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w czerwcu
02.06. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku.
03-05.06 – w Rothenburgu k. Lucerny (Szwajcaria) odbyła się
Spartakiada Rot(h)enburgów.

04.06. – rozstrzygnięto II edycję konkursu „Laur Gospodarności”. Gmina Czerwieńsk otrzymała wyróżnienie w kategorii
„Rozwój Kapitału Społecznego”. Na uroczystej gali, która odbyła się na Zamku Królewski w Warszawie Gminę Czerwieńsk
reprezentowała sekretarz Ewa Kwiecień.
04.06. – Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak złożyła wizytę w firmie LfC. Zarówno w Czerwieńsku, jak
i w Zielonej Górze spotkała się z prezesem Lechosławem Ciupikiem, który zaprezentował pani marszałek możliwości badawcze
tworzonego laboratorium bio-inżynierskiego.
06.06. – w kawiarence „U Leona” w Czerwieńsku wystąpił
kabaret Tiruriru. Organizatorem konceru był Klub Zdecydowanych Optymistów.
07.06. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się spotkanie wszystkich sołtysów z Gminy Czerwieńsk.
08.06. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego.
09.06. – w Czerwieńsku odbyło się walne zgromadzenie
spółki POMAK.
10.06. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w posiedzeniu
Powiatowej Rady Zatrudnienia.
13.06. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
14.06. – w czerwieńskim ratuszu odbył się zjazd przewodniczących rad miast i gmin z całego województwa lubuskiego.
15.06. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
17.06. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w XXXVI
Konferencji Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „SprewaNysa-Bóbr”. Został wybrany do składu Komisji Rewizyjnej
Euroregionu.
19.06. – w Będowie odbyły się uroczystości z okazji 130 rocznicy wybudowania
kościoła.
20.06. – z roboczą wizytą w Czerwieńsku
przebywał Stanisław Tomczyszyn – Członek
Zarządu Województwa Lubuskiego.
22.06. – we wszystkich szkołach na terenie
Gminy Czerwieńsk odbyły się uroczyste apele z okazji zakończenia roku szkolnego.
25.06. – w kawiarence „U Leona” odbył się wieczór z kabaretem Babeczki z rodzynkiem. Organizatorem koncertu był Klub
Zdecydowanych Optymistów.
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29.06. – odbyła się VI Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Podczas jej trwania radni rozpatrzyli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok i dokonali jego oceny. Rada udzieliła absolutorium Burmistrzowi Czerwieńska. Radni podjęli
następujące uchwały: w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010; w sprawie absolutorium z wykonania
budżetu za rok 2010; w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Miasta Zielona Góra; w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zielona Góra o statusie miejskim; w sprawie
zabezpieczenia wekslowego przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; w sprawie zmian budżetu
i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2011; w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwieńsk
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011
– 2023; w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone
przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; w sprawie ustalenia cen urzędowych za
usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy
Czerwieńsk; w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości: Sycowice, Płoty, Laski; w sprawie nadania nazwy
ulic na terenie wsi Płoty; w sprawie zatwierdzenia zmiany
Planu Odnowy Miejscowości Sudoł; w sprawie stwierdzenia,
że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi
Płoty nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk;
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Płoty; w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w obrębie wsi Płoty nie narusza ustaleń studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Czerwieńsk; w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w obrębie wsi Płoty; w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zagórze
nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk; w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Zagórze; w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego wsi
Płoty nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk;
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Płoty; w sprawie opinii do wniosku Nadleśnictwa Zielona Góra, znak: CG-ZP-7024-04/11 z dnia 11
kwietnia 2011 r. dotyczącego uznania lasów za ochronne, będących w zarządzie Nadleśnictwa Zielona Góra, a położonych
w Gminie Czerwieńsk, woj. Lubuskie; w sprawie powołania
komisji do opiniowania kandydatur na ławników.
30.06. – Burmistrz Piotr Iwanus został delegatem „Związku
Celowego TUW Gminy Lubuskie” na walne zgromadzenie,
które odbyło się w Warszawie.
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Transgraniczne Wiejskie
Spotkania Partnerskie
Projekt „Transgraniczne wiejskie spotkania partnerskie” na stałe już wpisał
się w kalendarz imprez gminnych i w roku bieżącym miał swoją piątą edycję.
Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Czerwieńsku.
Głównym założeniem tego przedsięwzięcia jest zorganizowanie cyklu
partnerskich spotkań plenerowych,
podczas których przedstawiciele rad
sołeckich, kół gospodyń wiejskich

oraz inne organizacje wiejskie z gminy Czerwieńsk i Drebkau (partnerska
gmina w Niemczech) podczas wspólnej
zabawy i rywalizacji sportowej, mogą
wymieniać się doświadczeniami na
temat funkcjonowania takich jednostek
w strukturach swoich gmin.
Imprezy odbywały się od 21 maja
do 25 czerwca na terenie poszczególnych wsi naszej gminy i tradycyjnie
już, zgromadziły całe rzesze amatorów
rozrywki, mogących podziwiać podopiecznych niemal wszystkich placówek kulturalnych z terenu naszej gminy
oraz gminy Drebkau, a także brać udział

w zmaganiach sportowych w Turnieju
Polska – Niemcy. W tym roku nowością
był plener malarski, w trakcie którego
partnerzy wykazać się mogli talentami plastycznymi, tworząc wspaniałe
dzieła, nawiązujące
do tematyki każdej
z imprez.
Projekt „Transgraniczne wiejskie
spotkania partnerskie” był współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Polska –
woj. Lubuskie – Brandenburgia 2007
–2013, Funduszu Małych Projektów
Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr
oraz budżetu państwa. Realizacja
tego projektu nie byłaby możliwa bez
ogromnego zaangażowania wielu ludzi,
którym tę drogą składamy serdeczne
podziękowania. Serdecznie dziękujemy
szkołom i przedszkolom za przygotowanie programów scenicznych, Radom
Sołeckim, które wspomagały nas w naszych działaniach. Firmie POMAK
za wszechstronną pomoc. Wielkie
dzięki dla wszystkich naszych małych
i dużych artystów za wspaniałe poka-

zy taneczne. Zespołom śpiewaczym:
Melodii z Płotów, Cantilenie oraz
grupie Szcześciopak z Czerwieńska,
Leśniowiankom z Leśniowa, Rap-

