Na niebiesko

razem przeciwko przemocy
czytaj str. 16

w grudniu
03.01. – burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w Zaborze
w posiedzeniu Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą
a Bobrem”.
08.01. – odbył się XX finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Czerwieńsku finałowe granie
odbyło się w Kawiarence
„U Leona”. Sztab Orkiestry
miał swoją siedzibę w Hali
Sportowej „Lubuszanka”.
Imprezę zorganizował Klub
Zdecydowanych Optymistów oraz Kawiarenka „U
Leona”. Szefem sztabu Orkiestry w Czerwieńsku był już po raz
11 – Piotr Bykowski. Zebrano 8 200 zł.
10.01. – w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku odbyła się uroczysta msza św. odprawiona z okazji
pożegnania dowódcy 4ZPPL płk. Jerzego Rzeźnika i objęcia
obowiązków dowódcy pułku przez płk. Marka Śmietanę.
10.01. – burmistrz Piotr Iwanus spotkał się w czerwieńskim
ratuszu z proboszczami wszystkich parafii z terenu naszej
gminy.
10.01. – w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
odbyło się seminarium pn.: „Innowacje bliżej nas” zorganizowane przez Fundację Innowacji i Rozwoju. Podczas spotkania
ogłoszono wyniki regionalnej IV edycji konkursu „Krajowi
Liderzy Innowacji i rozwoju”. 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.
11.01. – w hali sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku obradowała Gminna Rada Sportu.
17.01. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było:
wypracowanie opinii do projektów uchwał; zakończenie
prac nad sprawozdaniem z działalności Komisji za 2011
r.; wysłuchanie informacji dyrektora ZEAO nt. sposobu
prowadzenia finansowania i spraw oświatowych w Gminie
Czerwieńsk.
18.01. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było: sprawozdania
z prac Komisji za 2011 r.; analiza informacji dot. terminowości
i sposobu rozpatrywania pism i wniosków wpływających do
Urzędu Gminy i Miasta od mieszkańców w 2011 r.
19.01. – burmistrz Piotr Iwanus spotkał się w czerwieńskim
ratuszu z dyrektorem Oddziału Regionalnego WAM w Zielonej Górze oraz dowódcą 4 ZPPL w Czerwieńsku. Spotkanie
było poświęcone przygotowaniom do oddania nowego bloku
mieszkalnego dla żołnierzy i ich rodzin, który wybudowano
w Czerwieńsku przy ul. Bocznej.
20.01. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji było:
przyjęcie informacji o stanie przygotowania Gminy do przejęcia
nowych zadań i wdrożenia przepisów „Ustawy śmieciowej”;
wypracowanie opinii nt. przejazdu kolejowego w Nietkowie (do
ujęcia wody); opinie do projektów uchwał.
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20.01. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze
burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Grzegorzem Jankowskim dyrektorem Departamentu Gospodarki i Infrastruktury. Tematem spotkania było funkcjonowanie promów na
Odrze.
20.01. – w czerwieńskim Ratuszu odbyło się spotkanie sołtysów Gminy Czerwieńsk. W spotkaniu uczestniczył burmistrz
Piotr Iwanus.
24.01. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad komisji było: określenie zasad finansowania
(opłacalność inwestycji) rozbudowy sieci gazowej średniego
ciśnienia w Leśniowie Wielkim; sprawozdanie z prac Komisji
za 2011 rok; opinie do projektów uchwał.
25.01 – w Leśniowie Wlk. odbyło się zebranie mieszkańców wsi z przedstawicielami Firmy EWE Polska Sp. z o.o.
w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia na
terenie Leśniowa Wlk. W spotkaniu uczestniczył burmistrz
Piotr Iwanus.
26.01. – w sali notowań Giełdy
Papierów Wartościowych S.A.
w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników IV edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju”. Tytuł „Krajowy Lider
Innowacji i Rozwoju – 2011”
w kategorii gmina wiejsko-miejska
uzyskał Urząd Gminy i Miasta
w Czerwieńsku.
30.01. – przewodniczący Rady
Miejskiej Leszek Jędras i burmistrz Piotr Iwanus przebywali z roboczą wizytą w Görlitz
(Niemcy). Rozmawiali tam z Berndem Lange - starostą Powiatu Görlitz, w sprawie rozwoju współpracy, a szczególnie
rozwoju turystyki.
31.01. – był najchłodniejszym dniem stycznia. W Czerwieńsku o godz. 6.00 termometry wskazywały (-13°C). W styczniu nie
odnotowaliśmy na terenie naszej gminy opadów śniegu. Ujemne
temperatury wystąpiły dopiero po 25 stycznia.

Wycięliśmy numer... sorki!
W poprzednim numerze chochlik wyciął nam numer i to dosłownie. Na okładce styczniowego wydania zamiast właściwej
numeracji, przez pomyłkę zaimportował się plik z datą poprzedniego – grudniowego numeru. Jeden z naszych uważnych
czytelników natychmiast wychwycił ten błąd, za co mu bardzo
dziękujemy. W wersji elektronicznej, zawieszonej na stronie
urzędu, wszystko zostało poprawione, ale wersja papierowa
pozostała z kancerem. Bardzo przepraszamy. Mamy jednak
nadzieję, że po latach ten numer właśnie stanie się kolekcjonerskim rarytasem.
Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU
Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
Jacek Gębicki, Alina Juncewicz, Dariusz Grześkowiak (foto).
Adres: UGiM, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk,
tel./fax 68 327 80 91
skład i druk: sandmedia tel. 68 45 35 700
Materiały do składu przyjęto 10.02.2012 r., do druku przekazano 13.02.2012 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Co
słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Witam w ten mroźny
poranek. Luty się z nami nie pieści. Tylko
dzieciaki się cieszą, prawda?
Piotr Iwanus: Pewnie tak, zwłaszcza, że zaczynają się ferie zimowe
i z tego, co wiem w naszych placówkach kultury i oświaty przygotowano
dla dzieci pozostających na miejscu
wiele atrakcyjnych imprez. W ramach
realizacji projektu „Szybciej, dalej
i w górę” dzieci z klas I - III szkół
podstawowych będą mogły brać udział
w zimowisku stacjonarnym w Zielonej
Górze. Organizatorem tej półkolonii
będzie Szkoła Językowa ELS. Przez
cały okres ferii, z wyjątkiem weekendu, uczniowie będą mogli skorzystać
- podobnie jak latem - z oferty wypoczynku stacjonarnego. Organizator
zapewnia transport, wyżywienie, wiele
atrakcji: kino, palmiarnia, sala zabaw,
spacery po mieście, muzeum. Ponad
setka uczniów z gminy skorzysta z tych
atrakcji. Oczywiście najważniejszą imprezą wypoczynkową tej zimy będzie
wielkie dziesięciodniowe zimowisko
na 170 osób, realizowane w ramach
tego projektu w Murzasichlu na Podhalu. Przetarg na organizację tego
pobytu wygrała firma FIDES-TRAVEL
z Bydgoszczy. Dzieciakom i młodzieży
życzymy wspaniałej pogody i wielu
atrakcji nie tylko narciarskich.
A.S.: Jeśli uda się zrealizować projekt rewitalizacji parków w Nietkowie
i Laskach, odbudować arboretum i zrealizować marzenie naszych wodniaków
– przystań w Nietkowie to może za jakiś
czas właśnie nasza gmina stanie się
atrakcją dla dzieciaków w innych regionów. Od dawna przecież stawia Pan na
rozwój właśnie tej sfery, prawda?
P.I.: Oczywiście. Niezmiennie uważam, ze nasza gmina ma wielki potencjał w zakresie budowy infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej. Rok po roku
konsekwentnie budujemy podstawy do
takiego rozwoju. Nie sposób bowiem
myśleć o dochodach z turystyki nie tworząc wcześniej trwałych jej podstaw, jak
czyste środowisko. Dlatego zaczęliśmy
od kanalizacji, wody, gazu, koniecznych
inwestycji infrastrukturalnych. Teraz
możemy iść dalej. Projekt, o którym pan

wspomniał, przeszedł już przez gęste sito
komitetów oceniających, uzyskał wsparcie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
i obecnie traﬁa do końcowej weryﬁkacji
przez komitet sterujący tego wielkiego
programu polsko-saksońskiego w Dreźnie. Na jego czele stoi wieloletni przyjaciel naszej gminy – obecnie starosta
powiatu Goerlitz - Berndt Lange, który
jak wszyscy pamiętamy, był przed laty
burmistrzem naszego partnerskiego
Rothenburga nad Nysą i wielokrotnie
gościł m. in. na sesjach poświęconych
tematyce ochrony środowiska i rozbudowy infrastruktury turystycznej. Znając
dobrze naszą determinację i skuteczność
w realizacji tych planów, z pewnością
będzie wspierał nasz projekt. Zresztą,
podczas niedawnego spotkania z przedstawicielami naszej gminy, zadeklarował
włączenie się w projekt zespołu fachowców z dziedziny m. in. dendrologii
i melioracji. Ten projekt nie może się
nie udać.
A.S.: Załóżmy więc, że w końcu marca zostanie ten projekt zatwierdzony. Jak
dalej będzie przebiegać jego realizacja?
P.I.: Podzieliliśmy go na dwa etapy.
W pierwszym, na który chcemy pozyskać
kwotę ok. 1 mln złotych zamierzamy
zorganizować m. in. trzy konferencje poświęcone przygotowaniu założeń kierunkowych do opracowania dokumentacji.
Rozpisany zostanie oczywiście przetarg
dla ﬁrm projektowych, które w oparciu
o założenia fachowców z wielu dziedzin
stworzą konieczną dokumentację projektową oraz formalno-prawną, uwzględniającą m. in. ocenę oddziaływania na
środowisko, wezmą pod uwagę wymogi
tzw. dyrektywy ptasiej, czy ograniczeń
wynikających z programu Natura 2000.
Ten etap zakończy się w II kw. 2013
roku przygotowaniem kompletnej dokumentacji z pozwoleniem na budowę
włącznie. Drugi etap - realizacyjny
– sﬁnansowany będzie już z kolejnego
okresu programowania na lata 20142020. Według naszych szacunków powinien on zamknąć się kwotą ok. 5 mln
złotych i zostać zrealizowany w ciągu
12 miesięcy od rozpoczęcia inwestycji.
Oczywiście wymagać to będzie przygotowania kolejnego projektu i poddania

