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w grudniu
02.12. - Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w posiedzeniu
Zarządu Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr w Gubinie.
03.12. - odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Sesja została zwołana na wniosek i wg porządku
obrad zaproponowanego przez Burmistrza Czerwieńska.
Rada podjęła podczas jej trwania następujące uchwały:
w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków; w sprawie
ustalenia wysokości dopłat do ceny 1 m3 dostarczanej wody
i odbieranych ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk przez
Zakład Komunalny w Czerwieńsku; w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Nietków.
07.12. - na stadionie piłkarskim przy
ul. Kwiatowej w Czerwieńsku odbyła się
ostatnia przysięga żołnierzy z tzw. „przymusowego poboru”, którzy odbywać będą
zasadniczą służbę wojskową w 4 Zpplot.
Od 1 stycznia 2009 r. w szeregi naszego
wojska wstępować będą tylko żołnierze
zawodowi.
09.12. - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku
było gospodarzem powiatowej konferencji szkoleniowej
dla dyrektorów szkół i przedszkoli pod hasłem - „Edukacja
skuteczna, przyjazna i nowoczesna - od przedszkola do
matury”. Konferencji przewodniczył wicekurator Ferdynand Sańko.
09.12. - Burmistrz Piotr Iwanus podpisał umowę z Wojewodą
Lubuskim na uruchomienie środków pomocowych pochodzących ze ZPORR w wysokości 1 mln. 385 tys. zł, jako dofinansowanie do budowy Gimnazjum w Czerwieńsku.
09.12. - obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.
10.12. - w auli Ratusza odbyła się uroczystość jubileuszu
50-lecia pożycia małżeńskiego, w której wzięło udział 15 par
z terenu naszej gminy.

11.12. - w Filharmonii Zielonogórskiej odbył się uroczysty
koncert z okazji 15-lecia Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr,
podczas którego Burmistrz Piotr Iwanus odebrał „Świadectwo
Dojrzałości Samorządowca”.
16.12. - obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
17.12. - obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego.
18.12. - obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
19.12. - w Sali
widowiskowej
MGOK w Czerwieńsku odbyła
się Wigilia dla
osób samotnych.
Zorganizowano ją
już po raz 15-ty
w naszej parafii.
29.12. - odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. W porządku obrad znalazło się podjęcie następujących uchwał: w sprawie zamian w budżecie gminy na rok
2008 r.; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w 2009 r.; w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2008r.; w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na rok 2009r.; w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2009r.; w sprawie Gminnego Programu
Przeciwdziałania narkomanii na lata 2009-2012; w sprawie
Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2009-2012; w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Zabór na realizację zadania dotyczącego
sfinansowania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy
Działania „Między Odrą a Bobrem”; w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Miasta Zielona Góra; w sprawie
programu współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2009; podjęcie
uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej pod nazwą „Hala Sportowa”; w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2009
rok; w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady
Miejskiej w Czerwieńsku na 2009 rok.
31.12. - odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Sesja została zwołana na wniosek i wg porządku
obrad zaproponowanego przez Burmistrza Czerwieńska
w celu podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008 r.
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Co
słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Witam Panie
Burmistrzu, wszystkiego najlepszego
u progu nowego roku. Nie będę chyba specjalnie oryginalny życząc dużo
zdrowia, bo tego nigdy nie za wiele,
prawda? Zwłaszcza, gdy trzeba nieźle
się nagłówkować, by plany poupychać
jakoś w budżetowych tabelkach. Budżet
został już zatwierdzony przez Radę Miasta. Jak go pan ocenia?
Piotr Iwanus: Przede wszystkim
dziękuję za życzenia. Rzeczywiście tego
zdrowia przyda się sporo, zwłaszcza,
że zapowiada się rok sporych wyzwań,
zwłaszcza inwestycyjnych. Dość powiedzieć, że rozpoczynamy kolejny etap
inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Podejmujemy się
realizacji uporządkowania gospodarki
ściekowej w aglomeracji Czerwieńsk
wraz z rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków. Oznacza to dalszą rozbudowę
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płoty i Zagórze. Rozpoczniemy
porządkowanie gospodarki ściekowej
w Laskach i Nietkowie wraz z podłączeniem sieci kanalizacyjnej do istniejącej
oczyszczalni ścieków w Czerwieńsku,
która w związku z tym ulegnie rozbudowie i modernizacji. Do tego systemu podłączone zostanie również nowe osiedle
domków jednorodzinnych przy ul. Składowej. Rozpoczniemy również budowę
kanalizacji w Leśniowie Małym oraz
Wysokim. W dalszym ciągu realizowany
będzie program porządkowania gospodarki ściekowej w Bródkach, Będowie,
Nietkowicach i Sycowicach (20072012). To naprawdę wielkie wyzwania
tak organizacyjne, jak i finansowe.
Ponad 9 mln zł z tegorocznego budżetu
gmina przeznaczyła na te inwestycje
ze środków własnych. Wymagało to
oczywiście decyzji o zaciągnięciu przez
gminę 7 mln kredytu inwestycyjnego
o niezwykle niskiej stopie oprocentowania, co pozwoli nam szybko zrealizować
planowane przedsięwzięcia nie narażając
jednocześnie budżetu kolejnych lat na
nadmierne obciążenia.
Drugim ważnym elementem tej
strategii dynamicznego rozwoju infrastruktury społecznej jest podjęcie przez

samorządy wiejskie wysiłku przygotowania projektów rozwoju miejscowości w ramach programu odnowa wsi.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
za pośrednictwem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego określiło limit wsparcia
na ten cel w wysokości 500 tys. zł na
gminę. W związku z powyższym przygotowywane są przez samorządy Lasek,
Nietkowa, Sudołu i Bródek wnioski na
wykorzystanie tych środków. Pieniędzy
nie ma dużo, więc Rada Miejska będzie
musiała w marcu br. spośród przedstawionych propozycji wytypować dwa
z nich, które uwzględnią priorytety
ustalone przez wnioskodawców.
W tegorocznym budżecie przewidzieliśmy również środki na kontynuację remontów szkół podstawowych
w Czerwieńsku i Nietkowicach, a także
remonty wiejskich świetlic. Modernizować będziemy gminne drogi, a także
drogę powiatową w Płotach. W tym roku
przeznaczyliśmy w budżecie o 40% więcej środków na rozwój kultury fizycznej
i sportu niż w roku ubiegłym. Zależy
nam bardzo na rozwijaniu nie tylko piłki
nożnej, ale i wspieraniu innych dyscyplin,
jak np. tenis ziemny, tenis stołowy, czy
siatkówka.
A.S.: No, sportowcy to chyba nie
mają powodów do narzekań. Otworzył
Pan właśnie kolejną dużą inwestycję salę gimnastyczną w Nietkowie...
P.I.: Tak, ten obiekt to naprawdę powód do dumy, zwłaszcza że ta inwestycja
nie ograniczyła się jedynie do stworzenia
kolejnej, a po „Lubuszance” drugiej co
do wielkości hali sportowej w naszej
gminie. Budowę sali połączyliśmy z totalnym remontem szkoły i dopiero razem
oceniane dają pełnię satysfakcji z podjętej decyzji. Stworzyliśmy w Nietkowie
kompleks oświatowo-sportowy, jakiego
nie powstydziłoby się nowoczesne miasto. Jestem przekonany, że podobnie
jak w Czerwieńsku sala sportowa tętnić
będzie życiem od rana do późnego wieczora, ku uciesze mieszkańców. Już dla
tej radości warto było podjąć to wyzwanie. Ciągle niestety czekamy na decyzje

