Koncert

czerwonych serduszek
czytaj str. 16

w grudniu
02.12. – w godzinach
nocnych rozpoczęły
się bardzo intensywne
opady śniegu. W ciągu
jednej doby spadło ok. 30
cm białego puchu. Spowodowało to poważne
utrudnienia na wszystkich drogach w naszej
gminie. W najtrudniejszej sytuacji znaleźli się mieszkańcy Dobrzęcina i Sudołu, których
nagły atak zimy na wiele godzin odciął od reszty świata. To z tych
miejscowości dzieci nie dotarły tego dnia do szkoły. Pierwsze
opady śniegu odnotowaliśmy już 29 listopada. Zimowa aura
utrzymała się aż do 7 stycznia, kiedy to rozpoczęła się odwilż.
04.12. – w Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku odbył
się po raz szósty Mikołajkowy Festiwal Tańca. Impreza została
zorganizowana przez Stowarzyszenie Taneczne „HIT”.

06.12. – odbyła się II Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Podczas sesji miało miejsce zaprzysiężenie nowo wybranego
burmistrza – Piotra Iwanusa.
06.12. – wszystkie placówki oświatowe na terenie Gminy
odwiedził św. Mikołaj! Słodycze dla dzieci ufundowała Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
06 – 16.12. – w Hali Sportowej „Lubuszanka” odbył się Turniej
Gwiazdkowy w halowej piłce nożnej. Była to już VII edycja tego
turnieju. Patronat nad turniejem objęli: Burmistrz Czerwieńska,
Inblu, Gazeta Lubuska i Hala Sportowa „Lubuszanka”.
08.12. – burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus spotkał się
w zielonogórskim magistracie z prezydentem Zielonej Góry
Januszem Kubickim. Rozmowa dotyczyła przyszłości MZK
i warunków, na jakich miałby on utrzymać funkcjonowanie
linii 32 i 34.
09.12. – Gminne Biuro Spisowe w Czerwieńsku ogłosiło nabór
kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu
Powszechnego, który potrwa na terenie całego kraju w dniach
od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku.
14.12. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego.
15.12. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
17.12. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
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17.12. –W Warszawie, w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki odbyło się
uroczyste wręczenie nagród laureatom
XIII edycji programu „Przedsiębiorstwo
Fair Play”. Certyfikat „Przedsiębiorstwo
Fair Play 2010” - przyznawany przez
kapitułę programu afiliowanego przez
Krajową Izbę Gospodarczą - otrzymało
jedno z najbardziej znanych w kraju
przedsiębiorstw naszej gminy - firma Ziel-Bruk Edward Makarewicz.
Certyfikat jest deklaracją stosowania najwyższych standardów
etycznych i rzetelności w działalności gospodarczej. Gratulujemy
wyróżnienia!
28.12. – burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z marszałek
Województwa Lubuskiego Elżbietą Polak. Podczas spotkania
Piotr Iwanus przedstawił program współpracy naszego samorządu z Zarządem Województwa Lubuskiego w roku 2011.
Przedstawiony program dotyczył zadań z zakresu infrastruktury
technicznej, edukacji, sportu oraz rekreacji i wypoczynku na
terenie naszej gminy.
29.12. – odbyła się III Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata
2011-2023; w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk
na rok 2011; w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z pływem roku budżetowego 2010; w sprawie
ustalenia wysokości dopłat do ceny 1 m3 dostarczanej wody
i obieranych ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk; w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2011 rok; w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz
z udziałem w nieruchomości wspólnej sprzedawanych na rzecz
najemców; w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionej skargi
na działalność Burmistrza Czerwieńska.
31.12. – nowosolska firma TEW Gospodarowanie Odpadami
Sp. z o.o., która zajmuje się w części naszej gminy wywozem nieczystości stałych, usunęła swoje pojemniki do selektywnej zbiórki
odpadów. Swoim klientom zaoferowała w zamian segregowanie
odpadów do specjalnych worków, które następnie będą od nich
odbierane zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Z głębokim żalem żegnamy
Pana Józefa Feduszyńskiego
Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Czerwieńsk
Wielkiego Społecznika, Radnego i oddanego działacza
na rzecz lokalnej społeczności.
Rodzinie i bliskim
składamy wyrazy szczerego współczucia
Rada Miejska, Burmistrz Czerwieńska
i pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku.
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Co
słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Witam w Nowym
Roku. Chciałem Panu życzyć spokojniejszego niż poprzedni, ale wydaje mi
się, że jednak nic z tego – już pierwszy
dzień stycznia okazał się wcale nieświąteczny.
Piotr Iwanus: Ma Pan zapewne na
myśli ten fatalny poranek 1. stycznia, gdy
w ogniu stanęło poddasze domu państwa
Siwińskich w Płotach. Rzeczywiście
– była to naprawdę koszmarna inauguracja nowego roku.
A.S.: Co się właściwie stało?
P.I.: Cóż, prawdopodobnie od komina
zaprószony został ogień pod dachem. Trudno to było zauważyć, bo płomienie długo
nie wydobywały się na zewnątrz. W końcu
załapały powietrze i zaczęło się palić na dobre. Pożar opanowała straż, której pierwszy
wóz pojawił się dość szybko. Tym razem
jednak także strażaków nie ominął pech,
ponieważ energetyka ze względu na mocne wichury odłączyła zasilanie w energię
elektryczną i nie można było skorzystać
z hydrantów, by szybko dogasić ogień.
W dodatku drugi wóz utknął na przejeździe kolejowym w Przylepie i początkowo
opanowane płomienie znów zaczęły dzieło
zniszczenia. Z czasem na szczęście dojechały kolejne wozy strażackie (w sumie 5
jednostek), powróciło zasilanie hydroforów
i można było dokończyć dogaszanie pożaru. W tym całym nieszczęściu widziałem
również wielką solidarność mieszkańców
wsi, którzy gremialnie pospieszyli z pomocą. Chwilami było tak wielu chętnych
do pomocy, że trudno było opanować to
zaangażowanie. Wspólnymi siłami udało
się tymczasowo zabezpieczyć dziurę po
spalonym dachu i właściciele postanowili nie opuszczać uszkodzonego domu,
ponieważ nie groził on zawaleniem. Dla
tej rodziny to naprawdę ogromnie trudny
czas – jedno nieszczęście za drugim. Znów
sprawdza się powiedzenie, że nieszczęścia
chodzą parami. Słyszałem, że mieszkańcy
wsi spontanicznie zorganizowali akcję
takiej doraźnej pomocy – także ﬁnansowej.
To bardzo budujący przykład, pokazujący,
że w obliczu nieszczęścia zawsze potraﬁmy jednak być razem i wzajemnie się
wspierać.

A.S.: Rok zaczął się nie najlepiej, ale
miniony też chyba nie szczędził problemów, prawda?
P.I.: O tak. Przyznam, że bez żalu
go pożegnałem. Wszyscy wciąż jeszcze
mamy w pamięci tę straszną katastrofę
pod Smoleńskiem. Ledwie pochowaliśmy
tragicznie zmarłych, ledwo wybrzmiały
cmentarne dzwony, a tu już znów nieszczęście – kolejna wielka powódź. Wprawdzie
tym razem w gminie udało się wielkim wysiłkiem ocalić nasze wsie przed zalaniem
podobnym do powodzi 1997 roku. Maj
i czerwiec to były bardzo trudne miesiące.
Pomimo wszystko potraﬁliśmy uporać się
z problemami i w następnych miesiącach
przyszedł czas na odbudowę infrastruktury
komunalnej – dróg, rowów, kanalizacji itp.
oraz realizację wcześniejszych, normalnie
zaplanowanych wielkich zadań inwestycyjnych, na które zdobyliśmy ponad 35
mln złotych ze źródeł zewnętrznych. Pod
słowem „zdobyliśmy” kryje się naprawdę
wielka praca i zaangażowanie osób przygotowujących te wnioski. Miniony rok
przejdzie do historii gminy pod znakiem
zakończenia projektu uporządkowania
gospodarki ściekowej w miejscowości
Laski i Nietków, budowy kanalizacji sanitarnej w Płotach i Zagórzu, przekazania do
użytku oczyszczalni ścieków w Wysokim
oraz przepompowni w Leśniowie Małym
i w końcu oddania do użytku zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Czerwieńsku. Ta wielka inwestycja powstała
dzięki dofinansowaniu z Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego.
Całe zadanie kosztowało 27,3 mln złotych,
a doﬁnansowanie wyniosło 15 mln zł.
W Nowy Rok wchodzimy z rozpoczętą budową hali sportowej z kompleksem
sportowo-rekreacyjnym w Nietkowicach,
a także budową zbiornika małej retencji
w Czerwieńsku.
A.S.: Czytelnicy już przyzwyczaili się,
że w naszych rozmowach o inwestycjach
głównie mówiliśmy o tym uporządkowaniu – choć tak naprawdę to ﬁzycznie tych
zainwestowanych milionów nie widać
gołym okiem...
P.I.: Wielokrotnie o tym wspominałem, że choć to była dla dalszego