go pod ocenę. Doświadczenie jednak
podpowiada mi, że jeśli wykonamy
rzetelnie pierwszy etap, to zatrzymanie
ﬁnansowania II etapu realizacji wydaje
się mało prawdopodobne.
A.S.: Przy okazji tego projektu słyszałem, że rodzi się także pomysł odtworzenia bunkrów, które tu w naszej
gminie stanowią przecież pierwszą linię
umocnień słynnego w całej Europie
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień. Czy
jest coś na rzeczy?
P.I.: Tak, rzeczywiście, ta wielka
turystyczna atrakcja – system budowli
militarnych - budzi coraz większe zainteresowanie turystów. Czemu by tego
nie wykorzystać. W Muzeum Fortyﬁkacji
i Nietoperzy w Pniewie 18.01.2012 odbyła się konferencja nt uniﬁkacji projektu
promocji fortyﬁkacji MRU. Miała ona na
celu prezentację zamierzeń z zakresu integracji i koordynacji działań promocyjnych
obiektów fortyﬁkacyjnych. Widzimy duże
zaangażowanie i życzliwość Marszałka
dla tej inicjatywy.
Co mnie najbardziej cieszy – to
zaangażowanie członków Stowarzyszenia Turystyczno Motorowodnego
„Odra Czerwieńsk” w budowę własnej
mariny i realizacji projektu utworzenia
skansenu fortyﬁkacyjnego Czerwieńsk.
Podczas zakończenia sezonu motorowodnego obiecałem wspierać te projekty, zwłaszcza jak zaprezentowano mi
wyniki prac rewitalizacyjnych obiektu
nr 766 „Pozycji Odry”, które podjęło stowarzyszenie. W porozumieniu
z Rejonowym Zarządem Gospodarki
Wodnej podejmiemy odbudowę cieku
wodnego, łączącego marinę na Żółtej
Wodzie z Odrą.
A.S.: No to czeka nas jeszcze wiele
niespodzianek i atrakcji dla turystów.
A co słychać z realizacją projektu budowy
szerokopasmowego internetu? Przedłużony został termin składania ofert.
Opóźnia się ta realizacja?
P.I.: Nie, nic się nie zmienia, jeśli chodzi o termin realizacji. Musieliśmy przedłużyć termin składania ofert, ponieważ
tak dużo wpłynęło zapytań o szczegóły
SIWZ, że zanim rozesłaliśmy do wszystkich zainteresowanych wyjaśnienia, to
upłynęło trochę czasu. Aby dać szansę
oferentom na skorygowanie ofert, ten
czas jest niezbędny, ale to w niczym nie
hamuje projektu i będzie on zrealizowany
do końca 2014 roku.
A.S.: Dziękuję za kolejną rozmowę
i do spotkania za miesiąc.
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Projekt na półmetku
W auli Urzędu MiG w Czerwieńsku 1. lutego br. odbyła się konferencja podsumowująca roczną realizację gminnego projektu „Szybciej, dalej i w górę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego z priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 3.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Wsparciem w ramach projektu zostały objęte wszystkie szkoły Gminy
Czerwieńsk. Celem przedsięwzięcia jest
wdrożenie programu edukacyjno-wychowawczego przezwyciężającego bariery
w dostępie do wykształcenia i wyrów-

nującego szanse edukacyjne uczniów
naszej gminy.
Konferencja poświęcona była podsumowaniu dotychczasowej realizacji
zadań wynikających z projektu. W ciągu
roku dla 820 uczniów zrealizowano

Karnawał w Sycowicach
Choinka noworoczna dla dzieci wpisała się na stałe w kalendarz imprez organizowanych w świetlicy w Sycowicach. Nie inaczej było w tym roku.
W sobotę 21 stycznia br. przybyli
na nią wszyscy, którzy to karnawałowe
sobotnie popołudnie postanowili spędzić
razem ze swoimi pociechami. I tym razem
nie zabrakło rodziców, babć, dziadków
i oczywiście dzieci.
Dzieci zaprezentowały się w programie artystycznym pt. „Witamy Nowy
Rok”. Pokonały tremę, a dziecięcy
wdzięk i spontaniczność sprawiła, że
widzowie nagrodzili ich gromkimi
brawami.
Choinka, to wielkie dziecięce święto,
jest okazją do wyśmienitej zabawy. Toteż
była ona urozmaicona różnymi konkursami i konkurencjami sprawnościowymi,
nagradzanymi drobnymi upominkami.
Nie zabrakło zabaw ze śpiewem, muzyką
i tańcem.
Najbardziej wyczekiwanym gościem
był Mikołaj, który po zapewnieniu dzieci,
że były grzeczne, obdarował je prezen-
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tami. Dzieci, z wypiekami na twarzy
odpowiadały na jego pytania. Prosząc
także o wspólne zdjęcie.
O oprawę kulinarną zatroszczyli się
rodzice, którzy przygotowali przepyszne,
słodkie wypieki.
Serdecznie dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, którzy zawsze pamiętają o dzieciach, wkładają dużo pracy
i serca, by ten szczególny okres świąt
Bożego Narodzenia i Nowego Roku mijał
im bardziej radośnie.
Dziękuję sponsorom: Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej,
marketowi Netto, Państwu Kowalskim
oraz Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi
Kultury w Czerwieńsku za okazaną
pomoc.
Elżbieta Wereszczyńska

setki godzin różnorodnych działań
w obszarze 10 zadań w zakresie działalności opiekuńczo-wychowawczej,
wyrównywania wiedzy, poszerzania
umiejętności, bezpieczeństwo i ruch
drogowy, działalność artystyczna,
sportowa, turystyczno – regionalna,
wypoczynek letni i zimowy, szkolny
ośrodek kariery dla uczniów gimnazjum. Wszystkie zajęcia prowadzone są
przez wykwaliﬁkowaną kadrę pedagogiczną i specjalistyczną. Wypoczynek
letni i zimowy organizowany jest przez
profesjonalne biura turystyczne.
Podczas spotkania informację o zrealizowanych działaniach przekazał p.
Burmistrz Piotr Iwanus oraz kierownik
projektu p. Danuta Tomaszewska.
Projekt umożliwia uczniom działanie
we wszystkich dziedzinach aktywności
prowadzącej do rozwijania kompetencji
kluczowych, jest realizowany cyklicznie we wszystkich szkołach zgodnie
z założonym harmonogramem. Zarząd
projektu nie ukrywa radości z dotychczasowych działań, oraz z wniosków
pokontrolnych, które pokazują, że
wszystko jest zgodne z literą prawa
i nie ma jakichkolwiek zastrzeżeń
i błędów. Zadowolenie z działalności
projektu pokazuje również ewaluacja,
którą przedstawił p. Radosław Flugel,
współautor ankiet dla uczestników, na
podstawie których stwierdził potrzebę
takich zajęć wśród uczniów. Utwierdza
to w nas przekonanie, że warto podejmować takie działania na rzecz oświaty
w naszej gminie.
Nauczyciele biorący udział w konferencji mieli również okazję do wysłuchania wykładu przygotowanego
przez psychologa p. Wyderkę, który
przypomniał wychowawcom o zasadach
pracy grupowej z dziećmi, aby zajęcia
z projektu były jeszcze bardziej atrakcyjniejsze, zwiększające aspiracje naszych
uczniów.
Na zakończenie p. Danuta Tomaszewska nakreśliła dalsze plany
w związku z realizacją tego projektu
oraz nowych zadań jakie w przyszłości
zamierza realizować gmina Czerwieńsk
w obszarze oświaty – czyli starania
o nowe projekty, aby po zakończeniu
„Szybciej, dalej i w górę... móc skierować nową, ciekawą ofertę dla naszych
uczniów.
Pomysłodawcom, autorom i realizatorom tego projektu w imieniu rodziców
i dzieci serdecznie dziękujemy.
M. Stolińska

Zdążyć przed wirusem HPV
Niemiecki wirusolog profesor Harald zur Hausen na początku lat
80. wykazał, że wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) wywołuje
raka szyjki macicy, będącego jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych u kobiet.
W ten sposób podważył panujące
w latach 70. XX wieku teorie na temat
mechanizmów powstawania tego raka.
Dzięki temu odkryciu możliwe stało się
opracowanie szczepionki obniżającej
ryzyko raka szyjki macicy. Za swoje odkrycie otrzymał on w 2008 roku Nagrodę
Nobla. Pionierskie prace noblisty znalazły
praktyczne zastosowanie w medycynie.
Zrozumienie związku infekcji HPV z rakiem szyjki dało podstawy do opracowania szczepionki chroniącej w 95 proc.
przed tym nowotworem. Wprowadzono
ją na rynek w 2006 r.
Już dwa lata później nasza gmina,
jako jedna z pierwszych w kraju w swojej uchwale z września 2008 (program
proﬁlaktyki zdrowotnej) podjęła decyzję
o stworzeniu warunków do objęcia bezpłatnym programem szczepień wszystkich dziewcząt z terenu naszej gminy
w wieku 13 lat.