o refundacji części kosztów ze środków
Unii Europejskiej. Nasz wniosek na razie nie zdobył uznania weryfikujących
projekt. Mimo wysokiej oceny trafił do
„poczekalni”. Obecnie całość inwestycji
sfinansowaliśmy ze środków własnych.
Mamy jednak nadzieję, że z opóźnieniem, ale w końcu i tego wsparcia się
doczekamy. Mieliśmy już podobny przykład z budową gimnazjum. W 2008 roku
udało się uzyskać refundację na obiekt,
który działa już od trzech lat, więc nie
tracimy nadziei. Nawet taka spóźniona
dotacja pozwala na realizację kolejnych
wyzwań inwestycyjnych.
A.S.: Oczywiście nie omieszkam
zapytać Pana o ciąg dalszy mojego ulubionego serialu „Składowa story...”
P.I.: Wiedziałem, ale myślę że
powolutku ten temat zejdzie z łamów.
Mam dobrą wiadomość dla mieszkańców Składowej 5a. Zgodnie z obietnicą, jaką złożyłem na spotkaniu
późną jesienią, wykonany został operat
szacunkowy. Jestem przekonany, że
ta wycena bardzo ucieszy przyszłych
właścicieli. Koszt metra kwadratowego jeszcze bez obiecanego upustu nie
przekracza 1115 zł. Każde z mieszkań
zostało wycenione indywidualnie
i obecnie przygotowujemy materiały
dla Rady Miejskiej, by mogła w lutym
podjąć uchwały w sprawie zastosowania 95% upustu przy sprzedaży tych
lokali i utworzeniu wspólnoty mieszkaniowej. Bardzo się cieszę, że prawie
wszyscy dotychczasowi lokatorzy
złożyli wnioski o wykup. Myślę, że
już w marcu zostaną zawarte notarialne
transakcje sprzedaży i rozpocznie się
nowy etap historii tego budynku.
Na początku rozmowy złożył mi
Pan życzenia noworoczne. Bardzo za
nie dziękuję i oczywiście rewanżuję się
równie serdecznymi życzeniami dla całej
redakcji. Myślę, że miłym prezentem dla
czytelników będzie także decyzja Rady
Miejskiej o zwiększeniu w tym roku nakładu „U nas” o kolejne 100 egzemplarzy,
by pismo docierało do większej liczby
rodzin. Na piątek 16 stycznia władze
samorządowe gminy i miasta zaprosiły
na tradycyjne noworoczne spotkanie
sporą grupę osób, które odcisnęły w tym
minionym roku swój znaczący ślad w życiu gminy, by podziękować im za pomoc
i wsparcie, jakiego udzielają samorządowi
na co dzień.
A.S.: Dziękuję za rozmowę
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Wciąż gramy
W Czerwieńsku po raz kolejny zagrała fenomenalna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Zagrała i to jak!!! Pobito rekord frekwencji i zebrano rekordową ilość 6636,43 złotych.
Furorę zrobił klub aut terenowych
Yellow Dream, umożliwiając przejazdy
jeep’ami w terenie. Jazda zapierała dech
w piersiach. Niektórzy przecierali oczy ze
zdziwienia, obserwując gdzie auto potrafi
wjechać, podjechać, przejechać i zjechać.
Wrażenia super.
Nie zawiodła nas Straż Pożarna serwując grochówkę, za co bardzo dziękujemy.
Słowa uznania należą się również dla zespołu Teatru Tańca Hakashanti z MGOK
Czerwieńsk za spontaniczny występ. Przyszli poczuli „bluesa”, stwierdzili że zdążą
wystąpić również u nas i chwała im za to.
Tuż przed 20:00 wystrzeliły fajerwerki
ufundowane przez firmę Jorge.
Przejazd specjalnego orkiestrowego
pociągu „Karmazyn”, również zebrał sporą
grupę mieszkańców Czerwieńska ciekawą
tego przedsięwzięcia. Na dworcu pojawił
się kolorowy baner „Czerwieńsk pozdrawia” i zdziwieni pasażerowie przejechali
przez nasze miasteczko. Nie zawiódł
nas już po raz trzeci z rzędu Grzegorz
Walasek, który z uśmiechem i ogromną
cierpliwością rozdawał autografy i pozował do zdjęć. Na aukcje przekazał również
koszulki i pamiątkowe notesy. Zapytany
o nowego trenera zielonogórskiej drużyny
dyplomatycznie unikał odpowiedzi zdradzając jedynie, że najlepszym kandydatem
byłby były żużlowiec, wymieniając w tym
miejscu Romana Jankowskiego.
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Na gościnnej Sali Kawiarenki U Leona
na basenie wystąpiły rozbawiając licznie
zgromadzoną publiczność zespoły śpiewacze „Cantilena” z Czerwieńska, „Rapsodia” z Lasek i „Malinki” z Nietkowa.
Atmosferę podgrzewał niezawodny zespół
„Power 64”. Po światełku do nieba zagrał
zespół „Sznoorufki” z Zielonej Góry.
Naszymi wolontariuszami byli uczniowie z gimnazjum, szkoły podstawowej
i czteroletnia dziewczynka z przedszkola.
Koordynacją wolontariuszy oraz liczeniem
pieniędzy zajęły się panie Dorota Budeń
i Hanna Borowczyk. Fachową pomocą
podczas przeliczania służyła pani Krystyna
Marciniak.
Na aukcjach sprzedano m.in. autograf
Adama Małysza za 30 zł(!?), gogle Piotra Protasiewicza za 70zł i szalik „Piasta
Czerwieńsk” za 40zł. Żywa choinka - ponad
100- letnia jodła rosnąca przy czerwieńskim
ratuszu będzie przez cały 2009 rok własnością Przemysława Iwanickiego, o czym
informować będzie pamiątkowa tablica.
Imprezę zorganizował Klub Zdecydowanych Optymistów przy wsparciu przyjaciół
i osób którym bliska jest idea Orkiestry.
Nie sposób wymienić tu wszystkie osoby
zaangażowane w pracę przy naszym finale
orkiestry dlatego wszystkim razem i każdemu
z osobna, składamy serdeczne podzięko-

Przy wigilijnym stole...
Dwa tysiące lat temu w niewielkiej miejscowości Betlejem, pośród ciemnej
nocy w ubogiej stajni, twarze swoich rodziców ujrzało Dziecię. Narodził się
Bóg Jezus Chrystus.
Dzisiaj, kiedy zatrzymujemy się przy
tajemnicy Bożych Narodzin i na nowo
odkrywamy prawdę o ojcostwie Boga oraz
dziecięctwie każdego nas, trzeba nam się
nie tylko ucieszyć z faktu Bożych Narodzin, ale dołożyć wszelkich starań, by dar
życia Bożego w sobie pielęgnować oraz
rozwijać poprzez większy jeszcze związek
ze sprawami Boga, drugiego człowieka.
Kiedy w wieczór wigilijny swoje
myśli i serca pochylamy nad Tajemnicą
Wcielonego Słowa i wielbimy Boga za
dar Jego Jednorodzonego Syna, pełni
wdzięczności składamy sobie życzenia.
Nie zapominamy o tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Już po raz siedemnasty
19 grudnia odbyła się uroczysta Wigilia
parafialna dla samotnych i starszych
mieszkańców parafii.
Jak co roku swej gościny użyczył
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku.Na spotkanie przybyli Burmistrz
Piotr Iwanus i przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Leszek Jędras.
Wigilię poprzedziła Msza święta
koncelebrowana odprawiona przez

ks. Proboszcza Pawła Koniecznego i ks.
Wikariusza Adama Firaka. Następnie
uczestnicy udali się do sali MGOK która w tym szczególnym dniu przybrała
odświętne oblicze dzięki młodzieży
i p. Joanny Dwornickiej z Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Czerwieńsku. Dzięki
ludziom dobrej woli i wielkiego serca,
goście zasiedli przy suto zastawionych
stołach. Zasiadło przy nich około stu
mieszkańców naszej parafii.
Dzieci ze szkoły Podstawowej w Czerwieńsku przygotowały na tą uroczystość
montaż słowno muzyczny pod kierownictwem pani Jolanty Rzeszuto i Bożeny Wesołowskiej. Ksiądz Adam Firak wprowadził
przybyłych w świąteczny nastrój czytając
fragment Ewangelii św. Łukasza o Bożym
Narodzeniu. Ksiądz Proboszcz złożył
wszystkim zaproszonym gościom życzenia
podkreślając ważność każdego człowieka bez
względu na wiek. Jak każe tradycja zebrani
łamali się opłatkiem życząc sobie zdrowia,
szczęścia i wszelkiej pomyślności.
Po oficjalnej części zaproszeni goście
zasiedli do wigilijnej wieczerzy. Po posił-

wania. Dziękujemy Gimnazjum, panu
dyrektorowi, pracownikom nauczycielom
i uczniom za „przygarnięcie” Sztabu
i wszelaką pomoc.
Mamy nadzieję, że idea i sens działania Orkiestry jeszcze się nie wypalił
i jak głosi Jurek Owsiak grać będziemy

do końca świata i o jeden dzień dłużej.
Zebrane fundusze posłużą do zakupu
sprzętu medycznego do wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci i badań
onkologicznych.
Szef Sztabu W.O.Ś.P. w Czerwieńsku

ku, który, jak tradycja nakazuje, składał
się z dwunastu potraw, było wspólne
śpiewanie kolęd.
Zorganizowanie tak bogatej wieczerzy
nie byłoby możliwe, gdyby nie olbrzymia
pomoc darczyńców. Wspomogły nas
firmy: Arcobaleno, Jorge, GKRPA,
CPN, PKS Zielona Góra, Ziel-Bruk,
L F C , S a m o r z ą d M i e s z k a ń c ó w,
Jednostka Wojskowa w Czerwieńsku oraz K.M. Matla, A. H. Gruszczyńscy, U. Bielecka, U.L. Jędras,
K. Śliwiński, Koło Wędkarskie
z Czerwieńska S z . S o p o r o w s k i ,
A. Smolińska, K.T. Romankiewicz,
A. Rutkowski, A.M. Wierzbiccy z Gorzowa Wielkopolskiego. Dzięki szczodrości
wyżej wymienionych możliwe było przygotowanie bogatej wieczerzy. Swój udział
w przygotowaniu mieli również nauczyciele
ze PSP Czerwieńsku: U. Poźniak, B. Kaszewska, W. Śliwińska, M. Szymańska,
A. Wieczorek, T. Zbieski oraz A. Kędzia,
I.T. Gnatowicz, G. Komisarek, P. Komisarek, E.S. Bortnowscy, D. Lewandowska, M. Gola, K. Kęcik, S. Bortnowska
oraz żołnierze, którzy obsługiwali.
Swój wkład wnieśli również pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Czerwieńska
B. Marczenia i W. Bernacki którzy byli
koordynatorami akcji „Rodzina rodzinie”.
Szczególnie podziękowania kierujemy
do pana Mauro Este z firmy Arcobaleno,
dzięki którego hojności mogliśmy przygotować wigilię oraz 150 paczek, które
zostały przekazane dzieciom z rodzin
najbardziej potrzebujących.
Wraz z podziękowaniami i gorącymi
życzeniami noworocznymi dedykujemy
wszystkim czytelnikom „U Nas” słowa
,,Dzieciątka z Betlejem”:
„Spełniłem wszystkie twoje życzenia
nawet te, których nie ośmieliłeś się wyrazić:
stałem się Człowiekiem.
Proszę - spełnij
Jedno moje życzenie,
stań się Mną.
Taka jest bowiem
logika miłości…
Organizatorzy
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Listy do redakcji
Czekaliśmy na nią wiele lat...
„Dobry przykład działa nie tylko zewnętrznie
lecz przenika do głębi i sprawia w drugim
bardzo cenne i bardzo aktywne dobro,
jakim jest umocnienie się w swoim powołaniu.”
				
