To właśnie tej nocy, gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne cicha wstępuje otucha.
To właśnie tej nocy, od tak wielu już wieków,
pod dachem tkliwej kolędy, Bóg się rodzi w człowieku.
Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Śzczęśliwego Nowego 2013 Roku wszystkim
mieszkańcom naszej gminy życzą
Leszek Jędras

Piotr Iwanus

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz

w listopadzie
05.11. – w siedzibie Urzędu Gminy Zielona Góra odbyło
się posiedzenie członków Zielonogórskiego Związku Gmin.
Tematem spotkania było wdrożenie nowelizacji ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjętej
przez Sejm w dniu 1 lipca 2011 r. Wprowadza ona cały szereg
istotnych zmian do obecnego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi. Nakłada również nowe obowiązki na samorządy,
podmioty odbierające odpady komunalne oraz na właścicieli
nieruchomości. Zmienia się sposób naliczania opłat. Wg nowych zasad nie będziemy płacić za wywóz odpadów firmie
wywozowej, ale bezpośrednio Miastu, Gminie lub Związkowi
Międzygminnemu, które w drodze uchwały określą stawki
opłat za wywóz odpadów. Nowe zasady zaczną obowiązywać
od 1 lipca 2013 roku. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz
Piotr Iwanus.
07.11. – Burmistrz Piotr Iwanus wziął udział w szkoleniu
dotyczącym zarządzania kryzysowego. Szkolenie odbywało się
w Zielonej Górze i w Zawadzie.
08.11. – uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego
w Czerwieńsku przygotowali
inscenizację upamiętniającą
moment powitania Józefa
Piłsudskiego przez I Brygadę
Legionów Polskich. W ten
bardzo oryginalny sposób
postanowiono uczcić przypadającą 11 listopada br. - 94 Rocznicę
Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
08.11. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w posiedzeniu
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zielonej Górze.
09.11. – w Czerwieńsku rozpoczęła pracę Komisja weryfikacyjna, której celem jest wyłonienie przyszłych beneficjentów
projektu „Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk
– przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Prace Komisji
będą trwały do początków grudnia. Z 213 złożonych wniosków
musi ona wyłonić 153 osoby, które w ramach projektu otrzymają
zestawy komputerowe i dostęp do sieci.
11.11. – w Czerwieńsku
odbyły się gminne uroczystości w ramach Narodowego Święta Niepodległości.
Poprzedziła je Msza Święta
w intencji Ojczyzny, odprawiona w kościele parafialnym
pw. Świętego Wojciecha.
Pod „Pomnikiem Pamięci”
licznie zebrali się mieszkańcy
Gminy, kompania honorowa
4 Pułku Przeciwlotniczego,
poczty sztandarowe oraz
delegacje władz samorządowych, szkół, organizacji
i zakładów pracy. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie,
przyznanego pośmiertnie, tytułu Honorowy Obywatel Gminy
Czerwieńsk dla Aleksandra Motykiewicza.
12.11. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Miast Polskich. Celem spotkania było przed-
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stawienie możliwości pozyskiwania środków z Norweskiego
Programu Finansowego.
13.11. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Hubertem Kołodziejem ze Związku Niemieckich Stowarzyszeń SpołecznoKulturalnych w Polsce. Spotkanie odbyło się w związku z przystąpieniem przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku do nauczania języka niemieckiego, jako języka
mniejszości narodowej. Szkoła podstawowa w Czerwieńsku, jako
pierwsza w województwie lubuskim naucza języka niemieckiego
w tej formie. W spotkaniu wzięli udział: Bolesław Bernaczek
z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze i dyrektor szkoły Jacek Gębicki.
14.11. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku.
14.11. – w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 61 samorządów z całej Polski zostało uhonorowanych certyfikatem i znakiem jakości „Samorządowy
Lider Edukacji” w drugiej edycji Ogólnopolskiego Programu
Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej. Gmina Czerwieńsk już po raz drugi znalazła się w gronie elitarnego
grona zwycięzców tego programu.
15.11. - w sali konferencyjnej Audimax w Saksońskiej Wyższej Szkole Policyjnej w Rothenburg O.L. (Niemcy) odbyła się
konferencja pt.: „Radość z turystyki po obu stronach Nysy
i Odry”. Spotkanie zrealizowane było w ramach projektu pn.:
„Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk – etap I”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, Oś priorytetowa 1.
Rozwój transgraniczny, Dziedzina wsparcia 2. Turystyka i działalność uzdrowiskowa, Kierunek działań 2. Gospodarzem konferencji
była Burmistrz Rothenburga O.L. Heike Böhm. W konferencji
wzięła udział delegacja z Gminy Czerwieńsk, której przewodniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
22.11. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego.
28.11. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
30.11. – w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku odbyła się gala finałowa OGÓLNOPOLSKIEGO
FESTIWALU FILMU POD HASŁEM „PRAWIDŁA ŻYCIA,
CZYLI KORCZAK WSPÓŁCZEŚNIE”. Festiwal zorganizowano
w związku z obchodami ogłoszonego przez Sejm RP roku 2012
Rokiem Janusza Korczaka.

SPROSTOWANIE DO „ZDARZYŁO SIĘ W PAŹDZIERNIKU”
W 244 numerze Miesięcznika „Czerwieńsk U nas” błędnie podałem, że podczas XVII Sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku,
która odbyła się 31.10. br., radni podjęli uchwałę „w sprawie
zatwierdzenia taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Czerwieńsk”. Otóż
Rada Miejska, w wyniku głosowania imiennego, tę uchwałę
odrzuciła. Za pomyłkę przepraszam.

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 12.12.2012 r., do druku przekazano 14.11.2012 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Co
słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Witam Panie
Burmistrzu. Jak ten czas leci, prawda? Ani się obejrzeliśmy, a tu znowu
koniec roku. Tak to już jest, że w tym
szczególnym czasie nie da się uciec
przed reﬂeksjami na temat minionych
dwunastu miesięcy. Mam przed sobą
numer grudniowy z zeszłego roku.
Wtedy mówił Pan, że ten nadchodzący
rok będzie dla budżetu gminy trudny
ze względu na duże wydatki, jakie
musieliśmy ponieść, by skorzystać ze
środków pomocowych na realizację
naprawdę wielkich – jak na możliwości
samorządu inwestycji. Sprawdził się ten
scenariusz?
Piotr Iwanus: Tak, pamiętam tamtą
rozmowę. Kiedy dziś wracam myślą do
tamtych obaw, że w porównaniu z poprzednim rokiem będzie to rok znacznie
trudniejszego budżetu, to przyznam,
że wtedy nawet nie spodziewałem
się, że będzie aż tak trudno. Niestety
okazało się, że tegoroczny budżet jest
budżetem deficytowym. Założonego
w nim planu dochodów (przypomnę,
że była to kwota 32.809.416 zł) nie
udało się zrealizować. Złożyły się na
to dwie główne przyczyny. Po pierwsze niezrealizowane dochody z tytułu
sprzedaży nieruchomości. Okazało się,
że zainteresowanie ich zakupem przez
potencjalnych inwestorów było znikome. Po drugie znacznie zmniejszone
zostały środki przekazywane przez
ministerstwo ﬁnansów z tytułu udziału
w dochodach z PIT.
Andrzej Sibilski: Rok temu powiedział Pan: „Na inwestycje w przyszłym
budżecie nie ma zbyt wielu środków, ale
te, które zostały zaplanowane, pozwolą
jednak na podjęcie nowych zadań.
Zaplanowana została m. in. naprawa
dróg na osiedlu Akacjowa, a także droga
dojazdowa do przedszkola przy ul. Kwiatowej. Planujemy wykonanie dojazdu do
boiska przy ul. Sportowej w Nietkowie.
(...) Kontynuowane będą prace przy
modernizacji WDK w Laskach, świetlicy
w Sudole i budowie szatni w Nietkowie.
(...) złożyliśmy również wniosek do

Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Polska-Saksonia
na projekt „Szlakiem Rothenburgów
w gminie Czerwieńsk”, w ramach którego zamierzamy stworzyć dokumentację
oraz odtworzenie miejsc zabytkowych
w Laskach i w Nietkowie wraz z budową
przystani rzecznej”. Co z tych zapowiedzi udało się zrealizować?
Piotr Iwanus: Wszystkie te inwestycje, rozpoczęte jeszcze w 2011, roku zostały zrealizowane, a program „Szlakiem
Rotenburgów”, czy szerokopasmowy
internet są w trakcie realizacji zgodnie
z przyjętym planem. Konieczność pozamykania tych zadań i wspomniane
wyżej zmniejszone wpływy do budżetu
zmusiły nas do zaciągnięcia kredytu na
pokrycie powstałego deﬁcytu w kwocie
1,8 mln złotych. Gmina będzie miała
rok karencji na spłatę tych zobowiązań.
Kredyt zaczniemy spłacać w 2014 roku
przez kolejne pięć lat.
Andrzej Sibilski: To rzeczywiście
mamy problem. Czy nie można było jakoś uniknąć tych kłopotów z realizacją
tegorocznego budżetu?
Piotr Iwanus: Cóż, to kwestia strategii, jaką przyjęliśmy. Szanse, jakie
otworzyła przed nami Unia Europejska,
dając możliwość skorzystania z ogromnych środków pomocowych na realizację
wielkich projektów infrastrukturalnych
należało bezwzględnie wykorzystać.
Mieliśmy bowiem sporo do nadgonienia
po dziesięcioleciach marazmu i braku
podstawowych udogodnień cywilizacyjnych. Korzystając z tych środków
zmieniliśmy diametralnie poziom życia
mieszkańców w zakresie takich - dziś
wydaje się oczywistych - udogodnień, jak
gaz ziemny, bieżąca woda, kanalizacja,
czy oczyszczalnie ścieków. Aby móc skorzystać z tych dotacji musieliśmy dołożyć
nasz ﬁnansowy wkład własny. Mimo że
stanowił on małą część ogólnych kosztów,
to i tak dla gminnego budżetu był i jest
sporym wysiłkiem, ale czy mogliśmy
nie skorzystać z tej szansy? Jestem przekonany, że skok cywilizacyjny, jakiego