Jak ważna to była
inicjatywa świadczy fakt,
że koszt takiej szczepionki (3 serie) to obecnie cena ok. 800 złotych.
Gdyby nie decyzja Rady Miejskiej wiele
osób nie byłoby po prostu na nią stać.
Po raz pierwszy przeprowadzono
w gminie tę akcję na przełomie 2008/2009
roku i wtedy szczepieniu poddało się
98% dziewcząt z rocznika 1995. Niestety
przez cztery lata trwania tego programu
w kolejnych rocznikach notuje się spadek
ilości osób, które korzystają z tej szansy.
W roku 2009/10 szczepieniom poddało
się 82% uprawnionych, w 2010/11 90%,
a w tym roku tylko 63% (!)
„Jestem tym faktem niezwykle zmartwiony – powiedział nam przewodniczący
RM Leszek Jędras – ponieważ taka szansa
bezpłatnego skorzystania z ochrony nie tylko zdrowia, ale i życia, może się już w tych
trudnych czasach nie powtórzyć. Rozumiem,

że dziewczęta w tym wieku mogą się nie interesować swoim zdrowiem i traktować udział
w szczepieniach jako przykry obowiązek. To
w końcu jeszcze dzieci, ale nic nie usprawiedliwi w tym względzie rodziców i opiekunów,
którzy przecież potraﬁą zdać sobie sprawę
ze znaczenia tej akcji. Jesienią zeszłego roku
organizowaliśmy spotkanie informacyjne dla
rodziców dziewcząt urodzonych w 1998 roku.
Niestety frekwencja była bardzo mizerna.
W sumie cieszę się, że redakcja podjęła ten
temat, bo jeszcze nie jest za późno i może
Wasz apel dotrze do zainteresowanych”.
Cóż, pozostaje nam tylko przyłączyć
się do apelu p. przewodniczącego i zachęcić do skorzystania z tej szansy.
Procedura jest niezwykle prosta – wystarczy, aby dziewczyna z rocznika 1998
wraz z rodzicem lub opiekunem zgłosiła
się do Przychodni w Czerwieńsku w godzinach pracy lekarzy, by po wstępnym badaniu przyjąć pierwszą dawkę szczepionki.
Kolejne dwie zostaną podane po miesiącu
i po 6 miesiącach od pierwszej. Wszelkich
informacji można zasięgnąć także telefonicznie pod numerem 68 32 78 209.
Nie przegapcie tej szansy – razem
musimy wygrać ten wyścig i zdążyć
przed wirusem.
A.S.

Dzielimy się sercem
Wolontariat w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Wróblewskiego
w Nietkowie jest naturalnym działaniem uczniów, do czego zachęca ich Samorząd
Uczniowski oraz nauczyciele od wielu lat.
Od września udało się zrealizować
wartościowe przedsięwzięcia. Jak co roku
z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego
ruszyła akcja „Góra Grosza”, której
organizatorem w całym
kraju jest Towarzystwo
„Nasz Dom”. Od listopada do grudnia uczniowie z zapałem i zaangażowaniem zbierali
monety i usypali górę
o wartości 535 zł. Klasy
rywalizowały ze sobą
w konkursie. Najwięcej
zebrała klasa II z wychowawczynią p. Iwoną
Smorąg. Jednak wszystkie dzieci rozumieją szczytny cel tej akcji
i chcą pomóc rówieśnikom z rodzinnych
domów dziecka w całej Polsce.
Od trzech lat nasza szkoła współpracuje
ze schroniskiem dla zwierząt w Zielonej Górze. W grudniu grupa uczniów z Samorządu
Uczniowskiego oraz koła fotograﬁczno-

ﬁlmowego „W obiektywie”, pod opieką
p. Elżbiety Kozak, złożyła wizytę w schronisku. Uczniowie mogli się przekonać, jak
żyją psy i koty porzucone przez właścicieli. Dzięki uprzejmości
kierownictwa schroniska
mogli zajrzeć do zwierzęcego szpitala oraz do
„kociarni”, bawili się ze
ślicznymi szczeniakami. Dowiedzieli się, że
w schronisku obecnie jest
180 psów i 30 kotów. Spacerując między kojcami,
nie mogli się nadziwić,
jak można porzucić tak
wspaniałe, oczekujące
czułości i miłości zwierzaki. Nasz szkoła
otrzymała od kierownika schroniska dyplom
i honorowy tytuł „Przyjaciela zwierząt”.
Z tej pouczającej wizyty powstał reportaż
fotograﬁczno-ﬁlmowy pt. „Nasi czworonożni przyjaciele”, który obejrzeli uczniowie szkoły w Nietkowie. Przygotowali go

uczestnicy koła ﬁlmowego, które działa
w naszej szkole w ramach projektu EFS
„Szybciej, dalej i w górę!”. Dzięki niemu
wszystkie dzieci przejęły się zwierzakami
i z wielkim zaangażowanie włączyły się
do akcji „Paczka dla zwierzaczka”, którą
Samorząd Uczniowski organizuje drugi
raz. Uczniowie przynieśli całą górę karmy
dla kotów i psów, która traﬁła na święta do
schroniska. Oczywiście powodzenie tej akcji
w dużej mierze zależało od rodziców, którzy
przy okazji świątecznych zakupów włożyli
do koszyka coś dla naszych czworonożnych
przyjaciół. Bardzo im za to dziękujemy!
Wspaniałe jest to, że dzieci szkoły
w Nietkowie już od najmłodszych lat
uczą się życzliwości i szacunku dla tych,
którzy cierpią i potrzebują wiele miłości
i wsparcia. Staramy się zaszczepić w ich
sercach dobroć i wrażliwość. Takie projekty kształtują ich charaktery i na pewno
zaowocują w przyszłości.
Elżbieta Kozak
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Warsztaty fotograficzno-filmowe
Za nami pierwszy rok realizacji projektu „Szybciej, dalej i w górę – wysoka jakość
oświaty w Gminie Czerwieńsk”. W szkole podstawowej w Czerwieńsku obok wielu
zajęć projektowych obywały się także warsztaty kółka fotograficzno-filmowego.
Warto podzielić się z Czytelnikami wrażeniami i spostrzeżeniami.
W marcu 2011 roku po raz pierwszy zebrała się grupa uczniów, którzy
pod moim nadzorem postanowili
zrealizować film. Początki były
trudne, do niełatwych zadań należało
przygotowanie dobrego scenariusza.

Udało się. Po wielu żmudnych godzinach powtarzania scen, efekt okazał
się bardzo dobry. Wszyscy byliśmy
zadowoleni z filmu „Czerwone kapturki”, który został zakwalifikowany
do festiwalu „Film z Przesłaniem”,
organizowanego przez Gimnazjum
w Czerwieńsku. Nie udało się zaskarbić sympatii widzów, jednak dobry
humor nas nie opuszczał, chcieliśmy
działać dalej.

We wrześniu 2011 roku kolejna
grupa uczniów ze szkoły podstawowej
w Czerwieńsku (niestety niektórzy bardzo
dobrzy aktorzy stali się absolwentami
szkoły i rozpoczęli naukę w gimnazjum)
postanowiła działać w ramach kółka
fotograficzno-filmowego. Podczas pierwszych
spotkań ustaliliśmy
wspólnie warunki naszej
współpracy, zdecydowaliśmy także o charakterze i tematyce naszych
spotkań. Postawiliśmy
sobie dość ambitne zadanie – nakręcić film,
który swoją tematyką
poruszy sprawy związane z szeroko rozumianą
ekologią. Tereny naszej
gminy są szczególnie
ciekawe pod względem
przyrodniczym, budowany jest zbiornik
retencyjny, organizowane są imprezy
związane z ekologią. Chcieliśmy także
włączyć się w te działania. Efektem naszej pracy, wielogodzinnych zajęć, zdjęć
i wspólnych rozmów był ﬁlm „Ekologia
wokół nas”.

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zielonej Górze zorganizowała wraz z Urzędem
Marszałkowskim i Wydawnictwem Longman, fundatorem nagród, konkurs piosenki
angielskiej pt. „SINGING IS FUN”.
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Marcin Gorzelany

Po pierwszym roku pracy z dziećmi z kółka fotograficzno-filmowego
w ramach wspomnianego wyżej projektu

Singing is fun
W imprezie wzięli
udział uczniowie szkół
podstawowych z całego
województwa lubuskiego. Poziom konkursu
był bardzo wysoki. Rywalizacja podzielona
była na dwie części.
Najpierw występowały dzieci z klas I-III
a po nich z klas IV-VI.

trzeba podkreślić, że zajęcia te są ciekawą
próbą realizacji przez uczniów własnych
pasji fotograﬁcznych, umożliwiają poznanie technik związanych z produkcją
ﬁlmu, pokazują w jaki sposób aktywnie
spędzać czas, dają możliwość doskonalenia pracy w grupie, uczą tolerancji i zasady, że należy cenić także zdanie innych.
Są doskonałą lekcją, dająca satysfakcję
z wykonanej pracy i opiekunowi kółka,
i wszystkim uczestnikom zajęć.

