21. Finał

WOŚP w Nietkowie
czytaj str. 16

w grudniu
04.12. – Burmistrz Piotr Iwanus gościł w czerwieńskim ratuszu Burmistrza Sulechowa Romana Rakowskiego. Tematem
spotkania było funkcjonowanie Gimnazjum w Pomorsku.
05.12. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Komendantem
Miejskim Policji w Zielonej Górze. Tematem spotkania była
organizacja imprez masowych.
06.12. – na terenie 4 Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku odbyła się uroczystość z okazji powitania żołnierzy
uczestniczących w misji KFOR. W uroczystości uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
08.12. – w sali Filharmonii Zielonogórskiej odbył się koncert pt. „Donata swojskie klimaty, czyli lubuskie wzruszenia”.
W koncercie wystąpił zespół Cantilena z Czerwieńska.
08.12. – Hala Sportowa „Lubuszanka” w Czerwieńsku była
areną VII Mikołajkowego Festiwalu Tańca Hip-hop i Disco.
Organizatorem festiwalu było Stowarzyszenie Taneczne HIT.
10.12. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego.
11.12. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w Konwencie
Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów, który odbył się w Kargowej.
12.12. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku.
13.12. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z prezesem Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej w sprawie współpracy
w zakresie tworzenia obszaru intermodalnego.
13.12. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
14.12. – w auli czerwieńskiego ratusza odbyła się konferencja,
która była podsumowaniem dwuletniej realizacji programu
„Szybciej, dalej i w górę, wysoka jakość oświaty w Gminie
Czerwieńsk”.
14-15.12. – w Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku
odbył się IX Turniej Gwiazdkowy w Halowej Piłce Nożnej.

17.12. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
18.12. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyła
się debata nad Założeniami Umowy Partnerstwa na lata 20142020. W debacie uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
20.12. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w posiedzeniu
Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zielonej
Górze.
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21.12. – w Czerwieńsku odbyła się jubileuszowa, XX parafialna Wigilia dla ludzi starszych i samotnych. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: ks. Józef Tomiak (jeden z inicjatorów
parafialnej Wigilii) oraz Eleni (popularna polska piosenkarka
greckiego pochodzenia).
27.12. – Przewodniczącemu Rady Miejskiej przedłożono dokumenty potwierdzające formalne utworzenie Klubu Radnych
Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Klub Radnych Niezależnych
liczy 8 radnych, działa w ramach Rady Miejskiej w Czerwieńsku i został utworzony w trybie określonym w Statucie Gminy
Czerwieńsk. Przewodniczącym klubu został radny Krzysztof
Smorąg.
28.12. – odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie zmian
budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2012; w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2023;
w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej dla Gminy
Zielona Góra; w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań
finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok
2013; w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2023; w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2013; w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2013-2015; w sprawie Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego na lata 2012 – 2015 dla Gminy Czerwieńsk; w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Promocji
Zdrowia w Gminie Czerwieńsk na lata 2013 – 2015; w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2013 – 2018; w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Będów; w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży
lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych
budynku i prawie własności gruntu zbywanego na rzecz najemcy
w trybie bezprzetargowym; w sprawie wyrażenia poparcia dla
uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania
do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; przyjęcie apelu
w sprawie rozszerzenia listy projektów kluczowych zamieszczonej w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego do
roku 2020 o zadanie dotyczące budowy mostu drogowego na
rzece Odrze w miejscowości Pomorsko, Gmina Sulechów oraz
przebudowę drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Szklarki
Radnickiej do Sulechowa; w sprawie przyjęcia planu pracy
Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2013 rok; w sprawie przyjęcia
planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku na
2013 rok; w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela
do Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin.
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Co
słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Witam Panie burmistrzu. Widziałem wczoraj wieczorem, że
ozdoby świąteczne na budynku ratusza
już nie świecą, więc pewnie nieodwołalnie wchodzimy w brutalną rzeczywistość
dnia codziennego. Dobrze zaczął się ten
trzynasty rok XXI wieku?
Piotr Iwanus: Istotnie ozdoby bożonarodzeniowe straciły już na aktualności
i zaczął się kolejny rok budżetowy, ale
zanim porozmawiamy o sprawach bieżących, chciałem słów kilka poświęcić
nowej w Czerwieńsku tradycji, chociaż
jej korzenie sięgają w odległą
przeszłość, a związane są
z przywróconym Polakom
świętem Trzech Króli. W poniedziałek 7 stycznia przywędrował pod ratusz orszak
kolędników i wspólnie z naprawdę sporą rzeszą mieszkańców śpiewaliśmy nasze
najpiękniejsze na świecie
polskie kolędy. Było to wspaniałe, wzruszające przeżycie.
Mam nadzieję, że to wspólne
kolędowanie wejdzie na stałe do naszej
gminnej tradycji. Przynajmniej bardzo
bym tego chciał. O ile przeszczepione na
polski grunt święto halloween jest takim
trochę małpowaniem zachowań raczej
dość obcym naszej kulturze, to wspólne
kolędowanie jest czymś naprawdę bliskim
mojemu sercu podtrzymywaniem narodowej tradycji. Jeszcze raz wielkie brawa
pomysłodawcom i wszystkim organizatorom tego kolędowego orszaku.
A.S.: Przyznam, ze również byłem
pod wrażeniem. Nawet w „Gościu Niedzielnym” i TVP ukazały się reportaże
z tego wydarzenia. Chciałbym jednak
wrócić to rzeczywistości mniej świątecznej. Wprawdzie na ostatniej w zeszłym
roku sesji radni przyjęli jednogłośnie
budżet na ten rok, ale emocji nie brakowało, prawda? Zresztą powstał w radzie
oﬁcjalnie klub radnych, który jak wynika
z deklaracji założycieli (publikujemy to
stanowisko w str. 4) nazwał się klubem
radnych niezależnych...
P.I.: Rzeczywiście taki klub powstał.
Nazwy nie chcę komentować, choć nie

rozumiem na czym ta niezależność ma polegać. Wszyscy radni przecież są radnymi
zależnymi – jak jeden mąż zależą bowiem
od decyzji swoich wyborców. Nie reprezentują jakichś partii politycznych tylko
mieszkańców, którzy na nich głosowali.
Wracając jednak do budżetu – to cieszę
się, że został on przyjęty jednogłośnie.
Poprawki odbierające burmistrzowi prawo do dysponowania rezerwą mają dobrą
stronę. Odtąd bowiem odpowiedzialność
za realizację budżetu biorą także na
swoje barki radni. I to oni zdecydują za

każdym razem skąd będą przerzucane
środki budżetowe np. na udział własny
gminy w realizację inwestycji dotowanych z programów pomocowych. Tych
inwestycji przecież nie można z góry
planować w budżecie, ponieważ nie
wiadomo jaki ze zgłoszonych projektów
uzyska doﬁnansowanie. Istnienie rezerwy
budżetowej pozwalało na pokrycie udziału własnego w przypadku pozytywnych
decyzji o przyznaniu dofinansowania.
Rezerwa ta pozwala również na szybkie
reagowanie w sytuacjach nieprzewidzianych jak np. ostatnio awaria kanalizacji
przy ul Zielonogórskiej, czy uszkodzenie
przez wandali fontanny. Na samą naprawę kanalizacji trzeba było wydać 45 tys
złotych. Przy naprawdę małej rezerwie
to radni będą musieli podejmować trudne
decyzje o przesuwaniu środków z innych
działów, a to niech mi Pan wierzy szalenie
wielka odpowiedzialność. Ja już pomijam
fakt, że za każdym razem będzie to wymagało przejścia całej procedury, zanim
budżet zostanie znowelizowany. No cóż,
pożyjemy zobaczymy, ale chciałbym,
aby o konsekwencjach tej decyzji radni

