Witamy
po wakacjach!
czytaj na str. 9

w sierpniu
01 – 02.08. – delegacja z Gminy Czerwieńsk wzięła udział w imprezie pt. „Święto lata” w Rothenburgu nad Nysą (Niemcy). W trakcie
wizyty członkowie delegacji zwiedzili park rozrywki „Wyspa kultur”.
01.08. – na cmentarzu komunalnym w Zielonej Górze, przy obelisku
upamiętniającym ofiary żołnierzy Armii Krajowej i harcerzy Szarych
Szeregów, odbyły się uroczystości upamiętniające 71 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W uroczystościach wzięli udział żołnierze z 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku.
04.08. – w Bródkach odbyła się uroczystość przekazania do
użytkowania gotowej sieci kanalizacji ogólnospławnej i tłocznej.
Wykonawcą inwestycji była spółka POMAK. Jej koszt to 2 558 297 zł,
z czego 1 483 297 zł uzyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego
Obszarów Wiejskich. W ramach I i II etapu projektu pod nazwą
„Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Bródki i części Nietkowic łącznie z przepompowniami”,
wykonano rurociąg tłoczny o długości 1860 m. Będą nim płynąć
ścieki z Nietkowic do Bródek, gdzie w przyszłości powstanie również
oczyszczalnia ścieków. Do istniejącej sieci zostaną podłączone w następnej kolejności pozostałe miejscowości zaodrzańskie min. Będów.
Symbolicznego otwarcia inwestycji dokonali Burmistrz Piotr Iwanus
i Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras.
10.08. – Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus zwrócił się z apelem
do mieszkańców gminy o ograniczenie poboru wody z wodociągów i racjonalne jej wykorzystywanie. Powodem tych ograniczeń
była przedłużająca się fala upałów, co skutkowało zwiększonym
zapotrzebowaniem na wodę, którą mieszkańcy wykorzystywali do
podlewania przydomowych ogrodów i trawników. To z kolei powodowało problemy z jej dostarczaniem na wyżej położone osiedla i wyższe
kondygnacje bloków mieszkalnych.
14.08. – na Placu Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze odbyły się
wojewódzkie uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. Wzięła
w nich udział kompania honorowa wystawiona przez 4 Zielonogórski Pułk
Przeciwlotniczy z Czerwieńska. W uroczystościach uczestniczyli Burmistrz
Piotr Iwanus i Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras.
17.08. – na ul. Zielonogórskiej w Czerwieńsku doszło do wypadku,
w którym poszkodowany został 12-letni chłopiec. Zdarzenie miało miejsce na przejściu dla pieszych w pobliżu przychodni lekarskiej ULMED.
Poszkodowany nie doznał, na szczęście, poważniejszych obrażeń i po
udzieleniu mu pomocy lekarskiej został zwolniony do domu.
18.08. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Burmistrzem Nowogrodu Bobrzańskiego Pawłem Mierzwiakiem. Podczas spotkania
burmistrzowie rozmawiali min. o PSZOK-ach – przenośnej selektywnej zbiórce odpadów komunalnych. Miejscem spotkania był Urząd
Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim.
18.08. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Komendantem
Miejskim Policji w Zielonej Górze inspektorem Andrzejem Kostką.
21.08. – w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej
Górze odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020. Posiedzenie rozpoczęło się
od przedstawienia stanu wypełnienia warunkowości ex-ante w RPO
- Lubuskie 2020. Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Sylwia Pędzińska podkreślała, że większość warunków zaproponowanych przez
Komisję Europejską jest już spełnionych lub spełnionych częściowo.
Te niespełnienia na poziomie województwa lubuskiego są w trakcie
uzupełniania i powinny być w większości gotowe jeszcze w 2015 r.
W praktyce dla województwa lubuskiego oznacza to dokończenie prac
nad Programem Rozwoju Innowacji i Programem Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego. Niebawem można się spodziewać
ogłoszenia kolejnych konkursów w ramach RPO – Lubuskie 2020.
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
22.08. – w Nietkowie odbyły się dożynki gminne. W ramach
uroczystości dożynkowych rozegrano „XVI Turniej Gmin Partnerskich, Święto Plonów 2015”. Starostami dożynek byli Alina Płocka
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i Henryk Olizarowicz. Burmistrz
Czerwieńska Piotr Iwanus podziękował rolnikom za ich ciężką pracę
i chleb upieczony z tegorocznych
zbóż. Podczas uroczystości rozstrzygnięto konkursy na najpiękniejszą posesję i najpiękniejszy
wieniec dożynkowy.
24.08. – w Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze odbyło się spotkanie poświęcone uruchomieniu nowych projektów
dla OPS-ów – wykluczenie społeczne. W spotkaniu uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
25.08. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z dyrektorami szkół
i przedszkola z Gminy Czerwieńsk. Podczas spotkania omówiono
stan przygotowań do otwarcia nowego roku szkolnego.
25.08. – odbyła się X Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza Czerwieńska.
Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie przyjęcia do
realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czerwieńsk na
lata 2014 – 2020; uchwałę zmieniającą uchwałę nr XXXIV/332/14 Rady
Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 października 2014 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Laski w Gminie Czerwieńsk.
Miasto Zielona Góra wraz z Gminami: Czerwieńsk, Sulechów,
Świdnica i Zabór, tworzy obszar funkcjonalny i w ramach konkursu
przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, uzyskało dotację w wysokości
85% na pokrycie kosztów projektu pn. „Gospodarka niskoemisyjna
w obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Zielona Góra”.
„Gospodarka niskoemisyjna” opiera się na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu
technologii ograniczających emisję, co wpływa na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do powietrza. W czasie trwania projektu
przeprowadzono kampanię społeczną dla mieszkańców, przedsiębiorców, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, podczas
której zbierano informacje o zużyciu energii i stanie zasobów oraz
propagowano zasady racjonalnego korzystania ze środowiska
naturalnego poprzez ograniczanie zużycia energii, materiałów
i surowców. W dokumencie nakreślono działania w zakresie ograniczenia emisji substancji zanieczyszczających do powietrza, poprawy
efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii wytwarzanej
z odnawialnych źródeł. Inwestycje zrealizowane w ramach projektu
przyczynią się do poprawy jakości powietrza oraz wpłyną pozytywnie na warunki życia mieszkańców. Posiadanie Planu gospodarki
niskoemisyjnej stwarza przed mieszkańcami oraz przedsiębiorcami
szansę na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii
Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubuskiego na lata 2014 - 2020.
26.08. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się zebranie Gminnej
Spółki Wodnej.
31.08. – był najcieplejszym dniem sierpnia na terenie naszej gminy.
W Czerwieńsku o godz. 13.00 odnotowano 37OC w cieniu! Począwszy
od 2 sierpnia br. przyszło nam się mierzyć z największą falą upałów
w historii pomiarów. 7 sierpnia w Legnicy padł absolutny rekord temperatury, którą odnotowano w Polsce – słupki rtęci wskazywały tam
38,4OC. Po 15 sierpnia temperatura wielokrotnie przekraczała 35OC.
W całym sierpniu odnotowaliśmy na terenie Gminy Czerwieńsk
aż 13 dni z temperaturą powyżej 30OC.
Wydawca miesięcznika:
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Co słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Witam po wakacjach, zdecydowanie w tym roku upalnych i suchych. Zdaje się, że i z tego
powodu gmina ma spory kłopot z dokończeniem budowy pomostów naszej przystani rzecznej na Odrze w Nietkowie.
Piotr Iwanus: Rzeczywiście, pogoda sprawiła budowlańcom sporego
psikusa. Jak ostatnio o tym rozmawialiśmy, to nawet ucieszył nas niski
stan rzeki, ponieważ można było przeprowadzić korekty dotyczące budowy
podejścia do przystani. Okazało się,
że trzeba je pogłębić, aby swobodnie mogły cumować przy nim statki
wycieczkowe, pływające po Odrze
klasy Zefir, czy Laguna. Musieliśmy
znaleźć na ten cel dodatkową kwotę
ok. 230 tys złotych. Pogłębienie doku
oznaczało bowiem usunięcie ponad 2
tysięcy metrów sześciennych mułu,
a także usunięcie łachy między ostrogami. W dalszym ciągu borykamy
się z niskim stanem wody w Odrze.
Wszystkie elementy są gotowe – dalby
czekają na konstrukcje, które już są
wykonane, ale niestety nie można ich
obecnie osadzić. Czas ucieka, środki
musimy rozliczyć, ponieważ pozyskane zostały z pozostałości poprzedniej
perspektywy finansowej i do końca
roku projekt musi być zakończony.
Prowadzimy dyskusje z instytucjami
nadzorującymi projekt, aby znaleźć
najlepsze rozwiązanie problemu odbioru prac, aby nie utracić przyznanej
dotacji. Jestem dobrej myśli, że uda
nam się tego dokonać.
A.S.: Panie burmistrzu, ostatnio mówił pan również, że wokół przystani jest
teren, który zostanie zagospodarowany
na infrastrukturę turystyczno-usługową,
związaną z tym projektem. Jest już jakiś
pomysł w sprawie realizacji tego przedsięwzięcia?
P.I.: Mówiłem już wcześniej, że to
jest projekt, którego nasza gmina jest
jedynie częścią. Jest porozumienie
sześciu nadodrzańskich gmin - Czerwieńska, Sulechowa, Zaboru, Bojadeł,
Siedliska i gminy Nowa Sól w sprawie