Jan Paweł II

9 stycznia 2009 r. w Nietkowie oddana
została do użytku wspaniała na miarę XXI
wieku hala sportowa przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Wróblewskiego.
Czekało i pracowało na tę chwile wiele
osób. Jest to perełka tej miejscowości.
Najbardziej szczęśliwi są nauczyciele oraz
uczniowie,którzy doskonale wiedzą co znaczą lekcje wych.-fiz. gdy na dworze pada
deszcz lub wieje zimny wiatr. Szczęśliwi
są również rodzice uczniów z Nietkowa,
Borynia i Lasek, że ich pociechy będą
rozwijać się wszechstronnie mając takie zaplecze. Również młodzież zaciera ręce, że
wreszcie będzie mogła pożytecznie spędzać
czas. A jest u nas młodzież chętna i zdolna
a dzięki wspaniałym warunkom zapewne
doczekamy się nie jednego olimpijczyka.
Na budowie hali sportowej zyskał budynek dydaktyczny. Szkoła przeżyła prawdziwą odnowę można by rzec biologiczną.
Sale dydaktyczne są kolorowe i pachnące
świeżością, ciepłe i przytulne. Aż chce się
uczyć w takiej szkole! Będzie też boisko
ze sztuczną trawą i oświetleniem. Czyż nie
mamy być z tego dumni?!
Ale nigdy nie doszłoby do budowy tej hali,
gdyby nie grupa ludzi zdeterminowanych,
która stawiała sobie ten cel jako naczelny
do zrealizowania. Tej grupie przewodniczył
Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus. Od
początku do końca. To On przekonywał na
sesjach i komisjach, że Nietków od lat stoi
w kolejce po salę sportową. Dziękuję Panu
w moim imieniu jak też rodziców, którzy pracowali dla dobra dzieci i na chwałę tej szkoły
w latach 1995-2007. Była to wspaniała
Rada Rodziców najpierw pod przewodnictwem Haliny Bryndzy, a później Lucyny
Kossowskiej. Byli podczas 60-lecia szkoły,
ufundowaniu i wprowadzeniu sztandaru do
szkoły. Na imprezach z których zarobione
środki przeznaczali na szkołę np. zakup
sprzętu komputerowego i powstania pierwszej pracowni komputerowej z dostępem do
Internetu. Cała społeczność pomagała szkole
w tych przedsięwzięciach. Bo przecież do tej
szkoły chodzi w tej chwili trzecie pokolenie.
Miałam szczęście na swojej drodze spotkać
wspaniałych ludzi, którzy bardzo pomagali
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przy budowie hali sportowej byli nieodzowną
siłą napendowął.
Była to Anna Iwan - dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty
w Czerwieńsku, przewodniczący Rady Leszek Jędras, ksiądz Paweł Konieczny, radni
- Irena Mendygrał, Kazimierz Ruszel,Piotr
Kozłowski, komendant gminnej straży pożarnej Jerzy Kuczak, Ryszard Wróbel, sołtys
Halina Kaźmierczak, wieloletnia działaczka
Koła Gospodyń Wiejskich p. Wiesia Drzewiecka, wieloletni działacz klubu sportowego „Odra” Józef Feduszyński. Państwo
Dolińscy, Jabłońscy, Śpiewak, Grudzień, B.
Wasilewska, Górscy z Lasek oraz p. Halina
Lebioda. Wzorowe nauczycielki p. Basia
Burkowska i Ala Kaniuka-Drozdek.
Członkowie grona pedagogicznego
z panią dyrektor Beatą Kłos-Wygas niejednokrotnie udowodnili, że szkoła dla nich
to nie tylko praca, ale wielkie wyzwanie,

któremu poświęcają swój wolny czas kosztem swojej rodziny i są wzorem dla innych.
A w dniu oddania hali pokazali kolejny
raz, że na nich zawsze można liczyć, bo za
przygotowanie imprezy ode mnie otrzymują wysokie noty. Tak trzymać!
Dziękuję Kapitule uczniowskiej za
przyznanie dla mnie srebrnego medalu za
działania na rzecz powstania tego wspaniałego pomnika jakim jest hala sportowa
z budynkiem dydaktycznym. Jest to dla
mnie najważniejsze wyróżnienie!
Życzę Panu Burmistrzowi oraz Władzom samorządowym dużo zdrowia oraz determinacji w dalszych działaniach na rzecz
rozwoju tej gminy. Pani Dyrektor, Gronu
pedagogicznemu oraz uczniom zadowolenia
z posiadania wspaniałej bazy dydaktycznej
oraz osiąganiu jak najwyższych wyników
edukacyjnych i sportowych.
A ponieważ rozpoczął się Nowy Rok
życzę wszystkim wiele radości, jak najmniej trosk a wokół siebie wspaniałych
ludzi na których można polegać.
mgr Halina Rekowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Nietkowie w latach 1995-2007

Krystyna Szymczak nie żyje
W piątek 9 stycznia 2009 zmarła Krystyna Szymczak - od 1999 roku Honorowy
Obywatel Gminy i Miasta Czerwieńsk.
Pani Krysia z naszym miastem związana była niemal przez całe swoje zawodowe
życie. Przybyła tu jako młoda dziewczyna
wraz z rodzicami już w 1947 roku. Niemalże od początku tworzenia polskiej
administracji na Ziemiach Zachodnich
była w centrum wydarzeń. Od 1948 roku
pracowała w Zarządzie Gminy, a później
w Gminnej Radzie Narodowej. Od 1953
roku aż do 1972 pełniła funkcję sekretarza
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej.
Przez dwadzieścia lat pracowała na stanowisku głównej księgowej w administracji
oświatowej - najpierw w Zbiorczej Szkole
Gminnej, a po reformie oświaty w Zespole
Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół.
W bogatym życiorysie Pani Krysi odnajdziemy poza pracą zawodową także dowody
jej niezwykłego zaangażowania w życie
lokalnej społeczności. Starsze pokolenie
zapamięta również jej sukcesy sportowe, jako
czynnej zawodniczki klubu sportowego LZS,
gdzie z powodzeniem uprawiała siatkówkę.
Za swoją długoletnią działalność zawodową i społeczną otrzymała Brązowy
Krzyż Zasługi oraz odznaki „Zasłużonego
pracownika Rady Narodowej” i „Za zasłu-

gi dla województwa zielonogórskiego”.
Była osobą wrażliwą na problemy
innych, oddaną swojej pracy i odpowiedzialną. Zapamiętamy Ją nie tylko jako
fachowca w swojej dziedzinie, ale przede
wszystkim jako dobrego, uczynnego
Człowieka. Cześć jej pamięci!
Rodzinie Pani Krystyny, jej najbliższym,
przyjaciołom i znajomym redakcja „U nas”
składa wyrazy współczucia i smutku.
Z głębokim żalem żegnamy
Panią Krystynę Szymczak
Honorowego Obywatela
Gminy i Miasta Czerwieńsk
RODZINIE I BLISKIM
składamy wyrazy szczerego współczucia
Rada Miejska, Burmistrz i pracownicy Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Wyrazy głębokiego współczucia
rodzinie zmarłej Krystyny Szymczak
długoletniej byłej księgowej
Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Oświaty w Czerwieńsku
składają współpracownicy

Zakład Komunalny
przeszedł do historii
O końcu zakładu komunalnego, jako zakładu budżetowego gminy i przekształceniu
go w spółkę prawa handlowego z dyrektorem Krzysztofem Wieczorkiem rozmawia
Andrzej Sibilski.
Andrzej Sibilski: To co, panie Dyrektorze - 31 grudnia pożegnaliśmy Zakład
Komunalny?...
Krzysztof Wieczorek: Wyczerpała się
w moim przekonaniu formuła działania
komunalnego zakładu budżetowego w naszej gminie, gdzie bliskość Zielonej Góry,
wciągająca jak czarna dziura wykwalifikowanych pracowników negatywnie wpływa
na możliwości wykonawcze i rozwojowe
tej formy organizacyjnej.
Czary goryczy dopełnił brak możliwości podwyższania wynagrodzeń pracowniczych w ramach tej formy organizacyjnej
Zakładu ponad wskaźnik inflacji, mimo
usilnych starań dyrekcji i jego pracowników. Jeśli tak miałoby być dalej, to
w zimie chodzilibyśmy w sandałach. Nie
mówiłem tego nigdy i nigdzie, ale dla mnie
Zakład Komunalny w Gminie Czerwieńsk
w swojej formie organizacyjnej był bodaj
ostatnim reliktem poprzedniej formacji
politycznej. Odszedł, więc jak o odchodzących, nie mówmy o nim źle.
A.S.: To było aż tak źle?
K.W.: To taki skrót myślowy, mający
obrazować złe trendy. Zakład Komunalny jako całość włożył wiele trudu i serca
w wykonawstwo robót zewnętrznych, by
móc możliwie normalnie funkcjonować
w sytuacji, gdy „właściciel” zakładu będąc
w sytuacji molestowanego - nieśmiało
zaczynał dostrzegać wagę problemu. To,
że w dniu dzisiejszym jesteśmy jako tako
wyposażeni, to głównie zasługa wykonawstwa usług zewnętrznych. Dość powiedzieć,
że przez dwa i pół roku wywoziliśmy
z bazy Zakładu to, co przez kilkanaście lat
zwożono z różnych zakątków gminy i nie
tylko. W ramach „pomocy” popowodziowej
znalazły się tu rzeczy, których poprzedni
właściciele się pozbyli. Przez to nie starczyło czasu na wykonanie na tym placu czegoś
więcej. Nie było też i na takie wykonawstwo
środków. To się musi teraz zmienić. Za
przybywającą infrastrukturą techniczną
gminy musi przybywać również narzędzi
eksploatacyjnych. Do urządzeń technicznych coraz nowszej generacji, sterowanych