nowego klubu rzetelnie informowali
swoich wyborców, że odpowiedzialność
za budżetowe decyzje samorządu biorą
także na siebie.
Zanim jeszcze ukaże się ten numer
„U nas” zapadnie pozytywna decyzja
w sprawie doﬁnansowania naszego wniosku o remont WDK w Płotach. Chodzi
o niebagatelną kwotę 342 tys złotych.
W planowanej rezerwie budżetowej były
przewidziane środki na wkład własny
gminy. Radni zdecydowali o innym przeznaczeniu tych pieniędzy, stają więc przed
trudnym zadaniem znalezienia brakującego wkładu własnego gminy w innych
miejscach budżetu.
A.S.: We wspomnianym przeze mnie
stanowisku klubu radnych, jest zarzut, że
wspomnianego remontu nie zaplanował
Pan w swoim projekcie budżetu...
P.I.: Przepraszam, ale nie znam tego
stanowiska. Z pewnością odniosę się do
niego w następnym numerze „U nas”,
ale chciałbym powiedzieć, że to chyba
oczywiste, że w budżecie nie umieszcza
się inwestycji wirtualnych, a one takimi są
zawsze, do czasu przyznania środków na
ich realizację. Kiedy aplikuje się o środki
nigdy, do czasu akceptacji wniosku nie
wiadomo, czy zadanie jest realne do wykonania. Jak można planować w budżecie np. wspomniany remont , nie mając
zapewnionego doﬁnansowania?
A.S.: Ok, zostawmy na razie ten temat, bo pewnie jeszcze nie raz przyjdzie
nam do niego wrócić. Skończyła się realizacja projektu „Szybciej, dalej i w górę”.
Jest Pan zadowolony z efektów?
P.I.: Oczywiście, nawet bardzo. Po
pierwsze ze skali projektu, który objął ponad 800 uczniów naszej gminy, po drugie
różnorodności oferty edukacyjnej, jaką
dzięki tym środkom udało się zrealizować
i po trzecie wreszcie z kompleksowości
działań. Po raz pierwszy w historii naszej
gminy udało się np. zorganizować wypoczynek dzieci i młodzieży w tak wielkiej
skali, otworzyć przed uczniami z małych
przecież miejscowości naprawdę wielki
świat. Zdobyte przez nich umiejętności,
wiedza, doświadczenie już za rok, czy
dwa zaowocuje tym, ze dzieci z tych
małych środowisk idąc do szkół średnich
i później wyższych wcale nie będą czuły
się gorzej od swoich rówieśników z dużych ośrodków. To naprawdę wyrównało
ich szanse na rozwój. Już z tych względów
warto było to zrealizować.
A.S. Bardzo dziękuję za rozmowę i do
spotkania za miesiąc.
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Klub Radnych Niezależnych
27 grudnia 2012 roku do Przewodniczącego Rady Miejskiej złożone zostały
niezbędne dokumenty potwierdzające formalne utworzenie klubu radnych Rady
Miejskiej w Czerwieńsku.
Klub Radnych Niezależnych liczy
ośmioro radnych, działa w ramach Rady
Miejskiej w Czerwieńsku i został utworzony w trybie określonym w Statucie
Gminy Czerwieńsk. Klub w swoim działaniu dąży do:
a) niezależnego prezentowania poglądów swoich członków na forum Rady
Miejskiej,
b) kreowania kierunku rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Czerwieńsk,
c) utrzymywania kontaktu z mieszkańcami Gminy i Miasta, i podejmowania
zgłaszanych przez nich problemów,
d) udzielenia pomocy w realizacji mandatu i aktywizowania działalności radnych
zrzeszonych w Klubie,
e) podejmowania działań sprzyjających
rozwojowi lokalnej samorządności.
Przynależność do Klubu nie ogranicza
radnym prawa reprezentowania interesów
swych wyborców oraz występowania
w ich imieniu w każdej sprawie publicznej. Klub może prezentować swoje
zdania i opinie we wszystkich sprawach
będących przedmiotem obrad Rady
Miejskiej.
Przewodniczącym Klubu jest radny
Krzysztof Smorąg (Nietków), zastępcą
przewodniczącego - Ewa Wójtowicz
(Czerwieńsk), a sekretarzem klubu Marzena Garbaciak (Laski). Pozostali
członkowie Klubu to: Cezary Woch
(Sycowice), Wojciech Zawada (Czerwieńsk), Edward Rudnicki (Płoty), Zygmunt Przybyła (Czerwieńsk) i Marek
Abramowicz (Nietkowice).
Podczas sesji Rady Miejskiej
w dniu 28 grudnia 2012 roku Klub
przedstawił swoje negatywne stanowisko w sprawie uchwały dotyczącej
uchylenia dopłat do ceny 1m 3 dostarczanej wody i odbieranych ścieków
na terenie Gminy Czerwieńsk. Sprawą
najistotniejszą była jednak uchwała
w sprawie budżetu Gminy Czerwieńsk
na rok 2013.
Klub Radnych Niezależnych zdecydowanie opowiedział się za przywróceniem demokratycznej równowagi
pomiędzy władzą uchwałodawczą
(Rada Miejska), a władzą wykonawczą
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(Burmistrz Czerwieńska). Ta równowaga ma swój wyraz w treściach zapisów
uchwały budżetowej. Dotychczasowe,
szczególne uprawnienia Burmistrza
w zakresie dokonywania zmian w budżecie gminy zostały przez radnych
cofnięte.
Zadłużenie naszej gminy w ostatnich
latach wzrosło zbyt niebezpiecznie,
a spłaty kredytów przekładane są na
kolejne lata i kadencje. Dlatego Klub
Radnych Niezależnych przychylił się
do propozycji zgłoszonej przez komisję
społeczną i ograniczono Burmistrzowi
możliwość samodzielnego zaciągania
zobowiązań, redukując upoważnienie
w tym zakresie.
Sporą dyskusję wywołały poprawki
popierane przez Klub, dotyczące utrzymania zieleni w gminie oraz zakupu
samochodu dla Straży Miejskiej.
Dotychczasowa formuła wykaszania trawy i utrzymywania porządków
w czynie społecznym w naszych miejscowościach wyczerpuje się. Aktywność społeczników trzeba wspomóc.
Sołectwa zakupują coraz droższy sprzęt
do koszenia i musi on być obsługiwany
przez przeszkolone osoby. Czasu pracy
na rzecz społeczności lokalnej nikt nie
liczy, ale zagwarantowanie chociażby
symbolicznej rekompensaty (bo nie jest
to zapłata) przyczyni się do poprawy
sytuacji w sołectwach. Czerwieńsk
i nasze wioski muszą wyglądać estetycznie, być zadbane i prowadzone po
gospodarsku.
Samochód jest niezbędny do realizacji podstawowych zadań Straży
Miejskiej. Żeby wymagać zdecydowanych i szybkich działań od Straży
trzeba dać im „narzędzie” umożliwiające szybką reakcję. Zadań w zakresie kontroli przybywa, strażnicy
często wspomagają działania OPS,
Policji oraz urzędników gminnych.
Wykorzystywanie do realizacji zadań
służbowych samochodów prywatnych
powinno być wyjątkiem, a nie przyjętą regułą. Zakup auta zależy jednak
od skuteczności działania Burmistrza
– jeśli umowa użyczenia Policji samochodu Nissan Qashqai zostanie
skutecznie rozwiązana i samochód

ten (będący własnością gminy) trafi
do Straży Miejskiej, wtedy pieniądze
przeznaczone na ten zakup będą mogły
być wykorzystane na inny cel.
Zaproponowane zmiany stanowią
zaledwie ułamek (0,17%) zaplanowanych wydatków i nie są robione
kosztem cięcia wydatków na inne
zadania ujęte w budżecie. Zaniepokojenie Klubu budzi jednak fakt, że
w budżecie na 2013 rok Burmistrz
nie przewidział żadnych środków finansowych na planowane i potrzebne
inwestycje – np. remont Świetlicy
Wiejskiej w Płotach, czy termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej
w Czerwieńsku.
Sprawa remontu Świetlicy Wiejskiej
w Płotach została szczegółowo omówiona
ze wskazaniem możliwości sﬁnansowania tego przedsięwzięcia w 2013 roku.
Klub poprze działania Burmistrza w tym
zakresie.
Pełna treść stanowiska Klubu Radnych Niezależnych dostępna jest na
http://www.facebook.com/KlubRadnychNiezaleznychRadyMiejskiejWCzerwiensku oraz na lokalnych stronach:
www.nietkow.pl i www.sycowice.net .
W efekcie głosowania poprawki zgłoszone podczas prac komisji społecznej zostały przyjęte, poprawka Klubu Radnych
Niezależnych dotycząca upoważnień
dla Burmistrza w zakresie przesunięć
budżetowych została przyjęta, a w konsekwencji - Rada Miejska w Czerwieńsku
przyjęła budżet Gminy Czerwieńsk na
rok 2013.
Szkoda tylko, że Burmistrz nie
wykorzystał prawie 3 tygodni czasu na
dogłębną analizę budżetu i na ustosunkowanie się do zgłoszonych poprawek.
Przyjęte przez Niego rozwiązanie
(zmniejszenie rezerwy ogólnej) na
pokrycie dopłat do wody i ścieków
było najprostszym z możliwych rozwiązań...
Pierwsze decyzje Klubu Radnych
Niezależnych wskazują na możliwość
skutecznej realizacji mandatu radnego
w imieniu i dla dobra mieszkańców
gminy.
Przewodniczący
Klubu Radnych Niezależnych
Krzysztof Smorąg

Spostrzeżenia radnego...
Po ostatniej sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku czuję się zobowiązany podzielić
się z Czytelnikami kilkoma moimi spostrzeżeniami.
Najbardziej zaskakującym dla mnie
wydarzeniem stało się powołanie Klubu
Radnych Niezależnych, w skład którego weszło 8 członków Rady. Już sama
nazwa i sposób powołania Klubu budzi
moje obawy i kontrowersje. Bo wyraz
„niezależność” w nazwie klubu można
także różnorako interpretować. Pytanie
czy w takim razie pozostałych członków
rady, czyli też mnie jako nienależącego do
wspomnianej grupy Radnych, traktować
będzie się jako radnych zależnych? Jeśli
tak to od kogo?
Intencje Klubu nie wydają mi się tak
szczere, jak to deklarują przewodniczący
klubu oraz jego członkowie. Ponoć Regulamin nie zabrania wstępowania do klubu
pozostałym radnym. Zastanawia mnie
jednak to, dlaczego w dniu rejestracji
Klubu nie było w biurze rady Deklaracji,
a jej egzemplarze pojawiły się dopiero
28.12.2012 roku po moim sms-ie do

jednego z członków Klubu. Nie wiem,
dlaczego inicjatywa powołania Klubu
znana była tylko wybranym członkom
Rady. Czy tak ma wyglądać działalność
klubu? Zapraszamy wszystkich, ale nie
tych czy tamtych...?
Na stronie internetowej jednego z zaodrzańskich radnych pod artykułem o powstaniu Klubu widnieją dwa komentarze,
mówiące o końcu dyktatury w gminie
Czerwieńsk. Niestety nie spotkały się one
z jakąkolwiek reakcją właściciela strony.
Czyżby administrator strony myślał podobnie jak autor wpisu? Oczekiwałbym
od członków Klubu i szczególnie jego
przewodniczącego jednoznacznej deklaracji o tym, czy w gminie Czerwieńsk
jest jakaś forma dyktatury, czy jej nie ma.
A jeśli nie ma, to liczę także na stanowcze
reagowanie w momencie, gdy takie insynuacje będą publicznie rozpowszechniane
na stronach radnych, będących członkami