wspólnego występowania o środki
na zagospodarowanie terenów wokół
przystani. Do czerwca przyszłego
roku mamy czas na przygotowanie
stosownej aplikacji i razem wystąpimy
o przyznanie środków pomocowych na
tę inwestycję. W nowej perspektywie
zmieniły się zasady przyznawania
dotacji i preferowane będą projekty
realizowane w ramach partnerstwa
gmin, aby swoim zasięgiem obejmowały i oddziaływały na możliwie
największe terytorium. Razem również możemy aplikować o większe
środki.
A.S.: Panie burmistrzu zwykle tematem przewodnim naszej wrześniowej rozmowy bywały zakończone lub kończące
się remonty szkół. W tym roku chyba nie
mamy za bardzo o czym powiedzieć?
P.I.: Całe szczęście. W tym roku 1.
września nie łączył się ze stresem, czy ekipy remontowe opuszczą obiekty na czas,
a jeśli nie, to jak zorganizować prace, aby
nie utrudniać życia uczniom.
Cieszę się, że w gminie właściwie
wszystkie najważniejsze czaso- i kapitałochłonne modernizacje i remonty
mamy na jakiś czas z głowy i będziemy
mogli zająć się bieżącymi naprawami,
remontami, ulepszeniami podnoszącymi jedynie komfort pracy i nauki.
Dyrektorzy szkół skupili się na realizacji wszelkich zaleceń instytucji kontrolujących stan obiektów ze względu
na bezpieczeństwo młodzieży, a także
zaleceń higienicznych i zdrowotnych.
W szkołach w tym roku przeprowadzone były kolejne konkursy na dyrektorów
placówek oświatowych. W gimnazjum
nastąpiła zmiana, ponieważ konkurs na
najbliższą kadencję wygrał dr Przemysław Góralczyk, któremu życzę
podobnie, jak i wszystkim pozostałym
dyrektorom placówek oświatowych nie
tylko sukcesów pedagogicznych, ale
i organizacyjnych.
A.S.: Za nami też kolejne dożynki
gminne. Teraz to już chyba raczej podtrzymywanie ludowych i narodowych
tradycji, związanych ze żniwami niż

rzeczywiste podsumowanie efektów pracy
rolników.
P.I.: Rzeczywiście nasza gmina jest
coraz mniej rolnicza. Gospodarstwa
rolne z prawdziwego zdarzenia można by dosłownie policzyć na palcach
obu rąk. Dzisiaj także wsie tracą swój
dotychczasowy charakter rolniczy.
Z drugiej strony ciągle tkwi w nas to
umiłowanie ziemi z całą tą symboliką
uszanowania nie tylko tradycji ludowych, ale także chleba, pracy na roli.
Poza tym doroczne dożynki są okazją
do zaprezentowania się lokalnych
społeczności, są sprawdzianem ich
aktywności społecznej i kulturalnej.
Wreszcie stanowią również ważny
element regionalnej tożsamości.
Tegoroczne dożynki w Nietkowie
przygotowane jak zwykle bardzo starannie przez ekipę MGOK-u razem
z miejscowymi grupami działania pokazały, że umiemy wspólnie zarówno
świętować, jak i współdziałać. Uczestniczący w dożynkach nasi partnerzy
z gminy Drebkau już na stałe wpisali
się w krajobraz lokalnych wydarzeń
i stanowią ich integralną część. Nasza
wieloletnia współpraca transgraniczna
przyniosła znakomite efekty. Warto
było ją podjąć.
A.S.: Panie burmistrzu tradycyjnie
na koniec pytanie o aktualne przedsięwzięcia inwestycyjne. Co w najbliższym
czasie?
P.I.: Przede wszystkim modernizacja ulic ks. Zonia i Kwiatowej, a także
w Nietkowie na Osiedlu Słonecznym.
Na dniach (23 września) podczas sesji
radni będą podejmować decyzję w sprawie wykonania oświetlenia parkingu na
osiedlu przy ul. Zielonogórskiej. Chodzi
o to, aby jeszcze jesienią zapewnić tam
bezpieczeństwo. Przy okazji bardzo
dziękuję mieszkańcom osiedla, że korzystają z tego parkingu i sami zadbali
o porządek na tym terenie. Myślę, że
oświetlenie placu podniesie jego standard i bezpieczeństwo parkowanych
tam pojazdów.
A.S.: Bardzo dziękuję za rozmowę
i do spotkania w kolejnym już październikowym numerze „U nas”. Dla redakcji
to będzie szczególny moment, bo właśnie
minie równo 25 lat od wydania przez nas
pierwszego numeru naszego miesięcznika... łza się w oku kręci, ale o tym za
miesiąc.
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Święto Plonów 2015,
XVI Turniej Gmin Partnerskich
Koniec sierpnia i początek września to, zgodnie z tradycją, czas uroczystości
dożynkowych. Święto plonów obchodzone jest corocznie po zakończeniu żniw
i prac polowych, a wieńce tworzone z tej okazji mają symbolizować urodzaj
bądź jego brak. W gminie Czerwieńsk zwyczaj ten pielęgnowany jest z ogromną
starannością i pietyzmem.
W sobotę, 22 sierpnia nietkowski park
przybrał odświętny charakter. Podobnie
zresztą, jak cała wieś, wspaniale udekorowana przez mieszkańców. Szczególne
uznanie należy się Państwu Kmitom,
którzy włożyli mnóstwo pracy w upiększenie swojego otoczenia i uatrakcyjnili
tym samym przemarsz korowodu oraz
Państwu Orzechowskim, których piękna dekoracja witała gości przy wjeździe
do Nietkowa. Uroczystości dożynkowe
rozpoczęła Msza w intencji rolników
koncelebrowana przez księdza probosz-

wych oraz przedsiębiorców. Po złożeniu
wieńców pod sceną wysłuchano Hymnu
Państwowego oraz Roty, poczym głos
zabrał gospodarz naszej gminy, burmistrz
Czerwieńska - Piotr Iwanus, który podziękował rolnikom za ich ciężką pracę,
odbierając z rąk Starostów tradycyjny
bochen chleba upieczony z tegorocznych
zbóż.
W dalszej części uroczystości rozstrzygnięto konkursy: na najpiękniejszą
posesję i najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Konkurs na najpiękniejszą gminną