Z każdej szkoły mógł
przyjechać tylko jeden
przedstawiciel – lub
zespół – z danej grupy
wiekowej.
Naszą szkołę reprezentował uczeń z klasy
III a mianowicie Eryk
Zielonka, który piosenką z repertuary zespołu

THE BEATLES „Help” zajął II miejsce w pierwszej kategorii wiekowej.
Komisja ocenia m. in. interpretację
śpiewanego tekstu, muzykalność, wymowę oraz ogólne wrażenie artystyczne
na scenie.
Wykonawców oceniało jury w składzie: Monika Rajche – Wydawnictwo
Pearson Longman, Beata Świtek
– Szkoła Językowa EMPIK SCHOOL,
Wiesława Dobrolińska – LO 3 Zielona
Góra.
Atmosfera konkursu była bardzo
przyjemna, wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz wspaniałe
nagrody.

Nowe firmy Fair Play
2 grudnia br. w Warszawie, w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki odbyło się
uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Laureatom XIV edycji Programu
„Przedsiębiorstwo Fair Play”, organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą.
Wśród laureatów znalazły się dwie firmy z naszej gminy – Ziel-Bruk Makarewicz
z siedzibą w Płotach oraz PKP Cargo Tabor Czerwieńsk.
Komisja konkursowa sprawdzała m.
in. czy ﬁrma postępuje rzetelnie wobec
klientów; jak układa sobie współpracę
z kontrahentami i czy nie ma zaległości
w regulowaniu podjętych wobec nich
zobowiązań; czy terminowo wywiązuje
się ze zobowiązań wobec skarbu państwa; czy uczciwie i rzetelnie reklamuje
się, jednocześnie nie dyskredytując
konkurencji i czy jest przyjazna środowisku naturalnemu. Pod uwagę brano
również takie argumenty, jak aktywność
w przedsięwzięciach charytatywnych,

czy wspieranie inicjatyw edukacyjnych,
kulturalnych i sportowych.
Wszystkie te elementy nie budziły
zastrzeżeń audytorów i dlatego szefowie obu przedsiębiorstw mogli odebrać
zaszczytne wyróżnienia. Możliwość
legitymowania się znakiem „Przedsiębiorstwo Fair Play” (poprzez uniwersalną wymowę logo i rzetelności weryfikacji) pomaga budować prestiż firmy
na rynku ogólnopolskim i światowym,
a co za tym idzie ułatwia nawiązywanie
nowych korzystnych kontaktów han-

NA LICEUM PATRZ!

Profilaktyce mówimy- tak!
26 stycznia br. w sali MGOK
w Czerwieńsku zakończono akcję
profilaktyczną Narkotykom mówimy- nie!, która zorganizowana
została przez ZSP w Czerwieńsku
we współpracy z Urzędem Miasta
i Gminy Czerwieńsk. Na podsumowaniu projektu rozdano nagrody dla
uczestników konkursu plastycznego
o Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Czerwieńsk oraz zaprezentowano
spektakl Łatwopalni w wykonaniu
licealistów z koła artystycznego:
K. Madej, A. Palacz, S. Suchockiej,
A. Sadlei, P. Wita, P. Dziemidowicza,
K. Gronkowskiego.

Akcję z ramienia gminy koordynowała p. Barbara Marczenia, a z ramienia liceum pedagog
M. Działabij-Drupka, a spektakl
przygotowały D. Górska i A. Januszewicz. Warto wspomnieć, że
program udostępniony został szerokiemu gronu odbiorców. W godzinach przedpołudniowych spektakl
oglądnęła młodzież liceum wraz
z młodszymi koleżankami i kolegami
z klas III gimnazjum w Czerwieńsku,
a po południu zaproszono rodziców
uczniów ZSP w Czerwieńsku i społeczność gminy.
Cieszymy się, że
uczniowie liceum po
raz kolejny pokazali
swoją wrażliwość, zaangażowanie i talenty,
a wszystkim nagrodzonym w konkursie
plastycznym składamy
serdeczne gratulacje.
Szczegółowe informacje zainteresowani
znajdą się na stronie
internetowej szkoły.
D. Górska,
A. Januszewicz

dlowych, a także zwiększa zaufanie
zarówno kontrahentów, jak i klientów.
Gratulujemy!
A.S.

Konkurs
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku już po raz trzeci było gospodarzem Rejonowego Konkursu Języka
Niemieckiego. W konkursie (dnia 3 lutego b.r.) udział wzięło 43 uczestników
z 19 gimnazjów naszego rejonu.
Tematem przewodnim tegorocznego konkursu były czasy średniowiecza
oraz związane z nimi zwyczaje rycerskie. Podczas gdy gimnazjaliści przez
90 minut zmagali się z zadaniami
konkursowymi, oczekujący na nich
opiekunowie mogli miło spędzić czas
w kawiarence przygotowanej i prowadzonej przez klasę IIIb.
Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwały: wizytator z Delegatury
Lubuskiego Kuratorium Oświaty – pani
Beata Niemiec oraz dyrektor Gimnazjum w Czerwieńsku – pani Magdalena Grysiewicz, która pełniła tego
dnia funkcję przewodniczącej Komisji.
Konkurs przebiegł bardzo sprawnie,
a naszą szkołę reprezentowała w nim
Klaudia Gnatowicz z klasy IIIa.
Prace uczniów sprawdzone zostały przez Komisję po zakończeniu
konkursu. Wyniki ogłoszone zostaną
na stronie internetowej kuratorium:
www.ko-gorzow.edu.pl
Wszystkim uczestnikom serdecznie
dziękujemy za językowe zmagania i życzymy, by jak najwięcej osób zakwaliﬁkowało się do ﬁnału wojewódzkiego.
Anna Sterczewska
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SZEŚCIOLATKI DO SZKOŁY OBOWIĄZKOWO ZA 2 LATA!

Edukacja na zakręcie
Jeszcze przez 2 lata nie będzie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Dzieci w wieku sześciu lat pójdą obowiązkowo do szkoły dopiero 1 września 2014 roku, takie
rozwiązanie zaproponował MEN w znowelizowanej ustawie o systemie oświaty.
Jak czytamy na stronie ministerstwa
edukacji zaproponowane rozwiązanie „ma
umożliwić samorządom odpowiednie przygotowanie wszystkich szkół, biorąc jednocześnie pod uwagę oczekiwania rodziców i chcąc
zapewnić jak najszerszy udział dzieci 5
– letnich w wychowaniu przedszkolnym – sytuacja obecna mogłaby utrudnić utworzenie
odpowiednich warunków kształcenia”. Gmina Czerwieńsk natomiast jest za uruchomieniem reformy w niezmienionym kształcie,
gdyż przemawiają za tym nie tylko względy
ﬁnansowe, lecz również trzyletni okres przygotowawczy w ramach którego ponieśliśmy
znaczące nakłady na przygotowanie kadry
nauczycielskiej oraz wygospodarowanie
i wyposażenie miejsc w szkołach dla dzieci
6-letnich. Przez ostatnie 2 lata środowisko
oświatowe Gminy Czerwieńsk prowadziło
intensywne prace nad przygotowaniem wejść
wszystkich dzieci sześcioletnich do szkół we
wrześniu 2012 r. Na te działania składało się
dostosowanie infrastruktury (pomieszczenia
i miejsca zabaw) i zakrojona na szeroką
skalę akcja promowania tej idei wśród
rodziców. Przygotowaliśmy miejsca nauki
dla sześciolatków na poziomie określonych
standardów (zał. zdjęcia, ﬁlm). Zwracamy
również uwagę na straty rozwojowe, jakie
może ponieść dziecko, którego rodzice nie
zdecydują się na edukację szkolną w wieku
sześciu lat: „wiek rozwojowy dziecka stanowi
bardzo duży potencjał i ciekawość dzieci do
poznawania i odkrywania nowych dziedzin
życia”. Ponadto, jeśli już nadeszły zmiany; nauczyciel i rodzice przygotowali się
do tego, by dziecko wcześniej poszło do
szkoły, to dlaczego zaburza się ten rytm?
Czy dziecko sześcioletnie pozostając
kolejny rok w przedszkolu będzie szło do

przodu jeśli swoje umiejętności rozwinęło
w wysokim stopniu?
Otóż nie, może się zdarzyć, że w grupach
będą dzieci powtarzające „zerówkę” i te,
które dopiero zaczęły edukację przedszkolną. Trudnością będzie podział tych dzieci
w jednej grupie oraz realizacja programu.
Co z diagnozą? My nauczyciele określamy, gotowość szkolną dziecka w stopniu
wysokim, a ono pozostanie w przedszkolu?
Przecież jeśli jest dojrzałe, przygotowane, to
niech dalej się rozwija, niech rozwija swoje

zdolności i umiejętności! Tym bardziej, że
nauka w klasie pierwszej będzie realizowana
metodą zabawową, a z takim zapleczem jakie
posiadamy obecnie, dzieci będą się mogły
doskonale rozwijać. W aktualnej podstawie
programowej po raz pierwszy potraktowano
wszystkie etapy edukacji jako ciągły i konsekwentny proces. Precyzyjny opis wymagań na koniec każdego etapu kształcenia
ma zapewnić spójność procesu nauczania.
A obecnie zaczyna się to wszystko zaburzać.
Spróbujmy się dostosować do zmian i zadbać
o dalszy rozwój małego dziecka. Gdyż im
prędzej wdrożymy, tym szybciej uporamy
się z chaosem, jaki powstał w przedszkolach
i szkołach. Ten czas jest praktycznie nie do
odrobienia. Przesunięcie, to strata dla kolejnych roczników dzieci, które bezpowrotnie
utracą możliwość naturalnego zrównoważonego rozwoju poprzez edukację szkolną.
Reasumując: uważamy, „że obniżenie wieku
szkolnego to kluczowa i niezwykle ważna dla
wyrównywania szans edukacyjnych i jakości
kształcenia reforma”.
Oprac. Danuta Tomaszewska
- dyr. ZEAO w Czerwieńsku

Małgorzata Kozłowska
- naucz. Szkoły Podstawowej w Nietkowie

Marcin Gorzelany
- naucz. Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku

Zmiana terminu składania ofert
Burmistrz Czerwieńska informuje,
że uległ zmianie termin rozstrzygnięcia postępowania ZP.271.1/UE.2011 o
udzielenie zamówienia publicznego na
wyłonienie wykonawcy do realizacji
projektu pt.: „Internet dla mieszkańców
Gminy Czerwieńsk – przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu”.

