Zbiornik
już gotowy
czytaj str. 6

w grudniu
01.12. w czerwieńskim ratuszu burmistrz Piotr Iwanus spotkał
się z wicemarszałkiem województwa lubuskiego Jarosławem
Sokołowskim. Tematem spotkania było wydłużenie czasu pracy
promów na Odrze.
01.12. – chór „Viva Voce” ze szkoły podstawowej w Czerwieńsku prowadzony przez panią Bożenę Wesołowską otrzymał
wyróżnienie w IX Przeglądzie Chórów Szkolnych „Śpiewającej
Polski” Regionu Zielonogórskiego. Koncert finałowy odbył się
w Sali Filharmonii Zielonogórskiej.
08.12. – w Sulechowie burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył
w spotkaniu poświęconym znowelizowanej ustawie o odpadach
stałych.
08.12. – w Zaborze odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem”
w sprawie zatwierdzenia zgodności operacji na działania realizowane w ramach NABORU X. W posiedzeniu uczestniczył
burmistrz Piotr Iwanus.
12.12. – burmistrz Piotr Iwanus przebywał z roboczą wizytą
w Rothenburgu Oberlausitz (Niemcy). Przedmiotem spotkania
było omówienie szczegółów współpracy pomiędzy obydwiema
gminami w 2012 roku.
13.12. – szkoła podstawowa im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku zajęła I miejsce w wojewódzkim konkursie „Prawa
dziecka w mojej szkole”. Projekt był realizowany przez Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas” i współfinansowany
przez Województwo Lubuskie w roku 2011.
14.12. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku.
15.12. – w szkole podstawowej w Nietkowicach odbyły się Jasełka. W uroczystości
wzięli udział min.: Lubuski
Kurator Oświaty Roman
Sondej, Burmistrz Piotr
Iwanus, dyrektor Wydziału
Diagnoz, Analiz i Strategii Edukacyjnej LKO Ewa Rawa.
15.12. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego.
19.12. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
20.12. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
21.12. – w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Płotach
odbyły się Jasełka przygotowane w ramach REGIONALNYCH
WARSZTATÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH zrealizowanych przy pomocy finansowej Marszałka Województwa
Lubuskiego.
21.12. – w sali MGOK w Czerwieńsku odbyła się Wigilia dla
osób samotnych i starszych z Parafii Czerwieńsk.
28.12. – odbyła się XI 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 20112023; w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na
rok 2012; w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2012 – 2023; w sprawie ustalenia należności
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z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych;
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa
Lubuskiego zmieniającej rozporządzenie w sprawie utworzenia
Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego; w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk; w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi
Sudoł; w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w obrębie wsi Wysokie; w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w obrębie wsi Zagórze; w sprawie przyjęcia planu
pracy Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2012 rok; w sprawie
przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2012 rok.

Informacja o ogłoszeniu przetargu
Burmistrz Czerwieńska informuje, że został ogłoszony
przetarg na wyłonienie wykonawcy do realizacji projektu
pt.: „Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Postępowanie
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczone jest znakiem sprawy: ZP.271.1/UE.2011.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie radiowej infrastruktury dostępowej szerokopasmowego internetu, w skład której wchodzić będą m.in.
stacje bazowe i punkty dostępowe, a także przygotowanie
pomieszczenia na serwerownię wraz z instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych. Po wybudowaniu systemu
z sygnału internetowego będą mogły korzystać wyłącznie
osoby i jednostki podległe włączone w system wyposażone
w kody dostępu.
Oferty należy składać do dnia 13.02.2012 r. do godziny
10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 13.02.2012 r.
o godzinie 10:15 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie ofert jest jawne.
Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują
się na stronie internetowej Gminy Czerwieńsk: www.bip.
czerwiensk.pl, w menu Przetargi.

Projekt nr POIG.08.03.00-08-097/10 „Internet dla mieszkańców Gminy
Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy
w Waszą przyszłość” Oś priorytetowa 8.”Społeczeństwo informacyjne –
zwiększanie innowacyjności gospodarki” Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”
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Co
słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Witam Panie Burmistrzu. Stary rok wprawdzie już za nami, ale
dosłownie przed kilku dniami gmina została uhonorowana kolejnym wyróżnieniem.
Szerzej piszemy o tym wewnątrz numeru,
więc tylko przypomnę, że otrzymaliśmy za
aktywne działanie władz samorządowych
tytuł „Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju – 2011”. Brawo, ale to chyba jest
nagroda za inwestycje z 2010 roku.
Piotr Iwanus: Oczywiście, ale zeszły rok
był w związku z tymi przedsięwzięciami bardzo ważny, ponieważ musieliśmy wykonać
wielką pracę, polegającą m.in. na rozliczeniu,
przypomnę, że wielomilionowych inwestycji. To niezwykle stresujący i bardzo ważny
dla zamknięcia inwestycji etap. Oprócz tego
realizowane były przecież bieżące przedsięwzięcia, o których regularnie informowaliśmy mieszkańców o ich realizacji. Nie
chciałbym się więc powtarzać. Bardzo się
cieszę, że w końcu minionego roku wszystkie projekty udało się rozliczyć, a niemal
w przeddzień Sylwestra wpłynęły do budżetu
gminy środki z Ministerstwa Sportu z dofinansowania obiecanego na budowę Orlika
w Nietkowicach. Dzięki temu mamy środki
finansowe na koncie już na starcie nowego
roku, co pozwoli nam znacznie przyspieszyć
realizację kolejnych projektów.
A.S.: To jakie przedsięwzięcia idą na
tzw. pierwszy ogień?
P.I.: Przede wszystkim wielki projekt
powszechnego dostępu mieszkańców naszej
gminy do szerokopasmowego internetu. Już
13 lutego rozstrzygnięty będzie przetarg na
realizację tego zadania, a przypomnę, że jest
to projekt o wartości 5 mln złotych. W 85%
koszty zostaną pokryte z dotacji, na którą mamy
gwarancję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Pozostałe 15% udziału w inwestycji pochodzić
będzie z budżetu gminy. Całe przedsięwzięcie
zrealizujemy w okresie dwóch lat. Aby wszyscy
mieszkańcy naszej gminy mogli skorzystać
z dobrodziejstwa WiFi trzeba będzie m.in. postawić w gminie 8 wież przekaźnikowych. Realizując ten projekt znów znajdziemy się jako
gmina w awangardzie przemian. Powszechny
bezprzewodowy dostęp do szerokopasmowego
internetu otworzy przed nami zupełnie nowe
możliwości, nie mówiąc już o podniesieniu
atrakcyjności inwestycyjnej.
A.S.: Młodym naszym czytelnikom nie
trzeba tłumaczyć, co to internet szerokopas-

mowy, jednak czytają nasze rozmowy także
osoby z pokolenia, dla którego komputer
jest kosmicznym wynalazkiem. Wyjaśnijmy
więc, że szerokopasmowy internet lub inaczej
połączenie szerokopasmowe, to dostęp do
internetu poprzez szybkie łącze, tzn. pozwalające na przesyłanie dużej ilości danych.
Przeciwieństwem do internetu szerokopasmowego, były połączenia dodzwaniane, tzw.
Dial-up, które charakteryzowały się mniejszą
szybkością przesyłu danych oraz nie pozwalały na równoczesne rozmawianie przez telefon
oraz korzystanie z internetu.
Taki powszechny dostęp będzie z pewnością znaczącym skokiem cywilizacyjnym.
Myślę, że w tej dziedzinie jesteśmy nawet
szybsi, niż nowo utworzone ministerstwo
cyfryzacji. Rozumiem jednak, że wraz
z zakończeniem tej inwestycji opublikujemy
stosowne regulaminy i zasady korzystania
z tego dobrodziejstwa.
P.I.: Oczywiście, że tak. A co do skoku
cywilizacyjnego – szerokopasmowy internet
w całej gminie, to raczej kolejny etap wieloletniego planu rozwoju. Przypomnę, że na
jego początku była budowa powszechnej
sieci wodociągowej, później kanalizacyjnej,
systemu oczyszczania ścieków, remonty
dróg, budowa sieci gazowej, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej, a obecnie
otwieramy się na nowoczesne technologie
komunikacyjne. Cały czas jednak równolegle
modernizowana jest baza obiektów kultury
(jak np. WDK w Laskach i Nietkowie), budujemy szatnie dla sportowców przy boisku
w Nietkowie. Gotowa jest również cała dokumentacja i kosztorys dla modernizacji świetlicy w Płotach. Nie mamy na razie środków na
realizacje, ale staramy się za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania uzyskać dofinansowanie z PROW. W połowie roku myślę, że
nasz wniosek uzyska aprobatę.
Trwają też obecnie rozmowy w sprawie
rozbudowy ośrodka rehabilitacji w Czerwieńsku. Ze względu na wciąż rosnące zapotrzebowanie na tego typu usługi istniejący
obiekt jest już za mały. Starosta chce sprzedać
gminie część należącego do Liceum obiektu
z przeznaczeniem na te cele, my natomiast
chcemy przejąć te warsztaty nieodpłatnie
wzamian oferując mieszkańcom pobliskich
miejscowości powiatu dostęp do tej poradni.
Wierzę, że dojdziemy i w tej sprawie do
porozumienia ze Starostwem.
Z początkiem przyszłego miesiąca
ostatecznie zamyka swe podwoje oddział