sodii z Lasek, Nietkowiankom oraz
Malinkom z Nietkowa, Zaodrzankom
z Nietkowic za uświetnienie naszych
imprez swoim śpiewem.
Jolanta Matuszkiewicz
Dyrektor MGOK Czerwieńsk
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Samorząd postawił na rodzinę
- półroczne podsumowanie
Gmina Czerwieńsk bierze czynny udział
w Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na
rodzinę”.
Celem kampanii jest zwrócenie uwagi
społeczeństwa na rolę silnych więzi rodzinnych w proﬁlaktyce uzależnień, jak
również szerzenie idei pielęgnowania wartości rodzinnych. Główne działania kampanii to organizacja spotkań z mieszkańcami Gminy oraz przekazywanie społeczności lokalnej materiałów edukacyjnych
i promocyjnych. Równocześnie celem
podejmowanych działań jest wskazanie
mieszkańcom lokalnych instytucji i organizacji udzielających pomocy rodzinom, w których
występuje problem
uzależnień lub przemocy. W ramach
realizacji kampanii
pakiet materiałów
edukacyjnych rozesłano do szkół,
Ośrodka Pomocy
Społecznej. Broszury, ulotki umieszczono również w miejscach dostępnych dla
interesantów w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta Czerwieńsk.
Kampania „Postaw na rodzinę” to
instrument wspierania oddziaływań proﬁlaktycznych. Kampania nie zastępuje
szkolnej i pozaszkolnej profilaktyki programów wymagających odpowiedniej
liczby godzin, poddających się ewaluacji,
o potwierdzonej naukowo skuteczności.
Kampania może jednak - i powinna! – słu-
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żyć pomocą w przekazywaniu ważnych
informacji o roli rodziny w proﬁlaktyce
i w promowaniu odpowiedzialnego rodzicielstwa.
W Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czerwieńsku w dniu 28.01.2011 r. (zaraz po zgłoszeniu Gminy Czerwieńsk do
udziału w kampanii ,,Postaw na Rodzinę”), grupa młodzieży objęta pomocą socjoterapeutyczną pod opieką nauczycieli,
zorganizowała dla całej szkoły ,,Niebieski
Dzień - dzień bez
przemocy w szkole i w rodzinie’’.
W ramach tego
dnia, uczniowie
przeprowadzili
jako liderzy w klasach pierwszych
i drugich warsztaty dotyczące problemu przemocy.
W klasach trzecich, po emisji filmu
„Nasza klasa”, została przeprowadzona
debata z udziałem psychologa, pedagoga, policjantów i zaproszonych gości.
Uczestnicy wspólnie uznali, że w rozwiązywaniu problemów najważniejszy
jest dialog zarówno z rówieśnikami,
rodzicami, rodzeństwem oraz dziadkami.
Podsumowaniem dnia były konkursowe
projekcje multimedialne, dotyczące
problemu przemocy w rodzinie, z punktu
widzenia dziecka. Na zakończenie dnia,

uczniowie Gimnazjum na znak protestu
przeciwko przemocy, wypuścili w stronę
nieba niebieskie balony.
Następnie 16 kwietnia 2011 r. w ramach projektu „Z kulturą i tradycją ku
Integracji” Miejsko – Gminny Ośrodek
Kultury w Czerwieńsku i Gimnazjum
w Czerwieńsku zorganizowali kiermasz
świąteczny połączony z promocją Gimnazjum pn.: „Gimnazjum dla Rodziny”.
W kiermaszu uczestniczyły również
instytucje wspierające rodzinę takie
jak: Stowarzyszenie Baba, CIVI Sun,
Towarzystwo Rozwoju Rodziny, Pomoc
Ofiarom Przemocy w Rodzinie /AA/.
Dodatkowo pomocą służył psycholog
i doradca zawodowy.
W dniu 13 kwietnia 2011 r. w Płotach
Niepubliczna Szkoła Podstawowa przygotowała „Podwieczorek edukacyjny”
– warsztaty Rodzice – Dzieci.
Natomiast w maju 2011 r. odbyła
się „Artystyczna Majówka w Płotach”
- warsztaty rodzinne. Został ogłoszony
również gminny konkurs na wierszyki
pisane językiem dziecka,i wydany zostanie
tomik z wierszami pt. „Cisza Rodzinna”
w nakładzie 500 szt.
W czerwcu 2011 r. w Gimnazjum
w Czerwieńsku odbył się gminny turniej
rodzinny pt. „Mój starszy brat, moja starsza
siostra”. Dodatkowo wolontariusze udzielali w Szkołach Podstawowych korepetycji
- konsultacji przedmiotowych.
W miesiącach: wrzesień, październik,
listopad 2011 r. przeprowadzony zostanie
konkurs plastyczno – literacki pn. „Rodzina w słońcu”.

Ważne dla prowadzących
działalność gospodarczą
Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej
CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Jakie to rodzi konsekwencje dla prowadzących działalność gospodarczą?
Wchodzące w życie z dniem 1 lipca
2011 roku zmiany w ustawie z dnia 2
lipca 2004 roku o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz.
1447) (ustawa o sdg), przewidują nowe
regulacje dla organów administracji
obsługujących przedsiębiorców. Są one
związane z uruchomieniem Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG), a także dotyczą obowiązków w zakresie udzielania
informacji poprzez Pojedynczy Punkt
Kontaktowy (PPK).
Od 1 lipca ewidencja podmiotów gospodarczych nie będzie już leżeć w gestii
organów gmin, ale Ministra Gospodarki,
który będzie odpowiedzialny za prowadzenie CEIDG.
Gminy mają czas na przeniesienie
ewidencji do końca 2011 roku. Od 1
lipca 2011 roku organy gmin nadal będą
mogły przyjmować wnioski o wpis do
CEIDG składane tradycyjną metodą, ale
będą zobligowane do przekształcania
ich w formę elektroniczną i wysyłania
do CEIDG. Wszyscy, którzy zamierzają
otworzyć działalność gospodarczą mogą
to uczynić także drogą elektroniczną. Na
stronie internetowej www.czerwiensk.pl
znajdują się linki do tych dokumentów
oraz instrukcje ich wypełnienia.
Jakie obowiązki na organy gminy
nakłada ta nowelizacja?
1. Mimo wprowadzenia elektronicznej
formy bezpośredniej rejestracji przedsiębiorców w CEIDG, organy gmin nadal
będą przyjmowały zgłoszenia rozpoczęcia
działalności gospodarczej w tradycyjnej
formie. Przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek o wpis do CEIDG osobiście
albo listem poleconym.
2. Istniejący dotychczas obowiązek
weryfikacji treści wniosku o wpis do
CEIDG przez organ gminy został zniesiony (nowe brzmienie art. 26 ust. 1-4
ustawy o sdg). Organ gminy potwierdza
tożsamość wnioskodawcy składającego
wniosek, a także za pokwitowaniem
przyjęcie wniosku. Zredukowanie obowiązków gmin dotyczy także sytuacji,
w której we wpisie do CEIDG zostają

wykryte dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.
3. W nowym brzmieniu art. 35 ust.
1 ustawy o sdg, w przypadku, gdy wpis
zawiera dane niezgodne z rzeczywistym
stanem rzeczy, Minister Gospodarki
wzywa przedsiębiorcę do dokonania
odpowiedniej zmiany. Przedsiębiorca ma
siedem dni, od momentu doręczenia wezwania, na dokonanie owej zmiany. Jeśli
mimo tego wezwania, przedsiębiorca nie
dokona zmiany swojego wpisu, Minister
Gospodarki może wykreślić tego przed-

siębiorcę z CEIDG, o czym poinformuje
go nie później niż następnego dnia roboczego drogą elektroniczną. Wykreślenie
przedsiębiorcy z CEIDG odbywa się
w drodze decyzji administracyjnej.
4. Właściwe organy administracji
będą, jak dotychczas, zobowiązane do
udzielania informacji dotyczących różnych aspektów prowadzenia działalności
gospodarczej, składanych w formie zapytań do PPK. Jednak nowe przepisy wyznaczyły termin 7 dni roboczych na odpowiedź
na wniosek przedsiębiorcy o udzielenie
informacji (dotychczas termin ten określony
był w art. 22c ust. 4 ustawy o sdg sformułowaniem „niezwłocznie”). W przypadku
spraw wymagających konsultacji z innymi
organami właściwymi, termin ten może być
przedłużony do 14 dni roboczych. Jeżeli
wniosek o udzielenie informacji jest błędny,
nieuzasadniony lub zawiera braki, właściwy
organ jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym wnioskodawcę.
A.S.