Zgodnie z przepisami ustawy PZP termin składania ofert zostanie przedłużony
o 22 dni od daty przekazania zmian dot.
opisu przedmiotu zamówienia do Urzędu
Oﬁcjalnych Publikacji WE.
Szczegółowe informacje 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”

Szanowni Państwo
Bank Zachodni WBK uprzejmie informuje, iż z dniem 30.01.2012 r. nastąpiło przeniesienie obsługi klientów ze Stanowiska Zewnętrznego
BZ WBK w Czerwieńsku mieszczącego się przy ul. Rynek 18 do 2 Oddziału BZ WBK w Zielonej Górze ul. Boh. Westerplatte 23a.
Pragniemy bardzo serdecznie Państwu podziękować za dotychczasową współpracę w placówce w Czerwieńsku, jednocześnie zapraszamy
do korzystania z naszych usług w 2 Oddziale BZ WBK w Zielonej Górze czy w każdej dowolnej placówce Banku Zachodniego WBK.
Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań aby zapewnić Państwu jak najlepszą obsługę w nowej lokalizacji.
Za wszelkie niedogodności przepraszamy. Wyrażamy nadzieję, że zaistniała sytuacja nie wpłynie negatywnie na opinię o naszym Banku
i zachęcamy do kontynuacji współpracy z Bankiem Zachodnim WBK.
Telefon kontaktowy do 2 Oddziału BZ WBK w Zielonej Górze – 68 324 05 07
*połączenie zgodne z cennikiem operatora

Z poważaniem
Krystyna Koszylowska Dyrektor Oddziału
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„Jest taka jedna Pani, co u mnie fory ma,
bo zawsze jest na luzie, to właśnie Babcia ma.
Jest taki jeden facio, przystojny jak James Bond,
to Dziadek mój kochany. Nie znacie go? To błąd.”
Przedszkolaki z Czerwieńska niewątpliwie wiedzą, jak ważni są dziadkowie
i babcie. Z okazji z ich święta dzieci zmobi-

lizowały się niesłychanie i pokazały swoim
Dziadkom, jak zdolnymi są wnukami
i wnuczkami. Prezenty przygotowywały

Nie ma jak u ...dziadków
To już półmetek szkolnych zmagań uczniów, walką o wiedzę, nowe umiejętności,
walką z własnymi słabościami, gdy się chce spać, a trzeba wstać, bo szkoła, bo
tysiące innych spraw. Wśród nich ta najważniejsza – pokazać, że w nawale zajęć
nie zapomniana się o tych, którzy najbardziej rozumieją i kochają najmłodszych
– o Babciach i Dziadkach.
W szkole podstawowej w Leśniowie
Wielkim styczeń tradycyjnie upływa pod
hasłem nie tylko podsumowań półrocznej
pracy, ale i uroczystości poświęconych
Dziadkom. W te dni to właśnie oni są najbardziej oczekiwanymi gośćmi w szkole.
Wnuki oprowadzają ich po szkolnych

korytarzach, Babcie i Dziadkowie wracają
wspomnieniami do czasów, kiedy sami
byli uczniami. Swoim wnukom opowiadają, jak to dawniej się uczyło. To czas
porównań, ale też lekcja historii.
Specjalnie dla swoich ukochanych
Dziadków maluchy przygotowały uroczy-

kilka dni, a w grupie „Kaczuch” nawet
z pomocą rodziców podczas popołudniowych warsztatów. Każda grupa wykazała
się inwencją twórczą także podczas uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Były przedstawienia teatralne, jasełka,
wiersze, śpiewy i tańce. Dzieci chętnie
również zatańczyły z babciami i dziadkami, a miłe
chwile zostały uwiecznione na fotograﬁach.
Dołączamy się do
życzeń recytowanych,
wyśpiewanych i wytańczonych fantastycznie
przez pociechy.
B.F.
stość. Piosenkami, wierszami, serdecznymi uściskami opowiedziały, jak bardzo
ważnymi osobami są dla nich Babcia
i Dziadek, jak bardzo ich kochają, jak
chcą się właśnie przed nimi pochwalić,
co już umieją. Dzieci pod opieką wychowawczyni, p. Izy Nowak i p. Krystyny
Rosińskiej przygotowały drobne upominki, które wręczyły swoim Dziadkom
podczas słodkiego przyjęcia.
W ślady najmłodszych poszły również
starsze dzieci, uczniowie kl. I-III leśniowskiej szkoły. Wraz z wychowawczyniami
p. Patrycją Frączak, p. Elżbietą Błońską i p. Martą Dragon przygotowały
swoim Dziadkom inscenizację słowno-muzyczną. Później zaprosili gości
do odświętnie udekorowanych klas na
przyjęcie. I tu czekała ich niespodzianka.
Otóż, Babcie i Dziadkowie musieli stanąć
do konkursów. Musieli pokazać, jak się
robi samoloty z papieru i łódki. Trzeba
podkreślić, że świetnie poradzili sobie
z zadaniem! Mogą być przykładem dla
swoich wnuków.
Takie uroczystości to nie tylko tradycja, to budowanie więzi rodzinnych
i środowiskowych. To konfrontacja tego
co jest, z tym co było. Okazja do wychwycenia zmian. Porównania. To jednak
przede wszystkim potwierdzenie faktu, że
od zawsze Dziadków z wnukami łączy
miłość, najpiękniejsze z uczuć. I tylko
trzeba to pokazać.
ABat
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Wieści
z ratusza
Spis telefonów
Pełny nr
Nazwa
telefoniczny
Urząd Gminy i Miasta
1 327-80-91 fax
2 327-80-41 Sekretariat
3 327-83-03 Sekretarz
4 327-82-14 Straż Miejska
5 327-82-55 Obrona Cywilna
6 327-81-79 Rolnictwo i Ochrona Środowiska
7 327-80-42 Rada Miejska
8 327-82-95 USC
9 327-82-83 Skarbnik
8 327-82-84 Kasa
10 327-82-85 Księgowość podatkowa
11 327-82-72 Księgowość
12 327-801-45 Księgowość
13 327-83-02 Ewidencja Działalności Gospodarczej
15 321-90-23 Informatyk
15 321-90-52 Fundusze
16 327-85-65 Gospodarka komunalna
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty
1 327-86-12 Księgowość
2 327-82-58 Dyrektor
3 327-82-57 Oświata – Kasa
Ośrodek Pomocy Społecznej
1 321-90-92 Kierownik
2 327-83-37 Wywiady
3 327-88-83 Zasiłki – dodatki
4 321-90-58 Wywiady
5 321-90-94 Wywiady
6 321-90-95 Wywiady
Szkoły
1 327-87-07 Gimnazjum
2 327-80-76 Szkoła Podstawowa, Czerwieńsk
3 327-80-47 Szkoła Podstawowa Czerwieńsk
4 321-18-33 Szkoła Podstawowa, Leśniów Wielki
5 352-21-45 Szkoła Podstawowa, Nietkowice
Sołtysi
1 327-83-18 Sołtys – Nietków
2 321-18-21 Sołtys – Leśniów Wielki
3 321-17-20 Sołtys – Leśniów Mały
4 352-22-70 Sołtys – Nietkowice
5 327-80-65 Sołtys – Laski
6 321-18-41 Sołtys – Sudoł
7 327-87-66 Sołtys – Płoty
8 327-80-64 Sołtys – Wysokie
Lp.
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9 352-21-18 Sołtys – Bródki
10 321-90-51 Sołtys – Zagórze
11 352-21-42 Sołtys – Będów
Biblioteki
1 321-90-46 Miejsko-Gminna Biblioteka w Czerwieńsku
2 321-69-93 Biblioteka w Nietkowie
3 352-23-50 Biblioteka w Nietkowicach
Ochotnicze Straże Pożarne
1 327-82-08 Czerwieńsk
2 327-70-10 Nietków
327-80-74
321-90-21
321-90-19
321-90-93
352-22-07
321-90-36
327-89-65
327-85-62

Basen Kąpielowy
Hala Sportowa
Hala Sportowa - Kierownik
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Ośrodek Zdrowia - Nietkowice
Poradnia Rehabilitacyjna
Poradnia AA
Pomak Sp. z o.o.