WBK, znajdujący się w rynku i zamierza go
sprzedać. Gmina chce odkupić ten budynek,
ponieważ już i tak od jakiegoś czasu piętro
zajmuje Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty.
A.S.: Skoro mówimy o cywilizacyjnych
skokach, to jako mieszkaniec Składowej 5a
wciąż mam nadzieję, że z wiosną i do nas
popłynie wreszcie woda przynajmniej takiej
jakości, jak w pozostałych częściach miasta.
Na razie wspólnota przeprowadziła
kompleksową wymianę instalacji doprowadzającej wodę do mieszkań. Okazało
się bowiem, że tłoczona do budynku woda
jest takiej jakości, że przez lata całkowicie
zatkane zostały rury wodociągowe. Trzeba
je było wyciąć. Teraz przynajmniej nie ma
przerw w dostawie wody. Właściciele budynku zrobili swoje – teraz czas na służby
miejskie.
P.I.: Mówiliśmy już przecież o tej
sprawie w ostatnim numerze. Ja słowa dotrzymam, zresztą ekipa, która zajęła się
modernizacją stacji uzdatniania stwierdziła,
że ona nie jest przestarzała i niewydolna
– tylko przez całe lata filtry nie były wymieniane, ani nie przeprowadzano koniecznych
remontów. Wiosną definitywnie problem
z wodą na Składowej przestanie istnieć i już
nie będziemy musieli o tym rozmawiać na
łamach „U nas”.
A.S.: Ok, to już nie będę również
napastował Pana o zbiornik retencyjny.
Widać gołym okiem, że się napełnia, zresztą
piszemy o tym w tym numerze. Tu również
wiosna przyniesie nam kolejne zadania do
rozwiązania.
P.I.: Oczywiście, jak już obiekt zostanie
przez inwestora przekazany gminie, będziemy się zastanawiać, jak zagospodarować
tereny wokół niego. Co mamy zrobić,
kiedy i skąd wziąć środki na pokrycie tych
wydatków?
Zbiornik z pewnością podniesie atrakcyjność naszego miasta, podobnie zresztą
jak rozpoczęta w tym roku realizacja projektu renowacji miejsc zabytkowych, jak
arboretum, czy budowa przystani rzecznej
w Nietkowie.
Cóż, czeka nas wiele nowych wyzwań
i zapowiada się ciekawy rok i to nie tylko
z racji EURO 2012, którym wielu z nas się
entuzjazmuje. Mam nadzieję, że kryzys
gospodarczy w Europie nie potrwa długo
i przede wszystkim nie wpłynie zbyt mocno
na spowolnienie rozwoju polskich samorządów, i grudniowym numerze będę mógł
powiedzieć, że to był mimo wszystko dobry
rok, czego oczywiście i sobie i mieszkańcom
naszej gminy gorąco życzę.
A.S.: Dziękuję za rozmowę.
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Zielony Patrol relacjonuje...
Szrotówek kasztanowcowiaczek to owad, który od kilku lat bezlitośnie
niszczy dumne kasztanowce w całej Europie.
Dzieci z klas I – III, uczęszczające na zajęcia koła „Zielony Patrol”
w ramach projektu unijnego „Szybciej,
dalej i w górę, wysoka jakość oświaty
w Gminie Czerwieńsk”, dołączyły
do ogólnopolskiej akcji „Pomóżmy
kasztanowcom”. Głównym założeniem akcji jest pomoc zainfekowanym
drzewom przez trzymilimetrowego motyla – szrotówka kasztanowcowiaczka
poprzez grabienie i usunięcie liści spod
drzew. „Zielony Patrol” przyłączył
się do tej akcji i objął swoją opieką
dwa drzewa rosnące w okolicach
cmentarza w Czerwieńsku. Dzieci
trzykrotnie grabiły i usuwały liście
spod tych kasztanowców. Łącznie zebrały ponad 40 dużych worków liści,
które zostały zabrane przez pracowników Nadleśnictwa Zielona Góra. Na
ostatnim grabieniu liści gościliśmy
przedstawiciela Nadleśnictwa Zielona
Góra oraz leśniczego pana Andrzeja
Klimaszewskiego. Państwo ci przygotowali słodką niespodziankę dla dzieci.
Na zakończenie pracy każdy został
poczęstowany pyszną drożdżówką
i soczkiem. W ramach tej akcji dzieci
również dowiedziały się wiele na temat
szkodnika kasztanowców oraz wykonały gazetkę edukacyjną dla pozostałych
uczniów szkoły.
W następnym roku planujemy
opiekować się „naszymi zaadoptowanymi” kasztanowcami i propagować tę akcję wśród szerszej
grupy kolegów i koleżanek, uczęsz-
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czających do szkoły podstawowej
w Czerwieńsku.
Miło będzie popatrzeć na zdrowe,
piękne kasztanowce, w ratowanie których włożyliśmy swój wkład.
Zofia Blandzi, Wiesława Śliwińska

Na liceum patrz!
NOWY ROK

W ostatnim szkolnym dniu roku
2011 r. cała społeczność Liceum w
Czerwieńsku spotkała się, by dobrze zapamiętać i zakończyć rok kalendarzowy.
Było wspólne kolędowanie, wiersze zabawne i wzruszające, było:
dziękuję i przepraszam.
Były życzenia zdrowia,
radości i ciepłej rodzinnej atmosfery. Życzenia
nadziei i pomyślności.
Życzenia, by kolejny
rok był czasem spokoju,
realizacji osobistych zamierzeń oraz sukcesów
i zadowolenia z podjętych wyzwań. Czego

życzymy również wszystkim czytelnikom gazety U NAS i całemu zespołowi
redakcyjnemu.
Agnieszka Januszewicz

Innowacyjna gmina
W dniu 10 stycznia 2012 r. odbyło się w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej
Górze seminarium pn.: „Innowacje bliżej nas” organizowane przez Fundację
Innowacji i Rozwoju. Podczas spotkania ogłoszono wyniki regionalnej IV
edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”.
Konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2011” jest przedsięwzięciem
o zasięgu ogólnokrajowym i ma charakter
otwarty. Uczestnikami są przedsiębiorcy, gminy, organizacje pozarządowe,
uczestnicy indywidualni oraz banki spółdzielcze. Celem konkursu jest promocja
idei innowacji w społeczeństwie oraz
w gospodarce poprzez kreowanie, identyfikowanie oraz promowanie nowych
oraz istniejących przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym oraz rozwojowym
w różnych obszarach i segmentach życia
gospodarczego i społecznego.
Uczestnictwo w konkursie polegało na
przedstawieniu inwestycji podjętych przez
Gminę w rozwój infrastruktury, zrealizowanych w latach 2008-2010, finansowanych zarówno ze środków własnych samorządu, jak również współfinansowanych ze

środków zewnętrznych, głównie unijnych.
Gmina przystąpiła do konkursu w dwóch
kategoriach: „Innowacyjna Gmina” oraz
„Innowacyjny projekt” i pochwaliła się
następującymi projektami:
1. „Budowa Sali gimnastycznej, modernizacja boiska sportowego i budynku
dydaktycznego Publicznej Szkoły Podstawowej w Nietkowie”,
2. „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Czerwieńsk”,
3. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej miejscowościach Wysokie i Leśniów
Mały”,
4. „Budowa hali sportowej w Nietkowicach”,
5. Remont sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej w Czerwieńsku,
6. Remont nawierzchni drogi Sycowice-Nietkowice, drogi w miejscowości