rozwoju gminy naprawdę sztandarowa
inwestycja, to rzeczywiście nie rzuca
się w oczy – może z wyjątkiem rozbudowanej oczyszczalni. Cała wartość tej
inwestycji ukryta jest pod ziemią, ale to
nie oznacza, że jej nie ma. To jest fundament, na którym będziemy budować
nowe. Ciągle jeszcze nie mogę powiedzieć o zakończeniu tego etapu rozwoju,
dopóki nie zostanie zrealizowany projekt
uporządkowania gospodarki ściekowej
w miejscowościach położonych na prawym brzegu Odry. To przedsięwzięcie,
ze względu na rzekę, musi być realizowane wspólnie z gminą Sulechów i nie
wszystko tutaj od nas zależy.
Ten rok z pewnością będzie dla samorządu okresem pracy nad poprawą infrastruktury społecznej, unowocześnianiem
bazy edukacyjnej oraz poprawą stanu
technicznego obiektów kulturalnych i sportowych w Nietkowie, Bródkach, Laskach
i Sudole. Wzmożone zostaną działania na
rzecz efektywnego i ciekawego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży
szkół podstawowych i gimnazjum poprzez
realizowanie programu: ,,Szybciej, dalej
i w górę”. Stawiamy na wysoką jakość
oświaty w gminie Czerwieńsk i program
ten uzyskał doﬁnansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jak już mówiłem poprzednio, rozpoczynamy tworzenie koncepcji programowej dla projektu rewitalizacji
czerwieńskiego rynku oraz utworzenia
w Nietkowie arboretum o statusie ﬁlii
ogrodu botanicznego w Zielonej Górze.
Wymagać to będzie oczywiście wsparcia
naukowców i fachowców od tego typu
przedsięwzięć, ale mamy taką wolę
i wszystko przed nami. Podobnej zwartej
koncepcji wymagać będzie program zagospodarowania terenów wokół powstającego zbiornika małej retencji... Jednym
słowem – wielkie wyzwania przez nami.
Podstawą ﬁnansową tych działań jest
przyjęta przez Radę Miejską 29 grudnia
ubr. uchwała budżetowa. Zaplanowano
w niej dochody budżetu w wysokości 30
mln 258 tys 564 zł. Wydatki natomiast
będą o prawie 3 mln wyższe. Ten deﬁcyt
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków i zaciąganych
kredytów. Jestem pewny, że przyjęty
program działań na ten rok zostanie zrealizowany z nawiązką.
A. S.: Cóż, pozostaje mi tylko życzyć
determinacji i konsekwencji w działaniu,
a odrobina szczęścia także nie zaszkodzi.
No i niech już ten rok nie przynosi tak
trudnych przeżyć jak miniony. Dziękuję
za rozmowę.
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Z kim pojedziemy?
Duże zmiany czekają mieszkańców naszej gminy, korzystających na co dzień
z komunikacji miejskiej, którą obsługiwał Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej
Górze. Już od 1 marca br. zastąpi go nowy przewoźnik.
Jak wynika z doniesień prasowych, już kursów. Z wyliczeń przekazanych gminie
w połowie grudnia ubiegłego roku okazało Czerwieńsk wynika, że utrzymanie linii 32
się, że w budżecie Zielonej Góry na 2011 i 34 w 2011 roku będzie kosztowało MZK
rok zabraknie ok. 4 mln zł na dotację dla - 2 051 118 zł. W związku z powyższym zaMZK. Taki był skutek decyzji radnych, proponowano 4 warianty wyliczeń dotacji,
którzy nie zgodzili się na drastyczny wzrost którą musiałaby wnieść gmina dla utrzymacen biletów MZK na terenie Zielonej Góry. nia dotychczasowej ilości połączeń.
Oznaczało to, że jeśli władze miasta nie
Wariant I – ceny biletów poznajdą brakujących środków, to MZK zostają bez zmian. Należna dotacja
będzie zmuszone do zmniejszenia ilości ogółem: 1 621 120 zł.
kursów i zwolnienia części kierowców.
Wariant II – wzrost cen biletów jedTo z tych właśnie powodów MZK norazowych o 50% i okresowych o 30%.
wystąpiło do 4 samorządów gminnych Należna dotacja ogółem: 1 374 060 zł.
(Zielona Góra, Czerwieńsk, Świdnica, ZaWariant III – wzrost cen biletów
bór) o dotacje pozwalające na utrzymanie jednorazowych i okresowych o 50%.
dotychczasowych linii autobusowych i ilości Należna dotacja ogółem: 1 325 817 zł.
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Wariant IV – wzrost cen biletów
jednorazowych i okresowych o 100%.
Należna dotacja ogółem: 1 030 838 zł.
Wariant V – brak dotacji. Oznaczałby
wzrost cen biletów jednorazowych i okresowych o 347,1%.
Każdy z przedstawionych wariantów
wydaję się nie do przyjęcia. W budżecie
naszej gminy nie zaplanowano, bowiem
tak dużych środków, które można by
przeznaczyć na dotację dla MZK. Każda
z tych kwot jest ogromna i jej wygospodarowanie odbiłoby się na wydatkach
inwestycyjnych, a nawet na rezygnacji
z niektórych przedsięwzięć. Nie można
również narażać samych mieszkańców
na tak drastyczny wzrost cen biletów,
jak przedstawiony w wariancie V. Dla
przykładu – cena biletu jednorazowego
z Czerwieńska do Zielonej Góry wzrosłaby z obecnych 3,20 zł do 14,30 zł.
Wobec takiej sytuacji władze naszej
gminy zaczęły rozważać możliwość zmiany
dotychczasowego przewoźnika. Burmistrz
Piotr Iwanus zwrócił się do Zarządu PKS
Zielona Góra o przedstawienie oferty na
uruchomienie komunikacji autobusowej
na liniach obsługiwanych do tej pory przez
MZK. Oferta PKS-u okazała się bardzo
interesująca i zgodna z oczekiwaniami, jakie
wyraził burmistrz w rozmowie z prezesem
PKS-u. Zakłada ona utrzymanie dotychczasowej ilości kursów, przy nieznacznym
wzroście cen biletów jednorazowych (cena
biletów okresowych nie uległaby zmianie) i braku konieczności dotowania linii
z budżetu gminy. PKS zapowiedział kupno
nowych autobusów przegubowych (marki
Mercedes) na potrzeby obsługi naszej gminy. Autobusy PKS będą się zatrzymywały na
wszystkich przystankach w obrębie naszej
gminy i na wybranych przystankach w Zielonej Górze. Dla wysiadających w Zielonej
Górze będą to następujące przystanki: przy
Elektrociepłowni, przy ul. Wojska Polskiego – vis a vis Biblioteki Norwida, przy
dworcu PKP. Dla wsiadających w Zielonej
Górze: przy dworcu PKP, przy ul. Wojska
Polskiego obok CASTORAMY oraz przy
Alei Zjednoczenia obok sklepu NOMI.
Oferta PKS-u została więc przyjęta,
choć w momencie oddawania do druku
niniejszego numeru „U Nas” trwają jeszcze
rozmowy mające na celu dopracowanie
wszystkich szczegółów. Oznacza to, że od
1 marca 2011 roku na dotychczasowych
trasach linii nr 32 i 34, pojawią się autobusy nowego przewoźnika. Od 1 lutego
2011 roku kursy na linii nr 34 obsługiwanej
przez MZK, będą się odbywały wg aktualnego rozkładu jazdy, a na linii nr 32 zostaną
ograniczone do 19 kursów na dobę.
Jacek Gębicki

Działajmy razem
„Spotkajmy się i działajmy razem” - o współpracy PSP w Nietkowicach z Urzędem
Gminy i Miasta Czerwieńsk pisze Paulina Gajna.
Bez wątpienia uroczystość wkopania
kamienia węgielnego (15 X) pod budowę
sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Nietkowicach stanowiła
istotny etap w rozwoju tej placówki. Rozpoczęto budowę ważnego dla szkoły obiektu.
Poprzedziła ją uroczystość, która zgromadziła szanownych gości, którzy wysoko
ocenili poczynione zabiegi organizacyjne.
Jak podkreśliła Renata Strzelecka
- dyrektor PSP w Nietkowicach: Przed
szkołą stoi wiele wyzwań. Pojawiły się
jednak pierwsze powody do zadowolenia.
Pozyskano bowiem sponsorów. Są nimi:
Uczelniana Rada Samorządu Studentów
PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, ICT
Poland Sp. z o.o., ﬁrma Wena w Zielonej
Górze. Warto wspomnieć o tym, że uaktualniono stronę internetową szkoły. Jej
wychowankowie zajmują wysokie miejsca
w pozaszkolnych konkursach - z dumą
dodała zarządzająca szkołą. Uczniów
szczególnie cieszy urządzone w placówce
„Miejsce Zabaw”.
Renata Strzelecka bardzo wysoko
oceniła współpracę z Urzędem Gminy
i Miasta Czerwieńsk. Dzięki niej rozpoczęto jedną z większych w gminie
inwestycji budowlanych. Pozyskano także
dwa komputery, co pozwoliło doposażyć
sekretariat. Uzyskałam pomoc w każdej
trudnej sprawie, z którą się spotkałam
- nadmienia dyrektor Strzelecka. Bardzo
cenię uwagi w kwestiach organizacyjnych,
które otrzymuję od burmistrza i dyrektor
ZEAO - Danuty Tomaszewskiej - dodaje.
Podobnie wysoko współpracę ze szkołą w Nietkowicach ocenia burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus. Jego zdaniem:
Pani Strzelecka, pomimo że powierzone
jej stanowisko piastuje od niedawna, dała
się poznać jako dobry organizator zakładu
pracy, który dba o dzieci i stwarza osobom zatrudnionym dobre warunki pracy.

Ponadto weszła ona w wir inwestycyjny.
Jestem przekonany, że inwestycje, które zaczęto, zostaną wspólnie doprowadzone do
końca. Po oddaniu obiektów: dydaktyczno
- sportowego i sportowo-rekreacyjnego
przed szkołą staną nowe możliwości. Jestem przekonany, że obiekt ten będzie tętnił
życiem przez czternaście godzin na dobę.
Danuta Tomaszewska - dyrektor
ZEAO także bardzo pozytywnie postrzega
współpracę ze szkołą. Odbywa się ona
w dwóch aspektach. Pierwszym z nich jest
jej obsługa administracyjno - ﬁnansowa.
Drugi zaś obejmuje wszelkie działania
na rzecz szkoły - udział w projektach, np.
Radosna Szkoła, pozyskiwanie funduszy
z UE itp. Dyrektor Tomaszewska dodaje:
Zawsze chętnie pomogę przy doborze kadry kształcącej młodzież w ramach zajęć
pozalekcyjnych. Wesprę także pracowników placówki w kwestiach merytorycznych – kontynuuje.
Na uwagę zasługuje fakt, że zarówno
burmistrz jak i dyrektor szkoły mają
znaczne plany w odniesieniu do szkoły
w Nietkowicach. Zamierzeniem dyrektor
Strzeleckiej jest m.in. utworzenie drugiego oddziału przedszkolnego, do którego
będą uczęszczały dzieci trzy i czteroletnie
oraz doposażenie i unowocześnienie biblioteki szkolnej. Ma ona się stać centrum
multimedialnym na miarę XXI wieku.
Burmistrz Czerwieńska informuje natomiast: Chciałbym, aby po zakończeniu
inwestycji, młodzież szkolna miała dużo
lepsze warunki do realizowania minimum
programowego. Pragnę też, aby mogła
ona rozwijać swoje zainteresowania w ramach zajęć pozalekcyjnych. Wierzę, że zaowocuje to tym, że szkoła zyska laureatów
konkursów i olimpiad. Służy to promocji
miejscowości, które wchodzą w skład
gminy Czerwieńsk. Podnosi też poziom
oświaty w powiecie i województwie.