z Płotów, IV - świetlicy wiejskiej z Dobrzęcina, a V - świetlicy wiejskiej w Bródkach. W kategorii wieńca współczesnego:

cza Marka Kidonia. Honory Starostów
Dożynek pełniła w tym roku Pani Alina
Płocka wraz z Panem Henrykiem Olizarowiczem. Po mszy, barwny korowód,
prowadzony przez chirliderki z belly dance przemaszerował, ulicami Nietkowa,
do parku. W korowodzie uczestniczyły
poczty sztandarowe, delegacje wieńcowe, Rady Sołeckie oraz Koła Gospodyń
Wiejskich, a także nasi goście z gminy
Drebkau, biorący udział w Turnieju
Gmin Partnerskich. Partnerom zza Odry
towarzyszył burmistrz Drebkau Dietmar
Hörke. Wśród przybyłych na dożynki
gości nie zabrakło również przedstawicieli instytucji rządowych i samorządo-

posesję, to stały punkt scenariusza dożynkowego. Jego celem jest zachęcanie
wszystkich mieszkańców gminy do dbałości o swoje najbliższe otoczenie. Poszczególne miejsca w tegorocznej edycji zajęli:
I - Stefania i Grzegorz Hołobotowscy
z Będowa, II - Jolanta Wawrowicz
z Płotów, III - Alicja Strzelecka-Bajon
z Zagórza. Zwycięzcy otrzymali nagrody,
a wszyscy uczestnicy - wyróżnienia.
Wieńce dożynkowe oceniane były
w dwóch kategoriach: tradycyjny i współczesny. W kategorii wieńca tradycyjnego
Komisja Konkursowa I miejsce przyznała
KGW z Nietkowa, II miejsce Zespołowi
„Rapsodia” z Lasek, III miejsce KGW

I miejsce - KGW z Będowa, II - Sołectwo
Wysokie, III - KGW z Lasek, IV - KGW
z Nietkowic i V - Sołectwo Sycowice.
Zwycięskie wieńce reprezentowały
naszą gminę na dożynkach powiatowych
w Trzebiechowie, gdzie zdobyły zaszczytne drugie miejsca w swych kategoriach.
Gratulujemy!
Tradycyjnie już, podczas obchodzonego w naszej gminie Święta Plonów organizowany jest Turniej Gmin Partnerskich.
W bieżącym roku była to już 16. edycja
tej imprezy, a wzięło w udział dziesięć
drużyn. Uczestnicy turnieju zmagali się
w niezwykle zabawnych konkurencjach,
powodując salwy śmiechu, ale i podziwu

Projekt był współﬁnansowany 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.
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
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wśród dopingującej publiczności. Zawodnicy ścigali się na wielkich dmuchanych
wałkach, biegali w potrójnych spodniach,
sunęli na wieloosobowych nartach, budowali wieże z klocków, zmagali się z równoważnią, „pływali” na szalonej tratwie,
pokonywali „rwącą rzekę” za pomocą
skrzynek, doili krowę i - co wzbudziło
najwięcej emocji i gremialnego ubawu
- pokonywali slalom w... alkogoglach.
W konkurencjach artystycznych należało
namalować herby partnerskich gmin oraz
wykonać z papierowego obrusu wycinankę.
Po niezwykle zaciętej walce i skrupulatnym
przeliczeniu punktów zarówno w konkurencjach sportowych, jaki artystycznych,
poszczególne drużyny uzyskały następujące lokaty: I miejsce: Nietkowice - Leuthen
(87 pkt), II: Płoty - Schorbus (80 pkt), III:
Będów - Casel (61 pkt), IV: Laski - Kausche (60 pkt), V: Nietków - Greifenhain
(59 pkt), VI: Czerwieńsk - Drebkau (50
pkt), VII: Leśniów Mały - Dobrzęcin (48
pkt), VIII: Bródki - Sycowice (43 pkt), IX:
Wysokie - Siewisch (40 pkt), X Leśniów
Wielki - Jehsening (28 pkt).
Ogromną atrakcją okazał się konkurs
dla burmistrzów partnerskich gmin. Przy

ogromnym dopingu publiczności, na
scenie, włodarze... doili krowę. Bezkonkurencyjny okazał się w tych zmaganiach burmistrz Czerwieńska Piotr
Iwanus, pokonując burmistrza Drebkau
Dietmara Hörke różnicą... 20 ml! Obu
panom należą się brawa za poczucie humoru, dystans i dawkę dobrej energii.
Przybyli na uroczystości dożynkowe
goście, obok zmagań sportowych podziwiali również występy artystyczne.
Zaprezentowały się „Dzieci Mazowsza”
z przedszkola w Czerwieńsku, dzieci
z Niepublicznego Przedszkola w Nietkowie, „Rezonans” z WDK w Nietkowie, „Layla Amira” oraz „Raqs Sharqi”
z WDK w Nietkowie, „Leśniowska
Banda” z WDK w Leśniowie Wielkim,
„HIP HIP”- ze świetlicy wiejskiej w Dobrzęcinie oraz zespół „Hit” – z Krainy
Tańca w Zielonej Górze. Nie mogło
zabraknąć naszych gminnych zespołów śpiewaczych. Wystąpiły: „Gama”
z Leśniowa Małego, „Melodia” z Płotów, „Rapsodia” z Lasek, „Cantilena”
z Czerwieńska, „Malinki” z Nietkowa,
„Sześciopak” z Czerwieńska i Nietkowianki z Nietkowa.

Obok strawy duchowej, także coś dla
ciała - stoiska przygotowane przez Koła
Łowieckie „Bór” z Zielonej Góry i „Jeleń” z Czerwieńska kusiły smakołykami
z dziczyzny, a warsztaty pieczenia chleba
zachęcały do zapoznania się z żywą lekcją
historii ukazującą proces powstawania
chleba „od ziarenka do bochenka”.
Jak zawsze przy organizacji gminnych
imprez nie zabrakło, wspomagających
nas, dzielnych strażaków, a pokazy umiejętności ratowniczych, zaprezentowanych
przez połączone siły jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Nietkowa
i Leśniowa Wielkiego, wywołały burzę
oklasków.
Na zakończenie prezentacji artystycznych, licznie zgromadzonych
widzów zachwycał taniec brzucha
w wykonaniu Oriental Art, podnosząc
temperaturę przed wspaniałym, żywiołowym koncertem gwiazdy wieczoru,
zespołu NADIJA, który stale udowadnia,
że obcowanie z muzyką, to najlepszy
sposób na poznanie innych kultur. Po
koncercie zabawa trwała nadal, a do
tańca grał rodzimy zespół Power 64 oraz
DJ Rycho.
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Właśnie takie cele postawił sobie
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku wraz z przynależącymi do niego
placówkami. W domu kultury w Czerwieńsku dzieci bawiły się w dniach 29.06.-3.07.
W tym roku motywem przewodnim był las
i jego życie. Zajęcia cieszyły się ogromną
popularnością, codziennie przybywało
coraz więcej podopiecznych. Program
obﬁtował w wycieczki, zajęcia plastyczne,

z Wiejskich Domów Kultury oraz świetlic
wiejskich. Pracownicy MGOK codziennie
odwiedzali jedną placówkę, gdzie realizowano program „Leśne ludki” w pigułce.
Miłym zwieńczeniem dni spędzonych
z MGOK w placówkach były słodycze
oraz drobne upominki.
Również dla opiekunów Świetlic
i Wiejskich Domów Kultury wakacje to
wzmożony czas pracy. Oprócz codzien-

