredytu macie odłożoną w
czasie. Proszę pomyśleć, ile potrzeb można
by było załatwić dzięki tym pieniądzom, a
trzeba je będzie oddać do banku. Poza tym
rozkręcenie aktywności ekonomicznej może
spowodować pozytywne skutki społeczne w
postaci wykreowania nowych, atrakcyjnych
miejsc pracy i nakręcenie koniunktury konsumpcyjnej.
C.W. Rozmowa z Panią Doktor praktycznie
na każdy temat jest niezwykle pasjonująca.
Cieszę się, że zauważa Pani trud i niewdzięczną rolę członków KRN, ponieważ
tylko dzięki nim przenikają do naszej
lokalnej społeczności „gorzkie prawdy”…
. Odpowiadając na Pani sugestie, z przykrością stwierdzam, że nasza gmina już stoi na
krawędzi bankructwa. Świadczą o tym dwie
kolejne restrukturyzacje kredytów (czyli
przesunięcie ich płatności na rok 2018 i
2020!). Wielu może się ze mną nie zgodzić,
ale jestem dziwnie przekonany o tym, że
ta druga restrukturyzacja oprócz korzyści
wynikających z kreatywnej księgowości,
„zabezpiecza” sprawującemu władzę w
miarę spokojną egzystencję w następnej
kadencji. W tej sytuacji kiedy zacznie się
od roku 2018 spłata zaciągniętych już
kredytów, trzeba brać z Ratusza nogi za pas
…. ! Ceną za ten pozorny spokój na najbliższe lata, przy założeniu niezmienności
stóp procentowych, będzie kwota odsetek w
wysokości ponad 47 tys. zł miesięcznie (!),
co daje w roku niebagatelną sumę 565 tys.
zł! Jest to wartość średniej klasy samochodu co miesiąc, ot takiego chociażby, w jaki
chcieliśmy wyposażyć naszą Straż Miejską,
na co Radni przewidzieli stosowne środki
w budżecie gminy. Burmistrz zlekceważył jednak propozycje Radnych, a Straż
Miejska w dalszym ciągu będzie tłuc się
prywatnymi samochodami… . W naszej
gminie potrzebni są ludzie z otwartą głową
i nietuzinkowymi pomysłami. Pani, jak
wcześniej wspomniała, jest osobą „niepokorną i lubiącą nowe wyzwania”, a w mojej
ocenie po prostu „osobowością”… . Czy
nie korci Pani Doktor jakiś mały „program
naprawczy” dla Gminy Czerwieńsk..?
M.G-G.: Hmm… Czasami mnie samą
przeraża to, co mnie korci, ale na szczęście
mam na stałe włączone myślenie. Natomiast

– program naprawczy dla Czerwieńska???
Co ma Pan na myśli? Bo chyba nie to,
abym w 2018 roku przyjechała zgasić w
Ratuszu światło?! A poza tym, z tego, co
Pan przed chwilą powiedział, to nie wystarczy „mały program naprawczy”. Tu
potrzebna jest solidna praca wszystkich
odpowiedzialnych osób od zaraz, której nie
da się wykonać zdalnie. Najpierw szczegółowa analiza sytuacji z wykorzystaniem
wiedzy zainteresowanych (bez współpracy
samotna jednostka niewiele osiągnie) na
przykład powszechną i prostą metodą
SWOT i na jej podstawie podjęcie decyzji
działania przy świadomości i wiedzy nt.
ograniczeń regulacji prawnych dotyczących
administracji publicznej. Dobry gospodarz
ogarnia całe swoje gospodarstwo. Zdalnie
można odpalać rakiety balistyczne, ale nie
zarządzać powierzonym obszarem. Zatem
może to zrobić tylko taka osoba, która jest
na co dzień na swoim poligonie aktywności
– wiem o tym bardzo dobrze i dlatego najczęściej w moich miejscach pracy jestem tą,
która zarówno otwiera jak i zamyka biuro.
Poza tym hołduję jeszcze jednej zasadzie
– nie wymagam od innych tego, czego nie
wymagałabym od samej siebie. Co oczywiście nie oznacza, że nie deleguję zadań,
rozsądny szef otacza się mądrzejszymi od
siebie. I o to chodzi, aby każdy wiedział, co
do niego należy i robił właśnie to. Jestem
przekonana, że w Waszej Gminie jest cała

armia mądrych i odpowiedzialnych ludzi,
którzy mają wiedzę i leży im na sercu dobro
lokalnej mini ojczyzny.
C.W. No cóż, mam nadzieję, że czytelnicy
tego wywiadu dopowiedzą sobie resztę, bo
jest u nas wielu mądrych i inteligentnych
ludzi, którym możliwość szczerej i jasnej
wypowiedzi tłamsi się rozmaitymi osobistymi uzależnieniami…. . Serdecznie dziękuję
Pani Doktor za poświęcenie mi swojego
czasu i życzę dalszego podejmowania śmiałych i nietuzinkowych decyzji… . Kocha
Pani kwiaty, dlatego proszę również o przyjęcie tych siedmiu czerwonych róż… .
M.G-G.: Wow… Bardzo dziękuję. Liczba „7” ma magiczne znaczenie, a kolor
czerwony... Chyba będzie ciąg dalszy…
Nie ukrywam, że biorę pod uwagę województwo lubuskie jako możliwe miejsce
do zamieszkania, nawet kupiłam już w Sycowicach niewielką działkę… . Spotykam
tu tylu życzliwych, bądź „zakręconych”
jak ja ludzi. Państwo pewnie nawet tego
nie zauważacie, ale u Was powietrze czuć,
a w wielkich miastach – widać! Na koniec
chciałabym życzyć Wszystkim Czytelnikom
realizacji swoich życiowych celów i nie
rezygnowania z marzeń. Dziękuję.

Cezary Woch
Uwaga! Rozszerzony tekst wywiadu na
sycowice.net

Świat bez kobiet byłby…
7 marca w świetlicy wiejskiej w Leśniowie Wielkim spotkały się panie, by
obejrzeć przygotowane dla nich przedstawienie „Jak zmieniały się kobiety przez
wieki”. Uczniowie z klasy pierwszej,
drugiej i trzeciej pod opieką p. Elżbiety
Błońskiej, p. Marty Dragon i p. Patrycji
Frączak wcielili się w role Ewy, kobiety
jaskiniowca, kobiety starożytnego ﬁlozofa, damy średniowiecznego rycerza. Nie
zabrakło kobiety współczesnej, znającej
aktualne trendy w modzie. Po tej prezentacji okazało się, że kobiety wcale nie
zmieniły się przez wieki - zawsze chcą
być piękne i adorowane przez mężczyzn.
Poczucie rytmu i muzyki panie pokazały

w tańcu integracyjnym zaproponowanym przez p. Patrycję Frączak. Mamy,
ciocie i babcie świetnie poradziły sobie
w dość trudnym układzie tanecznym. Po
emocjach związanych z przedstawieniem
oraz aktywnością ruchowa panie mogły
odpocząć przy ﬁliżance kawy lub herbaty
oraz słodkościach. Poczęstunek został
przygotowany przez pana sołtysa Jerzego
Majkuta, Radę Sołecką wraz z grupa
strażaków oraz opiekunem świetlicy wiejskiej. Każda z pan otrzymała kwiatek,
na potwierdzenie przysłowia „Świat bez
kobiet byłby, jak ogród bez kwiatów”.
Marta Dragon

nr 261 • 04.2014

U NAS

7

IV Gminny Turniej Bezpieczeństwa...
W dniu 28 marca 2014 roku na terenie Gimnazjum im. Jana Pawła II przeprowadzony został IV Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym jako eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju BRD.
Turniej organizowany jest pod patronatem Burmistrza Czerwieńska Piotra
Iwanusa. Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie
na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa
ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:
popularyzowanie przepisów i zasad
bezpiecznego poruszania się po drogach,
kształtowanie partnerskich zachowań

wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad
i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie
roweru jako środka transportu, a także
rekreacji i sportu.
Turniej dzięki swojemu zasięgowi objął
dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 10 do 16 lat całej gminy. Eliminacje
były organizowane w klasach IV - VI
szkół podstawowych oraz I – III Gimnazjum. Bezpośrednio zaangażowane
dzieci na wszystkich etapach eliminacji
musiały przygotować i poszerzyć swoją
wiedzę ze znajomości przepisów ruchu
drogowego i zasad udzielania pierwszej
pomocy. Uczestnicy turnieju, ale też
obserwatorzy w praktyce przekonali się,
że znajomość przepisów ruchu drogowego jest koniecznym elementem ogniwa
kształcenia. Teraz można było sprawdzić
umiejętności nabyte podczas zajęć z wychowania komunikacyjnego.
Dzięki profesjonalnej komisji sędziowskiej - policjantek z Komendy Miejskiej
w Zielonej Górze st. sierż. Agnieszki
Jabłonki i st. sierż. Małgorzaty Niteckiej, Straży Miejskiej z Czerwieńska
insp. Tadeusza Boksy i Waldemara
Bernackiego, zawodnicy i kibice mogli
wprowadzić poprawki do własnej inter-
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pretacji niektórych przepisów Kodeksu
Ruchu Drogowego. Wręcz akrobatyczne
umiejętności jazdy rowerem na torze
przeszkód oceniał p. Mirosław Nowakowski. Nad sprawnym zliczaniem
punktów z konkurencji i publikacją na
tablicy wyników czuwała p. Joanna
Dwornicka.
Bezpieczeństwo to nie tylko przepisy
ruchu, to również umiejętność szybkiego i skutecznego udzielenia pierwszej
pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej. Ta umiejętność została
wysoko oceniona przez sędzię zawodów
p. Halinę Kwaśniewską.
Tegorocznymi zwycięzcami zostali
uczniowie Szkoły Podstawowej z Czerwieńska: Jakub Bończyk, Kacper
Łęc i Antoni Nowak, których do zawodów przygotowywała p. Melania
Markuszewska. Drugie miejsce zajęła
drużyna kierowana przez p. Anetę
Żuk z Leśniowa Wielkiego w składzie:
Mateusz Masłowski, Szymon Chojnacki
i Wojciech Okupniak. Trzecie miejsce
zajęli ubiegłoroczni triumfatorzy ze
Szkoły Podstawowej z Nietkowa w składzie: Martyna Marciniak, Andrzej
Zawiski i Kacper Piwoński pod opieką
p. Jakuba Kosiaka.
Z kolei uczniowie Gimnazjum rywalizowali w konkurencjach indywidualnie a najlepszymi okazali się: Paweł
Kurowski z klasy I A, drugie miejsce
zajął Dominik Kapela z III D, trzecie
miejsce Dawid Pawlak z III D.
Zwycięzców udekorowała dyrektor
Gimnazjum p. Magdalena Grysiewicz.
Główną nagrodę - puchar przechodni
Burmistrza Czerwieńska dla Szkoły

Podstawowej w Czerwieńsku wręczył
Prezes PZM w Zielonej Górze p. Roman
Filecki. Nagrody dla zwycięskich drużyn
i wszystkich uczestników ufundowali
sponsorzy: Prezes CPN Ecoserwis
p. Zbigniew Wasylkiewicz, Prezes ﬁrmy
Ziel-Bruk p. Edward Makarewicz,
państwo Emilia i Robert Matuszak
– „Chata Polska”, Prezes GS SChp.
p. Stanisław Antczak. Serdecznie dziękujemy!
Cały konkurs jest nastawiony nie tylko
na rywalizację ale i naukę poprzez zabawę. Prewencyjne działanie Turnieju
jest bezsprzeczne, a jego popularyzacja
i kontynuacja społecznie konieczne.
Liczymy na następne edycje turnieju
w kolejnych latach. Za organizację
i sprawny przebieg turnieju odpowiedzialni byli p. Barbara Marczenia
i p. Aleksander Gruszczyński. Dziękujemy również za pomoc p. Małgorzacie
Piątkowskiej i p. Agnieszce Kostrzewie,
uczniom klas IIIc i IIId Gimnazjum oraz
dyrekcjom naszych szkół. Do zobaczenia
za rok!
A. Gruszczyński

CO NAS WYRÓŻNIA?
Nowoczesny budynek szkolny.
Przyjazna i wykwalifikowana kadra.
Mała liczebność klas.
Indywidualizacja nauczania.
Bogata oferta zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Różnorodne zajęcia artystyczne z filmu,
ceramiki, muzyki i grafiki komputerowej.
• Realizowanie projektów unijnych.
• Wymiany międzynarodowe z młodzieżą z Niemiec
i Rosji.
•
•
•
•
•
•

CO NAPAWA NAS DUMĄ?
• Wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego.
• Sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych,
artystycznych i sportowych, które osiągają
na etapach powiatowych, rejonowych,
wojewódzkich, ogólnopolskich
i międzynarodowych.
• Dobrowolna i bezinteresowna praca naszych
wolontariuszy na rzecz innych.
• Nasi absolwenci studiujący w kraju i za granicą.

CO ORGANIZUJEMY
I WSPÓŁORGANIZUJEMY?

CZYM ŻYJEMY OBECNIE?
• Przygotowujemy się do egzaminu gimnazjalnego.

• Festiwal Filmu z Przesłaniem.

• Czekamy na wyjazd do Centrum Kopernika
w Warszawie.

• Zawody i turnieje sportowe m.in. Turniej im.
Romana Winnickiego.

• Przygotowujemy się do dwóch wymian
międzynarodowych z młodzieżą z Rosji i Niemiec.

• Akcje charytatywne m.in. „Szlachetna paczka”,
WOŚP.

• Realizujemy projekt unijny pt. „GIMNAZJUM
w CZERWIEŃSKU-FIRMA z PEŁNĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”.

• Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
• Dni Czystej Wody.
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Wrzesień w naszej szkole to początek realizacji projektu unijnego „Gimnazjum w Czerwieńsku - firma
z pełną odpowiedzialnością”. Uczniowie mają między innymi możliwość udziału w dodatkowych zajęciach
pozalekcyjnych z języka angielskiego i niemieckiego, informatyki, fizyki, matematyki, chemii, biologii,
geografii, języka polskiego i historii. Prowadzone są one przez nauczycieli naszej szkoły. Celem zajęć
jest wszechstronny rozwój uczniów i ukierunkowanie ich na świadomy, zgodny z własnymi potrzebami
i zdolnościami wybór dalszej drogi kształcenia.
Przeprowadziliśmy sondę wśród opiekunów i uczestników zajęć. Pytaliśmy
o korzyści wynikające z udziału w tych dodatkowych lekcjach. Nauczyciele prowadzący zajęcia wskazują, iż „mogą wzbogacić podstawę programowa o dodatkową
wiedzę i umiejętności” [M. Grysiewicz],
dzięki czemu uczniowie „osiągają lepsze
niż dotychczas wyniki na sprawdzianach”[B. Jesionkowska.] Przygotowują
się i „biorą udział w konkursach przedmiotowych”[M. Skalska]. Uczniowie

„poprawiają sprawność mówienia oraz
swobodę wypowiedzi” [J. Stanaszek], posługują się językiem obcym w sytuacjach
dnia codziennego i uświadamiają sobie,
że „znajomość języków obcych będzie
im niezbędna w przyszłym, dorosłym
życiu”.[J. Dwornicka]
Gimnazjaliści zyskują także na innych
płaszczyznach. Otwierają się bardziej,
„przez co mogą łatwiej porozumiewać
się z rówieśnikami” [A .Sterczewska]

„rozwijają umiejętności interpersonalne”
[D. Grześkowiak] i „nawiązują lepszy
kontakt z nauczycielem”. [B. Jesionkowska.]
Również większość pytanych uczniów
dostrzega korzyści wynikające z uczestniczenia w dodatkowych zajęciach.
Uczniowie zauważają, iż „mogą nauczyć
się więcej” [Weronika] i „rozwinąć swoje
pasje” [Kasia], mogą też „powtórzyć
zapomniany materiał” [Martyna]. Na
zajęciach językowych „uczą się nowych
słów” [Jakub], „poznają inną kulturę”
[Ania], „rozwiązują testy” [Marcin].
Gimnazjaliści zauważają „przyjazną
atmosferę” [Aurelia], „możliwość podszkolenia języka i jednocześnie miłego
spędzania czasu”. [Daria M.]
Prosiliśmy także o wskazanie „czym różnią się zajęcia projektowe od typowych
lekcji w szkole?”
„Zajęcia realizowane są w małych
grupach, co zapewnia bezpośrednia
kontakt prowadzącego z uczniem” [M.
Grysiewicz]. Nauczyciele „maja duży
wpływ na tematykę zajęć z uwzględnieniem potrzeb i głosu uczniów”
[D. Grześkowiak], dzięki czemu mają szansę „na rozbudzenia
z a i n t e re s o w a n i a p r z e d m i o t e m ”
[D. Grześkowiak]. Stosowane są niestandardowe metody pracy; często „uczniowie jednocześnie bawią się i uczą”
[A. Kędzia]; przeważają zajęcia „w formie
gier komunikacyjnych” [J. Stanaszek].
„Uczniowie samodzielnie planują i prowadzą obserwacje, poznają mikroświat”
[D. Litwa].
Młodzież także zauważa różnice: „nie ma
kartkówek, nie ma presji oceny i czasu,
a i tak się uczymy” [Antek], „nauczyciel
ma czas, aby dokładniej coś wytłumaczyć” [Marcin]. Uczniowie zwracają
uwagę na „integrowanie się z nauczycielami” [Aurelia] i „luźniejszą atmosferę
zajęć” [Weronika]. Piszą o „ciekawych
doświadczeniach” [Kinga] i „urozmaicających zajęcia grach edukacyjnych”
[Aurelia].