Renata Strzelecka, lat 52, Zielonogórzanka od urodzenia, nauczyciel od 1984 r.,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nietkowicach od 1 IX 2010 r.
Wykształcenie: wyższe pedagogiczne; kwalifikacje do nauczania zintegrowanego, wychowania przedszkolnego; uprawnienia: ekspert oświaty, egzaminator szkoły podstawowej.
Studia podyplomowe: ewaluacja dydaktyczna i egzaminowanie w nauczaniu początkowym; organizacja i zarządzanie oświatą; socjoterapia.
Nauczyciel dyplomowany od 2001 r.
Znak zodiaku: ryba.
Zainteresowania: dobra książka, zwłaszcza psychologiczna.
Lubi: uprawiać rośliny ozdobne i słuchać muzyki.
Uwielbia: myśleć pozytywnie.

Warto zaznaczyć, że Urząd Gminy
i Miasta Czerwieńsk zostanie wnioskodawcą, który złoży odpowiednie dokumenty do Lokalnej Grupy Działania „Między
Odrą a Bobrem”. Celem tych działań jest
pozyskanie funduszy na budowę placu
zabaw przy PSP w Nietkowicach.
Zarówno burmistrz Czerwieńska, jak
i dyrektor szkoły podkreślają, że korzyści
z tego przedsięwzięcia będą wielorakie.
Urządzenia wchodzące w skład placu
zabaw mają atest. Służy to zapewnieniu
korzystającym bezpieczeństwa, a poprzez
zabawę z opiekunami na placu zabaw
dzieci lepiej się rozwijają. Są lepiej
przygotowane do rozpoczęcia edukacji
w klasach nauczania zintegrowanego.
Zainstalowanie placu zabaw spowoduje, że dzieci ochoczo będą wychodziły
z domu. Rodzice zaś, widząc, że jest to
miejsce bezpieczne, chętnie spędzą tutaj
czas wolny ze swoimi pociechami.
R. Strzelecka w budowie placu zabaw
upatruje możliwość dalszej integracji osób
zamieszkujących teren Nietkowic. Jak
stwierdza: zostanie utworzone miejsce,
na którym będą organizowane rozgrywki
sportowe, zabawy rekreacyjne i pikniki.
Nie na darmo więc projekt ten nosi
nazwę „Spotkajmy się i działajmy razem”.
Tytuł ten stanowi doskonałe podsumowanie wszelkich działań, w których udział
biorą: Urząd Gminy i Miasta Czerwieńsk
oraz Publiczna Szkoła Podstawowa
w Nietkowicach.
Zależy mi na dobrej atmosferze wokół
mojej szkoły – podkreśla dyrektor R.
Strzelecka. Nie czuję się powołana do
oceniania pracy moich poprzedników.
Wolę konstruktywnie iść do przodu i działać dla dobra swoich uczniów i całej
szkolnej społeczności. Wiem, że zawsze,
w każdej sprawie, mogę zwrócić się do
władz gminy i uzyskam pomoc. I zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej: www.spnietkowice@o2.pl
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Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

Zbiórka zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że 15 stycznia
2011 roku na terenie Gminy Czerwieńsk będzie można oddać
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Można oddać: lodówki, zamrażarki, pralki, zmywarki,
piece elektryczne, odkurzacze, czajniki elektryczne, miksery, radia, suszarki do włosów, telewizory, wideo, monitory,
komputery, drukarki, telefony, baterie, sprzęt oświetleniowy,
świetlówki, lampy sodowe, żarówki energooszczędne, wiertarki, wkrętarki, kosiarki, piły, spawarki i wiele innych urządzeń
elektrycznych.
W wyznaczonych godzinach i w wyznaczonych miejscach
można oddać, złożyć sprzęt a specjalistyczny, oznakowany
samochód ﬁrmy ELEKTRO RECYKLING z Nowego Tomyśla
go odbierze. Zbiórka odbywać się będzie według poniższego
harmonogramu:

Gmina Czerwieńsk
GODZ.

MIEJSCOWOŚĆ

08:00 – 08:20

ZAGÓRZE

LOKALIZACJA

08:00 – 08:40

PŁOTY

UL. SZKOLNA, KOŁO SZKOŁY

08:00 – 09:00

SUDOŁ

KOŁO SKLEPU

KOŁO PARKU, PRZY POSESJI NR 13

08:00 – 09:20 LEŚNIÓW WIELKI NAPRZECIW SZKOŁY
08:00 – 09:40

LEŚNIÓW MAŁY NA ROZDROŻU DROGI LEŚNIÓW MAŁY
LEŚNIÓW WIELKI – LEŚNIÓW WIELKI

08:00 – 10:00

LEŚNIÓW MAŁY

KOŁO ŚWIETLICY

08:00 – 10:20

LASKI

KOŁO SKLEPU NA PĘTLI AUTOBUSOWEJ
(w miejscu gdzie były pojemniki na selektywną
zbiórkę)

08:00 – 10:40

NIETKÓW

KOŁO PARKU (w miejscu gdzie były pojemniki
na selektywną zbiórkę odpadów)

08:00 – 11:00

NIETKÓW

08:00 – 11:20

CZERWIEŃSK

UL. ZIELONOGÓRSKA KOŁO POLICJI

KOŁO BOISKA SPORTOWEGO

08:00 – 11:40

CZERWIEŃSK

UL. RYNEK 25, KOŁO URZĘDU GMINY I
MIASTA W CZERWIEŃSKU

08:00 – 12:00

CZERWIEŃSK

UL. LEŚNA, KOŁO PLACU ZABAW

08:00 – 12:20

CZERWIEŃSK

UL. KWIATOWA PARKING KOŁO BOISKA
SPORTOWEGO

08:00 – 13:00

WYSOKIE

KOŁO SKLEPU (w miejscu gdzie były
pojemniki na selektywna zbiórkę)

ZAODRZE
GODZ.

MIEJSCOWOŚĆ

LOKALIZACJA
KOŁO PRZYSTANKU PKS, (w miejscu gdzie
były pojemniki na selektywną zbiórkę)

08:00 – 08:30

BĘDÓW

08:00 – 09:10

NIETKOWICE

KOŁO OŚRODKA ZDROWIA

08:00 – 09:50

NIETKOWICE

NAPRZECIW ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

08:00 – 10:30

BRÓDKI

08:00 – 11:20

SYCOWICE
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KOŁO SKLEPU
KOŁO KOŚCIOŁA

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) spółka
POMAK Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwieńsku przy ul .Składowej
2 ogłasza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Taryfa dotyczy odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych na terenie Gminy Czerwieńsk w zakresie
objętym w/w ustawą.
Taryfa wchodzi w życie z dniem 01.01.2011 r., w związku
z zaistnieniem przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 8 w/w
ustawy i będzie obowiązywać do dnia 31.12.2011 roku
1. Cena za dostarczanie wody:
a) dla gospodarstw domowych: 3,37 zł brutto za 1 m³
(zgodnie z uchwałą nr III/11/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 grudnia 2010 r ustalono dopłatę do ceny 1 m³
wody w wysokości 0,20 zł, w związku z powyższym cena za
1m³ wody wynosi 3,17 zł brutto);
b) dla pozostałych odbiorców 4,18 zł brutto za 1 m³
2. Cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:
a) dla gospodarstw domowych: 5,31 zł brutto za 1 m³
(zgodnie z uchwałą nr III/11/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 grudnia 2010 r ustalono dopłatę do ceny 1 m³
odprowadzonych ścieków w wysokości 0,20 zł, w związku
z powyższym cena za 1m³ ścieków wynosi 5,11 zł brutto);
b) dla pozostałych odbiorców 5,48 zł brutto za 1 m³
3. Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń;
a) wodociągowych: 4 zł brutto za 1 m-c
b) kanalizacyjnych: 4 zł brutto za 1 m-c.

P R Z E T A R G
Burmistrz Czerwieńska ogłasza ustny przetarg nieograniczony
na najem lokalu użytkowego w m. Czerwieńsk ul. Rynek 16,
o powierzchni 136,42m2.
Cena wywoławcza 1m2 powierzchni wynosi 7,00 zł + VAT.
Przetarg odbędzie się 01 lutego 2011 roku o godz. 800 w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25 pok. 102.
Wadium w wysokości 500 zł należy wpłacić do dnia przetargu
w kasie tut. Urzędu do godz. 730.
Wadium zwraca się natychmiast po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na
poczet ceny najmu, a w przypadku uchylania się przez tę osobę
od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wynajmującego. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.
Informacje można uzyskać w Referacie GKiM Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku, tel.327 85 65.
Marianna Ostrowska

Niech się spełnią wszystkie życzenia,
te łatwe i te trudne do spełnienia.
Niech się spełnią te duże i te małe,
te mówione głośno lub wcale.
Niech się spełnią te wszystkie krok po
kroku w nadchodzącym Nowym Roku
dla wszystkich mieszkańców Płotów i Zagórza
życzą sołtysi
Aleksander Motykiewicz i Jerzy Jarowicz

