Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy autorom oraz czytelnikom miesięcznika „U nas”,
wszystkiego co najlepsze i najprzyjemniejsze, rodzinnej atmosfery, szczęścia osobistego,
pogody ducha i świątecznie zastawionych stołów.
Naszymi życzeniami ogarniamy wszystkich mieszkańców Gminy Czerwieńsk,
by święta przyniosły im odrobinę wytchnienia w codziennym trudzie, wspaniałych rodzinnych spotkań
i serdecznych myśli przy łamaniu opłatka.
Niech nadchodzący Nowy Rok będzie lepszy od minionego, niech przyniesie radość
i energię do realizacji nawet tych najskrytszych marzeń. Do siego Roku!
Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Czerwieńska

Leszek Jędras

Piotr Iwanus

w listopadzie
11.11. – w Czerwieńsku uroczyście
obchodzono Narodowe Święto Niepodległości. W Kościele Parafialnym pw.
św. Wojciecha odprawiono Mszę św.
w intencji Ojczyzny,
pod „ Pomnikiem
Pamięci” apel z udziałem kompani honorowej 4 ZPPL
i pocztów sztandarowych z terenu całej gminy, w ratuszu
wręczono tytuł Honorowego Obywatela Gminy i Miasta
Czerwieńsk.
11.11. – Hala Sportowa „Lubuszanka” oraz klub AZPS
„Lubuszanka” byli organizatorami Turnieju Niepodległości
w piłce siatkowej. Tego świątecznego dnia zorganizowano
również II Nocny Turniej Niepodległości w piłce nożnej,
który rozegrano na boisku ze sztuczna nawierzchnią przy ul.
Kwiatowej w Czerwieńsku.
12.11. – w zielonogórskiej Palmiarni odbył się Jubileusz
65-lecia PKS. W uroczystości uczestniczył Burmistrz Piotr
Iwanus.
15.11. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku.
15-17.11. – Burmistrz Piotr Iwanus odwiedził 9 par z terenu naszej gminy, które w 2011 roku obchodziły jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego.
16.11. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się posiedzenie
Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
17.11. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego.
17.11. – w przedszkolu przy
ul. Kwiatowej w Czerwieńsku
odbyła się konferencja promująca projekt „Klucz do
sukcesu Twojego dziecka”,
który jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata
2007-2013.
18.11. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
18.11. – w sali MGOK w Czerwieńsku odbyły się uroczystości z okazji Dnia Kolejarza.
19.11. - na terenie zabytkowego Zamku Joannitów
w Łagowie odbyła się Gala Finałowa III i IV Rankingu
Gmin Województwa Lubuskiego, któr ych głównym
celem jest popularyzacja dorobku najlepszych jednostek samorządu ter ytorialnego w Lubuskiem. Gmina
Czerwieńsk zajęła I miejsce w klasyfikacji generalnej
(OPEN) za 2009 r. Wyróżnienie odebrał Burmistrz Piotr
Iwanus.
22.11. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
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22.11. - Gmina Czerwieńsk została laureatem I miejsca
w etapie regionalnym konkursu „Przyjazna Wieś” na
najlepszy projekt w zakresie infrastruktury technicznej zrealizowany na obszarach wiejskich przy wsparciu
środków unijnych za projekt pod tytułem: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji
Czerwieńsk”.
26.11. – na lewym brzegu Odry, nieopodal przeprawy
promowej w Brodach, otwarto przystań motorowodną.
W uroczystości wzięli udział: Starosta Zielonogórski Ireneusz
Plechan i Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus.
29.11. - w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się uroczysta Gala Finałowa
I edycji konkursu i programu certyfikacji SAMORZĄDOWY
LIDER EDUKACJI. Gmina Czerwieńsk pozytywnie przeszła
proces certyfikacji i uzyskała ogólnopolski tytuł Samorządowego Lidera Edukacji oraz wyróżnienie Primus 2011.
Wyróżnienia odebrał Burmistrz Piotr Iwanus.
30.11. – odbyła się X Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały:
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk
na rok 2011; w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2011-2023; w sprawie zatwierdzenia
taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków w Gminie Czerwieńsk; w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy
Czerwieńsk; w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy
w trybie bezprzetargowym; w sprawie Programu Współpracy
Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2012
rok; w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok;
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe
warunki jego funkcjonowania.

INFORMACJA
Zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że Zarządzeniem Burmistrza Czerwieńska
Nr 85/2011 z dnia 2 grudnia 2011 roku i Zarządzeniem
Nr 88/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Wykaz wywieszony jest w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku przy ul. Rynek 25 (tablica informacyjna znajduje się na I piętrze – wejście A i na parterze
– wejście B) od 5 grudnia 2011 r.
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Co
słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Ani się obejrzeliśmy,
a tu już koniec roku i oczywiście wypadałoby go podsumować, ale myślę,
że możemy tym razem spokojnie podarować naszym Czytelnikom doroczne
résumé. Co miesiąc bowiem regularnie
donosiliśmy o ważnych wydarzeniach
i kto je śledził na bieżąco, mógł sobie
sam wyrobić zdanie na temat sukcesów
i porażek samorządu w tym kończącym
się roku. Proponuję więc, abyśmy jednak
porozmawiali o bieżących sprawach.
Piotr Iwanus: Ok, koniec roku to nie
tylko czas podsumowywania minionych
dokonań, lub wyciągania wniosków
z tego, co się nie udało, ale to także czas
planowania przyszłorocznego budżetu
i jego realizacji. Jak co roku do 15 listopada przekazany został radnym projekt
budżetu na 2012 i myślę, że jest to ważny,
absolutnie bieżący temat...
A.S.: Jasne, o budżecie i najbliższych
planach porozmawiamy, ale na początek
chciałbym porozmawiać o sprawach, które leżą na wątrobie naszym czytelnikom.
Ostatnio coraz więcej osób prosi mnie,
bym Pana zapytał o jakąś bardzo konkretną sprawę. Bardzo się cieszę, że takie
propozycje padają i oczywiście chętnie
spełniam te życzenia. Komunikacja za
sprawą „U nas” musi przebiegać w obu
kierunkach, dlatego zanim o budżecie
– obiecałem moim sąsiadom ze Składowej 5a, że zapytam Pana o sprawę zaopatrzenia w wodę pięćdziesięciu rodzin
zamieszkujących ten budynek. Już wiemy,
że ujęcie i stacja uzdatniania należąca do
PKP została przejęta przez gminę i nawet
podpisana jest umowa ze wspólnotą
mieszkaniową, ale proszę o informację, co
aktualnie w tej sprawie się dzieje?
P.I.: Jak tylko POMAK oﬁcjalnie przejął
stację uzdatniania, natychmiast podjęte zostały prace przygotowawcze do rozpoczęcia
jej modernizacji. Już dokonany został
przegląd techniczny stanu tego obiektu,
a także podjęte bieżące działania, które
mają poprawić sytuację w tym budynku.
Wiadomo, że trzeba będzie pilnie przystąpić
do wymiany złóż ﬁltracyjnych, ale te prace
muszą być niestety poprzedzone całym
prawnym i organizacyjnym przygotowaniem. To się toczy, ale to musi potrwać.
Równolegle jednak podjęte zostały działa-

nia doraźne, mające poprawić sytuację. Podniesione zostało do 3 atmosfer ciśnienie na
wyjściu z ujęcia i takie powinno zapewnić
dostawę wody do wyższych pięter na Składowej 5a. Jeszcze tak się nie dzieje i woda
dociera z przerwami, ponieważ problem
polega na niedrożności instalacji wewnątrz
budynku. Wiem, że zarządca wspólnoty jest
w stałym kontakcie z prezesem POMAKU
i wspólnie próbują znaleźć rozwiązanie
tego problemu. Po podniesieniu ciśnienia
na wejściu sytuacja już się nieco poprawiła. Sądzę, że po udrożnieniu instalacji
wewnątrz obiektu problem zniknie, a po
wymianie złóż ﬁltracyjnych także jakość
wody się poprawi.
A.S.: Miejmy nadzieję. Panie burmistrzu
wróćmy więc do planów budżetowych na
przyszły rok. Wszyscy wokół straszą kryzysem. Jak więc przedstawia się sytuacja
naszego gminnego budżetu?
P.I.: Budżet gminny musi oczywiście
być zrównoważony. Ustawa o ﬁnansach
publicznych nie pozwala na nadmierne
zadłużanie gminy i nie może przekroczyć
15% dochodów własnych. Tak musimy
planować wydatki, jak nam pozwalają
nasze dochody. W przyszłym roku po
stronie dochodów planowana jest kwota
32.809.416 zł, natomiast wydatki budżetowe planowane są na kwotę 31.476.812 zł.
Nie wdając się w szczegóły (po uchwaleniu budżetu będzie można zapoznać się
ze szczegółami na stronie internetowej
gminy) środki po stronie dochodów przeznaczone będą na pokrycie m. in. kosztów
poprawy bezpieczeństwa, na utrzymanie
oświaty, kultury, sportu, a także spłatę
zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na poczet naszego wkładu własnego
do zrealizowanych inwestycji, współﬁnansowanych z europejskich programów
pomocowych. Na inwestycje w przyszłym
budżecie nie ma zbyt wielu środków, ale
te, które zostały zaplanowane, pozwolą
jednak na podjęcie nowych zadań.
Zaplanowana została m. in. naprawa dróg
na osiedlu Akacjowa, a także droga dojazdowa do przedszkola przy ul. Kwiatowej.
Planujemy wykonanie dojazdu do boiska
przy ul. Sportowej w Nietkowie wraz z jej
oświetleniem. W nowym roku rozpocznie się
również modernizacja osiedla przy ul Zielonogórskiej. Oczywiście to radni zadecydują,