Klubu. Bo z mojej strony nie ma zgody
na to, by władze gminy były traktowane
jak twórcy jakiejś „dyktatury”.
Trudno zgodzić się z decyzją Rady,
przegłosowaną przez członków Klubu
Radnych Niezależnych, o zmniejszeniu
do 72200 zł rezerwy budżetowej ogólnej.
W trudnych czasach wydaje się, że ta
rezerwa nie powinna być uszczuplana.
Dziwić może, że w momencie kiedy budżet jest tak napięty przeznacza się kwotę
około 40 000 zł na zakup samochodu dla
Straży Miejskiej. Nikt z radnych niezależnych nie wspomniał ani słowa o drogach,
po których będzie ono „tłuczone”. Ani
o innych potrzebach mieszkańców gminy.
Decyzje podejmowane głosami członków
Klubu są niezrozumiałe.
Na zakończenie chciałbym w nowym
roku życzyć członkom Klubu Radnych
Niezależnych samych sukcesów i jednocześnie szerszego perspektywicznego
spojrzenia na nasze gminne sprawy.
Populistyczne hasła i działania na krótki
czas mogą wydawać się korzystne... Na
dłuższą metę szkodzą wszystkim.
Henryk Góralczyk

Wizyta w Fundacji WOŚP w Warszawie
Za nami już kolejny, niesamowity 21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Warto przypomnieć, że młodzież z Nietkowa
podczas klasowej wycieczki do Warszawy w czerwcu ubiegłego roku odwiedziła Sztab i Fundację Wielkiej Orkiestry.
Była okazja zobaczyć WOŚP „od
kuchni” a także udało nam się spotkać
z charyzmatycznym szefem – Jurkiem
Owsiakiem. W Sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie pracuje wiele osób, ale jest gwarno , czuje
się atmosferę wytężonej pracy i „burzy

mózgów” przy realizacji kolejnych pomysłów.
Poznaliśmy pracowników Fundacji,
którzy okazali się osobami młodymi,

życzliwymi i bardzo energicznymi. Zauważyliśmy, że praca sprawia im przyjemność i wielką satysfakcję. Jurek Owsiak
przywitał nas bardzo serdecznie swoim
„Sie ma!”, rozdał autografy i „przepytał”
uczniów z ich działalności charytatywnej
i pozytywnego nastawienia do życia.
Jurek emanował przez
cały czas ogromną
energią. To człowiek
bardzo otwarty na
ludzi, uśmiechnięty
i sympatyczny a wokół
niego czuło się bardzo
pozytywną energię.
Z wielkim entuzjazmem przedstawił
naszą skromną grupkę przed telewizyjną
kamerą nakręcanej
reklamówki WOŚP:
zakręcone dzieciaki
z Nietkowa też są z nami! Było bardzo
wesoło a wszyscy oczywiście krzyczeli
SIEMA. Filmik z naszej wizyty Jurek
Owsiak umieścił na stronie WOŚP i na

swoim videoblogu. Była to dla wszystkich największa niespodzianka, bo
oglądając to już w Nietkowie, mogliśmy
wspomnieniami wracać bez końca do tej
wizyty. Chociaż było to już w zeszłym
roku, zostało wiele pamiątkowych zdjęć
i wielka ochota do udziału w kolejnych
Finałach.
Ta wizyta była dla młodzieży szczególnym przeżyciem, gdyż jesteśmy
wolontariuszami WOŚP w Nietkowie
od wielu lat. Nasi uczniowie co roku
kwestują na rzecz niesienia pomocy
chorym dzieciom, szkoła w Nietkowie
funkcjonuje jako Sztab podczas kolejnych finałów. Również w tym roku
wzięliśmy udział w tej znakomitej,
ogólnopolskiej orkiestrze i zaistnieliśmy na polskiej mapie ludzi z „wielkim
sercem”!
Wizyta w Warszawie, w fundacji
WOŚP dała nam obraz trudu i poświęcenia ludzi oddanych wspaniałej sprawie,
dla których liczy się przede wszystkim
drugi człowiek.
Beata Kłos-Wygas
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Sycowice - wrotami do
Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego
Minął rok, kiedy to w centrum miejscowości Sycowice zauważyliśmy tablicę edukacyjno-informacyjną z mottem „Sycowice wrotami do natury”. Kilka miesięcy później z inicjatywy radnego
Pana Cezarego Wocha pojawiło się oznakowanie okazałego dębu – „pomnik przyrody”, to nowo
utworzony obiekt o nazwie „Bolesław” (451 cm obwodu) i oczywiście odwiedziliśmy nowych
mieszkańców Sycowic z zagrodowej hodowli żubrów.
W niedalekiej przeszłości, bo w roku 2010
byliśmy w Sycowicach świadkami udanej
próby założenia w nowym miejscu gniazda
przez bociana białego (jednego z niepisanych
przyrodniczych symboli Polski). Rok później
gniazdo otrzymało platformę. Coś jest na
rzeczy... czujemy to w kościach! Miejscowy
sołtys, a jednocześnie radny gminy Czerwieńsk
Pan Cezary Woch nawiązując z nami kontakt
poinformował nas, że stworzył się klimat do zorganizowania ścieżki przyrodniczej pokazującej
walory Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego
od strony Sycowic, leżących już
w otulinie parku, czyli od strony
południowo-wschodniej. Dotychczas preferowane było eksplorowanie parku w oparciu o ścieżkę
edukacyjną, która zaczyna się
i kończy nad jeziorem Gryżyńskim
(Kałek) w północnej części parku
niedaleko miejscowości Gryżyna.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby
turyści odwiedzający zagrodową
hodowlę żubrów w Sycowicach,
„zwabieni” możliwością spojrzenia w oczy „królowi puszczy”,
mogli od razu zgłębić tajemnic
Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, co zresztą byłoby dla nich dodatkową atrakcją. Ścieżki
jeszcze nie ma, ale już teraz chcieliśmy zdradzić
Państwu kilka tajemnic lokalnej przyrody.
16% czyli 490 ha tego najmniejszego w województwie lubuskim parku krajobrazowego
pokrywa się z obszarem gminy Czerwieńsk.
Właściwie całość porasta lasem, w którym
gospodaruje Nadleśnictwo Sulechów. Park jest
obszarem chronionym, na którym toczy się
normalna, racjonalna gospodarka rolna, leśna
i łowiecka, a więc i lasy podlegają normalnym
zabiegom zgodnym ze sztuką hodowli lasu.
Większa część zajmują drzewostany sosnowe,
a z nimi związane są ciekawe gatunki borowe.
Znajdziemy tu cenne chronione gatunki roślin
naczyniowych, takie jak widłaki goździsty,
jałowcowaty i spłaszczony oraz pomocnik
baldaszkowaty, a na miejscach piaszczystych
i prześwietlonych np. przy drogach leśnych
rzadkiego goździka piaskowego. Na zrębach
można spotkać jednego z większych polskich
chrząszczy z rodziny kózkowatych borodzieja
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cieślę. A w czasie jesiennych grzybobrań warto
zwrócić uwagę na siedzunie sosnowe (szmaciaki gałęziste) i sarniaki sosnowe. Oczywiście
możemy je tylko sfotografować, bo podlegają
ochronie ścisłej.
Małe powierzchnie zajmują drzewostany
świerkowe, dębowe, a w miejscach wilgotnych
olchowe tworzące podtopione olsy lub łęgi
olszowe. Właściwie tylko lasy z olchą można
zaliczyć do naturalnych, na pozostałych odciśnięta jest wyraźnie gospodarcza ręka człowieka.
Dodatkową atrakcją ﬁtosocjologiczną, ale pew-

nie tylko dla wtajemniczonych jest płat brzeziny
bagiennej.
Drzewostany gospodarcze o uproszczonej
strukturze – jednogatunkowe i jednowiekowe,
nie zapewniają nisz ekologicznych wszystkim
egzystującym w naturalnym lesie grupom ekologicznym. Szczególnie wyraźny brak jest starych i martwych drzew, co eliminuje np. owady
saproksyliczne, czy grzyby rozwijające się tylko
na osłabionych, a nawet obumierających i martwych drzewach. Braki te są częściowo kompensowane w naszym regionie przez istnienie
wzdłuż dróg starych alei dębowych, lipowych
i klonowych, ale także przez obejmowanie okazałych drzew ochroną jako pomniki przyrody, co
zapewnia im możliwość dożycia późnej starości,
a tym samym stają się ostojami gatunków zwanych reliktami puszczańskimi. W Sycowicach
obecnie istnieją dwa pomniki przyrody, a trzeci
zlokalizowany jest przy Jeziorze Jelito. Ten
akurat powoli zaczyna się rozpadać i dzięki temu
mamy szansę zaobserwować rzadkiego (z braku
siedlisk) grzyba ozorka dębowego, a niedaleko