„Jest taki dzień…”
Każdego dnia w naszym małym miasteczku mijamy się w pośpiechu. Niemal anonimowi i niezauważeni, nieco wolniej snują się tylko seniorzy.
Oni zwolnili, często tak bardzo czekają na przygodnego rozmówcę, mają
przecież tyle do powiedzenia, są skarbnicą wiedzy – tej najważniejszej,
wiedzy o życiu.
Z naszych rozmów z tymi ludźmi
wiemy, że z utęsknieniem czekają na
coroczną WIGILIĘ DLA SENIORÓW,
organizowaną w naszej parafii już od
wielu lat. To dla nich wielkie święto,
bo to ONI są zapraszani, tutaj spotykają
SWOICH znajomych, to dla NICH sztab
ludzi przygotowuje uroczystość, to tutaj
mogą bez pośpiechu pogawędzić, kolędować, cieszyć się świętowaniem, wreszcie
to ICH swoją obecnością zaszczyca pan
burmistrz Piotr Iwanus z małżonką i inni
znamienici goście.
Tradycyjnie spotkanie rozpoczęła
msza święta, po której wszyscy udali się
do goszczącego nas co rok MGOK-u, za
co w tym miejscu dziękujemy pani dyrektor Jolancie Matuszkiewicz. Magia
świątecznych dekoracji, przyozdobio-

ne stoły, zapach ryby, szmer rozmów
– tę atmosferę znają ci, którzy choć
raz uczestniczyli w parafialnej wigilii.
Jak zawsze uświetnił ją występ dzieci
z szkoły podstawowej w Czerwieńsku
przygotowany pod okiem pań Jolanty
Rzeszuto i Bożeny Wesołowskiej. Wiele
serdeczności i ciepła zagościło na sali
podczas dzielenia się opłatkiem. Potem
do pracy ruszyła młodzież, która z radością i życzliwością podawała wigilijne
pyszności. Nikt nie liczył, czy potraw jest
dwanaście, ale każdy starał się zgodnie
z tradycją posmakować wszystkiego. Jak
za starych dobrych czasów poczuliśmy
się, gdy usłyszeliśmy dźwięki kolęd wygrywane na akordeonie, nikogo nie trzeba
było namawiać do śpiewania. Wybrzmiał
więc niepowtarzalny chór prawie 120-u

Sudoł, dróg gminnych i osiedlowych
w Płotach.
Aktywne działanie władz samorządowych spowodowało, że Gmina
Czerwieńsk zdobyła tytuł „Regionalny
Lider Innowacji i Rozwoju – 2011”
w kategorii – Innowacyjna Gmina,
podkategorii – Gmina wiejsko-miejska
i zakwalifikowała się do udziału w edycji
ogólnopolskiej.
KWK

osób, sławiący narodzenie Dzieciątka. Dla
każdego przygotowano upominek i tylko
szkoda, że tej cudownej atmosfery nie
dało się zapakować i zanieść do domu.
Tak niezwykła uroczystość mogła
odbyć się dzięki wspaniałomyślności
i ofiarności ludzi wielkiego serca. Szczególnie gorące podziękowania kierujemy
do sponsorów, których wymieniamy
w kolejności alfabetycznej: ARCOBALENO, Baranowski Sławomir, CPN,
Państwo Dzioba, GKRPA, Państwo
Gruszczyńscy, JEDNOSTKA WOJSKOWA, Państwo Jędras, JORGE,
LfC, KOŁO WĘDKARSKIE, Ryszard
Nadolny, PKP CARGO, Państwo Romankiewicz, Samorząd Mieszkańców,
Andrzej Rutkowski, Państwo Seweryn,
Anna Smolińska, Szczepan Soporowski,
Kazimierz Śliwiński, ZIEL- BRUK.
Ukłony kierujemy także w stronę
tych, którzy całe to ogromne przedsięwzięcie zaplanowali i zrealizowali - tym
najmłodszym, młodzieży i tym nieco
starszym, którym mimo przedświątecznego zgiełku tak zwyczajnie po ludzku
chciało się chcieć, aby znowu można było
zanucić słowa „Jest taki dzień, ciepły choć
grudniowy…”
Organizatorzy
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Zbiornik już gotowy
Zakończyła się budowa zbiorników retencyjnych „Czerwieńsk” i „Strużyna”.
29 grudnia 2011 roku o godz. 10.00 Inwestor dokonał odbioru technicznego
obu wybudowanych zbiorników.
Na i stało się, tak długo oczekiwany
przez wszystkich mieszkańców Czerwieńska moment zakończenia budowy
obu zbiorników wreszcie nastąpił. Oto na
2 dni przed końcem 2011 roku dokonano
odbioru technicznego i przekazano do
eksploatacji zbiorniki retencyjne „Czerwieńsk” i „Strużyna”.
Inwestycja ta była prowadzona przez
Województwo Lubuskie, które reprezentował Lubuski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.
Była ona współfinansowana ze środków
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013.
Poziom tego dofinansowania wyniósł
85% - czyli 8 519 217 zł. Wartość całego
projektu to 10 482 926 zł.
W ramach prowadzonej inwestycji,
na zbiorniku „Strużyna”, przeprowadzono rozbiórkę istniejących wcześniej
urządzeń wodnych oraz wybudowano
nową zaporę ziemną, wzniesiono budowlę
przelewowo-upustową, kamienno-żelbetową przepławkę dla ryb, zamontowano
urządzenia kontrolno-pomiarowe oraz
wykonano dojazd do zapory i do ujęcia
wody dla celów przeciwpożarowych.
Największy zakres robót był związany z budową zbiornika „Czerwieńsk”.

Prace prowadzono na powierzchni ponad 8 ha, w bardzo trudnym, bagnistym
terenie. Przywieziono tu ogromne ilości
ziemi, które następnie rozplantowano
i usypywano tarasowo, aby powstający
zbiornik mógł w swoim wnętrzu pomieścić w przyszłości 117 tys. m³ wody. Przy
tej okazji wykonano również ziemną zaporę piętrzącą o długości 95 m, budowlę
przelewowo-upustową, przepławkę dla
ryb, place manewrowe i drogi stanowiące
komunikację wokół zbiornika, których
łączna długość wynosi 1260 m. Od strony
osiedla bloków przy ul. Zielonogórskiej
wybudowano drogę dojazdową do zapory,
zamontowano urządzenia kontrolno-pomiarowe oraz wybudowano ujęcie wodne
do celów przeciwpożarowych. Przeprowadzono również regulację Kanału Łącza
i ukształtowano cały teren przyległy do
zalewu.
Powstały zbiornik ma długość 830 m,
a jego szerokość wynosi od 50 do 150
m. W najgłębszym miejscu będzie miał
3,39 m.
Podstawowe funkcje użytkowe zbiornika „Czerwieńsk” będą polegały na
magazynowaniu wody, w tym również
dla celów rolniczych, spłaszczaniu fali
powodziowej, zaopatrywanie w wodę
przeciwpożarową okolicznych lasów oraz
wykorzystanie go do celów turystyczno-

Wspaniały jubileusz

rekreacyjnych. Ten cel będzie możliwy
dopiero po przejęciu zbiornika przez
Gminę Czerwieńsk i opracowaniu koncepcji jego dalszego zagospodarowania.
Wówczas łamy gazety udostępnimy
wszystkim naszym czytelnikom, aby każdy mógł podzielić się swoimi pomysłami
na jego zagospodarowanie.
W chwili obecnej okolice zbiornika
już stały się ulubionym celem codziennych spacerów wielu mieszkańców
Czerwieńska. Nic w tym dziwnego, bo
jest to niezwykle urokliwe miejsce, które
w przyszłości z pewnością ma szansę stać
się „perełką” turystyczną naszej Gminy.
Jacek Gębicki

Mieszkańcom Czerwieńska
z okazji Nowego Roku składamy
serdeczne i szczere życzenia,
szczęścia, zdrowia, pomyślności
oraz wiele satysfakcji z realizacji
osobistych zamierzeń i dokonań
Ewa Wójtowicz, Zygmunt Przybyła,
Wojciech Zawada
Serdeczne podziękowania
p. dyrektor MGOK w Czerwieńsku
Jolancie Matuszkiewicz
za życzliwość i umożliwienie spotkań
opłatkowych w sali Domu Kultury
składa wspólnota „Żywego Różańca”
z Czerwieńska