K O M U N I K A T
Z uwagi na powtarzające się przypadkami żądania od przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG (Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej) zaświadczeń o ﬁgurowaniu w CEIDG oraz odsyłania przedsiębiorców do urzędów
gmin po potwierdzenie takich zaświadczeń informujemy, że
dane o przedsiębiorcach - osobach ﬁzycznych są jawne i ogólnie
dostępne na stronie www.ceidg.gov.pl.
Jednocześnie informujemy, że CEIDG jest prowadzone przez
Ministra Gospodarki. Urząd gminy nie jest organem właściwym
w stosunku do przedsiębiorców, którzy zostali zarejestrowani
w CEIDG, w związku z czym nie ma podstaw do potwierdzania
faktu rejestracji osób ﬁzycznych w CEIDG.
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz.1447 ze
zm.) zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami ﬁzycznymi w zakresie jawnych danych,
mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony
internetowej CEIDG.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od
przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do
wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.
Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz.1447 ze zm.).
Art. 38. 1. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są
jawne. Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG.
2. Dane i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2, są
udostępniane na stronie internetowej CEIDG.
3. (uchylony).
4. Zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców
będących osobami ﬁzycznymi w zakresie jawnych danych,
o których mowa w art. 25 ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.
5. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od
przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do
wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

Nowy system gospodarki odpadami
(CIĄG DALSZY)
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
przypomina, że w dniu 1 lipca 2011r.
Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia
2012 r. Nowe przepisy w sposób zupełnie
odmienny od dotychczasowego regulują
zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.
Rada Miejska jest zobowiązana do
31 grudnia 2012 roku podjąć uchwały
w sprawie:
- dokonania wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właściciela nieruchomości,
- szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Umowy zawarte pomiędzy właścicielami nieruchomości a przedsiębiorstwem
odbierającym odpady komunalne są nadal
aktualne. Właściciel nieruchomości, który
1 stycznia 2012 roku ma zawartą umowę
na odbieranie odpadów komunalnych, nie
będzie zwolniony przy tym z obowiązku
złożenia deklaracji.
Natomiast przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, którzy 1 stycznia 2012
roku posiadają zezwolenie na odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, mogą wykonywać swoją
działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez
wpisu do rejestru działalności regulowanej do 31 stycznia 2012 roku.

Szukają nowego opiekuna
Często otrzymujemy informacje
o błąkających się bezpańskich psach.
Niektóre przypadki zgłaszane są do straży
miejskiej. W ramach możliwości niektóre
z nich są umieszczane w schronisku dla
zwierząt w Zielonej Górze. Oczywiście

ta placówka nie jest w stanie przyjąć
wszystkich wyłapanych piesków. Zresztą
pobyt w schronisku powinien być raczej
formą czasowej opieki nad zwierzęciem.
Nic nie zastąpi mu stałego i troskliwego
opiekuna. Wspólnie ze strażą miejską,

ARNI - pogodny pies o przyjaznym usposobieniu i mocnej
posturze. Uwielbia spacery i krótkodystansowe biegi. Na wybiegu zachowuje się grzecznie - słucha się człowieka. Potraﬁ
być dominujący, chociaż nie jest to regułą. Jest kontaktowy,
inteligentny, prawdziwy pieszczoch do ludzi. Cechuje go opanowanie i cierpliwość, która sprawdza się m. in. względem jego
nadpobudliwej koleżanki z boksu.
Płeć:
rasa:
wiek:
szczepienia:
odpchlenie:
odrobaczenie:

pies
mieszaniec
ok. 6 lat
tak
tak
tak

Gmina Czerwieńsk podjęła zabiegi
zmierzające do zawarcia Związku Gmin,
którego celem będzie wspólna realizacja
zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku oraz unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych na terenie Gminy.
Gminy, które miałyby być członkami
związku to: Miasto Zielona Góra, Miasto
i Gmina Czerwieńsk, Miasto i Gmina
Sulechów, Gmina Dąbie, Gmina Świdnica, Gmina Zabór i Gmina Zielona Góra.
W tym celu odbyło się już kilka spotkań.
Zakłada się, że w marcu 2012 roku będzie
ustalony harmonogram prac nad niezbędnymi dokumentami.
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku na bieżąco będzie informował mieszkańców o podejmowanych
krokach w sprawie wprowadzania
nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Czerwieńsk.
MPS

urzędem gminy i schroniskiem pragniemy
zachęcić tych wszystkich, którzy chcieliby zaadoptować takiego porzuconego
w naszej gminie pieska, aby skontaktowali się z UG i zgłosili taką wolę. Będziemy
w kolejnych numerach „U nas” prezentować sylwetki psiaków do adopcji, a nuż
któryś znajdzie swój nowy dom.
Tym razem przedstawiamy Arniego
i Dźejlo.

DŹEJLO błąkała się jakiś czas w Nietkowie. Jest bardzo miłą
i żywiołową suczką. Uwielbia ludzi i jest bardzo wobec nich
kontaktowa. Spragniona uwagi i pieszczot. Grzecznie chodzi
na smyczy i zna niektóre komendy. Mądra i dobrze wychowana.
Będzie prawdziwym przyjacielem dla kogoś, kto będzie umiał się
nią zaopiekować. Dlatego czeka na mądrego i odpowiedzialnego
właściciela, który znajdzie dla niej miejsce w swoim sercu.
Płeć:
rasa:
wiek.
odpchlenie:
odrobaczenie:

suczka
husky
ok. 1 roku
tak
tak

Chętnych do adopcji psa prosimy o kontakt ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze, tel. 68 3230766
Zdjęcia oraz informacje o psach pobrano ze strony schronisko.avx.pl
lub Urzędem Gminy i Miasta w Czerwieńsku tel. 68 3278179.
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WOŚP gra w Nietkowie już od 10 lat
Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy co roku jest najgorętszym dniem stycznia,
gdyż cała Polska bije wielkim „czerwonym serduszkiem”. Co roku również w naszych miejscowościach - w Nietkowie oraz Laskach grupa ludzi z miejscowej
szkoły podstawowej porywa do działania na rzecz tych którzy potrzebują pomocy
i wparcia. W tym roku zebraliśmy 3260,14 zł. Z tej kwoty w puszkach wolontariuszy znalazło się 1 392,65 zł. Reszta pieniędzy została zebrana na Koncercie
finałowym dla mieszkańców.
Organizacja Sztabu Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy przez Szkołę Podstawową w Nietkowie - to już dziesięcioletnia tradycja, na stałe zapisane w harmonogramie imprez kalendarzowych.
Pomysł organizacji Sztabu przez szkołę
zrodził się wiele lat temu, wraz z programem działań ﬁnałowego dnia tak, aby
zapewnić maksymalne bezpieczeństwo
kwestującym dzieciom oraz dotrzeć do
jak największej ilości mieszkańców.

Idea przeprowadzenia Finału WOŚP
w Nietkowie została wypracowana wiele lat
temu jako wielki koncert środowiskowy dla
mieszkańców, w którym występują uczniowie szkoły podstawowej – dzieci śpiewające
i tańczące oraz śpiewacze zespoły lokalne.
Towarzyszy temu oczywiście wielka loteria
fantowa, licytacje różnych gadżetów. Na
szczęście mamy się czym pochwalić jeśli
chodzi o muzyczne przygotowanie koncertu
i nie ma kłopotów z wykonawcami, resztą
zajmują się już nauczyciele oraz rodzice
współpracujący ze szkołą.
Cała impreza WOŚP zostaje przygotowana już w listopadzie kiedy rusza
cała machina - rozpoczyna się formalnie
rejestracja sztabu, zbiera się deklaracje
wolontariuszy do identyﬁkatorów, gromadzi się fanty, gadżety, wykonuje się dekoracje i opracowuje się szczegółowy plan
działań. Dzień Finału to tylko końcowy,
barwny występ, który przygotowywany
jest wcześniej przez wiele tygodni. W organizacją ﬁnału włączają się oprócz szkoły
i nauczycieli, rodzice uczniów, sponsorzy,
Koło Gospodyń Wiejskich, które co roku
funduje do licytacji tort własnego wypieku
oraz „coś” do puszki. W tym roku hojną
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ręką panie przekazały 200 zł. Wielkim
powodzeniem co roku cieszy się zawsze
loteria fantowa – najbardziej pracochłonna,
jeśli chodzi o przygotowanie ze względu
na żmudne szukanie sponsorów. Loteria
zawsze stanowi mocny ﬁlar, jeśli chodzi
o zebrane pieniądze – w tym roku sprzedano ponad czterysta pięćdziesiąt losów.
Mieszkańcy chętnie kupują smaczne ciasta
z kawiarenki – wkład własny rodziców
naszych uczniów. Któż, jak nie rodzice
najbardziej rozumieją potrzebę
takiej ogólnonarodowej zbiórki
w trosce o zdrowie swoich dzieci.
Na podziękowania za dziesięcioletnią współpracę zapracowało
wiele osób. Koncert Finałowy,
jako duża impreza środowiskowa
co roku jest organizowany w Wiejskim Domu Kultury – podziękowania dla p. Dyr. Jolanty Matuszkiewicz oraz pracowników za
pomoc w udostępnieniu pomieszczeń, sprzętu oraz przygotowanie.
Szczególnie od lat dobra współpraca
układała się z wieloletnimi pracownikami
p. Zosią Kuczak i Haliną Bryndza co
skutkowało zawsze dobrym ﬁnałem i zadowoleniem z dobrze przeprowadzonej
akcji. Przez lata przy organizacji WOŚP
systematycznie przewija się wiele osób
– radny Kazimierz Ruszel wspiera co roku
naszą loterię fantową, wielu sponsorów
chce pozostać anonimowych. Pomagają
byli uczniowie, kwestują i włączają się
w organizację. Koncert zawsze ubarwiają
tancerze szkoły tańca „HIT” - wielkie
ukłony dla pani Hani. Filarem jednak
całego przedsięwzięcia WOŚP jest szkoła
– całe grono pedagogiczne i pracownicy,
którzy przygotowują
oprawę i organizację
logistyczną. Oprócz p.
dyrektor, która jakby
z obowiązku zostaje
szefem sztabu WOŚP,
od lat przy orkiestrze
spędzają Finał p. Iwona
Klamecka, Elżbieta
Kozak, Iwona Smorąg,
Teresa Wasaik, Małgorzata Kozłowska,