dokonaliśmy, przyjmując taką właśnie
strategię działania, warty jest kosztów,
które musimy ponieść. Jestem o tym
przekonany.
Andrzej Sibilski: O budżecie, tym
minionym i tym kolejnym, porozmawiamy na początku przyszłego roku. Teraz
jednak chciałbym jeszcze Pana zapytać
o budząca spore emocje sprawę realizacji
w naszej gminie nowej ustawy o utrzymaniu czystości, która nakłada na gminę
obowiązek organizacji zbiórki odpadów
i ich utylizacji. Szczególne kontrowersje
w całym kraju budzi sposób rozliczania
kosztów. Jak to u nas będzie?
Piotr Iwanus: Przede wszystkim
chciałbym uspokoić mieszkańców, że
mająca wejść w życie z dniem 1 lipca br. ustawa ciągle jeszcze jest przez
sejm poprawiana i doprecyzowywana.
Jej obecny kształt nie tak dawno skrytykował sam premier. Zapowiedział
jej nowelizację, więc prawdopodobnie
jeszcze wiele może się zmienić w jej
treści. Już kiedy ujrzała światło dzienne
w 2011 roku od razu samorządowcy
w całej Polsce dostrzegli w niej wiele
zagrożeń, przede wszystkim dotyczących
znacznego wzrostu kosztów. Między innymi dlatego postanowiliśmy utworzyć
Zielonogórski Związek Gmin, do którego oprócz Zielonej Góry weszły gminy
Czerwieńsk, Świdnica, Dąbie, Zabór,
Gmina Zielona Góra. Obecnie trwa procedura rejestracyjna. Po jej zakończeniu
to związek przejmie obowiązki gmin
w zakresie realizacji tej ustawy. Chcemy
w ten sposób maksymalnie ograniczyć
koszty, by skutki jej wprowadzenia były
możliwie najmniej dolegliwe dla mieszkańców. Chcę wszystkich uspokoić, że
od 1 stycznia nic się na razie nie zmieni.
Wszystkie dotychczasowe umowy na
wywóz śmieci są nadal aktualne. Jeśli
w tej sprawie pojawią się nowe rozstrzygnięcia, to oczywiście poinformujemy o nich z wyprzedzeniem naszych
mieszkańców, także za pośrednictwem
redakcji „U nas”.
Andrzej Sibilski: Panie Burmistrzu
na koniec rozmowy, ale i roku także życzę
Panu w imieniu całej redakcji i naszych
czytelników - spokojnych rodzinnych
świąt, bez alarmowych telefonów i nieprzewidzianych wydarzeń, a w nowym
roku wielu pomysłów na uporanie się
z realizacją przyszłorocznego budżetu,
a także życzliwości i wsparcia ze strony
mieszkańców.
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Prawidła życia,
czyli Korczak współcześnie
Szkoła podstawowa w Czerwieńsku bardzo uroczyście podsumowała, dobiegający
końca, ROK JANUSZA KORCZAKA. Organizacja ogólnopolskiego festiwalu filmu
pod hasłem „Prawidła życia, czyli Korczak współcześnie” była ukoronowaniem
całorocznej pracy z postacią tego niezwykłego człowieka.
Dla wszystkich, którym bliska jest
pedagogika Janusza Korczaka, ogłoszenie przez Sejm RP roku 2012 rokiem
Janusza Korczaka było powodem do
dumy i wielkiej satysfakcji. W naszej
szkole wiadomość ta zbiegła się w czasie z przygotowaniami do 30-lecia nadania szkole imienia Janusza Korczaka.
Wówczas dokonaliśmy podsumowania
tego, co przez trzy dziesięciolecia zrobiliśmy wdrażając w życie gotowe rozwiązania pedagogiczne wypracowane
przez Starego Doktora. Nowy, 2012
rok przywitaliśmy wydając okolicznościowy kalendarz, którego stronice
przyozdobiły rysunki wykonane przez
naszych uczniów. Były one ilustracją do
Katalogu 12 Pozytywnych Zachowań
Uczniów, również autorstwa naszych
dzieci. Kolejne hasła z katalogu przyporządkowaliśmy do poszczególnych
miesięcy, dodając do nich swoisty komentarz z książki Korczaka pt. „Prawidła życia”. Kalendarz ten był wkładem
naszej szkoły w obchody Roku Janusza
Korczaka.
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Pod koniec stycznia br. spotkaliśmy się z Jerzym Zgodzińskim,
założycielem legendarnego szczepu
Korczakowców, kawalerem Orderu
Uśmiechu. Wspólnie zastanawialiśmy
się, co jeszcze możemy zrobić dla
uczczenia Roku Korczaka i większego
spopularyzowania postaci tego niezwykłego człowieka. Podczas rozmowy
padła propozycja organizacji festiwalu
ﬁlmów poświęconych myślom Starego
Doktora – ale nakręconych telefonem
komórkowym! Wyszliśmy z założenia,
że telefon będzie najlepszym narzędziem dla młodzieży, która
przy jego pomocy będzie
mogła wyrazić to, jak dziś
rozumie spuściznę naszego
Patrona.
Na tematykę filmów
zaproponowaliśmy 11 cytatów wybranych z książki
Janusza Korczaka pt.
„Prawidła życia” i postaw, które odnoszą się do
współczesnej rzeczywistości szkolnej. Wszystkie one pochodziły z naszego okolicznościowego
kalendarza, przez co stanowiły idealne
dopełnienie wcześniej wypracowanej
koncepcji. Po opracowaniu regulaminu
festiwalu, wystosowaliśmy zaproszenie
do ponad 100 szkół i placówek korczakowskich w całej Polsce do stworzenia
krótkometrażowych ﬁlmów pod hasłem
„Prawidła życia, czyli Korczak współcześnie”. Konkurs odbywał się w trzech
kategoriach wiekowych: dla dzieci do
12 lat, młodzieży 13-15 lat oraz młodzieży 16-19 lat.
Na ﬁlmy czekaliśmy do 15 października. W sumie powstały 24 produkcje
(najwięcej, bo aż 17, podczas obozu
letniego w „Korczakowie” koło Ośna
Lubuskiego). Do pokazu na gali ﬁnałowej
festiwalu w dniu 30 listopada 2012 roku
zakwaliﬁkowano 10 ﬁlmów.
Oceny artystycznej wszystkich nadesłanych ﬁlmów dokonało jury w składzie: Jolanta Matuszkiewicz, Andrzej

Sibilski i Jerzy Zgodziński. Wyniki
przedstawiają się następująco:
Kategoria wiekowa 10-12 lat:
I miejsce – „Pomoc jest ważna” ﬁlm
ze Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku
(opiekun: Marcin Gorzelany).
Wyróżnienia:
• „Konﬂikty na aut” ﬁlm z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance
(opiekun: Anna Włodarczyk);

• „Każdy jest inny, ale łączy nas
wiele” ﬁlm ze Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Czerwieńsku (opiekun: Marcin Gorzelany);
• „Spełnienie marzeń” ﬁlm ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku (opiekun: Marcin Gorzelany).
Kategoria wiekowa 13-15 lat:
I miejsce – „Inna” ﬁlm z Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Czerwieńsku (opiekun: Dorota Litwa);
Wyróżnienia:
• „Wsparcie” film przygotowany
przez Koło Przyjaciół Korczakowa (opiekun: Marta Nowicka);
• „Magia powraca” ﬁlm z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku
(opiekun: Joanna Stanaszek);
• „Nasz czas” ﬁlm z Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Czerwieńsku (opiekun:
Małgorzata Galik);

Kategoria wiekowa 16-19 lat:
I miejsce – „Dobro wraca” film
przygotowany przez Koło Przyjaciół
Korczakowa (opiekun: Karolina Onyszkiewicz);

Wyróżnienie (za najlepsze zdjęcia!):
• „People help the people” ﬁlm przygotowany przez Koło Przyjaciół Korczakowa (opiekun: Marta Nowicka)
Nagrodę publiczności przyznano
ﬁlmowi „Nasz czas” z Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Czerwieńsku.
Okolicznościowe statuetki, które
wręczono nagrodzonym filmom, to
dzieło uczennic ze szkoły podstawowej
w Czerwieńsku: Kornelii Pukackiej,
Zuzi Cymer, Ewy Konopki i Klaudii
Ryś. Powstały one na zajęciach kółka
plastycznego pod czujnym okiem Pani
Joanny Wojtaszek.
Festiwal miał zasięg ogólnopolski,
a był nawet międzynarodowy - bowiem
uczestnikami obozu w Korczakowie
byli również goście z USA, którzy także
włączyli się w cale przedsięwzięcie. We
wszystkich ﬁlmach wystąpiło ponad 200
„aktorów”, łącznie kilkaset godzin spędzono na kręceniu poszczególnych scen

„Pamięć jest jak liść jesienny, co zaszeleści przez chwilę na wietrze i znowu uśnie.”

Pamiętamy o nim...
Dwudziestego drugiego listopada 2012 roku o godzinie 17.00 w holu naszej szkoły
odbyło się spotkanie upamiętniające postać zmarłego w tym roku sołtysa pana
Aleksandra Motykiewicza - Honorowego Obywatela Gminy Czerwieńsk.
Była to przede wszystkim prezentacja
multimedialna z żywą narracją, w której
ukazano różnorodność postaci Sołtysa
oraz jako przyjaciela naszej szkoły.
Prezentacja PAMIĘTAMY O NIM... to
wiele wzruszających obrazów z życia
pana Aleksandra, wiernego przyjaciela
naszej szkoły. Udostępniono także obejrzenie osobistych pamiątek i zapisków
pana Motykiewicza, prezentując je na
okolicznościowej wystawce.
Obecna była rodzina śp. Aleksandra
Motykiewicza, miejscowy proboszcz,

przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku pan Leszek Jędras oraz liczni
mieszkańcy wsi. W uroczystości brali
również udział uczniowie naszej szkoły,
nauczyciele i nasi absolwenci. Pan przewodniczący odebrał okolicznościowy
medal z rąk dyrektor Danuty Hołowni
za zasługi dla rozwoju szkoły.
Spotkanie uświetniły wspomnienia
o panu Aleksandrze. Wspominali go m.in.
pani dyrektor Danuta Hołownia, sołtys
Krystyna Motykiewicz, kilku mieszkańców wsi i p. Leszek Jędras, który znał Go

i dogrywaniu dubli - a wszystko po to,
aby zachęcić młodych ludzi do rozwijania
własnych zainteresowań i pasji, ciekawego spędzenia wolnego czasu oraz odnajdywania inspiracji w utworach literackich
Janusza Korczaka i adaptowania ich do
obecnych realiów. Uważam, że to był
dobry rok i z Korczakiem nie ostatni.
Jacek Gębicki
(foto galeria z uroczystości na str. 20)

niezbyt długo, ale na długo zapamiętał.
Niektórzy uczestnicy otrzymali prezentację na płycie CD, inni zamówili ją.
Wieczór był wzruszający i udany,
niejeden uczestnik uronił łzę...
Danuta Kozłowska,
nauczycielka Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Płotach

Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu
z Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Płotach za zorganizowanie
WIECZORU WSPOMNIEŃ
o moim mężu Śp.
Aleksandrze Motykiewiczu
dziękuję
Krystyna Motykiewicz

„Człowiek jest tajemnicą, z tajemnicy
przybywa i w tajemnicę odchodzi.”.
„Wspomnienia są jak perły:
mają w sobie coś z klejnotów i coś z łez.”
Takiego PANA ALEKSANDRA zapamiętamy!!!
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Nowy plac zabaw w Nietkowie
W listopadzie, w szkole w Nietkowie, zakończyła się realizacja dwóch ważnych
inwestycji, na które Gmina złożyła wnioski w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju, objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Pierwszą z inwestycji jest „Ogrodzenie
boiska sportowego” przy szkole, zrealizowaną już podczas wakacji a drugą
„Modernizacja placu zabaw wraz
z zagospodarowaniem terenu” – zakończoną w październiku.

Obydwa wnioski były złożone do Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą
a Bobrem” jeszcze w zeszłym roku. Zostały pozytywnie rozpatrzone i uzyskały
minimum punktów do akceptacji. Radość
nasza była ogromna, gdyż obydwie inwestycje były bardzo potrzebne, szczególnie
biorąc pod uwagę bezpieczny pobyt i zabawy dzieci na terenie szkoły.