POMAK w internecie
Do lokalnego grona korzystających z dobrodziejstw internetu dołączył właśnie
czerwieński POMAK.
Działa już całkiem ładna strona internetowa tego przedsiębiorstwa. Proste
i funkcjonalne menu łatwo kieruje użytkowników do potrzebnych materiałów.
Ciekawym elementem strony jest możliwość zarejestrowania się na stronie osób
korzystających z sieci wodociągowej,
administrowanej przez POMAK. Każdy,

kto rozlicza się z ﬁrmą, sam może po
zalogowaniu i podaniu stanu licznika
kontrolować na bieżąco prawidłowość
rozliczeń drogą elektroniczną. Strona
oczywiście w miarę potrzeb będzie
rozwijana i udoskonalana, aby korzystającym z usług POMAK ułatwić kontakt
z ﬁrmą.
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Akcja Lato z MGOK
po hasłem
„Pociąg do radości”
MGOK w Czerwieńsku w ramach Akcji Lato 2011 zorganizował warsztaty dla dzieci
z wiejskich świetlic naszej gminy.
Bogaty program edukacyjno-artystyczny pod hasłem „Pociąg do radości”
rozwijał kreatywność i wyobraźnię. Instruktorzy z praktykantami Uniwersytetu
Zielonogórskiego z Animacji Kultury zaproponowali różnorodne ciekawe formy
spędzania czasu. Dzieci zapoznały się z
różnymi technikami sztuk plastycznych:
batikiem i body painting, poznały beat
boks i break dance, rozwijały swoje talenty w programie X-Factor, uczyły się
śpiewu i brały udział w licznych wesołych
konkursach sportowych. Podopieczni
świetlic wiejskich w Płotach i Laskach integrowały się na wspólnych wypadach na
basen do Czerwieńska, gdzie rozgrywały
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pasjonujące mecze piłki plażowej (dziękujemy za gościnę Panu Mirosławowi
Kędzierskiemu). Maluchy z Dobrzęcina
i Lasek pojechały do Cinema City w Zielonej Górze na zabawny ﬁlm animowany
„Auta2” w 3D.
We wszystkich świetlicach wiejskich
należących do MGOK-u zorganizowano
ciekawe formy wypoczynku: ogniska,
wycieczki rowerowe, turnieje i różnorodne zabawy. Spotkania te dostarczyły
dzieciom niezapomnianych wrażeń.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli
nasze działania na rzecz dzieci.
Organizatorzy

RANKING SAMORZĄDÓW 2011

Gmina Czerwieńsk w czołówce
W czerwcu 2011 roku Rzeczpospolita
ogłosiła wyniki I etapu konkursu pn. „Ranking Samorządów Rzeczpospolitej 2011”.
Zostały wybrane miasta i gminy, które
w latach 2007 - 2010 najlepiej radziły sobie
ﬁnansowo i jednocześnie najwięcej w tym
czasie inwestowały. Gmina Czerwieńsk,
w kategorii gminy miejsko - wiejskie
uplasowała się na 9 pozycji, na 250 sklasyﬁkowanych gmin. Przy ocenie Kapituła
Konkursu brała pod uwagę i przyznawała
odpowiednią ilość punktów za:

- dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne)
w przeliczeniu na jednego mieszkańca
w latach 2007 - 2010,
- wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach
2008 - 2010 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta,
- zadłużenie samorządu w stosunku do
dochodów w latach 2007 - 2010,
- nadwyżkę operacyjną w stosunku do
dochodów w latach 2007 - 2010,

Sięgać po marzenia
Agnieszka Włosińska ukończyła Gimnazjum im. Jana Pawła II z trzecią lokatą.
Uczestniczka i laureatka wielu konkursów, o których pisano na łamach „U nas”.
Opowieści Agnieszki o sobie wysłuchał Dariusz Grześkowiak.
Mieszkam w domu koloru słonecznika, przy ulicy Wiosennej, w Czerwieńsku – odkąd pamiętam. Tu chodziłam do przedszkola, do szkoły
podstawowej, również do gimnazjum,
do ulubionej i nieprzewidywalnej klasy
III a. Znak zodiaku – Koziorożec, ale
czy to ma znaczenie?
Mam doprawdy wiele zainteresowań,
rzekłabym nieskromnie – jak człowiek
renesansu: od jazdy konnej po szachy.
Lubię jednak bardziej od gargulków
(gra czarodziejów z Harry’ego Pottera)
wyżywać się na strunach wiolonczeli
lub po prostu czytać książki. Muzyka?
Szczerze mówiąc, najczęściej słucham
muzyki wydobywającej się z własnego
instrumentu, lecz podoba mi się również
muzyka ﬁlmowa. Przynajmniej tam wiolonczeliści nie rzępolą (śmiech).
A gdy tylko uda mi się wreszcie
złapać trochę wolnego czasu, to lubię
wziąć ołówek i szkicować kolejne
konie i elfy lub zajrzeć do świata
książkowych postaci. Moim literackim
czy filmowym bohaterem jest Andrzej
Kmicic. Dlaczego? Bo każdy powinien
przeżyć przemianę swego charakteru
na lepsze. Dlatego jest mi bliskie:
„Niemożliwe? Nie, tylko nieprawdopodobne”.
Oczywiście już w przedszkolu
wiedziałam, kim chciałabym zostać,
ale dziś sprawy stoją nieco inaczej…
Może nie będę twórcą kociołków, ale
wizja przyszłego zawodu jakoś mnie

nie oświeciła. Poczekamy i po prostu
zobaczymy. Nie chcę jednak zbyt niskiej poprzeczki. Dlatego chciałabym
zostać uczennicą zielonogórskiej „piątki”. Czemu? Hmm… Jedni mówią:
przeznaczenie, a drudzy: chce mi się
i już! (śmiech)
Uczestniczyłam w wielu różnych
konkursach, ale tyle ich było, że trudno
spamiętać. Najwięcej osiągnięć miałam
w konkursach literackich. A bardzo miłym przeżyciem były zawsze konkursy
recytatorskie. To taka odskocznia od
rzeczywistości, możliwość „zaznania”
fragmentu sztuki.
Staram się zawsze skupić na zadaniu, które wykonuję. Gdy piszę powieść, muszę „wpasować się” w tamten
świat, stanąć pośrodku rozgrywanych
wydarzeń, czuć emocje bohaterów, ich
gniew czy radość, ich gesty i twarze.
Ich samych. W tym pomaga mi moja
mocna strona – moja wyobraźnia.
I poczucie, że wszystko może być
fascynujące, mniej lub bardziej, ale
zawsze. Natomiast czasami bywam
złośliwa. Muszę w porę powstrzymać
chęć rzucenia złośliwego komentarza,
gdyż ulec pokusie oznacza poddać się
słabości, a tego z pewnością nie chcę.
Moim rówieśnikom chciałabym powiedzieć, by nie wahali się wyznaczać
sobie wysokich celów. Jeśli ktoś czeka,
aż będzie gotowe, to może czekać całe
życie. I że nie ma przeciętnych dni.
Każdy jest tym jedynym, tym, na który