Podsumowując - młodzież „w przyjemny,
ale i rozwijający sposób spędza czas wolny” [M. Grysiewicz].
Gimnazjalni PR-owcy
G.J., A.S., D.R., M.P., A.M.,
K.W., N.G., N.R.

TEATR PROFILAKTYCZNY
Grupa teatralna „Łyse Goryle” pracuje
w ramach działu socjalnego ukierunkowanego na proﬁlaktykę zdrowotną, zagospodarowanie czasu wolnego i rozwój kulturalny. Grupa składa się z ośmiu uczniów
klas drugich i trzecich, a ich działania
koordynuje pedagog szkolny - pani Sylwia
Bieżańska - Jędroszkowiak.
Jak przyznaje prowadząca: „Przede
wszystkim chciałam zająć chłopcom czas
po zajęciach lekcyjnych, po drugie rozwinąć w nich wrażliwość, żeby się trochę
otworzyli i mieli możliwość wykazania nie
tylko w sferze edukacyjnej, ale i artystycznej”. Członkowie grupy potwierdzają, iż
uczestnictwo w zajęciach pozwala im na
pokonanie swoich słabości takich jak trema
przed występami publicznymi, co więcej
odrywa ich od komputerów i pozwala
w pożyteczny sposób spędzić czas wolny
w gronie przyjaciół.
W chwili obecnej grupa pracuje nad
przedstawieniem pt. „Niebieska niedźwiedzica”, którego scenariusz opracowali
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nazjumWCzerwiensku. Zapraszamy do
odwiedzenia naszych stron!

FOTO-GRAFIK

samodzielnie na podstawie książki Joanny
Chmielewskiej pod tym samym tytułem.
„Przedstawienie opowiada o wykluczeniu
ze społeczności niedźwiedzia, który różni
się kolorem futra. Myślę, że jest to temat,
który przewija się wśród nastolatków i należy ich uwrażliwić na inność. (…) Ważne
jest, aby im pokazywać, że to iż ktoś ma
inny kolor włosów czy skóry czy jest np.
niepełnosprawny ruchowo nie znaczy, że
jest gorszy” - wyjaśnia pani pedagog.
Premiera już wkrótce. Pierwszymi odbiorcami sztuki będą dzieci z przedszkola
w Czerwieńsku. Chłopcy są przekonani, że
„Nie zmienimy świata, ale choć w jakimś
stopniu wpłyniemy na ludzi przed którymi będziemy grać, damy im trochę do
myślenia.” Życzymy udanego pierwszego
występu i dalszej owocnej pracy!

PUBLIC RELATION
Głównym zadaniem grupy „Public Relation” jest dbanie o wizerunek „ﬁrmy
- szkoły” oraz relacjonowanie przebiegu
realizacji zajęć przewidzianych w projekcie „Gimnazjum w Czerwieńsku - ﬁrmą
z pełną odpowiedzialnością”.
Podczas zajęć PR młodzież ma możliwość
zapoznania się teoretycznego i praktycznego z pracą dziennikarza, reportera ﬁlmowego, pracownika reklamy oraz rozwijać
umiejętności w zakresie posługiwania się
technikami multimedialnymi. Pracami
„pijarowców” kierują Małgorzata Skalska,
Dorota Litwa i Joanna Stanaszek.
Relacje młodzieży można zobaczyć na
stronie internetowej Gimnazjum w Czerwieńsku http://www.gimczer.aplus.pl/
news.php, w miesięczniku „U nas” oraz na
stronie https://www.facebook.com/Gim-

Rozwijanie umiejętności i pasji to cel
przyświecający zajęciom pozalekcyjnym
z fotograﬁi i graﬁki komputerowej grupy
FOTO-GRAFIK prowadzonej przez panią Małgorzatę Piątkowską. Na zajęciach
młodzież przygotowuje i wykonuje prace
związane z działalnością fotograficzną,
graficzną i plastyczną - robią i opracowują zdjęcia, teksty, które później są
wykorzystywane w albumach, folderach,
pocztówkach i innych tego typu formach.
Ponadto w okresach przedświątecznych

młodzi twórcy wykonują ozdoby świąteczne i pocztówki. Uczestnictwo w zajęciach
pozwala ucczniom rozwinąć umiejętności
w zakresie obsługi programów graﬁcznych
i posługiwania się aparatem fotograﬁcznym,
wpływa na rozwój myślenia twórczego
i pozwala „wyżyć się” artystycznie. Prace
członków FOTO-GRAFIK-a można podziwiać na terenie szkoły i gminy, na kiermaszach świątecznych, wystawach i stronach
internetowych. W chwili obecnej uczniowie
przygotowują materiał do stworzenia mini
przewodnika po gminie Czerwieńsk.

KLUB ODPOWIEDZIALNEGO
RODZICA
Realizacja programu oparta jest o zajęcia
psychoedukacyjne, które uwrażliwiają
młodzież na wartości, jakie niosą małżeństwo i rodzina. Szczególnie ważne
w programie są zajęcia praktyczne, które
angażują wychowanków tak, jak prawdziwe wydarzenie - pojawienie się dziecka
w rodzinie. Uczestnicy dzięki temu nabywają umiejętność reagowania adekwatnie
do potrzeb „dziecka”, uświadamiają sobie,
jak wielkim wysiłkiem jest opieka nad niemowlęciem. Pozwala to młodym ludziom
zauważyć, że pojawienie się nowego człowieka zmienia styl życia całej rodziny i relacje między jej członkami. Pozytywnym
aspektem praktycznej części programu
jest fakt, że każdy uczestnik może poznać
lepiej samego siebie poprzez przeżywanie

emocji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, które pojawiają się w czasie
przebywania z „dzieckiem”.

ZAJĘCIA CERAMICZNE
Glina należy do tworzyw bezkształtnych,
które można modelować w dowolny sposób - zamierzony a nawet przypadkowy.
Drobny ruch, wgniecenie powoduje zmianę kształtu, co pozwala na wyładowanie
twórczej ekspresji.
Młodzi artyści uczestniczący w zajęciach
ceramicznych pracują w specjalnej sali
wyposażonej w profesjonalny piec do
wypalania gliny. W spotkaniach uczestniczą zarówno chłopcy jak i dziewczęta.
Głównym założeniem zajęć jest rozwijanie
postaw twórczych, wyobraźni oraz ciekawości poznania poprzez realizowanie własnych pomysłów oraz szukanie inspiracji
w naturze i sztuce.
Jak przyznaje prowadząca zajęcia ceramiczne pani Joanna Wojtaszek: „Praca
w glinie przynosi doskonały efekt terapeutyczny. Bywa, że uczniowie tworzą piękne
prace ceramiczne w sposób przemyślany,
celowy, a innym razem niezamierzony.
Takie działanie jest „skazane na sukces”
i pozwala młodym twórcom na podniesienie poczucia własnej wartości”.
Prace uczniów można podziwiać w specjalnych gablotach na holu Gimnazjum.
Ponadto, w okresach przedświątecznych
młodzież prezentuje swoje wytwory na
kiermaszach. Wkrótce na ulicy Zielonogórskiej zostanie zorganizowany taki
kiermasz z okazji Świąt Wielkanocnych,
którego celem jest promocja twórczości
naszych gimnazjalistów.
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DORADZTWO ZAWODOWE
Z ELEMENTAMI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Zajęcia grupowe prowadzone przez
p. Agnieszkę Kostrzewę…
Od września 2013r. uczniowie klas III
uczestniczą w zajęciach z doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości. Kształtują
one u uczniów postawy przedsiębiorczości,
aktywności edukacyjnej i zawodowej.
Warsztaty są propozycją przygotowania
młodzieży gimnazjalnej do aktywnego
wchodzenia w życie gospodarcze, stanowienia o sobie, wytyczania własnej drogi
rozwoju poprzez aktywne wzmacnianie
swoich stron, zainteresowań, uzdolnień,
a przez to dostosowania się do zmieniającej
się struktury rynku pracy.
Realizując program, uczniowie uczą się
podejmować działania, które pozwolą
im na zdobycie doświadczeń w zakresie
efektywnego współdziałania w zespole, radzenie sobie w sytuacjach nowych