Boisko sportowe usytuowane przy drodze stwarzało wiele zagrożeń, poprzez
wypadające na drogę piłki i biegnące po
nie dzieci. Czterometrowej wysokości
ogrodzenie boiska od strony drogi jest
bezpieczniejsze i sprzyja większej integracji dzieci i mieszkańców.
Drugi projekt, to nowy plac zabaw, usytuowany za budynkiem dydaktycznym szkoły.
Piękny placyk, z bezpieczną piaszczystą
nawierzchnią, będzie systematycznie rozbudowywany w kolejnych latach. Projekt
był skonstruowany z myślą, aby można
było w kolejnych latach wzbogacać to
miejsce o kolejne urządzenia, na których dzieci będą spędzać czas aktywnie
i z radością. Na razie nastąpiło uroczyste
otwarcie placu aby dzieci mogły jeszcze

6

nr 245 • 12.2012

U NAS

w tym roku nacieszyć się atrakcjami.
Będzie to z pewnością jedno z najbardziej
atrakcyjnych miejsc w szkole.
Rok 2012/13 jest ustanowiony priorytetowo oświacie jako rok bezpiecznej szkoły.
W listopadzie korzystając z korzystnej aury
złotej polskiej jesieni, na szkolnym boisku
odbyły się sympatyczne przedsięwzięcia,
które wniosły wiele radości w codzienną, szkolną organizację : mecz piłkarski
„uczniowie kontra tatusiowie”, „Szkolne
Zawody Latawcowe” z rodzicami oraz
ziemniaczane potyczki w Dniu Ziemniaka. Wszystkie imprezy odbyły się po
zajęciach lekcyjnych i w sobotę.
Pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych, w szczególności z programów pomocowych, środków
unijnych, to droga
w kierunku gospodarnego zarządzania
i umiejętnego wykorzystywania możliwości, jakie pojawiają się dla szkół i innych instytucji.
Dzięki środkom unijnym tylko w ostatnich
pięciu latach została w Nietkowie wybudowana sala gimnastyczna (2009), przeprowadzono remont kapitalny budynku
dydaktycznego i modernizację boiska
(2008). Szkoła uczestniczyła w gminnym
projekcie „Szybciej, dalej i w górę – wysoka jakość oświaty w Gminie Czerwieńsk”,

w którym beneﬁcjentami byli uczniowie
i rodzice a pośrednio przełożyło się to na
jakość pracy szkoły i oferowanych przez nią
usług. Program „Radosna szkoła” (2010)
wyposażył placówkę w pomoce i sprzęt
na wartość 8.000 zł, prowadzone były też
wymiany młodzieży polsko-niemieckiej
współﬁnansowane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Zwieńczeniem
wykorzystania środków unijnych w naszej
szkolnej placówce z programu lat 2007-2013
są ostatnie projekty
i inwestycje – budowa
placu zabaw i ogrodzenie boiska.
Można powiedzieć,
że nasze szkoły płyną
w strumieniu funduszy unijnych, a są to
przecież potężne pieniądze, z czego bardzo
się cieszymy i gratulujemy gospodarzom gminy umiejętnego
ich wykorzystywanie i wspieranie naszych
lokalnych potrzeb. Miejmy nadzieję, że
następne lata okażą się dla nas równie łaskawe i nawet w trudnych, ekonomicznych
warunkach pojawią się dalsze możliwości
korzystania z takich środków.
Dyrektor PSP w Nietkowie
Beata Kłos-Wygas

Chroń przyrodę
Pan Edmund Antczak, emerytowany stolarz z Czerwieńska, ma hobby
blisko związane ze swoim
zawodem. Otóż buduje
domki lęgowe dla ptaków.
Razem z tymi, o których
pisaliśmy w kwietniowym
numerze U nas, jest już ich
razem piętnaście. Wiszą w
parku miejskim i w parku
obok stadionu, powieszone wysoko na drzewach
przez pracowników robót
interwencyjnych, pracujących pod kierunkiem

pana Jerzego Kuczaka. Kilka z tych
wiosennych było zasiedlonych, więc
bliska obecność ludzi nie
odstrasza ptactwa. Zatem
ilość szkodników drewna i
dokuczliwych owadów na
pewno w naszym sąsiedztwie spadnie. Co tyko
zachęci do wiosennych
spacerów i podglądania
krzątaniny małych gospodarzy.
Serdecznie dziękujemy!
D. Grześkowiak

Samorządowy Lider Edukacji 2012
14 listopada 2012 r. w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie odbyła się Gala Finałowa II edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji”.
Organizatorem Gali była Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz
Agencja Public Relations Przemysław Ruta Communication.
Program Certyfikacji ma na celu
promocję samorządów posiadających
szczególne osiągnięcia w sferze rozwoju szkolnictwa. W ramach Programu
Komisja akredytacyjna, składająca się
z naukowców reprezentujących kilka
ośrodków akademickich z całej Polski,
oceniała samorządy pod kątem jakości
prowadzonej przez nie lokalnej polityki
edukacyjnej.
Aktywne działania władz samorządowych Gminy Czerwieńsk spowodowały, że Gmina otrzymała certyﬁ kat
„Samorządowy Lider Edukacji 2012”
oraz nagrodę specjalną-wyróżnienie
„Primus 2012”, przyznawaną najlepszym samorządom, które otrzymały
w procedurze certyﬁkacyjnej najwyższą
liczbę punktów rankingowych. Otrzymanie tak prestiżowych tytułów oznacza, że Gmina Czerwieńsk wyróżnia się
na tle innych jednostek terytorialnych

pod względem inwestycji w edukację
i działalności na rzecz jej rozwoju. Podejmuje aktywne działania w kierunku
aktywizowania młodzieży uczącej się
oraz poszerzenia jej
edukacyjnych i naukowych pasji. Skutecznie wspiera procesy wyłaniania się
gospodarki opartej na
wiedzy na poziomie
lokalnym i rozumie
konieczność inwestowania w nią.
61 samorządów
z całej Polski zostało
uhonorowanych certyﬁkatem i znakiem jakości „Samorządowy
Lider Edukacji”.
Gmina Czerwieńsk może mówić

o sukcesie, ponieważ jako jedyny
lubuski samorząd otrzymała nagrodę
specjalną - wyróżnienie „Primus”.
Certyﬁkaty zwykłe otrzymały również
gminy: Babimost, Krasnystaw, Świdnica, Zielona Góra.
Podkreślić należy, że Gmina Czerwieńsk w Programie Certyfikacji
uczestniczyła po raz drugi. W pierwszej edycji Programu w 2011 r., który objęty był patronatem „Parlamentu
Europejskiego” oraz
Przewodniczącego
Komisji Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Gmina
otrzymała również
tytuł „Samorządowy
Lider Edukacji” oraz
dodatkowo wyróżnienie „Primus 2011”
w dowód uzyskania
najwyższej liczby
punktów przyznanych
przez recenzentów.

Radość z turystyki po obu stronach Nysy i Odry
15 listopada 2012 r. w sali konferencyjnej Audimax w Saksońskiej Wyższej Szkole Policyjnej w Rothenburg O.L. odbyła
się konferencja pt.: „Radość z turystyki po obu stronach Nysy i Odry”. Spotkanie zrealizowane było w ramach projektu pn.: ”Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk – etap I”, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia
2007-2013, Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny, Dziedzina wsparcia 2. Turystyka i działalność uzdrowiskowa,
Kierunek działań 2.
Konferencję o godzinie 10:00 otworzyła Pani Heike Böhm – Burmistrz Rothenburg O.L. Podczas swojego wystąpienia
przedstawiła walory turystyczno-krajobrazowe Gminy Rothenburg O.L. oraz
omówiła dotychczasową współpracę pomiędzy partnerskimi Gminami. Następnie
głos zabrał Pan Piotr Iwanus – Burmistrz
Czerwieńska, który przedstawił przybyłym
Gościom cele i założenia realizowanego
projektu pt.: „Szlakiem Rothenburgów
w Gminie Czerwieńsk – etap I”.
Po oﬁcjalnym otwarciu konferencji
wystąpili prelegenci: Sven Mimus – Sto-

warzyszenie na Rzecz Rozwoju Dolnośląskich Łużyc Górnych - „Znaczenie
Turystyki w Regionie”, Ernst Panse
– Biuro Architektury Krajobrazowej
Panse - „Historyczne znaczenie parku
miejskiego w Rothenburg O.L. i wizje
jego rozwoju”, Jürgen Bergmann
– właściciel Wyspy Kultur w Rothenburg
O.L. - „Wizje Turystyki transgranicznej”, Tino Kittner – właściciel Firmy
Neisse-Tours - „Wizje turystyki na rzece
Nysie”.
Po wysłuchaniu ciekawych wystąpień dot. turystyki transgranicznej, jej

rozwoju uczestnicy spotkania udali się
na wizytację w terenie miejsc bogatych
w walory krajobrazowo-turystyczne:
Muzeum Techniki Lotniczej, Park
Miejski w Rothenburg O.L. Garncarstwo Martinshof i Muzeum Regionalne.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Dziękujemy serdecznie Gościom
uczestniczącym w konferencji, prelegentom za przygotowane wystąpienia oraz wszystkim, którzy okazali
pomoc przy organizacji konferencji
i wizytacji.

Projekt nr 100107499, pt.: „Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk – etap I” jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Operacyjny Współpracy
Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny, Dziedzina
wsparcia 2. Turystyka i działalność uzdrowiskowa, Kierunek działań 2.
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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”