Pani Eugenia Adamczuk, mieszkanka Czerwieńska, ukończyła 100 lat!
Urodziła się 25 grudnia 1911 r. w Mszankach (na Białostocczyźnie). W sierpniu
1946 r. osiedliła się w naszych (sulechowskich)
Brodach a od grudnia 2003 r. jest mieszkanką
Czerwieńska.
Z okazji tak pięknego święta najserdeczniejsze
życzenia dostojnej Jubilatce złożyli burmistrz
Piotr Iwanus wraz z pracownikami Urzędu Gminy – z-cą kierownika USC Dorotą Rutkowską
i Tomaszem Zbieskim oraz przedstawicielem
ZUS w Zielonej Górze.
Pani Eugenia otrzymała również listy gratulacyjne od Premiera Donalda Tuska i Wojewody
Marcina Jabłońskiego. Redakcja „U nas” życzy
zdrowia i pogody ducha na następne sto lat!
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Wyśpiewali nagrody
W Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy odbył się III Powiatowy Dziecięcy
Przegląd Pieśni Ludowej. W gronie laureatów znaleźli się reprezentanci
Nietkowa.
W konkursie brali udział uczniowie
z następujących szkół podstawowych:
Bogaczowa, Słonego, Klenicy, Nowogrodu Bobrzańskiego, Koźli, Bojadeł,
Przylepu i oczywiście z Nietkowa.
Zabawa była bardzo udana, uczestnicy
zaprezentowali się z jak najlepszej
strony. Poziom przeglądu był bardzo
wysoki. Naszą szkołę w kategorii klas
I-III reprezentowali: Eryk Zielonka
w utworze ludowych „Ciupazecka” oraz
zespół wokalno-instrumentalny w piosence ludowej „Takiego Janicka”.

W kategorii klas starszych reprezentował naszą szkołę, działający z ramach
gminnego projektu: „Szybciej,dalej
i w górę" - zespół wokalno-instrumentalny „RYTM”, który zaprezentował utwór
muzyczny pt. „Gdybym to ja miała”.
Wyniki konkursu sprawiły nam
wszystkim wielką radość, ponieważ II
miejsce zajął zespół wokalny z Publicznej Szkoły Podstawowej z Nietkowa, a III miejsce - Eryk Zielonka
z Publicznej Szkoły Podstawowej
z Nietkowa.

Śpiewająca Polska
Chór „In solido” działający przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku
został założony w 2006 r. przez panią Bożenę Wesołowską, a od września
2010 zespół jest prowadzony przez Renatę Antosik.
Od 2007 r. chór należy do programu
„Śpiewająca Polska” pod patronatem
Narodowego Centrum Kultury, a którego założeniem jest promowanie chórów
szkolnych. Repertuar jest różnorodny
- chórzyści wykonują utwory zarówno
muzyki dawnej, klasycznej, jak i współczesnej.
Dlaczego śpiewają? Odpowiedź: bo
lubią. Śpiewanie w zespole wymaga regularnego treningu, ciągłego powtarzania
fraz, ćwiczeń, zgrania głosów, poprawnej
artykulacji, dykcji i intonacji. Nie jest to
łatwe, szczególnie po 8 czy 9 godzinach
lekcyjnych.
Efektem pracy są występy. I tak zawsze, dwa razy w roku, chór bierze udział

w regionalnych przeglądach z ramienia
Śpiewającej Polski i ma na swoim koncie już kilka wyróżnień i tytuły laureata.

Korzystając z okazji pragnę podziękować uczniom jak i rodzicom za pracę
i zaangażowanie, a także p. dyrektor
Beacie Kłos-Wygas za pomoc na rzecz
sukcesów naszych uczniów w konkursie
powiatowym.
Iwona Klamecka

Najnowsze osiągnięcie to wyróżnienie
w IX Przeglądzie Chórów Regionu
Zielonogórskiego w ramach programu
„Śpiewająca Polska”.
Swoimi występami zespół uświetnia
też imprezy szkolne i reprezentuje szkołę
na terenie gminy.
Ale i tak najważniejsza jest radość ze
wspólnego śpiewania!
Renata Antosik

nr 234 • 01.2012

U NAS



Do szopy hej współcześni,
do szopy, bo tam cud!
Gdyby Chrystus narodził się dzisiaj – w XXI wieku, czy my współcześni,
kochający wszystko to, co monumentalne i głośne, potrafilibyśmy rozpoznać w małym dziecku kwilącym na sianie Zbawiciela? Pytanie to zadali
organizatorzy spotkania opłatkowego, które odbyło się 15.12.2011 roku
w Publicznej Szkole Podstawowej w Nietkowicach.
Do rozbudowanej, powiększonej
o salę gimnastyczną, boiska sportowe
oraz pięć gabinetów dydaktycznych
placówki, przybyli znakomici goście.
Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.
lubuski kurator oświaty – Roman Sondej, dyrektor Wydziału Diagnoz, Analiz
i Strategii Edukacyjnej – Ewa Rawa,
ksiądz proboszcz Andrzej Drutel, soł-

tysi okolicznych miejscowości: Cezary
Woch, Ryszard Przygodzki, Stanisław
Konieczny, dyrektorzy szkół: Sławomir
Klementowski, Magdalena Grysiewicz,
Beata Kłos – Wygas. Zaproszenie przyjął także prezes zarządu firmy POMAK
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z Czerwieńska – Tomasz Frąckowiak.
Szanownych gości przywitała dyrektor szkoły Renata Strzelecka. W swoim
inicjującym uroczystość przemówieniu
podkreśliła ona, że koniec roku i początek
nowego to okazja do tego, by podsumować to wszystko, co już się wydarzyło
i zastanowić się nad tym, czym warto
zająć się w nadchodzącym czasie. Audytorium zostało zatem
zapoznane z tym, czego dokonano w PSP
w Nietkowicach.
Prelegentka nadmieniła także, iż:
od roku szkolnego
2 0 1 0 / 2 0 11 s z k o ł a
uczestniczy w gminnym
projekcie pt. Szybciej,
dalej i w górę. Dzięki
temu mamy możliwość
współpracy z kilkoma
świetnymi specjalistami. Dzieci zaś, ku ich ogromnej radości,
mogą brać udział w wielu wycieczkach.
Odwiedzono już między innymi: Poznań,
Berlin, Karpacz, Zieloną Górę, Szklarską
Porębę. Nasi milusińscy w ogromnych
emocjach oczekują ferii zimowych, aby

wyruszyć do Zakopanego lub uczyć się
języków obcych w Zielonej Górze. Dodała
również, że z grono pedagogiczne może
korzystać z ogromnego doświadczenia autorów projektu. Jest to szczególnie cenne,
gdyż trzyosobowy zespół, w skład którego wchodzą dyrektor szkoły oraz dwie
nauczycielki uczestniczą w projekcie pt.
Rozwój Kadry Oświaty. Grupa ta uczy się
więc, jak poprawnie skonstruować wniosek aplikacyjny, pozyskać i odpowiednio
zagospodarować fundusze unijne.
Na temat udziału szkół w gminnym
projekcie: Szybciej, dalej i w górę wypowiedział się także współgospodarz
uroczystości burmistrz Czerwieńska Piotr
Iwanus. Podkreślił on, iż projekt ten stanowi bardzo istotny element w rozwoju
placówek oświatowych. Uczniowie nie
tylko mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania na pozalekcyjnych zajęciach,
ale także mają coraz lepsze warunki pracy.
Burmistrz wyraził nadzieję, że pojawi
się nowa edycja przedsięwzięcia. Rzecz
w tym, aby rozwijać w młodych umysłach
tak pożądane dziś cechy.
Młodzi, zdolni i przedsiębiorczy
uczniowie otrzymali z rąk lubuskiego
kuratora oświaty korespondujące z tą ideą
prezenty. Stanowiły je pomoce dydaktyczne. Podczas spotkania nie zabrakło
więc podsumowań, refleksji, słów uznania i zachęty. Pięknie wydana Inwokacja
Pana Tadeusza A. Mickiewicza stanowić ma źródło literackich i językowych
inspiracji.
Należy nadmienić, iż grudniowa
uroczystość odbywająca się w Nietkowicach miała charakter trójdzielny.
W drugiej części spotkania zgromadzeni mieli okazję obejrzeć krótkie
przedstawienie teatralne pt. Z życia