co będzie realizowane i w jakiej kolejności.
Kontynuowane będą prace przy modernizacji WDK w Laskach, świetlicy w Sudole i budowie szatni w Nietkowie. Naciskać
będziemy gminę Sulechów w sprawie
realizacji projektu uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowościach
na prawym brzegu Odry. Na bieżąco będę
informować m. in. na łamach „U nas”
o postępach w tej sprawie.
W styczniu rozstrzygnięty zostanie przetarg
na budowę w gminie szerokopasmowego
internetu, która realizowana będzie do
2014 roku. W lutym będzie decyzja PROW
w sprawie dotacji na uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej przy ul. Jagodowej, a także skanalizowania ulic Kąpielowej, Kwiatowej i Sadowej w Płotach.
W listopadzie złożyliśmy również wniosek do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia
na projekt „Szlakiem Rothenburgów
w gminie Czerwieńsk”, w ramach którego
zamierzamy stworzyć dokumentację oraz
odtworzenie miejsc zabytkowych
w Laskach i w Nietkowie wraz z budową
przystani rzecznej. W nowym budżecie
nie przewidzieliśmy środków na ten cel,
ale jeśli w lutym wniosek przejdzie pozytywnie weryﬁkację i otrzymamy doﬁnansowanie będziemy musieli gdzieś znaleźć
potrzebne 150 tys. naszego udziału.
Przyszły rok będzie zapewne trudny, ale
mimo kryzysu nie zwalniamy tempa.
Pewnie nie mamy już za wiele miejsca na
łamach, więc na koniec chciałbym powiedzieć o jednej bardzo miłej inicjatywie. Otóż
p. Edmund Antczak, nie tylko najbardziej
znany w gminie stolarz, ale także sąsiad
miejskiego parku, wykonał i przekazał nam
kilkanaście pięknie wykonanych budek
lęgowych dla ptaków, które już niebawem
zawisną na parkowych drzewach, by wiosną
zamieszkały w nich ptasie rodziny, dodając naszemu parkowi nie tylko uroku, ale
i spełniając pożyteczną rolę dla równowagi
w przyrodzie. Bardzo dziękuję za taką prawdziwie obywatelską inicjatywę.
A.S.: Panie burmistrzu zawsze pan składa nam wszystkim życzenia świąteczne.
Tym razem w imieniu nas, mieszkańców
gminy, chciałbym Panu życzyć miłych
i spokojnych Świąt w domowej atmosferze, a w nowym roku fury pieniędzy na
kolejne gminne przedsięwzięcia.
P.I.: Bardzo dziękuję i oczywiście z radością odwzajemniam te życzenia. Niech Boże
Narodzenie wprowadzi do naszych domów
pokój i ciepło, niech nie zabraknie nam
czasu na serdeczne rozmowy szlachetne
gesty. Nowy Rok niech przyniesie nam
nadzieję i optymizm. Do siego Roku.
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Gmina Czerwieńsk laureatem konkursu
Samorządowy Lider Edukacji
29 listopada 2011 roku o godz. 11.00 w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się uroczysta Gala Finałowa I edycji konkursu
i programu certyfikacji SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI, podczas której wręczono
certyfikaty dla gmin i powiatów RP - tegorocznych laureatów konkursu oraz nagrody dodatkowe „Primus” i „Mecenas Wiedzy” dla samorządów wyróżniających
się szczególnym zaangażowaniem w dziedzinie rozwoju edukacji i działalności na
rzecz młodzieży na swoim terenie.
Gmina Czerwieńsk pozytywnie
przeszła proces certyfikacji i uzyskała
ogólnopolski tytuł Samorządowego Lidera Edukacji oraz wyróżnienie Primus
2011. Spośród 140 samorządów tylko 15
najbardziej zaangażowanych w rozwój
infrastruktury oświatowej i podnoszenie
jakości edukacji, zostało uhonorowanych
tak prestiżowym wyróżnieniem. Szczególną uwagę komisji konkursowej zwrócił
obecnie realizowany projekt „Szybciej
Dalej i w Górę – Wysoka Jakość Oświaty
w Gminie Czerwieńsk” oraz ciągły rozwój infrastruktury edukacyjnej.

Konkurs „Samorządowy Lider Edukacji”, w ramach którego przyznawane
są prestiżowe wyróżnienia i certyﬁkaty,
kierowany jest do samorządów lokalnych
mogących pochwalić się osiągnięciami
w rozwoju edukacji i działalności na
rzecz młodzieży na swoim terenie.
O przyznaniu certyﬁkatu „Samorządowy Lider Edukacji” zdecydowało jury
złożone z wybitnych przedstawicieli
świata polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce rozwoju systemu edukacji i promocji szkolnictwa.
Komisji konkursowej przewodniczył

Złote Gody 2011
Tradycją naszej gminy stały się doroczne spotkania Burmistrza Czerwieńska
z parami małżeńskimi, które obchodzą swój jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia
małżeńskiego.
„Miłość, partnerstwo i wzajemne zaufanie to wartości, które nie straciły na znaczeniu, Państwa jubileusz jest na to dowodem”
– takie słowa od Burmistrza Czerwieńska
Piotra Iwanusa usłyszały pary, które świętowały w tym roku Złote Gody.
Wzorem lat ubiegłych Halina Walkowiak - Kierownik Urząd Stanu Cywilnego w Czerwieńsku ustaliła dane osób
zamieszkujących na terenie naszej gminy,
które w 1961 roku zawarły związek małżeński. Wystąpiła do kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie
jubilatom medali „Za długoletnie pożycie
małżeńskie”.
Jak co roku w listopadzie szanownych
jubilatów w ich domach odwiedził Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus, który
wręczył medale, kwiaty oraz drobne upominki. Jubilaci nie ukrywali wzruszenia
i zadowolenia.
W tym roku swój Złoty Jubileusz obchodziły małżeństwa:
• Zoﬁa i Jan Bik z Leśniowa Wielkiego
• Danuta i Henryk Brzóska z Sycowic
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• Janina i Wincenty Cierpiccy z Nietkowic
• Eryka i Stanisław Kaczmarek z Leśniowa Wielkiego
• Bronisława i Wojciech Kosmowscy
z Nietkowa
• Irena i Franciszek Kurowscy z Sycowic
• Zoﬁa i Jan Majkut z Nietkowa
• Kazimiera i Szczepan Szcześniak
z Nietkowic
• Monika i Stefan Warszawscy z Lasek
Wszystkim dostojnym Jubilatom,
którzy przed pięćdziesięciu laty przyrzekali swoim współmałżonkom miłość,
wierność i uczciwość małżeńską gratulujemy wytrwałości w pielęgnowaniu tego
związku i przede wszystkim dotrzymania
złożonej wówczas obietnicy. Składamy
im również wyrazy szacunku i uznania za
wytrwałość i zgodne pożycie małżeńskie.
Życzymy dużo zdrowia, radości oraz kolejnych, wspólnie spędzonych lat.
Dorota Rutkowska
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

prof. zw. dr hab. Dariusz Rott – członek
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego,
wykładowca Uniwersytetu Śląskiego,
rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji
Narodowej.
W I edycji projektu „Samorządowy Lider Edukacji” zainteresowanie
konkursem wykazało blisko 170 gmin
i powiatów z całej Polski. W programie certyﬁkacji wystartowały powiaty
i gminy wszystkich typów: gminy wiejskie, gminy wiejsko-miejskie i miejskie.
Wśród ocenianych samorządów dominowały gminy małe, do 20 tys. mieszkańców. Komisja konkursowa oceniała
w szczególności skalę i jakość wsparcia
samorządu na rzecz rozwoju infrastruktury edukacyjnej, skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój
edukacji i szkolnictwa, innowacyjność
i oryginalność działań w sferze rozwoju
edukacji oraz jakość oferty edukacyjnej
gminy/powiatu. Ostatecznie komisja konkursowa przyznała 68 certyﬁkatów.
Wyróżnienia i certyﬁkaty przyznano
w 5 kategoriach:
- gmina do 20.000 mieszkańców
(31 certyﬁkatów)
- gmina o liczbie mieszkańców od 20.001
do 50.000 (19 certyﬁkatów)
- gmina o liczbie mieszkańców od 50.001
do 100.000 (3 certyﬁkaty)
- gmina o liczbie mieszkańców powyżej
100.000 (5 certyﬁkatów)
- powiaty (10 certyﬁkatów)
Ponadto w ramach I edycji konkursu
i programu certyﬁkacji „Samorządowy
Lider Edukacji” ogłoszono laureatów
nagród nadzwyczajnych – wyróżnień
„Primus” (otrzymały je gminy i powiaty,
które uzyskały najwyższą liczbę punktów
rankingowych przyznanych przez recenzentów komisji konkursowej.

Gmina Czerwieńsk zajęła I miejsce w Klasyfikacji Generalnej (OPEN)

w III Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego za 2009 r.
19.11.2011 r. na terenie zabytkowego Zamku Joannitów w Łagowie odbyła się Gala Finałowa III i IV Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego, których głównym celem jest popularyzacja dorobku najlepszych jednostek samorządu terytorialnego
w Lubuskiem. W uroczystości udział wzięli: marszałek Elżbieta Polak, wicemarszałek Jarosław Sokołowski oraz wicemarszałek Maciej Szykuła.
Laureaci III Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego za 2009 r.:
• Klasyﬁkacja Generalna (OPEN)
I miejsce Gmina Czerwieńsk
II miejsce Gmina Skąpe
III miejsce Gmina Świdnica
• Najlepsza Gmina Miejsko-Wiejska Gmina Iłowa
• Najlepsza Gmina Wiejska - Gmina
Pszczew
• Gmina Wspierająca Gospodarkę - Gmina Miejskiej Nowa Sól
• Gmina Wspierająca Kapitał Ludzki Gmina Świdnica
• Gmina Nastawiona na Rozwój - Gmina
Skąpe
Laureaci IV Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego za 2010 r.:
• Klasyﬁkacja Generalna (OPEN)
I miejsce Gmina Lubrza
II miejsce Gmina Łagów
III miejsce Gmina Babimost
• Najlepsza Gmina Miejsko-Wiejska Gmina Witnica
• Najlepsza Gmina Wiejska - Gmina
Zwierzyn
• Gmina Wspierająca Gospodarkę - Gmina Międzyrzecz
• Gmina Wspierająca Kapitał Ludzki Gmina Kożuchów
• Gmina Nastawiona na Rozwój - Gmina
Skąpe