zapomniane”. Zajęcia miały charakter
otwarty; udział mogli wziąć wszyscy
chętni, zarówno mieszkańcy danej miejscowości jak i goście odwiedzający daną
wieś, co spowodowało zawiązanie nowych przyjaźni.
W WDK w Płotach, poprzez zabawę,
dzieci dowiedziały się sporo o kulturach
i tradycjach innych państw; tańczyły
grecką Zorbę, poczuły chłód ﬁ ńskiej
zimy, oglądając na ekranie lodowe krainy, skosztowały włoskiego spaghetti
i niemieckich wurstów, „odwiedziły” roztańczoną Brazylię, kolorowy
Meksyk, gorący Egipt i zadziwiającą
Japonię. Dzieci w barwnych strojach
bawiły się na karnawale w Rio, wykonały meksykańskie buritto, a w kraju

muzyczne, a także w elementy edukacyjne;
uczestnicy dowiedzieli się jakie grzyby są
trujące, a które są jadalne. Nie zabrakło
rywalizacji sportowej oraz zabaw integracyjnych i wycieczek rowerowych. Dzieci
z Czerwieńska odwiedziły swych kolegów
z Dobrzęcina, gdzie przy zabawie wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy
i zasiedli do wspólnego grillowania.
Kolejny tydzień (6.07-10.07.2015r.)
to wyczekiwane wydarzenie dla dzieci

nych zajęć dla dzieci, w których mogły
rozwijać swoje zdolności manualne np.
podczas wspólnego lepienia z plasteliny,
z masy solnej czy malowania farbami,
w placówkach wiejskich zorganizowano
dzieciom również zawody sportowe,
w których uczestnicy mogli się sprawdzić
oraz spożytkować swoją niekończącą się
energię. Dzieci chętnie ćwiczyły swoją
zręczność przy grze w ping- pong-a czy
też przypomniały sobie zabawy i „gry

faraonów wykonały pamiątkowe portrety władców.
W Leśniowie Wielkim dzieci bawiły
się na hawajskim balu, a dzięki strażakom
z Ochotniczej Straży Pożarnej, dowiedziały się jak spędzić wakacje miło, ale
i bezpiecznie.
W Sudole każdy dzień odbył się pod
innym hasłem. Dzieci mogły sprawdzić
swoje umiejętności kulinarne, plastyczne,
edukacyjne czy też sportowe. Zwieńcze-

Akcja LATO z MGOK
Wakacje to najbardziej wyczekiwany czas przez dzieci. To okres zasłużonego odpoczynku od nauki, błogi relaks i słodkie leniuchowanie. Czas ten jednak można
spędzić też aktywnie, poszukując przygód i odkrywając nieznane.
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niem tych aktywnych dni był rodzinny piknik z poczęstunkiem oraz dyplomami dla wszystkich uczestników.
W WDK w Laskach zorganizowano zajęcia plastyczne, taneczne, wokalne i rekreacyjne. Uczestnicy
mogli także zmierzyć się w turnieju tenisa stołowego
oraz zawodach sportowych. Podopieczni pomogli także
przy wykonaniu wieńców dożynkowych na konkurs,
w którym zajęli wysokie noty.
W Dobrzęcinie zorganizowano zajęcia sportowe,
kulinarne i manualne. Szczególnie atrakcyjne okazały się
zabawy na świeżym powietrzu. Dzieci „ugościły” w swej
świetlicy uczestników „Akcji Lato” z Czerwieńska. Nie
zabrakło grilla z kiełbaskami ufundowanymi przez Radę
Sołecką.
W Nietkowie królowała w tym roku „Akademia
Łobuziaka”. Każdy dzień to inne wydarzenie, inne zabawy i inne konkurencje, w których uczestnicy walczyli
o odznaki. Zdobywca największej ilości odznak został
uhonorowany na balu maskowym tytułem Mistrza Akademii Łobuziaka. Było wielkie grillowanie, ale także
turniej wiedzy, krzyżówki, łamigłówki i rebusy, zajęcia
kulinarne. Powstały również wspaniałe prace rysunkowe,
które opowiadały co w trawie piszczy. Z wielką fantazją
dzieci zmieniły się w małych indiańskich poszukiwaczy
skarbów, którzy poradzili sobie znakomicie z misją
i odnaleźli skarb skrywany przez lata w domu kultury
w Nietkowie.
W Nietkowicach odbywały się różnorodne zajęcia,
największą furorę zrobiły jednak warsztaty decoupage,
gdzie powstały znakomite prace. Chętnych nie zabrakło
również na zajęciach kulinarnych czy też zajęciach fryzjerskich. Zwieńczeniem „Akcji Lato” była dyskoteka,
na której nie zabrakło malowania twarzy oraz bogatego
poczęstunku.
Będów także zachęcił do korzystania z zajęć poprzez
zabawy ruchowe, gry planszowe oraz zabawy na placu
zabaw. Nie lada atrakcją okazały się piesze wycieczki
oraz oglądanie zwierząt takich jak papugi czy konie.
Dla dzieci wielką niespodzianką okazała się przejażdżka
bryczką.
W Sycowicach dzieci wzięły udział w szeregu zabaw
integracyjnych, plastycznych oraz sportowych. Mając
na celu rozwijanie dziecięcej wyobraźni, jednym z zadań było zbudowanie okazałych budowli oraz zagród
dla zwierząt. Dużą popularnością cieszyły się zajęcia,
podczas których wykonywane były rozmaite prace z plasteliny, papieru czy masy solnej. Podopieczni wykonali
również konkursowy wieniec dożynkowy.
W Świetlicy Wiejskiej w Bródkach królowały zabawy
sportowe. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się
rzuty do celu, kosza, tarczy czy koła. Dzieci również
bardzo chętnie podejmowały zabawy techniczno-plastyczne. Odbył się również konkurs pt.: „ Mistrz warcabów”. Dzieci również wykonały konkursowy wieniec
dożynkowy.
Niestety jak co roku wakacje minęły w mgnieniu oka,
jednak niezapomniane chwile oraz wspomnienia pozostaną na zawsze. Doświadczenie, które dzieci zdobyły dały
im energię do pracy w nowym roku szkolnym. Jak twierdzą uczestnicy Akcji LATO był to wspaniale spędzony
czas, pełen atrakcji i niezapomnianych wrażeń.
Organizatorzy
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Nie zrobiliśmy
tego sami...
Najlepszym przywódcą jest ten, o którym ludzie ledwo
wiedzą, że istnieje. Kiedy jego praca jest skończona,
jego cel osiągnięty, powiedzą: „Zrobiliśmy to sami”.
Laozi
Takim przywódcą w naszej opinii
była Pani Magdalena Grysiewicz, kierująca Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czerwieńsku w latach 2010 - 2015.

efekty:
- W rankingu gimnazjów województwa lubuskiego publikowanego
w Gazecie Lubuskiej pniemy się

angielskiego, średni z języka niemieckiego), natomiast ubiegłoroczne wyniki
to 6, 6, 6, 5, 6, 5 (czyli wyniki wyżej
średnie z języka polskiego, historii,

Dyrektor, która dała nam poczucie, że
coś wspólnie tworzymy. A co udało się
nam stworzyć?

coraz wyżej (w pierwszych rankingach plasowaliśmy się na miejscach
poniżej setki, w 2012 zajęliśmy 89
miejsce, w 2014 – 47, a w 2015już
35 miejsce).
- Uczniowie uzyskują coraz lepsze
wyniki z egzaminu gimnazjalnego. Staniny z roku 2012 to 6, 4, 4, 4, 4, 5 (czyli
wynik wyżej średni z języka polskiego,
niżej średni z historii, matematyki,
przedmiotów przyrodniczych, języka

przedmiotów przyrodniczych, języka
angielskiego, średnie z matematyki i języka niemieckiego).

Po pierwsze – staliśmy się zespołem, który działa, grupą twórczych
ludzi, którzy wiedzą, co mają robić,
są samodzielni, ale też wzajemnie się
inspirują.
Po drugie – nasze działania przyniosły
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- Edukacyjna wartość dodana jest
dodatnia (w rankingu 100 najlepszych
gimnazjów województwa lubuskiego dotyczącego EWD zajęliśmy 38
miejsce). Ta wartość jasno pokazuje
przyrost wiedzy gimnazjalistów, czyli
ich rozwój.