„Szybciej, dalej i w górę” na półmetku
20 grudnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Nietkowie odbył się muzyczny koncert w przedświątecznym nastroju, który był podsumowaniem
rocznej realizacji gminnego projektu oświaty. Oprócz zainteresowanych
uczniów udział w spotkaniu wzięli – cały zespół projektowy – z kierownikiem p. D. Tomaszewską, radny K. Smorag, sołtys wsi p. H. Kaźmierczak
oraz Rada Rodziców działająca przy szkole.
Spotkanie miało na celu podsumowanie i ocenę działań projektowych a także
podziękowanie za jego realizację. Jasełka
oraz wyśpiewane pastorałki to nastrojowy
klimat w jaki zostali wprowadzeni goście zanim zapoznali się z „dorobkiem”
projektowym uczniów. Zdjęcia i filmy
z przeprowadzonych zajęć, wyjazdów
i imprez prowadzonych w ramach projektu wzbudziły wiele entuzjazmu, pokazały
jak bardzo uczniowie zżyli się z rytmem
tych działań.
Zarówno rodzice jak i sołtys dziękując
p. Tomaszewskiej za podjęcie się realizacji tego ogromnego przedsięwzięcia wy-

razili ogromne zadowolenie i satysfakcję
mieszkańców.
„Tak właśnie wyobrażamy sobie
działania i pomoc władz lokalnych
szkołom i rodzicom jeśli chodzi
o wyrównywanie szans ucznia wiejskiego w tych trudnych czasach”
w imieniu dzieci i rodziców zespołowi projektowemu, p. dyrektor szkoły
i nauczycielom za zaangażowanie
podziękowała p. D. Drzewiecka oraz
p. H. Kaźmierczak.
Dyrektor szkoły p. Beata Kłos-Wygas wyraziła też uznanie dla nauczycieli,
którzy potrafili przeprowadzić zajęcia

Świętej Rodziny. Jego osnowę stanowiły kolędy. Na ich kanwie powstał
oryginalny i miejscami zaskakujący
scenariusz.
Podobnie jak 2000 lat temu Chrystus
narodził się w ubogiej stajni. Jego rodzinie odmówiono jednak miejsca w gospodzie (hotelu) z powodu tego, iż za sprawą
trwania mistrzostw w piłce nożnej Euro
2012 wszystkie pokoje były zajęte przez
kibiców. Warto dodać, że zarówno Józef,
jak i jego małżonka posiadali współczesne
stroje. Wizytę dzieciątku złożyło czterech
rolników powracających z dyskoteki
w pubie. Pokłon królowi oddali nato-

miast przedstawiciele trzech mocarstw.
Wszystko to odbyło się przed kamerami
telewizyjnymi i aparatami szukających
sensacji dziennikarzy.
Przyjmując tę konwencję jasełek,
autorki scenariusza – Wiesława Kucharczyk i Paulina Gajna, pragnęły, aby
widzowie odpowiedzieli sobie na dwa
istotne pytania. Czy my – współcześni
potrafilibyśmy widzieć w małym dziecku
kwilącym na sianie Zbawcę? Czy jeszcze
umiemy w tym, co małe i ciche odnajdywać zalążki wielkości?
Refleksji na ten temat mogli się oddać
goście podczas „wigilijnej uczty”. Przy

z pasją zachęcając uczniów do uczestnictwa w nich oraz samych uczniów, którzy
rzetelnie uczestniczyli we wszystkich
działaniach, rozwijali swoje talenty oraz
byli otwarci na poznanie nowych umiejętności.
Projekt „Szybciej, dalej i w górę”
w naszej szkole - to setki godzin różnorodnych działań aktywizujących najmłodszych, atrakcyjne formy – wyjazdy
na zimowiska i obozy, nauka jazdy na
nartach oraz pływanie, pobyt w ciekawych miejscach, zdobycie wielu nowych
umiejętności i doświadczeń, sukcesy uczniów w wielu dziedzinach artystycznych,
sportowych, językowych. Trudno sobie
wyobrazić, że tego projektu mogłoby po
prostu nie być.
Niewątpliwie sukces projektu jest
sukcesem wspólnym ale dziękujemy
wszystkim, którzy pomagają i wspierają
jego realizację. Z pewnością wnosi on
do szkół naszej gminy nie tylko wiedzę
i umiejętności, ale wiele ożywienia, pozytywnej energii i radości w codzienną
edukacyjną rzeczywistość. W nowym
roku życzymy wszystkim uczestnikom
projektu dalszej satysfakcji i pomyślności
w realizacji projektu.

pięknie udekorowanym stole, wsłuchując się w melodię i słowa znanych kolęd
mistrzowsko wykonywanych przez chór
Cantemus Domino trwały dyskusjenad
tym, co materialne i duchowe, nad sacrum
i profanum. Warto jeszcze raz powtórzyć
słowa wypowiedziane przez prowadzącą
grudniową uroczystość. My wpatrzeni,
zasłuchani, tak współcześni aż do granic. Obok szopy zamyśleni, ocieramy
łzę. Uczennica zaś dodała: w pewną
zimową noc rozbłysła gwiazda i zmienił
się świat.
Paulina A. Gajna
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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 XI/103/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2012.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.1)), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1241 z późn. zm.2)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.
218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art.
264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.3)) – uchwala się, co następuje:
§1. Dochody budżetu w wysokości 32.809.416 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 28.767.640 zł, w tym z tytułu dotacji i środków
na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.595.322 zł
2) majątkowe w wysokości 4.041.776 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.940.366
zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
§2. Wydatki budżetu w wysokości 31.476.812 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 25.801.731 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 16.403.918 zł,
z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.698.536 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.705.382 zł;
b) wydatki na dotacje na zadnia bieżące 2.213.030 zł,
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.795.102 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.589.681 zł,
e) wydatki na obsługę długu publicznego 800.000 zł
2) majątkowe w wysokości 5.675.081 zł , z tego wydatki na programy
finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 w wysokości 3.881.282 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 200.000 zł,
2) celową w wysokości 72.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§4. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.332.604 zł na spłatę
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
§5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 800.000 zł
oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.132.604 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.
§6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 500.000 zł.
§7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w kwocie 163.059 zł oraz wydatki:
a) w kwocie 142.659 zł na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
b) w kwocie 20.400 zł na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.
§8. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu
opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 36.500 zł oraz
wydatki na sfinansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w wysokości 36.500 zł.
§9. Ustala się dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń
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rejestrujących w kwocie 60.000 zł oraz wydatki w kwocie 60.000 zł
na sfinansowanie zadań, o których mowa w art. 20d ustawy z dnia 21
marca 1985 roku o drogach publicznych.
§10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 208.041 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4.
§11. Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§12. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek wraz z ich zabezpieczeniem w formie weksla in blanco, którego źródłem pokrycia będą dochody własne
budżetu oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w §6 uchwały,
2) dokonywania zmian polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między
działami w zakresie:
a) wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane,
b) wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 1.000.000 zł.
§13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

INFORMACJA

Burmistrz Czerwieńska, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. Nr 102, poz. 651- tekst jednolity z 2010 roku ze zm.)
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku, ulica Rynek 25 w dniu 09 stycznia
2012 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres
21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej zawierający informację o nieruchomości położonej w Czerwieńsku (część działki ew. nr
562/2). Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr
telefonu 68 3278179 – Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój 109).
MM

Annie Sterczewskiej wyrazy najszczerszego współczucia
z powodu śmierci ojca składają Dyrekcja
i pracownicy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku
Małgorzacie Piątkowskiej wyrazy najszczerszego
współczucia z powodu śmierci teścia składają Dyrekcja
i pracownicy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku

„Kobieta - portret niebanalny”
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku serdecznie zaprasza do udziału w konkursie zatytułowanym „Kobieta
- portret niebanalny”. Konkurs organizowany jest w ramach
projektu unijnego pod nazwą: „Międzynarodowy Dzień Kobiet”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska - Saksonia, Euroregionu Sprewa - Nysa - Bóbr oraz budżetu państwa.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu
8 marca 2012 r. podczas uroczystych obchodów Dnia Kobiet
w Ośrodku Kultury w Czerwieńsku. Szczegóły, regulaminy oraz
załączniki na stronie internetowej www.mgok.czerwiensk.pl