- dynamikę wzrostu dochodów własnych
w latach 2007 - 2010,
- relację nakładów inwestycyjnych do
przyrostu zadłużenia w latach 2007
- 2010,
- dynamikę wzrostu wydatków ogółem na
jednego mieszkańca w wybranych działach
w poszczególnych latach 2007 - 2010:
transport, łączność i ochrona środowiska.
To zaszczytne miejsce zakwaliﬁkowało naszą Gminę do udziału w II etapie
Konkursu.

się czeka i tym, który trwa tylko dziś.
I dlatego jest najpiękniejszy na świecie.
A wszyscy – i dorośli, i my – powinni
zwracać się do siebie życzliwiej.
Rodzina? Nawet tuzinami zdań nie
jestem w stanie o niej opowiedzieć. Więc
krótko – bardzo ją kocham!!! I pragnę
podziękować moim przyjaciółkom, które wciąż podlewają moją wyobraźnię,
czyniąc z niej nieprzeniknioną, zieloną
dżunglę. Słowo „dziękuję” powinni
usłyszeć też moi najbliżsi, którzy od
zawsze podtrzymywali mnie na duchu.
I moi nauczyciele, a zwłaszcza wychowawczyni, pani Małgorzata Galik,
która pomagała mi w tej mojej dżungli
odnaleźć najpiękniejsze kwiaty.
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Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

UCHWAŁA NR VI/43/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania ﬁnansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.
U. t. j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) w związku z art. 270 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o ﬁnansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240 z późn. zm.2) - uchwala się, co następuje:
§1. Rada Miejska w Czerwieńsku rozpatrzyła i zatwierdza sprawozdania ﬁnansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
rok 2010.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR VI/44/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie
gminnym (Dz. U. t. j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) w związku
z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o ﬁnansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2) ) - uchwala się, co następuje:
§1. Rada Miejska w Czerwieńsku, po zapoznaniu się z dokumentami,
o których mowa w art. 271 ust. 1 ustawy o ﬁnansach publicznych
oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium, udziela absolutorium za rok 2010
Burmistrzowi Czerwieńska.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR VI/50/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Na podstawie art. 14 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.1) uchwala
się, co następuje:
§1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych w zakresie realizacji programu
wychowania przedszkolnego obejmującego podstawę programową
wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5
godzin dziennie na zasadach określonych w statutach przedszkoli.
§2. Świadczenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, wykraczające
poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
są odpłatne. W trakcie jednej godziny świadczeń opiekuńczo-wychowawczych udzielanych przez przedszkole, w czasie przekraczającym
5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej, realizowana jest opieka i zajęcia wspierające prawidłowy rozwój dziecka,
zawierający w szczególności elementy:
1) działań opiekuńczych dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości
dziecka, zapewniających mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć
w przedszkolu i poza przedszkolem:
a) przygotowanie miejsca do zabaw, wypoczynku i snu dziecka,
b) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad wypoczywającym
dzieckiem,
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c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych,
indywidualnych zabaw na wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw.
2) zajęć przygotowujących dzieci do udziału w przedszkolach oraz
środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,
3) zajęć umożliwiających realizację programów autorskich i innowacji
poszerzających podstawę programową,
4) gier i zabaw dostosowanych do wieku i możliwości dziecka.
§3. Ustala się opłaty za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w § 2 udzielanych w czasie
godzin pracy przedszkola w wysokości 2,50 zł (słownie: dwa złote
50/100) i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

UCHWAŁA NR VI/55/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie nadania nazwy ulic na terenie wsi Płoty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 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) ) uchwala się, co następuje:
§1. 1. Nadaje się nazwę Rajska ulicy usytuowanej na działkach oznaczonych w ewidecji gruntów i budynków numerami: 77/9, 77/59, 77/33,
75/6 położonych w obrębie wsi Płoty.
2. Nadaje się nazwę Srebrzysta ulicy usytuowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 77/13, 77/15
położonych w obrębie wsi Płoty.
3. Nadaje się nazwę Tęczowa ulicy usytuowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 77/28, 77/16
położonych w obrębie wsi Płoty.
4. Nadaje się nazwę Leśny Zakątek ulicy usytuowanej na działkach
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 75/18, 75/30
położonych w obrębie wsi Płoty.
5. Nadaje się nazwę Leśny Zaułek ulicy usytuowanej na działkach
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 69/48, 75/6
położonych w obrębie wsi Płoty.
§2. Przebieg ulic opisanych w § 1 przedstawia mapa stanowiąca załącznik do uchwały.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

UCHWAŁA NR VI/66/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie powołania komisji do opiniowania kandydatur na
ławników.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1) ) i art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju
sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1010 z późn. zm.2) ) uchwala
się, co następuje:
§1. 1. Powołuje się Komisję Infrastruktury Społecznej i Porządku
Publicznego Rady Miejskiej w Czerwieńsku do przeprowadzenia postępowania opiniującego kandydatury na ławników do Sądu Rejonowego
i Okręgowego w Zielonej Górze.
2. Opinie o kandydatach należy przedstawić Radzie na jej październikowej sesji.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska,
przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz przewodniczącej Komisji
Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szkoła w UNESCO
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku dołączyła do elitarnego
grona Szkół Stowarzyszonych UNESCO. To wielkie wyróżnienie jest efektem ponad
dwuletnich starań o przyjęcie szkoły do tego stowarzyszenia, w którym uczestniczy
dziś ponad 9000 instytucji oświatowych ze 180 krajów na całym świecie.
UNESCO to Organizacja Narodów
Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki
i Kultury, której podstawowym celem jest
wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki,
a także wzbudzanie szacunku dla praw
człowieka, bez względu na kolor skóry,
status społeczny i religię. Jednym z jej
podstawowych zadań jest również promocja wolności słowa na świecie.
Jednym z najbardziej znanych obszarów działalności UNESCO jest prowadzenie Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości
– tzn. listy obiektów objętych szczególną
ochroną międzynarodową, ze względu
na ich unikatową wartość kulturową
bądź przyrodniczą dla ludzkości. Lista

ta obejmuje obecnie 936 miejsc w 153
krajach świata: 725 obiektów kulturalnych, 183 naturalne i 28 o charakterze
mieszanym kulturalno-przyrodniczym.
Na listę Dziedzictwa Zagrożonego wpisanych jest 35 miejsc. Polska jest jednym
z pierwszych państw – sygnatariuszy
Konwencji dziedzictwa światowego
i jednym z czołowych reprezentantów
na Liście Światowego Dziedzictwa. Do

dziś zostało na nią wpisanych 13 polskich
dóbr. Daje to Polsce 9 miejsce w Europie
i 15 na świecie.
Program Szkół Stowarzyszonych
UNESCO powstał w 1953 roku. Jego
celem jest promowanie ideałów UNESCO
zawartych w Akcie Konstytucyjnym tej
Organizacji oraz budowanie pokoju na
świecie poprzez rozwijanie wszechstronnej współpracy międzynarodowej dzieci
i młodzieży.
Szkoły Stowarzyszone UNESCO realizują swoje cele poprzez poszukiwanie
nowych metod nauczania, doskonalenie
i podnoszenie jakości procesu nauczania
oraz podejmowanie współpracy między-

narodowej. Do swoich działań włączają
rodziców, inne szkoły, lokalne władze
oraz media.
Działalność Szkół Stowarzyszonych
koncentruje się wokół czterech podstawowych zagadnień:
1. Problemy światowe oraz rola ONZ
w ich rozwiązywaniu.
2. Edukacja na temat zrównoważonego
rozwoju.
3. Pokój i prawa człowieka.
4. Nauczanie międzykulturowe.