Ranking Gmin za
lata 2009 i 2010 przeprowadzony był w ramach
projektu systemowego
8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Prognozowanie
zmian gospodarczych
w Województwie Lubuskim, realizowanym
przez Wydział Projektów Własnych EFS.
Ranking stanowi I etap w procesie
kształtowania tzw. „Katalogu zmian
gospodarczych i mechanizmów zaradczych” dla województwa lubuskiego.
Jednym z głównych celów Rankingu
jest popularyzacja osiągnięć lubuskich
samorządów lokalnych. Narzędziem oceny był syntetyczny wskaźnik liczbowy,
ujmujący istotne obszary działania samorządów, wyrażone danymi liczbowymi.
W ramach Rankingu utworzono tzw.
„Raport z diagnozy gospodarczej gmin
województwa lubuskiego za 2009 r.”
oraz „Raport z diagnozy gospodarczej
gmin województwa lubuskiego za
2010 r.” Na potrzeby opracowania w/w
raportów przeprowadzono konkurs dla
administracji samorządowej województwa lubuskiego, a zgromadzony dzięki
temu materiał badawczy pozwoli na
sporządzenie kompleksowego dokumentu, określającego stan gospodarki
regionu.
Warunkiem udziału w III i IV RGWL
było udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie badawczej. Każda lubuska gmina otrzymała komplet materiałów
umożliwiających udział w III i IV RGWL.
Na podstawie nadesłanych danych obliczono syntetyczny wskaźnik rankingowy.
Dane zawarte w ankietach zweryﬁkowano
przez organizatorów poprzez niezależne
źródła. Ankiety należało przysłać do
01.08.2011 r. Wyniki oraz dane cząstkowe
poddane zostały autorskiej interpretacji
niezależnych ekspertów.
Kategorie i nagrody:
III i IV RGWL rozgrywany był w następujących kategoriach:
A. Kategoria: Podstawowy Wskaźnik Rankingowy (PWR)

1. „Kategoria OPEN”. Uczestniczyły w niej wszystkie gminy lubuskie. Kategoria ta przewiduje jedną
nagrodę: dla gminy, która uzyska
najwyższą wartość wskaźnika PWR.
Gminy o statusie powiatów z racji
swojego potencjału odbiegającego
od przeciętej lubuskiej gminy będą
klasyfikowane w kategorii „OPEN”,
ale nie będą nagradzane.
2. Kategoria „Gminy miejskie”
i „Gminy miejsko-wiejskie”. Uczestniczyły w niej gminy o statusie miasta
i gminy miejsko-wiejskie. Kategoria ta
przewiduje tylko jedną nagrodę. Jeżeli
zwycięzcą tej kategorii będzie gmina,
która zwyciężyła w kategorii „OPEN”,
nagroda nie będzie przyznana.
3. Kategoria „Gminy wiejskie”.
Uczestniczyły w niej gminy o statusie
gminy wiejskiej. Kategoria ta przewiduje
tylko jedną nagrodę. Jeżeli zwycięzcą tej
kategorii będzie gmina, która zwyciężyła
w kategorii „OPEN”, nagroda nie będzie
przyznana.
B. Pozostałe kategorie rankingowe:
1. Kategoria „Gmina stawiająca na
kapitał ludzki” na podstawie wskaźnika
kapitału ludzkiego (WKL). Ranking
w ramach tej kategorii przewiduje tylko jedną nagrodę. Metodę wyliczenia
wskaźnika WKL podajemy w metodologii III i IV RGWL.
2. Kategoria „Gmina wspierająca
gospodarkę” na podstawie wskaźnika
nastawienia pro-gospodarczego (WNG).
Ranking przewiduje w ramach tej kategorii tylko jedną nagrodę. Metodę wyliczenia wskaźnika WNG podajemy
w metodologii III i IV RGWL.
nr 233 • 12.2011

U NAS

5

Patriotycznie i na wesoło
Poznawanie i kultywowanie tradycji spełnia szczególną funkcję wychowawczą. Dzięki obchodom ważnych rocznic młody
człowiek poznaje historię, utożsamia się z nią i poznaje swoje miejsce w teraźniejszości.
W szkole podstawowej w Leśniowie
Wielkim znaczące miejsce w kalendarzu
imprez zajmuje Święto Niepodległości.
Do organizacji tegorocznych obchodów,
przygotowywanych przez panie: P. Frączak, D. Rabiko i A. Batóg, włączyli się
rodzice uczniów klasy V: p. Ewa Wrońska oraz pp. Katarzyna i Krzysztof
Machowiakowie. Dzięki nim powstała
jesienno – patriotyczna dekoracja, na tle
której uczniowie rywalizowali w konkursie piosenki patriotycznej. Piosenki te są
częścią naszej, polskiej historii i warto,
aby nie zginęły w mrokach niepamięci.
Jury złożone z nauczycieli i rodziców
I miejsce przyznało zespołowi dziewcząt:
Oli Marczak, Kamili Machowiak i Sylwii Masłowskiej. II miejsce zajęło trio:
K. Ślemp, K. Machowiak i S. Nowicka,
a III również trio: R. Masłowska, K.
Kaczmarek i E. Iwanus. Odświętnie
ubrane w tym dniu dzieci oklaskiwały
wykonawców, a na koniec wspólnie za-

śpiewały „Pałacyk Michla” i najbardziej
popularne „Legiony”.
Zupełnie inny, rozbawiony charakter
miała impreza andrzejkowa, przygotowana przez pana Tomasza Madeja.
Żywiołem dzieci jest zabawa i żart, więc

podczas tego święta otrzymały sporą
dawkę śmiechu, radości, czasami niedowierzania, wróżąc sobie na przyszłość
tę bliziutką, i tę dalszą. Życzymy, aby

Czyste powietrze marzenie nie tylko najmłodszych
Powinniśmy być zadowoleni z faktu, że mieszkamy wśród lasów, a na horyzoncie
nie widać olbrzymich dymiących kominów przemysłowych. Czy jest więc powód do
niepokoju? Czy jest powód, aby dzieci wręczały władzom gminy petycję o pomoc
w realizacji marzeń o czystym powietrzu?
Zdajemy sobie wszyscy bardzo dobrze
sprawę, że powód do niepokoju jest. Latem (pod wieczór), zimą, niekiedy i przez
cały dzień, powietrze w Czerwieńsku jest
tak zanieczyszczone, że trudno mówić
o relaksie „na świeżym powietrzu”, a wietrzenie pomieszczeń zagraża naszemu
zdrowiu. Przyczyną takiej sytuacji jest
spalanie mieszaniny śmieciowo - węglowej w domowych piecach. W paleniskach
domowych jest zbyt niska temperatura spalania, dlatego dym bogaty jest
w bardzo trujące substancje chemiczne.
Kominy znajdują się na niewielkich wysokościach, co uniemożliwia wyniesienie
dymów na duże odległości i rozproszenie
ich przez wiatr. Łatwo więc traﬁają do
naszych dróg oddechowych. Szkodliwe
dymy przyczyniają się do powstawania
astmy, uszkodzenia błon śluzowych, nie-
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dotlenienia tkanek, naruszają strukturę
kodu genetycznego, uszkadzają nerki,
wątrobę, korę mózgową. Zanieczyszczają
glebę i wodę.
Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że co roku na choroby wywołane
złym stanem powietrza umiera 28 tysięcy Polaków. Szczególnie niebezpieczne
jest spalanie papieru z nadrukiem farb
kolorowych, toreb i worków foliowych,
opakowań po napojach, farbach i rozpuszczalnikach, odpadów gumowych,
sztucznej skóry, lakierowanego drewna.
Spalanie śmieci w domach przynosi tak
znaczne szkody zdrowiu i komfortowi życia, że w żaden sposób nie rekompensują
oszczędności na wywozie śmieci i zakupie opału. Paląc odpady szkodzimy sobie
i bliskim, uszkadzamy piece i przewody
kominowe, łamiemy prawo. Właściciele

wszystkie dobre wróżby się spełniły!
Listopad to również miesiąc konkursów przedmiotowych. W leśniowskiej
szkole przeprowadzono konkursy j. polskiego, historii, matematyki i przyrody.
Każdy z nich wyłonił laureatów, którzy
będą reprezentować szkołę w zmaganiach rejonowych w Zielonej Górze.
I tak: j. polski – Gabrysia Rosińska
z kl. VI, historię – Sandra Naruszewicz
z kl. VI, matematykę również Sandra
Naruszewicz a przyrodę Gabrysia
Rosińska, Sandra Naruszewicz i Filip
Kopaszewski, wszyscy z klasy VI.
Przygotowując obchody świąt, ważnych
rocznic, uroczystości czy imprez, podkreślamy ich ważność. Uczymy dzieci my,
dorośli, planowania i odpowiedzialności.
Dzięki wspólnej pracy nad przygotowaniami, dostarczamy wiedzy i sprawiamy,
że młodzi ludzie zdobywają umiejętności,
które będą mogli wykorzystać zawsze.
ABat

nieruchomości, których prawo własności
zostało naruszone przez immisję, mogą
dochodzić swoich praw na drodze cywilno- prawnej. Organami właściwymi
do podejmowania działań kontrolnych
jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska lub burmistrz.
Troska o czystość powietrza zaczyna się już w szkole, czego dowodem
są organizowane przez nauczycieli
konkursy, sympozja, projekty. Mali
mieszkańcy wiedzą już sporo na temat
ochrony środowiska. Zauważają zagrożenia, zaczynają się martwić skutkami
zanieczyszczeń, ale są bezsilni wobec
postępowania dorosłych. Dlatego
uczniowie klasy III a i III b Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku pod opieką p. Iwony
Mielczarek i p. Wiesławy Śliwińskiej
wystąpili z petycją o włączenie się
władz gminnych do kampanii na rzecz
czystego powietrza.
Istnieją przepisy zabraniające spalanie
odpadów, ale czy ktoś, kiedyś w naszej
gminie był pociągnięty do odpowiedzialności karnej za ten karygodny proceder?
Czy istnieje sposób na trucicieli dla
których hasło „Kochasz dzieci, nie pal
śmieci” nie ma żadnego znaczenia.
Ewa Wójtowicz

Od grosika do złotówki
Rok Szkoły z Pasją, a realizacja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego
„Od grosika do złotówki’ w PSP w Nietkowicach.
Na inauguracji Roku Szkoły z Pasją
Minister Edukacji zaznaczyła, że szkoła
to nie tylko lekcje, to także współpraca
z organizacjami pozarządowymi, które wraz z dyrektorem, nauczycielami,
uczniami, środowiskiem zewnętrznym
i jednostkami samorządu terytorialnego
tworzą przyjazną i ciekawą szkołę. Podkreśliła, że uczniowie realizujący projekty
poszczególnych organizacji uczą się
zaangażowania, współpracy, aktywności
obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby
innych, a także rozwijają pasje i talenty.
Z inicjatywą wdrożenia w PSP w Nietkowicach ogólnopolskiego projektu edukacji ﬁnansowej „Od grosika do złotówki”
w roku szkolnym 2011/2012 w klasach II
i III wystąpiła Dyrektor szkoły – Renata
Strzelecka współpracująca od 2007 r.
z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Fundacją Kronenberga Citi Handlowy – pomysłodawcami i fundatorami
tegoż projektu.