Rekrutacja beneficjentów ostatecznych zakończona
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej uprzejmie informuje, że została zakończona rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu
pn.: „Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, który współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na Innowacje”
„Inwestujemy w Waszą przyszłość” Oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie
8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.
Głównym celem projektu jest zapewnie- sprzęt komputerowy z podstawowym opro- e) kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnie dostępu do internetu dla mieszkańców gramowaniem oraz bezpłatnym dostępem nosprawności w przypadku osób niepełnoGminy Czerwieńsk zagrożonych wyklucze- do internetu przez okres realizacji i trwałości sprawnych lub orzeczenia równoważnegojeśli dotyczy.
niem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji projektu, czyli do 31 grudnia 2019 r.
Po weryﬁkacji wniosków pod względem
W ramach realizacji projektu zorgamaterialnej lub niepełnosprawności, jak
formalnym
ustalono, iż warunek ten został
i ﬁzycznych barier w dostępie do internetu. nizowane zostaną szkolenia z zakresu
spełniony
przez
196 Wnioskodawców.
podstawowej obsługi komputera i interKomisja Rekrutacyjna w składzie:
Pozostałe
17
wniosków,
które nie spełniały
• Przewodnicząca: Ewa Wójtowicz - Rad- netu. Przeprowadzone szkolenia zapewnią
kryterium
formalnego
nie
zostało zakwaliﬁprawidłowe wykorzystanie sprzętu przez
na Rady Miejskiej w Czerwieńsku
kowanych
do
udziału
w
projekcie.
• Zastępca Przewodniczącej: Beata Beneﬁcjentów a także przyczynią się do
Kolejnym krokiem było przyznanie
Przymus - Kierownik Ośrodka Pomocy nabycia nowych umiejętności.
liczby
punktów według następującego
Zgodnie z zapisami Regulaminu rekruSpołecznej w Czerwieńsku
schematu:
• Członkowie: Danuta Tomaszewska tacji i uczestnictwa w projekcie „Internet
- Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Admi- dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk a) punkty za liczbę dzieci uczących się
nistracyjnego Oświaty w Czerwieńsku, - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowe- w danym gospodarstwie domowym – 2
Jacek Gębicki - Dyrektor Publicznej mu” stanowiącego załącznik do Zarządze- punkty za każde dziecko.
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka nia Nr 67/2012 Burmistrza Czerwieńska b) punkty za wysokość dochodu na osow Czerwieńsku, Magdalena Grysiewicz z dnia 11 września 2012 r. w sprawie bę w rodzinie zgodnie z przedłożonymi
- Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz decyzjami:
w Czerwieńsku, Beata Kłos-Wygas - Dy- wprowadzenia Regulaminu rekrutacji - 456 – 623 zł/osobę – 2 punkty,
rektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. i uczestnictwa w projekcie „Internet dla - 300 – 455 zł/osobę – 4 punkty,
Stanisława Wróblewskiego w Nietkowie, mieszkańców Gminy Czerwieńsk - prze- - 150 – 299 zł/osobę – 6 punkty,
Monika Stolińska - Dyrektor Publicznej ciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” - poniżej 150 zł/osobę – 8 punktów.
Na podstawie tak stworzonej listy
Szkoły Podstawowej im. Kornela Maku- rekrutacja Beneﬁcjentów Ostatecznych
wyłoniono
wszystkich tych Beneﬁcjentów
szyńskiego w Leśniowie Wielkim, Renata projektu przebiegała dwuetapowo.
posiadających
w składzie rodziny dzieci
Wszystkie wnioski Komisja szczeStrzelecka - Dyrektor Publicznej Szkoły
uczące
się
na
dzień
ostateczny składania
Podstawowej z Oddziałem Integracyjnym gółowo i wnikliwie zweryﬁkowała pod
wniosków,
czyli
31
października
2012 roku
względem formalnym i merytorycznym.
im. Jana Brzechwy w Nietkowicach
i
jednocześnie
wszystkich
tych
u których
• Przedstawiciel Gminy Czerwieńsk - Wil- Weryfikację rozpoczęto od wyłonienia
wystąpiła
niepełnosprawność.
Na podwniosków, które nie spełniały kryterium
helm Korotczuk - kierownik projektu
stawie
takiej
weryﬁ
kacji
otrzymano
listę
• Przedstawiciel Sołtysów - Ryszard formalnego, czyli wniosków niekompletskładającą
się
z
63
nazwisk,
które
zostały
nych. Aby wniosek spełniał kryterium
Przygocki
zakwaliﬁkowane do udziału w projekcie.
powołana do skutecznego przepro- formalne należało do niego dołączyć:
Należało wyłonić jeszcze 90 uczestniwadzenia procesu rekrutacji podaje, że a) kserokopię dowodu osobistego,
wpłynęło 213 wniosków zgłoszeniowych, b) kserokopię aktualnej decyzji administra- ków projektu i w tym celu posłużono się
czyli o 60 zgłoszeń więcej niż przewiduje cyjnej o przyznaniu zasiłku rodzinnego- wskaźnikiem sumy punktów zebranych
w trakcie weryﬁkacji. Do udziału w projekprojekt. Zgodnie z założeniami dzięki rea- jeśli dotyczy,
lizacji projektu 153 gospodarstwa domowe c) kserokopię aktualnej decyzji administra- cie zakwaliﬁkowano wnioski z największą
oraz 9 jednostek podległych Gminie Czer- cyjnej o przyznaniu stypendium socjalne- liczbą punktów. Jednak w dalszym ciągu
lista Beneﬁcjentów była za długa, ponieważ
wieńsk w ramach działań koordynacyjnych go-jeśli dotyczy,
d) kserokopię aktualnej decyzji administra- 163 wnioski spełniały kryterium punktowe.
uzyska bezpłatny dostęp do Internetu.
Rodzinom biorącym udział w projekcie cyjnej o przyznaniu świadczenia z pomocy W związku z tym wykorzystano wskaźnik,
który ostatecznie pozwolił wybrać liczbę
zostanie przekazany, na zasadzie użyczenia, społecznej-jeśli dotyczy,
153 uczestników projektu. Był to dochód
na osobę w rodzinie wynikający z decyzji
przedłożonych wraz z wnioskiem (najczęściej dochód z decyzji przyznającej zasiłek
rodzinny). W tym punkcie weryfikacji
Koleżance Henryce Jarowicz
Radnemu Jerzemu Jarowiczowi
pierwszeństwo miały te gospodarstwo dowyrazy szczerego współczucia
najgłębsze wyrazy współczucia
mowe, w których dochód był najniższy.
z powodu śmierci CÓRKI
z powodu śmierci CÓRKI
Lista Beneﬁcjentów Ostatecznych została
składa Zespół „Melodia”
Składa Sołtys i Rada Sołecka z Płotów
stworzona w oparciu o następujące kryteria:
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Sukces zespołów z Nietkowa
W środę 21. 11.2012 r. w Świdnicy odbył się już IV Powiatowy Konkurs Piosenki
Ludowej. Uczestniczyły w nim m.in. dwa zespoły wokalno-muzyczne z PSP w Nietkowie: „RYTM” i „KANON” oraz dwie solistki Aleksandra Kozłowska (uczennica klasy
II) oraz Klaudia Frątczak (uczennica klasy IV). Wystąpił również zespół muzyczny
z Domu Kultury "REZONANS" w góralskiej piosence „Ciupazecka”.
Występ naszych reprezentantów zakończył się dużym sukcesem, ponieważ zespół „Rytm” za wykonanie utworu „Taby,
Tibu” w kategorii wiekowej klas IV - VI
otrzymał drugą nagrodę, natomiast „Kanon” za ludową piosenkę „Depce konik
depce” zdobył trzecie miejsce w kategorii
wiekowej klas I-III. Wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz

drobne upominki, natomiast zdobywcy
miejsc na podium otrzymali przepiękne
złote mikrofony.
Korzystając z okazji bardzo pragnę podziękować wszystkim naszym uczniom
za zaangażowanie i mam nadzieję,że konkurs muzyki ludowej na długo pozostanie
w ich pamięci.
mgr Iwona Klamecka

1. Liczba dzieci uczących się (kryterium
malejąco) i niepełnosprawność (kryterium
malejąco),
2. Suma punktów we wniosku (kryterium
malejąco),
3. Dochód na osobę w rodzinie (kryterium
rosnąco).

Mamy świadomość, iż zestaw komputerowy i dostęp do internetu przydałby się
każdemu z Państwa i każdy z Państwa zasługuje na pomoc, jednak nie ma możliwości, aby wszystkich 196 Wnioskodawców
zakwaliﬁkować do udziału w projekcie.
Zestawów komputerowych jest 153 i tylko
tyle osób można zakwaliﬁkować do udziału
w projekcie. Wybrany został najbardziej
sprawiedliwy sposób weryﬁkacji.
Przykro nam, że aż 17 osób nie złożyło
kompletnych wniosków, choć nie były one
skomplikowane, a wystarczyło przedłożyć to,
co mieli Państwo w zasięgu ręki, czyli kserokopie dowodów osobistych i przyznanych już
decyzji lub orzeczeń o niepełnosprawności.
Tym bardziej nam przykro, bo wiemy, że
jednostki, w których można było pobierać
wnioski i je złożyć dołożyły wszelkich starań,
by Państwu ten proces ułatwić. Wszystkim
osobom zakwaliﬁkowanym do uczestnictwa
w projekcie serdecznie gratulujemy i życzymy
przyjemnego korzystania z dóbr techniki,
a dzieciom, by to „nowoczesne okno na
świat” przyczyniło się do lepszych wyników
w nauce, poszerzania horyzontów i zgłębiania
tajników wiedzy przy użyciu jeszcze jednej
pomocy, jaką jest komputer.
Uprzejmie informuję, że Lista Beneﬁcjentów Ostatecznych projektu oraz Lista
Rezerwowa wywieszone zostaną na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku, w budynku Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czerwieńsku oraz
w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Czerwieńsku oraz
zamieszczone na stronie internetowej
Gminy Czerwieńsk www.czerwiensk.pl.
Listy zostaną również podane do publicznej wiadomości w każdym Sołectwie
w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
/-/ Ewa Wójtowicz

Jeden etap rekrutacji, czyli utworzenie
Listy Beneﬁcjentów Ostatecznych został zakończony. Następnie Komisja Rekrutacyjna
pracowała nad stworzeniem Listy Rezerwowej. Na Listę Rezerwową automatycznie
zakwalifikowano te 10 wniosków, które
spełniały 2 pierwsze kryteria weryﬁkacji,
jednak ze względu na fakt, iż dochód na
osobę w rodzinie był najwyższy nie zakwaliﬁkowały się do uczestnictwa w projekcie
i nie uwzględniono ich w liście podstawowej.
Pozostałe 5 nazwisk wybrano w drodze
weryﬁkacji standardowej - na podstawie
weryﬁkacji każdego wniosku indywidualnie,
po zasięgnięciu opinii o potencjalnym Beneﬁcjencie Ostatecznym i w toku głosowania
całej Komisji. Utworzono Listę Rezerwową
składającą się z 15 osób.
Kwalifikacji na liście rezerwowej
(miejscowo) dokonano w oparciu o następujące kryteria :
1. Liczba dzieci uczących się w dniu składania wniosku (kryterium malejąco),
2. Orzeczenie o niepełnosprawności (kryterium malejąco),
3. Dochód na osobę w rodzinie (kryterium
rosnąco).
Dnia 7 grudnia 2012 r. odbyło się
ostatnie posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, której celem było utworzenie Listy
Beneﬁcjentów Ostatecznych oraz Listy
Rezerwowej uczestników projektu.
Komisja Rekrutacyjna informuje, że
weryﬁkacja i kwaliﬁkacja była procesem
bardzo trudnym dla każdego z jej członków.