W Polsce koordynacją programu
Szkół Stowarzyszonych zajmuje się
Polski Komitet ds. UNESCO, którego koordynatorem jest p. Krystyna
Urbańska. Program jest finansowany
wspólnie z Ministerstwem Edukacji
Narodowej. Polskie szkoły przystąpiły
do tego programu w 1956 roku. W 2011
roku przyjęte zostały do programu kolejne
polskie placówki, w tym Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku. Na polskiej liście znajduje się obecnie 100 szkół (w tym tylko
3 z województwa lubuskiego!), tylko 9
szkół to szkoły podstawowe. Koordynacją
programu w czerwieńskiej szkole zajmuje
się p. Iwona Mielczarek.
Włączenie do programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO przebiega w dwóch
etapach:
1. Aplikacje szkół rozpatrywane są przez
komisje edukacji komitetów narodowych
UNESCO i po akceptacji, po dwuletnim
okresie próby, komitet narodowy wnioskuje do UNESCO o wpisanie szkoły do
programu;
2. Ocena i decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku zapada w UNESCO. Szkoły przyjęte otrzymują certyﬁkat podpisany
przez Dyrektora Generalnego UNESCO
w Paryżu. Następnie podpisuje Kartę
Szkoły Stowarzyszonej UNESCO.
Uczestnictwo w programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO łączy się z moralnym zobowiązaniem do podejmowania
wszelkich działań promujących kulturę
pokoju i wzajemnego międzynarodowego
zrozumienia. Akt Konstytucyjny UNESCO
uchwalony na konferencji 44 państw
w dniu 16 listopada 1945 roku w Londynie
i ogłoszony w dniu inauguracji działalności
UNESCO, 4 listopada 1946 roku, rozpoczyna preambuła, w której czytamy:
„… ponieważ wojny rodzą się
w umysłach ludzi, również w umysłach
ludzi dojrzeć powinna sprawa obrony
pokoju.”
Te ideały zamierzamy zaszczepić również w umysłach naszych uczniów.
Jacek Gębicki
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Wakacje zaczęli poligonem
W dniach 20-25.06.2011r. w Karłowie w Kotlinie Kłodzkiej, odbył się trzeci obóz
szkoleniowy, organizowany dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku
z klas o profilu wojskowym, potocznie nazywany poligonem.
Kadra, czuwająca nad prawidłowym
przebiegiem szkoleń to Komendant
obozu i główny jego realizator mjr rez.
mgr inż. Aleksander Gruszczyński, nauczyciel przedmiotów
wojskowych. To właśnie
On przez cały rok przygotowuje uczniów do
tego, aby sprawnie poradzili sobie ze stawianymi
przed Nimi podczas poligonu zadaniami. Dzięki
niemu możliwa jest również
współpraca z 4 Zielonogórskim
Pułkiem Przeciwlotniczym oraz 22
Karpackim Batalionem Piechoty Górskiej. Sprawami organizacyjno – szkoleniowymi zajmuje się inż. Dagmara
Gruszczyńska studentka Wojskowej
Akademii Technicznej w Warszawie,
to jej zadaniem jest ustalenie programu
poligonu, rejestracja wszystkich osiągnięć i postępów każdego ucznia. Tego
typu obóz nie może odbyć się również
bez zawodowych żołnierzy z Jednostki
Wojskowej 1517 w Czerwieńsku. W tym
roku byli to st. Szer. Konrad Wasyńczuk
absolwent Technikum Elektronicznego
nr 5, o proﬁlu wojskowym w Chełmie, na
co dzień pracujący jako operator PRWB.
Od 2 lat jest on reprezentantem 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej
w sporcie powszechnym oraz st. szer.
Patryk Kaczor student Uniwersytetu
Zielonogórskiego, który w wojsku służy
od 3 lat. Jego 8-letnie doświadczenie zapaśnika i trenowanie innych sztuk walki
pozwoliło na to, by podczas trwania poligonu prowadził on zajęcia z samoobrony.
Sprawami wychowawczymi natomiast
zajmowały się mgr Dorota Górska, nauczycielka matematyki oraz mgr Beata
Bykowska nauczycielka geograﬁi.
Każdy dzień w Karłowie zaczynał
się niemalże tak samo. O 5:55 Służba
dyżurna wyznaczona wcześniej przez
dowódców plutonów (wspomnianych
wcześniej żołnierzy). Meldowała się
u nich i dostawała wytyczne na konkretny dzień. O 6:00 na kompanii ogłaszana była pobudka i pozostały czas do
wyjścia na zaprawę biegową. O 6:10
wszyscy uczniowie rozpoczynali bieg
u podnóża Szczelińca. Po śniadaniu
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odbywał się apel, to na nim ogłaszano
dotychczasowe wyniki konkurencji
wszystkich drużyn oraz przedstawiano
plan na konkretny dzień, a atrakcji
było mnóstwo.
Pierwszego dnia – Park
Linowy w Złotym Stoku.
Między niebem a ziemią, w pięknym lesie
nad Złotym Potokiem, na
terenie ponad 7 hektarów,
uczniowie pokonywali
atrakcje, zapewniające moc
wyjątkowych wrażeń. Był to
niepowtarzalny rodzaj napowietrznego
trekingu, którego bazą są przejścia
akrobatyczne między drzewami, takie
jak: balansujące pomosty, przejścia
po linie, przejścia siatkowe, powietrzny surﬁ ng, skok
Tarzana, tyrolki
- zjazdy na linie
o łącznej długości
1050 metrów oraz
wiele innych.
Kolejny dzień
to szkolenie w jednostce wojskowej
(22 Karpacki
Batalion Piechoty Górskiej) Na
miejscu porucznik Damian Antonik przygotował
punkty szkoleniowe tj. pokonywanie elementów
toru OSF (Ośrodek Sprawności
Fizycznej), ścianę wspinaczkową, trening
z replikami broni oraz szkolenie z pomocy
medycznej.
Trzeci dzień, to wizyta w Srebrnej
Górze. Spotkanie z żołnierzem 33 Historycznego Regimentu Srebrnogórskiego,
udział w pokazie strzelania z karabinu
skałkowego, zwiedzanie XVIII-wiecznych kazamat, izba pamiątek, pokaz salwy
z repliki XVIII-wiecznej armaty. Wszystko to poprzedzone było grą historyczną.
Uczestnicy zostali podzieleni w niej na
dwa obozy: francusko-polski i koalicji antyfrancuskiej, które rywalizowały między
sobą w zadaniach terenowych.

Przedostatni dzień, to bieg użyteczno
– bojowy. Sześć konkurencji sprawdzających siłę, zwinność, celność, spostrzegawczość, wiedzę oraz umiejętność
maszerowania na azymut.
Tradycją szkoleń poligonowych jest
również wizyta w Muzeum Gross-Rosen
w Rogoźnicy. Podczas pobytu w tym
obiekcie uczniowie poznali historię
KL Gross-Rosen, a także mieli szansę
zobaczyć poobozowe relikty (barak
francuski, łaźnia, brama obozowa) oraz
miejsce pracy więźniów – kamieniołom
granitu.
Każdego dnia od 16:30 do 19:00 odbywały się szkolenia z musztry, musztry
paradnej, oraz zajęcia samoobrony. Uczniowie poligonu wykazali się prawdziwą
siłą i wytrwałością, a także hartem ducha.
Nawet kiedy mieli czas wolny, po kolacji,
brali udział w wyjściach, podczas których
zdobywali najbardziej niedostępne obszary gór stołowych.