W I okresie do jego realizacji przystąpili uczniowie klasy III, którzy pod
kierunkiem nauczycielki – Barbary
Frydryk, pracując na atrakcyjnych materiałach otrzymanych od fundatorów,
zdobywali wiedzę, kształtowali umiejętności, nabywali doświadczenia potrzebne
do samodzielnego podejmowania decyzji
o formach oszczędzania i gospodarowania
własnymi zasobami.
Głównymi celami projektu było:
• kształtowanie postawy aktywności
i przedsiębiorczości dzieci;
• wspieranie uczniów w planowaniu
rozwoju osobistego;
• dostarczenie wiedzy z zakresu gospodarowania pieniędzmi;
• odkrycie potrzeby pracy jako źródła
utrzymania;

• zrozumienie potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami pieniężnymi;
• odkrycie wartości nabywczej pieniędzy;
• wdrażanie do przewidywania skutków
swoich działań;
• zrozumienie wieloznaczności pojęć:
oszczędzanie, bogactwo, skarby…;
• umiejętna współpraca w grupie.
W trakcie wdrażania projektu oprócz
celów związanych z tematem wprowadzanej edukacji ﬁnansowej, realizowano cele
wynikające z podstawy programowej oraz
kształtowano umiejętności z poszczególnych edukacji.
Projekt „Od grosika do złotówki”
został skonstruowany tak, aby zachęcić
dzieci do wykonywania zaplanowanych
działań. W październiku uczniowie klasy
III wyruszyli w nowe obszary wiedzy,
uczestnicząc w różnych zabawach,
stwarzanych specjalnie sytuacjach problemowych, symulowanych zdarzeniach.
Całość miała formę podróży międzygalaktycznej. Dzieci realizując projekt wraz
z przewodnikiem – Grosikiem przemierzały przestrzeń kosmiczną lądując na
planetach: Grosik, Portfelik, Skarbonka,
Zabawka, Złotówka, na których zagłębiały się w świat ﬁnansów.
Podsumowanie „podróży” zostało
przeprowadzone 26 października 2011
r. z okazji ŚWIATOWEGO DNIA DLA
SPOŁECZNOŚCI z udziałem wolontariuszy z banku Citi Handlowy. W szkole
odbyła się impreza „Grosikowe wędrówki”, w której uczestniczyły dzieci, ich
rodzice, nauczyciele, dyrektor szkoły
i zaproszeni goście. W czasie spotkania
uczniowie mieli możliwość zaprezento-

Mieszkańcom Płotów i Zagórza
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2012
życzą sołtysi
Aleksander Motykiewicz i Jerzy Jarowicz

wania zdobytej wiedzy i umiejętności.
Z pasją wykonywały zadania w grupach
wykazując się zaangażowaniem, odpowiedzialnością, umiejętnością współpracy oraz współudziału w sukcesie.
W proponowanych przez Wolontariuszy
zabawach, uczestniczyli również rodzice
dzieci, dla których w projekcie zostały
zaplanowane działania wspomagające
szkołę w efektywnym jego wdrożeniu.
Impreza zakończyła się wręczeniem
dyplomów i upominków ufundowanych
przez Fundację Kronenberga i bank Citi
Handlowy w Zielonej Górze.
Zadowoleni uczestnicy „Grosikowych wędrówek” z dumą obdarowali
wszystkich uczniów PSP w Nietkowicach
balonami z nadrukowaną nazwą projektu
„Od grosika do złotówki”
Renata Strzelecka, Barbara Frydryk

Wesołych, Zdrowych i Pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego 2012 Roku
życzy sołtys Wysokiego
Sylwia Rogowicz

Jako Radni życzymy tego samego
wszystkim swoim wyborcom
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Pomaganie wzmacnia
Dnia 5 grudnia br. obchodziliśmy Światowy Dzień Wolontariatu. Wolontariusze
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku, wzorem lat poprzednich, aktywnie
włączyli się w organizację tego dnia.
Uczniowie pod okiem
p. Doroty Budeń przygotowali gazetkę okolicznościową przedstawiającą zakres
działania naszego
koła pt.: „Złap pociąg
do Wolontariatu”. Podczas jednej z lekcji w telewizji szkolnej
pokazana została prezentacja multimedialna, która przybliżyła całej społeczności szkolnej organizowane przez
wolontariuszy imprezy i akcje. Chociaż
okazało się, że w trakcie kilku minut
trudno jest opowiedzieć o pięciu latach
pracy naszych wolontariuszy, to autorzy
prezentacji: Tomasz Perczyński, p. Joanna Stanaszek i p. A. Kędzia stworzyli
całkiem interesującą opowieść. Podczas
przerw działała kawiarenka z ciastem
i innymi smakołykami. Tego dnia rozstrzygnięty został również konkurs na
logo Szkolnego Koła Wolontariatu.
Uczniowie naszej szkoły przygotowali
interesujące propozycje; były to prace
plastyczne, które zaprezentowane zostały
formie wystawy w Gimnazjum. Szanowne Jury w składzie: Wolontariusze
oraz panie Dorota Budeń, Małgorza-

ta Piątkowska i Lucyna Majorczyk
zadecydowali, iż zwycięzcą i autorem
najciekawszej pracy zostaje Natalia
Kędzia z kl. I c.
W godzinach popołudniowych wolontariuszki: Weronika Łuczak, Klaudia Gnatowicz, Dominika Kowalczyk
oraz Karolina Lewaszow wraz z opie-

kunami p. Dorota Budeń i J. Dwornicką brały udział obchodach Światowego
Dnia Wolontariatu zorganizowanych
przez „Caritas” Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w klubie „Kawon”
w Zielonej Górze pt.: „Zielonogórski
Dzień Wolontariusza”. Podczas imprezy
zaprezentowane zostały najciekawsze
formy pracy wolontarystycznej. Uczniowie wzięli także czynny udział w
debacie na temat działalności wolontariuszy w społecznościach szkolnych
i lokalnych.
Wszystkim zaangażowanym osobom
serdecznie dziękujemy!
Agnieszka Kędzia

NA LICEUM PATRZ!
Profilaktyka – skutecznie działamy, informujemy, zapobiegamy i zniechęcamy do
ryzykownego zachowania!

Wszystkim mieszkańcom
Nietkowa oraz całej
Gminy Czerwieńsk życzenia
zdrowych, radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia,
a także spełnienia marzeń
i wytrwałości w realizacji
planów w nadchodzącym
Nowym Roku
życzą radni z Nietkowa:
Krzysztof Smorąg
i Kazimierz Ruszel.
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Koło Szkolnych Profilaktyków
pod opieką pedagoga szkolnego
Marleny Działabij-Drupki funkcjonuje w ZSP od trzech lat. Przed
nami kolejny rok wyzwań i wytężonej
pracy.
Miesiąc październik minął pod hasłem „Mundur woła o prawidłową
postawę”. Zdążyliśmy zrealizować
zajęcia o wadach postawy, ich zapobieganiu i o samym leczeniu. W realizację
programu włączyła się pani Sylwia
Gołkowska, ﬁzjoterapeuta z wieloletnim
doświadczeniem. Michalina Kantek,
Emilia Kołodziejczyk i Jowita Karoń,
w oparciu o zebrany materiał empiryczny
(wywiady z uczniami i pracownikami
szkoły) i teoretyczny, przygotowały
gazetkę profilaktyczną. Pani Sylwii
Gołkowskiej pragniemy jeszcze raz na
łamach prasy lokalnej podziękować za
współpracę.

Już dziś wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy w Czerwieńsku realizujemy projekt pt. „Narkotykom mówimy
NIE!”. W ramach projektu zapraszamy
uczniów lokalnych szkół do konkursu
plastycznego o Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Czerwieńsk.
Szczegółowe i dodatkowe informacje
dostępne są na stronie szkoły: http://
zsp-czerwiensk.republika.pl/.
Zapraszamy także na spektakl proﬁlaktyczno – artystyczny „Łatwopalni” do
sali MOK w Czerwieńsku dnia 26 stycznia 2011r, godzina 16.00. Scenariusz i reżyseria p. Agnieszka Januszewicz i p.
Dorota Górska, wykonanie - członkowie
szkolnego KOŁA ARTYSTYCZNEGO
o nazwie „JAKOŚ TAK”.
Magdalen Załęska
Przewodnicząca Koła Szkolnych
Proﬁlaktyków w ZSP

Kulturalny Mikołaj
Jak nakazuje tradycja, każdego roku 6 grudnia odwiedza nas Mikołaj, wnosząc
swoją obecnością mnóstwo radości, zabawy, no i oczywiście prezentów! Nie
inaczej było w roku bieżącym.
W placówkach wiejskich Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury odbywały
się zabawy mikołajkowe, podczas których
każde dziecko otrzymało
choć drobny prezencik od
„Świętego”. W Dobrzęcinie, pod świetlicę wiejską,
kulturalny Mikołaj podjechał czerwonym „rydwanem” wraz ze swoimi
pomocnikami. Najpierw
były zabawy rytmiczne,
później nauka piosenek
związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Każdą prezentację Mikołaj wnikliwie
oceniał. Były wiersze, piosenki, tańce oraz
ćwiczenia sportowe. Za najciekawszy
pokaz artystyczny Wiktoria otrzymała od
Mikołaja okazałego Misia oﬁarowanego
przez Formację Artystyczną Sekret
z MGOK. W czasie zabawy odbył się także konkurs plastyczny na najpiękniejszy
portret Mikołaja. Tutaj główną nagrodę
- dużego miśka podarowanego przez
Marzenę z zespołu tanecznego BOMB
- otrzymała Małgosia. Portrety Mikołaja
można zobaczyć w holu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku.
W Nietkowicach dzieci świętowały wraz
z paniami z zespołu „Ale Baby” wspólnie
śpiewając kolędy i tworząc wizerunki zimowych postaci. W Sycowicach z okazji

Mikołajek zorganizowano konkurs plastyczny na najbardziej uśmiechniętego Mikołaja, natomiast dla tych nieco starszych
turniej tenisa o puchar Św.
Mikołaja. Ogromnym zainteresowaniem cieszył sie
też konkurs na najfajniejszą
brodę dla Mikusia wykonywaną z waty i papieru.
Równie wesoło bawiły się
dzieci w Wysokim. Przy
dźwiękach świątecznej
muzyki, w oczekiwaniu na
prezenty od Mikołaja brały udział w różnych interesujących konkursach.
Mikołajowe zabawy były udane,
o czym świadczyły roześmiane buziaki.