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
Koniec starego roku zawsze sprzyja podsumowaniom i refleksjom. Początek nowego roku to planowanie nowych
działań i szukanie pomysłów na jego zagospodarowanie. Miniony rok obfitował w wiele wydarzeń, które dostarczyły nam wielu powodów do dumy i zadowolenia.
W związku z ustanowieniem przez
Sejm RP roku 2012 Rokiem Janusza
Korczaka wydaliśmy okolicznościowy
kalendarz. Przygotowania do wydania
kalendarza rozpoczęły się już w ubiegłym
roku szkolnym. Uczniowie wykonali
rysunki ilustrujące szkolne zasady - 12
POZYTYWNYCH ZACHOWAŃ/
POSTAW UCZNIA. Specjalna komisja
wyłoniła 12 prac uczniów, które umieszczono we wspomnianym kalendarzu. Komentarzem do nich są fragmenty książki
naszego Patrona pt. „Prawidła życia”.
Jeden z egzemplarzy zostanie złożony
na ręce Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka, który zabiegał
o to, aby obecny rok był Rokiem
Janusza Korczaka. Kolejny kalendarz zostanie podarowany
honorowej przewodniczącej
Polskiego Stowarzyszenia im.
Janusza Korczaka – profesor
Jadwidze Bińczyckiej. Chcemy
nadmienić, że nasza szkoła już od
wielu lat należy i działa w tym
stowarzyszeniu.
Już w czerwcu 2011r. przystąpiliśmy do wojewódzkiego
KONKURSU PRAWA DZIECKA W MOJEJ SZKOLE. W ramach tego projektu odbyły się
w naszej szkole warsztaty dla rodziców
i nauczycieli – WYCHOWANIE W KULTURZE PRAW CZŁOWIEKA W SZKOLE oraz dla Parlamentu – MOJE PRAWA
W SZKOLE.
Oprócz tego w naszej szkole przeprowadziliśmy szereg działań upowszechniających, wdrażających prawa dziecka.
W tym czasie została również utworzona
KRONIKA PRAW DZIECKA.
Komisja konkursowa, po zapoznaniu
się z wynikami naszej pracy, nominowała
szkołę do finału. 13 grudnia reprezentacja
szkoły w składzie: Janek Gębicki, Kornelia Pukacka, Sylwia Woch pod opieką koordynatorek Moniki Szymańskiej i Beaty
Kaszewskiej, przedstawiła dorobek szkoły
obejmujący wszystkie działania promujące
Prawa Dziecka w naszej placówce. Miło
nam poinformować, iż nasza świetna drużyna wywalczyła I miejsce w kategorii szkół
podstawowych oraz zdobyła zaszczytną
Nagrodę Doktora Korczaka.
Ale to nie wszystkie sukcesy naszych
uczniów i ich opiekunów. Katarzyna

Lewandowska i Szymon Żurek zostali
laureatami konkursu „Logo Biblioteki
Pana Kleksa”, zorganizowanego przez
Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży w Zielonej Górze. Konkurs realizowany jest
w ramach projektu „Dużo czytam, więcej
mogę” i jest finansowany ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
W konkursach przedmiotowych nasi
uczniowie także osiągnęli sukcesy i zakwalifikowali się do etapu rejonowego:
język polski – Kornelia Pukacka, Maciej
Śmigaj; historia – Jakub Mizera, Maciej
Śmigaj; przyroda – Karina Jadczak,

Ewa Konopka, Jakub Mizera, Maciej
Śmigaj; matematyka – Karina Jadczak,
Jakub Mizera, Maciej Śmigaj.
Szkolny chór „VIVA VOCE” zdobył
wyróżnienie w IX Przeglądzie Chórów
Szkolnych „Śpiewającej Polski” Regionu
Zielonogórskiego w kategorii chórów
szkół podstawowych.
Uczniowie naszej szkoły wzięli również udział w konkursie plastycznym
pn. „Rok Miłosza”, który zorganizował
MGOK w Czerwieńsku. I m. zajęła w nim
Klaudia Ryś, a II m. przypadło Sandrze
Zaskórskiej, zaś wyróżnienia otrzymały:
Julia Borowiecka i Jessica Kluj.
Drużyna piłki ręcznej chłopców zajęła I miejsce w Gminnym Turnieju Piłki
Ręcznej. Na podium znalazły się również
dziewczęta z naszej szkoły, które zajęły
II miejsce.
Wszystkim laureatom konkursów oraz
ich opiekunom serdecznie gratulujemy.
Ale nie tylko skupiamy się na osiągnięciach dydaktycznych. Uczniowie
naszej placówki bardzo chętnie uczestni-

czą w różnych przedsięwzięciach, jakie
proponuje nasza szkoła.
6 grudnia, w mikołajki klasy I-e i II-e
otrzymały od Mikołaja wyjątkowy prezent.
Był nim wyjazd do kina na wzruszający
film „Artur ratuje gwiazdkę”, natomiast
klasy III-e ten wspaniały dzień spędziły
w Skansenie w Ochli, gdzie osobiście mogły
porozmawiać z Mikołajem. Uczniowie klasy V c postanowili inaczej spędzić ten dzień
– zorganizowali klasową akcję „Ja też mogę
być św. Mikołajem” i przygotowali słodkie
paczki dla innych dzieci. Piątoklasiści udowodnili w ten sposób, że potrafią się dzielić
i nieobca jest im empatia.
W ramach realizacji projektu
„Szybciej, dalej, w górę” zostały
zorganizowane dwie ciekawe
wycieczki. 10 grudnia 2011 r.
szóstoklasiści uczestniczyli w wyprawie do Poznania, gdzie mieli
okazję zwiedzić m.in. poznańską
palmiarnię i Muzeum Archeologiczne. Wielką atrakcją okazał się
przejazd tramwajem.
Z kolei 17 grudnia „Zielony
Patrol” pojechał do Zielonej
Góry. Tam uczestnicy wycieczki obejrzeli zielonogórską palmiarnię i zbiory Muzeum Ziemi
Lubuskiej.
Jak co roku, przed świętami Bożego
Narodzenia, wszystkie klasy przygotowały wigilie, podczas których składały sobie
życzenia, łamały się opłatkiem i posilały
się świątecznymi potrawami. Świętowanie przy suto zastawionych stołach umilały dźwięki pięknych polskich kolęd.
Wspaniałym świątecznym prezentem
dla wszystkich uczniów był program
przygotowany przez Stanisława Sielickiego pt. „Jak zabawa, to zabawa”.
Przedstawienie, które doskonale łączyło
zabawę z nauką, wywoływało salwy
śmiechu.
Warto wspomnieć również o tym, iż
nasi uczniowie bardzo aktywnie zaangażowali się w gminną akcję „Wigilia dla
samotnych” oraz zaprezentowali wzruszające jasełka.
Korzystając z okazji, pragniemy
wszystkim Czytelnikom miesięcznika „U
Nas” złożyć najserdeczniejsze życzenia
z okazji Nowego Roku.
Korespondentki
czerwieńskiej podstawówki
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Jest taki czas…
Jest taki czas, który skłania do podsumowań, podliczenia dokonań, uzmysłowienia sobie niepowodzeń po to, by przekuć je na przyszłe sukcesy.
Takim czasem jest niewątpliwie koniec roku.
W tym szczególnym okresie, w którym tradycyjnie przygotowujemy się do
Świąt Bożego Narodzenia, w Szkole
Podstawowej w Leśniowie Wielkim
działy się niezwykłe rzeczy. Magia grudniowych dni udzieliła się i dzieciom
i dorosłym. Już na początku miesiąca,
w święto tak bliskie dzieciom, mikołajki, rodzice i wychowawczyni pierwszoklasistów, p. Patrycja Frączak,
przygotowali uczniom zaskakującą
niespodziankę. Rodzice w roli skrzatów,
śnieżynek i innych postaci baśniowych
na scenie szkolnej odegrali świetne
przedstawienie, którym przywitali Św.
Mikołaja z górą prezentów. Pokazali
dzieciom, że w każdym
wieku można się świetnie
bawić, a zabawa jest tym
lepsza, jeśli służy innym.
To, czego uczą się dzieci
w szkole już od najmłodszych lat, jest eksponowane.
Dzięki temu maluchy nie
tylko bawią się, ale uczą
się odpowiedzialności za
siebie i kolegów, stają się
wrażliwe i poznają tradycje.
Wychodząc naprzeciw temu
zadaniu nasze przedszkolaki

i pierwszoklasiści z wychowawczynią,
p. Izą Nowak już po raz piąty odwiedziły firmę LFC w Czerwieńsku z programem Bożonarodzeniowym. Gorąco
oklaskiwane wróciły do domów ze
słodkimi prezentami oraz funduszami,
za które wzbogaci się „baza” zabawek
i gier edukacyjnych w oddziale przedszkolnym.
W pięknie udekorowanej choinkami, stroikami i świątecznymi emblematami leśniowskiej szkole finiszował
rok 2011. Tradycyjnym już wydarzeniem tego ważnego dla nas dnia były
jasełka przygotowane z dziećmi klas
IV-VI przez p. Jadwigę Tarczewską.