radiowo, monitorowanych w sposób ciągły
- płaski klucz i neonowy wskaźnik napięcia
nie wystarczy.
Ekspansja gminy w techniczne uzbrajanie miasta i wsi jest w tej chwili połączona
z zapewnieniem stosownego uzbrojenia
eksploatacyjnego związanego z remontem
oczyszczalni ścieków czy wykonawstwem
nowych sieci kanalizacyjnych.
To takie wydawanie pieniędzy, by jak
najwięcej przeznaczyć na to, co może pomnażać zainwestowane środki, ułatwiając
ich eksploatację. To bardzo dobry prognostyk na przyszłość.
A.S.: Czy działalność Zakładu oceniana była źle?
K.W.: Sądzę, że władze gminy, radni
a przede wszystkim rady sołeckie i sołtysi
znając możliwości Zakładu oceniali ją
pozytywnie przy niewielkiej ilości uwag,
pretensji i zastrzeżeń w stosunku do zakresu prac i świadczonych usług na rzecz
gminnego środowiska. Było to widoczne
na komisjach i sesjach Rady.
Jest takie powiedzenie - kto nie idzie
naprzód ten się cofa. Zakład może się
nie cofał, ale nie nadążał za zmianami,
które się działy wokół niego. Przez dwa
pełne lata zarządzałem tą firmą własności gminy, dwukrotnie plany zakupów
inwestycyjnych Zakładu zredukowano
nam do „0”. Żeby funkcjonować w miarę normalnie, trzeba było znaleźć inną
formę działalności, co dostrzega załoga

Zakładu - będąc inicjatorem zmian przekształceniowych.
A.S.: Rozumiem, że będzie lepiej.
K.W.: Początki nie są najlepsze, gdyż
tworząc Spółkę w kapitale założycielskim
zabrakło tzw. aportu pieniężnego. Zaczynamy od problemów, z którymi borykaliśmy się od zawsze. Puszczono nas w łodzi
na szerokie wody, ale bez wioseł. Chciano
dobrze, a wyszło jak zawsze. Pyta Pan, czy
będzie lepiej. Powinno być lepiej choćby
z tego powodu, że taryfy wodna i ściekowa
w swych cenach przewidują zysk więc
powinny zapewniać odtwarzanie majątku. Warunkiem koniecznym jest niska
awaryjność przekazanego Spółce majątku.
Wykonawstwem robót zewnętrznych będziemy modernizować naszą „bazę”, gdyż
zaległości w tej materii są przeogromne.
Będziemy to zmieniać małymi kroczkami
tak jak zmienia się oblicze Płot i Zagórza,
wiemy coś o tym, bo braliśmy w tym
udział. Chcemy jako Spółka Komunalna
uczestniczyć w pomocy słabszym od nas.
9 stycznia będąc w sytuacji gorszej jak
wdowa z ewangelii - bo bez grosza w kasie
i bez konta bankowego - przekazaliśmy na
otwarciu hali sportowej szkoły w Nietkowie
kilkanaście piłek, dzieląc się swoją biedą.
Jak my będziemy bogatsi to i pomoc będzie
bogatsza. Chociażby z tego powodu zmian
przekształceniowych warto było dokonać.
Tych powodów jest z całą pewnością znacznie więcej, ale potrzeba czasu by się o tym
przekonać. Poczekajmy
A.S.: Cóż poczekamy, zobaczymy.
Z tego, co Pan mówi, wygląda na to, że
firma docelowo zyska na zmianach. Pozostaje oczywiście pytanie, czy zyskają na
tym także odbiorcy Waszych usług - czyli
mieszkańcy, ale o tym będziemy mogli
porozmawiać później, gdy pojawią się
owoce tych działań, bo jak to mówią - po
owocach ich poznacie...więc już dzisiaj
zapowiadam się na kolejne spotkanie.
K.W.: Zapraszam.

WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM MIASTA I GMINY CZERWIEŃSK
KTÓRZY DOCENIALI NASZĄ PRACĘ NA RZECZ NASZEGO ŚRODOWISKA
NIEJEDNOKROTNIE POZYTYWNIE JĄ OCENIAJĄC
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA SKŁADAJĄ
DYREKCJA I PRACOWNICY ZLIKWIDOWANEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
W CZERWIEŃSKU
a w szczególności:
Przewodniczącemu Rady Mieszkańców Czerwieńska
Radom Sołeckim i Sołtysom wsi: PŁOTY, ZAGÓRZE, DOBRZĘCIN, NIETKÓW,
NIETKOWICE, I BĘDÓW ORAZ RADZIE MIESZKAŃCÓW CZERWIEŃSKA
i jej Przewodniczącemu.
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Wieści
z ratusza
UCHWAŁA NR XVIII/164/08
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czerwieńsk na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, art. 61 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr
142, poz.1591 ze zm.), oraz art.165 i 165 „a”, art. 166, art. 173 ust. 1-4,
art. 184 ust.1 pkt 1-11, 13, 14 ust. 2, 3, 4 pkt 1; art. 188 ust. 2 i art. 195
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) - uchwala się, co następuje:
§1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24 345 579 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 22.309.875 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.035.704 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§2. 1.Wydatki budżetu w wysokości 31.740.579 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 21.863.235 zł, w tym:
• wynagrodzenia 7.266.145 zł,
• pochodne od wynagrodzeń 1.344.691 zł,
• dotacje 2.481.727 zł,
• koszty obsługi długu 95.000 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 9.877.344 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009 - 2011, w tym na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i innych źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§3. 1. Planuje się deficyt budżetu w wysokości 7.395.000 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą następujące przychody:
• kredyt inwestycyjny w wysokości 7.000.000 zł,
• wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w kwocie 395.000 zł.
3. Spłata kapitału pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich nastąpi
z wolnych środków w kwocie 287.500 zł.
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.
§4. Tworzy się:
1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie
200.000 zł.
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego w kwocie 10.000 zł.
§5. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§6. Ustala się dochody budżetu w kwocie 155.890 zł z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:
• w kwocie 24.600 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii,
• w kwocie 131.290 zł na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§7. 1. Ustala się plany przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6.
§8. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji w kwocie 2.481.727 zł,
w tym:
1) dotacji podmiotowych w wysokości 1.960.400 zł udzielanych dla:
• gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 784.000 zł,
• działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości
1.176.400 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
2) dotacji celowych w wysokości 521.327 zł na sfinansowanie zadań
własnych gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia
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zysku, zgodnie załącznikiem nr 8.
§9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 9.
§10. Ustala się roczne limity dla nowych zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek zaciąganych na:
• sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł;
• sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 7.000.000 zł.
§11. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji
jednostek pomocniczych gminy w łącznej kwocie 56 100 zł.
§12. Upoważnia się Burmistrza Czerwieńska do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
• na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
na programy
i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych
środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
• z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty
upływa w 2010 roku na łączną kwotę 500 000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień
wydatków między działami.
4) przekazania kierownikom zakładów budżetowych uprawnień do
dokonywania przeniesień w planie finansowym w ramach tego samego
rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§14. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2009 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras
Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2009r.
Dochody budżetu skalkulowano w kwocie 24 345 579 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 22 309 875 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 035 704 zł
Dochody własne budżetu wynosić będą kwotę 11.296.179 zł. Podstawowym źródłem dochodów własnych będą podatki i opłaty lokalne.
Przewiduje się, że w roku 2009 osiągnie się wpływy z podatków
w wysokościach jak niżej:
- podatku od nieruchomości 3.233.000 zł
- podatku rolnego 600.000 zł
- podatku leśnego 144.500 zł
- podatku od środków transportowych 100.000 zł
- podatków opłacanych w formie karty podatkowej 20.000 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 251.960 zł
- opłaty skarbowej 20.000 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.688.150 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 400.000 zł.
Wielkość wpływów z podatków i opłat lokalnych skalkulowano
w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne, przyjmując za
podstawę stawki podatkowe na rok 2009.
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów określiło w wysokości 3.688.150 zł. Natomiast
dochody w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych
skalkulowane zostały na kwotę 400.000 zł.
Dochodów majątkowych planuje się uzyskać 2.035.704 zł,
w tym z tytułu:
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 5.000 zł
• odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania 830.000 zł
• dotacji celowych na inwestycje - 216.704 zł