UCHWAŁA NR III/08/10
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata 2011–2023.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art.
226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o ﬁnansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2)
w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o ﬁnansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. 3) - uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2023, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–
2014, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają
poza rok budżetowy.
3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych
realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
UCHWAŁA NR III/09/10
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm. 1), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę o ﬁnansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1241 z późn. zm. 2) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222,
art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o ﬁnansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm. 3) – uchwala się, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 30.258.564 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 26.198.446 zł, w tym:
2) majątkowe w wysokości 4.060.118 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 33.194.061 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 26.541.885 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 16.816.033 zł,
z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wys. 10.602.522 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.164.811 zł;
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.590.042 zł;
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób ﬁzycznych 4.797.095 zł;
d) wydatki na programy ﬁnansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.755.815 zł;
e) wydatki na obsługę długu publicznego 582.900 zł.
2) majątkowe w wysokości 6.652.176 zł, z tego na programy ﬁnansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości
2.682.453 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 200.000 zł,
2) celową w wysokości 79.000 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4. Deﬁcyt budżetu w wysokości 2.935.497 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków i zaciąganych kredytów.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.178.184 zł oraz
łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.242.687 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych na:
1) sﬁnansowanie przejściowego deﬁcytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
2) sﬁnansowanie planowanego deﬁcytu budżetu w kwocie 2.935.497 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.242.687 zł.
4) wyprzedzające ﬁnansowanie działań ﬁnansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.000.000 zł.
§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 167.952 zł z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie
145.652 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
proﬁlaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 22.300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 8. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu
opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 101.974 zł oraz
wydatki na sﬁnansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w wysokości 101.974 zł.
§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 176.323 zł do dyspozycji sołectw
w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 10. Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek wraz z ich zabezpieczeniem w formie weksla in blanco, którego źródłem pokrycia będą dochody własne
budżetu oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 uchwały;
2) dokonywania zmian polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między
działami, w zakresie:
- wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane,
- wydatków majątkowych.
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
Gminy.
4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają
poza rok budżetowy do wysokości 1.000.000 zł.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
UCHWAŁA NR III/11/10
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości dopłat do ceny 1 m3 dostarczanej
wody i odbieranych ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1) oraz
art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858 z poźn. zm. 2) - uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dopłatę do ceny 1 m3:
1) wody dostarczanej dla gospodarstw domowych w wysokości 0,20 zł.
2) ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej przez gospodarstwa
domowe w wysokości 0,20 zł.
2. Dopłatę przekazuje się do POMAK Sp. z o.o w Czerwieńsku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 3. Traci moc uchwała nr XVII/159/08 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do
ceny 1 m3 dostarczanej wody i odbieranych ścieków na terenie Gminy
Czerwieńsk.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
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AD VOCEM
W listopadowym numerze „U nas” przeczytałem artykuł, który wzbudził u mnie
co najmniej kontrowersyjne odczucia.
Chodzi o artykuł „Fotoradarowe łowy
na jelenia” autorstwa Pana Stanisława
Antczaka. Szanowny autor zamieścił
w nim kilka tez, z którymi nie tylko się
nie zgadzam, ale wręcz uważam je za
szkodliwe.
Już sam tytuł kryje w sobie pewną
manipulację pojęciową. Stwierdzenie
„polowanie” określa intencję – w powszechnym odczuciu chęć wyrządzenia
krzywdy niewinnemu, niczego nie spodziewającemu się obiektowi polowania.
W naszym przypadku chodzi o kierowcę pieszczotliwie określonego
mianem „jelenia”. Kim jest ów
„jeleń”? Czy jest to kierowca jeżdżący zgodnie z przepisami? Nie.
Oni są dla fotoradaru niewidzialni.
Fotoradar jest urządzeniem samoczynnie rejestrującym przekroczenie prędkości. Samoczynnie – czyli
praktycznie bez obsługi. Z moich
doświadczeń i posiadanej wiedzy
wynika, że strażnicy rejestrują znaczne
przekroczenia prędkości. Szanowny
autor zapewne przez nieuwagę zapomniał dopisać o ile przekroczył dozwoloną prędkość. Z ilości przydzielonych
punktów wynika, że było to co najmniej
ponad 30 i 40 km/h. Zatem tytułowy
„jeleń” to kierowca znacznie przekraczający dozwolone prędkości. Jeżeli
robi to świadomie - nie jest zatem tak do
końca niewinny. Jest to jego świadomy
wybór. Śmigam, płaczę i płacę. Jeżeli
robi to nieświadomie – oznacza to brak
koncentracji i kontrolowania sytuacji na
drodze. Jest zatem kierowcą potencjalnie
niebezpiecznym dla innych.
Pierwsza teza – perﬁdnie ustawiony fotoradar. Nie wiem, co autor miał
na myśli. Jeżeli chodziło o lokalizację
– to na ulicy Składowej, przy jedynym
nieoświetlonym przejściu dla pieszych
w ciągu drogi wojewódzkiej, kilkakrotnie
widziałem patrol Policji czy patrol Żandarmerii Wojskowej. Oni również byli
perﬁdnie ustawieni?
Następne hasło i teza – niekompetentny strażnik. Niekompetencja objawiająca się omyłkowym określeniem
miejsca zdarzenia. No cóż – posiadamy
inną wrażliwość i inne spojrzenie na
ten fakt. Dla mnie jest to nieistotna
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i łatwa do sprostowania pomyłka. Czy
z faktu zaistnienia tej pomyłki powstała
jakaś szkoda? Nie. Ucierpiał jedynie
wizerunek Straży Gminnej i strażnika. Natomiast diagnoza postawiona
przez autora jest mało rzeczowa. Otóż
wynika z niej, że strażnicy nie mają
czasu na poprawne wypełnianie swoich
obowiązków, bo są obciążeni obsługą
fotoradaru. Mam inne zdanie na ten
temat. Ponieważ zajmuję się wdrażaniem systemów informatycznych,
wspierających pracę Straży Miejskich
i Gminnych, posiadam najpełniejszą
wiedzę na temat technicznego wyposażenia wszystkich jednostek w regionie. Z przykrością stwierdzam, że
Straż Miejska w Czerwieńsku posiada
najgorsze warunki pracy i najsłabsze

z poprawą bezpieczeństwa składały się
przywołane w tytule łamiące prawo „jelenie”, niż aby działanie te ﬁnansowane
były kosztem inwestycji komunalnych,
oświaty, pomocy społecznej czy ochrony zdrowia. Czym różni się mandat
wystawiony przez policję od mandatu
wystawionego przez straż gminną?
Wstyd taki sam, dla naszej kieszeni też
to samo. Z pierwszego mandatu pożytek ma Wojewoda. Na co przeznaczy te
środki – nie wiadomo. Czy przeznaczy
je np. na sygnalizacje świetlną na ulicy
Zielonogórskiej w Czerwieńsku, gdzie
nawet przez przejście dla pieszych coraz
trudniej przejść? Mało prawdopodobne.
Z drugiej opcji pożytek ma gmina. Mnie
taki mandat trochę mniej boli. Nie jest
to powód do dumy, ale też kilka razy
w roku „zasilam” budżety różnych
gmin. Z tą drobną różnicą, że nie
tworzę historii o polowaniach, jeleniach, niekompetencji czy perﬁdnych
ustawieniach. Traﬁ ony, zatopiony,
opłacony. Zagapiłem się – moja
strata. Odrobina żalu zawsze jest. Ale
trzeba tę gorzką pigułkę przełknąć,
wyciągnąć wnioski i jeździć dalej
– ale już wolniej. Dużo wolniej.

wyposażenie informatyczne spośród
wszystkich znanych mi jednostek. Jeżeli
chodzi o warunki lokalowe jedynie straże w Kargowej i Świdnicy mieszczą się
w jednym pomieszczeniu, ale za to są lepiej wyposażone informatycznie. Straż
w Czerwieńsku jest jedną z niewielu
jednostek w regionie nieposiadających
pojazdu służbowego. Biorąc pod uwagę
coraz większe wymagania i oczekiwania
w stosunku do Straży Miejskiej trzeba
– niestety – pogodzić się z coraz większymi nakładami na funkcjonowanie tej
formacji. Jeżeli nie będzie takiej zgody
- to konsekwencją będzie coraz mniejsza skuteczność działania Straży. I tak
dochodzimy do istoty problemu – pieniędzy. Żeby wymagać jakości, trzeba
wcześniej zapewnić właściwe warunki
pracy. Uważam, że rozwiązaniem poprawniejszym jest, aby na funkcjonowanie wszelkich działań związanych

I jeszcze jeden mit – prędkość bezpieczna. Mit – bo takiej prędkości tak
naprawdę nie ma. Dzięki uprzejmości
portalu ratownictwa powiatu polkowickiego 112polkowice.pl otrzymałem zdjęcie
z wypadku, obok którego przejeżdżałem.
Jego uczestnicy mieli najbezpieczniejszą
prędkość z możliwych – wszyscy stali
spokojnie w miejscu czekając na zmianę
świateł. Kierowca TIR-a, którego na zdjęciu
nie widać, uderzył w ostatni samochód.
Zabrakło mu kilku metrów do całkowitego
zatrzymania. Podejrzewam, że też sądził, że
jedzie z prędkością bezpieczną, że panuje na
sytuacją. Na jednym z forów internetowych
znalazłem złotą myśl – „Cmentarze pełne są
dobrych kierowców”. Zmodyﬁkowałbym
ja nieco. Cmentarze pełne są kierowców,
którym do końca wydawało się, że jadą
z bezpieczną prędkością.
Waldemar Fiałka

Dyrekcji i pracownikom Gimnazjum
oraz Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwieńsku oraz w Nietkowie,
wszystkim sąsiadom i mieszkańcom miasta
serdeczne podziękowanie za duchowe wsparcie, okazaną życzliwość
i pomoc po śmierci mojego męża Tadeusza Kliksa
składa żona z dziećmi.