- Gimnazjaliści odnoszą sukcesy
zarówno w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, jak
i literackich, recytatorskich, wokalnych, filmowych, fotograficznych na
szczeblach wojewódzkich i ogólnopolskich.
Po trzecie – uczymy poprzez działanie, współpracę, tworzenie:
- Od pięciu lat młodzież bierze
udział w wymianach międzynarodowych z Gimnazjum z Rothenburga ob.
- der Tauber.
- Braliśmy udział w projektach unijnych i rządowych takich jak: „Szybciej,
dalej, w górę”, „Gimnazjum w Czerwieńsku - ﬁrma z pełną odpowiedzialnością”,
„Bezpieczna szkoła”, „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży”.
- Od lat organizujemy imprezy środowiskowe: Festiwal Filmu z Przesłaniem,
Dzień Niebieski, Wieżę Babel, Turniej
BRD.
Po czwarte – unowocześniliśmy
szkołę:
- 11 na 13 pracowni zostało wyposażonych w projektory multimedialne.
- W 3 salach znajdują się tablice interaktywne.
- W każdej klasie mamy nowoczesne laptopy. Od ubiegłego roku
systematycznie wdrażamy dziennik
elektroniczny.
- W pracy na zajęciach artystycznych
uczniowie mają dostęp do pieca ceramicznego, kamer cyfrowych, programów
do montażu ﬁlmu i edycji graﬁki komputerowej.
Jak widać stworzyliśmy wspólnie coś
dobrego, coś - miejmy nadzieję - trwałego. „Cel został osiągnięty”, ale czy
„zrobiliśmy to sami”? Jesteśmy pewni,
że nie.
Wielcy liderzy nie wykorzystują ludzi
po to, aby sami mogli wygrywać. Przewodzą ludziom, aby odnosić wspólne
zwycięstwa.
John C. Maxwell
I to jest nasze zwycięstwo - wspólnie z Panią Magdaleną Grysiewicz
stworzyliśmy dobrą szkołę, NASZĄ
SZKOŁĘ.
My, nauczyciele i pracownicy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku,
pragniemy powiedzieć prosto - DZIĘKUJEMY.

Z życia... Gimnazjum
Minął czas wakacji, nieubłaganie nadszedł nowy rok szkolny. Zanim jednak to
nastąpiło grono pedagogiczne naszego czerwieńskiego Gimnazjum intensywnie
przygotowywało się do pracy.
25 sierpnia 2015 roku podczas
posiedzenia Rady Pedagogicznej dokonano klasyfikacji uczniów, którzy
pod koniec wakacji zdali egzaminy poprawkowe, oraz podsumowano mijający
rok szkolny. Dzień później nauczyciele
w zespołach roboczych Rady Pedagogicznej rozpoczęli opracowywanie
najważniejszych dokumentów pracy
szkoły, bez których niemożliwe byłoby
rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
31 sierpnia 2015 roku przyjęto nową
Koncepcję Pracy Szkoły oraz pozostałe
plany, w tym plan pracy szkoły, plan rad
pedagogicznych i kalendarz imprez. Dokonano zmian w statucie szkoły, które
wynikały ze zmieniającego się prawa
oświatowego. Ustalono także terminarz
zebrań z rodzicami.
1 września 2015 roku rozpoczął
się nowy rok szkolny. Minister Edukacji Narodowej p. Joanna KluzikRostkowska ustanowiła go Rokiem
Otwartej Szkoły, czyli takiej, która nie
zamyka się na kulturę, sztukę, sport czy
środowisko lokalne. Gimnazjum im.
Jana Pawła II, dzięki licznym inicjatywom nauczycieli, rodziców i uczniów,
przy wsparciu wielu życzliwych osób
i instytucji, jest i chce nadal być taką
szkołą.
W nowym roku szkolnym nastąpiło wiele istotnych zmian. Z dniem
1 września zostałem nowym Dyrektorem Gimnazjum. W szkolne mury
wszedłem pełen obaw ale też i pełen
nadziei. Do grona nauczycieli dołączył
ks. Arkadiusz Tokarek, który będzie
uczył religii w miejsce ks. Dariusza
Tuszyńskiego, rozpoczynającego posługę duszpasterską w nowej paraﬁ i.
Języka angielskiego będzie uczyła także
p. Katarzyna Janiak-Piwowska.
Nowy rok szkolny to także okres
wprowadzania do gimnazjum w klasach pierwszych darmowych podręczników dla uczniów. W roku szkolnym
2016/2017 otrzymają je uczniowie klas
pierwszych i drugich, z kolei w roku
szkolnym 2017/2018 darmowy podręcznik trafi do wszystkich uczniów
Gimnazjum. Dzięki zgodzie Organu
Prowadzącego Szkołę wprowadzono
dziennik elektroniczny jako jedyną

formę dokumentowania przebiegu nauczania. Dziennik papierowy odszedł do
lamusa. Nowością jest także wprowadzenie nauczania języka niemieckiego
jako języka mniejszości narodowej
dla uczniów, których rodzice złożyli
w tej mierze dobrowolną deklarację.
Z kolei decyzją Rady Pedagogicznej
było wprowadzenie zasady obowiązku
realizacji „minimum kulturalnego”
przez uczniów. Odtąd młodzież naszego
Gimnazjum w ciągu trzyletniej edukacji odwiedzi nie tylko kino ale będzie
uczestniczyć w innych wydarzeniach
kulturalnych, w tym skorzysta z oferty
ﬁlharmonii, teatru lub opery.
Wraz w z rozpoczęciem nowego
roku szkolnego trzymam kciuki za
uczniów czterech klas pierwszych. Mam
nadzieję, że już po pierwszych dniach
w szkole nabiorą oni przekonania, że
warto było do tej szkoły przyjść, że czas,
który tutaj spędzą przez kolejne lata nie
będzie stracony. Trzymam kciuki w nowym roku szkolnym także za uczniów
klas drugich, a szczególnie mocno za
młodzież z klas trzecich. Liczę, że kiedy opuszczą mury naszej szkoły jako
jej Absolwenci, będą zachęcać swoich
młodszych kolegów, by skorzystali
z oferty edukacyjnej Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Czerwieńsku.
W czasie wakacji dotarły do nas także
i smutne wiadomości. 7 sierpnia zginęła
tragicznie w wypadku samochodowym
pracownica naszej szkoły pani Wioleta Rąk wraz z mężem Markiem. Na
pogrzeb, który odbył się w rodzinnej
miejscowości zmarłej, udali się nauczyciele i pracownicy z naszego Gimnazjum. Z kolei cała społeczność szkolna
1 września uczestniczyła we Mszy Św.,
która została odprawiona także w intencji zmarłych.
Na zakończenie chciałbym wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom,
pracownikom administracji i obsługi
oraz tym, którym szkoła jest bliska w nowym roku szkolnym 2015/2016 życzyć
samych sukcesów, wiele wytrwałości
oraz realizacji wszystkich zamierzeń
i planów.
Przemysław Góralczyk
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Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

UWAGA MIESZKAŃCY!!!
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że we
wrześniu 2015 roku odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
na terenie Gminy Czerwieńsk.
Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne, które
ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane
w pojemnikach na odpady komunalne np. stare meble (stoły,
krzesła, szafy), wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery
i inne sprzęty domowe o dużych rozmiarach, opony z samochodów osobowych. Jednak do odpadów wielkogabarytowych
nie zalicza się np.: odpadów budowlanych, sanitarnych, ram
okiennych, drzwi, elementów ogrodzenia, części samochodowych inne niż opony.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: np.: lodówki,
zamrażalki, pralki, zmywarki, piece elektryczne, odkurzacze,
czajniki elektryczne, miksery, radia, suszarki do włosów, telewizory, video, monitory, komputery, drukarki, telefony, baterie,
wiertarki, wkrętarki, kosiarki, piły, spawarki i wiele innych
urządzeń elektrycznych.
Odpady będą odbierane przez firmę Tonsmeier Sp. z o.o.
wg poniższego harmonogramu:
MIEJSCOWOŚĆ