Wpływów z tytułu pozwoleń od sprzedaży alkoholu planuje się w wysokości 155.890 zł.
W roku 2009 gmina otrzyma dotacje w wysokości łącznej 4.915.940 zł,
z tego:
- dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 4.699.236 zł,
w tym:
• na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.974.036 zł,
• na zadania własne bieżące gmin 725.200 zł.
- dotacje celowe z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
216.704 zł.
Ustalone na 2009 rok przez Urząd Wojewódzki i innych dysponentów
kwoty tych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
wyniosą:
- dotacja celowa na zadania administracji rządowej 90.000 zł,
- dotacja celowa na prowadzenie ewidencji wyborców 1.536 zł,
- dotacje celowe na zadania pomocy społecznej 4.607.700 zł,
Ustalone przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacje celowe na zadania
zlecone z zakresu pomocy społecznej w wysokości 3.882.500 zł stanowią 17% planowanych dochodów bieżących i w dalszym ciągu nie
zabezpieczają potrzeb w zakresie świadczeń na rzecz podopiecznych
tutejszej Gminy.
Planuje się otrzymanie subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 8.133.460 zł, w tym:
Część oświatową w kwocie 6.353.351 zł,
Część wyrównawczą w kwocie 1.746.228 zł,
Część równoważącą w kwocie 33.881 zł.
Wydatki budżetu w 2009 r. planuje się w wysokości 31.740.579 zł,
w tym:
- wydatki bieżące 21.863.235 zł, z tego:
• wynagrodzenia osobowe i bezosobowe(§ 4010, 4170) 6.745.189zł
• wynagrodzenia prowizyjne inkasentów (§ 4100) 20.000 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 500.956 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.344.691 zł
• na obsługę długu publicznego 95.000 zł
- wydatki majątkowe 9.877.344 zł
W ramach wydatków bieżących przeznacza się m. in. na sfinansowanie
zadań w:
- Rolnictwie 177.500 zł, w tym m.in.;
• koszty prowadzenia melioracji 40.000 zł,
• wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 20.500 zł,
• koszty realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 100.000 zł,
• koszty pobytu i opieki weterynaryjnej w schroniskach dla bezdomnych
zwierząt 12.000 zł.
- Leśnictwie 22.000 zł, w tym m.in.:
• opłaty z tytułu wyłączeń lasów z produkcji leśnej 12.000 zł.
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
86.000 zł, w tym
• dopłata dla Spółki z o. o do ceny wody dla odbiorców indywidualnych
86 000 zł
- Transporcie i łączności (drogi) 615.717 zł, w tym m.in.:
• dotacja celowa dla gminy Zielona Góra na transport zbiorowy
285.367 zł,
• zakup materiałów i usług remontowych dróg 330 000 zł, z tego na
remont dróg w miejscowości Płoty (ul. Szkolna i Rzemieślnicza)
300.000 zł.
- Działalności usługowej 371.500 zł, w tym m.in.:
• na koszty planów zagospodarowania przestrzennego 140.000 zł,
• opracowania geodezyjne i kartograficzne (szacowanie nieruchomości, założenie ksiąg wieczystych itp.) 135.000 zł,
• na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych 135.000 zł, z tego m.in.:
○ wynagrodzenia i pochodne 5.400 zł
○ materiały i usługi remontowe ścieżek 35.000 zł
○ zakup usług wywozu śmieci stałych 43.000 zł
- Gospodarce mieszkaniowej 273.600 zł, w tym m.in.:
• zakup usług z zakresu administrowania komunalnymi lokalami
mieszkalnymi 134.600 zł,
• koszty materiałów i usług w budynku socjalnym 39.000 zł.
- Administracji publicznej 2.932.560 zł, w tym m.in.
• wynagrodzenia i pochodne1.926.220 zł

• pozostałe bieżące koszty prowadzenia administracji1.006.340 zł,
z tego m.in.:
○ administracji rządowej 33.300 zł,
○ Rady Gminy 189.760 zł,
○ Urzędu gminy 693.400 zł,
○ Promocja gminy 75.000 zł,
○ Pozostałej działalności 14.880 zł, z tego:
		 - środki Samorządów Mieszkańców 6.880 zł,
		 - środki na wieńce dożynkowe itp. 8.000 zł.
- Urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.536 zł,
tym wynagrodzenia i pochodne 1.286 zł
- Bezpieczeństwie publicznym 287.661 zł, w tym m.in.:
• koszty bieżące utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych 148.661 zł
tym wynagrodzenia i pochodne 29.061 zł,
• Prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej 21.000 zł,
• Straż Miejska 118.000 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 105.700 zł,
• Koszty związane z poborem podatków 74.000 zł, w tym m.in.:
○ wynagrodzenia i pochodne 37.000 zł,
○ koszty postępowania egzekucyjnego 36.500 zł
- Oświacie i wychowaniu 8.148.019 zł w tym ogółem wynagrodzenia
i pochodne 5.406.992 zł
• dotacje 1.186.400 zł
• pozostałe koszty bieżące prowadzenia
• jednostek oświatowych 1.554.627 zł
- Edukacyjnej opiece wychowawczej 423.030 zł
• tym wynagrodzenia i pochodne 328.760 zł
- Ochronie zdrowia 305.909 zł, w tym ogółem:
• wynagrodzenia i pochodne 98.119 zł, z tego m.in.:
○ zwalczanie narkomanii 24.600zł
w tym wynagrodzenia i pochodne 1.200 zł,
○ przeciwdziałanie alkoholizmowi 131.290 zł,
		 w tym wynagrodzenia i pochodne 27.800 zł,
○ pozostałej działalności (rehabilitacja) 150.019 zł
		 w tym wynagrodzenia i pochodne 69.119 zł
- Pomocy społecznej 5.630.350 zł, w tym m.in.
• wynagrodzenia i pochodne 453.730 zł,
• świadczenia społeczne 4.414.380 zł,
• dotacje 30.000 zł
- Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska 707.552 zł z tego m.in.:
• gospodarka ściekowa 65.000 zł, w tym:
○ dopłata dla Spółki z o. o do ceny 1 m3 ścieków dla odbiorców
indywidualnych 60.000 zł
• gospodarka odpadami 23.000 zł,
• oczyszczanie miasta i wsi 290.400 zł,
• oświetlenie placów, ulic i dróg 257.250 zł,
• pozostałej działalności 71.902 zł,
- Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego 868.129 zł
w tym dotacje 824.000 zł,
- Kulturze fizycznej i sporcie 631.212 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne 218.568 zł,
dotacje 140.000 zł,
• z tego m.in.:
○ utrzymanie obiektów sportowych 135.035 zł
		 w tym wynagrodzenia i pochodne 59.820 zł,
○ koszty działalności hali sportowej 346.748 zł,
		 w tym wynagrodzenia i pochodne 158.748 zł,
- Obsługa długu Gminy (odsetki od pożyczek i kredytów) 95.000 zł.
Dla jednostek pomocniczych na realizację niektórych pilnych zadań
bieżących społeczności lokalnej przeznacza się kwotę 56.100 zł.
Zakres finansowania zadań bieżących z tych środków przedstawia się
następująco:
- w transporcie i łączność zakup materiałów (płyty chodnikowe) 350 zł,
- na działalność administracyjną 22.080 zł, z tego:
• rożne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.685 zł,
• zakup materiałów i wyposażenia 5.195 zł,
- na działalność oświatowo-wychowawczą dla dzieci 4 410 zł, z tego:
• na zakup materiałów i wyposażenia 4.410 zł,
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- w gospodarce komunalnej na zakup materiałów 20.902 zł
(m.in. paliwo do kosiarek, nasiona traw, nawozy),
- na koszty działalności wiejskich świetlic - zakup materiałów i wyposażenia 14.129 zł,
- na koszty organizacji imprez sportowych dla społeczności lokalnej
9.429 zł
Z kwoty wydatków bieżących przeznacza się 2.481.727 zł na dotacje,
z tego m.in.:
1.) 1.960.400 zł na dotacje podmiotowe dla:
- zakładu budżetowego - Przedszkole w Czerwieńsku - 634.000 zł.
- dla samorządowych instytucji kultury 784.000 zł, z tego dla:
• Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 650 000 zł,
• Biblioteki Publicznej 134.000 zł.
- dla niepublicznych jednostek oświatowych 542.400 zł, z tego:
• niepublicznych szkół 276.000 zł,
• niepublicznych przedszkoli 266.400 zł.
2.) 521.327 zł na dotacje celowe, z tego m.in.:
• Koszty transportu zbiorowego 285.367 zł,
• Koszty realizacji wspólnej strategii LGD 1.960 zł,
• Koszty przewozu i utrzymania młodzieży gimnazjalnej na terenie
szkoły w Gminy Sulechów 10.000 zł,
• Koszty terapii w zakładach Izb Wytrzeźwień 2.000 zł,
• Koszty realizacji zajęć terapeutycznych przez różne podmioty 10.000 zł,
• Koszty pobytu podopiecznych w hospicjach 2.000 zł,
• Koszty gromadzenia i rozdziału art. żywnościowych 30.000 zł,
• Koszty prowadzenia prac remontowych i konserwatorskich
w obiektach zabytkowych 40.000 zł,
• Koszty związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej
140.000 zł
W budżecie na 2009 r. zabezpieczono środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne naliczane od funduszu wynagrodzeń
w wysokości łącznej 8.610.836 zł co stanowi 39,6% wydatków
bieżących, z tego na:
• wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, 4170) 6.745.189zł
• wynagrodzenia prowizyjne inkasentów (§ 4100) 20.000 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 500.956 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.344.691 zł
Na finansowanie zadań majątkowych przeznacza się kwotę
9.877.344 zł, co stanowi 31,2% planowanych wydatków ogółem.
Limity wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2009 - 2011, w tym na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, wykazane
zostały w załączniku nr 3
Ponadto w roku 2009 planuje się realizację zadań inwestycyjnych nie
ujętych w wieloletnim programie, realizowanych ze środków własnych
budżetu w wysokości 345.000 zł, z tego na:
- modernizację dróg gminnych 100.000, w tym m.in.:
• odbudowa wiaduktu w miejscowości Laski (dokumentacja) 25.000 zł,
• modernizacja dróg gminnych 75.000 zł
- zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 50.000 zł,
- rozbudowa i modernizacja cmentarzy (w tym rozbudowa domu
przedpogrzebowego w Czerwieńsku) 100.000 zł,
- zakup zestawów komputerowych w Urzędzie Gminy, kserokopiarek
itp. 30.000 zł,
- dofinansowanie zakupu pojazdu dla Policji 30.000 zł,
- zakup zestawu komputerowego dla Ośrodka Pomocy społecznej
5.000 zł,
- budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy 30.000 zł,
Na obsługę długu publicznego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zabezpiecza się kwotę w wysokości 95.000 zł.
Spłata rat kapitałowych od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 287.500 zł nastąpi z nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
(UN)
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UCHWAŁA NR XVIII/162/08
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz
art. 10 ust. 1,2 ; art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 843 i 844 z późn. zm.)
- uchwala się, co następuje:
§1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportu, w wysokości:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 526,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 788,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.052,00 zł,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej
lub wyższej niż 12 ton, w tym w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - stawki podatku określa
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony do 9 ton włącznie 705,00 zł,
b) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 979,00 zł,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - stawki
podatku określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego 684,00 zł,
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego - stawki podatku określa załącznik
nr 3 do niniejszej uchwały,
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
a) mniejszej niż 30 miejsc 999,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.861,00 zł.
§2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy służące
do przewozu uczniów do szkół.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§4. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała
nr X/88/07 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 listopada 2007
roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2008 roku.
§5. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras
UN
UCHWAŁA Nr XVIII/169/08
RADY MIEJSKIEJ w CZERWIEŃSKU
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zielona Góra.
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. j. t. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.167 ust. 2,
pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1. Udziela się pomocy finansowej dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie:

1) Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze w wysokości 2.000 zł,
2) Izby Wytrzeźwień w Raculi w wysokości 2.000 zł.
§2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie
dotacji celowej ze środków budżetu na rok 2009.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§4. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras
UN
UCHWAŁA Nr XVIII/170/08
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 29 grudnia 2008r
w sprawie programu współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2009
Na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873
z późn. zm.) uchwala się Program współpracy Gminy Czerwieńsk
z organizacjami pozarządowymi w roku 2009.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1. Program współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi jest elementem lokalnego systemu polityki społecznofinansowej Gminy.
§2. Program określa formy, zasady i zakres współpracy Gminy z organizacjami a także sposoby określania priorytetów zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzielaniem pomocy publicznej.
§3. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
2) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe,
osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art.3
ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;
3) Programie - rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi w roku 2009.
§4. Obszar współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami obejmuje
sferę zadań publicznych, o których mowa w art.4 ust. 1 ustawy.
Rozdział 2
Forma współpracy
§5. Współpraca z organizacjami realizowana będzie w szczególności
w następujących formach:
1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności
i współdziałania projektów celu zharmonizowania tych kierunków;
2) konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji;
3) tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym;
4) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych;
5) udostępnianie na preferencyjnych warunkach lokali należących
do jednostek organizacyjnych Gminy, na potrzeby organizowanych
spotkań, konferencji, imprez kulturalnych i sportowych o charakterze
niekomercyjnym.
§6. Zlecenie realizacji zadań Gminy organizacjom odbywać się będzie poprzez powierzanie lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz
z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w zakresie:
- oświaty i wychowania,
- kultury i sztuki,
- sportu i rekreacji,
- turystyki,
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- działalności charytatywnej.
- ochrony i promocji zdrowia

Rozdział 3
Zasady współpracy
§7. 1. Podstawowym trybem zlecenia zadania publicznego jest otwarty
konkurs ofert ogłaszany przez Burmistrza Czerwieńska.
2. Organizacja może również z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadania publicznego, także tego, które jest realizowane dotychczas
w inny sposób.
3. Oferty z własnej inicjatywy nie mogą składać jednostki organizacyjne Gminy.
§8. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o
przepisy ustawy i wydawane są na jej podstawie przepisy wykonawcze
oraz kompetencje właściwego organu Gminy.
§9. Współpraca Gminy z organizacjami opiera się na zasadach:
1) pomocniczości;
2) suwerenności stron;
3) partnerstwa;
4) efektywności;
5) uczciwej konkurencji;
6) jawności.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§10. 1. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz
sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa ustawa.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację
programu określa uchwała budżetowa.
3. Organizacja, w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do
zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę.
§11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras
UCHWAŁA NR XVIII/172/08
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czerwieńsku
na 2009 rok.
Na podstawie § 26 ust. 1 i § 33 ust. 1 Statutu Gminy Czerwieńsk (Dz.
Urz. Woj. Lubus. z 2003 r., Nr 32, poz. 666) uchwala się, co następuje:
§1. Przyjmuje się roczny plan pracy Rady Miejskiej w Czerwieńsku
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras
A.J.
Załącznik do uchwały nr XVIII/172/08
Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29.12.2008 r.
PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
NA 2009 ROK
M-c

25 luty

Tematyka sesji

Uwagi

1. Sprawozdanie z realizacji celów
Burmistrz
operacyjnych strategii Gminy Czerwieńsk na
lata 2002 - 2010.
2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego
Burmistrz
Planu Gospodarki Odpadami.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji
Przew. Komisji
stałych Rady w 2008 roku.
4. Podjęcie uchwał przedłożonych przez
burmistrza.
nr 1987 • 01.2009
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29
kwiecień

24
czerwiec

1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej, oświaty i Straży
Miejskiej w 2008 roku.
2. Roczne sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy za 2008 r., w tym:
- przedstawienie opinii i wniosków
w sprawie wykonania budżetu gminy
za 2008 r. i dot. absolutorium
burmistrzowi:
- wniosek Komisji Rewizyjnej
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
- podjęcie uchwały.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2009 r.

Burmistrz
Komisja ISiPP

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2009 rok.

Burmistrz
Skarbnik

Burmistrz
Przew. komisji
stałych
Przew. Kom.Rew.
Skarbnik

Skarbnik
Sekretarz

30
wrzesień

1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy
za I półrocze 2009 r.
- opinia Komisji Budżetu i Finansów.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2009 r.
28
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian
październik w budżecie gminy na 2009 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek
podatkowych i opłat lokalnych na 2010 r.
3. Informacja dot. wyników analizy
oświadczeń majątkowych radnych
i wyznaczonych pracowników samorządowych.
30
1. Uchwała budżetowa na 2010 r.
grudzień 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2009 r.
3. Przyjęcie planu pracy Rady i komisji
stałych na 2010 r.

Burmistrz
Skarbnik
Burmistrz
Burmistrz
Przewodniczący
Rady + Burmistrz
Burmistrz
Burmistrz
Przew. komisji
Przew. Rady

Andrzejkowych zabaw w przedszkolu na
koniec listopada.

Przedszkolne remanenty
W grudniowym numerze zabrakło nam niestety miejsca na wieści z „Zielonej Górki”.
Aby zaległości nie ciągnęły się za nami w nowym roku, poniżej publikujemy informacje o wydarzeniach w przedszkolu odnotowanych w listopadzie i grudniu.
Co działo się w listopadzie?
„Kto Ty jesteś? Polak mały!” - zgodnym chórem wyrecytowały cały znany
wiersz wszystkie przedszkolaki z przedszkola w Czerwieńsku na zorganizowanym przez Dorotę Nowicką i Martę
Nowak Dniu Polskim z okazji Święta
Niepodległości. Sześciolatki przygotowały krótką inscenizację, którą uświetnił
występ chóru Gimnazjum w Czerwieńsku
IN SOLIDO pod batutą Bożeny Wesołowskiej. Wiedzę o Polsce, którą dzieci
poznawały od początku listopada, uporządkowała prezentacja multimedialna
przygotowana specjalnie dla przedszkolaków. Były też quizy, zagadki, wspólna
zabawa przy piosence „Bo wszyscy
Polacy to jedna rodzina.”
Jako mali Polacy przedszkolaki pomagają też innym dzieciom. Grupa dzieci
5-letnich rozpoczęła akcję „Góra Grosza”,
by pomóc dzieciom z domów dziecka,
rodzin zastępczych itp. Do akcji pięknie
włączyły się wszystkie grupy przedszkolne oraz ich bliscy, którzy hojnie wrzucają
grosiki do specjalnego pudełka. Serdecznie dziękujemy w imieniu dzieci!
Pomagając innym dzieci poznawały też swoje prawa do godnego życia
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zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem na rok szkolny 2008/2009. Wychowawczynie przedszkola przybliżają
również rodzicom prawa dziecka. Już
od progu przedszkola wita każdego
„Kącik praw dziecka”. Ponadto na stronie internetowej przedszkola (www.
przedszkole-cz-k.zgora.pl będą ukazywały się artykuły związane z takimi
ważnymi tematami jak prawa dzieci,
przemoc w rodzinie itp.
Ważnym przedsięwzięciem przedszkola będzie też zorganizowanie w grupach 6-latków programu „Przyjaciele
Zippiego”. Po szkoleniu zorganizowanym
w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 2
wychowawczynie będą prowadziły od
grudnia ciekawe zajęcia uczące starszaków rozmawiania o uczuciach, emocjach,
trudnych sytuacjach i radzenia sobie
z tym, co czasem nawet dorosłym sprawia
problem. Mamy nadzieję, iż ucząc dzieci
od najmłodszych lat odpowiednich zachowań, w dorosłym życiu ich dojrzałość
emocjonalno-społeczna będzie zadowalająca i pomoże im w życiu by przeszły
przez nie z odwagą, otwartym serduchem
na innych ludzi i optymizmem, radością
jaką widać było szczególnie podczas

Grudzień pełen prezentów...
„Ma siwe włosy i nochal wielki, ale
kochamy go za prezenty” - śpiewały
wspólnie przedszkolaki z Czerwieńska
witając Świętego Mikołaja. A że dzieci
grzeczne były to w przedszkolu Mikołaj
pojawił się aż trzy razy! Przedszkolaki
jednak nie dały się „wywieźć w pole”, bo
doskonale okryły, który Mikołaj był prawdziwy, a które to „przebierańce”. W podziękowaniu za prezenty dzieci z każdej
grupy, z pomocą nauczycielek i rodziców,
dekorowały swoje sale świątecznie. Rezultaty na pewno satysfakcjonują Gwiazdora. Każda sala pobłyskuje kolorowymi
lampkami na udekorowanych choinkach
i nie tylko, co wywoływało u dzieci okrzyki miłego zaskoczenia: „WOW!”, „Ale
ładnie świecą!” i najchętniej całe dnie
spędzałyby w ciemności przy kolorowych
światełkach. Dekoracje przypominają nie
tylko o świętach Bożego Narodzenia, ale
też o początku zimy.
W tak pięknej scenerii odbyła się
w przedszkolu wspólna Wigilia, na
której pojawili się też zaproszeni goście. Rozpoczęła się ona obejrzeniem
„Jasełek” w wykonaniu dzieci 6-letnich.
Przedstawienie obfitowało w elementy
zabawne ale też wzruszało, jak choćby
samodzielne wykonanie kolędy „Lulajże Jezuniu” przez dziewczynkę w roli
Maryi. Następnie wszyscy podzielili
się opłatkiem składając sobie życzenia
i skosztowali różnych, pysznych, wigilijnych potraw przygotowanych przez
panie kucharki. Ksiądz natomiast podzielił między dzieci, jak Gwiazdor, worek
pełen cukierków. Kończąc tak świątecznie rok 2008 życzymy wszystkim aby
2009 rok obfitował w miłe niespodzianki,
miłość, życzliwość spotykanych ludzi
i uśmiechy dzieci.
Beata C.