zanotowaliśmy mniejszego brata jelonka rogacza, płaskiego ciołka matowego.
Wśród litych lasów znajdziemy bagna
o charakterze torfowisk przejściowych. Takich
niewielkich, ale niezwykle cennych przyrodniczo obiektów jest tu kilka i są czynnikiem
podwyższającym różnorodność biologiczną
tego terenu, a także utrzymującym specyﬁczny
mikroklimat. Czynnikiem kluczowym jest woda
z niewielką ilością substancji odżywczych,
w dużej mierze pochodząca tylko z opadów
deszczu. Znajdziemy tu gatunki roślin przystosowanych do braku substancji odżywczych,
dużego zakwaszenia i stałej obecności wody
takie jak chronione owadożerne rosiczki, czy
też inne: żurawinę błotną, przygiełkę białą, modrzewnicę zwyczajną, wełniankę pochwowatą
i inne. Obiekty takie dawniej niszczono poprzez
odwadnianie i uproduktywnienie na siłę, a dziś
rozumie się ich wartość przyrodniczą. Właśnie
takie śródleśne bagna kwaliﬁkują się do objęcia
ochroną w formie użytku ekologicznego, jest
to forma wprowadzana uchwałą rady gminy
podobnie zresztą jak i pomniki przyrody. Trzy
takie obiekty od lat oczekują na tego typu ochronę, są to: „Szklareckie Torfowisko”, „Rosiczka
w Grabinie” i „Gągołowe Bagno”.
Na proponowanej ścieżce zobaczymy trzy
jeziora w tym największe jezioro parku – Jelito
(49,9 ha). Są to jeziora polodowcowe o charakterze rynnowym i wytopiskowym, które
dawniej stanowiły jeden duży akwen. Na skutek
naturalnych procesów eutroﬁzacji i wypłycania
powstały trzy jeziora rozdzielone niedostępnymi torfowiskami niskimi. To inny typ torfowisk
– bardziej rozpowszechniony, w którym woda
jest żyzna (duża ilość biogenów – substancji odżywczych), bo pochodzi z cieków i zbiorników
wodnych. Roślinność jest tu zupełnie odmienna
od tej występującej na wspomnianych torfowi-

skach przejściowych, czy też wysokich – bardzo
bujna. I tu znajdziemy cenne chronione gatunki
roślin np. storczyki kruszczyka błotnego i kukułkę szerokolistną, czy zimozielony gatunek
szuwarowy – koć wiechowatą.
Jezioro Jelito jest miejscem występowania
ważki odkrytej na terytorium Polski dopiero
w latach 90-tych, oczobarwnica jeziornej.
„Ważkolodzy” z terenu całego kraju mogą
obserwować ten gatunek tylko w naszym regionie – na trzydziestu jeziorach Pojezierza
Lubuskiego.
Wreszcie idąc z Sycowic w stronę zagrody
żubrów lub będąc w jej pobliżu, warto rozglądać
się za ptakami krajobrazu rolniczego, wtedy być
może zauważymy czujny wzrok zawadiackiego
gąsiorka, przelot stosunkowo licznej w Dolinie
Odry kani rudej, czy damy się zaskoczyć urodzie barwnego dudka.
Walory przyrodnicze Gryżyńskiego Parku
Krajobrazowego okazały się istotne z punktu
widzenia społeczności europejskiej i w związku
z tym został powołany obszar Natura 2000 pod
nazwą „Rynna Gryżyny”.
Zapraszamy na bezkrwawe łowy z lornetką
i aparatem fotograﬁcznym, nie tylko do żubra,
ale i do Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego
– satysfakcja gwarantowana. Jeżeli uda się
Tobie zaobserwować i sfotografować cos niezwykłego, oferujemy pomoc przy oznaczeniu
gatunku – przyślij zdjęcie z krótkim opisem
szczegółów obserwacji (data, miejsce) na adres
mailowy biura Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego: lagowski@zpkwl.gorzow.pl. Zapraszamy
także na stronę internetową lubuskich parków
krajobrazowych: www.zpkwl.gorzow.pl.
Tekst i zdjęcia
Ryszard Orzechowski
Główny Specjalista w Łagowsko-Sulęcińskim
i Gryżyńskiem Parku Krajobrazowym

Wigilia w Płotach
W dniu 08.12.2012 r. w Świetlicy
Wiejskiej w Płotach, sołtys i Koło
Gospodyń Wiejskich przygotowało
spotkanie Wigilijne dla samotnych i...
nie tylko. Sołtys przywitała przybyłych,
życząc wszystkim zdrowych, radosnych

i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.
Był opłatek i wzajemne życzenia. Przy
wspólnym stole spożywaliśmy pokarmy przygotowane przez Panie z KGW,
a były to: pierogi, krokiety, barszczyk,
ryba, śledzie, makiełki, kapusta z fasolą,

kapusta z grzybami, ciasto i owoce.
Na pożegnanie każdy z uczestników
dostał świąteczny stroik ze słodyczami.
Swoją obecnością zaszczycili nas
Radni: Pan Jerzy Jarowicz i Edward
Rudnicki.
Do spotkania za rok.
Sołtys
Krystyna Motykiewicz
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Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

OGŁOSZENIE
Burmistrz Czerwieńska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w m. Bródki Nr 3 o powierzchni 38,00 m2.
C ena wywoławcza za 1m 2 powierzchni wynosi
2,50zł + VAT.
Przetarg odbędzie się 29 stycznia 2013 roku o godz. 900
w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25
pok. 102.
Wadium w wysokości 100 zł należy wpłacić do dnia przetargu w kasie tut. Urzędu do godz. 830.
Wadium zwraca się natychmiast po przetargu. Wadium
wpłacone przez osobę , która wygra przetarg zostanie zaliczone
na poczet ceny najmu, a w przypadku uchylania się przez tę
osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wynajmującego. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.
Informacje można uzyskać w Referacie GKiM Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku, tel. 68 327 85 65.
Marianna Ostrowska

INFORMACJA
Burmistrz Czerwieńska informuje, że na podstawie §14 ust.
1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze
sprawozdaniami z badań nr OL-LMiP-1262/2012, nr OL-LBŚ790/2012 i nr 006/2012-56 próbek wody pobranych w dniach
13.11.2012 r. i 05.12.2012 r. z wodociągu publicznego w Płotach o produkcji 100≤1000 m3/d, stwierdził przydatność
wody do spożycia przez ludzi.
Analiza próbek wody o kodach OL-1649 i OL-1650 pobranych przez próbkobiorcę PSSE w Zielonej Górze dnia
13.11.2012 r. zgodnie z protokołem pobrania próbek wody do
spożycia nr NS-HK-307/12 oraz próbki wody o kodzie 1347
pobranej przez administratora ujęcia wody w dniu 05.12.2012 r.
wykazała, że woda w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym odpowiada wymaganiom § 2 ust. 1 oraz
ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. Nr 61, poz. 417 z poźn. zm.).
MPS

Mieszkańcy ul. Osiedlowej nr. 1, 2, 4 w Płotach pragną
wyrazić serdeczne podziękowania Burmistrzowi Miasta
i Gminy Czerwieńsk za założenie oświetlenia.
Z góry dziękuję Patrycja Frączak
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Szkolna wigilia
Ostatniego dnia przed świętami, 21 grudnia, w naszym Gimnazjum było bardzo uroczyście i bardzo świątecznie. Wszak
uroczyste wigilie mogą się wydarzyć tylko raz w roku.
Na dobry początek,
wszyscy uczniowie zebrali
się na korytarzu pod specjalnie przygotowaną sceną
i rozpoczęło się radosne
kolędowanie. Wszystkie
występujące klasy zostały nagrodzone gromkimi
brawami! Następnie pani
dyrektor życzyła nam zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Z kolei nasz
przewodniczący Samorządu Szkolnego życzył wszystkim
pracownikom szkoły i nauczycielom w imieniu całej społeczności szkolnej wszystkiego dobrego. Po tych wystąpieniach
i symbolicznym podzieleniu się opłatkiem, młodzież wraz
z wychowawcami udała się do swoich sal na klasowe wigilie,
a wszystkie klasy trzecie spotkały się w stołówce ustrojonej
w pięknym świątecznym klimacie, aby świętować razem
z wychowawcami, nauczycielami i pracownikami szkoły. Gdy
skończyliśmy dzielić się opłatkiem, okazało się, że zawitał do
nas Święty Mikołaj! Aby otrzymać prezenty musieliśmy śpiewać
kolędy. Na szczęście każda klasa śpiewająco wywiązała się
z tego zadania i każdy dostał podarunek. Gdy klasy skończyły
swoje występy, kolędować zaczęli... nauczyciele wraz z Mikołajem! Atmosfera całych wigilijnych spotkań była bardzo miła
i świąteczna. Szkoda, że takie Święta są tylko raz w roku!
Karolina Placety IIIa