i trudnych, podejmowania i realizacji
własnych inicjatyw, sprawdzenia siebie. Dzięki temu gimnazjalista zyskuje
lepszą motywację do planowania i organizowania własnej nauki, rozwijania
swojej osobowości, wzmacniania swej
przyszłej drogi zawodowej.
Program kładzie nacisk na przekazanie
uczniom wiedzy w sposób prosty i zrozumiały. Zajęcia są prowadzone przy
zastosowaniu różnorodnych ciekawych
metod aktywizujących, budzących zainteresowanie uczniów, ich aktywne postawy
i zaangażowanie.
W ramach projektu uczniowie uczest-

niczyli w obchodach Światowych Dni
Przedsiębiorczości, w Targach Edukacyjnych „Absolwent 2014”. Odwiedzili dwa
zakłady pracy na terenie naszej gminy:
LFC i Ziel-Bruk. Młodzież dowiedziała
się, że obecny rynek pracy wymaga
pracowników wykształconych, chętnych
do doskonalenia się i zaangażowanych
w swoją pracę. To również doskonała
lekcja wychowawcza dla młodych ludzi.
Ponadto gimnazjaliści odwiedzają szkoły
ponadgimnazjalne, zapoznają się z ich
ofertą edukacyjną, a co za tym idzie,
dokonują swoich pierwszych odpowiedzialnych wyborów.
…i indywidualne prowadzone przez
p. Agnieszkę Czajkę
Podczas indywidualnych spotkań
z doradcą zawodowym uczniowie pod-

dawani byli elektronicznemu testowi
predyspozycji zawodowych, który
wskazywał obszary zawodów, które
mogliby wykonywać w przyszłości.
Dokonywana była autodiagnoza preferencji zawodowych. Doradca prowadził rozmowę doradczą, podczas której
analizowana była sytuacja szkolna
ucznia, jego możliwości edukacyjne,
stan zdrowia, zainteresowania. Uczeń
dowiadywał się, jakie ma możliwości
kształcenia, otrzymał ulotki informacyjne z zakresu rekrutacji np. zasady
punktowania, terminy składania podań,
wykaz przedmiotów w danym zawo-

dzie, przedmioty punktowane. Dodatkowo każdy uczestnik korzystający
z porady doradcy został wyposażony
w przewodnik po szkolnictwie technicznym i zawodowym.
A co na to uczniowie?
Zajęcia z doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości pozwalają nam rozwijać
nasze zainteresowania. Mamy możliwość
zaplanowania swojej przyszłości. Dlatego
też chętnie wyjeżdżamy do szkół ponadgimnazjalnych. Zapoznajemy się z ofertą
tych szkół. Poznajemy też rynek pracy,
odwiedzamy ﬁrmy na terenie gminy. Odpowiada nam również atmosfera na tych
zajęciach oraz metody i formy pracy, jakie
proponuje doradca.
Paulina Jaraczewska

Często zastanawiamy się, jaką szkołę wybrać. Czy chcemy uczyć się w liceum, czy
też w technikum? Jaki zawód w przyszłości da nam możliwość pracy? Szukamy
odpowiedzi na te pytania i pomaga nam
w tym doradca zawodowy - pani Kostrzewa. Zajęcia z doradztwa zawodowego są
ciekawe. Mamy możliwość odwiedzenia
różnych zakładów pracy. Widzimy, jak dziś
funkcjonują ﬁrmy. Mogliśmy też zobaczyć,
jacy specjaliści są potrzebni na rynku
pracy, co cenią pracodawcy.
Daniel Garbaciak, Adrian Majewski,
Jędrek Wróblewski
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Pouczenie dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie
Co to jest przemoc w rodzinie?
Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo
powtarzające się umyślne działanie lub
zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także
innych osób wspólnie zamieszkujących
lub gospodarujących, w szczególności
narażające te osoby na niebezpieczeństwo
utraty życia, zdrowia, naruszające ich
godność, nietykalność cielesną, wolność,
w tym seksualną, powodujące szkody na
ich zdrowiu ﬁzycznym lub psychicznym,
a także wywołujące cierpienia i krzywdy
moralne u osób dotkniętych przemocą.
Kto może być oﬁarą przemocy w rodzinie?
- współmałżonkowie
- partnerzy w związkach nieformalnych
- dzieci
- osoby starsze
- osoby niepełnosprawne
Formy przemocy w rodzinie to:
Przemoc ﬁzyczna:
- bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie
przedmiotami, parzenie, policzkowanie...

Przemoc psychiczna:
- wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej
krytyce, kontrolowanie
i ograniczanie kontaktu z bliskimi...
Przemoc seksualna:
- wymuszanie pożycia seksualnego,
wymuszanie nieakceptowanych praktyk
seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi...
Inny rodzaj zachowań:
- zmuszanie do oddawania uzyskiwanych

PAMIĘTAJ!!!
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.
Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby
najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!
Jeżeli doznajesz takich zachowań, powiadom:
- policję, dzwoniąc na numer 997 lub 112,
- prokuraturę,
- zgłoś się do GKRPA w Czerwieńsku (UGiM, pok. 103)
- zgłoś problem Ośrodek Pomocy Społeczne w Czerwieńsku
- zadzwoń na nr tel. 8120001 Niebieska Linia

Witajcie w sieci!
Nasza gminna sieć dostępowa do Internetu 5 kwietnia obchodziła mały jubileusz.
W tym dniu skończyła bowiem sześć miesięcy i jak na takiego „oseska” wygląda
wcale nieźle. Wszystko działa w miarę sprawnie, a naszą stronę startową odwiedziliście ponad 7000 razy.
Występujące awarie i zakłócenia w pracy
komputerów są usuwane w bardzo krótkim czasie, a ilość zgłoszeń awaryjnych
z każdym miesiącem jest coraz mniejsza.
W pierwszym miesiącu działania mieliśmy tych zgłoszeń dwanaście, a w ostatnim miesiącu tylko cztery. Świadczy to,
o tym że coraz lepiej posługujemy się
sprzętem i zainstalowanym oprogramowaniem.

środków ﬁnansowych, uniemożliwienie
podjęcia pracy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych...
- niszczenie rzeczy osobistych
- demolowanie mieszkania
- wynoszenie sprzętów domowych i ich
sprzedawanie
- pozostawianie bez opieki osoby, która
z powodu choroby, niepełnosprawności
bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb
- zmuszanie do picia alkoholu
- zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych
lub leków
B.M. - przewodnicząca GKRPA

Tak więc wszystko działa i dobrze pracuje. Pod względem ﬁnansowym projekt
też trzyma się dobrze, mamy oszczędności, które pozwolą nam w najbliższym
czasie, wystąpić do Władzy Wdrażającej
Programy Europejskie z wnioskiem
o podłączenie beneﬁcjentów, którzy są na
liście rezerwowej. Już przygotowujemy
stosowny wniosek, wraz z wyliczeniami
ﬁnansowymi. Ponadto z pozostających