Joanna Wojtaszek, Katarzyna Lewnadowska. Ich wkład jest tutaj nieoceniony
tak jak wielu rodziców i uczniów, którzy
wypełniają najważniejsze zadania tego
dnia. W tym roku kwestowało tez rekordowa liczba - ponad 40 dzieciaków - bardzo
ambitnych, przybranych uśmiechem i serduszkami.
W 20 Finale zebraliśmy rekordową
sumę – 3 260,16 zł. Z ponad 40 dzieci,
które zbierały w małych grupach pieniądze w Laskach i Nietkowie. Najcięższą
puszkę miała grupa – Joasia, Patrycja, Kornelia, Dominika, Wiktoria.
W Nietkowie dziewczyny nazbierały
301,41 zł. Podziękowania i pochwały należą
się wszystkim naszym małym wolontariuszom w Laskach i Nietkowie, bo przecież
nie chodzi o to by uzbierać najwięcej ale
pokazać, że należy myśleć życzliwie i troszczyć się o innych. Bezinteresownie.
W tym roku do komisyjnego liczenia
pieniędzy zasiedli: dyrektor szkoły p.
Beata Kłos-Wygas, radni: Kazimierz
Ruszel i Krzysztof Smorąg, sołtys Halina Kaźmierczak, przew. Koła Gospodyń
Halina Bryndza, nauczyciele: Iwona
Smorąg, Iwona Klamecka, Elżbieta
Kozak. Żmudna praca przeliczyć tę „górę
grosza” ale zawsze z satysfakcją i uśmiechem, skrupulatnie podliczamy wartości
z każdej puszki.
Cieszymy się, że co roku przystępujemy do tej akcji jako Sztab ludzi, którzy nie
tylko mówią o wolontariacie ale potraﬁą go

pokazać i zaszczepić. Hasło wolontariatu
wpisane trwale w misji szkoły to działania
nie tylko na rzecz innych, potrzebujących
wsparcia i pomocy. Oprócz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w szkolnym
kalendarzu od lat gości - Góra Grosza - akcja na rzecz dzieci z Domów Dziecka w całej Polsce, zbiórka karmy dla schroniska
dla zwierząt, troska o środowisko naturalne
– Dzień Ziemi, akcje sprzątania lasów, pielęgnacja kasztanowców i inne przedsięwzięcia, które porywają do działania i kształtują
nam model wrażliwego ucznia. Jest to dobry
sposób na wychowanie. Mamy świetne
dzieciaki, trudno tu wszystkich wymienić
mówi p. Beata Kłos-Wygas. dyr. Szkoły
o swoich wychowankach – jesteśmy z nich
bardzo dumni i w szkole i wszędzie, gdzie
z nimi pojedziemy.
Dla mieszkańców Nietkowa i Lasek
wielkie podziękowania za 20 udany Finał
WOŚP.
Sztab WOŚP Szkoły Podstawowej
w Nietkowie

Wielkie serduszko
dla babci i dziadka
Bukiet życzeń, uśmiechów i prezentów otrzymali seniorzy w szkole Podstawowej w Nietkowie na uroczystym
koncercie muzycznym z okazji Dnia
Babci i Dziadka.
Uczniowie klas I-III pamiętali o swoich
najukochańszych. Były wiersze, piosenki
i tańce oraz słodki poczęstunek w szkolnej
świetlicy. Babcie i dziadkowie chętnie dali się
oprowadzić po szkole aby zobaczyć jak łatwo
i przyjemnie jest dzisiaj się uczyć. Szkoła
się trochę zmienia ale rola babci i dziadka
nie zmienia się od lat. Dzieci wskazują, że
ciągle to oni są najżyczliwsi w rodzinie,
zawsze słuchają i mają dobre rady, mają
czas i są bardzo cierpliwi. Życzymy 100 lat
wszystkim babciom i dziadkom.

Wiejski Dom Kultury
w Nietkowie pięknieje...
Wiejski Dom Kultury odremontowany, w nowej szacie prezentuje się znakomicie jak
przystało na placówkę kulturalną. Powitanie Nowego roku 2012 w tym nowym, pięknym miejscu było więc huczne. Rada Sołecka wraz z Kołem Gospodyń w Nietkowie
podjęły się organizacji zabawy sylwestrowej, z której dochód został przeznaczony
w całości na rzecz doposażenia Wiejskiego Domu Kultury, bo wiadomo, że mimo
remontu lista potrzeb jeszcze jest długa.
Mamy powody, żeby być zadowolonym
i cieszmy się, że w dobie kiedy „społecznik”
to towar deﬁcytowy, można jeszcze liczyć
na takich, którzy chcą pomóc i nie pytają
za ile. (Organizatorzy Sylwestra - Rada
Sołecka – H. Kazmierczak, Z. Siuda,
B. Kłos-Wygas, J. Dolinski, J. Każmierczak, I. i K. Smoragowie, Koło Gospodyń – H. Bryndza. E. Śliwińska,
M. Kozłowska, A. Skibińska, A. Jabłońska, M. Majorczyk, W. Siuda Dziękujemy p. dyrektor MGOK za nieodpłatne
wynajęcie Sali).
Goście sylwestrowi dopisali, bawili
się do rana, a pieniądze za bilety – bagatela 4.500 zł już zostały wykorzystane.
Gustowne i estetyczne roletki we wszystkich oknach Klubu cieszą oko. Były
bardzo potrzebne, a trzeba przyznać, że
są praktyczne i eleganckie. Oprócz tego
zakupiono parę koniecznych drobiazgów
– miedzy innymi lustra w toaletach – bez
których zabawa sylwestrowa dla pań nie
mogłaby być w pełni udana, gdyby nie

mogły raz po raz zerknąć na siebie w lustrzanym odbiciu. Najprawdopodobniej
lustrzane taﬂe zostaną jeszcze zakupione
na ściany do sali, gdzie prowadzone są
zajęcia z tańca.
Rok 2012 będzie rokiem Domu Kultury
Nietkowie - odnowiony i wyremontowany
już wygląda bardzo dobrze. Przypomnijmy, że mieszkańcy Nietkowa zaopiniowali
na zebraniu wiejskim pozytywnie zadania
nakreślone przez Radę Sołecką w Funduszu Sołeckim na rok 2012,
z których 17.000 zł będzie
przeznaczone na położenie
kostki polbrukowej przed
budynkiem WDK. Będzie to
kolejne miejsce w Nietkowie,
które przestanie wreszcie straszyć swoim wyglądem.
W zeszłym roku z Funduszu
Sołeckiego i dużej przychylności ﬁnansowej p. Burmistrza
zyskaliśmy śliczny parking
przy Ośrodku Zdrowia. Panu

Burmistrzowi dziękujemy za jego gospodarskie oko oraz za to, że stara się wsłuchiwać
w głosy „z dołu” - zarówno parking jak
i wnętrze Klubu podnoszą estetykę i standard życia, nie mówiąc już o praktycznych
zaletach i zadowoleniu mieszkańców. Żeby
tak jeszcze wszyscy w Nietkowie potraﬁli
zadbać i uszanować to, co wspólną pracą
potraﬁmy uzyskać... Niestety, patrząc na
bezmyślnie połamane kosze, pachołki przy
drodze, dewastacje na szkolnym boisku oraz
systematycznie deptany zieleniec przed
szkołą włos się jeży na głowie. Wielkim
wysiłkiem grupa ludzi stara się utrzymać
zieleń i porządek w wielu zakątkach
Nietkowa, aby wszystkim mieszkańcom
żyło się po prostu przyjemniej. Szkoda
tej pracy i wysiłku ludzi, którzy kosztem
przecież własnego czasu angażują się na
rzecz innych. Drodzy mieszkańcy wszystko w waszych rękach- nie będziemy dbać
i tępić wandali, to nie będziemy nic mieć.
A przecież wszystkim nam powinno zależeć, aby żyć w pięknym otoczeniu.
Rada Sołecka w Nietkowie
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Sport
szkolny…

Zespół LfC

Drugi semestr roku szkolnego
2011/2012 to czas dalszych rozgrywek
i zawodów sportowych na różnych
szczeblach. 18 stycznia PSP im. Janusza
Korczaka w Czerwieńsku była organizatorem Powiatowego Turnieju piłki ręcznej
chłopców. Na hali sportowej „Lubuszanka” gościliśmy drużyny, które zakwaliﬁkowały się do tego turnieju.
Po bardzo zaciętej i wyrównanej walce zawody zakończyły się następująco:
I miejsce SP Trzebiechów, II miejsce ZSP
Sulechów, III miejsce SP Czerwieńsk.
Natomiast w miesiącu marcu dziewczęta
będą reprezentować naszą szkołę w Powiatowym Turnieju koszykówki w Sulechowie. Życzymy im powodzenia!

14 stycznia 2012 roku w hali sportowej LUBUSZANKA został rozegrany IX turniej
w piłce siatkowej o puchar Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Miasta
Czerwieńsk.

B. Oleszek, D. Siemaszko

zwycięzcą turnieju siatkówki
IX turniej po zaciętym, stojącym na
dobrym poziomie meczu wygrała drużyna
LfC Czerwieńsk, która w ﬁnale pokonała
zespół z ZSP Czerwieńsk 3:2.
Najlepszą zawodniczką turnieju wybrana została Daniela Fajfer, a zawodnikiem Tomasz Kluczyk. Zwycięzcy
otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy
i piłki, a najlepsi zawodnicy statuetki.
Wielkim niemiłym zaskoczeniem dla
organizatorów turnieju - SMM Czerwieńsk
oraz hali sportowej Lubuszanka, była rezygnacja w ostatniej chwili z uczestnictwa
kilkukrotnego zwycięzcy tego turnieju
- zespołu Lubuszanki Czerwieńsk.