Wszystkie dzieci dostały paczki ze słodyczami i drobnymi prezentami ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za co
- w imieniu bardzo zadowolonych dzieci
- dziękują organizatorzy.

Pielgrzymka do Wadowic
W dniach 11 - 13 listopada odbyła się z naszej parafii pielgrzymka do Wadowic,
Krakowa i innych ciekawych miejsc w tym rejonie. Zgodnie z planem spotkaliśmy
się rano na placu przed kościołem i wyruszyliśmy w drogę.
Po drodze wstąpiliśmy na Górę Świętej Anny. Jest tam przepiękna bazylika.
Ojciec Franciszkanin udzielił nam prelekcji, podczas której dowiedzieliśmy
się wielu ciekawostek z historii tej miejscowości. Pojechaliśmy zwiedzać inne
równie ciekawe miejsca.
Kolejnym punktem wycieczki były
Wadowice. To cudowna rodzinna miejscowość Karola Wojtyły.
Udaliśmy się do domu rodzinnego Jana Pawła II.
Ksiądz Adam odprawił
Mszę Świętą w kaplicy.
Mieliśmy potem chwilę czasu na kremówki
i kupienie pamiątek. Papieskie kremówki były
naprawdę słodkie!!!
Bez przeszkód dotarliśmy do Kalwarii Zebrzydowskiej do Domu
Pielgrzyma. Zjedliśmy posiłek i mieliśmy
czas wolny. Rano już o godzinie 7.00 mieliśmy Mszę Świętą w bazylice klasztornej
oo.Bernardynów. Około godziny 10.00
udaliśmy się dróżkami Maryi oraz Drogą
Krzyżową. Po drodze modliliśmy się.
Potem pojechaliśmy do klasztoru

oo.Benedyktynów w Tyńcu. Dowiedzieliśmy się dużo ciekawych informacji
o życiu codziennym zakonników. Udaliśmy się do tamtejszego muzeum, po czym
mieliśmy czas na kupienie pamiątek.
W końcu dojechaliśmy do Krakowa.
Na Łagiewnikach zwiedziliśmy kaplicę
Cudownego Obrazu i zobaczyliśmy relikwie Świętej Siostry Faustyny. Wieczorem
wyjechaliśmy na spacer po
krakowskim rynku i wróciliśmy do miejsca noclegu.
W niedzielę rano udaliśmy się na Mszę Świętą
do Sanktuarium bł. Jana
Pawła II. Ostatnim punktem pielgrzymki było Stare
Miasto i Trakt Królewski.
Przewodnik ciekawie opowiedział nam o każdym ze
zwiedzanych miejsc, a szczególnie o każdej
z kaplic na Wawelu. Z góry widzieliśmy
zionącego ogniem smoka. Weszliśmy też do
Kościoła Mariackiego. Około godziny 15.00
wyruszyliśmy w drogę powrotną. Pełna wrażeń wróciłam do Czerwieńska do domu. Szkoda, że ta wycieczka trwała tylko 3 dni…
Kornelia Pukacka
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Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

Taneczny HIT
03.12.2011 w Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku odbył się Szósty „Mikołajkowy Festiwal Taneczny”
zorganizowany przez Stowarzyszenie taneczne „HIT”.
W imprezie wzięło udział około 200 tancerzy. Naszą gminę

UCHWAŁA NR X/94/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprwadzanie ścieków w Gminie Czerwieńsk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t. j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)
oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. t. j.
z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:
§1. Zatwierdza się w Gminie Czerwieńsk taryfy i opłaty:
1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości:
1) dla grupy taryfowej 1 (gospodarstwa domowe) 3,57 zł brutto za 1 m3;
2) dla grupy taryfowej 2 (pozostali) 4,94 zł brutto za 1 m3;
3) opłata abonamentowa na odbiorcę usługi:
a) dla grupy taryfowej 1 (gospodarstwa domowe) 4,00 zł brutto na
miesiąc;
b) dla grupy taryfowej 1 (gospodarstwa domowe) za odczyt wodomierza
dodatkowego (podlicznik) 2,50 zł brutto na miesiąc;
c) dla grupy taryfowej 1 (gospodarstwa domowe) za odczyt wodomierza
sprzężonego 10,00 zł brutto na miesiąc;
d) dla grupy taryfowej 2 (pozostali) 10,00 zł brutto na miesiąc;
e) dla grupy taryfowej 2 (pozostali) za odczyt wodomierza dodatkowego
(podlicznik) 2,50 zł brutto na miesiąc.
2. Za zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości:
1) dla grupy taryfowej 1 (gospodarstwa domowe) 5,92 zł brutto za 1 m3;
2) dla grupy taryfowej 2 (pozostali) 6,09 zł brutto za 1 m3;
3) opłata abonamentowa na odbiorcę usługi:
a) dla grupy taryfowej 1 (gospodarstwa domowe) 4,00 zł brutto na
miesiąc;
b) dla grupy taryfowej 2 (pozostali) 10,00 zł brutto na miesiąc.
§2. Taryfy i opłaty, o których mowa w §1 obowiązują przez okres od
dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy Czerwieńsk w terminie
7 dni od dnia jej podjęcia.

Podziękowania dla radnych Rady Powiatu
- p. Jacka Gębickiego i p. Sławomira Baranowskiego
- za determinację, skuteczność i wielkie zaangażowanie
w działaniach na rzecz budowy chodnika w Nietkowie
składają radni, sołtys i mieszkańcy Nietkowa.

Zdrowych, pogodnych, radosnych i wesołych
Świąt Bożego Narodzenia, spełnienia marzeń,
sukcesów w życiu osobistym i zawodowym
w Nowym 2012 Roku mieszkańcom miasta i gminy
życzy
Samorząd Mieszkańców Miasta Czerwieńsk
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reprezentował zespół z Czerwieńska, który trenuje w każdy
poniedziałek i środę w „Lubuszance” oraz formacja z Nietkowa, działająca przy Szkole Podstawowej w tej miejscowości.
Oprócz reprezentantów naszej gminy w imprezie można było
podziwiać popisy taneczne dzieci i młodzieży z Łężycy, Zawady, Sulechowa, Zaboru oraz Żar. Zawodnicy prezentowali
się w układach grupowych oraz indywidualnych. W kategorii
„Formacje” I miejsce zajęła reprezentacja z Sulechowa, II miej-

sce formacja z Czerwieńska, III miejsce formacja z Nietkowa.
W kategorii „Solo hip - hop” zwyciężyła Eliza Kwiatkowska
z Sulechowa, II miejsce zajęła Eliza Dąbrowska z Zawady,
III miejsce zajęła Wiktoria Topolska z Sulechowa. Bardzo
dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji imprezy
a w szczególności Urzędowi Gminy i Miasta w Czerwieńsku
oraz panu Lubomirowi Rotko - kierownikowi Hali Sportowej
„Lubuszanka” oraz rodzicom tańczących dzieci. W związku
z dużym zainteresowaniem imprezą kolejny turniej Stowarzyszenie planuje zorganizować w kwietniu. Zachęcamy wszystkie
dzieci, które chciałyby rozpocząć swoja przygodę z tańcem
- szczegóły dotyczące treningów można znaleźć na stronie
internetowej klubu www.klub-hit.pl.
Hanna Paradowska

Nietypowe lekcje
- czyli nasz sposób na szary i senny listopad?
Listopad nie musi się nam kojarzyć z melancholią i jesienna szarugą. W naszej szkole
znaleźliśmy wiele sposobów na to aby wokół zrobiło się radośnie i kolorowo.
Rozpoczął go koncert ﬁlharmonii dla
klas młodszych, który połączył bajkową
opowieść ze wspaniałą muzyką. Jak co
miesiąc sala gimnastyczna zamieniła się
w salę koncertową. Klasy starsze miały
okazję odwiedzić ZIELONOGÓRSKA
FILHARMONIĘ. Spotkania ﬁlharmoniczne, które realizujemy już od
wielu lat , choć nie dla wszystkich
łatwe w odbiorze – to jednak uczta
duchowa, nauka odbioru innej, alternatywnej muzyki, to wycieczka
do krainy różnorodnych instrumentów, niezwykła lekcja muzyki,
to wreszcie coś majestatycznego,
z czym warto spotkać się choć na
chwilę.
Równie swoistą lekcję historii
Polski, opowiadającej o utracie
suwerenności, a potem o walce
o niepodległość, przygotowali dla całej
społeczności szkolnej uczniowie klas
V-tych. Wiersze, pieśni patriotyczne,
ale przede wszystkim teatralny pokaz
umęczonej, okradanej i wreszcie zakutej
w kajdany PANI POLSKI ( w rolę wcieliła
się Kornelia Pukacka), bezsilnie obdzieranej z ziem, które niczym kawałki puzzli
(tak właśnie zilustrowano kolejne rozbiory
Polski), przywłaszczali sobie zaborcy. Taka
przemawiająca do wyobraźni opowieść
w przeddzień ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI poruszyła wszystkich. Nawet maluchy,

dla których te tematy nie są łatwe, mogły
zrozumieć dlaczego 11 listopada Polacy
świętują.
Niezwykłą lekcję odpowiedzialności za
środowisko i nasze zdrowie przygotowali
członkowie szkolnych klubów: UNESCO,
WIEWIÓRKA, ZIELONY PATROL. Po-