DATA

Czerwieńsk

14.09.2015 r. (poniedziałek)

Płoty, Zagórze

16.09.2015 r. (środa)

Będów, Bródki, Nietkowice, Sycowice

17.09.2015 r. (czwartek)

Nietków, Boryń

21.09.2015 r. (poniedziałek)

Leśniów Wielki, Leśniów Mały, Sudoł,
Wyszyna

22.09.2015 r. (wtorek)

Laski, Dobrzęcin, Piaśnica, Wysokie

23.09.2015 r. (środa)

Powyższe odpady należy wystawić dzień wcześniej od daty
odbioru ich przez ﬁrmę Tonsmeier Sp. z o.o., w widocznym
miejscu, przed posesją (obok posiadanego pojemnika na odpady komunalne). Ponadto informujemy, że w/w dni to terminy
rozpoczęcia zbiórki w danej miejscowości, jeżeli ﬁrma nie
odbierze odpadów (nie zdąży) w danym dniu będzie je odbierać
w kolejnych dniach.
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INFORMACJA
Burmistrz Czerwieńska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze pismem znak:
NS-HK-AI.530.5.3.12015.7 z dnia 3 września 2015 roku stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego
w Nietkowicach o produkcji <100 m3/d, administrowanego przez
„POMAK” Sp. z o.o. w Czerwieńsku.
Analiza próbki wody nr OL-1112 pobranej dnia 18.08.2015 r.
wykazała, że woda w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym odpowiada wymaganiom § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz
ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z poźn. zm.).
MPS

OGŁOSZENIE
Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) informuje, że w dniu 11
września 2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku oraz na tablicy ogłoszeń w Nietkowie na
okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych
do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej:
1) działka położona w obrębie wsi Nietków, oznaczona
numerem ewidencyjnym 365/1 o powierzchni 37,50 m2 z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy,
2) działka położona w obrębie wsi Nietków, oznaczona
numerem ewidencyjnym 366/1 o powierzchni 1149 m2 z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy
i Miasta w Czerwieńsku (pokój 109), tel. (68) 3278179 oraz na
stronie internetowej urzędu: www.bip.czerwiensk.pl.
MM

Byli Mieszkańcami Czerwieńska

żyli wśród nas
Ona - Gertruda Bielatko, z domu Ratajczak, była nauczycielką biologii i wychowania ﬁzycznego w Szkole
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku.
On - Aleksander Bielatko, urodził się w Nietkowie.
Był Prezesem GS w Czerwieńsku
Oboje - znani i szanowani w naszym śrdowisku, a ich pasją
była praca dla innych:
- dla dzieci i młodzieży, rozwijając zamiłowania poznawcze i zainteresowania turystyczne,
- dla rodziny, przyjaciół i współpracowników, dając dobry
przykład miłości, szacunku i godności.
Byli wspaniałymi ludźmi, przykładnymi chrześcijanami,
wzorową rodziną z trójką upragnionych dzieci: Anią, Olą
i Marcinem.
Wyjechali do Drawna, by sprostać kolejnym wyzwaniom
i tam zostali do końca.
Ona - zmarła 5 maja 2014 r.
On - 21 sierpnia 2015 r.
Pozostaną w naszej pamięci
Przyjaciele

Zbiórka odpadów
- bezpłatne powiadomienia
Zapraszamy do możliwości skorzystania z bezpłatnych powiadomień
dotyczących gospodarki odpadami
w Gminie Czerwieńsk! Dzięki temu
(SMS-em, e-mailem, telefonicznie) na
bieżąco będą Państwo informowani np.
o zaległościach, nadpłatach, zbiórce

odpadów wielkogabarytowych i zmianach w gospodarce odpadami. Aby
otrzymywać wiadomości wystarczy
jedynie wypełnić i odesłać pocztą lub
w inny sposób dostarczyć nam zgodę
na gromadzenie i przetwarzanie danych. Państwa zgoda jest dobrowolna.

Gotowe druki można pobrać ze strony
internetowej www.czerwiensk.pl lub
otrzymać w Urzędzie Gminy (Czerwieńsk, ul. Rynek 15, dawny budynek
banku, pierwsze piętro, pon. 8:00 –
16:00, wt. – pt. 7:00-15:00).

Czerwieńsk, dn.
(imię i nazwisko)

(ulica, nr domu, miejscowość)

(kod pocztowy, poczta)

Burmistrz Czerwieńska
ul. Rynek 25
66-016 Czerwieńsk

ZGODA
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o terminie zapłaty należności pieniężnych lub jego upływie, wysokości należności
pieniężnej, rodzaju i wysokości odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej oraz grożącej egzekucji administracyjnej i mogących powstać kosztach egzekucyjnych za pośrednictwem:
• krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na nr telefonu: ……………………………………...............................……………
• e-mail na adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………..........................……..…
• przypomnienia telefonicznego na nr telefonu: ……………………………………………………......................………
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o fakcie, że przekazywanie informacji w niniejszej formie nie jest
obowiązkiem Burmistrza Czerwieńska oraz, że brak otrzymania stosownej informacji nie wpływa w żaden sposób na mój
obowiązek zapłaty należności pieniężnej w ustawowym terminie.
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych oraz wykorzystanie w celach wskazanych w niniejszej zgodzie przez Burmistrza Czerwieńska jako wierzyciela należności pieniężnych aktualnie i w przyszłości. Jednocześnie
oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podania niniejszych danych oraz o przysługującym mi prawie wglądu
do podanych danych, ich poprawiania lub żądania usunięcia.
Na podstawie: §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności
pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. 2014 poz. 656).

(podpis zobowiązanego)
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udziału w zajęciach muzyczno-wokalnych, które już niebawem ruszają.

redaguje:
mgr Beata Frąckiewicz

„Dożynki”
22 sierpnia dziewczęta z zespołu
„Dzieci Mazowsza” wzięły udział
Święcie Plonów, które odbyło się
w Nietkowie. Zaprezentowały tam
swoje umiejętności wokalne wykonując
utwory muzyczne takie jak: „Czerwone
jabłuszko”, „Płynie Wisła” i „Krakowiaczek”. Młode artystki zostały nagrodzone gromkimi brawami i słodkim
upominkiem. Cieszymy się z udział
w corocznych Dożynkach sprawia
nam ogromną radość i napawa dumą,
dlatego, jak co roku, zachęcamy chętne
dziewczęta z naszego przedszkola do

Dyżur na ulicy Kwiatowej
i remont szatni
Podczas tegorocznych wakacji przedszkole pełniło dyżur przy ulicy Kwiatowej
w godzinach od 6:30 do godziny 16:00.
W tym czasie dzieci korzystały z posiłków
cateringowych przygotowywanych przez
kuchnię „U Macieja”. Mimo, że wakacje
to dla nas czas na zasłużone urlopy, jak co
roku, podopieczni podczas pobytu w przedszkolu mieli zapewnioną opiekę i naukę,
natomiast w placówce przy ulicy Granicznej
odbywały się intensywne prace remontowe
szatni, gdzie położono płytki, odnowiono
ściany oraz częściowo wymieniono instalację elektryczną. Szatnia jest teraz kolorowa,
jasna i kwiecista, część jej ścian pokrywa
korek, na którym już niebawem pojawią się
dzieła naszych pociech z poszczególnych
grup oraz dekoracje tematyczne zgodne
z kalendarzem przedszkola.
I po wakacjach…
Wszystkie dzieci, które zostały zgło-

szone do przedszkola na rok szkolny
2015/2016 zostały przyjęte zgodnie
z kryteriami rekrutacji.
Pragnąc rozwijać talenty naszych
przedszkolaków wzbogaciliśmy w tym
roku szkolnym dla dzieci najstarszych
grup zajęcia nauki gry w szachy, która
wśród ludzi znanych, uczonych cieszy
się ogromną popularnością. Gra w szachy rozwija u dziecka intelekt, logiczne myślenie i pobudza do myślenia,
ponadto wyrabia pamięć, koncentrację
oraz uczy przestrzegania i respektowania zasad i reguł. To doskonały sposób
na spędzanie czasu w sposób miły
i pożyteczny nie tylko w przedszkolu,
ale również w domu wśród rodziny
i najbliższych, zwłaszcza w długie jesienno-zimowe wieczory!
Po tak pogodnych i ciepłych wakacjach witamy znów w przedszkolu i pełni
energii i zapału do pracy rozpoczynamy
nowy rok przedszkolny. Życzymy wszystkim dzieciom pięknych chwil spędzonych
w naszych progach i dużo radości na
każdy dzień!