Cenię kompetentnych
i kreatywnych ludzi
Od 5 sierpnia 2008 roku funkcję dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Oświaty w Czerwieńsku pełni pani Danuta Tomaszewska. Ponieważ jest w Czerwieńsku
osobą mało znaną, przybliżymy czytelnikom sylwetkę osoby, z ramienia Burmistrza
zarządzającą naszą oświatą. Z dyrektor ZEAO rozmawia Dariusz Grześkowiak.
DG: W jaki sposób została Pani
dyrektorem w Czerwieńsku? Skąd dowiedziała się Pani o możliwości pracy na
tym stanowisku w Urzędzie?
DT: Pełniąc przez wiele lat funkcję
starszego wizytatora w kuratorium oświaty
zajmowałam się nadzorem pedagogicznym
w powiecie zielonogórskim, współpracowałam ściśle z przedstawicielami wszystkich gmin, którzy zajmowali się oświatą.
Współpracowaliśmy w ramach działania
i rozwoju placówek oświatowych. Dlatego
wiedziałam, że pani Anna Iwan odchodzi
na emeryturę i złożyłam swą ofertę, która
w drodze konkursu została przyjęta.

resowanych nauczycieli. Wiem, jak się
pisze takie projekty. A środków potrzeba
dużo dla polepszenia nie tylko bazy, ale
i działalności wszystkich placówek, czyli
przedszkoli publicznych i niepublicznych, szkół podstawowych publicznych
i niepublicznych oraz gimnazjum, czyli
wszystkich placówek, które ZEAO ma
w swojej gestii. Chciałabym, aby warunki
nauki młodzieży i pracy nauczycieli stale
się poprawiały. Chcę też, aby gimnazjum
z Pomorska, w którym uczy się nasza
zaodrzańska młodzież, a której organem
prowadzącym jest gmina Sulechów, było
bardziej włączone w życie naszej gminy.

DG: Jakie ma Pani doświadczenie
w tego typu pracy?
DT: Znam gruntownie wszystkie poziomy nauczania. Mam duże doświadczenie
w nadzorze nad różnymi placówkami ale
również w pracy z dziećmi, dorosłymi, pracownikami oświaty. Gdy wchodziła reforma
oświaty byłam edukatorem, jednym ze stu
pierwszych w Polsce. Byłam rzecznikiem
dyscyplinarnym dla nauczycieli przy Wojewodzie. Jestem ekspertem MEN. Mam
kwalifikacje z zarządzania oświatą i inne
uprawnienia z zakresu pedagogiki i psychologii. Nie mniej jest to dla mnie nowa
sytuacja, ponieważ mimo pracy w nadzorze,
nigdy nie pełniłam funkcji kierowniczych.
To dla mnie wyzwanie, z którego chciałabym wywiązać się jak najlepiej, oczywiście
we współpracy z pracownikami Zespołu,
dyrektorami, nauczycielami.

DG: Początek roku to czas planowania. Czy pracownicy oświaty, rodzice,
mogą spodziewać się jakichś zmian
organizacyjnych, personalnych?
DT: Oświata nie lubi chaosu ani wielkich zmian, ale oczekuje spokoju, mądrych
decyzji i rzetelnej pracy. A więc rewolucji
nie będzie. Będę pracowała zgodnie
z prawem ustanowionym przez państwo
i Radę, władze gminy. Pragnę zapewnić
jak najlepsze warunki do wychowania
oraz nauki i osiągania wysokich wyników
w szkołach. To samo dotyczy pracowników
Zespołu, którzy mają wysokie kwalifikacje
i doświadczenie w prowadzeniu spraw
placówek oświatowych. A placówki, które
są, muszą dalej funkcjonować.
A najbliższe plany to dokończenie
remontu szkoły podstawowej w Nietkowie, remontowanie szkoły podstawowej
w Czerwieńsku, rozbudowanie szkoły
w Nietkowicach (boisko i sala), modernizowanie szkoły w Leśniowie Wielkim. A jako
nauczyciela interesuje mnie podwyższenie
wyników sprawdzianu i egzaminu.

DG: Jakie zadania stoją przed dyrektorem ZEAO? Co będzie głównym
problemem w najbliższym czasie?
DT: Tym zadaniem jest stwarzanie,
zgodnie z prawem, jak najlepszych warunków do funkcjonowania placówek
oświatowych. Chodzi tu przede wszystkim
o kwestie finansowe (utrzymanie placówek, pomoce dydaktyczne, remonty, budowy, modernizacje). Środków jest mało,
oprócz subwencji będę ich poszukiwać,
wraz z moim Zespołem, z innych źródeł,
również unijnych. Chcę zaangażować do
tego celu również dyrektorów i zainte-

DG: Czy to prawda, że ZEAO będzie
miało nową siedzibę i czy fala mrozów nie
utrudniła dotychczas pracy szkół?
DT: Rozpoczęły się już prace modernizacyjne na piętrze budynku WBK.
W lutym lub marcu przeniesiemy się do
nowego lokalu. Będą to właściwe warunki
do pracy, ponieważ wykonujemy wiele
zadań socjalnych powiązanych jakby

Danuta Tomaszewska - mieszkanka
Sulechowa (dojeżdża autem).
Wykształcenie: magister pedagogiki
WSP w Zielonej Górze.
Rodzina: mąż Stanisław - prowadzi własną działalność; syn Adam - po studiach
ekonomicznych, pracuje w Holandii.
Droga zawodowa: nauczyciel przedszkola, nauczyciel nauczania zintegrowanego
w szkole podstawowej, nauczyciel dydaktyki w Studium Nauczycielskim, wykładowca na WSP, metodyk i konsultant
w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli,
starszy wizytator kuratorium i powiatu
zielonogórskiego.
Zainteresowania: turystyka, zwiedzanie
- głównie ogrodów botanicznych.
Nie lubi: spraw zagmatwanych
Lubi: przebywać z ludźmi.
Zodiak: koziorożec
z opieką społeczną. Rozmowa z interesantem powinna odbywać się na osobności
a nie przy wszystkich pracownikach biura.
Takie są obecnie standardy i trzeba je
zapewnić. Remont czterech pomieszczeń
w całości finansuje Urząd Gminy.
A fala niskich temperatur nie zakłóciła
pracy naszych placówek, ponieważ odpowiedni wcześniej zadbano o przeglądy
pieców i opał. Wymianę stolarki, ocieplanie,
najlepiej docenić właśnie w czasie mrozu.
DG: Jak układa się dotychczasowa
współpraca z władzami gminy? A jak
reaguje Pani na krytykę?
DT: Współpraca układa się dobrze,
z żadnym problemem nie zostałam zostawiona sama sobie. Wręcz odczuwam chęć
pomocy, a przede wszystkim właściwego
rozwiązywania problemów. Natomiast
krytyka - tak - ale na argumenty. Bo tylko
wtedy można wypracować kompromis, na
którym wszyscy skorzystają.
DG: Dziękuję za rozmowę i życzę
Pani zdrowia, pomyślności i sukcesów
w rozwiązywaniu problemów czerwieńskiej oświaty a jednocześnie liczę na
współpracę z „U nas”.
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redaguje Jan Doliński

Kronika parafialna
parafii św. Wojciecha
w Czerwieńsku
- grudzień 2008r.

Kancelaria parafialna czynna:
sobota 800 - 900

CHRZTY
1. Wiktoria PIETROWSKA - Czerwieńsk
2. Nicola Maria MALEROWICZ
- Czerwieńsk
3. Zofia Rozalia DOLATA - Nietków
4. Martyna Aneta Anna FISCHER
- Nietków
5. Kornelia Irena RZEPKOWSKA
- Czerwieńsk
6. Remigiusz MIRSKI - Czerwieńsk
7. Benjamin Allan CHABLER
- Czerwieńsk
8. Aleksander Andrzej BAJON
- Czerwieńsk
9. Dawid Bronisław BARAŃCZUK
- Czerwieńsk
10. Paulina Agnieszka RÓG
- Czerwieńsk
11. Sebastian Krzysztof CICHOŃ
- Czerwieńsk
12. Mateusz Michał CICHOŃ
- Czerwieńsk
13. Jakub Zarzycki - Czerwieńsk
14. Sylwia Zofia ŁĘCZYCKA
- Czerwieńsk
15. Julia MOTYKIEWICZ - Czerwieńsk

POGRZEBY
1. Bohdan GOŁĘBIOWSKI
- Czerwieńsk
2. Jadwiga ROGOWSKA - Czerwieńsk

Mieszkańcom wsi Zagórze
oraz włodarzom gminy
w Nowym Roku
wszelkiej pomyślności,
a Radnym owocnych obrad
życzy Sołtys Zagórza
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s p r i n te m
Trudne warunki pogodowe, niskie temperatury i wszechobecna pokrywa śnieżna
spowodowały, że inaczej jak w ubiegłym roku drużyny piłkarskie przygotowują
się do rundy rewanżowej w swoich klasach rozgrywkowych.
Trwają przygotowania, nie tylko czysto fizyczne, ale i personalne. Otwarte jest
okno transferowe, działacze i trenerzy dokonują gorączkowych roszad w zespołach.

i 07.02.2008- finały). To również doroczne święto piłkarzy po 35 roku życia.
Walczą oni o miano najlepszych w południowej części naszego województwa.