Wizyta z dobrą nowiną
21 grudnia 2011 roku dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klasy
pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim odwiedzili
zaprzyjaźnioną firmę LfC w Czerwieńsku.
Prezes firmy p. Lechosław Ciupik
już po raz piąty zaprosił dzieci na wigi-
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lijne spotkanie. W uroczystości uczestniczyli także ks. Paweł Konieczny, proboszcz Parafii w Czerwieńsku i p. Monika
Stolińska, dyrektor PSP
w Leśniowie Wielkim.
Przedszkolaki razem
ze swoimi starszymi
koleżankami i kolegami
przedstawiły program
artystyczny związany ze
Świętami Bożego Narodzenia. Piękne kolędy
i nastrojowe wiersze
wprowadziły wszystkich

Przypominanie korzeni naszej kultury i wskazywanie wartości, zawsze
aktualnych, jest ważnym czynnikiem
wychowawczym, do którego warto
sięgać. Przy tej okazji dyrektor szkoły,
p. Monika Stolińska, w obecności zaproszonych gości, rodziców, uczniów,
nauczycieli i pracowników szkoły
dokonała podsumowania mijającego
roku. Wskazała na różnorodność i wielość inicjatyw podjętych i zrealizowanych przez leśniowską szkołę z dużym
powodzeniem.
Z życzeniami satysfakcji
z życia zawodowego i osobistego oraz dostrzegania
dobroci i życzliwości wokół
siebie zakończyliśmy rok
2011, w którym leśniowska szkoła się rozwijała,
coraz mocniej integrowała
ze środowiskiem lokalnym
i wychodziła naprzeciw
potrzebom uczniów. Przed
nami rok 2012. Oby był lepszy od tego minionego!
ABat

w świąteczny czas. „Wiersz staroświecki” ks. J. Twardowskiego kończący
występ dzieci wywołał w wielu sercach
zadumę.
Po występie dzieci wręczyły
wszystkim obecnym bożonarodzeniowe witrażyki. Następnie prezes firmy
- p. Lechosław Ciupik podziękował
dzieciom za piękne przedstawienie.
Każdy mały artysta otrzymał paczkę,
w której znalazły się piękne kredki
i wiele słodyczy. Pan prezes przekazał
także Szkole darowiznę pieniężną, za
którą zostaną zakupione mebelki i zabawki do oddziału przedszkolnego.
Serdecznie dziękujemy naszym
Przyjaciołom z firmy LfC za ten piękny dar.
Izabella Nowak

Grudniowe remanenty
W grudniowym numerze „U nas” nie zmieścił się już artykuł o poetyckim
wieczorze, zorganizowanym jeszcze w listopadzie zeszłego roku przez uczniów
PSP w Nietkowie, a ponieważ nie chcemy wchodzić w nowy rok z zeszłorocznymi
„długami”, chętnie spełniamy prośbę autorki, by jednak zachować tę informację
na pamiątkę interesującej inicjatywy kulturalnej.
Redakcja

Jesienna zaduma
Jesień ma swój urok. Chociaż za oknami częściej plucha i chłód, uczniowie PSP w Nietkowie postanowili odkryć uroki tej pory roku i urządzili
pożegnanie jesieni w liryczno - muzycznym nastroju.
W czasie zajęć kółka polonistycznego opracowali pod opieką p. Elżbiety

Kozak scenariusz wieczorku poetycko
– muzycznego, który miał miejsce
19.11.2011 r. w szkolnej świetlicy. Oprawą muzyczną zajęła się p. Iwona Klamecka i szkolny chór, a piękną dekorację
przygotowały panie Joanna Wojtaszek
i Małgorzata Kasperowicz.
To było bardzo udane przedsięwzięcie. Wieczorem, przy blasku świec, w jesiennej scenerii, siedząc przy herbatce na
miękkim dywanie, mogliśmy „delektować się” wierszami znanych, polskich

I my mamy
Świętego Mikołaja!
18 grudnia 2011 roku do Zagórza dotarł zaproszony przez dzieci Mikołaj, z czego
dzieci były bardzo zadowolone.
„Zagórze”

poetów, tj. Leopolda Staffa, Juliana
Tuwima, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Rolę konferansjera przyjął
Marcin Domagała z k. VI i wywiązał
się z niej doskonale. Uczniowie z klas IV
–VI przygotowali piękną recytację, potrafili stworzyć nastrój refleksji i zadumy.
W szkole pamiętamy o obchodach Roku
Szopenowskiego, toteż przez cały czas
towarzyszyła nam muzyka Fryderyka
Szopena, która stworzyła niezwykły
klimat. Wszystkich urzekła recytacja
wiersza L. Staffa pt. „Deszcz jesienny”
w wykonaniu Ani Fisher i Darii Majewskiej na tle romantycznego „Preludium deszczowego”. Uczennica kl. IV
Asia Wasilewska świetnie odegrała rolę
jesiennego listonosza, roznosząc „liście
jak listy”, na których uczestnicy wieczorku pisali jesienne historie. To było
ciekawe zadanie i powstały prawdziwie
poetyckie opowieści. Kolejną atrakcją
spotkania było wspólna nauka i śpiewanie znanej pieśni „Życzenie”, którą
skomponował w 1827 r. Fryderyk Szopen do słów Stefana Witwickiego. To
był wzruszający koncert, bo włączyli się
też nauczyciele i rodzice, którzy uczyli
się tej pieśni chodząc do szkoły.
Jesienne spotkanie okazało się ciekawą lekcją, inną od tych w szkolnych
ławkach. Młodzi uczestnicy pokazali
swoistą dojrzałość i wrażliwość, bo
w dzisiejszym świecie telewizji i komputerów poezja czy muzyka poważna
niekoniecznie jest atrakcją. Rodzice,
którzy przyszli na spotkanie, byli wzruszeni i pełni podziwu dla aktorów, pogratulowali pomysłu takiej imprezy. Pani
dyrektor Beata Kłos-Wygas doceniła
trud organizatorów i zaangażowanie uczniów, liczy na kolejne spotkania z poezją
– zimowe i wiosenne.
Elżbieta Kozak
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Święta, święta i po świętach, ale
każda buzia dziecka wciąż uśmiechnięta. Nic w tym dziwnego, bo oprócz
spotkań przy wigilijnym stole z rodzicami i Mikołajem, przedszkolaki
mogły też poczuć świąteczny nastrój
w przedszkolu podczas Mikołajek
i Wigilii w każdej grupie. Dzieci
długo przygotowywały się do tych
ważnych wydarzeń. Przede wszystkim starały się być bardzo grzeczne.
Starsze przedszkolaki przygotowały też przedstawienie teatralne by
zachęcić Mikołaja do odwiedzin.
Wszystkie dzieci pomagały również
w ubieraniu choinek w salach, Smerfy z pomocą rodziców własnoręcznie
szykowały ozdoby, a Skrzaty nawet
piekły pyszne ciasteczka. Przedszkolaki zamieniły się też na jeden dzień
w Świętego Mikołaja i postanowiły
pomóc dzieciom z Tajlandii. Ten
cudowny czas świąteczny pomógł
dzieciom również uwierzyć, że
marzenia się spełniają bo Mikołaj
spełnił wiele ich próśb, a nawet nie
tylko Mikołaj…
20 grudnia, z okazji zbliżającego
się początku zimy, przedszkolaki
próbowały zaczarować pogodę by
przyszła pani Zima ze śniegiem i,
o dziwo, na drugi dzień spadł biały
puch! Tego nie spodziewały się nawet
nauczycielki wymyślające z dziećmi
wiersze zachęcające zimę do przybycia. Przedszkolaki jednak wierzyły,

że są w stanie zaczarować pogodę
i dziecięca wiara wystarczyła. Niestety śnieg leżał tylko jeden dzień,
ale dobre i to. Więcej o zimowej
pogodzie, sportach itp. dowiedziały
się dzieci z prezentacji multimedialnej. Mamy nadzieję jednak, że zima
jeszcze sypnie śniegiem i tego życzymy wszystkim na 2012 rok, a także
dziecięcej wiary w to, co wydaje się
niemożliwe.
B.F.