Agia przyjmuje „na fundusz”
Działająca w Czerwieńsku od 8 czerwca 2009 r. NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska„Agia Medica”, po podpisaniu
umowy z NFZ, od stycznia przyjmuje pacjentów „na fundusz”. Nie trzeba już szukać pomocy w Zielonej Górze, można ją
uzyskać na miejscu.
Na jesieni Lubuski Oddział NFZ
ogłosił konkurs otwarty na udzielanie
świadczeń w ramach Ambulatoryjnej
Opieki Specjalistycznej. Zgodnie
z oczekiwaniami lokalnej społeczności, spółka wystartowała w konkursie
i uzyskała możliwość udzielania
świadczeń, które dotychczas były
dostępne w Czerwieńsku tylko na
zasadach komercyjnych. Prowadzi
poradnie: chirurgiczną, ortopedyczną, traumatologii narządu ruchu,
neurologiczną, ginekologiczno-położniczą oraz leczenia bólu przewlekłego przez lekarzy anestezjologów.
Ponadto dla powiatu zielonogórskiego
przychodnia w Czerwieńsku prowadzi
hospicjum domowe oraz pielęgniarską opiekę długoterminową. A poza
funduszem? Pediatria, Urologia,
Neurochirurgia, Kardiologia, Laryngologia, Psychiatria.
O nowo powstałej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej pisaliśmy
w numerach 200 i 204 „U nas” (III
i VII 2009). Trzeba pamiętać, ze jest
to filia zielonogórskiej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej „Agia Medica”
mającej swą siedzibę przy ulicy Wyszyńskiego 99. Przez te prawie dwa lata
wiele się w „Agia Medica” zmieniło.
Zatrudniamy ponad 40 lekarzy specjalistów – mówi prezes zarządu Mariusz
Borowiecki – a z personelem średnim
i pomocniczym to 80 osób w czterech
naszych filiach na terenie trzech powiatów: krośnieńskiego, świebodzińskiego
i zielonogórskiego. Mamy zakontraktowanych jedenaście specjalności z NFZ
a oprócz tego na zasadach komercyjnych realizujemy świadczenia w dwudziestu specjalnościach medycznych.
A warunki wykonywania świadczeń,
np. w chirurgii ogólnej, w Zielonej
Górze i w Czerwieńsku są takie same,
porady udzielane są przez tych samych
lekarzy, warto więc o poradę zwrócić się tu, na miejscu. Zwłaszcza, że
filozofią spółki prowadzącej NZOZ
„Agia Medica” jest stałe poprawianie
warunków i podwyższanie jakości
wykonywanych świadczeń, które „na
kasę” i „prywatnie” muszą być takie

same. Najbliższe plany, na rok 2011, to
nawiązanie współpracy ze Städtisches
Klinikum z Görlitz. Niemcy wyrazili
zainteresowanie współpracą w dziedzinie medycyny specjalistycznej
i rehabilitacji, wymianą informacji
i specjalistów. „Wychodząc na przeciw
dużemu zainteresowaniu pacjentów

cjenci mieliby dostęp do lekarza ze swej
praktyki w miejscu pracy i w miejscu
zamieszkania, np. na kontrolę nie musieliby jechać do miasta. Chcielibyśmy
dotknąć wszystkich obszarów usług
medycznych, włącznie z ratownictwem
medycznym – planujemy Ambulans dla
przychodni w Czerwieńsku.

„Agia Medica” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Zielonogórska 30c, 66-016 Czerwieńsk
tel./fax 68 327 87 27, www.agiamedica.pl
godz. otwarcia 8.00 – 20.00
chcemy, by w Czerwieńsku powstały
filie znanych i dobrych praktyk lekarzy
rodzinnych z Zielonej Góry. Kończymy
uzgodnienia z tym związane. Byłoby
to bardzo wygodne rozwiązanie dla
osób pracujących w Zielonej Górze
– zauważa prezes M. Borowiecki – pa-

Plany są szerokie, póki co, trzeba
cieszyć się z podpisania umowy z NFZ
dla przychodni w Czerwieńsku. Kontrakty są trzyletnie, a miejmy nadzieję,
że poradnie zagoszczą u nas już na
stałe.
D. Grześkowiak
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Listy do redakcji
O poczuciu rzeczywistości
Ważne wydarzenia w kraju, dyskusje
i niepokoje społeczeństwa o dalszą egzystencję zrodziły wiele pytań. Zastanawiam
się, gdzie jesteśmy jako naród, społeczność małego miasteczka w odniesieniu
do podobnej społeczności, idąc na zachód
lub na wschód? Jak wygląda pejzaż zmian
społecznych i jaki owe zmiany znajdują
wyraz w świadomości społecznej, publicznej opinii, dialogu? Co zmieniło się w naszym etosie życia publicznego, w naszym
kraju? Jaka Polskę szykują nam politycy,
a o jakiej marzył, np. Stefan Kisielewski
– „Kisiel” – felietonista?
Odpowiedzi nie opieram na wynikach
badań, jedynie na sondażach, rozmowach
i niektórych danych wcześniej publikowanych. Otóż, nie zmieniło się wiele przez
lata nowego porządku. Szala przechyla się
w dół – ku gorszemu, ważąc o nieprawidłowościach. Dowody każdy mnoży, np. na
podstawie własnego, domowego budżetu,
najczęściej długów, które wciąż rosną. „Gazeta Lubuska” z dn. 3.11.2010 podaje, że
indywidualne zadłużenie Polaków w lipcu
2008 r. wynosiły 7.06 mld zł, a w lipcu 2010
r. już 21.97 mld zł. Faktem jest również, że
51% emerytów otrzymuje miesięcznie 860 zł
(„G.L” z 6.12.2010). Odwołuję czytelników
do dodatku „G.L” z dn. 4/5.12.2010, by
dowiedzieć się, z czego składa się pensja?
Ile oddajemy państwu? A jakie są pensje
urzędnicze: prezydentów, sekretarzy, burmistrzów miast? Za „G. Lub” z 2.12.2010
– rekordowe pensje: 130 – 159,5 tys. zł
brutto rocznie. Na dzień dzisiejszy jestem za
umiarkowanymi płacami w „budżetówce”,
zwłaszcza, że nie wszystko zostało wykonane; np. w ubiegłym sezonie nie odśnieżano
miast i dróg dojazdowych do instytucji
państwowych (szkoły, przedszkola) do zakładów pracy, nie wyremontowano ważnych
ulic: w Czerwieńsku – ulicy Granicznej, nie
stworzono nowych miejsc parkingowych.
Nie wnikam w inne niedociągnięcia.
Lada dzień dowiemy się o kolejnych
podwyżkach. Każdemu nieuporządkowanemu obserwatorowi naszej gminnej
sceny politycznej rzucić się musi w oczy
pewna symbioza niektórych partii politycznych i aktywnych grup społecznych.
Jest to kwestia, która warto zauważyć. Przyznam, że obawiam się o dłuższe
zaistnienie takiego stanu, bowiem nawyki
z przeszłości utrwalone w innej formie
przyniosą układy i zależności.
Nie o takiej Polsce marzył Stefan
Kisielewski, pisarz, niezależny publicysta
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i Ci, którzy myślą podobnie i Ci, którzy
utożsamiają się z Jego poglądami, np.
w sprawie deﬁnicji pojęcia Polska.
Młode, wykształcone pokolenie już na
starcie przegrywa – o miejsce pracy, o godziwe pobory, o własne mieszkanie, o satysfakcjonującą działalność, etc. … nie tylko
charytatywną, która obecnie sprawdza się
najlepiej. Zachowując umiar i odpowiednie
proporcje w ilości minusów i plusów, nie
sposób dostrzec pozytywne zmiany.
To, co widać: wyremontowana Przychodnia ULMED, utwardzone brukiem
alejki w parku, schody wiodące do przychodni, wymieniona nawierzchnia ulicy
Strzeleckiej; powstają nowe, małe punkty
usługowe. Zauważa się dbałość mieszkańców o własne posesje, a ogródki działkowe
latem przypominają eleganckie enklawy
spokoju i wypoczynku, barwne obrazy
z bajek i sielankę życia towarzyskiego.
Miasteczko Czerwieńsk nazwane było
swego czasu „sypialnią” Zielonej Góry ze
względu na miejsce pracy mieszkańców.
Zdecydowaną większość mieszkańców
stanowili pracownicy wojska i kolei.

Jaki jest obecnie obraz statystyczny?
Jaki procent stanowią poszczególne grupy
zawodowe, emeryci i jaki to jest procent
ogółu mieszkańców? Posiadaczy takiej
wiedzy, autorów prac magisterskich,
doktoranckich i innych namawiam do
jej upublicznienia. Marzy mi się, aby
Nasza gazetka była niezależna, wyceniona i o większym nakładzie, bowiem jest
podstawowym źródłem informacji, nakład
jest nadal bardzo skąpy.
W najmłodszym pokoleniu widzę możliwość spełnienia marzeń o Polsce i o nas
samych. Tymczasem trzeba iść szybko,
biec, by nowego kierunku pragnień nie
stracić z oczu.
Jestem świadoma, że ten obraz rzeczywistości to zaledwie szkic, wzmianka, częściowa odpowiedź na niektóre pytania.
Może ktoś z Państwa zechciałby tematykę poszerzyć wyrażając przy tym własne
odczucia – zachęcam. Mam nadzieję, że
pobudzę do aktywności tych, w których
drzemie potencjał weny twórczej.
Krystyna Nowakowska
PS. Pozdrawiam Czytelników i w Nowym Roku 2011 życzę ciepła i serdeczności w spełnianiu marzeń, realizacji
codziennych zadań.

Internet wisi w powietrzu
Internet jest nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka. Dzięki niemu płacimy
rachunki, pracujemy, komunikujemy się, uczymy etc. Obecnie w największych ośrodkach
w gminie jak Czerwieńsk, Leśniów Wielki czy Nietków działa kilku ISP (Internet Sernice
Provider – dostawca Internetu), a w miejscowościach Sycowice, Nietkowice, Będów Laski
możliwość założenia szerokopasmowego Internetu praktycznie nie istnieje.

Naprzeciw potrzebom mieszkańców
wyszły władze gminy, nawiązując rozmowy z ﬁrmą Arsim operatorem sieci
MATRIX – NET należącym do Piotra
Władykowskiego. Arsim zajmuje się
rozbudową infrastruktury Internetowej
w gminie w trzech technologiach, mianowicie drogą kablową, radiową oraz
światłowodową. By móc zapewnić dostęp
do Internetu na terenie gminy Czerwieńsk
opracowano dwa rozwiązania. Po pierwsze w porozumieniu z burmistrzem ﬁrma
wystąpiła do Telekomunikacji Polskiej
S.A o przekazanie gminie nieużywanego
masztu w wsi Nietkowice, który mógłby
zostać wykorzystany jako przekaźnik dla
sygnału radiowego. Jeśli ten projekt nie
doszedłby do skutku, ﬁrma Arsim znalazła inną możliwość. Gmina mogłaby
umożliwić dostęp do gmachu wieży ciśnień w Nietkowie, z którego Arsim byłby
w stanie wysyłać sygnał internetowy do
Leśniowa oraz Lasek. To rozwiązanie nie
zmienia sytuacji Nietkowic, gdzie z przy-

czyn technicznych nie byłoby możliwości
dotarcia z sygnałem drogą radiową.
Następna inicjatywa w celu informatyzacji Czerwieńska pochodzi od mieszkańca
gminy, specjalisty od sieci internetowych
Daniela Białasa. Zaproponował on włodarzom miasta oraz ﬁrmie Arsim współpracę,
w rezultacie której gmina Czerwieńsk
zostałaby objęta darmowym, bezprzewodowym Internetem za pomocą HotSpotów.
D.B. zdradza nam, że sieć w takim zakresie,
dawałaby jedynie podstawowe usługi jak
możliwość sprawdzenia poczty, czy obejrzenia www oraz używanie komunikatora.
Czy rajcy zdecydują się na taką inwestycję?
Zobaczymy, zwłaszcza że warunki Arsimu
są kuszące (gmina miałaby pokryć jedynie
koszt obsługi i utrzymania urządzeń). Sieci
Internetowe Matrix-Net działają w Płotach,
Brodach, Pomorsku, Nietkowie, Wysokim,
Łężycach oraz w Czerwieńsku. Może warto wspierać lokalne inicjatywy zarówno
mieszkańców jak i przedsiębiorców, dla dobra społeczności lokalnej.
(M.S.)