Judo dla
przedszkolaków
W listopadzie rozpoczęła swoją działalność sekcja Judo dla najmłodszych, przy
K.S. Piast Czerwieńsk.
Godzinne treningi odbywają się dwa
razy w tygodniu. Są to zajęcia łączące gry
i zabawy oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe
z elementami akrobatyki i ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę oraz koordynację
dziecka. W naszych zajęciach wprowadzamy
elementy integracji sensomotorycznej oraz
ćwiczenia rozwijające koncentrację i pracę
mózgu małego dziecka. W „Funny Judo”
nie zapominamy także o elementach judo.
Uczymy bezpiecznie upadać unikając złamań oraz urazów głowy w życiu codziennym
- np. na lodzie na chodniku, jadąc na rowerze
i rolkach czy zjeżdżając na nartach. „Funny
Judo” wyrabia u dzieci umiejętność zdrowej
rywalizacji z zasadami fair play oraz uczy
pokonywać gorycz porażki. Oczywiście
stopień intensywności ćwiczeń dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci.
Zapraszamy na zajęcia, które odbywają się
w gościnnej sali MGOK-u!
P. Furdak
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Wycieczka do fabryki bombek
W listopadzie starszaki odwiedziły
największą w Polsce fabrykę szklanych
ozdób choinkowych, czyli bombek. Fabryka została założona w 1953 roku. Bombki
produkowane w fabryce są według starych

tradycyjnych metod. Wydmuchiwane ze
szklanej rury na wolnym ogniu oraz ręcznie dekorowane. Do srebrzenia bombek
wykorzystuje się prawdziwe srebro. W fabryce została wyprodukowana największa
bombka na świecie o średnicy 33cm,
została ona wpisana do Księgi Rekordów
Guinnesa. Podczas wycieczki przedszkolaki poznały cykl produkcyjny ozdób choinkowych podpatrywały, jak wygląda proces
powstawania bombek od wydmuchiwania
po dekorowanie oraz pakowanie. W trakcie
wycieczki dzieci miały także możliwość
zobaczenia przepięknych bombek o bardzo
skomplikowanych kształtach i kolorach.
Największą jednak atrakcją wycieczki było
własnoręczne dekorowanie i ozdabianie
bombek. Dla dzieci przygotowane były
bombki w różnych rozmiarach i kolorach
oraz specjalne farby i brokat. Bombki
były niepowtarzalne, widać było, że dzieci
miały ciekawe pomysły na pomalowanie
swoich bombek. Każda bombka na pewno
będzie wspaniałą ozdobą choinki, oraz
wspaniałą pamiątką z wycieczki.
21 listopada
Dzień Życzliwości i Uśmiechu
„Chcesz być szczęśliwym, pozwól by
inni byli z Tobą szczęśliwi”. Tego dnia
przedszkolaki przyłączyły się do obchodów Światowego Dnia Życzliwości
i Uśmiechu. Dzieci poznały ideę tego
święta, która ma służyć promowaniu
pokoju na całym świecie poprzez traktowanie drugiego człowieka z szacunkiem

i tolerancją. Dzień ten był wspaniałą okazją
do obdarowywania siebie nawzajem nie
tylko uśmiechem i miłym słowem ale także
drobnymi upominkami. Dzieci z grupy V
wręczały napotkanym przechodniom wykonane własnoręcznie kwiaty. Zaskoczeni
przechodnie odwzajemniali się szerokim
uśmiechem i miłym słowem.
Górnik w Przedszkolu
„Tam pod ziemią w ciemnym chodniku
wielu pracuje dzielnych górników. Ciężka
to praca człowieka, dzwonią kilofy, pot
z czoła ścieka. Gdy nam słoneczko zagląda do domu, górnik pracuje w kopalni
zmęczony. Za czarny węgiel i za sól białą
chwała górnikom dzielnym, wytrwałym”.
Do naszego Przedszkola zawitał
gość Pan Zbyszek – górnik z Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
z Zielonej Góry. Pan Zbyszek ubrany był
w piękny galowy mundur, na jego czapce,
która poprawnie nazywa się czako, lśnił
biały pióropusz. Nasz gość nawiązał świetny kontakt z przedszkolakami, które z ciekawością przysłuchiwały się opowiadaniu
o pracy górników i z zaciekawieniem patrzyły na strój galowy. Dowiedziały się, że
wszystkie złote elementy stroju górniczego

są symbolem słońca, którego promienie
pod ziemię nie docierają. Zapoznały się
z zagrożeniami wynikającymi z wydobywania nafty i gazu. Na zakończenie
spotkania każde dziecko otrzymało czapkę
górniczą (papierową) i zostały obdarowane
„słodką niespodzianką”. Przedszkolaki
podziękowały Panu Zbyszkowi wiązanką kwiatów i życzyły mu wszystkiego
dobrego z okazji zbliżającego się święta
górników „Barbórki”.
Andrzejkowe wróżby i nie tylko…
Andrzejki to jedne z tych nielicznych
świąt, w których zawarta jest cześć kultury
ludzkości i pamięć historii narodów, które
przetrwały i są wciąż kultywowane. Wigilia Św. Andrzeja to szczególny wieczór,
mający magiczną moc i uchylający wrota
do nieznanej przyszłości. Wiara we wróżby i przepowiednie to jedno, a okazja do
dobrej zabawy to drugie. Tak więc w ten
wyjątkowy wieczór, aby tradycji stało się
zadość, dzieci i ich rodzice (grupa IV) bawili się nie tylko żartobliwymi wróżbami,
ale i wspólnie tańczyli, pląsali, a także zajadali się pysznościami przygotowanymi
przez samych rodziców. Takie popołudniowe spotkania to doskonała okazja na
lepsze poznanie się, wymianę ciekawych
spostrzeżeń, ale przede wszystkim to
niezapomniane chwile, które z pewnością
na długo pozostaną w pamięci wszystkich
gości – i tych małych, i tych znacznie
większych. Nie pozostaje nic innego jak
wierzyć w spełnienie wróżb… oczywiście
tych dobrych.

Mikołajkowy festiwal
Hala Sportowa „Lubuszanka” w Czerwieńsku była areną Siódmego „Mikołajkowego
Festiwalu Tańca” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Taneczne „HIT”.
Miałam przyjemność poprowadzić
Festiwal, jako prezes Stowarzyszenia.
Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem a hala 8 grudnia wypełniła się
po brzegi. W prezentacji swych umiejętności wzięło udział około 300 tancerzy
z dwudziestu formacji tanecznych. Naszą
gminę reprezentował zespół z Czerwieńska, który trenuje w „Lubuszance” oraz
formacja z Nietkowa, działająca przy
Szkole Podstawowej w tej miejscowości.
Oprócz reprezentantów naszej gminy

w imprezie można było podziwiać popisy
taneczne dzieci i młodzieży z Zielonej
Góry, Łężycy, Sulechowa, Babimostu,
Kalska, Zaboru, Mirocina Dolnego, Lipinek Łużyckich oraz Żar. Tancerze prezentowali w swoich popisach różnorodne
style taneczne: hip hop, disco oraz taniec
współczesny. Jurorzy na I miejsce wyłonili reprezentację z Lipinek Łużyckich,
której puchar miałam zaszczyt osobiście
wręczyć. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe medale oraz dyplomy. Atrakcją dla publiczności były
pokazy akrobatyczne oraz
tańca brzucha. Zawodnicy
oraz publiczność bawili się
wspaniale. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji imprezy
a w szczególności Urzędowi Gminy i Miasta Czerwieńsk, panu Lubomirowi
Rotko, kierownikowi Hali
Sportowej „Lubuszanka”
oraz rodzicom tańczących

Singing is Fun
W Wojewódzkim Konkursie Piosenki Angielskiej „Singing is Fun” uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej z Nietkowa zajęli III miejse.W konkursie wzięło udział
ponad 90 uczniów szkół podstawowych z województwa lubuskiego.
W dniu 28 listopada 2012 roku w Sali
Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego odbyła się kolejna VI edycja Regionalnego Konkursu
Piosenki Angielskiej „SINGING IS FUN”.
Głównym organizatorem tegorocznej edycji
była Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Zielonej Górze. W konkursie wzięło
udział ponad 90 uczniów szkół podstawo-

wych z województwa lubuskiego. Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy: klasy
I-III (20 występów) oraz klasy IV-VI (33
występy). Młodzi wykonawcy przedstawili się jako soliści, duety i tria. „Singing
is Fun” stał się prestiżowym wydarzeniem
w naszym regionie. Konkurs odbył się pod
Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego Pani Elżbiety Polak.

dzieci. Serdecznie zapraszamy wszystkie
dzieci oraz młodzież na zajęcia taneczne
organizowane przez Stowarzyszenie Taneczne „HIT”. Szczegóły można znaleźć
pod numerem telefonu 660 882 156 oraz
na stronie internetowej www.klubhit.pl.
Hanna Paradowska

Jury oceniało prezentacje uczestników
biorąc pod uwagę następujące kryteria: Poprawność językowa Muzykalność, poczucie
rytmu Interpretacja Wrażenie artystyczne
Stopień trudności piosenki (dobór repertuaru) Naszą szkołę w kategorii klas I-III
reprezentowały: Aleksandra Kozłowska,
Monika Rzeszutek oraz Aleksandra
Pacyna, które za wykonanie „Deszczowej
piosenki" otrzymały III miejsce. W kategorii
klas IV- VI występowały: Patrycja Kotowska. Kornela Szczepaniak, Klaudia
Szymanowska, które na scenie śpiewały
i tańczyły utwór „Give”.
Gratuluję wszystkim wykonawcom wspaniałej i twórczej postawy na scenie.
Iwona Klamecka
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Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

INFORMACJE
Burmistrz Czerwieńska informuje, że Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, po zapoznaniu się ze
sprawozdaniem z badań nr OL-LBŚ-790/2012 i nr OL-LMiP1262/2012 próbek wody pobranych dnia 13.11.2012 r. z wodociągu publicznego Płoty o produkcji wody 100≤1000m3/d
w związku z interwencją na jakość wody w budynku mieszkalnym przy ul. Młyńskiej 1a w miejscowości Płoty z dnia
12.11.2012r. informuje, że w próbce wody o kodzie OL-1649
stwierdzono podwyższoną wartość mętności – 1,3 NTU przy
dopuszczalnej wartości 1 NTU.
MPS
• • •
Burmistrz Czerwieńska informuje, że Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze sprawozdaniami badań Nr OL-LBŚ-564/2012 z dnia 23.08.2012r. i Nr
OL-LBŚ-748/2012 z dnia 26.10.2012r. próbek wody pobranych
dnia 16.08.2012r. (kody próbek: OL-1167, OL-1168 i OL-1169)
i dnia 23.10.2012r. (kody próbek: OL-1574, OL-1575 i OL-1576)
z wodociągu publicznego w Nietkowie o produkcji 100≤1000m3/d
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
i nakazał „POMAK” Sp. z o.o. w Czerwieńsku:
1. zapewnić w w/w wodociągu wodę o właściwych parametrach
w zakresie wartości żelaza, manganu, mętności i zapachu, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 ze zm.),
2. w okresie warunkowej przydatności wody do spożycia utrzymać w wodzie z wodociągu wartość dla parametru zapach- akceptowalny, żelaza na poziomie nie przekraczającym 3000μg/l,
manganu do 200μg/l oraz mętności do 15 NTU.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze
ustalił termin wykonania pkt 1 i 2 do dnia 31.12.2012 roku.
MPS

Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz
szczęścia, radości i sukcesów mieszkańcom miasta
i gminy Czerwieńsk w Nowym Roku życzy
Samorząd Mieszkańców
Miasta Czerwieńsk
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia serdeczne życzenia
zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń oraz
wielu sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku 2013
Życzą dla wszystkich mieszkańców Nietkowa
Radni:
Kazimierz Ruszel,
Krzysztof Smorąg
oraz Sołtys z Radą Sołecką
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Jak skreślono ideę budowy mostu
w Pomorsku na wiele, wiele lat...
Uff, stało się
Głosami radnych PO i PSL (głosami 15*14) na wniosek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego,w dniu 19 Listopada 2012 r.
nie wpisano do Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego
budowy mostu w Pomorsku i remontu drogi 278 SulechówKrosno Odrzańskie.
W ten sposób Sejmik woj. lubuskiego zamknął „drogę” do
starania się o środki pomocowe na realizację tych zadań dla
wszystkich podmiotów samorządowych, a w szczególności dla
włodarzy Gmin: Czerwieńsk i Sulechów.
Tym samym pokazał mieszkańcom prawobrzeżnej Odry,
gdzie jest ich miejsce.
Zarząd Stowarzyszenia „Szansa na Życie”, który intensywnie działał na rzecz wpisania tych zadań do Strategii, tą drogą
pragnie szczególnie gorąco podziękować wszystkim tym, którzy
wspierali nas w tych działaniach, a szczególnie:
- Senatorom - Stanisławowi Iwanowi i Robertowi Dowhanowi,
za listy poparcia,
- Posłom Jerzemu Maternie i Bogusławowi Wontorowi za
takie same listy popierające nasze działania,
- Burmistrzom: Gminy i Miasta Czerwieńsk - Piotrowi Iwanusowi
i Miasta i Gminy Sulechów - Romanowi Rakowskiemu za aktywne
działanie i współpracę na rzecz wpisania tych zadań do Strategii,
- Staroście powiatu Zielonogórskiego - Ireneuszowi Plechanowi za okazaną pomoc.
Oraz radnym sejmiku woj. lubuskiego z PiS i SLD, a szczególnie Zbyszkowi Kościkowi, Robertowi Paluchowi i Edwardowi Fedko za aktywny udział i walkę na rzecz wpisania
budowy mostu w Pomorsku do Strategii.
Niestety, pomimo uzyskania tak szerokiej reprezentacji
oraz pozytywnych opinii Komisji budżetu oraz infrastruktury
sejmiku woj. lubuskiego, gdzie wniosek o wpisanie tych zadań
został przyjęty jednogłośnie, radni PO i PSL w głosowaniu na
Sesji podjęli decyzję o nie wpisywaniu tych zadań do Strategii,
tym samym przyznając, że ważniejsze jest dla nich stanowisko
partii do których należą, niż los ludzi, którzy głosowali na nich
z nadzieją, że reprezentując ich w Sejmiku, będą działać na ich
rzecz i poprawę ich warunków życia.
Tym Paniom i Panom, a szczególnie radnym z terenu powiatu zielonogórskiego: Pani Elżbiecie Polak, Panu Czesławowi
Fiedorowiczowi i Tadeuszowi Pająkowi, pragniemy powiedzieć, że będziemy o nich pamiętać, gdy nasze głosy będą im
potrzebne w następnych wyborach.
Trudno, stało się. Dziś musimy działać dalej, musimy starać się, by doprowadzić do końca pomysł wydłużenia pracy
promu w Pomorsku aby w okresie zimowym, móc mieć kontakt z Zieloną Górą i Czerwieńskiem nie tylko między godz.
8 – 16, a znacznie dłużej.
Na dziś mamy potwierdzony udział finansowy Gmin:
Czerwieńsk i Sulechów przy realizacji tego zadania, ale stanowisko Zarządu Dróg Wojewódzkich budzi wiele wątpliwości,
albowiem pomimo deklaracji, że w przypadku partycypacji
ﬁnansowej gmin przy realizacji tego zadania, wpisze to zadanie
do swojego budżetu, to obecnie zaczął się wycofywać ze swoich
obietnic. Mamy nadzieję, że uda nam się wspólnie z Burmistrzami Czerwieńska i Sulechowa doprowadzić to zadanie do
szczęśliwego zakończenia.
Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia „Szansa na Życie”

Świecą bez prądu
Przewodowego. Właśnie trwa test dwóch solarnych latarni parkowych,
jakie Gmina zakupiła i ustawiła przy ulicy Kukułczej w Czerwieńsku.
Są wysokie na 4m i mają ładowany
przez panel słoneczny akumulator. Świecą
do 10 h na dobę – a steruje tym programowalny wyłącznik zmierzchowy. Źródłem
światła jest 8W LED (700 Lm), który daje
(łatwo sprawdzić) wystarczająco dużo
światła. I jeśli spełnią się oczekiwania
inwestora i mieszkańców, może już niedługo pojawią się następne takie latarnie
w różnych potrzebnych mieszkańcom
gminy miejscach.
Kosztowały (w promocyjnej cenie,
z dostawą i montażem) 12 tys. zł i mają
dwa lata gwarancji oraz europejskie
certyﬁkaty. Są polskie – producentem
jest Solar Solution z Żagania. A gdzie

tu oszczędność? Przede wszystkim
są one bezobsługowe i nie wymagają
prądu (z sieci). Nie potrzebują też
projektu, uzgodnień i pozwolenia na
budowę sieci zasilającej. Czyli można
je stawiać wszędzie, byle na własnym
terenie. A dokumentacja na postawienie
nawet jednej lampy, z mapami do celów
projektowych i powykonawczą, to kilka
tysięcy zł (kto coś budował, oczywiście
legalnie, to wie). Plus koszt i montaż
lamp i oczywiście samej sieci zasilającej. Tak więc supernowoczesność nie
musi być droga, w wręcz może okazać
się tańsza i mniej wymagająca w użytkowaniu.
D. Grześkowiak

Jest taki KTOŚ
Życie w trudnych czasach nie oznacza, że myślimy tylko o własnych korzyściach, o swoim dobru. Wokół jest wielu ludzi, którzy potrafią dostrzec
innych i podzielić się tym, co mają. Należy do nich pan ROBERT RABIKO
z Drzonkowa.
Leśniowska szkoła cieszy się sympatią pana Roberta, który doskonale zna
jej potrzeby i ściśle współpracuje z p.
dyrektor Moniką Stolińską, starając
się dopomóc w ich rozwiązaniu. Lista
darów wspomagających funkcjonowanie szkoły jest imponująca. Pan Robert
Rabiko wielokrotnie sponsorował
słodycze, nagrody i fanty na konkursy
i imprezy dla dzieci. Był fundatorem
głównej nagrody – roweru – na loterii
fantowej. Z własnych środków wyposażył gabinet logopedyczny oraz doposażył bibliotekę w komputer i kolorową
drukarkę.
Dzięki jego dofinansowaniu przed
szkołą pojawiły się ławki, a tereny
zielone wzbogaciły się o różnorodne
krzewy. To jeszcze nie wszystko.
W ostatnich dniach do gabinetu informatycznego trafił bardzo kosztowny
sprzęt: wielofunkcyjna, profesjonalna, ksero – drukarka, dzięki której
uczniowie poznają znacznie więcej

możliwości technik informatycznych
niż dotychczas.
Pana Roberta możemy nazwać Duchem Opatrznościowym leśniowskiej
szkoły. Dzięki niemu dzieci wyjeżdżały na atrakcyjne wycieczki, bo to
on je dofinansowywał. Ofiarowywał
pieniądze na nagrody na zakończenie
roku szkolnego. Sfinansował zakup
ośmiorga drzwi do pomieszczeń sanitarnych.

Pomoc pana Roberta Rabiko jest
nieoceniona. Doceniamy jego gest.
Staramy się odwdzięczyć jak tylko
umiemy: przede wszystkim szczerym
uśmiechem i sercem. Pana Roberta
wielokrotnie społeczność szkolna
uhonorowała statuetką „Przyjaciele
Szkoły” i dyplomami z podziękowaniami. Jest naszym gościem honorowym na uroczystościach i imprezach
szkolnych.
Patronem naszej szkoły jest znany z życzliwości do dzieci Kornel
Makuszyński. Czyżby duch jego
wrażliwości objawił się w osobie pana
Roberta Rabiko? Co Pan na to Panie
Robercie? Niech Pan nie odpowiada.
Niech to pozostanie tajemnicą i Pana,
i K. Makuszyńskiego. A my – dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy!!!
ABat

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego
Nowego Roku wszystkim mieszkańcom Gminy Czerwieńsk
składają radni Powiatu Zielonogórskiego:
Jacek Gębicki,
Sławomir Baranowski,
Krzysztof Romankiewicz.
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Polubić historię
W ramach projektu „Szybciej, dalej i w górę” w trzech ostatnich miesiącach
w szkołach podstawowych w Czerwieńsku i Nietkowie prowadzone były zajęcia
z kółka historyczno – regionalnego. Uczestnicy włączyli się w przygotowania
wielu ciekawych imprez oraz podjęli się realizacji szeregu interesujących działań,
odnoszących się do historii Polski i regionu. Warto je przedstawić Czytelnikom
naszego lokalnego miesięcznika.
9 października uczniowie szkoły
podstawowej w Czerwieńsku udali się na
wycieczkę regionalną do Nietkowa. Mogli tutaj poznać historię tej miejscowości,
zwiedzając park i Arboretum. Dowiedzieli
się także o projekcie „Szlakiem Rothenburgów”, mającym na celu odrestaurowanie tych miejsc i uchronienie ich przed
dalszymi zniszczeniami. 9 dni później
podobną lekcję historii odbyli uczniowie
ze szkoły podstawowej w Nietkowie.

13 października 2012 roku uczniowie
ze szkoły w Nietkowie biorący udział
w projekcie SDW uczestniczyli z kolei
w niezwykle ciekawym spotkaniu z panią
Ericką Schirmer oraz panami Friedhelmem Schulzem i Helmutem Kirschke,
którzy tak jak pani Ericka w młodości
mieszkali w Nietkowie. Wspólnie przygotowaliśmy zestaw pytań. Zaproszeni
goście opowiadali o dawnych dziejach
miejscowości i okolic. Była to ponad
dwugodzinna lekcja „żywej” i niezwykle interesującej historii. Nie byłaby ona
możliwa do zrealizowania, gdyby nie
olbrzymia pomoc i życzliwość p. Tomasza Zbieskiego, tłumaczącego całość
spotkania, oraz p. Marcina Gorzelanego,
który wykonał dokumentację fotograﬁczną i ﬁlmową.
9 listopada 2012 roku, w przededniu
Narodowego Święta Niepodległości,
uczniowie klasy V a oraz uczestnicy projektu SDW z Czerwieńska przygotowali
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kotyliony narodowe, zgodnie ze wzorem
i na prośbę prezydenta Bronisława Komorowskiego. Zostały one wręczone
pracownikom urzędu miasta, ZEAO oraz
dyrekcji naszej szkoły, z apelem o przybycie w niedzielę 11 listopada pod Pomnik
Pamięci w Czerwieńsku.
Najciekawszym wydarzeniem w szkole podstawowej w Czerwieńsku okazał
się „Tydzień Patriotyzmu”, realizowany
w dniach od 13 do 16 listopada, przygotowany przez uczniów z klasy V a i ich
rodziców, uczestników kółka historyczno
– regionalnego oraz nauczycieli w osobach: p. Jolanty Rzeszuto, p. Moniki
Szymańskiej, p. Bożeny Wesołowskiej,
p. Macieja Rutkowskiego i p. Marcina
Gorzelanego. W poniedziałek 12 listopada dokonaliśmy oceny gazetek ściennych, których tematyka związana była
z Narodowym Świętem Niepodległości.
Po południu rodzice i uczniowie z klasy
V a dokonali zmiany wyglądu wnętrza
szkoły na przypominające z czasów
rozbiorów. Rano 13 listopada uczniowie,
którzy przybyli do szkoły, zobaczyli
porozwieszane czarne łańcuchy, napisy
w języku niemieckim oraz gazetki na
holu szkolnym, mówiące o traktowaniu
Polaków przez zaborców. Na przerwach
można było wysłuchać patriotycznych
pieśni oraz obejrzeć prezentację mul-

timedialną, ukazującą polską drogę do
niepodległości. O godzinie 10.35 do
szkoły przybył gość szczególny – Józef
Piłsudski, w którego postać wcielił się
uczeń klasy V a – Mateusz Badecki.
Wygłosił on trzy mowy, przerywane niepodległościowymi okrzykami i pieśniami patriotycznymi. Na koniec odwiedzin
rozkazał uczestnikom spotkania zerwać
łańcuchy, które symbolizowały zniewoloną Ojczyznę. W kolejnych dniach
uczniowie rozwiązywali rebusy, quizy
i krzyżówki, poświecone niepodległości
Polski, wspólnie malowali plakaty, których tematyka mówiła o naszej Ojczyźnie oraz uczestniczyli w akcji „Lubię
czytać książki historyczne”. Szczególne
podziękowania kieruję pod adresem
rodziców uczniów z klasy V a, którzy
z ogromnym zaangażowaniem pomogli
w przygotowaniach.
Podejmowane w październiku i listopadzie działania należy uznać za udane,
dające uczniom możliwość poznania zarówno historii Polski jak też tej najbliższej
naszemu sercu małej Ojczyzny.
Przemysław Góralczyk