Jubileusz parafialnej Wigilii
„Maleńka miłość zbawi świat
Maleńką miłość chronimy przed lękiem
Dziś ziemia drży i niebo drży
Od tej miłości maleńkiej.”
To, że grudzień jest miesiącem
magii, miłości i pojednania jest rzeczą
oczywistą nie tylko dla chrześcijan.
W naszej parafii grudzień 2012r. był
wyjątkowy jeszcze z jednego powodu
– dokładnie po raz 20-y odbyła się
parafialna Wigilia dla ludzi starszych
i samotnych. Dla wielu z nich to
jedyna okazja tak uroczystego świętowania i spotkania w jakże licznym
gronie rówieśników. Byli wśród nas
ci, którzy pamiętają początki ze śp. ks.
Zbigniewem Stankiem - proboszczem
i ówczesnym wikariuszem ks. Józefem
Tomiakiem. Jak wspominali - pierwsze
spotkanie opłatkowe odbyło się w Ratuszu. Potem uroczystość rozrastała się
i swojej gościny użyczyły nam władze
ośrodka kultury – i tak jest do dzisiaj.

goście przeszli do sali MGOK-u. Tutaj
ponad 100 osób obejrzało tradycyjne
jasełka i wysłuchało koncertu kolęd
z akompaniamentem fletów, cymbałek
i innych instrumentów. Występy przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku.
Niezwykle ciepłe i radosne było łamanie się opłatkiem i składanie życzeń.
W tym czasie organizatorzy roznosili
wigilijne przysmaki. Czy potraw było
dwanaście – tego nie liczyliśmy, ale
wiemy, że były wyśmienite. Po wieczerzy Eleni zaśpiewała najpiękniejsze
kolędy. Nie był to jednak koniec niespodzianek. Na jubileuszowej Wigilii
nie mogło zabraknąć Mikołaja. Miał
swoich pomocników, którzy w wielkim pocie czoła roznosili różnorodne
upominki – prezentów nie zabrakło

Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe, obok władz gminnych do stołu
zasiadł gość niezwykły – znana wszystkim, ale niezwykle ciepła i skromna
piosenkarka Eleni. Świętowanie rozpoczęła Msza święta, po której zaproszeni

Będą zmiany w ustawie śmieciowej?
Senat zgłosił projekt zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Projekt senatorów ma na celu wprowadzenie rozwiązań umożliwiających
gminom „racjonalną i elastyczną” politykę w zakresie ustalenia opłat za odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i gospodarowanie tymi
odpadami. Senatorowie proponują także
m.in. zmianę ustawy w taki sposób, aby
umożliwić gminom większy wybór różnych metod ustalania opłat dla poszczególnych części obszaru gmin. Projekt
zakłada, że ustawa wejdzie w życie 14
dni po uchwaleniu, a samorządy będą
miały trzy miesiące na dostosowanie jej
zapisów. Pokreślenia wymaga, że przedmiotowa inicjatywa ustawodawcza jest
efektem wysłuchania postulatów przedstawicieli samorządu, w szczególności
gmin, dotyczących koniecznych zmian
w kwestii wchodzących w życie z dniem
1 stycznia 2013 roku.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na
posiedzeniu w dniu 23, 24, 25 stycznia
2013 roku ujął w porządku obrad punkt
o treści ”sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej
o senackim projekcie ustawy o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw”.
Po przyjęciu przez Sejm w/w sprawozdania Zielonogórski Związek Gmin, do
którego przystąpiła Gmina Czerwieńsk
rozpocznie dalsze działania dotyczące zadań związanych z gospodarką odpadami
- o czym Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku będzie na bieżąco informował
mieszkańców.
MPS

dla nikogo. I nie wiadomo skąd Mikołaj wiedział, co komu podarować,
ale wiadomo, że bez oﬁarności ludzi
wielkiego serca trudno byłoby zapełnić
stoły i wór z prezentami. W tym miejscu
pragniemy podziękować darczyńcom,
których wymieniamy w kolejności
alfabetycznej: Agia –Medika, ARCOBALENO, Baranowski Sławomir,
Państwo Bieleccy, Chata Polska,
CPN, Państwo Dzioba, Gaworska
M., Gębicki Jacek, GKRPA, Państwo
Jędras, Kaczor Inga, JORGE, KOŁO
WĘDKARSKIE, LFC, Państwo
Matla, MGOK, Nadolny Ryszard,
Nahorski Maciej, POMAK, Państwo
Romankiewicz, Samorząd Mieszkańców, Seweryn Alicja, Smolińska
Anna, Soporowski Szczepan, ZIELBRUK. Fundatorami upominków
byli: R.Kubiak, J.Lubas, P.Makowiak,
A.Pilichata, E.Potocka, A.Puślecki,
D.Rymaszewska, D.Sawka. Panu
Krzysztofowi Patrzykątowi dziękujemy za to, że na naszej Wigilii nie
zabrakło Mikołaja.
Ukłony kierujemy także w stronę
tych, którzy całe to ogromne przedsięwzięcie zaplanowali i zrealizowali.
A kiedy zgaśnie ostatnia świeczka
na choince, kiedy ucichną kolędy, jak
co roku poczujemy, że warto było, że
naprawdę „maleńka miłość przyszła
znów ”.
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Niecodzienni goście w Nietkowie
W dniach 14-16 grudnia szkoła w Nietkowie gościła 60 osobową grupę stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Stypendyści Fundacji z całej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej mieli swoje wyjątkowe spotkanie formacyjne i opłatkowe
właśnie u nas, w naszej szkole.
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana w celu upamiętnienia Pontyfikatu Jana Pawła II
poprzez promowanie jego nauczania
i wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie edukacji i kultury. Fundacja
przyznaje stypendia na naukę szczególnie uzdolnionej i ubogiej młodzieży,
pochodzącej z małych miejscowości
i zaniedbanych terenów. Obecnie jest
w naszym województwie 87 takich
stypendystów – wśród nich nasz były
uczeń Andrzej Radziejewski, który jako gospodarz, przygotowywał
spotkanie formacyjne młodych ludzi
w Nietkowie.
Ku radości młodzieży, spotkanie
w Nietkowie uświetnił swą obecnością
Biskup Senior Paweł Socha. Odprawiono uroczystą mszę w miejscowym
kościele a utalentowani stypendyści
pięknie śpiewali i grali na różnych
instrumentach. Księdza Biskupa w naszej miejscowości powitali uczestni-

czący w spotkaniu
opłatkowym Ksiądz
Proboszcz oraz Dyrektor Szkoły. Byli
tez uczniowie szkoły
podstawowej, którzy
pod opieką swoich
nauczycieli przygotowali dla gości tradycyjne „Jasełka” oraz
wspólne kolędowanie. Jasełka w wykonaniu uczniów naszej
szkoły bardzo się podobały. Mali
artyści zachwycili starszą młodzież,
otrzymali brawa i owacje na stojąco
z czego byli oczywiście bardzo dumni. Dzieci zostały nagrodzeni koszem
słodkości.
Atmosfera tego szczególnego opłatkowego wieczoru była bardzo radosna.
Były kolędy i pastorałki. Oprócz życzeń
opłatkowych dobrego startu w życiu i oczywiście ukończenia studiów,

DOSTALIŚMY LIST
Dotarła do redakcji „U nas” kopia listu, skierowanego do Przewodniczącego
RM w sprawach dotyczących zakupu samochodu dla straży miejskiej. W jego post
scriptum autor (autorzy?) piszą: „Przesyłamy do wiadomości Pana Burmistrza
i gazetki „U nas”, na łamach których prosimy o odpowiedź na nasze pytania”. Jeśli
taka odpowiedź do nas wpłynie, to oczywiście ją opublikujemy. Przy okazji bardzo
prosimy wszystkich, którzy przesyłają do redakcji listy o informację, czy chcą by
skierowany do nas list został opublikowany na łamach gazety. Wtedy prosimy również
o podpisywanie informacji. Listów anonimowych z zasady nie publikujemy.
Red. naczelny Andrzej Sibilski
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Bp Paweł Socha, wyraźnie wzruszony
i uradowany, przygotował dla młodzieży
wiele mądrych słów i przesłań. Między
innymi o odpowiedzialności, potrzebie
pracy nad sobą, dążeniu do rozbudzania
w sobie ciekawości świata i rozwoju
własnych zainteresowań, które nie
tylko rozwijają ale są również bardzo
przydatne. Ksiądz Biskup podkreślał
bardzo wyraźnie, że w tak różnorodnym
świecie nigdy nie wiadomo jakie talenty,
umiejętności będą nam potrzebne. Trzeba więc próbować być trochę wszechstronnym. Bp Paweł Socha akcentował
tez w swoich przesłaniach konieczność
poszukiwania i odnajdywania w sobie
człowieczeństwa i sensu życia, aby żyć
pięknie i czuć się spełnionym. Młodzież
podziękowała Biskupowi ogromnymi
brawami za ciepłe słowa pełne wsparcia
i optymizmu.
Dziękujemy miłym gościom i cieszymy się, że tak bardzo im się u nas
podobało. Oczywiście zadbaliśmy o wpis
pamiątkowy do szkolnej kroniki.
To wyjątkowe spotkanie w naszej
szkole wprowadziło nas wszystkich
w radosny nastrój i klimat świąt Bożego
Narodzenia. Bp Paweł Socha otrzymał na
pamiątkę od stypendystów charakterystyczną dla nich żółtą chustę oraz graﬁkę
z bł. Janem Pawłem II, którą wykonał
własnoręcznie Andrzej Radziejewski
z Nietkowa.
Późnym wieczorem młodzież pożegnała Biskupa owacjami i brawami
w podziękowaniu za uświetnienie jego
osobą tego ważnego dla młodych ludzi
spotkania. Gorące rozmowy nie tylko
przy choince, trwały prawdopodobnie
aż do rana.
Beata Kłos-Wygas