Niesamowitą sprawnością uczniowie
wykazali się również podczas alarmu
bojowego. Po ogłoszeniu pobudki o 3:00,
wszystkim wystarczyło niespełna 6 minut,
aby zgromadzić się przed budynkiem
w pełnym umundurowaniu i wziąć udział
w ok. 6 km marszu. Należy zaznaczyć
również, że tej nocy alarm ogłoszony
był ponownie o godzinie 5:00, a o 6:10
wszyscy pojawili się także na zaprawie
– biegowej.
W ostatni dzień poligonu uczniowie
zaprezentowali przygotowane przez każdą drużynę piosenki żołnierskie. Ich słowa
były swoistą recenzją odbytego poligonu.

Listy do redakcji
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty
ul. Rynek 18, 66-016 Czerwieńsk
Czerwieńsk, 22.06.2011r.

Sz.P. Waldemar Kielka
Prezes Stowarzyszenia Miłośników Nietkowic
Odpowiadając na „List Otwarty” z dnia
15 czerwca 2011 r. przedkładam informację
na temat prowadzenia dożywiania w Szkole
Podstawowej w Nietkowicach.
Zapewnienie żywienia dla publicznych
szkół nie jest „podstawowym” celem
edukacji publicznej, ale zadaniem towarzyszącym działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej.
Dopiero na skutek ustawy z 7 września
2007 roku o zmianie ustawy o systemie
oświaty (Dz. U. Nr 181, poz. 1292)
z dniem 01 stycznia 2008 roku wprowadzono zapis art. 67a w brzmieniu:
1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności
wspierania prawidłowego rozwoju uczniów,
szkoła może zorganizować stołówkę.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce
szkolnej jest odpłatne.
3. Warunki korzystania ze stołówki
szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki,
ustala dyrektor szkoły w porozumieniu
z organem prowadzącym szkołę.
4. Do opłat wnoszonych za korzystanie
przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza
się wynagrodzeń pracowników i składek

naliczanych od tych wynagrodzeń oraz
kosztów utrzymania stołówki.
Zgodnie z zapisem ustawowym o wysokości opłaty za posiłki w stołówce szkolnej od 1
stycznia 2008 roku do 23 sierpnia 2008 roku
decydował organ prowadzący szkołę, a od 24
sierpnia 2008 roku – dyrektor szkoły.
Opłata ponoszona przez ucznia nie
obejmuje całości kosztów przygotowania
posiłku, gdyż nie wlicza się do niej wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi
ani kosztów „wsadu (produktów) do kotła
– uczeń ponosi koszty jedynie wsadu”.
Pracownik szkoły, jeżeli korzysta z posiłku
ponosi pełne koszty wyżywienia.
W budżecie szkoły na rok 2010/2011
zostały zaplanowane dochody i wydatki
na prowadzenie stołówki.
Uwzględniono 38 obiadów ﬁnansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej
i 11 obiadów ﬁnansowanych jako pełen
koszt. Koszt ﬁnansowy obsługi stołówki
w 2010 roku wynosi 50.080,00 zł:
- koszty tzw. „wsadu” (produktów) do
kotła - 5.926,00 zł
- wydatki na płace wraz z pochodnymi
osób zatrudnionych przy przygotowaniu
i wydawaniu posiłków - 40.040,00 zł

„my jesteśmy dziś w Karłowie, każdy się
tu o Nas dowie”, „Gdy skaczemy w małpim gaju, to czujemy się jak w raju”,
„Kary musztry i bieganie my zjadamy
na śniadanie”, „cztery razy w ciągu dnia,
każdy buty czyste ma”, „pokój błyszczy
całą dobę…”, „my żołnierze a nie tchórze,

fajna jazda w Srebrnej Górze”, „Karłów,
Karłów, to jak Irak…”, „szósta rano to
pobudka, z rana woda, a nie wódka”,
„musztry nigdy tu za mało, dusza już
opuszcza ciało”, „choć rywalizacja ostra,
szanowany brat i siostra”, „my nigdy się
nie zmęczymy, pewnie do przodu dążymy”, „dużo mięśni zero
łez, każdy tutaj twardy
jest”, „chociaż czasem
ciężko było, to nas jednak
nie zdziwiło”, „Karłów
dzisiaj już żegnamy, długo to zapamiętamy”.
Natomiast osoby, które wykazały się w szczególny sposób otrzymały
nagrody oraz certyﬁkaty
ukończenia szkolenia
poligonowego z wyróżnieniem.

- koszty mediów tj. wody, prądu, gazu,
odpadów - 537,00 zł
- zakupy różne - 3.577,00 zł
Koszt 1 posiłku przy liczbie 49 uczniów wynosi dziennie 3,42 zł plus wsad
do kotła – 4,00 zł to koszt jednego obiadu
7,42 zł na ucznia dziennie, uczeń ponosi
jedynie 4,00 zł natomiast gmina ponosi
pozostałe koszty. Biorąc pod uwagę
funkcjonowanie stołówki w roku szkolnym 2011/2012 należy zaplanować kwotę
65.635,00 zł z czego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 41.295,00 zł;
- wydatki rzeczowe - 24.340,00 zł.
Zamierzone zmiany w funkcjonowaniu
stołówki w Szkole Podstawowej w Nietkowicach nie mają na celu jej likwidacji.
Działania te mają jedynie doprowadzić
do zmiany podmiotu prowadzącego tą stołówkę. Stołówkę ma prowadzić nie szkoła
a podmiot zewnętrzny, a Gmina z tego
tytułu ma nie ponosić żadnych kosztów
z budżetu (ponieważ na podstawie subwencji oświatowej na 2011r. przekazanej
z MEN dla SP w Nietkowicach brakuje
142.825 zł na realizację zadań statutowych). Formę prowadzenia stołówki
pozostawia się do wyboru dyrektorowi
szkoły. Dyrektor szkoły dokonuje szczegółowej analizy na podstawie danych
(BHP, finansowych) i decyduje, które
rozwiązanie będzie lepsze dla uczniów
(spółka pracownicza, ﬁrma zewnętrzna,
catering). Wyłonienie wykonawcy zadania
musi odbyć się zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
Reasumując należy stwierdzić, że
zamierzone zmiany w funkcjonowaniu
stołówki szkolnej:
1. Nie wpływają na:
• wzrost bezrobocia w Nietkowicach,
gdyż wszyscy pracownicy stołówki mają
zatrudnienie w Szkole Podstawowej
w Nietkowicach;
• zmniejszenie liczby korzystających
z posiłków uczniów ponieważ za uczniów
o dochodach do 351,00 zł na osobę miesięcznie w całości zapłaci Ośrodek Pomocy
Społecznej (obecnie korzysta – 37 uczniów
z OPS a 12 uczniów płaci pełny koszt);
• pogorszenie jakości serwowanych posiłków, albowiem dyrektor szkoły będzie w dalszym ciągu posiadał instrumenty kontrolne
odnośnie funkcjonowania stołówki.
2. Pozwolą na:
• poszerzenie kręgu odbiorców,
czyli korzystanie z posiłków w stołówce pracownikom szkoły, ich rodzinom,
emerytom itd.
Dyrektor
Danuta Tomaszewska
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Kangur 2011
W czerwcu rozstrzygnięta została kolejna edycja międzynarodowego konkursu
„Kangur Matematyczny”. Była to już dziewiętnasta w regionie zielonogórskim
(dwudziesta w Polsce) i jednocześnie po raz piąty uczniowie klas II szkoły podstawowej mogli uczestniczyć w „Kangurku”.
Organizatorem był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze,
który współpracuje z Towarzystwem
Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Uniwersytetem im.
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konkurs