Szkolne echo czerwieńskiej podstwówki
Dziecku potrzebny ruch, powietrze, światło – zgoda,
ale i coś jeszcze. Spojrzenie w przestrzeń, poczucie wolności – otwarte okno.
Janusz Korczak
Każdy rozpoczynający się rok szkolny stawia przed uczniami, ich rodzicami
i pedagogami pytanie: Jaki będzie ten
nowy rok szkolny? Czy wędrówką wiodącą różnymi ścieżkami – czasem prostą
i radosną, a czasem trudną i zawiłą, ale
prowadzącą do niezwykłych odkryć, czy
jedną z wielu szarych dróg? Sukcesy
minionego roku szkolnego, ogromna
ilość przedsięwzięć, imprez, konkursów –
znacznie podniosły poprzeczkę. Postaramy się, aby w czerwcu znalazła się jeszcze
wyżej. Na pewno jest nas więcej – będziemy uczyć się w 15-u oddziałach, z czego
aż 9 to klasy edukacji wczesnoszkolnej.
Liczymy na energię i „zastrzyk” nowych
pomysłów u młodych nauczycieli. Powitaliśmy dwie nauczycielki klas młodszych
panie – Aurelię Patrzykąt i Aleksandrę
Barską oraz panią Istienę BoguszewiczGnatowicz, która będzie nauczała języka
angielskiego.
Zgodnie z koncepcją funkcjonowania
i rozwoju szkoły na lata 2015- 2020,
opracowaną przez dyrektora pana Jacka
Gębickiego, postaramy się „przenieść”
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akcent z procesu nauczania na proces
uczenia się. Chcemy wyposażyć ucznia
w umiejętność świadomego planowania
i realizowania swojego rozwoju. Jako
pedagodzy wyznaczyliśmy sobie cel poznania i zastosowania teorii inteligencji
wielorakich Howarda Gardnera.
Priorytetami na ten czas będą:
1. Doskonalenie procesu edukacyjnego i wychowawczego ukierunkowanego na uczenie się i rozwijanie
u uczniów odpowiedzialności za własny
rozwój.
2. Stworzenie nowoczesnej bazy
edukacyjnej zabezpieczającej potrzeby
ucznia funkcjonującego w realiach XXI
w. i rozwijającej jego potencjał.
3. Zapewnienie uczniom właściwej
opieki oraz bezpieczeństwa wszystkim
przebywającym w szkole.
4. Zaangażowanie społeczności
lokalnej do wsparcia inicjatyw podejmowanych przez szkołę.
Równie ważne jak wyposażanie
naszych podopiecznych w wiedzę i różnorodne umiejętności jest stwarzanie im
okazji do wspólnej zabawy, rozwijania

zamiłowań i uzdolnień, zacieśniania więzi
koleżeńskich. Będziemy realizować wiele
programów i projektów. Tradycyjnie już
gotowa jest oferta zajęć pozalekcyjnych
i bogaty kalendarz imprez. Rozpoczynający się rok ma być „rokiem otwartej
szkoły”, dlatego liczymy na współpracę
z lokalnymi instytucjami i wsparcie
rodziców.
Na dobry początek pierwszy dzień pobytu w szkole poświęciliśmy na integrację. Poszczególne zespoły spotykały się
z wychowawcami, aby poprzez różnorodne gry i zabawy zacieśnić więzi, wypracować klasowe kontrakty, przypomnieć
podstawowe dokumenty szkolne, zasady
zachowania na lekcjach i przerwach.
Niewątpliwie największą przygodę rozpoczęły pierwszaki. Już pierwszego dnia
na apelu inaugurującym nowy rok szkolny
wysłuchały słów ślubowania i uroczyście
obiecały, być dobrymi uczniami.
Dziś, zarówno pierwszakom, jak
i uczniom nieco starszym życzymy
wspaniałej wędrówki, pełnej przygód,
niezwykłych doświadczeń i wartościowych przyjaźni. Jej uwieńczeniem
niech będą niezapomniane wspomnienia i oczywiście dobre świadectwa.
Beata Kaszewska

Polsko-niemieckie
wakacje uczniów z Nietkowa
Wakacyjne szaleństwo już za nami. Grupa uczniów ze szkoły podstawowej w Nietkowie spędziła sierpniowe wakacje z młodzieżą z zaprzyjaźnionej gminy Klietz
w Niemczech.
Uczniowie przebywali
i realizowali ciekawy program pobytu w Havelbergu,
uroczym i starym niemieckim
miasteczku nad rzeka Łabą.
Dzieci zakwaterowane były
w młodzieżowym schronisku
w centrum miasta. Schronisko, w którym przebywaliśmy
wraz z grupą niemieckich
dzieci położone nad rzeka
Łabą, z dobrze wyposażonym
terenem rekreacyjnym i pięknym placem zabaw.
Piękna pogoda, śliczne
i malownicze krajobrazy
jakie zatacza półkolami i wysepkami rzeka Łeba pozwalały spędzić czas bardzo relaksacyjnie. Dzieci pływały kajakami
po kanałach jakie przecinają miasto,
poznały tajniki gry na polu mini golfa,
zwiedziły ciekawe centrum Naukowe
„Dom Rzek” - stanowiącym kompendium wiedzy dotyczącej środowiska
wodnego. Piękna pogoda i wysokie
temperatury zachęcały tez do codzien-

były tez spacery po mieście związane
ze zwiedzaniem i zakupami. Jak co
roku uczniowie wywieźli z wakacji
mnóstwo wrażeń, opanowali trudną
sztukę komunikacji niemiecko-angielsko-polskiej, która
do prostych nie należała ale
była jak zawsze spontaniczna
i udana.
W drodze powrotnej
uczniowie spędzili kilka godzin w Berlinie, zwiedzając
główne atrakcje tego miasta.
Właśnie w Berlinie, smakując
niecodzienny klimat i atmosferę tego miasta, wakacyjny
niemiecki wypoczynek uznaliśmy za zakończony i trzeba
było pomyśleć o zbliżającej
się szkole.

nej rekreacji w wodzie na otwartym
basenie, który cieszył się olbrzymią
popularnością. Wakacje z niemieckimi
kolegami obfitowały tez w wspólną
zabawę, rozgrywki sportowe i mecze,
ogniska oraz zabawy w wodzie. Havelberg był tego lata stolicą ciekawych
wystaw kwiatów w Niemczech, więc