Świąteczne rytmy w Leśniowie
Jest taki czas, gdy dni inaczej biegną, gdy ludzie inaczej spoglądają na siebie, gdzie liczy się życzliwość i serdeczność,
gdzie bardziej niż zazwyczaj dostrzegamy drugiego człowieka. To czas poprzedzający święta Bożego Narodzenia.
To wyjątkowy okres w szkole podstawowej w Leśniowie Wielkim. Już od
początku grudnia można wyczuć tu niecodzienną atmosferę: pojawiają się wesołe
świąteczne dekoracje i wszyscy czekają
na ważnego pana w czerwonym płaszczu

z białą brodą i dużym workiem. W tym
roku zawitał on do pięknie udekorowanej
szkoły pachnącej choinką podarowaną
przez leśniczego, pana Sławomira Dragona i ozdobioną precjozami wykonanymi na warsztatach plastycznych przez
dzieci i ich rodziców.
Po raz kolejny zaskoczyli rodzice
uczniów klasy II z wychowawczynią
Panią Patrycją Frączak, przygotowując
zabawne przedstawienie. W roli leśnych
skrzatów i uroczych śnieżynek wypadli
znakomicie! Gry aktorskiej dzieci mogą
uczyć się właśnie od nich. I uczą się.
Wszystkie dzieci otrzymały w tym dniu
prezenty w postaci słodyczy i zabawek.

Atmosfera świąteczna od tego czasu
zaczęła się zagęszczać. Przedszkolaki
przygotowywane przez p. Izę Nowak
i pod opieką p. Jadwigi Tarczewskiej
tradycyjnie wyjechały do Czerwieńska na
zaproszenie ﬁrmy LFC z bożonarodzeniowym programem i drobnymi upominkami.
Za swój występ otrzymały paczki ze słodyczami oraz fundusze na zakup nowych
zabawek i pomocy dydaktycznych. Przedszkolaczki są wdzięczne za ten piękny dar
serca kierownictwu ﬁrmy LFC.
Kulminacją dni poprzedzających święta były jasełka przygotowane przez katechetkę, panią J. Tarczewską. Jasełka, jak
co roku, łączyły historię z tradycją i współczesnością – proste, mądre i z przesłaniem:
abyśmy nigdy nie zapomnieli, jak ważny
jest każdy człowiek! Jasełka obejrzeli liczni goście: rodzice, przedstawiciele władz
samorządowych i szkolnych, sponsorzy,
przyjaciele szkoły i społeczność szkolna.
Goście po przedstawieniu udali się na spotkanie wigilijne z dyrekcją szkoły, a dzieci
ze swoimi wychowawcami uczestniczyły
w klasowych wigiliach.
Ten świąteczny nastrój szkolny doskonale wprowadził w uroczystości
rodzinne.
Dzięki daleko idącej współpracy p.
dyrektor Moniki Stolińskiej i grona
pedagogicznego z rodzicami takie uroczystości wzbogacają stosunki w środowisku
lokalnym i uzmysławiają, że razem można
wiele dokonać.
ABat
Dnia 09.12.2012 roku dzieci zamieszkałe w Zagórzu odwiedził Mikołaj.
Na ten Nowy Rok 2013
dużo zdrowia i pomyślności
Mieszkańcom wsi Płoty i Zagórza
życzą Krystyna Motykiewicz
i Jerzy Jarowicz
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Finał projektu
Dobiegł końca trwający od stycznia 2011 roku projekt pod nazwą „Szybciej, dalej
i w górę – wysoka jakość oświaty w Gminie Czerwieńsk”, 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”.
Realizatorem tego przedsięwzięcia była
Gmina Czerwieńsk, a burmistrz p. Piotr
Iwanus objął projekt honorowym patronatem. Wsparciem w ramach programu zostały
objęte wszystkie szkoły Gminy Czerwieńsk.
Celem projektu było wdrożenie w ciągu
dwóch lat szkolnych programu edukacyjnowychowawczego w czterech szkołach podstawowych: Czerwieńsk, Leśniów Wielki,

Nietków i Nietkowice oraz Gimnazjum
w Czerwieńsku, przezwyciężającego bariery
w dostępie do wykształcenia i wyrównującego szanse edukacyjne oraz zwiększającego
aspiracje życiowe 820 uczniów. Koszt realizacji sﬁnansowany przez Unię Europejską
wyniósł 2 316 581,40 zł. Uczestnicy projektu
mieli okazję do zdobywania wiedzy i umiejętności, jak również wzbogacania swojej
osobowości poprzez poszerzanie zainteresowań, kontaktów koleżeńskich, przyjaźni.
Szybciej, dalej i w górę - to setki godzin
różnorodnych działań aktywizujących.
Poprzez atrakcyjne formy zrealizowano
główne zadania założone w projekcie:
1. Działalność opiekuńczo - wychowawcza, w tym opieka psychologiczna
w każdej szkole.
2. Wyrównywanie wiedzy i umiejętności - zajęcia dla gimnazjalistów

w zakresie bloku humanistycznego oraz
matematyczno-przyrodniczego.
3. Poszerzanie wiedzy i kształtowanie umiejętności kluczowych - fakultety
matematyczne, zajęcia laboratoryjne na
wyższych uczelniach, nauka języka angielskiego i niemieckiego.
4. Działalność artystyczna - koła
fotograﬁczno-ﬁlmowe, koła plastyczne,
chóry szkolne.
5. Działalność sportowa - gimnastyka
korekcyjna, nauka gry w tenisa ziemnego,
nauka pływania, taniec nowoczesny.
6. Działalność turystyczno-regionalnakoła historyczno-regionalne, wycieczki po
okolicach Czerwieńska, wycieczki ponadregionalne do Poznania, Wrocławia, Berlina.
7. Wypoczynek zimowy- ferie stacjonarne dla młodszych uczniów w Zielonej Gorze,
obozy zimowe, Karpacz, Zakopane.
8. Wypoczynek letni - stacjonarne,
obozy wyjazdowe: Jastrzębia Góra, Dźwirzyno- Kopenhaga-Ystad.
9. Bezpieczeństwo i ruch drogowykoła o ruchu drogowym, koła przyrodnicze „Zielony Patrol”.
Istotą projektu było między innymi
stworzenie każdemu uczniowi szansy na
odnalezienie swojego miejsca w wielu
dziedzinach aktywności, gdzie uczeń mógł
wyrównywać braki w wiadomościach
i umiejętnościach, uczestniczyć w zajęciach
rozwijających i korzystać z różnych form
wypoczynku letniego i zimowego. Wszystkie zajęcia miały ogromną wartość edukacyjną i spełniły założenia realizatorów.
Cele projektu „Szybciej, dalej i w górę”
z pewnością zostały w pełni zrealizowane,
wniosły do naszych szkół nie tylko wiedzę
i umiejętności, ale wiele radości, pozytywnej energii, zadowolenia i satysfakcji.
Wielkie podziękowania i brawa należą się
pomysłodawcom i realizatorom, którzy

poprzez swoje działania i intensywną pracę
przyczynili się do powstania, a później realizacji tak ogromnego przedsięwzięcia i niewątpliwie wielkiego sukcesu. W ramach
zakończenia - „Szybciej, dalej i w górę”,
w Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej
Górze odbyła się wystawa, którą można
było podziwiać przez cały listopad i początek grudnia. Za pomoc w organizacji
wystawy dziękujemy p. Paulinie Gajnej
i p. R. Uss-Wocial. Uroczyste zakończenie i podsumowanie projektu odbyło się
14.12.2012 w Urzędzie Miasta i Gminy
Czerwieńsk. Konferencja poświęcona była

ocenie zrealizowanych zadań, zaprezentowano ﬁlmy z przebiegu projektu, były podziękowania dla p. Burmistrza, p. Danuty
Tomaszewskiej, zarządu projektu oraz
prowadzących zajęcia od uczestników,
rodziców i dyrektorów szkół. Uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Nietkowie pod
kierunkiem p. I. Klameckiej przedstawiły
dorobek zajęć artystycznych. Uczestnicy
projektu z gimnazjum zaprezentowali się
w tańcu nowoczesnym, który w ramach
projektu prowadziła p. D. Łukaszczyk-Staﬁrak. Po części oﬁcjalnej wszyscy zebrani
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
Serdecznie dziękujemy opiekunom za
przygotowanie części artystycznej, która
uświetniła galę kończącą projekt.
Taki projekt to nie tylko frajda, to znakomity pomysł na szkolną edukację, ale i wielka szkoła życia dla naszych uczniów.
Monika Stolińska

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
dla inicjatorów i realizatorów projektu Szybciej, dalej i w górę – wysoka jakość
oświaty w Gminie Czerwieńsk za inicjatywę i odwagę przecierania projektowego
szlaku w oświacie naszej gminy i podjęcia realizacji tego ogromnego projektu.
Rodzice i uczniowie gminy Czerwieńsk
(M.S.)
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My się nudy
nie boimy

Ferie w...
Leśniowie Wielkim

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nietkowicach organizuje w dniach 14.01.2013 r. – 18.01.2013 r.
ferie w szkole. Do wspólnej zabawy zapraszamy uczniów
w godzinach od 09.00 do 13.00.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Leśniowie Wielkim w pierwszym tygodniu ferii organizuje zajęcia dla dzieci w godzinach
od 8.00 do 13.00.