środków chcemy wydłużyć czas ﬁnansowania projektu do 30 czerwca 2015 r.
Dłużej nie możemy, bo czas rozliczenia
projektu to 31 grudnia 2015 r. i musimy
mieć czas na dokonanie powyższego
rozliczenia.
Z innych spraw, które nas zajmują to
przede wszystkim problem z uzyskaniem
pozwolenia na udostępnienie naszej sieci
dla wszystkich mieszkańców w zakresie
tzw. dostępu socjalnego. Niestety Urząd
Komunikacji Elektronicznej, ponownie
przesunął termin rozpatrzenia naszego
wniosku (dla przypomnienia – złożonego
w październiku 2013 r.) do 16 kwietnia
2014 r.
Mamy nadzieję, że po tym terminie, takowe zezwolenie otrzymamy i będziemy
mogli wszystkim mieszkańcom (w zakresie „socjalnym”) udostępnić naszą sieć.
Wtedy będzie ona służyć nam wszystkim,
na co mam nadzieję wraz z Panem Burmistrzem i wszystkimi osobami zaangażowanymi w realizacje tego projektu.
Kierownik Projektu
Wilhelm Korotczuk
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Podwójny sukces
Z Antonem Stanaszkiem, uczniem Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku,
rozmawiają Marcin Domagała i Daria Wasilewska – tak, jak „Antek” uczniowie
klasy III c.
Jesteś finalistą dwóch(!) „kuratoryjnych” konkursów przedmiotowych,
z języka polskiego i matematyki, na
szczeblu wojewódzkim. Jak osiąga się
taki podwójny sukces?
Do osiągnięcia każdego sukcesu potrzebna jest przede wszystkim ciężka praca,
zarówno ucznia jak i przygotowującego
go nauczyciela. Ale wierzę, że oprócz
wiedzy i umiejętności, potrzeba też
trochę szczęścia. Najtrudniejsza dla
mnie była jednak dyscyplina, którą
musiałem sobie narzucić, żeby zdążyć
ze wszystkim.
Jak się przygotowywałeś do konkursów?
Przygotowania trwały od pierwszej
klasy, bo zadania na olimpiadach
obejmują materiał z całego gimnazjum.
Oczywiście, nie były tak intensywne
jak w ostatnim roku. Najtrudniejszy był
ostatni miesiąc przed konkursami, wtedy przygotowania do olimpiad zajmowały mi nawet 3-4 godziny dziennie.
Przygotowywałem się w różny sposób.
Pracowałem w grupach z uczniami,
którzy mieli podobne zainteresowania, indywidulanie z nauczycielami
oraz samodzielnie. Przygotowania
różniły się też formą, bo przecież
konkursy były różne. Na olimpiadę
z języka polskiego przygotowywałem
się głównie, czytając książki i pisząc
wiele prac literackich, a na konkurs
matematyczny – rozwiązywałem jak
najwięcej zadań.
Powiedz, w jaki sposób najchętniej się
uczysz? Jakie formy nauki są dla Ciebie
najbardziej efektywne?
Najefektywniejszy sposób uczenia się
to słuchanie i obserwowanie. Tak też
się uczę. Na przygotowaniach z matmy
obserwowałem jak moja nauczycielka
rozwiązuje zadania, wyciągałem wnioski
i poprawiałem swój sposób myślenia. Na
polskim czytałem inne prace, uczyłem się
na błędach, wyciągałem wnioski i także
zmieniałem podejście.
Dlaczego wybrałeś akurat te przedmioty?
Przygotowywałem się także z innych
przedmiotów: z języka angielskiego,
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niemieckiego i biologii. Z polskiego
przygotowywałem się dlatego, że lubię
tworzyć, a matematykę lubię całą. Angielski jest językiem, którego będę używał
w przyszłości na sto procent, a biologia
jest bardzo interesująca.
Co oprócz wiedzy daje udział w takich
konkursach?
Przygotowania do tych przedmiotów dawały mi możliwość pogłębienia wiedzy,
dzięki temu będę miał łatwiejszy start
w liceum, i oczywiście rozwinąłem swoje
pasje. Dzięki temu jeszcze bardziej chcę
tworzyć, matematykę jeszcze bardziej
lubię, nie boję się używać języka angielskiego, a biologia wydaje mi się jeszcze
ciekawsza.
Czy czujesz satysfakcję z sukcesów?
Nie zdobyłem wszystkiego, czuję niedosyt. Żeby zostać laureatem, musiałbym
być bardziej czujny, skupiony i pewny
siebie, oczywiście więcej szczęścia też
by się przydało. Zawsze można coś
poprawić, ale starałem się dać z siebie
wszystko i dlatego udało mi się zostać
finalistą w dwóch konkursach, więc
jestem z siebie zadowolony. Może to
dziwne, co powiem, ale te konkursy nauczyły mnie zarówno pewności siebie,
jak i pokory.
Wiemy, że oprócz osiągnięć w konkursach przedmiotowych, odnosisz też
sukcesy w konkursach ﬁlmowych, recytatorskich, sportowych. Które cenisz
najbardziej?
Wszystkie są dla mnie ważne. Każdy
konkurs w jakiś sposób pomagał mi
kształtować siebie i rozwijać pasje.
Jak reagują inni na Twoje sukcesy?
Czy czułeś zazdrość tych, którym się nie
udało?
Koledzy, nauczyciele, rodzina reagowali pozytywnie. W końcu to
są ludzie, z którymi na co dzień się
śmieję, przebywam. Podejrzewam,
że są i tacy, którzy zazdroszczą. Ale
to przecież nieodłączna część człowieka. Nawet jeśli tacy istnieją, to ja
nie czuję zawiści otoczenia. Wszyscy,
którzy brali udział w olimpiadach, też

się cieszyli, razem ze mną. To, że mi
się udało, oznacza, że może się udać
każdemu. Trzymam kciuki za resztę. Na pewno pokażą na co ich stać
w przyszłym roku!
A czy Ty zazdrościsz czegoś innym?
Nie zazdroszczę żadnych cech innym
ludziom, bo to jacy jesteśmy, sprawia,
że każdy jest wyjątkowy. A podziwiam
ludzi za wytrwałość. Nawet, kiedy im
się nie udaje, to walczą dalej. To podziwiam.
Kto jest dla Ciebie autorytetem?
Nie mam autorytetu. Chcę być lepszy i pomocny dla ludzi, dlatego nie chcę dążyć
do celu wpatrzony w inną osobę.
Ulubiona książka, ﬁlm, kabaret, muzyka?
Ulubiona książka „Lewa ręka Boga” Paula Hoffmana, ﬁlm „Pachnidło”, kabaret
„Hrabi”, ulubiona muzyka to taka, która
nie usypia.
A zdradzisz nam swoje marzenie?
Moim marzeniem jest zapisać się na
kartach historii, chcę zostawić po sobie
coś, o czym ludzie nie zapomną. Tym
sposobem będę nieśmiertelny
Czy chciałbyś coś jeszcze dodać na zakończenie?
Tak, sukcesy chcę zadedykować mojej
mamie za wsparcie i babci Zoﬁi, to ona
jest moim motywatorem i to dzięki jej
pysznym obiadom miałem siłę, aby się
przygotowywać.
Dziękujemy za wywiad i życzymy dalszych sukcesów w przyszłości.

Ocalić od zapomnienia
„Witamy serdecznie wszystkich gości na uroczystości podpisania Aktu Adopcji leśniowskich zabytków… Wir heißen alle Gäste
herzlich willkommen bei der Adoptionsfeierlichkeit der Gross-Lessner Sehenswürdigkeiten…” Tymi słowami 21.III.2014 r.
uczniowie PSP w Leśniowie Wielkim rozpoczęli wydarzenie, do którego przygotowywali się od kilku tygodni.
„Ślady Przeszłości, uczniowie adoptują
zabytki” to program edukacyjny Centrum
Edukacji Obywatelskiej, w którym dzieci
poszukują zapomnianych zabytków, miejsc
pamięci, ciekawych historii. Opiekują się
nimi i dbają, aby nie zaginęła pamięć o nich.
Uczestnicy mają możliwość promowania
swojej miejscowości i włączenia się w życie
społeczności lokalnej.
„Wspólnie z nauczycielkami, Patrycją
Frączak i Mileną Boguszewicz, bierzemy
udział w projekcie Ślady przeszłości i będziemy opiekować się wiatrakiem, kaplicą
i kościołem. Przypomnimy mieszkańcom
o miejscu, gdzie stał pomnik żołnierzy niemieckich i drodze zmarłych" –relacjonuje
Aleksandra Zastawna z klasy IV.
Po ciężkiej pracy, polegającej m.in. na
gromadzeniu informacji, porządkowaniu
i tłumaczeniu dokumentów, przeprowaPODZIĘKOWANIA
Uczestnicy projektu, dyrektor
i nauczyciele Szkoły Podstawowej
w Leśniowie Wielkim bardzo serdecznie dziękują: Panu sołtysowi
Jerzemu Majkutowi, Przemysławowi Półrolnikowi, członkom
Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniowie Wielkim, rodzicom oraz
wszystkim, którzy zaangażowali się
w organizację Uroczystej Adopcji
Zabytków.