na niego uwagę. W końcu, gdy siadają
do stołu, a wraz z nimi zaproszona para
szukająca schronienia w wieczór wigilijny, dociera do
nich, czym tak
naprawdę są
Święta Bożego Narodzenia.
Te pełne ciepła
i rodzinnej atmosfery jasełka
przygotowane
przez młodzież
gimnazjalną
pod kierunkiem
księdza Adama
Firaka, doskonale ukazały istotę świątecznego oczekiwania, jedności oraz wartości duchowych. Niezwykle wzruszający
był moment, gdy młodzież po przedsta-

wieniu ruszyła w tłum gości z opłatkiem.
Niejednemu łza się w oku kręciła…
Radosną atmosferę świąt podkreślał cudowny Mikołaj (życiowa rola Krzysztofa
Patrzykąta - wiadomo po kim córki mają
aktorskie talenty!), który rozdał zgromadzonym drobne upominki.
Po części artystycznej przyszedł czas
na wspólną kolację, kosztowanie potraw
wigilijnych przygotowanych specjalnie
przez rodziców gimnazjalistów. Dzięki
temu spotkaniu udało się nam wszystkim
poczuć atmosferę zbliżających
się świąt. Mamy
nadzieję, że takie spotkania
będą kontynuowane w kolejnych latach
i zgromadzą
przy wigilijnym
stole jeszcze
więcej osób.
Dyrekcja
Gimnazjum pragnie serdecznie podziękować Radzie Rodziców za organizację
spotkania wigilijnego.
J. Stanaszek

Przedszkolaki z Czerwieńska były
widocznie bardzo grzeczne w tym roku,
bo w Dniu Mikołajek odwiedziło je aż
dwóch, sympatycznych Mikołajów. Panowie z siwą brodą byli niezwykle oczytani
i wiedzieli jakie bajki zainteresują maluchy. Każdy Mikołaj przeczytał dzieciom
bajkę i przyniósł smakołyki. Wizyta
ucieszyła więc dzieci, które pochwaliły
się swoimi umiejętnościami muzycznymi
przed gośćmi. Przedszkolaki obiecały też,
że będą nadal równie grzeczne. Nauczycielki trzymają je za słowo.
Niewątpliwie jednak bardzo starały
się wypaść dobrze podczas Wigilii, organizowanej w tym roku w każdej grupie,

a najbardziej starały się najmłodsze dzieci
z grupy „Motylków”. Gdy zobaczyły
nakryty uroczyście stół pomyślały, że to
urodziny kogoś i zamiast kolęd zaczęły
z zapałem śpiewać „Sto lat!”. Nauczycielki
miały więc ręce pełne roboty, żeby przedszkolaki zapamiętały choć kilka najważniejszych tradycji świątecznych. Dzieci
dzieliły się opłatkiem, składały jedyne
w swoim rodzaju życzenia, częstowały się
wigilijnymi potrawami, a starsze również
śpiewały, znane kolędy.
Dni świąteczne już minęły i przedszkolaki wkroczyły w kolejny rok tanecznym krokiem, wśród radości płynących
z zabaw karnawałowych.
Życzymy wszystkim szczęśliwego,
pełnego pozytywnych emocji Roku
2011.
B.F.

Świąteczne spotkanie
W naszym gminnym Gimnazjum narodziła się, jak mamy nadzieję, nowa tradycja
- 17 grudnia 2010 roku odbyło się spotkanie wigilijne społeczności gimnazjalnej
- pracowników, rodziców wraz z przedstawicielami władz i instytucji wspierających
działania szkoły.
Inicjatorami spotkania były Rada
Rodziców Gimnazjum z przewodniczącym Ryszardem Frąckowiakiem oraz
dyrektor gimnazjum Magdalena Grysiewicz. Swoją obecnością zaszczycili
nas burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus i przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Jędras. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się również radni gminy,
przedstawiciel dowództwa Jednostki
Wojskowej oraz kierownik hali sportowej
„Lubuszanka”.
Ten niezwykły wieczór zainaugurowany został kolędą „Przybieżeli do
Betlejem pasterze” w wykonaniu chóru

In Solido pod batutą Renaty Antosik.
Wszyscy zebrani ochoczo dołączyli się
do wspólnego kolędowania. Potem hol
gimnazjum, gdzie miała miejsce pierwsza
część uroczystości, zamienił się w scenę
teatralną. Znaleźliśmy się we współczesnym polskim domu, w którym trwały
przygotowania do kolacji wigilijnej. Ujrzeliśmy, jak główny bohater, Radek, stara
się skłonić domowników do wspólnego
przeżywania narodzin Dzieciątka Jezus,
jednakże byli oni obojętni lub za bardzo
zajęci swoimi sprawami, żeby zwrócić

Sprostowanie
W grudniowym numerze „U NAS”
autorką artykułu: „Słów kilka na temat
wyborów” (str. 6) jest Pani Krystyna
Nowakowska, a nie Justyna Nowakowska. Za nieumyślny błąd polegający na
zmianie imienia bardzo przepraszam.
Alina Juncewicz
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Zrozumieć sens Bożego Narodzenia

- Wigilia dla seniorów 2010
Pędzący czas szybko zaciera w naszej świadomości wiele ważnych chwil. Często
umykają one bez refleksji nad ich wielkim znaczeniem w naszym życiu. Powoli
milkną kolędy, usychają gałązki choinek, ale właśnie teraz mamy czas na zadumę
nad mijającym Bożym Narodzeniem.
Wielokrotnie pytamy o prawdziwy
sens tych świąt. Wielu ludziom dobrej
woli z naszej paraﬁi przyświecały słowa
papieża Benedykta XVI: „Nie ma nic
piękniejszego, bardziej naglącego i ważniejszego od obdarzania darmo ludzi
tym, co za darmo dostaliśmy od Boga!
Nic nie może nas zwolnić czy zdjąć z nas
tego odpowiedzialnego i porywającego
obowiązku…”
I stało się. Już po raz kolejny dzięki
wspaniałomyślności i gestowi darczyń-

ców udało się ubogacić święta wielu
naszym parafianom. Radość dzieciom
przyniosło 120 paczek ze smakołykami
i pluszakami. Dla starszych i samotnych
przygotowaliśmy tradycyjną wieczerzę
wigilijną. Nikt wprawdzie nie liczył ile
potraw stanęło na świątecznym stole, ale
nie brakowało na pewno jedzenia i radości
ze spotkania, zatrzymania się na wspólnej
modlitwie. Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się od uroczystej Mszy św. Mimo
trudnych warunków pogodowych ławki
szczelnie wypełniły się zaproszonymi
gośćmi. W jednej
z nich skromnie zasiadła kobieta, która
wszystkim wydała
się znajoma. Dopiero ksiądz proboszcz
rozwiał wątpliwości,
przedstawiając znaną
wszystkim artystkę
estradową ELENI.
Przybyła do nas

Maraton Pisania Listów
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku po raz kolejny brali
udział w Maratonie Pisania Listów Amnesty International. Maraton Pisania Listów odbywa się co roku w weekend, w okolicach Międzynarodowego Dnia Praw
Człowieka (10 grudnia).
Wtedy przez 24 godziny pisane są
ręcznie listy w obronie konkretnych
osób, których prawa zostały złamane. Na
każdą edycję Maratonu przygotowuje się
zwięzłe opisy około 20 ludzkich historii.
Domagamy się zwolnienia więzionych za
przekonania i zaprzestania prześladowania obrońców praw człowieka. Przeciwstawiamy się niesprawiedliwości.
Listy pisane są od 2001 roku. Pomysł
zrodził się w Polsce, podchwyciły go sek-
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cje Amnesty w innych krajach. Obecnie
Maraton jest globalnym wydarzeniem.
W poprzednim roku akcja odbyła się w 50
krajach. W przyszłym roku będzie jednym
z kluczowych wydarzeń obchodów pięćdziesięciolecia Amnesty International.
Nasze listy zapychają system pocztowy,
niektóre ambasady boją się je otwierać.
Uczniowie wiedza, że piszą w obronie
niewinnych ludzi, którzy niesprawiedliwie cierpią. W tym roku bardzo poruszył
ich los laureata pokojowej Nagrody Nobla, Chińczyka Liu Xiaobo. Po raz piąty
w 109 - letniej historii nagrody krzesło
laureata Pokojowej Nagrody Nobla było
puste. Tegoroczny Noblista, chiński
bojownik o prawa człowieka, przebywa
w więzieniu, gdzie odsiaduje wieloletni
wyrok za swą działalność. Uczniowie
pisali w jego sprawie do władz Chin.

mimo trudów podróży, modliła się w skrytości serca, zasiadła wspólnie z innymi
do wieczerzy, a potem zaśpiewała najpiękniejsze kolędy. Jedyną zapłatę, o jaką
poprosiła, była modlitwa za jej ukochaną
córkę. Serca i oczy cieszyły się, widząc
radość zasiadania przy jednym stole
ponad setki ludzi starszych i samotnych,
ELENI i włodarzy naszej gminy.
Organizacja tak doniosłej uroczystości
nie byłaby możliwa, gdyby nie wspaniałomyślność wielu ludzi. Szczególnie gorące
podziękowania kierujemy do sponsorów
(w kolejności alfabetycznej): ARCOBALENO, Pani Antoszczak, Państwo Bieleccy, CPN, Państwo Dzioba, GKRPA,
Państwo Gruszczyńscy, INEX, Państwo
Jędras, Jednostka Wojskowa, LFC,
KOŁO WĘDKARSKIE, Pani Jolanta
Matuszkiewicz - Dyrektor MGOK, Ryszard Nadolny, PKP CARGO, Państwo
Romankiewicz, Samorząd Mieszkańców, Alicja Seweryn, Anna Smolińska,
Szczepan Soporowski, Krzysztof Szopa,
Kazimierz Śliwiński, ZIEL- BRUK.
Ukłony kierujemy także w stronę tych,
którzy całe to ogromne przedsięwzięcie
zaplanowali i zrealizowali.
Dzięki wszystkim wymienionym sens
Bożego Narodzenia stał się jasny i jakże
prosty.
I jak wyśpiewała ELENI życzymy
wszystkim na Nowy Rok „by świat lepszy
był, by w miłości żył”.
Organizatorzy
Uczniowie ZSP Czerwieńsk pisali
także w sprawie ojca Alejandro Solalinde Guerra z Meksyku - katolickiego
księdza. Poświęcił on swoje życie udzielaniu schronienia migrantom. Broni ich
przed grupami przestępczymi, które ich
wykorzystują i znęcają się nad nimi. Ze
względu na jego działalność wielokrotnie
mu grożono. Jego życie jest w niebezpieczeństwie.