Przewidziano wiele atrakcji m.in. warsztaty sportowe,
plastyczne, kulinarne, taneczne, gry i zabawy integracyjne, itp. Podczas wypoczynku zimowego uczymy się:
spędzać czas w ciekawy, efektywny sposób, rywalizować,
przestrzegając zasad fair play. Rozwijamy swoje pasje
i zainteresowania.
Zapraszamy

W programie turniej gier planszowych, konkursy plastyczne, zabawy ruchowe, zajęcia karate, zajęcia ﬁtness.
Uczniowie będą tworzyć spot reklamowy szkoły, będą mogli
uczestniczyć w zajęciach z biblioterapii oraz nauczyć się
podstaw języka migowego. Każdy znajdzie dla siebie coś
ciekawego.
Zapraszamy

Ferie zimowe w MGOK i świetlicach wiejskich
1. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku
14 - 18 stycznia 2013 r. w godz. 1000 do 1400
2. Wiejski Dom Kultury w Nietkowie
14 - 18 stycznia 2013 r. w godz. 1600 do 2000
21 - 25 stycznia 2013 r. w godz. 1600 do 2000
22 stycznia 2013 r. w godz. 1400 do 1800
3. Świetlica w Bródkach
I tydzień ferii we wtorek, czwartek i sobotę w godz. 1000 do
1600
II tydzień ferii we wtorek i czwartek w godz. 1000 do 1600
4. Świetlica w Sycowicach
I i II tydzień ferii w poniedziałek, środę i piątek w godz. 1000
do 1600
5. Wiejski Dom Kultury w Nietkowicach
14 - 18 stycznia 2013 r. w godz. 1400 do 2000
21 - 25 stycznia 2013 r. w godz. 1400 do 1800

6. Świetlica w Sudole
14 - 18 stycznia 2013 r. w godz. 1600 do 1900
21 - 25 stycznia 2013 r. w godz. 1600 do 1900
7. Świetlica w Dobrzęcinie
14 - 17 stycznia 2013 r. w godz. 1000 do 1600
18 stycznia 2013 r. w godz. 1000 do 1300
21 - 24 stycznia 2013 r. w godz. 1000 do 1600
25 styczni a2013 r. w godz. 1000 do 1300
8. Wiejski Dom Kultury w Laskach
14 - 18 stycznia 2013 r. w godz. 1000 do 1400 i 1600 do 2000
21 - 25 stycznia 2013 r. w godz. 1000 do 1400 i 1600 do 2000
9. Świetlica w Będowie
14 - 18 stycznia 2013 r. w godz. 1000 do 1400
10. Wiejski Dom Kultury w Leśniowie Wielkim
I i II tydzień ferii w poniedziałek, czwartek i piątek w godz.
1700 do 2100

Ferie zimowe
w PSP Nietków
Szkoła przygotowała zajęcia opiekuńcze dla dzieci w pierwszym tygodniu
ferii tj od 14-18 stycznia w godzinach
od 10-do 14ej. Zajęcia prowadzić będą
nauczyciele. W programie - zajęcia
świetlicowe i kulinarne, warsztaty ceramiczne i modelarskie, zajęcia w pracowni komputerowej oraz rozgrywki,
mecze i zabawy na sali gimnastycznej.
Jak co roku ogromny apel do rodziców o przygotowanie dzieciom opieki
i bezpiecznych warunków odpoczynku
podczas ferii w domu.
Beata Kłos-Wygas
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Sport szkolny…
Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku
była organizatorem Ośrodkowego Turnieju piłki ręcznej dziewcząt i chłopców.
Zawody odbyły się 10 stycznia w Hali
Sportowej „Lubuszanka” z udziałem
reprezentacji szkół z Przylepu, Nietkowa
i Czerwieńska.
Wszystkie pojedynki były bardzo
wyrównane i zacięte. Wśród dziewcząt
o końcowej kolejności zadecydowała
„mała tabela”, ponieważ wszystkie dru-

...i gimnazjalny
W dniu 4 stycznia, w Przylepie odbyły
się Powiatowe Mistrzostwa dziewcząt w koszykówce. Nasze gimnazjum, po zajęciu
w zawodach ośrodkowych drugiego miejsca, bardzo liczyło na dobry występ swoich
reprezentantek w tym turnieju. Niestety na
zawody z różnych powodów nie pojechały

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
w Czerwieńsku serdecznie zaprasza do
udziału w konkursach - plastycznym
i fotograﬁcznym - pod wspólnym tytułem: „Naprawdę jaka jesteś...”.
Konkurs organizowany jest w ramach
projektu unijnego pod nazwą: „Polsko

14
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żyny zdobyły taką samą ilość punktów.
A oto ostateczna kolejność w klasyﬁkacji
dziewcząt: SP Nietków (I miejsce), SP
Przylep (II m.) i SP Czerwieńsk (III m.).
I końcowa klasyfikacja chłopców: SP
Przylep (I miejsce), SP Nietków (II m.)
i SP Czerwieńsk (III m.).
Gratulujemy zwycięzcom, a pokonanym dziękujemy za ambitną grę. A wśród
uczennic z naszej szkoły na szczególne
wyróżnienie zasłużyły Jessica Greguła
i Natalia Rybaczek. Dziękujemy!
B. Oleszek, D. Siemaszko

trzy bardzo ważne zawodniczki. Pomimo
takiego osłabienia duch walki w zespole
nie zginął - wszyscy zapewniali, że dadzą
z siebie wszystko! Ogromne zaangażowanie
w grę było widać w każdej sekundzie meczu
- dziewczęta walczyły o każdy centymetr
boiska nie zważając na przewagę ﬁzyczną
i liczebną przeciwniczek. Niestety, pomimo
wielkiego wysiłku włożonego w każde spotkanie nie udało nam się zdobyć medalowej
pozycji i awansować do rozgrywek
regionalnych. Jednak, pomimo tego
iż wracamy z tej
bitwy na tarczy, to
mogę z całą mocą
podkreślić, iż takie właśnie konfrontacje kształtują
charakter młodego
człowieka i jedno-

czą zespół. A w składzie naszej reprezentacji zagrały: Weronika Durka, Weronika
Zaremba, Ewa Tom, Daria Biernacka,
Daria Śniegowska, Klaudia Juszczak,
Anna Zdyb i Paulina Połczyńska. Gratuluję sportowej postawy!
P. Furdak

- niemiecki Dzień Kobiet” współﬁnansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska - Brandenburgia,
Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr oraz
budżetu państwa. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu

8 marca 2013 r. podczas uroczystych obchodów Dnia Kobiet w Ośrodku Kultury
w Czerwieńsku. Szczegóły, regulaminy
oraz załączniki na stronie internetowej
www.mgok.czerwiensk.pl
Z pozdrowieniami
Organizatorzy

Piast dziękuje
za 2012
Klub Sportowy PIAST Czerwieńsk serdecznie dziękuje Arcobaleno Sp. z o.o., a także ZIEL-BRUK
Makarewicz oraz ﬁrmom i osobom
prywatnym z terenu naszej gminy za
współpracę w minionym 2012 roku.
Zarząd KS „Piast”
Czerwieńsk

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
Kiedy zapytamy o najbardziej oczekiwany miesiąc w roku – wśród uczniów odezwą się głosy, że to lipiec i sierpień – wiadomo wakacje, ale już po głębszym namyśle wielu zmieni zdanie i powie, że to grudzień. Tak, to chyba najbardziej magiczny
i zaczarowany czas.
Już 6 grudnia ci mali i ci całkiem
duzi z wypiekami na twarzy oczekują
odwiedzin jegomościa w czerwonym
ubranku. Kto wierzy - do tego zagląda
i zostawia upominki. O naszej szkole
też nie zapomniał - oprócz słodyczy
znaleźliśmy w klasach zaproszenie na
spektakl do teatru. To było wspaniałe
przedstawienie, pełne różnorodnych postaci, kolorów, pięknej muzyki i akrobacji
aktorów. „Księga dżungli” pochłonęła
nas bez reszty, nawet nie poczuliśmy jak
minęły prawie dwie godziny sztuki - to
były udane mikołajki.

Zima, zima, zima…
Kolejnym wspaniałym dniem grudnia
okazał się pierwszy dzień kalendarzowej
zimy. Przyszliśmy do szkoły w białych
i niebieskich strojach z symbolami zimy.
Każda przerwa była inna - śpiewaliśmy
znane i lubiane „zimowe piosenki”,
zrobiliśmy ogromny kulig, a na koniec
wspólnie odśpiewaliśmy kilka pląsów.
I to chyba spowodowało, że śnieg i mróz
naprawdę zawitały do Czerwieńska.