dzeniu wywiadów, z mieszkańcami, Panem
Burmistrzem, Panią Prezes Stowarzyszenia
Zoﬁą Dokowicz, pojawiło się pytanie:
„Co możemy zrobić dla naszych zabytków?” „Posprzątać, oznaczyć, opisać, zrobić wystawę…”- tak zgodnie odpowiadały
dzieci biorące udział w projekcie.
I tak też się stało.
21 marca 2014 roku uczniowie z leśniowskiej szkoły powitali wiosnę inaczej niż
zwykle.
Uroczysta Adopcja, podczas której oﬁcjal-

Pomóż UKRAINIE
„Została Państwu przydzielona rodzina nr 21 z Paraﬁi pw. Matki Bożej Dobrej Rady
w Koziatynie. Z informacji, jakie otrzymaliśmy, jest to bardzo uboga rodzina w trudnej
sytuacji materialnej. W rodzinie jest troje dzieci. Niestety nie mamy więcej danych”.
Takiej treści informację otrzymaliśmy po zgłoszeniu naszej szkoły do udziału w ogólnopolskiej akcji „Rodzina Rodzinie dla Ukrainy” organizowanej przez Caritas Polska.
Dla nas wolontariuszy powyższe informacje były wystarczające. Rozpoczęliśmy
organizować naszą małą pomoc dla Ukrainy. Po tygodniu zbiórki artykułów spożywczych
oraz ubrań spakowaliśmy aż 13 paczek!!! Razem z paczkami przesłaliśmy krótki list do
rodziny, w którym serdecznie ich pozdrowiliśmy i zapewniliśmy o naszym poparciu dla
ich sprawy. Chcemy bardzo podziękować całej społeczności gimnazjalnej za wielkie serce,
które zawsze okazuje dla dobra innych. Mamy na myśli nie tylko uczniów, ale przede
wszystkim rodziców, dziadków oraz wszystkich pracowników szkoły. Dziękujemy!

nie przy zaproszonych gościach z Polski
a także z Niemiec, podpisali Akt Adopcji
Zabytków, w którym zobowiązują się opiekować wybranymi obiektami.
Podpisanie Aktu Adopcji poprzedzone
zostało otwarciem przez Panią Dyrektor,
Monikę Stolińską, wystawy pt „Ocalić
od zapomnienia - Śladami leśniowskich
zabytków”, która znajdowała się w holu
szkoły. Następnie wszyscy uczestnicy wraz
z gośćmi przeszli pod leśniowski wiatrak,
gdzie oﬁcjalnie zobowiązali się zaopiekować zabytkami. Imprezę zakończyły piosenki i wierszyki przy ognisku oraz spalenie
marzanny. W taki oto uroczysty sposób
przywitaliśmy wiosnę.
„Było nam bardzo miło, że w tym dniu
towarzyszyło nam tylu gości, również
byli mieszkańcy Leśniowa Wielkiego
z Niemiec. Przejechali setki kilometrów,
by obejrzeć i docenić naszą pracę a także
wesprzeć w dalszych działaniach”- mówi
Kacper Pleban z klasy IV.
Praca nad projektem uczy nie tylko współpracy między rówieśnikami, ale także
pomaga znaleźć wspólny język między
pokoleniami.
Przed nami jeszcze dużo pracy a w czerwcu
ﬁnał i prezentacja efektów naszej pracy,
o której na pewno będzie głośno.

Wolontariusze z Gimnazjum
Uczestnicy projektu
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Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

INFORMACJE

Wyniki badań wody
Burmistrz Czerwieńska informuje, 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.) Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr OL-LBŚ-124/2014 z dnia 20.02.2014 r.
i nr OL-LMiP-209/2014 z dnia 21.02.2014 r. oraz nr OL-LBŚ175/2014 z dnia 04.03.2014 r. próbek wody pobranych dnia
18.02.2014 r. z wodociągu publicznego w Nietkowicach
o produkcji 100 m3/d, administrowanego przez „POMAK”
Sp. z o.o. w Czerwieńsku stwierdził przydatność wody do
spożycia przez ludzi.
Analiza próbek wody o kodach OL-223 i OL-224 pobranych
dnia 18.02.2014 r., zgodnie z protokołem pobrania próbek wody
do spożycia nr NS-HK--24/14 wykazała, że woda w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym
odpowiada wymaganiom §2 ust. 1 pkt. 1 oraz 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 poźn. zm.).
MPS
Burmistrz Czerwieńska informuje, że Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze 27 marca 2014 roku
pismem znak: NS-HK-AI.530.6.2.2014.7 poinformował, że w
związku z art. 12 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.
1263 ze zm.) i art. 14 ust. 1 pkt 3 oraz §16 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r.
Nr 61, poz. 417 ze zm.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem
z badań nr OL-LBŚ-201/2014 z dnia 10.03.2014r., próbki wody
uzdatnionej (nr OL-322), pobranej z SUW w dniu 04.03.2014r.
przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, z wodociągu publicznego w Sudole o
produkcji 100 m3/d, administrowanego przez „Pomak” Sp. z o.o.
poinformował, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007
r. Nr 61, poz. 417 ze zm.), z uwagi na stwierdzenie podwyższonej
mętności 8,1 NTU (przy dopuszczalnej – 1 NTU).
W związku z powyższym PPIS zobowiązał „Pomak” Sp., z o.o.
do podjęcia działań naprawczych, mających na celu zapewnienie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w
Stacji Uzdatniania Wody w Sudole, odpowiadającej wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia

16

nr 261 • 04.2014

U NAS

przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 ze zm.).
Ponadto zobowiązano „Pomak” Sp. z o.o. do przedstawienia
wyniku badania jakości wody, wykonanego w ramach kontroli
wewnętrznej, który stanowić będzie potwierdzenie efektywności
przeprowadzonych działań naprawczych w powyższej sprawie
w terminie do 04.04.2014 roku.
Jednocześnie po rozważeniu stopnia zagrożenia dla ludzi
– stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia
przez ludzi w Stacji Uzdatniania Wody w Sudole.
MPS
Burmistrz Czerwieńska informuje, że Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze poinformował postanowieniem znak: NS-HK-AII.530.6.6.2012.80 z dnia 14 marca
2014 roku o nałożeniu na „Pomak” Sp. z o.o. w Czerwieńsku
grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku dotyczącego zapewnienia w wodociągu publicznym w Nietkowie
wodę o właściwych parametrach w zakresie zapachu i mętności
oraz zawartości manganu i żelaza zgodnie z załącznikiem nr 3
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 ze zm.) tj.: mętność do 1 NTU,
zapach akceptowalny, zawartość manganu do 50μg/l i żelaza do
200 μg/l w terminie do 30 czerwca 2014 roku.
Na podstawie art. 12 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) – „nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, na zasadach
określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej”.
PPIS w Zielonej Górze nałożył na „POMAK” Sp. z o.o. decyzję na 1694/2012 z dnia 09.11.2012 r., w której zobowiązał
do zapewnienia w wodociągu publicznym w Nietkowie wody
o właściwych parametrach w zakresie zapachu, mętności oraz
zawartości manganu i żelaza zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W toku prowadzonego postepowania administracyjno-egzekucyjnego w dniu 03.12.2013 roku pobrano do badań ﬁzykochemicznych próbki wody. W próbce wody nr OL-633 (Nietków,
ul. Kwiatowa 12) stwierdzono podwyższoną zawartość manganu
90 μg/l, żelaza 3700 μg/l i wartość mętności – 41,0 NTU.
Upomnieniem z dnia 19.12.2013 r. znak: NS-HKAII.530.6.6.2012.62 wezwano administratora do wykonania
obowiązków nałożonych w/w decyzją. W dniu 20.01.2014 r.,
zgodnie z protokołem pobrania próbek nr NS-HK-6/14, ponownie pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych z wodociągu
publicznego w Nietkowie.
Na podstawie sprawozdań z badań nr OL-LBŚ-16/2014 z dnia
21.01.2014 r., stwierdzono:
- w próbce o kodzie OL-45 (Nietków, SUW woda uzdatniona):
zawartość manganu – 202μg/l,
- w próbce o kodzie OL-46 (Nietków, ul. Kwiatowa 12): zawartość manganu 90 μg/l, żelaza – 1990 μg/l, wartość mętności
– 41,0 NTU.
- w próbce o kodzie OL-47 (Nietków, ul. Kasprowicza 33A):
zawartość manganu – 100 μg/l, żelaza – 1250 μg/l, wartość
mętności – 4,5 NTU.
W związku z tym że obowiązek nałożony decyzją Nr 1694 NSHK/2012 z dnia 09.11.2012 r., znak: NS-HK.040.37.2012.22 nie
został wykonany, konieczne jest prowadzenie dalszego postepowania egzekucyjnego, przymuszającego do wykonania obowiązku.
MPS