…i gimnazjalny
Ośrodkowy Turniej w siatkówce
chłopców rozegrany został 6 grudnia
w Drzonkowie. Po dwóch zwycięstwach
i dwóch porażkach zajęliśmy tam II miejsce i niestety nie uzyskaliśmy awansu do
ﬁnału powiatowego.
Z kolei 13 grudnia braliśmy udział
w Ośrodkowych Zawodach w koszykówce dziewcząt w Przylepie. Nasze zawodniczki zajęły tam II miejsce i tym samym
awansowały do ﬁnału powiatowego.

Natomiast 10 stycznia w Czerwieńsku
odbył się Turniej Ośrodkowy w piłce
ręcznej chłopców. Uczniowie naszego
Gimnazjum spisali się bardzo dobrze,
zajęli w nim I miejsce i uzyskali awans
do ﬁnału powiatowego.
A Finał Powiatowy odbył się w Czerwieńsku 27 stycznia. Przystąpiły do niego
ekipy piłkarzy ręcznych ze szkól gimnazjalnych z Sulechowa, Trzebiechowa,
Przylepu i oczywiście Czerwieńska. Nasza

Dla wszystkich miłośników siatkówki
w naszej gminie zimowy turniej o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej to jedno z najważniejszych wydarzeń w sezonie
i brak kluczowego zespołu środowiska nie
służyło dobrze promocji tej dyscypliny.
Z nadzieją, że przyszły jubileuszowy X turniej zgromadzi w naszej hali
znacznie większą grupę drużyn Samorząd
Mieszkańców Miasta Czerwieńsk już dzisiaj zaprasza do udziału w rozgrywkach
w roku przyszłym.
Sekretarz SMM Czerwieńsk
Wiesław Kwaśniewski

drużyna wygrała kolejno z Sulechowem
14:11, Przylepem 12:10 i Trzebiechowem
17:12. Po tych zwycięstwach zajęliśmy
zdecydowane I miejsce i awansowaliśmy do rozgrywek rejonowych, które
odbędą się w marcu.
Nasza ekipa brała również udział
w Finale Powiatowym w koszykówce
chłopców, który rozegrany został 7 lutego
w Babimoście. Po jednym zwycięstwie
i dwu porażkach zajęliśmy tam III miejsce
i nie awansowaliśmy do dalszego szczebla
rozgrywek.
W. Dwornicki

A oni biegają…
Miłośnicy biegania, mimo mniej sprzyjającej pory roku, dalej oddają się swojej
pasji. W VII Biegu Wigilijnym od Zmierzchu do Świtu (16/17 grudnia) w Kaliszu,
Szymon Pyrka (Nietkowice) przebiegł 100 km w czasie 16 godz. i 7 min. i zajął
miejsce 11 – 12. (Bieg odbywał się w niesprzyjających warunkach – deszcz,
zimno, wiatr…).
Z kolei w XXVII Ulicznym Biegu
Sylwestrowym w Trzebnicy (31 grudnia,
10 km) Szymon Pyrka zajął 237 miejsce
(71 w kategorii M30) z czasem 44’08’’.
Natomiast w XLV Jizerskiej 50
(w Bedřichovie) – biegu narciarskim na
50 km - wystartowało 4277 zawodników.
Na tej bardzo trudnej trasie Jacek Dudkowiak był 2566 (704 w kategorii M50)
z czasem 5:33’10’’.
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Hala „Lubuszanka” i jej obiekty
tętnią sportowym życiem.
• W grudniu (17) rozegrano finały
Turnieju Gwiazdkowego w Halowej
Piłce Nożnej. Rzutami karnymi wygrał
Euromaster (Głogów), druga była
Nauka Jazdy (Krosno Odrzańskie)
a trzeci Citroen Wojciechowski.
Najlepszym strzelcem okazał się Roman Kopacz (Citroen), zawodnikiem

LFC (Czerwieńsk / Zielona Góra)
– Marcin Jakubik (Nauka Jazdy)
a bramkarzem – Michał Długosz (Euromaster).
• Tradycyjnie, 1 stycznia, na stadionie im. Romana Winnickiego spotkali
się miłośnicy witania Nowego Roku na

Nożnej Trampkarzy. Rozgrywki wygrali
„Czarni” Żagań, druga była „Lechia
Zielona Góra I” a trzecia EFC „Stal”
Eisenhűttenstadt.

Uczestnicy turnieju halowego w piłce nożnej trampkarzy
sportowo. 30 zapaleńców rozegrało mecz,
w którym Czerwoni zremisowali z Granatowymi 5:5. Autorem pierwszej tegorocznej bramki był Krzysztof Nowak.
Wszystkich zainteresowanych odsyłamy
na stronę Piasta.
• Rada Sportu (11 stycznia) omówiła
przygotowania do nowego sezonu.
• 14 stycznia rozegrano IX Turniej Piłki Siatkowej o puchar przewodniczącego
Samorządu Mieszkańców. Po zaciętym
meczu wygrało LFC (Czerwieńsk/Zielona Góra).

• W dniach 20 -21 – 22 stycznia
rozegrany został XVII Turniej Halowej
Piłki Nożnej o puchar Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Wśród
8 drużyn najlepszą okazał się Start
Płoty I, druga była Sparta Nietkowice,
trzeci Piast Czerwieńsk a czwarta JW
Czerwieńsk. Najlepszym zawodnikiem
wybrano Macieja Wołodczenko (Start),
strzelcem – Grzegorza Lipińskiego
(Piast) a bramkarzem – Pawła Burnego
(Sparta).
• Zielonogórska „Lechia” zorganizowała 28 stycznia Turniej Halowej Piłki

• Z kolei 31 stycznia odbył się
halowy Turniej Piłki Nożnej o puchar
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku dla starszej
młodzieży.
• A co z wyścigami rowerowymi,
które zawitały do nas w zeszłym roku?
– 26 stycznia uczestniczyłem w spotkaniu Lubuskiego TKKF-u – mówi
kierownik hali Lubomir Rotko – i 12
sierpnia odbędzie się u nas wyścig
w ramach Zielonogórskiego Grand Prix
MTB Amatorów. Bo wyścig na „Wilczej” wszedł już na stałe do kalendarza
imprez tej amatorskiej rywalizacji. I liczę na to, że przyciągnie jeszcze więcej
miłośników roweru.
D. Grześkowiak

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie Wielkanocnym.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwa konkursy - na PALMĘ WIELKANOCNĄ i na PISANKĘ WIELKANOCNĄ.
Termin dostarczenia prac do Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury upływa 22 marca 2012 r. o godz. 18:00.
Szczegóły regulaminu na stronie internetowej www.mgok.czerwiensk.pl
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Na niebiesko
- razem przeciwko przemocy
Już po raz drugi Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku pod patronatem Burmistrza Czerwieńska Piotra Iwanusa, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz RTV Lubuska obchodziło Niebieski Dzień – Dzień Bez Przemocy.
Tym razem organizatorzy skupili się na przemocy rówieśniczej.
Niebieski Dzień rozpoczął się od
spektaklu Pętla zdarzeń poruszającego
problematykę agresji i przemocy rówieśniczej, przygotowanego przez Impresariat
Artystyczny „Inspiracja” z Krakowa.
W zaprezentowanej historii oﬁarą przemocy fizycznej i psychicznej stał się
chłopak, którego zachowanie w żaden
sposób nie wskazywało, że mógłby
tej przemocy doświadczać. W trakcie
ukazanej historii rodzą się pytania – czy
wszyscy byli bez winy? Czy brak reakcji
na zjawisko przemocy nie jest milczącym
przyzwoleniem na nią?
Po spektaklu uczniowie klas pierwszych i drugich oraz zaproszeni uczniowie
klas VI szkół podstawowych z naszej
gminy szukali odpowiedzi na te pytania
na warsztatach pedagogicznych prowadzonych między innymi przez studentki
V roku Pomocy Społecznej i Socjoterapii
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczniowie pracowali metodą diamentu i mapy
mentalnej a wypracowane przez siebie procedury reagowania w sytuacji kryzysowej
prezentowali na forum całej szkoły.
Klasy trzecie brały udział w debacie na temat przemocy, na której
młodzież miała możliwość uzyskania
odpowiedzi na nurtujące ją pytania od

specjalistów: psychologa K. Jaroni,
pedagoga E. Śniadeckiej, kuratora sądowego M. Zgaińskiej oraz inspektora
policji J. Czechowskiego.
Dzień zakończył się marszem przeciwko przemocy. Wszyscy uczniowie
oraz zaproszeni goście wyruszyli spod
Gimnazjum, kierując się w stronę Urzędu
Miasta, gdzie na znak protestu przeciwko
przemocy zostały wypuszczone w niebo
niebieskie balony.
Dziękujemy bardzo za obecność
i wsparcie merytoryczne wszystkim zaproszonym gościom a w szczególności:
przewodniczącemu Rady Miejskiej
L. Jędrasowi, burmistrzowi P. Iwanusowi, dyrektor ZEAO D. Tomaszewskiej,
przewodniczącej GKRPA B. Marczeni,
kierownik OPS B. Przymus, przewodniczącemu Rady Rodziców R. Frąckowiakowi, dyrektorom szkół podstawowych
J. Gębickiemu, D.Hołownia, R. Strzeleckiej, M. Stolińskiej, nauczycielom
szkół podstawowych H. Borowczyk
i M. Dragon.
Państwa obecność i wsparcie są dowodem na to, że warto realizować projekty
o tak ważnej i zarazem bardzo trudnej tematyce, jaką jest przemoc i walka z nią.
Sylwia Bieżańska - Jędroszkowiak