Święta coraz bliżej
Czwartkowy poranek 6 grudnia 2012 roku przywitał nas wspaniałą zimową pogodą.
Droga do Gimnazjum usłana była śnieżną pierzyną, po której wędrował zastęp
Mikołajów.
Nie tylko aura i data sprawiły, że
dzień ten był szczególny dla gimnazjalistów. W tym roku Mikołaj patronował
obchodom Dnia Języków Obcych.
W ramach tego wydarzenia nauczyciele
języków obcych zorganizowali konkurs piosenki obcojęzycznej o Czapkę
Świętego Mikołaja, konkurs na kalendarz adwentowy oraz konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.
Konkursowe zmagania nie zaburzały
przebiegu zajęć lekcyjnych, gdyż odbywały się w trakcie przerw. Świąteczną
atmosferę podkreślała muzyka, wystrój
oraz wypieki z kawiarenki Smakołaj.
O dodatkową atrakcję zadbał Samorząd
Szkolny wprowadzając zasadę, iż osoba w czerwonej czapce to osoba w tym
dniu niepytana.

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpiło
na długiej przerwie. W konkursie piosenki
obcojęzycznej I miejsce zajęła Mirela
Sleboda z klasy
Ia za wykonanie
utworu pt. „Mistletoe”. II miejsce wyśpiewała
klasa IIIa, a na
trzeciej pozycji
uplasowała się
Hania Wojtasińska z klasy
Ia. Wyróżnienia
powędrowały do
Adrianny Feszter z IIa i Kingi
Wojdyły z IIc
oraz do klasy

IIIc. W konkursie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych zwyciężyła Marika
Zarzycka z klasy Ic. Najpiękniejszy kalendarz adwentowy wykonała zaś Daria
Majewska z klasy IIc.
Wszystkim osobom zaangażowanym
w organizację Dnia Języków Obcych
serdecznie dziękujemy! Coraz bliżej
święta… oby był to dla wszystkich czas
pełen życzliwości, rodzinnego ciepła
i radości.
Nauczyciele języków obcych

Warto inwestować
w finansową edukację najmłodszych
Czy o pieniądzach, a szczególnie o ich wydawaniu można mówić w atmosferze rozrywki i zabawy? Wielu dorosłych odpowie,
że nie, szczególnie teraz, kiedy „dopadł nas kryzys”.
Na szczęście nasi milusińscy są innego
zdania. Pragnąc bowiem kształtować
w młodych umysłach umiejętności z zakresu gospodarowania pieniędzmi, w tym
także ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy też oszczędzaniu, Publiczna
Szkoła Podstawowa w Nietkowicach
przystąpiła do ogólnopolskiego Programu
„Od grosika do złotówki”. Wynikające
z niego działania adresowane są do uczniów klas II i III szkoły podstawowej.
Podczas 10 miesięcy dzieci nabywają
praktyczne umiejętności gospodarowania ﬁnansami. Dzieje się to zawsze w
miłej, opartej na zabawie atmosferze.
Uczniowie odbywają bowiem podróż
z przewodnikiem – Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie.
W czasie jej trwania zdobywają określone
umiejętności – rozpoznawania pieniędzy,
liczenia ich, umiejętnego wydawania lub
zyskownego oszczędzania. Poznają zatem
podstawy edukacji finansowej. Każdy

z adeptów tej niełatwej sztuki otrzymuje
własny „Dziennik podróży”, w którym
dokumentuje realizację poszczególnych
zadań. Należy nadmienić, iż poziom materiałów przygotowanych przez twórców
projektu jest imponujący.
Wdrażanie programu stanowi także
okazję do podejmowania przez rodziców
i nauczycieli skorelowanych działań w zakresie edukacji ﬁnansowej najmłodszych.
Uczniowie wracają do domu i proszą
opiekunów o rozmowę na temat związany
z treścią zajęć, umieszczony dodatkowo
na otrzymanej naklejce. W ten sposób
obalony ma zostać dość powszechnie występujący mit, że o ﬁnansach rozmawiać
nie wypada.
W roku szkolnym 2012/2013 kontynuowano cykl galaktycznych podróży.
Wrzesień poświęcono „Grosikowym
wspomnieniom”, a październikowa „Galaktyka Oszczędzania” pokazała milusińskim, czym jest oszczędzanie w praktyce,

z czego warto zrezygnować, aby świnka
– skarbonka nie była wciąż pusta.
W czasie trwania kursu dzieci posługiwały się takimi pojęciami jak: waluta, awers,
rewers, budżet domowy, deﬁcyt, lokata
terminowa, karta płatnicza. Zgłębianiu
wiedzy ﬁnansowej towarzyszyła piosenka
„Od grosika do złotówki”.
Podsumowanie programu nastąpiło podczas imprezy „Grosikowe wędrówki”
(05.12.2012 r.). Zaproszono rodziców
oraz uczniów. Zabawy, gry i konkursy
poprowadzi wolontariuszka Luiza Streit
– Gwóźdź.
Nawiązując do tytułu artykułu, warto
przytoczyć polskie przysłowie „Czym
skorupka za młodu nasiąknie, tym na
starość trąci”. Im szybciej nauczymy
młode osoby umiejętnego gospodarowania pieniędzmi, tym większą mamy
szansę na to, że wyrosną oni na mądrych,
przedsiębiorczych konsumentów.
Lucyna Gwardiak, Paulina Gajna
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SZCZYPTA
kultury
Czerwieńsk

Cantilena
w zielonogórskiej
filharmonii
Także 8 grudnia w Filharmonii Zielonogórskiej odbył się koncert zatytułowany„ Donata swojskie klimaty czyli
Lubuskie wzruszenia”.

Nietków
Wiejski Dom Kultury w Nietkowie od
jakiegoś czasu wiedzie prym jako najaktywniejsza ze wszystkich placówek
wiejskich w naszej gminie.
Prężnie działają sekcje taneczne
(hip hop, bellydance, cheerleaderki),
plastyczna oraz teatralna. Przy domu
kultury funkcjonują dwa zespoły śpiewacze: Malinki oraz Nietkowianki,
a także młodzieżowy zespół wokalno
- instrumentalny „Rezonans”. Opie-

Donat Linkowski jest dziennikarzem
Radia Zachód i szczególnie bliski jest mu
lubuski folklor. Do udziału w koncercie
Pan Donat zaprosił siedem lubuskich zespołów, wśród których znalazła się nasza
czerwieńska Cantilena. Dla zespołu,
wystąpienie na tak prestiżowej scenie,
wśród najlepszych lubuskich zespołów
ludowych i śpiewaczych było wielkim
zaszczytem i wyróżnieniem.
Dodać należy, że piosenka zespołu
Cantilena, zatytułowana „Śpiewaj
i tańcz” (sł. Beata Kaszewska, muz.
Piotr Paderewski) znajduje się na
liście przebojów Radia Zachód „Na
swojską nutę”. Gorąco zachęcamy do
głosowania, z przyjemnością ogłaszając,
że Cantilena jest na
pierwszym miejscu.
Głosowanie odbywa
się za pomocą internetu na stronie: http://
www.zachod.pl/, zakładka „audycje” ->
folklor lubuski.

kunka i zarazem instruktorka Marta
Maciejewska co rusz zaskakuje pomysłowością i kreatywnością. Tegoroczne
Andrzejki były pełne humoru i świetnej
zabawy. Wróżka Szeherezada i Jamilla
wróżyły z kart, fusów i „kości” - kto
chciał mógł się dowiedzieć jaka czeka
go przyszłość Tradycyjnie odbyło się
lanie wosku przez dziurkę od klucza,
a na koniec odbył się andrzejkowy
taniec. Zabawa była przednia, a pani
Marta już przygotowuje kolejne wydarzenie jakim będzie wigilia w dniu
18 grudnia dla wszystkich, którzy
angażują się w działalność kulturalną
w Nietkowie.

Mikołajki
W sali widowiskowej domu kultury,
w dniu 8 grudnia odbyło sie spotkanie
z Mikołajem w ramach projektu systemowego „Działania na rzecz integracji
społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego”, współﬁnansowanego ze
środków Unii Europejskiej, budżetu państwa, budżetu Powiatu Zielonogórskiego

i Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. W ramach projektu, dla dorosłych odbyły się warsztaty
traktujące o trudnościach wychowawczych,
natomiast dzieci i młodzież zaproszono do
wspólnych zabaw z Mikołajem.

Ciepłych i radosnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz
wszelkiej pomyślności
w życiu zawodowym
i prywatnym
w Nowym Roku życzy
Dyrekcja
oraz pracownicy
Ośrodka Kultury
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Sudoł
„Nie święci garnki lepią” doszli do
wniosku mieszkańcy Sudołu i korzystając z oferty pani sołtys oraz nowo
wyremontowanej świetlicy wiejskiej
ochoczo przystąpili do tworzenia niezwykłych dzieł z gliny na warsztatach
ceramicznych. Chętnych było sporo,
a rozpiętość wiekowa uczestników war-

sztatów cieszyła organizatorów; poprzez
takie właśnie inicjatywy najpiękniej
integrują się pokolenia.
Świetlica wiejska w Sudole, choć
działa od niedawna, już dała się poznać
jako jedna z najprężniej działających placówek. Nowy opiekun obiektu Krystian
Przychodzki bardzo zaangażował się w
działalność kulturalną na terenie swej rodzinnej wsi. W odremontowanej placówce
odbywają się zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczne,
a już wkrótce - jeśli tylko
znajdą się chętni - będzie
można skorzystać z nauki
języka angielskiego. Ostatnia
impreza - rodzinne mikołajki
- także była niezwykle udana.
Wspólnie wyrabiano wianki
i ozdoby świąteczne pod
bacznym okiem mieszkanek
Sudołu, które od lat zajmują
się tym rzemiosłem. Teraz

była okazja, aby podzielić się własną wiedzą i doświadczeniem z młodszymi. Przy
wspólnym poczęstunku mile spędzono
mikołajkowy wieczór.
Działalność kulturalna w Sudole jest
pięknym przykładem współpracy pomiędzy instytucją kultury a Radą Sołecką oraz
radną Sudołu i dowodem na to, że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie wzbudzić
wiele pięknych inicjatyw.