Grzywna
dla POMAK-u
Burmistrz Czerwieńska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze poinformował
postanowieniem znak: NS-HK-AII.530.2.1.2014.16 z dnia
14 marca 2014 roku o nałożeniu na „Pomak” Sp. z o.o.
w Czerwieńsku grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku dotyczącego zapewnienia w wodociągu
publicznym w Czerwieńsku wodę o właściwych parametrach
w zakresie zapachu i mętności oraz zawartości manganu
i żelaza zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.
U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 ze zm.) tj.: mętność do 1 NTU,
zawartość manganu do 50μg/l w terminie do 30 czerwca
2014 roku.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Czerwieńska informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku został wywieszony do publicznej
wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10.04.2014r.
do dnia 01.05.2014r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz obejmuje część działki oznaczonej
nr ewidencyjnym 562/2 o pow. 134 m 2 położonej
w Czerwieńsku.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie
Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku (pok. 109), tel.
68 3278179 oraz na stronie internetowej urzędu: www.
bip.czerwiensk.pl.
(MM)

DBAJMY O PORZĄDEK W NASZEJ GMINIE
Nowe przepisy dotyczące odpadów miały doprowadzić do
likwidacji „dzikich” wysypisk a założeniem było, że nikt nie
będzie wywozić odpadów np. do lasu aby w ten sposób uniknąć
opłaty za gospodarowanie odpadami.
Jednak w rzeczywistości okazało się, że zdarzają się miejsca „zaśmiecone” np.: lasy, przydrożne rowy czy nawet tereny
w pobliżu zabudowań.
Występują jeszcze przypadki powodowane brakiem świadomości ekologicznej, bezmyślnością czy nawet złośliwością. Mamy
jednak nadzieję, że kultura, poczucie estetyki i odpowiedzialność
naszych mieszkańców w połączeniu ze współpracą z Urzędem
przyczyni się do szybkiego wyeliminowania tych złych praktyk.
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2013 r. poz. 21 z późn.zm.) przez posiadaczy odpadów
rozumie się wytwórcę odpadów lub osobę ﬁzyczną, osobę
prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej będące w posiadaniu odpadów. Domniemywa się, że
władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości (art.3 ust.1 pkt19). Dlatego też,

Z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych dużo zdrowia, radości,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
mnóstwo wiosennego słońca oraz samych
sukcesów wszystkim mieszkańcom Gminy
życzą Radni
Kazimierz Ruszel
i Krzysztof Smorąg

jeżeli nie można ustalić sprawcy, to właściciel działki odpowiada
za odpady jakie znajdują się na jego działce.
Pamiętajmy, że „dzikie” wysypiska i zaśmiecone tereny
znacznie obniżają walory estetyczno – krajobrazowe terenów,
na których są nielegalnie składowane. Pozostawianie na obrzeżach dróg odpady w znaczny sposób obniżają walory estetyczne
krajobrazu. Turystyka połączona z efektami specjalnymi typu
„dzikie wysypiska” na pewno nie zachęca do odpoczynku
na wolnym powietrzu. Wystarczy rozejrzeć się wokół siebie
i zwrócić uwagę na otaczające nas środowisko i ludzi z nami
sąsiadujących, przecież takiego czynu na naszym terenie dokonują nasi „sąsiedzi” nie mieszkańcy ościennych gmin.
Nie bójmy się zwrócić uwagę, nie bądźmy obojętni wobec
zaśmiecania naszej Gminy, gdyż czyste środowisko to przyszłość
nasza i naszych dzieci!
Jeśli zauważysz, że ktoś wyrzuca śmieci w miejsca do tego
nie przeznaczone to poinformuj tut. Urząd (tel. 68/3278179) lub
Straż Miejską (tel. 68/3278214). Liczymy na współpracę.
MPS

Pogodnych i zdrowych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei, miłości i wiary.
Radosnego nastroju, serdecznych spotkań
z najbliższymi oraz Wesołego Alleluja
życzy
Samorząd Mieszkańców Czerwieńska
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Otwarcie
Centrum Wspierania
Inicjatyw Obywatelskich
27 marca 2014 r. w Czerwieńsku w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty (Rynek 18) odbyło się
uroczyste otwarcie Centrum Wspierania
Inicjatyw Obywatelskich w ramach naszego projektu "Wspólnie w działaniu.
Wśród zgromadzonych gości, którzy swą
obecnością zaszczyli należy wymienić
m.in. Burmistrza Czerwieńska pana
Piotra Iwanusa, gminnych radnych,
pracowników Urzędu Gminy i Miasta
oraz przedstawicieli czerwieńskich organizacji pozarządowych, dla których
stworzono to centrum. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali przedstawicielka
organizacji pozarządowych Janina
Barska, burmistrz Piotr Iwanus oraz

prezes Związku Lubuskich Organizacji
Pozarządowych a zarazem koordynator projektu „Wspólnie w działaniu”
Romuald Malinowski. Animatorem
na terenie Gminy Czerwieńsk jest Ryszard Napierała, który swoją osobą,
doświadczeniem i wiedzą będzie służył
organizacjom pozarządowym. Centrum
będzie stanowić zaplecze dla rozwoju
stowarzyszeń (między innymi: biuro,
dostęp do sprzętu biurowego, możliwość
organizowania konsultacji, doradztwa,
szkoleń i spotkań).
Dane kontaktowe: e-mail cwio_czerwiensk@interia.pl, tel 668 826 568
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Wieści z Lubuszanki
Czerwieńskie Liceum Ogólnokształcące było organizatorem, 25 lutego,
Turnieju siatkówki dla szkół ponadgimnazjalnych. Z kolei 15 marca został
rozegrany „UKP Lubuszanka Spring
Cup 2014”. Do rywalizacji przystąpiło
siedem zespołów młodych adeptów piłki
nożnej (11 lat i młodszych). Wśród ekip
z Gorzowa (Stilon), Wrocławia (Śląsk),
Żar (Promień), Zielonej Góry (3 zespoły)
walczył również Start Płoty. Rozegrano
21 meczy, padły 94 gole.
Dwie ekipy czerwieńskiego „Ronina” wezmą udział w „Neisse Adventure
Race”. 4 maja w zaprzyjaźnionym Rothenburgu pocić się będą Paweł Kamoda,
Arkadiusz Przymuszała, Grzegorz
Pukacki i Lubomir Rotko oraz Tomasz
Pietruszka, Marcin Wojtaszek, Jacek
Jędro i Michał Kowalski. Co ich czeka,
można podejrzeć na stronie www. neisseadventure-race.de
Hala czyni przygotowania do dwóch
wielkich imprez, które odbędą się w najbliższym czasie. To „Jorge Cross” – bieg przełajowy (26 kwietnia) i „Sulima Rowery”
wyścig MTB (11 maja). W ramach treningu
i sprawdzenia trasy biegowej, w sobotę 5
kwietnia, członkowie oraz sympatycy Ronina (m.in. Z Zielonej Góry i Sulechowa),
zorganizowali piknik rodzinny.
A co u naszych biegaczy? 16 marca,
w XXVIII Międzynarodowym Biegu
Zaślubin (15 km, w Kołobrzegu), Michał

Kowalski (Michnet Ronin Czerwieńsk)
był 105 w kategorii M35 z czasem
1:12:21. Z kolei 22 marca, w rozegranym
w Sobótce VII Półmaratonie Ślężańskim,
obok Michała Kowalskiego i Bolesława
Brzezińskiego (Bractwo Biegaczy Zielona Góra) biegli też nasi żołnierz z JW
1517: Arek Król, Tomasz Fedorowicz
i Adam Bryszewski.
23 marca, w „Maratona di Roma” wystartowali też nasi: Grażyna Dudkowiak
(3:56:27), Andrzej Dudkowiak (4:11:37)
i Jacek Dudkowiak (4:14:09). I jeszcze
dwie imprezy z udziałem naszych żołnierzy: 29 marca, w Crossie Żagańskim