Kupują, zamieniają i dobierają nowych
zawodników. Czasami sięgają do rezerw,
czasem pozyskują zupełnie nowych piłkarzy. Wszystko, po to, aby na przedwiośniu
skonstruować najsilniejszy z możliwych
składów i „dokopać” przeciwnikowi.
Zobaczymy jak zimowe „manewry”
wpłyną na wyniki naszych gminnych zespołów. Ważny jest element zaskoczenia
i sprytnej taktyki, które pozwolą osiągnąć
zamierzone cele. Oblężenie hali sportowej
jest w pełni uzasadnione. Każdy klub
chcąc jak najlepiej przygotować się do
wiosennej rundy „ładuje akumulatory”
pod dachem „Lubuszanki”. Boisko ze
sztuczną nawierzchnią nie cieszy się już
takim powodzeniem jak w ubiegłym roku.
Poprzedniej zimy przynajmniej 3 zespoły
cyklicznie korzystały z „zielonej” płyty
doświetlonej jupiterami. To znak, że niezastąpiona jest jednak zimą hala. Przed
nami wiele turniejów. Siatkarze wystartują po raz szósty w dorocznym turnieju
o Puchar Przewodniczącego Samorządu
Mieszkańców Miasta Czerwieńsk. Ze
względu na widowiskowość tej imprezy
zapraszamy do hali sympatyków siatkówki ( 17.01.2009). Już pod koniec stycznia
rozpoczynają się zmagania starsi piłkarze
w ramach Mistrzostw Województwa Lubuskiego Oldbojów (24,25,31.01.2009

Potem rusza tradycyjny XIV Turniej
o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej (01, 08.02 2009 i finały). W planach
mamy jeszcze zorganizowanie turniejów
piłkarskich dla juniorów i trampkarzy.
Wszystkie imprezy i turnieje zapisane są
w kalendarzu imprez i zapowiadane są na
naszej stronie internetowej.

Sukces Janka
Tuż przed Świętami odbyły się w Kielcach XVI Halowe Mistrzostwa Polski Sędziów w Piłce Nożnej. Znakomicie w reprezentacji naszego województwa
zagrał nasz redaktor sportowy
- Janek Doliński, którego wybrano najlepszym bramkarzem
turnieju. Dzięki jego świetnej
postawie i znakomitej grze
kolegów z pola, reprezentacja lubuskich sędziów
zdobyła brązowy
medal, ulegając
w półfinale (2:3)
późniejszym Mistrzom Polski arbitrom Śląska.
Gratulujemy!

Piłkarski Nowy Rok
Jak każe tradycja, w noworoczne południe spotkali się zagorzali miłośnicy
piłki nożnej, którym towarzyszyła garstka najwierniejszych kibiców. 1 stycznia
2009 r. na stadionie miejskim im. Romana Winnickiego, mimo dotkliwego chłodu
(-6oC), rozegrały mecz drużyny „młodszych” i „starszych” zawodników i fanów
miejscowego „Piasta”.
Mecz sędziował Zygmunt Świniarek. Drużyna oldboy’sów wystąpiła
w składzie: Andrzej Baran, Dariusz
Rotko, Ryszard Kępkowski, Mirosław
Zawadzki, Tadeusz Makowski (trener
w „Piaście”), Leszek Kaczor, Wojciech

Przybyła, Czesław Szatkowski, Alojzy
Gnatowicz (61 lat, najstarszy zawodnik
na boisku!), Dariusz Łuczak, Artur Seweryn, Józef Stranc, Krzysztof Śnieżko,
Krzysztof Gnatowicz. Natomiast drużyna „młodzieżowców” zagrała w składzie:

Sport szkolny... ...i gimnazjalny
Przed Świętami Bożego Narodzenia
w Szkole Podstawowej w Czerwieńsku rozegrano Gminny Turniej unihokeja i Gminny
Turniej tenisa stołowego. Pierwsze miejsca
w tych turniejach zajęła Szkoła Podstawowa z Nietkowic. Serdecznie gratulujemy!
Chłopcy ze Szkoły Podstawowej
w Czerwieńsku reprezentowali naszą
gminę w Ośrodkowym Turnieju piłki
siatkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Klasy V-te grały trójkami, natomiast klasy
IV-te czwórkami. Obie drużyny zakwalifikowały się do Powiatowego Turnieju,
który odbędzie się w Sulechowie. Bardzo
dziękujemy za sportową postawę!
W dniu 22 stycznia będziemy organizatorami Powiatowego Turnieju
piłki ręcznej chłopców. Zapraszamy do
kibicowania naszej drużynie. Turniej
odbędzie się w, jak zawsze gościnnej, hali
sportowej „Lubuszanka”.
B. Oleszek, D. Siemaszko

Dnia 16 grudnia odbył się Ośrodkowy Turniej piłki siatkowej chłopców.
Reprezentacja naszego Gimnazjum
wystąpiła w tych rozgrywkach po raz
pierwszy. Wśród sześciu zespołów nasi
zawodnicy uplasowali się na trzecim
miejscu. Niestety awans do Finału Powiatowego uzyskały tylko dwa pierwsze
zespoły. Mimo tego, naszej ekipie należą
się duże brawa za dobre zaprezentowanie
się podczas rozgrywek.
W dniu 29 stycznia w hali sportowej
„Lubuszanka” odbędzie się Powiatowy
Finał piłki ręcznej chłopców, w którym
oczywiście wystąpi zespół naszego
Gimnazjum. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych kibiców i liczymy na
gorący doping!
J. Dwornicka,
W. Dwornicki,
M. Nowakowski

Tomasz Guzowski, Jarosław Grysiewicz, Dominik Baranowski, Michał
Warszawski, Krzysztof Dąbek, Przemysław Lusznia, Grzegorz Lipiński,
Sebastian Kowalewski, Damian Sokół
(14 lat, najmłodszy zawodnik na boisku),
Hubert Gaudyn, Benjamin Żółtak. Nie
zabrakło oczywiście „maskotki” drużyny,
w którą to rolę wcielił się nie opuszczający żadnego meczu Tomasz Figoń.
Liczebność zawodników w obu drużynach nie była co prawda równa (14:12),
lecz najważniejsze były: ruch i sportowa
rywalizacja, choć w powietrzu czasem aż
gęstniało od emocji... kilka akcji na moje

oko spokojnie zasługiwało nie tylko na
żółty, ale i na czerwony kartonik, jednak
podobno tak ma być... W każdym razie
zawodnicy zeszli z boiska w wielkiej
zgodzie.
Młodzi są szybcy, szybko nas zabiegają, powiedział w przerwie Czesław Szatkowski, przez wiele lat szkolący piłkarsko
czerwieński narybek, jednak brakuje im
wykończenia akcji. W tym elemencie
gry możemy poszukiwać swojej szansy.
I faktycznie - historyczną, jedyną bramkę
w tym meczu strzelił Dariusz Rotko.
Gratulujemy!
Po meczu nie zabrakło tradycyjnego
grzańca (dla dorosłych) i toastu za nadchodzący, oby lepszy, Nowy Rok!
Według szacunków, tegoroczny mecz
był już 28 z kolei. Może czytelnicy zweryfikują tę liczbę? Przy okazji - wszyscy
zainteresowani mogą znaleźć informacje
o „Piaście Zielbruk” na: www.piastczerwiensk.futbolowo.pl
D. Grześkowiak
nr 1987 • 01.2009
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Hala w Nietkowie już otwarta
9 stycznia 2009 r. uroczyście oddano do użytku nową
halę sportową, którą wybudowano przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Wróblewskiego w Nietkowie.
Ceremonii przecięcia wstęgi dokonali: J.E. Ks. Bp.
Stefan Regmunt, była dyrektor szkoły Halina Rekowska,
wicekurator Ferdynand Sańko, Senator RP Stanisław
Iwan, Starosta Powiatu Zielonogórskiego Edwin Łazicki
i dyrektor szkoły Beata Kłos-Wygas.
Hala w Nietkowie to nowoczesny obiekt sportowy na
miarę XXI w. Posiada wymiary boiska do piłki siatkowej
i pełne zaplecze w skład, którego wchodzą: szatnie, toalety,
natryski, magazynek sprzętu sportowego i pomieszczenie
socjalne dla nauczyciela WF.
W hali znajduje się również niewielka galeria, która
umożliwia kibicom obserwację sportowych zmagań. Na
zewnątrz obiektu powstało boisko ze sztuczną nawierzchnią, które wraz z halą tworzy piękny kompleks sportoworekreacyjny, dający możliwość organizacji różnorodnych
imprez przez cały rok, bez względu na panującą aurę. Przy
okazji budowy hali, przeprowadzono również kapitalny
remont budynku dydaktycznego szkoły. Tym samym Nietków zyskał wspaniały obiekt, który bez wątpienia, stał się
prawdziwą wizytówką tej wsi.
Jacek Gębicki