Nuda? To nas nie dotyczy!
Tak mogą stwierdzić uczniowie Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim,
którzy czynnie włączają się do akcji społecznych, a także inicjują własne.
Ostatnie tygodnie dostarczyły wszystkim wielu wrażeń. Na zajęciach dydaktycznych dzieci nabywały potrzebnej
wiedzy i umiejętności, a po zajęciach…
też się uczyły! Uczyły się, że warto być
pożytecznym, wrażliwym na potrzeby
innych a także zaspokajały potrzeby
przeżyć artystycznych - brały udział
w porankach muzycznych z zielonogórską
Filharmonią, wyjeżdżały do kina, oglądały przedstawienia teatralne, organizowały
wystawę plastyczną „Jedz owoce, pij mleko”, pod opieką p. Patrycji Frączak.
W szkole praca wre. Zespół redakcyjny, który prowadzi p. Milena
Bohuszewicz, wydaje gazetkę szkolną
„WIEŚCI Z WIATRAKA” w języku polsko – niemieckim. To doskonały sposób
na czynne posługiwanie się językiem
obcym i dla „redaktorów”, i dla młodych
czytelników!
Klasy rywalizują ze sobą sprzedając
smaczne ciasta i zarabiając na własne
potrzeby. Uczą się przez to planowania
czynności i gospodarności. Włączyły się
także do zarobkowego zbierania kasztanów, nakrętek i baterii. Obecnie, jak
w wielu polskich szkołach, biorą udział

w akcji „Góra grosza”. Zebrane pieniążki
przekażą na potrzeby innych dzieci, a najbardziej pomysłowa klasa, która zbierze
najwięcej, otrzyma słodki upominek.
Szkoła dba o rozwój ﬁzyczny uczniów. Oprócz lekcji wf dzieci pod opieką
p. Anety Żuk wyjeżdżają na halę sportową do Zielonej Góry. Sprawność ﬁzyczna
wzrasta, co zaowocowało m. in. zajęciem
I m. przez dziewczęta w unihokeju na
zawodach w Drzonkowie i zakwaliﬁkowaniu się drużyny do dalszych rozgrywek
w Babimoście.
Maluchy p. Marty Dragon, tu warto
podkreślić, że prawie wszystkie sześciolatki, zostały uroczyście przyjęte
w poczet uczniów szkoły. Pani dyrektor,
Monika Stolińska, pasując ich wielkim
ołówem, nie miała wątpliwości, że na to
zasłużyli.
Swoje urzędowanie zakończył stary
Samorząd Uczniowski. Na nową kadencję
został wybrany nowy odmłodzony. Jego
przewodniczącą została Kasia Kaczmarek z klasy V.
Cieszymy się z sukcesu Dominika
Zastawnego z klasy II, który pod opieką p. Patrycji Frączak wziął udział

w wojewódzkim konkursie plastycznym
Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej Górze pt. „Mój dzień
z dziadkiem i babcią” i zajął II miejsce.
Brawo Dominik!
Nieodmiennie w pracę szkoły angażują się leśniowscy rodzice. Staje się tradycją szkoły, że przygotowują mikołajki.
Jakie niespodzianki czekają na dzieci, to
okaże się 6 grudnia!
Warto jeszcze wspomnieć, że dzięki
szkole, „Gazeta Lubuska” dociera do wielu domów w naszych miejscowościach.
Zyskują na tym ci, którzy taniej mogą kupić sobotnie wydanie najpopularniejszego
dziennika regionalnego i szkoła, która
przy okazji zarabia na własne potrzeby.
Tak więc widać, że w szkole dużo
się dzieje, że jest otwarta na potrzeby
uczniów i środowiska, że zaspakaja
w dużej mierze potrzeby młodziutkich
mieszkańców naszej gminy. Warto tylko
dostrzec jej możliwości i skorzystać
z bogatej oferty, bo przecież… to ci
młodzi będą w przyszłości gospodarzami tych ziem!
ABat
nr 245 • 12.2012

U NAS

17

A oni biegają
Zbliżający się koniec roku, coraz bliższe święta a nawet niezbyt sprzyjająca aura
nie zniechęcają pasjonatów biegania do uprawiana ulubionej dziedziny sportu.
W Legnickim Biegu Niepodległości – 9 listopada, Michał Kowalski
(MichNET Ronin Czerwieńsk) był 21
w kategorii M30 z czasem 0:25:39, natomiast Jacek Jędro (Czerwieńsk) był 22
(kategoria M40) z czasem 0:33:07. Bieg
odbył się na trasie 5,5 km i zgromadził
200 zawodników.
W XXIV Goleniowskiej Mili Niepodległości i Biegu Gaz – System s.a., 11 listopada, Michał Kowalski zajął 69 miejsce w kategorii M30 z czasem 0:44:52. Na
tej liczącej 10 km trasie, w Goleniowie,
wystartowało 615 zawodników.
Z kolei na X Jubileuszowym Półmaratonie Świętych Mikołajów, w Toruniu,
2 grudnia stawiło się prawie 2500 biegaczy. Michał Kowalski zajął 78 miejsce
w kategorii M30 z czasem 1:49:04, natomiast Jacek Jędro był 68 w kategorii
M40 z czasem 2:11:46.

Dla uzupełnienia informacji z poprzedniego numeru U nas – Jacek Jędro zajął
68 miejsce w kategorii M40 (2:12:49)
w II Półmaratonie w Szamotułach
(21 października, 800 zawodników).
Hala Sportowa „Lubuszanka” była
areną (8 grudnia) Mikołajkowego Festiwalu Tańca Hip – hop i Disco, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Taneczne
HIT. Natomiast w dniach 14 – 15 grudnia
będzie gościć IX Turniej Gwiazdkowy
w Halowej Piłce Nożnej.
A najbliższą imprezą sportową, już
w Nowym Roku (12 stycznia) będzie X
Turniej Piłki Siatkowej o puchar Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców
Miasta Czerwieńska, do którego zapisy
jeszcze trwają.
D. Grześkowiak

Sport szkolny...
Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku
była organizatorem gminnych rozgrywek
w koszykówce dziewcząt i chłopców.
Zawody odbyły się 22 listopada w Hali
Sportowej „Lubuszanka”. Uczestniczyły
w nich ekipy z Czerwieńska i Nietkowa.
Po bardzo zaciętych i wyrównanych
pojedynkach zwyciężyły drużyny z Czer-

wieńska - dziewczęta 47:18 i chłopcy
19:14.
Z kolei 4 grudnia uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku
reprezentowali naszą gminę na zawodach ośrodkowyh w koszykówce, które
odbyły się w Przylepie. Dziewczęta co
prawda przegrały z gospodarzami i zajęły

…i gimnazjalny
W dniu 30 listopada w Przylepie
odbyły się ośrodkowe mistrzostwa
dziewcząt w koszykówce. Reprezentacja naszego Gimnazjum spisała się
bardzo dobrze zajmując drugą lokatę
premiowaną awansem do rozgrywek powiatowych, ulegając jedynie
gospodarzom po bardzo zaciętym
meczu.
Patrząc na grę naszej drużyny,
mogę stwierdzić że mamy pełne zapału
i energii młode zdolne zawodniczki,
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jednak żeby powalczyć w dalszych
etapach rozgrywek oraz w innych
dyscyplinach, czeka nas bardzo dużo
pracy nad umiejętnościami technicznymi oraz grą zespołową. A oto skład naszej reprezentacji: Weronika Durka,
Weronika Zaremba, Sylwia Woch,
Daria Biernacka, Daria Śniegowska,
Justyna Wojciechowska, Klaudia
Juszczak, Anna Zdyb i Paulina Jaraczewska. Gratulacje!
P. Furdak

X Turniej
Piłki
Siatkowej
12 stycznia 2013 roku Samorząd
Mieszkańców Miasta Czerwieńsk
wspólnie z halą sportową „Lubuszanka” organizuje jubileuszowy X Turniej
w piłce siatkowej o puchar przewodniczącego SMM.
Rozpoczęcie turnieju: godzina 9.00
Miejsce rozgrywek: Hala sportowa
„Lubuszanka”.
Zgłoszenia drużyn do 7 stycznia
przyjmują:
- Hala Sportowa „Lubuszanka”,
tel. 68 321 90 19
- Tadeusz Skowroński, tel. 6-7 343 232
- Zygmunt Świniarek, tel. 698 177 800
Sekretarz SMM Czerwieńsk
Wiesław Kwaśniewski

II miejsce, ale awansowały do zawodów
powiatowych. W trudniejszej sytuacji
byli chłopcy, ponieważ musieli walczyć
z drużynami, których gracze trenują
w klubie sportowym „Zastal”. Dzielnie
się spisywali, jednak zajęli IV miejsce.
Im i dziewczętom dziękujemy za ambitną grę i życzymy powodzenia, również
w piłce ręcznej, której rozgrywki odbędą
się niebawem.
B. Oleszek, D. Siemaszko

Jubileusz 50-lecia
Złote Gody małżeńskie świętowało w tym roku 11 par z miasta i gminy Czerwieńsk.
Przykładem lat ubiegłych szanownych jubilatów w ich domach odwiedził Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus, który wręczył medale
przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej, oraz kwiaty i drobne
upominki. Złożył też odznaczonym
serdeczne gratulacje oraz najlepsze
życzenia pomyślności i szczęścia
w życiu rodzinnym.

Gratulujemy Wam drodzy Jubilaci
dochowania małżeńskich ślubów i dbałości o Wasze rodziny. Z okazji doczekania tak pięknego jubileuszu, prosimy
przyjąć serdeczne gratulacje i wyrazy
najwyższego uznania za stworzenie
szczęśliwego związku. Jednocześnie
życzymy, by kolejne lata były pogodne
i szczęśliwe, aby każdego dnia trosk
i kłopotów było jak najmniej, a jak

Złote Gody świętowali Państwo:
1. Genowefa i Władysław Bubieńczyk z Nietkowic,
2. Alicja i Henryk Frydrych z Czerwieńska,
3. Jadwiga i Kurt Jezierscy z Sycowic,
4. Janina i Kazimierz Kłos z Nietkowa,
5. Stanisława i Michał Lechniak z Czerwieńska,

najwięcej zdrowia, zadowolenia i pogody ducha.
Dorota Rutkowska
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

6. Jadwiga i Tadeusz Masłowscy z Leśniowa Małego,
7. Janina i Piotr Paproccy z Czerwieńska,
8. Władysława i Józef Pieczarka z Dobrzęcina,
9. Janina i Aleksander Słabolepszy z Czerwieńska,
10. Anna i Witold Sobańscy z Leśniowa Wielkiego,
11. Zoﬁa i Kazimierz Topolscy z Nietkowa.
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Prawidła życia, czyli Korczak współcześnie