Sport szkolny…
Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku była
organizatorem Gminnego Turnieju „5-tek”
piłkarskich – w zawodach brały udział szkoły
z Nietkowa, Nietkowic i Czerwieńska. Gospodarze – dziewczynki i chłopcy, zakwaliﬁkowali się do dalszych rozgrywek.
W marcu, w Raculi, odbył się Ośrodkowy Turniej piłkarskich „5-tek” chłopców.
Nasi uczniowie grając w strugach deszczu
wywalczyli awans do Powiatowego Turnieju. Ten z kolei odbył się na bardzo ładnym
kompleksie boisk w Sulechowie. Tu spotkały się drużyny z Nowogrodu, Podmokli,
Sulechowa i Czerwieńska. Nasi zawodnicy
po bardzo zaciętych pojedynkach i dobrej
grze uplasowali się na ostatecznie na III
miejscu. Całość rozgrywek jest prowadzona w ramach „Lubuskiej Olimpiady
Młodzieży”. W ostatnim dniu marca nauczycielki wychowania ﬁzycznego z PSP
Czerwieńsk zorganizowały dla swoich

uczniów wyjazd na mecz reprezentacji
Polski w piłce ręcznej kobiet. Spotkanie
odbyło się w hali CRS-u w Zielonej Górze
– rywalkami Polek były reprezentantki
Portugalii. Naszym podopiecznym szale-

pobiegli Leszek Pawlikiewicz i Dawid
Wiśniewski oraz 30 marca, w Półmaratonie Warszawskim brali udział Arek Król
i Kamil Nijaki.
D. Grześkowiak

nie spodobała się cała atmosfera i oprawa
towarzysząca pojedynkowi, kibicowanie, entuzjazm widowni… Uczniowie
z Czerwieńska zachowywali się bardzo
spontanicznie ale i bardzo kulturalnie. To
dobry krok w kierunku zainteresowania
sportem, aktywnością ruchową i kulturą
na stadionie.
B. Oleszek

… i gimnazjalny
Na boisku przy stadionie miejskim
w Czerwieńsku 27 marca odbyły się
powiatowe zawody w piłce nożnej
chłopców. Do rywalizacji przystąpiły,
oprócz nas – gospodarzy, jeszcze cztery
reprezentacje Gimnazjów z Nowogrodu,
Przylepu, Świdnicy oraz Drzonkowa.
Nasi rozpoczęli rywalizację od porażki z Drzonkowem 0:1, następnie wygrali
ze Świdnicą 2:0. Potem był remis 2:2
z Nowogrodem. I ostatni mecz i niestety

porażka 3:0 z Przylepem. Nasza drużyna zajęła ostatecznie trzecie miejsce.
A wystąpiła w składzie: P. Szymański,
G. Saulewicz, D. Kapela, P. Pawłowski, D. Gac, R. Kuczak, D. Doliński,
R. Genderka, A. Stanaszek, D. Karbownik, B. Solecki, K. Stanisławiszyn.
Rywalizację wygrali piłkarze z Przylepu
i to oni awansowali do rozgrywek rejonowych.
M. Nowakowski
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Pro Arte 2014
PRO ARTE czyli regionalny Program Promocji Twórczych Działań Artystycznych
Dzieci i Młodzieży od wielu lat realizowany jest także w naszej gminie, a Miejsko
- Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku aktywnie czynnie uczestniczy w realizacji
tego programu zarówno na szczeblu gminnym jak i powiatowym.
Eliminacje gminne Lubuskiego
Konkursu Recytatorskiego
27 marca odbyły się eliminacje gminne
Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego.
Spośród czterdziestu trzech wykonawców
ze szkół podstawowych i Gimnazjum
z terenu miasta i gminy Czerwieńsk, Rada
Artystyczna w składzie: Kamila Winkler
– instruktor ds. teatru w Zielonogórskim
Ośrodku Kultury - przewodnicząca,
Barbara Marczenia – kierownik wydziału organizacyjnego w Urzędzie Miejskim
w Czerwieńsku, Jolanta Matuszkiewicz
– dyrektor MGOK w Czerwieńsku biorąc
pod uwagę dobór i opanowanie tekstu,
jego interpretację, a także kulturę słowa,
postanowiła przyznać osiem Nominacji do
udziału w konkursie powiatowym.
Nominacje:
W I kategorii wiekowej (klasy I - III):
1. Aleksandra Balik
2. Rozalia Pukacka
W II kategorii wiekowej (klasy IV - VI):
1. Paulina Dwornicka
2. Eliasz Marchut
W III kategorii wiekowej (Gimnazjum):
1. Kornelia Pukacka
2. Hanna Wojtasińska
3. Marcin Domagała
4. Natalia Kędzia

Przyznano również wyróżnienia:
1. Aleksandra Sobkowiak SP Nietkowice,
2. Barbara Stasiuk - SP Leśniów W.
3. Barbara Wojtaszek - SP Czerwieńsk,
Eliminacje gminne Lubuskiego Dziecięcego
i Młodzieżowego Festiwalu Piosenki
Przesłuchania konkursowe do Festiwalu odbyły się 28 marca br. w Ośrodku
Kultury w Czerwieńsku. Do udziału
w przeglądzie zgłosiły się trzydzieści
dwa podmioty wykonawcze. Rada Artystyczna w składzie: Jadwiga Macewicz
– przewodniczca, Barbara Marczenia,
Jolanta Matuszkiewicz biorąc pod uwagę opanowanie tekstu, dobór repertuaru,
interpretację, warunki głosowe, przyznała
osiem Nominacji do udziału w konkursie
powiatowym:
I grupa wiekowa: Leon Komar
II grupa wiekowa: Paulina Strzelczyk
i Jakub Bończyk
III grupa wiekowa: Mirela Sleboda
IV grupa wiekowa: Jowita Pawlak
oraz zespoły: Dzieci Mazowsza, Rezonans, Trzy plus Dwa.
Przyznano również wyróżnienia dla:
Martyny Grysiewicz
i Darii Zawadzkiej.

Eliminacje powiatowe Lubuskiego
Dziecięcego Festiwalu Piosenki

W dniu 10 kwietnia w Ośrodku Kultury w Czerwieńsku odbył się przegląd
powiatowy Festiwalu Piosenki Dziecięcej. Wysłannik Regionalnego Centrum
Animacji Kultury, przewodniczący Komisji Artystycznej, Pan Maciej Sławny
wraz z członkami: Martą Surowiec ze
Starostwa Powiatowego oraz Jolantą
Matuszkiewicz, dyrektorką MGOK, po
przesłuchaniu uczestników, postanowiła
nominować do ﬁnału w Międzyrzeczu,
który odbędzie się 10 maja następujących
wykonawców:
1. Julia Krochmal z Zespołu Szkół nr 3
w Sulechowie,
2. Jakub Bończyk ze Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku,
3. Jagoda Wojsznis ze Szkoły Podstawowej w Słonem,
4. Zespół Trzy plus Dwa z Ośrodka
Kultury w Czerwieńsku.
Jury przyznało również wyróżnienia.
Otrzymali je:
1. Jagoda Ziółkowska z Niepublicznego
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego PRO
NOVO z Bogaczowa,
2. Leon Komar ze Szkoły Podstawowej
w Czerwieńsku,
3. Daria Mendera ze Społecznego Ogniska Muzycznego w Sulechowie,
4. Wiktoria Zawada ze Szkoły Podstawowej w Słonem,
5. Zespół ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Sulechowie,
6. Zespół Dzieci Mazowsza z Przedszkola w Czerwieńsku,
7. Zespół Rezonans z Wiejskiego Domu
Kultury w Nietkowie.
Nominowanym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów
w ﬁnale!

Z ostatniej chwili! Wielkim sukcesem naszych reprezentantów okazał się również przegląd powiatowy Konkursu Recytatorskiego, który odbył się 7 kwietnia w Nowogrodzie Bobrzańskim. Nominacje do ﬁnału, który odbędzie się w dniach 15
- 16 maja w Kargowej otrzymali: Rozalia Pukacka, Hania Wojtasińska oraz Kornelia Pukacka. Wyróżniono Aleksandrę
Balik oraz Marcina Domagałę. Gratulujemy i trzymamy kciuki za sukces w ﬁnale!