Wigilijny czas…
Poczuliśmy, że zbliża się wyjątkowy czas Bożego Narodzenia. Na
korytarzach stanęły niczym piękne
panny choinki, pojawiły się też ozdoby
wykonane przez uczniów. Ostatni dzień
przed feriami był inny niż zwykle.
Klasy przybrały świąteczny wystrój,
na środku stanęły stoły z siankiem
pod białymi obrusami. Jak przystało
na Wigilię były tradycyjne przysmaki
- w każdej klasie inne, ale nie to było
ważne - najważniejsza była atmosfera.
Byliśmy inni - eleganccy, uroczyści,
mili, z życzliwością łamaliśmy się
opłatkiem i składaliśmy życzenia. Nie
mogło zabraknąć kolęd. Poczuliśmy się
jak jedna wielka rodzina i może dlatego
odwiedził nas Gwiazdor z workiem
pełnym prezentów.
Hej kolęda, kolęda…
Świąteczny nastrój panował u nas
także po powrocie z ferii. Przygotowywaliśmy się do kolejnego ważnego
wydarzenia. Tym razem postanowiliśmy
odkurzyć staropolską ludową tradycję
kolędowania. W czasach kiedy modne
stają się tzw. zachodnie zwyczaje często
zapominamy o własnych wspaniałych
tradycjach. Już na początku grudnia
odbyło się wśród klas losowanie kolęd.
Mieliśmy również za zadanie dowiedzieć
się z różnych źródeł na czym polegało
kolędowanie. 7 stycznia odbyły się prezentacje poszczególnych klas, które wykonywały wylosowaną kolędę. Po trzech
lekcjach stworzyliśmy barwny korowód,
w którym pojawiły się aniołki, pasterze,

królowie, diabły, kostuchy i inne postaci.
Na czele z wirującą gwiazdą, ze śpiewem
dotarliśmy pod Ratusz, gdzie oczekiwali nas włodarze miasta i mieszkańcy.
Janek w imieniu nas wszystkich złożył
noworoczne życzenia przybyłym. Stała
się też rzecz niebywała – oto zabrzmiał
niezwykły chór uczniów, nauczycieli,
księży, urzędników i przygodnych przechodniów. Nie obyło się też bez słodyczy
dla kolędników. Było magicznie! Może
wraz z Nowym 2013 Rokiem narodziła
się w naszym miasteczku „stara - nowa”
tradycja? Jednego jesteśmy pewni wszystkim mieszkańcom Czerwieńska
życzymy wszelkiego dobra w rozpoczynającym się właśnie roku. Niech będzie
tak radosny i kolorowy jak nasz korowód
kolędni
B.K.
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21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nietkowie
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już po raz dwunasty zagrała w Nietkowie a wraz z nią uczniowie miejscowej szkoły,
ich rodzice i mieszkańcy. Jak co roku, sztab Wielkiej Orkiestry utworzył się w Publicznej Szkole Podstawowej a huczny
Koncert w wykonaniu najmłodszych mieszkańców odbył się w Wiejskim Domu Kultury. Akcja WOŚP w Nietkowie przebiega
już od wielu lat i cieszy się dużym poparciem naszej młodzieży, gromadzi licznych mieszkańców Nietkowa i Lasek oraz
daje nam wszystkim wiele satysfakcji
W 2013 roku nie było wcale pechowej
trzynastki, bo zebraliśmy rekordową sumę
- 3.340,38 zł. WOŚP w Nietkowie to już
tradycja, na stałe zapisane w harmonogramie imprez kalendarzowych szkoły. 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 wypracowana wiele lat
temu jako wielki koncert środowiskowy dla
mieszkańców, w którym występują uczniowie szkoły podstawowej – też nie zmienia
się od lat.
W akcję zaangażowani są wszyscy
nauczyciele naszej szkoły, pracownicy obsługi oraz rodzice, którzy wspomagają akcję
pysznymi ciastami własnego wypieku i oczywiście liczną widownią, oklaskującą swoje
pociechy na scenie. Pieniądze ze zbiórki jak
zawsze traﬁają na wspólny cel - zakup sprzętu do ratowania najmłodszych, a w tym roku
także i seniorów. Jak to ktoś trafnie ujął – nie
ma wnuczków bez dziadków, więc któż jak
nie rodzice, najbardziej rozumieją potrzebę
takiej ogólnonarodowej zbiórki.
W Sztabie Szkoły Podstawowej
w Nietkowie zarejestrowanych było 17
wolontariuszy. Dzieci otrzymały identyfikatory, puszki i w prezencie – karty
startowe „Play” z doładowaniem 15 zł na
koncie. Nasi mali wolontariusze – skrzętnie
zbierający pieniądze do puszek na ulicach
Nietkowa i Lasek to uczniowie z Nietkowa, Borynia i Lasek: z klasy IV- Agatka
Zaboklicka, Klaudia Fratczak, Nikolas
Jadczak, Kacper Tom, Adrian Dudek;
z klasy V - Nikola Przymus, Paulina Lebioda, Oliwia Rudnicka, Jakub Piwoński,
Dawid Jarosz, Patryk Karczmarski, Filip
Piotrowski; kl. VI - Natalia Wilczak,
Wiktoria Pawłowska, Martyna Du-

bowska, Kornelia Szczepaniak, Aurelia
Bogdanowicz.
Pogoda zimowa, szczypały nosy i ziębły
ręce ale serca gorące sprzyjały Orkiestrze nasze aniołki dziarsko rozdawały serduszka
i zbierały pieniądze do puszek. Radości było
co nie miara kiedy puszki stawały się coraz
cięższe. Po kilku godzinach kwestowania
okazało się, że najwięcej pieniędzy zebrali: Martyna Dubowska 353,09zł, Oliwia
Rudnicka 278,07zł, Kuba Piwoński
220,53zł, Nikola Przymus 211,63 zł, Paulina Lebioda 203,16 zł. Wielkie gratulacje
dzieciaki!
A po południu jak co roku, na gościnnych deskach Domu Kultury Nietkowie
- Koncert Wielkiej Orkiestry świątecznej
pomocy dla mieszkańców w wykonaniu
uczniów szkoły w Nietkowie. Wystąpiły
wszystkie szkolne zespoły: „Rytm”, „Kanon” oraz z zimowymi repertuarami przedszkolaki z oddziału zerowego i uczniowie
klas najmłodszych. Były tez popisy i występy grup tanecznych: Hip –Hop dance
i Bellydance z Wiejskiego Domu Kultury
w Nietkowie i Bollywood z Lasek oraz
grupa taneczna „Hit”, na co dzień trenujące
swoje taneczne układy przy szkle podstawowej w Nietkowie. Tak jak przystało na
dobra happeningową imprezę, było głośno,
barwnie i bardzo dynamicznie. Pełną parą
pracowały kawiarenki z kawą i ciastami
oraz loteria fantowa, która jak zwykle
robiła furorę. Dzieci szczególnie kochają
loterię, ponieważ dzięki sponsorom nie ma
pustych losów, tyle, że każdy musi liczyć
na przysłowiowe szczęście. Nasi sponsorzy
na loterię – od wielu lat radni z Nietkowa p.
Kazimierz Ruszel i p. Krzysztof Smorąg,
ﬁrma INP Januszkiewicz z Zielonej Góry,
Rada Rodziców działająca przy szkole podstawowej w Nietkowie oraz wiele innych „
cichych” ale szlachetnych osób wspomagających loterię.

Pieniądze – a była to naprawdę „góra
grosza”, zostały zliczone szybko i sprawnie
przez komisję w składzie: p. Beata KłosWygas dyrektor szkoły, p. K. Smorąg – radny, p. Elżbieta Kozak, p. Iwona Smorag, p.
Iwona Klamecka, p. Sylwia Stasiczek.
W Nietkowie mamy nie tylko wspaniałe
dzieciaki ale tez wspaniałych Rodziców
i mieszkańców, z których zawsze jesteśmy
dumni, bo wspierają nasze działania jak tylko mogą. Wielkie podziękowania za pomoc
dla byłych, „dorosłych” już uczniów naszej
szkoły - Macieja Jessy, który obsługiwał
sprzęt nagłaśniający oraz Marty Maciejewskiej – kierownika WDK.
Wielkie uśmiechy dla naszych nauczycieli, którzy co roku asystują swoim
uczniom, organizują koncert, prowadzą
kawiarenki i loterię i włączają się do tej
ogólnopolskiej wielkiej akcji. Aktywna
grupa nauczycieli w tym roku to: p. Teresa
Wasiak, p. Małgorzata Kozłowska, p.
Joanna Wojtaszek, p. Iwona Smorąg,
p. Elzbieta Kozak i p. Sylwia Stasiczek.
Również dziękujemy pracownikom szkoły
za nieocenioną pomoc i zaangażowanie
w prace organizacyjne imprezy.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski w specjalnym
liście pogratulował wszystkim wolontariuszom w Polsce słowami: „Wasze oddanie
- uczy innych dawać. Wasza skromność
i Wasze zaangażowanie uświadamiają, że
każdego stać na dobry uczynek”.
Podpisujemy się pod tymi słowami.
Dziękując za 21. Finał trzeba podkreślić,
że wszystkim się należą wielkie brawa za to,
że wciąż istniejemy na polskiej mapie Wielkiej Orkiestry, grając jak mówi Jurek Owsiak „Do końca świata i jeszcze jeden dzień
dalej... Koniec świata przeżyliśmy niedawno
więc… gramy dalej w przyszłym roku”.
Dyrektor szkoły
Beata Kłos-Wygas - Sztab WOŚP