Dziękujemy Panu Burmistrzowi oraz radnym za umożliwienie nam kontynuowania i podtrzymywania ciekawych kontaktów z młodzieżą niemiecką z Klietz, z których
obydwie strony wynoszą tyle miłych
wspomnień i doświadczeń.
Beata Kłos-Wygas
dyrektor PSP w Nietkowie
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Bezpłatne wsparcie
dla organizacji pozarządowych oraz
przedstawicieli społeczności lokalnych
W dniach 1 i 3 września w Urzędzie
Gminy i Miasta w Czerwieńsku oraz
w świetlicy wiejskiej w Nietkowicach
odbyły się szkolenia dla przedstawicieli
lokalnych społeczności pt. „Praktyczne
zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego - opinie prawne dotyczące najczęstszych nieprawidłowości” przeprowadzone
przez zielonogórskie Stowarzyszenie CIVIS SUM.
Były to pierwsze
z cyklu działań,
poprzez które organizacja chce wesprzeć przedstawicieli mieszkańców
w rozwijaniu lokalnej społeczności.
Stowarzyszenie CIVIS SUM
zaprasza lokalne
organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich,
grupy mieszkańców, zespoły artystyczne
oraz wszystkich, którzy działają na rzecz
lokalnych społeczności do skorzystania
z bezpłatnego wsparcia.
Wsparcie dla organizacji pozarządowych:
- pomoc w pozyskiwaniu środków na
realizację celów statutowych,
- wsparcie w planowaniu rozwoju organizacji oraz rozwoju lokalnego,

- wsparcie przy konsultowaniu programów współpracy JST z organizacjami
pozarządowymi
lub innych aktów prawa lokalnego.
Wsparcie przy rozwiązywaniu problemów lokalnych:
- pomoc prawna w relacjach z samo-

rządami, darczyńcami czy innymi
podmiotami,
- wsparcie mediatora w rozwiązywaniu
sporów itp.
Wsparcie dla członków organizacji
pozarządowych oraz przedstawicieli
lokalnych społeczności w postaci:
- dyżurów prawników organizowane dla
członków organizacji, wolontariuszy
lub innych zorganizowanych grup,

Dnia 7 sierpnia 2015 r.
zginęli tragicznie
Wioleta i Marek Rąk
synom i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
składa społeczność szkolna Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Czerwieńsku
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- indywidualnych porad prawnych
i obywatelskich w tym pomoc w sporządzaniu pism lub opracowania Indywidualnych Planów Działania,
- grupowych spotkań tematycznych
(rozwój lokalny, sprawy wsi itp.) połączone z dyżurem doradczym na koniec
spotkania,
- wsparcie “asystenta obywatelskiego”
- który może pomóc
podczas załatwiania
spraw w urzędzie/
sądzie realizacji Indywidualnego Planu
Działania,
- wsparcie psychologa/ psychoterapeuty/terapeuty
uzależnień - pomocowe spotkania
indywidualne i grupowe,
- wsparcie mediatora - pomoc w rozwiązywaniu konﬂiktów - spory indywidualne
(rodzinne, sąsiedzkie, pracownicze)
lub spory grupowe (grup mieszkańców,
społeczności).
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu - szczegółowe
informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 68 454 82 47.

Koleżance!
Alinie Orzechowskiej
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci szwagra
Aleksandra Bielatko
składa zespół Melodia

Wieści z hali
Wakacje za mani. Trwają ostatnie przygotowania do rowerowych zmagań „Wilcza MTB” – 20 września. A w kolejce
czekają KM Sport Cross Duathlon (17 października) i Ronin
Race (24 X). Informacje dla zainteresowanych – na stronie
ronin-czerwiensk.eu
1 sierpnia, w VII PZU Maratonie Karkonoskim, w Szklarskiej Porębie, Michał Kowalski uzyskał czas 6:57:56. A jakby
tego było mało, następnego dnia, tamtejszy półmaraton „zrobił”
w 2:53:38. Gratulujemy wyczynu! Na starcie maratonu stanęło
500, a półmartonu 1200 zawodników. Były też biegi dziecięce,
gdzie syn Seweryn zajął trzecie miejsce w swej kategorii.

Z kolei 8 sierpnia, w ultramaratonie „Chudy Wawrzyniec”,
na 50 km trasie Beskidu Żywieckiego, Michał Kowalski, rywalizując w gronie ponad 800 biegaczy, uzyskał czas 9:51:14.
A 15 sierpnia wystartował XXI Międzynarodowy Maraton
Solidarności w Gdańsku. Szymon Pyrka przebiegł go w czasie
3:32:25. Na trasie rywalizowało ponad 1000 zawodników.
W triathlonowych zawodach w Stroniu Śląskim (16 sierpnia),
na dystansie połowy iron mana, Paweł Kamoda uzyskał wynik
5:32:16. Duże przewyższenia trasy kolarskiej spowodowało, ze
uznano go za najtrudniejszy w Polsce (i był to jedyny górski triathlon w tym roku w kraju). Zawody ukończyło 148 triathlonistów,
w tym zawodniczka z USA i triathlonista z Francji. Najstarszy
zawodnik miał 54 lata, a najmłodsi uczestnicy – 19 lat.
Zawody triathlonowe na pełnym dystansie (3,8 km pływania, 180 km roweru i bieg na trasie całego maratonu, czyli „cały”
ironman) odbyły się 23 sierpnia w Bydgoszczy – Borównie. V
miejsce zajął Paweł Kamoda, z łącznym czasem 9:45:55. Do
rywalizacji przystąpiło około 200 zawodników.
XVI Toyota Półmaraton w Wałbrzychu zgromadził 23 sierpnia blisko 2000 zawodników. Agnieszka Woch uzyskała czas
1:45:57, Bolesław Brzeziński 1:54:46, Robert Pałucki 2:22:56,
Mirosław Tworek 1:38:53 a Michał Kowalski 1:49:42.
VI „Bieg z Policją” rozegrano 29 sierpnia w Górze na trasie 10 km. Wśród 400 zawodników znaleźli się Jacek Jędro
i Michał Kowalski.
Tego też dnia (29 VIII) odbył się XXX Ogólnopolski Bieg
Uliczny „Kostrzyńska 10” w Kostrzynie nad Odrą. Wśród ponad
300 biegaczy była też Agnieszka Woch i Bolesław Brzeziński.
Następnego dna, 30 VIII, w Krośnie Odrzańskim odbyła się
„Krośnieńska 10”. W gronie prawie 300 zawodników pobiegła
też Agnieszka Woch.
Z kolei początek września to zielonogórskie Winobranie,
festiwal biegowy pod patronatem prezydenta Janusza Kubickiego i - oczywiście - XXX Nocny Bieg Bachusa. 5 IX na
trasie biegu stanęło około800 zawodników. Wśród nich Justyna
Jankowiak, Maria Wojtaszek, Agnieszka Woch, Bolesław

Brzeziński, Krzysztof Bieniek, Paweł Forgel, Mirosław
Tworek, Michał Kowalski i Dariusz Ciechacki.
A wcześniej rozegrano VI Drużynowy Bieg Lotto. Na starcie
stanęło ponad 225 trzyosobowych zespołów. Wygrała ekipa
naszego pułku w składzie: Krzysztof Szymanowski, Michał
Kumolka i Radosław Popławski. Na starcie nie zabrakło też
ekip Bolesława Brzezińskiego i Irminy Pukackiej.
XXV Międzynarodowy Półmaraton PHILIPS odbył się 6
września w Pile. Michał Kowalski uzyskał tam czas 1:49:49.
Na trasie rywalizowało ponad 3,5 tys. biegaczy.
W niedzielę, 13 września, w Zielonej Górze rozegrano IV
Novita Półmaraton Zielonogórski. Biegacze mieli do pokonania
dwie pętle ulicami miasta, które mierzyły oczywiście dystans
półmaratoński, czyli 21 km i 97 m. Zmagania ukończyło 1200
zawodników. Pani Agnieszka Woch (K40) i pan Bolesław Brzeziński (M70) wygrali swoje kategorie wiekowe i znaleźli się „na
pudle”. Serdecznie gratulujemy! A „naszych” było tam więcej:
Paweł Forgel, Dariusz Ciechacki, Radosław Chowański,
Łukasz Walkowiak, Paweł Kamoda i Adam Biniszkiewicz.
D. Grześkowiak
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