ten uzyskał akceptację MEN-u, został
wpisany do kalendarza imprez UNESCO,
a od lat odbywa się pod patronatem Rady
Europy.
Kangur Matematyczny narodził się
w Australii na początku lat siedemdziesiątych. W tym samym dniu uczniowie wielu krajów rozwiązują te same
zadania, oczywiście na odpowiednich
poziomach wiekowych. W zawodach
mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie
deklarujący swój udział. A ich ideą
jest szeroka popularyzacja matematyki (i – szerzej – nauk ścisłych) wśród
dzieci i młodzieży.
W r o k u s z k o l n y m 2 0 1 0 / 2 0 11
w obu konkursach zadeklarowało
udział 6558 uczniów z regionu zielonogórskiego, ze 182 szkół. Wśród
nich znalazło się 30 uczniów Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka
oraz 14 uczniów Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Czerwieńsku.
Zgodnie z ogólnopolskimi kryteriami, wyniki „wyróżniające” otrzymali: Maciej Śmigaj i Jakub Mizera
(grupa Beniamin klas V-tych), Anton
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Stanaszek (grupa Beniamin klas VItych) oraz Kornelia Wierucka (grupa
Maluch klas IV-tych). Maciejowi zabrakło 0,9% a Kornelii 1,1% do wyniku
„bardzo dobrego”… Ponadto Kornelia
Wierucka została przez organizatorów
konkursu nagrodzona wycieczką.
Z kolei w Gimnazjum wyniki „wyróżniające”, również
zgodnie z ogólnopolskimi kryteriami, uzyskali: Artur
Rogowicz i Szymon Wojtaszek
(grupa Kadet klas
I-szych).
Serdecznie gratuluję osiągniętych
wysokich wyników
uczniom i ich nauczycielom. Do zobaczenia w „Kangurze” i w „Kangurku”
za rok! A od września rusza nowa edycja
konkursu… Już dziś zapraszam wszystkich uczniów chętnych do dodatkowej
pozalekcyjnej pracy.
Dorota G.

O kilka słów o sobie
i o nagrodzie – wycieczce
poprosiłam Kornelię Wierucką:
Jestem uczennicą klasy IVc, mam
wzorowe zachowanie i średnią 5,5. Mam
wiele zainteresowań, ale najbardziej
lubię muzykę. Uczę się grać na gitarze,
śpiewam w chórze. Na „Kangurka” chodzę już dwa lata; rozwiązywanie zadań
matematycznych w grupie to przyjemność.
Uczęszczam też na inne zajęcia dodatkowe, a poza tym na naukę poświęcam
godzinę dziennie.
Gdy dowiedziałam się, że w nagrodę
za wysoki wynik w konkursie pojadę na
wycieczkę, byłam bardzo zaskoczona
i ucieszona; rodzice też byli bardzo
zadowoleni. 14 czerwca spotkaliśmy
się całą nagrodzoną grupą (45 osób) w
Zielonej Górze. Poznałam wiele nowych
osób; był tam tez kuzyn kolegi z klasy.
Pojechaliśmy na Tropikalną Wyspę pod
Berlinem, a że pierwszy raz byłam za
granicą, wszystko bardzo mi się podobało –nie tylko baseny, zjeżdżalnie, plaże
i egzotyczne rośliny, ale i kompleks pałacowy Branitz koło Cottbus. Zabytki są
wpisane na listę UNESCO (przepiękny
pałac!), ale ciekawe były też piramidy
w parku – jedna z nich miała 26 m wysokości! Było naprawdę super!
Za rok znowu chcę wziąć udział
w konkursie. I nie tylko dlatego, że w
nagrodę można pojechać na wycieczkę.
Dodatkowe zajęcia, rozwiązywanie ciekawych zadań to takie wyzwania, przez
które można nauczyć się wielu ciekawych
rzeczy. Zapraszam też innych uczniów!

Burmistrz wręczył nagrody
W przeddzień zakończenia roku szkolnego Burmistrz Piotr Iwanus wręczył swoje nagrody dla najlepszych uczniów z terenu
Gminy. Wyróżnieni uczniowie to laureaci
konkursów przedmiotowych i artystycznych, wybitni sportowcy, zdobywcy najwyższych średnich ocen na świadectwach
szkolnych. Tegoroczni nagrodzeni to:
• Przedszkole w Czerwieńsku
1. Piotr Kozak
2. Lidia Szczecińska
• PSP im. J. Korczaka w Czerwieńsku
1. Maciej Śmigaj
2. Kornelia Pukacka
3. Anton Stanaszek

• PSP im. Kornela Makuszyńskiego
w Leśniowie Wielkim
1. Sandra Naruszewicz
2. Nikola Bajdak
3. Mateusz Dragon
4. Ernest Borowski
5. Paulina Jurewicz
• PSP im. J. Brzechwy w Nietkowicach
1. Andżelika Fafanów
2. Agnieszka Sabadach
• PSP im. S. Wróblewskiego w Nietkowie
1. Julia Kaczmarek
2. Joanna Stekla
3. Eryk Zielonaka
4. Gabriela Grzywacz

5. Marcin Domagała
Niepubliczna SP w Płotach
1. Amelia Trojan
2. Patryk Sobczak
• Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czerwieńsku
1. Agnieszka Włosińska
2. Ewelina Patrzykąt
3. Maria Wojtaszek
4. Anna Jegier
5. Agata Tycner
6. Dominika Madziejczyk
7. Natalia Szczęsna
J.G.

Ukończyli z wyróżnieniem
Mijający rok szkolny to dobra okazja do podsumowania naszej pracy, a przede
wszystkim do podziękowania uczniom, wyróżniającym się swymi wynikami i zaangażowaniem w życie szkoły.
W tym roku Gimnazjum im. Jana Pawła
II ukończyli z wyróżnieniem następujący
uczniowie: Ewelina Patrzykąt (średnia
5,44), Maria Wojtaszek (5,2), Agnieszka
Włosińska (5,1), Dominika Madziejczyk
(4,94), Anna Jegier (4,75), Agata Tycner
(4,75) i Leszek Jeznach (4,75).
Za swe szczególne osiągnięcia w różnego rodzaju konkursach i sporcie, za
bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową
postawę i godne reprezentowanie naszego
Gimnazjum wyróżnionych zostało z pośród trzecioklasistów siedmiu uczniów.
Oto nagrodzeni Nagrodą Burmistrza
Czerwieńska: Agnieszka Włosińska,
Ewelina Patrzykąt, Maria Wojtaszek,
Natalia Szczęsna, Dominika Madziejczyk, Agata Tycner oraz Anna Jegier.
Natomiast wyróżnieni Nagrodą Dyrektora uczniowie, którzy mają w swym
dorobku szczególne osiągnięci lub byli
bardzo zaangażowani w życie szkoły
i pracę na jej rzecz to: Milena Bogucka,
Krzysztof Rutkowski i Kamil Pilawa.
Rok szkolny 2010 - 2011 obfitował
w różnorodne osiągnięcia naszych uczniów.
I to głównie uczniów klas trzecich. Warto
przypomnieć ich najważniejsze sukcesy:
1. Agnieszka Włosińska – ﬁnalistka etapu
wojewódzkiego konkursu przedmiotowego
z języka polskiego (opiekun Małgorzata
Galik); 2. Ewelina Patrzykąt – wyróż-