łączyli siły, aby donośnie wykrzyczeć hasło
przewodnie ŚWIATOWEGO DNIA CZYSTEGO POWIETRZA, które brzmi : „KOCHASZ DZIECI – NIE PAL ŚMIECI!”.
Akcja informacyjna uświadomiła nam jak
katastroﬁczne skutki, głównie dla małych
dzieci, niesie za sobą beztroskie spalanie
w piecach plastikowych opakowań, opon,
szmat, lakierowanych przedmiotów, czy
popularnych pampersów. Specjalny apel
dla uczniów, ulotki rozdawane przechodniom, plakaty rozwieszane w różnych
miejscach, wreszcie petycja złożona na

7. Tymoteusz SZCZEPAN - Czerwieńsk
8. Igor Arkadiusz ŚLIWIŃSKI - Czerwieńsk
9. Łukasz Tomasz ŚLIWIŃSKI - Czerwieńsk

Kronika paraﬁalna
paraﬁi św. Wojciecha
w Czerwieńsku
październik, listopad 2011 r.

www.paraﬁa.czerwiensk.hadom.pl

CHRZTY
1. Małgorzata WRÓBEL - Czerwieńsk
2. Jakub Krzysztof CICHECKI - Nietków
3. Sara Edyta BORUSZEWSKA - Czerwieńsk
4. Hubert GAŁKA - Czerwieńsk
5. Zuzanna Monika SYPNIEWSKA - Czerwieńsk
6. Lena Krystyna STYŚ - Czerwieńsk

ŚLUBY
1. Marek KORBAL i Katarzyna TOPOLSKA - Nietków

POGRZEBY
1. Czesław BEKIESZCZUK - Nietków
2. Czesław FRONCKIEWICZ - Czerwieńsk
3. Ryszard ANDRZEJCZAK - Czerwieńsk
4. Romuald KURKO - Czerwieńsk
5. Sylwester PAPRZYCKI - Czerwieńsk
6. Henryk ŁUKOWSKI - Czerwieńsk
7. Leon KUREK - Czerwieńsk
8. Janina WASZKIEWICZ - Czerwieńsk
9. Roman GRALAK - Czerwieńsk
10. Zenon TOWPIK - Czerwieńsk
11. Józefa DOBROŁOWICZ - Łężyca
12. Piotr FESZTER - Nietków

ręce władz gminnych –to wszystko zrobili mali, aby duzi zadbali o zdrowie nas
wszystkich i czyste powietrze.
Lekcja w radio – czemu nie? Już kilka
lat radiowe lekcje z udziałem naszych
uczniów wybrzmiewają na antenie RADIA ZACHÓD. Tym razem rozmowa
przebiegała wokół praw dziecka na całym
świecie. Poruszyła nas opowieść o losie
dzieci afrykańskich. To co każdy z nas ma
niemal na wyciągniecie ręki, jest tylko marzeniem tamtych maluchów. W audycji nie
mogło zabraknąć miejsca na wspominki
o naszym patronie - Januszu Korczaku
i jego walce o prawa najmłodszych. Tematy były poważne, ale atmosfera
radosna. Uczestniczki audycji swoje
opowieści przeplatały zagadkami dla
radiosłuchaczy.
Na żadną lekcję powtórzeniową
nie czeka się z taką radością, jak
czekały pierwszaki. 1 września
w uroczystym ślubowaniu obiecały, że uczynią wszystko, aby być
dobrymi uczniami. Dostali czas
trzech miesięcy, aby posiąść wiedzę
i umiejętności członka społeczności
szkolnej. Egzamin nie był łatwy.
Dzieci oceniane były z wielu dziedzin
- recytacja, śpiew, pakowanie tornistra,
oddzielanie grochu i fasoli, układanie puzzli, znajomość głosu swojej pani. Komisja
złożona z dyrekcji i nauczycieli nie miała
wątpliwości - pierwszaki zdały. Wiele
śmiechu dostarczył sprawdzian dla pań,
które miały na swoich kolanach posadzić
jak najwięcej uczniów. Nie był to jednak
koniec zmagań. Teraz do boju ruszyli
rodzice. Musieli wspólnie powiedzieć
wiersz i zaśpiewać piosenkę. Tatusiowie
poproszeni zostali o zaplecenie warkocza
dziewczynkom, zaś mamusie o zasznurowanie butów. Dzieci zagrzewały rodziców
radosnymi okrzykami i dorośli również
nie zawiedli. Niezwykła cisza nastała kiedy wybrzmiały pytania dla pani dyrektor
i pana dyrektora. Pytania były trudne, bo
podchwytliwe, ale nie dla naszej dyrekcji.
Tak oto wszyscy bawili się świetnie na tej
wspólnej lekcji powtórzeniowej, po której
nastąpiła najwspanialsza przerwa, pełna
zabaw, pląsów, słodkości i oczywiście
upominków.
Listopad malowany tak niezwykłymi,
ale najbardziej skutecznymi lekcjami,
zakończył się wspaniałą zabawą. Czar
andrzejkowych wróżb porwał wszystkich.
Wróżyli mali i duzi, a wszyscy mieli z tego
dużo radości. Okraszał to wszystko smak
słodkich ciasteczek, babeczek i rureczek.
I kto powiedział, że jesień jest smutna?
korespondentki SP Czerwieńsk
nr 233 • 12.2011

U NAS

11

Nietypowa lekcja historii
w Bachusowym Grodzie
O tym, że nauka nie musi być nudna, a każde miasto kryje w sobie tajemnice mogli
się przekonać uczniowie Publicznej Szkoły w Nietkowicach. 30 listopada w ramach
projektu Szybciej, dalej i w górę. Wysoka jakość oświaty w Gminie Czerwieńsk
udali się oni na niezwykle ciekawą wycieczkę do Zielonej Góry. Jakże myli się
ten, kto sądzi, że zna to miasto. Z pokorą przyznali to nauczyciele sprawujący
opiekę nad uczestnikami wycieczki.
Organizatorem przedsięwzięcia był
Przemysław Góralczyk. Dzięki jego
staraniom dzieci wyruszyły m.in. bachusowym szlakiem, odbywając tym samym
nietypową lekcję historii. Niniejszy
artykuł poświęcony jest Zielonej Górze
widzianej uczniowskimi oczyma.
* * *
Po uliczkach miasta oprowadzała
nas przewodnik PTTK – Grażyna Kulczycka. Z wielkim zaangażowaniem
i znawstwem prezentowała ona zabytki,
które możemy zobaczyć w winnym
grodzie. Okazało się, że kamienice,
które zwykle obojętnie mijaliśmy, kryją
w sobie wiele tajemnic. Podczas spaceru
zapoznaliśmy się z historią domu braci
Ernesta i Roberta Piltzów – właścicieli
ﬁrmy winiarskiej. W XIX wieku na jej
parterze mieściły się kawiarnia i cukiernia – Cafe Kaiserkrone. Jeden z panów
Piltz postanowił ułatwić niewiastom
życie i zorganizował dla nich czwartkowe spotkania przy kawie. Czym jeszcze
raczyły się owe szczęśliwe panie? Tego
nie wiemy i, ze względu na charakter
wycieczki, pominiemy milczeniem.
Faktem jest jednak to, że w owym czasie żadna szanująca się panna nie zdecydowałaby się na samotny spacer po
mieście, a co dopiero pobyt w kawiarni.
Dzięki pomysłowi właściciela Cafe
Kaiserkrone mogła bez obaw o utratę
reputacji delektować się słodkościami
i plotkować i z przyjaciółkami.
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Uczestników koła ﬁlmowo – fotograﬁcznego zapewne zaciekawi fakt, że mieszczące się przy alei Niepodległości kino Nysa
jest najstarszym obiektem tego typu w Zielonej Górze. Uruchomione w 1925 roku
wyświetla ﬁlmy nieprzerwanie do dziś.
Naprzeciw kina znajduje się modernistyczny gmach Teatru Lubuskiego (dawniej Teatru Operowego – Hali Miejskiej).
Powstał on w 1931 roku według projektu
Oskara Kaufmanna. Pani przewodnik
żartowała, iż być może ów zacny pan ma
coś wspólnego z tak pożądaną
przez wszystkich aktorów i reżyserów statuetką.
Osoby, które, podobnie jak
uczniowie z Nietkowic, zamierzają
odbyć spacer po Zielonej Górze,
zapewne zainteresują się faktem,
iż w tym mieście znajduje się kilka
ciekawie zaplanowanych i w sposób przemyślany oznaczonych
szlaków turystycznych. Na jednym
z „drogowskazów” odnajdujemy
przepiękny herb Zielonej Góry. Na
tarczy typu hiszpańskiego w zielonym polu herbowym dostrzegamy fragment białego muru obronnego z blankami.
W środku brama wjazdowa z podniesioną
czarną broną (kratą). Ponad murem trzy
wieże. Warto dokładne przyjrzeć się wyglądowi herbu miasta, gdyż każdy jego element
ma swoją symbolikę.
Idąc nieco dalej w kierunku Placu Słowiańskiego oczom przechodniów ukazuje
się okazały piętnastowieczny
ratusz miejski. Nie sposób go
przeoczyć, gdyż wieża ratusz
ma aż 54 metry wysokości
i nakryta jest barokowym
hełmem. Uczniów szczególnie zafrapowało to, że na wysokości ratuszowego zegara
ma powstać ogromna kopuła
umieszczona na ruchomej
platformie w kształcie koła.
Na niej zostaną postawione
stoliki kawiarniane lub restauracyjne. Dodajmy tylko,
iż goście, pijąc kawę, będą

mogli podziwiać panoramę miasta i to
z każdej strony, gdyż platforma będzie
się obracać.
Zwiedzając Zieloną Górę, nie sposób
pominąć milczeniem najstarszego zabytku sakralnego miasta. Rzecz oczywiście
o zbudowanej w latach 1272 – 1294
konkatedrze p.w. św. Jadwigi.
W czasie zwiedzania obiektu dowiedzieliśmy się, że święta przestawiana jest
zawsze jako ta, która trzyma w ręku model
kościoła. Jadwiga Śląska, żona Henryka

I Brodatego była bowiem fundatorką
kościołów i klasztorów.
W czasie naszej wycieczki niewątpliwie sacrum łączyło się z profanum,
gdyż ku ogromnej radości uczestników
wyprawy podążaliśmy bachusowym
szlakiem. Okazało się bowiem, że na
terenie winnego grodu umieszczono
kilkanaście „bachusików”. Każdy z nich
posiada oryginalną, dość trudną do zapamiętania nazwę. Nie na darmo zwykło
się mówić, że bożek wina jest główną
atrakcja miasta. Każdy z uczniów chciał
mieć „z nim zdjęcie”. W szkolnej kronice znajdą się więc fotograﬁe Pędzibeczeka, Wiertikusa w pocie czoła wyrywającego korek z butelki, Beczkusa
wychylającego się z kadzi, Skrybikusa
skrzętnie notującego wszystkie wydarzenia, Odpadka, który ukochał sporty
ekstremalne, dlatego też wspina się po
ścianie Wieży Głodowej przy Placu
Pocztowym, a także odpoczywającego
leniwie w ruinach Śpiocha.