Sport szkolny…
Gminny turniej koszykówki dziewcząt i chłopców odbył się 16 listopada.
Organizatorem zawodów była Szkoła
Podstawowa w Nietkowie. W turnieju
uczestniczyły wszystkie szkoły z naszej
gminy. Kolejność końcowa przedstawia
się następująco: dziewczęta – I miejsce
PSP Czerwieńsk, II m. – PSP Nietków,
III m. – PSP Leśniów Wielki; chłopcy
– I miejsce PSP Nietkowice, II m. – PSP
Czerwieńsk, III m. – PSP Nietków, IV
m. – PSP Leśniów Wielki. Dziewczęta
z Czerwieńska oraz chłopcy z Nietkowic
będą reprezentować naszą gminę na zawodach ośrodkowych.
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Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku
była organizatorem gminnego turnieju
tenisa stołowego. Zawody odbyły się 29
listopada w hali sportowej „Lubuszanka”. Po zaciętych pojedynkach najlepsi
okazali się uczniowie PSP z Czerwieńska
zajmując I miejsce. Na drugim uplasowali
się uczniowie z Nietkowa a na trzecim
z Leśniowa Wielkiego. Natomiast wśród
dziewcząt I miejsce zajęły uczennice
z Nietkowa, drugie – z Leśniowa Wielkiego. Na turnieju powiatowym naszą gminę
będą reprezentować chłopcy z Czerwieńska oraz dziewczęta z Nietkowa.
B. Oleszek, D. Siemaszko

Cicha Noc, Święta Noc...
Boże Narodzenie to jedno z najpiękniejszych i najbardziej magicznych
świąt, jakich doświadczamy co roku w naszym życiu. Jest to zarówno
czas wspólnego kolędowania jak i obdarowywania się prezentami. Czas
refleksji, nostalgii, nadziei. Czas spędzany w rodzinnym gronie i wśród
najbliższych.
Samorząd Szkolny jednomyślnie
uznał, że zarówno uczniowie, jak i wszyscy pracownicy Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Czerwieńsku również stanowią rodzinę – wielką szkolną rodzinę.
Dlatego też postaraliśmy przenieść się
w atmosferę wigilijnego wieczoru do
szkoły, aby wspólnie przeżyć chwile cudownego bożonarodzeniowego nastroju
miłości i radości.

wodniczący Samorządu Szkolnego - Kamil Suchocki symbolicznie podzielił się
z panią dyrektor Magdaleną Grysiewicz
opłatkiem i na jej ręce złożył wszystkim
kolegom, nauczycielom, rodzicom oraz
pracownikom szkoły najlepsze życzenia
bożonarodzeniowe.
Po tych wzruszających chwilach
prowadzący uroczystość - Magda Frąckowiak i Tomasz Perczyński zaprosili

Do chwili refleksji i zadumy wprowadziły nas Jasełka, które przygotowała
młodzież klas pierwszych wraz z księdzem Adamem Firakiem. Do wspólnego
kolędowania zaprosił nas chór prowadzony przez panią Renatę Antosik. A prze-

młodzież i pracowników szkoły na chwile
radości i niespodzianek.
Klasy pierwsze i drugie rozeszły się
wraz z wychowawcami do swoich sal na
klasowe Wigilie. Natomiast klasy trzecie po
raz pierwszy wspólnie z nauczycielami, ro-

dzicami i zaproszonymi gośćmi świętowały
przy jednym, suto zastawionym stole.
Niespodzianek było wiele: wspólne kolędowanie i Święty Mikołaj (pan Krzysztof
Patrzykąt), który w swojej hojności nie
poskąpił nikomu prezentu, w zamian prosząc jedynie o odśpiewanie kolędy. Były też
pyszne pierogi i czerwony barszcz, które
przygotowała nam pani Zdzisława Walczak i za które serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy również wszystkim wychowawcom, Radzie Rodziców i jej przewodniczącemu panu Ryszardowi Frąckowiakowi za zaangażowanie i poświęcony
prywatny czas w przygotowanie Wigilii.
Ale przede wszystkim dziękujemy
naszej młodzieży za wspaniałą atmosferę
i dojrzałość, jaką wykazała się w czasie
uroczystości. Bez Was i Waszego zaangażowania ten dzień nie byłby tak wzniosły
i uroczysty.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Beata Perczyńska, Anna Sterczewska,
Sylwia Bieżańska - Jędroszkowiak
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Było rockowo

Znowu pobiliśmy rekord w kwestowaniu na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebraliśmy 8200 złotych!!!
Pieniądze zostaną przekazane na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz
pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.

8 stycznia mieszkańcy Czerwieńska po raz kolejny udowodnili, że idea fundacji J. Owsiaka jest im bliska. Niezbyt przyjazna
aura nie odstraszyła czerwieńszczan, którzy tłumnie przybyli
do kawiarenki „U Leona”, by uczestniczyć w dwudziestym już
finale WOŚP.
- Cieszę się, że po raz pierwszy w historii Orkiestry patronat nad
akcją objął Prezydent Polski pan Bronisław Komorowski – mówi
Piotr Bykowski, od 11 lat szef sztabu Orkiestry w Czerwieńsku
– W tym roku postawiliśmy na mocniejsze granie zespołów, które
w większości wywodzą się z Czerwieńska: „Promil”, „Polski
stygmat” czy „Mamy prąd” dały z siebie wszystko. W przerwach
między zespołami przeprowadzono licytacje orkiestrowych gadżetów oraz wielu przedmiotów przekazanych przez sponsorów (m.in.
wylicytowano rower). Tradycyjnie o 20:00, dzięki uprzejmości
firmy „Jorge” fajerwerki rozświetliły niebo. Na zakończenie zagrał
zespół „Cadillac”, któremu długo nie pozwolono zejść ze sceny
– licytowano także bisy zespołu. Wszyscy wykonawcy otrzymali
symboliczną zapłatę w postaci okolicznościowych monet WOŚP
przekazanych przez Dariusza Rotko.
Szczególne podziękowania należą się przede wszystkim
niezrównanym wieloletnim wolontariuszkom i przyjaciółkom
orkiestry Dorocie Budeń i Hannie Borowczyk - bez nich pieniądze nie byłyby tak sprawnie policzone, a wolontariusze tak
dobrze wyszkoleni.
Podobnie jak w latach ubiegłych impreza nie odbyłaby się
bez wielkiego serca Lubomira Rotko, który technicznie czuwał
nad sprawnością imprezy. Po raz kolejny wielką pomoc okazał
również Dominik Brzeziński. Serdeczne podziękowania kierujemy do Pawła Wąsika oraz Artura Medwiediuka.
Wolontariuszami byli uczniowie szkoły podstawowej
i gimnazjum w Czerwieńsku: Katarzyna Zajączkowska, Marika Zarzycka, Laura Wojtasińska, Jowita Pawlak, Kinga
Gidaszewska, Tomasz Perczyński, Kacper Budzyń, Daniel
Mazur, Klaudia Proskórnicka, Klaudia Pilawa, Aleksandra
Litwa, Natalia Kędzia, Julia Jaraczewska, Anna Badecka,
Magdalena Frąckowiak, Monika Bursztynowicz, Karolina
Prędka, Klaudia Zdyb, Klaudia Ignatowicz, Zuzanna Pilawa, Wiktoria Dominik, Bartłomiej Wota, Anna Kałużna,
Emilia Satała, Mirela Sleboda, Dominik Śmigielski, Karolina
Lewaszow, Radosław Grussy i Lidia Bykowska. Dziękujemy
również firmie „Diament” za wypożyczenie busa.
Sztab Orkiestry miał swoją siedzibę w Hali Sportowej
„Lubuszanka”. Imprezę zorganizował Klub Zdecydowanych
Optymistów oraz Kawiarenka „U Leona”. Dziękujemy i zapraszamy za rok!!!
-PeKaBe-