nienie w etapie wojewódzkim Lubuskiego
Konkursu Recytatorskiego „Pro Arte”
(Joanna Stanaszek, M. Galik);
3. Agnieszka Włosińska – laureatka XVII
Międzynarodowego Konkursu Literackiej
Twórczości Dzieci i Młodzieży (M. Galik);
4. Maria Wojtaszek – wyróżnienie XVII
Międzynarodowego Konkursu Literackiej
Twórczości Dzieci i Młodzieży (M. Galik);
5. Natalia Szczęsna – I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fotograﬁcznym „Taka

codzienność” (Małgorzata Piątkowska);
6. Dominika Madziejczyk, Maciej Hołodowski, Angelika Lipińska, Anna Jegier,
Ewelina Patrzykąt, Natalia Szczęsna
– wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie
Nowej Ery i National Geographic „Moje
miejsce na Ziemi” w kategorii ﬁlm w języku
angielskim (J. Stanaszek).
To ogromna przyjemność jeszcze raz
podziękować uczniom i ich opiekunom,
którzy swą ciężką pracą i zaangażowaniem budowali wizerunek naszej szkoły.
Dziękuję i miłych wakacji!
Magdalena Grysiewicz
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Sport szkolny…
W mijającym roku
szkolnym uczniowie ze
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka brali udział
w wielu imprezach sportowych na różnych szczeblach
rozgrywek. Osiągali wysokie wyniki a tym samym
promowali szkołę z Czerwieńska w powiecie, rejonie
i województwie. Największe ich sukcesy to: I miejsce
w Mistrzostwach Powiatu
w koszykówce dziewcząt; III miejsce
w Mistrzostwach Powiatu w koszykówce
chłopców; II miejsce w rejonowym turnieju koszykówki dziewcząt; IV miejsce
w półﬁnale wojewódzkim w koszykówce
dziewcząt w ramach Lubuskiej Olimpiady
Młodzieży; II miejsce w Mistrzostwach
Powiatu w piłce ręcznej chłopców; III
miejsce w Mistrzostwach Powiatu w „5”tkach piłkarskich chłopców.
Dzisiaj chcielibyśmy podziękować
naszym sportowcom za ich ogromne
zaangażowanie i godne reprezentowanie Szkoły Podstawowej. Dziękujemy

Parszywa
dwunastka
3 lipca 2011 r. odbył się w Zielonej Górze I CROSS ZIELONOGÓRSKI – PARSZYWA
DWUNASTKA.
Zawodnicy rywalizowali na 12 km
trasie wytyczonej na Wzgórzach Piastowskich. Start i metę umiejscowiono
na parkingu przy amﬁteatrze. W biegu
wystartowało 240 zawodników i zawodniczek w tym także reprezentanci Gminy
Czerwieńsk.

również Dyrekcji szkoły oraz wszystkim
nauczycielom za wspieranie sportowców
oraz umożliwienie im startu w wielu
zawodach.
Serdecznie dziękujemy wyróżniającym
się sportowcom; byli to: Klaudia Juszczak, Ania Zdyb, Daria Biernacka, Ewa
Tom, Asia Borówko, Paulina Jaraczewska, Dominika Wasąg, Agnieszka Mendel, Paweł Pawłowski, Anton Stanaszek,
Dominik Kapela, Robert Genderka,
Gabryś Saulewicz oraz Marcin Murach.
Dziękujemy i życzymy miłych wakacji!
B. Oleszek, D. Siemaszko

Pan Bolesław Brzeziński był najstarszym zawodnikiem startującym
w tym biegu.

…i gimnazjalny
Dnia 22 czerwca 2011 r. kolejna
grupa sportowców opuściła mury Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku.
Nauczyciele wychowania fizycznego
dziękują wszystkim absolwentom, którzy
przez trzy lata godnie reprezentowali
naszą szkołę w rozgrywkach sportowych
na różnych szczeblach. Życzymy im dalszych sukcesów, nie tylko sportowych,
w kolejnych etapach kształcenia.

Uczniowie, którzy szczególnie angażowali się w życie sportowe szkoły, to:
Agata Tycner, Ola Tomaszewska, Ada
Fiks, Ania Skórzewska, Magda Wątor, Paulina Marczak, Radek Skierś,
Kamil Pilawa, Mateusz Szczublewski,
Patryk Prokopik, Damian Krupnik.
Serdecznie dziękujemy i życzymy miłego
wypoczynku!
W. Dwornicki
Miejsca w kategorii OPEN MĘŻCZYZN, w nawiasach miejsca w kategoriach wiekowych.
• Szymon Pyrka (Nietkowice)
– 52 (15e M30)
• Lubomir Rotko (Czerwieńsk)
– 53 (8e M50)
• Bolesław Brzeziński (Czerwieńsk)
– 118 (6e M60)
• Grzegorz Fabisiak (Czerwieńsk)
– 156 (60e M30)
• Grzegorz Pukacki (Czerwieńsk)
– 170 (66e M30)
• Marcin Wojtaszek (Czerwieńsk)
– 179 (34e M40)
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Ku czci Patrona
Dnia 18 maja 2011r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku uroczyście
odsłonięto obelisk wraz z tablicą pamiątkową z okazji beatyfikacji naszego
patrona. Na uroczystości odsłonięcia obecni byli uczniowie Gimnazjum wraz ze
swymi nauczycielami, władze naszej gminy, zaproszeni goście oraz mieszkańcy
Czerwieńska.
Odsłonięcie tablicy poprzedziła
uroczysta msza św. w kościele parafialnym, po czym wszyscy przeszli
na teren szkoły. Ksiądz proboszcz
Paweł Konieczny poświęcił obelisk
wraz z tablicą pamiątkową, a dyrektor
Gimnazjum Magdalena Grysiewicz,
wspólnie z burmistrzem Czerwieńska
Piotrem Iwanusem i przewodniczą-

cym Rady Miejskiej Leszkiem Jędrasem dokonali jego odsłonięcia.
Pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia wnieśli ks. proboszcz Paweł
Konieczny, p. Ryszard Seklecki,
p. Zygmunt Przybyła, p. Mariusz
Matla. Organizatorzy dziękują również
p. Krystynie Makarewicz z firmy
„Ziel-Bruk” Płoty za nieodpłatne

przekazanie obrzeży i kostki brukowej
na dojście do obelisku.
D. Grześkowiak

Cała młodzież naszego Gimnazjum pracowała w różnych kołach
w ramach projektu „Szybciej, dalej i w górę, wysoka jakość
oświaty w Gminie Czerwieńsk”. Dzień Dziecka,
1 czerwca, był okazją do wystąpienia
„na niebiesko” – w koszulkach –
prezentach otrzymanych w ramach tego,
dotowanego ze środków
Unii Europejskiej, działania.
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