Podążając drogą wskazywaną przez
bożka wina, nie sposób nie zagościć w Muzeum Ziemi Lubuskiej – jednego z najstarszych i najbardziej znaczących muzeów
w regionie. Na uwypuklanie zasługuje fakt,
że co roku prezentuje ono, oprócz ekspozycji stałych, wiele wystaw czasowych.
Prowadzi także, o czym mogliśmy się przekonać, bogaty program edukacyjny.
Nieodzowną częścią wspomnianego
obiektu jest Muzeum Dawnych Tortur. Ze
względu na specyﬁczne usytuowanie oraz
charakter eksponatów wywołuje ono bardzo wiele emocji. Ekspozycja ta jest największą w Polsce wystawą prezentującą
sposoby wymierzania kar, metody tortur
stosowane w średniowieczu i w czasach
nowożytnych. Warto wspomnieć, że znaj-

duje się ona w piwnicach Muzeum. Podczas spaceru można usłyszeć jęki i krzyki
„skazańców”. Pan przewodnik spieszy
jednak zawsze z wyjaśnieniami, że owe
efekty specjalne to dzieło lubuskich aktorów. Nie ma się zatem czego bać.
Młodzi odbiorcy z wypiekami na twarzach zapoznali się z faktem, że w średniowieczu aresztantów przetrzymywano
w lochach i piwnicach, obok których
znajdowały się izby tortur. Winowajców
traktowano najróżniejszymi urządzeniami. Muzeum Dawnych Tortur dysponuje
wyjątkowymi w skali europejskiej, autentycznymi kamieniami hańbiącymi. Były
one przeznaczone wyłącznie dla kobiet,
które przewiniły: plotkując, wszczynając
awantury, oszukując kupujących.

Charakteryzowana ekspozycja jest
ściśle związana z dziejami Zielonej Góry.
Możemy bowiem tutaj zobaczyć protokoły z procesów czarownic. W XVII wieku
śmierć poniosły aż 32 kobiety posadzone
o czary.
Jak można się domyślić z lektury powyższego tekstu, listopadowa wycieczka
do Zielonej Góry była niezwykle udana.
Obfitowała bowiem w szereg atrakcji, które nierzadko wywoływały silne
emocje. Warto jeszcze raz powróżyć.
Ten, kto sądzi, że zna Zieloną Górę, jest
w błędzie. Ten, kto uważa, że nauka jest
nudna, winien wyruszyć na spacer uliczkami tego miasta, mając u boku mądrego
przewodnika.
Paulina A. Gajna

„Ktoś powie, że czytać każdy umie,
zaprawdę mało kto czytać potrafi”
(C. K. Norwid)
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nietkowicach mieli okazję zapoznać
się z tą tezą, potwierdzić ją lub całkowicie jej zaprzeczyć podczas wizyty w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze.
Długo oczekiwana wycieczka do
Zielonogórskiej książnicy odbyła się 27
października 2011 roku. Składała się ona
z trzech części.
W pierwszej z nich młodych adeptów
książkowych tajemnic starszy kustosz
Alicja Lipińska oprowadziła po Muzeum
Ilustracji Książkowej. Ekspozycja ta prezentuje rozwój ilustracji od XV do XXI
wieku. Jak nadmieniła prowadząca spotkanie, na przykładzie ilustracji w starych
drukach, książkach i czasopismach dziewiętnastowiecznych oraz współczesnych
polskich projektach znanych ilustratorów,
można prześledzić jak zmieniała się
ilustracja. Jej rozwój to w dużej mierze
rozwój technik graﬁcznych od najstarszego drzeworytu, poprzez miedzioryt,
akwafortę, staloryt do litograﬁi i drze-

worytu sztorcowego oraz artystycznego
drzeworytu i linorytu XX wieku.
Alicja Lipińska zwróciła uwagę,
że zaprezentowane w bibliotece książki
stanowią przede wszystkim dzieła sztuki.
Na przestrzeni wieków przywiązywano
baczną uwagę także do ich wyglądu.
Z tego też tytułu w WiMPB można
obejrzeć różnorodne i ciekawe zdobienia
opraw, guzy, klamry, druki z wytłoczonymi superekslibrisami, także ekslibrisy
zabytkowe i współczesne. Uczniów
szczególnie zaciekawiła ważąca 800 kg
prasa introligatorka do złoceń, wykonana
w wiedeńskiej wytwórni Josefa Angera na
przełomie XIX i XX wieku.
Podczas drugiej części spotkania kustosz Alicja Lipińska zapoznała uczniów
z fragmentem historii książki. Młode
osoby wyruszyły więc na wycieczkę od starożytnego Egiptu poprzez średniowieczną
Europę do szesnastowiecznej
Francji. Na uwagę zasługuje
fakt, że prelegentka nie tylko
dzieliła się swoją wiedzą,
ale także prezentowała to,
o czym mówiła. Można było
zobaczyć i dotknąć między
innymi papirus, pergamin i
tzw. „pierwszy papier”.
O tym, że w bibliotece nie
musi być nudno i nie udajemy

się do niej tylko i wyłącznie w celu wypożyczenia lektury szkolnej przekonali się
uczniowie w kolejnej części wycieczki.
Zwiedzono wówczas Mediatekę, Czytelnię
Ogólną oraz Wypożyczalnię Główną.
Pierwszy w regionie zbiór multimediów zrobił na uczniach szkoły w Nietkowicach ogromne wrażenie. Wszystkiego
można było dotknąć, dzieląc się przy tym
swoją znajomością współczesnego rynku
muzycznego czy ﬁlmograﬁi. O zbiorach
umieszczonych w Czytelni Ogólnej
z profesjonalizmem i charakterystyczną
dla siebie swadą opowiedział bibliotekarz
Jarosław Głuszek.
W trakcie wycieczki okazało się
niestety, że zbiory szkolnej biblioteki rzeczywiście są bardzo ubogie i wymagają
natychmiastowego uzupełnienia. Brak
tutaj nowości, po które mogą sięgać czytelnicy Zielonogórskiej książnicy.
Zwiedzanie biblioteki skłoniło jednak
dzieci nie tylko do reﬂeksji tego typu.
Pozwoliło na obcowanie ze zgromadzonym tam dorobkiem umysłowym. Należy
wierzyć, że zaowocuje to rozwojem
u młodych osób wyobraźni, skłoni je do
samodzielnego poszukiwania różnorodnych źródeł informacji.
Paulina A. Gajna
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W przedszkolu w Czerwieńsku dzieci
rozwijają coraz częściej swoją wiedzę
w sposób bardzo praktyczny, bo jak
wiadomo tak dłużej zostaje wszystko
w pamięci.
Po pierwsze odwiedził przedszkolaków pan policjant, by przypomnieć
dzieciom właściwe zachowania w kon-

taktach z nieznajomymi osobami, ale
także z bezpańskimi pieskami. Gość
wzbogacił wiedzę dzieci na temat elementarnych zasad ruchu drogowego,
a także sprawdził znajomość telefonów
alarmowych, które dzieci wyrecytowały
niczym wiersz.
Po drugie, z okazji Dnia Pluszowego
Misia, przedszkolaki zaprosiły swoje
pluszaki do przedszkola na zabawę. Dla
„Kaczuch” był to też ważny dzień, gdyż
odbyło się wtedy uroczyste pożegnanie
z maskotkami. Od tego dnia dzieci 3-4
letnie zostawiają pluszaki w domu, a do
przedszkola wkraczają dzielnie, tylko
w towarzystwie rodziców.
Przedszkolaki nie tylko gościły różne
osoby w przedszkolu, ale też wyruszały
na wycieczki, by lepiej poznać pracę
ciekawych ludzi.

„Leśne ludki” odwiedziły strażaków, gdzie dzielnie wsiadły do wozu
strażackiego, by poczuć się dzielnymi
strażakami.
Natomiast „Delfiny” zostały ciepło
przyjęte przez p. Małgorzatę Piątkowską,
nauczycielkę w bibliotece przy Gimnazjum w Czerwieńsku. Dzieci mogły
obejrzeć różne zbiory książkowe i multimedialne. Jednym z efektów wycieczki
było wykonanie albumu „Delﬁnów”.
Poza tym, po dziecięcych podróżach
w kosmos, z wizytą w przedszkolu zjawiły się niezidentyﬁkowane postacie…
Wszyscy teraz zastanawiają się czy
istnieją kosmici, bo skąd przedszkolaki
potraﬁłyby stworzyć takich fantastycznych kosmitów gdyby ich wcześniej
nie widziały? Jeden chłopiec stwierdził,

z przekonaniem, że kosmici istnieją, bo
widać jak zjadają Księżyc i czasem jest
on w pełni okrągły, a czasem w kształcie
rogala… Wszystkim kosmitom życzymy
smacznego Księżyca, a rodzicom wielu
kosmicznych przeżyć podczas Świąt,
o co na pewno zatroszczą się maluchy
Zdrowia, cierpliwości i umiejętności
dzielenia się z dziećmi mądrą miłością!
B.F.