W tym roku nasi uczniowie napisali
ponad 70 listów, w obronie niewinnych
ludzi, których historie ich poruszyły.
Koordynatorem akcji w regionie jest zielonogórski klub 4 Róże dla Lucienne.
Jacek Adamczewski

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
„Nie da się ciągle żyć pośrodku, w nieustannym pomiędzy. Czasami, w pewnych
ważnych momentach, trzeba zająć wyraźne i jasne stanowisko”
(Georgio Zevini)
Listopad, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku, miał różne barwy...
Rozpoczął się od zadumy i wspomnień o tych, którzy odeszli. Wiele klas
z wychowawcami, jak i członkowie Klubu
Wolontariatu udali się na cmentarz, gdzie
porządkowali zaniedbane i opuszczone
groby oraz zapalili na nich znicze.
Następnie nadszedł 11 listopada. Dla
uczniów naszej szkoły Narodowe Święto
Niepodległości, było nie tylko lekcją
historii, ale również nauką patriotyzmu.
Klasy piąte przygotowały montaż słowno - muzyczny wzbogacony prezentacją
multimedialną na ten temat. Jak co roku
Poczet Sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w gminnych uroczystościach pod
Pomnikiem Pamięci w Czerwieńsku.
Społeczność szkolna pilnie śledzi
doniesienia o stanie czystości środowiska
przyrodniczego. Od 11 lat jesteśmy, wraz
z Klubem Zdecydowanych Optymistów,
organizatorami imprezy środowiskowej
i sympozjum popularnonaukowego „ Dnia
Czystej Wody”. Ten dzień jest świętem
dla ludzi, którzy widzą potrzebę ochrony
środowiska przyrodniczego. Im więcej
dowiemy się o problemach naszego środowiska, tym lepiej zdamy sobie sprawę
z tego, że nasza planeta nie jest nam dana
w prezencie, z którym możemy zrobić
co chcemy. O ten prezent trzeba zadbać!
Przyroda może sobie poradzi, ale my bez
niej nie będziemy mogli żyć.
25 listopada mieliśmy okazję po raz
kolejny zająć jasne i wyraźne stanowisko
w sprawie ochrony środowiska przed niszczycielską działalnością ludzi. Tym razem
zajęliśmy się czystością powietrza. Tego
dnia odbyła się w naszej szkole dyskusja
panelowa na temat
„Kochasz dzieci - nie pal śmieci”.
Spotkanie miało na celu przedstawienie
problemu, jakim jest spalanie śmieci
w domowych piecach. Próby wyjaśnienia
zagadnienia i omówienia zagrożeń podjęli
się zaproszeni goście. Pani Monika Pietrowicz- Szmyt reprezentująca Gminę
i Miasto Czerwieńsk, pan Piotr Jonczyk
spojrzał na spalanie śmieci ze strony kominiarza, pani Urszula Wąchała-Jędras
pokazała jakie to niesie za sobą skutki
zdrowotne, pan Roman Wasąg omówił
skutki prawne. W imieniu mieszkańców
Czerwieńska zabrał głos pan Andrzej

Rutkowski. Klub Zdecydowanych Optymistów reprezentował pan Marcin
Wojtaszek.
Warto przytoczyć kilka bardzo istotnych faktów. Zgodnie z ustawą o odpadach i kodeksem wykroczeń, zakazane
jest spalanie śmieci (odpadów) w piecach,
kotłowniach domowych i również na wolnym powietrzu. Grożą za to wysokie kary
pieniężne. W trakcie spalania odpadów
(opakowania plastikowe, stare meble,
folia, puszki po napojach, opony, materace) powstają silne toksyczne związki
chemiczne, które przedostają się do środowiska i stanowią dla niego zagrożenie.
Naukowcy obliczyli, że powodu zanieczyszczenia powietrza w krajach Unii
Europejskiej umiera 400 tysięcy osób,
a w Polsce 28 tysięcy rocznie! Dyskusja
w której uczestniczyli reprezentanci klas
pokazała, że wielu mieszkańców uważa,
iż paląc śmieci nic złego nie robi. Nic
bardziej błędnego! To, czy w przyszłości będziemy żyć w miarę czystym, nie
skażonym środowisku, zależy od nas samych - los naszej planety leży w naszych
rękach. Dzięki takim inicjatywom wiemy,
że na nic przydadzą się osiągnięcia całej
ludzkości jeśli zabraknie czystego powietrza, czystej wody, nieskażonych gleb...
Z dużym rozmachem wkroczyliśmy
w grudniową gorączkę oczekiwania na
Święta. Już 1 grudnia uczniowie śpiewający w chórze szkolnym wzięli udział
w następnej edycji Konkursu „Śpiewająca
Polska”. Nasz chór zaprezentował ambitny repertuar i wypadł bardzo dobrze na
tle innych zespołów. Wyróżnieniem dla
szkolnego chóru było zaproszenie i udział
w bożonarodzeniowym koncercie kolęd
i pastorałek w Filharmonii Zielonogórskiej. Potem nadszedł Mikołaj i 6 grudnia
odwiedził naszą szkołę. Wszyscy uczniowie i wychowawcy zostali obdarowani
słodyczami. Dziękujemy sponsorom,

„Mikołajowi i jego pomocnikom” za sprawienie tak miłej i słodkiej niespodzianki.
Dzieci z klas młodszych uczestniczyły
w koncercie mikołajkowym, na który
pojechały do Filharmonii Zielonogórskiej. Wiele klas obejrzało występ Nowosybirskiej Rewii na lodzie pt: Pinokio.
Podziwialiśmy stroje i umiejętności
młodych aktorów. Ich kunszt jazdy na
łyżworolkach zachwycił wszystkich. Im
bliżej świąt, tym bardziej odczuwaliśmy
świąteczną atmosferę. Pojawiły się piękne, własnoręcznie wykonane dekoracje,
rozbłysły światełka na choinkach w salach lekcyjnych i na szkolnym korytarzu.
Dzieci i rodzice okazali wiele hojności
i zgromadzili dużo różnych produktów
spożywczych i słodyczy. Opiekunowie
i członkowie Klubu Wolontariatu wykonali z nich paczki i przekazali najbardziej
potrzebującym. W tym też czasie klasy
II wyszły z inicjatywą zbiórki pieniędzy
i karmy dla schroniska dla zwierząt.
Rodzice upiekli ciasta, które można było
kupić za symboliczną złotówkę.
Kolejny też raz w szkole obchodziliśmy „Dzień Anioła”. Był to dzień inny
od pozostałych. Każdy przy wejściu do
budynku został obdarowany symbolicznym aniołkiem. Tego dnia zamiast
lekcji uczestniczyliśmy w montażu
słowno – muzycznym, przybliżającym
wydarzenia dotyczące narodzenia Jezusa, wysłuchaliśmy kolęd i pastorałek
w wykonaniu naszego chóru. Potem
wraz z wychowawcami przygotowaliśmy
klasowe wigilie. Podsumowano również
akcję „Aniołowie są wśród nas”. Wielu
uczniów zostało wytypowanych przez
rówieśników do „anielskiej nagrody”. Za
swoje dobre postępowanie, empatię i otwartość na drugiego człowieka otrzymali
miano szkolnego „Anioła”.
Ponieważ styczeń to czas życzeń,
uczniowie i Rada Pedagogiczna wszystkim sympatykom i czytelnikom gazetki
„U Nas” życzą wspaniałego i szczęśliwego 2011 roku.
Zoﬁa Blandzi, Wiesława Śliwińska

Pragniemy gorąco podziękować Państwu GRAŻYNIE i LESZKOWI
GROTMANOM za wyjątkowy prezent mikołajkowy – ufundowanie biletów
wstępu na niezwykłą rewię na łyżworolkach w wykonaniu teatru „Bajka”
z Rosji.
Uczniowie klasy integracyjnej – VIa ze Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku wraz z opiekunami i rodzicami.
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Futbolowo na Nowy Rok
Już po raz kolejny w noworoczne południe na stadionie miejskim im. Romana
Winnickiego spotkali się miłośnicy piłki nożnej. Mimo mało sprzyjających warunków (śniegu do pół łydki, na szczęście niezbyt mroźno) po murawie uwijało się
22 zawodników (dwie pełne drużyny) plus sędzia.
I choć spotkanie miało charakter
wybitnie towarzyski i rekreacyjny,
w powietrzu aż gęstniało od emocji…
Na szczęście obyło się bez kontuzji i po

meczu wszyscy zawodnicy w wielkiej
zgodzie udali się do szatni a potem
przywitali Nowy Rok, tradycyjnie,
szklaneczką grzanego wina. Sportowe

zmagania obserwowała, całkiem spora, grupka najwierniejszych kibiców
futbolu.
Który to już raz, podobnie jak miłośnicy piłkarstwa z Krakowa, spotkali się
„nasi”, tym razem na białej, nie zielonej,
murawie w to noworoczne południe?
Według szacunków – już o raz trzydziesty! I również zgodnie z wieloletnią
tradycją – najstarszym zawodnikiem na
boisku był Alojzy Gnatowicz, natomiast najmłodszym był piętnastolatek
Dawid Kaczor. Kto wygrał? Wszyscy.
A konkretnie „NASI” pokonali „Naszych” 4:1. Autorem pierwszego historycznego gola był Marcin Szańczuk,
(oraz czwartego), dwie bramki strzelił
Dawid Kaczor, natomiast honorowego
gola dla „przeciwników” zdobył Mirosław Zawadzki.
Wszystkim piłkarzom życzymy wielu
sukcesów, a ich sympatykom mnóstwa
powodów do świętowania w Nowym,
2011, Roku!
D. Grześkowiak