IX turniej w piłce siatkowej o Puchar
Przewodniczącego SMM Czerwieńsk!
Profilaktyka – skutecznie działamy, informujemy, zapobiegamy i zniechęcamy do
ryzykownego zachowania!
14 stycznia 2012 roku Samorząd
Mieszkańców Miasta Czerwieńsk
wspólnie z Halą Sportową Lubuszanka organizuje tradycyjny turniej w
piłce siatkowej o puchar Przewodniczącego SMM.
Początek turnieju godzina 9.00.
Miejsce rozgrywania spotkań – hala
sportowa Lubuszanka. Zgłoszenia drużyn przyjmują:
- Skowroński Tadeusz nr tel. 68 454 90 85
- Świniarek Zygmunt nr tel. 68 327 81 97
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- Hala Sportowa Lubuszanka nr tel. 68
321 90 19
Zgłoszeń drużyn do turnieju należy
dokonać do dnia 13.01.2012 r.
Regulamin turnieju dostępny u kierownika hali sportowej oraz Zygmunta
Świniarka.
Losowanie grup eliminacyjnych przed
turniejem o godzinie 8.45 w hali sportowej (pokój instruktorów wf ).
Sekretarz SMM Czerwieńsk
Wiesław Kwaśniewski

Mikołajkowe podsumowanie sezonu
Wizyta Świętego Mikołaja wśród dzieciaków szkółki tenisowej Czerwieńskiego
Stowarzyszenia Tenisowego symbolicznie kończy kolejny tenisowy sezon. Mikołaj, jak co roku, docenił aktywność młodych adeptów tenisa i w nagrodę za ich
całoroczną pracę wręczył świąteczne paczki pełne słodyczy.
Zanim w hali Lubuszanka pojawił
się Św. Mikołaj z prezentami, dzieciaki
wzięły udział w konkursach i zabawach
tenisowych, które przygotował na ten
szczególny dzień w roku ich trener Radek Czestkowski. Nie obyło się oczywiście bez tradycyjnego świątecznego
zdjęcia z honorowym gościem.
Tak, jak dla dzieciaków wizyta Mikołaja
jest zwieńczeniem sezonu, tak dla dorosłych

członków stowarzyszenia halowy turniej
o Puchar Burmistrza, który w tym roku
odbył się w ostatni weekend października
kończy sezon letni, a otwiera halowy.
W tym roku uczestniczyła w nim
rekordowa liczba zawodników, stąd eliminacje trzeba było skrócić do minimum.
Wymagało to nie lada ekwilibrystyki
organizacyjnej, ale jak zwykle na wysokości zadania stanął główny koordy-

Gwiazdkowo w piłkę
W piątek, 9 XII odbyło się losowanie
grup Turnieju Gwiazdkowego w piłce
nożnej. W hali Sportowej „Lubuszanka”
w grupie „A” zmierzą się: Citroen Wojciechowski Zielona Góra, Santos Świebodzin, MW Transport Zielona Góra i KU
AZS Uniwersytet Zielona Góra, natomiast
w grupie „B” rywalizować będą: Globex
Gorzów, Nauka Jazdy
Marian Duch, Euromaster
Głogów i Margot Collection Zielona Góra.
Po trzech kolejkach
eliminacyjnych (piątek,
16 XII, od 1830 i w sobotę, 17 XII, od 1330),
w sobotę od 17.00 będą
walczyć półﬁnaliści, natomiast o 19.00 – ﬁnał!

Organizatorzy (i sponsorzy) widzów
serdecznie zapraszają!
Miłośnicy rekreacyjnego biegania szykują się do zimowej przerwy. 26 listopada,
na ostatnim w tym roku wspólnym treningu
(na zakończenie sezonu) spotkali się Lubomir Rotko, Grzegorz Pukacki i Marcin
Wojtaszek. Liczą, że wiosną klub biegacza
powiększy się!
Natomiast pan Bolesław
Brzeziński 16 października
uczestniczył w Poznańskim
Maratonie. Wystartowało
w nim 4702 zawodników
– pan Bolesław w swej
kategorii (M65) był szósty
z czasem 3.58.21. Serdeczne gratulacje!
D. Grześkowiak

nator rozgrywek Waldek Napora. Aby
się zmieścić w czasie po raz pierwszy
w historii tenisa mecze kwaliﬁkacyjne
rozstrzygane były na czas (!). Jeśli zawodnicy nie mieścili się w wyznaczonym na
mecz czasie, spotkanie było rozstrzygane
według stanu na chwilę zakończenia wyznaczonego czasu. Niejednemu z graczy
podniosło to adrenalinę, ale cóż, trzeba
było wybrać tzw. mniejsze zło, aby dać
szansę pograć wszystkim chętnym. Tym
razem rozegrany został także w ramach
zawodów turniej pań.
Otwierający sezon zimowy Turniej
o Puchar Burmistrza powędrował w ręce
Joanny Waniczek oraz Jacka Wyrwy.
W ﬁnałowych pojedynkach pokonali oni
Dorotę Rutkowską i Henryka Obsta.
W sobotę 14 stycznia 2012 roku odbędzie się w sali klubowej „Lubuszanki”
Walne Zebranie członków CST. Początek
obrad zaplanowany jest na godzinę 10
rano. Wszystkich członków stowarzyszenia serdecznie zapraszamy do wzięcia
udziału w obradach. Szczegóły dotyczące
Walnego Zgromadzenia publikować
będziemy na naszej stronie internetowej
www.cstenis.pl.
Andrzej Sibilski
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Rozśpiewana Wieża Babel
Oj, działo się, działo… 24 listopada 2011 w Hali Sportowej
„Lubuszanka” przy ul. Zielonogórskiej odbył się I Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Wieża Babel”. Dlaczego „Wieża Babel”?
Otóż budowla ta jest symbolem miejsca, gdzie spotykają się
ludzie mówiący różnymi językami.
Nauczyciele języków obcych (niżej podpisani) wraz
z opiekunem koła graﬁki komputerowej Panią Małgorzatą
Piątkowską, przygotowali tę wspaniałą zabawę, by młodzież
naszej gminy miała sposobność przełamywać bariery w porozumiewaniu się językami obcymi. Z naszej „Wieży Babel”
usłyszeliśmy obcojęzyczne piosenki w wykonaniu uczniów
szkół podstawowych z Czerwieńska, Nietkowa, Leśniowa
Wielkiego, Płotów oraz Gimnazjum w Czerwieńsku. Konkurs
został zorganizowany w ramach obchodów Europejskiego Dnia
Języków Obcych oraz projektu „Mówimy językami naszych sąsiadów” współﬁnansowanego przez Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca
w obszary wiejskie”. W organizacji tego wydarzenia pomogło
nam wielu zwolenników języków obcych. Za okazane wsparcie
serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Magdalenie Grysiewicz,
Pani Małgorzacie Piątkowskiej, Pani Lucynie Majorczyk,
Panu Lubomirowi Rotko, Panu Leszkowi Kaczorowi, Panu
Alkowi Gnatowiczowi, Pani Ewie Wójtowicz Panu Dariuszowi Grześkowiakowi oraz Radzie Rodziców działającej
przy Gimnazjum w Czerwieńsku. Podziękowania należą się
również wydawnictwom językowym (WSiP, Express Publishing, MACMILLAN, Pearson Longman), które ufundowały
większość nagród rzeczowych.

Do udziału w konkursie zgłosiło się aż 27 wykonawców (12
zespołów i 15 solistów). Siły liczebne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów były zrównoważone. Część wykonawców postawiła na „show”, pozostali nie ukrywali, że po prostu
mają talent. Konkurs „Wieża Babel” rozpoczął występ chóru In
Solido pod kierunkiem Pani Renaty Antosik, który wykonał
hymn Unii Europejskiej w trzech wersjach językowych. Występy
uczestników konkursu podzielone zostały na pięć bloków. Każdy
blok był poprzedzony prezentacją etiud ﬁlmowych przygotowanych podczas zajęć artystycznych przez uczniów klas drugich
Gimnazjum. Występy oceniało jury w składzie: Pani Małgorzata

Galik, Pani Małgorzata Piątkowska, Pani Katarzyna Wadiak-Kurowska, Pani Anna Puklisowska oraz Pani Joanna
Dwornicka. Jurorzy zwracali uwagę na: poprawność językową
śpiewanego tekstu, interpretację piosenki, feeling (wyrażanie
emocji), dobór stroju i rekwizytów, obycie sceniczne.
Atmosfera podczas konkursu była bardzo przyjazna. Runęły
nie tylko bariery językowe, ale i wiekowe. Publiczność szczególnie entuzjastycznie reagowała na występy o charakterze „show”.
Wśród showmen’ów warto wymienić Piotra Paliwodę wraz
z zespołem, trio Janka Gębickiego, Łukasza Nahorskiego,
Mateusza Marca, zespół z SP w Leśniowie Wielkim, Kubę
Ślązaka i Daniela Sieczkowskiego, klasę IIIb, IIa i Ic. Wasze
poczucie humoru i pomysł na występ – bezcenne!
Po prawie dwugodzinnych przesłuchaniach oraz burzliwych dyskusjach, jury ustaliło werdykt. W kategorii „soliści”
laureatami zostali: Hanna Wojtasińska z SP w Czerwieńsku
oraz Julia Kaczmarek z klasy Ic Gimnazjum. Natomiast
wśród zespołów i duetów najlepsi okazali się: Mirela Sleboda
i Emilia Satała z SP w Czerwieńsku oraz klasa Ic z Gimnazjum. Laureaci otrzymali z rąk Dyrektor Gimnazjum Pani
Magdaleny Grysiewicz oraz Dyrektor ZEAO Pani Danuty
Tomaszewskiej, pomysłowe statuetki (antyczne cegły z Wieży
Babel) oraz nagrody rzeczowe. Ponadto jury przyznało trzy
wyróżnienia dla uczniów szkół podstawowych, a powędrowały
one do: Kornelii Pukackiej z SP w Czerwieńsku, Łukasza
Nahorskiego z SP w Czerwieńsku, zespołu z SP w Nietkowie.
Wśród gimnazjalistów wyróżniono: Adę Feszter, Mateusza
Marca oraz zespół z klasy IIa. Nagroda Publiczności traﬁła
do uczniów z klasy IIIb, a o jej przyznaniu zadecydowali
przedstawiciele Samorządu Szkolnego.
Rozśpiewana językami „Wieża Babel” okazała się udanym
i godnym kontynuowania przedsięwzięciem. Przekonaliśmy
się, że zabawa i śpiew to najlepsze sposoby na przełamanie
bariery językowej. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, opiekunom oraz uczniom, którzy pomogli
w jego organizacji. Zapraszamy za rok !
Agnieszka Kędzia,
Joanna Stanaszek, Joanna Dwornicka,
Anna Sterczewska, Kamila Dudek,
Anna Zawada - Ambrożuk

Projekt pt. „Mówimy językiem naszych sąsiadów” realizowany jest w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania „Małe Projekty”