Sport gimnazjalny
Reprezentacja Gimnazjum brała
udział w ośrodkowym turnieju koszykówki chłopców. Rozgrywki odbyły się 14
XII w Przylepie. Po jednym zwycięstwie
i jednej porażce, nasi zawodnicy zajęli
II miejsce i uzyskali awans do finału
powiatowego. Z kolei 15 XII dziewczęta
i chłopcy uczestniczyli w rozgrywkach
powiatowych w tenisie stołowym. Chłopcy spisali się słabo i zajęli VI miejsce.
Natomiast dziewczęta zagrały znacznie

lepiej i zajęły miejsce II. Niestety – do
wyższego szczebla rozgrywek awansowała tylko jedna drużyna…
Finał ośrodkowy piłki ręcznej
chłopców czeka nas 19 I w Nowogrodzie Bobrzańskim. Mamy wielką nadzieję, że chłopcy zagrają na wysokim
poziome i uzyskają awans do finału
powiatowego. Dziękujemy wszystkim
zawodnikom za godne reprezentowanie naszej szkoły i życzymy dalszych
sukcesów!
W. Dwornicki

Dzielimy się sercem
Mały wolontariat w Publicznej Szkole Podstawowej w Nietkowie trwa od wielu lat.
Szczególnie prężnie działa Samorząd Uczniowski. Chętni uczniowie pod opieką p.
Elżbiety Kozak i p. Beaty Chłopik organizują charytatywne akcje.
Od 8 lat przeprowadzamy akcję „Góra
Grosza”, włączając się tym samym do
ogólnopolskiej zbiórki pieniędzy na rzecz
dzieci z domów dziecka. W grudniu trwała rywalizacja klasowa, uczniowie wraz
z wychowawcami i oczywiście swoimi
rodzicami zbierali grosz do grosza, aby
usypać jak największy stos. Okazało się,
że szczególnie dużo serca włożyły w to
najmłodsze klasy. W tym roku zwyciężyła
kl. IIIa z wychowawczynią p. Teresą
Wasiak, która uzbierała 85 zł, co dało
5,67 zł na jednego ucznia, II miejsce zajęła klasa IIIb, a III miejsce kl. I. Wszyscy
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uczniowie naszej szkoły zebrali 360,72 zł.
Bardzo cieszymy się z udanego przedsięwzięcia, dzieci pokazały wielkie serce.
Kolejną owocną inicjatywą jest współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w Zielonej Górze, która trwa od ubiegłego roku.
Wiosną 2010 r. przekazaliśmy dla zwierzaków karmę, którą przynieśli uczniowie.
Pani kierownik schroniska była bardzo
zadowolona, bo potrzeby są wielkie, a koty
i psy wciąż czekają na dobrych ludzi. Podczas spotkania w schronisku okazało się,
że bezdomne koty, zwłaszcza te z miasta,
potrzebują „domków”, w których mogłyby

się schronić przed zimnem. Uczniowie PSP
w Nietkowie od razu podjęli inicjatywę
i w czasie zajęć pozalekcyjnych wykonali
piętnaście takich „domków” z kartonów,
styropianu i folii. Oprócz Samorządu
Uczniowskiego zaangażowały się też
wszystkie klasy z wychowawcami, a Paulina Połczyńska z kl. VI sama wykonała
w domu solidne i ładne budki. To zadanie
dało dzieciom wiele satysfakcji, a przy
tym jeszcze bardziej uwrażliwiło na los
naszych czworonożnych przyjaciół. Ale
to nie wszystko... Obecnie w naszej szkole
trwa zbiórka suchej karmy i puszek dla
kotów i psów pod hasłem „Paczka dla
zwierzaczka”. Czekamy na dary do końca
stycznia. Zwierzaki liczą na nas!
Elżbieta Kozak

Ukłon w stronę Złotych Jubilatów
Urząd Stanu Cywilnego w Czerwieńsku ma zaszczyt poinformować naszych czytelników, że w roku 2010 jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego na terenie gminy
Czerwieńsk obchodzili następujący jubilaci:

1. Zofia i Stanisław Biruk z Lasek
2. Jadwiga i Józef Dudkowiak z Czerwieńska
3. Barbara i Zdzisław Kociemba z Czerwieńska
4. Janina i Czesław Kursa z Wysokiego
5. Sabina i Józef Motylica z Nietkowa
6. Helena i Józef Niewiarowscy z Czerwieńska
7. Janina i Władysław Towpik z Lasek
8. Renata i Ignacy Staszyk z Leśniowa Wielkiego
9. Zofia i Eugeniusz Wikiera z Bródek

Renata i Ignacy Staszyk z Leśniowa Wielkiego

Helena i Józef Niewiarowscy z Czerwieńska

Inicjatorem uroczystości jest kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Czerwieńsku. Ustaliła pary zamieszkujące
na terenie naszej gminy, które w roku
1960 zawarły związek małżeńskie
i wystąpiła do kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie
jubilatom medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie.”
Biorąc pod uwagę sugestie jubilatów, ich stan zdrowia, w dniach 24, 25
i 26 listopada szanownych jubilatów
w ich domach odwiedził Burmistrz
Czerwieńska Piotr Iwanus, Sekretarz
Urzędu Ewa Kwiecień oraz kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Pani Halina
Walkowiak.
Aktu dekoracji dokonał Burmistrz
Czerwieńska. Były kwiaty, gratulacje oraz
małe świąteczne upominki. Odwiedzinom
towarzyszyło wzruszenie.
Odznaczeni to osoby starsze, często
znane w naszym środowisku, mają-

ce ogromne doświadczenie życiowe.
W większości nie liczyli na to, że ktoś
będzie o nich pamiętał, toteż spotkało ich
przyjemne zaskoczenie.
Samorządy gminne dbają nie tylko
o ludzi młodych i czynnych zawodowo
lecz również pamiętają o seniorach,
a szczególnie tych, którzy swoim życiem
dali świadectwo trwałości małżeństwa
i rodziny.
Z okazji 50 rocznicy ślubu składam
Wam dostojni jubilaci wyrazy głębokiego szacunku i uznania za Waszą
wytrwałość i zgodność pożycia małżeńskiego. Życzę jednocześnie dużo
zdrowia i pogody ducha, kolejnych
słonecznych lat wspólnego pożycia
małżeńskiego spędzonych w atmosferze
miłości i życzliwości Waszych najbliższych i przyjaciół.

Janina i Władysław Towpik z Lasek

Zoﬁa i Stanisław Biruk z Lasek

Halina Walkowiak
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Sabina i Józef Motylica z Nietkowa

Barbara i Zdzisław Kociemba z Czerwieńska

Jadwiga i Józef Dudkowiak z Czerwieńska
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Padł rekord!!!
7283,46 zł dokładnie tyle zebrali czerwieńscy wolontariusze Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy podczas XIX finału. Dzięki pomocy i ofiarności wielu mieszkańców Czerwieńska dzieci cierpiące na schorzenia nefrologiczne i urologiczne
otrzymają nowy sprzęt.
Niesprzyjająca aura nie pokrzyżowała planów wolontariuszy, którzy ochoczo zabrali się
do zbierania pieniędzy na szczytny cel Orkiestry. Podobnie jak w poprzednich latach byli
to uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum a także przedszkola. Świetnie sprawdziły się
w roli koordynatorek zbierania i liczenia pieniędzy nauczycielki Dorota Budeń i Hanna
Borowczyk. Bez nich tak dokładnie i tak szybko nie byłoby wiadomo ile pieniędzy zostało
zebranych. Tradycyjnie koncerty zgromadziły mieszkańców Czerwieńska w kawiarence
„U Leona”. Imprezę tradycyjnie zorganizował Klub Zdecydowanych Optymistów.
W tym roku zaprezentowały się zespoły śpiewacze „Rapsodia” z Lasek, „Cantilena” z Czerwieńska, „Malinki” z Nietkowa, nie mogło zabraknąć zespołu „Power‘64” i Formacji Artystycznej „Sześciopak”. Niespodzianką był występ dziewcząt
„Vertigoshow” i chłopców „Siwolk”. W krótkich przerwach między zespołami
przeprowadzano aukcje na rzecz Orkiestry. Wylicytowano m.in. koszulkę 19 ﬁnału,
kubek WOŚP, notesy, kalendarze, obraz, torby i plecaki. Hitem licytacji był worek…
węgla (!!!) przekazany ostatecznie gospodarzowi Kawiarenki panu Mirosławowi
Kędzierskiemu, któremu bardzo dziękujemy, że chciał nas po raz kolejny gościć
i udzielił pomocy w organizacji imprezy. O 20.00 rozpoczął się pokaz sztucznych
ogni – „Światełko do nieba”. Dzięki ﬁrmie „Jorge” i panu Michałowi Kowalskiemu.
Wszyscy byli pod wrażeniem przepięknej gry świateł.
Już po raz dziesiąty orkiestrę poprowadził szef sztabu - Piotr Bykowski. W historii Finałów Orkiestry w Czerwieńsku tylko raz padła większa kwota, ale wówczas
imprezy odbywały się w całej gminie stąd i kwota była większa - choć nieznacznie.
Tegoroczny rekord Orkiestry cieszy tym bardziej, że tym razem zrezygnowano z wielu
tak zwanych imprez towarzyszących. Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny udało
się zorganizować i przeprowadzić tę piękną akcję, która na stałe już wrosła w kalendarz i co roku otwiera nasze serca na pomoc innym. Akcja pokazuje jak niewielkim
nakładem środków, można zdziałać tak wiele.
Bardzo serdecznie, jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy nam pomogli w organizacji Orkiestry, wolontariuszom, władzom miasta, pracownikom Hali Sportowej
„Lubuszanka” z jej kierownikiem Lubomirem Rotko, darczyńcom, sponsorom,
wielu, wielu osobom, których nie sposób tutaj wszystkich wymienić.
PeKaBe

