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w styczniu
01.01. – mieszkańcy Gminy Czerwieńsk hucznie powitali
Nowy Rok 2013 bawiąc się na licznych balach, prywatkach
i domówkach. Punktualnie o północy Burmistrz Piotr Iwanus
złożył noworoczne życzenia wszystkim, którzy przyszli na plac
przed czerwieńskim ratuszem.
02.01. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Wójtem Świdnicy Adamem Jaskólskim. Spotkanie było poświęcone funkcjonowaniu Zielonogórskiego Związku Gmin i przygotowaniom
do przejęcia przez gminy obowiązku gospodarowania odpadami
komunalnymi.
07.01. – ulicami Czerwieńska przeszedł barwy orszak kolędników - uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku, którzy tego dnia kolędowali w szkole, a przed
południem wspólnie z mieszkańcami Czerwieńska spotkali się
na śpiewaniu kolęd przed Ratuszem. To wspólna inicjatywa ks.
Pawła Koniecznego i nauczycieli z czerwieńskiej podstawówki, która w zamyśle pomysłodawców ma stać się nową gminną
tradycją.
08.01. – w Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku
obradowała Rada Sportu.
09.01. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w konferencji
pn. „Turystyka militarna, turystyka wodna – Lubuskie zaprasza”, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej
Górze.
10.01. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się posiedzenie
Zielonogórskiego Związku Gmin. Tematem spotkania było
wykorzystanie przez gminne samorządy systemu WiMax, czyli
bezprzewodowego dostępu do Internetu. System ten można
zastosować również w sieciach szerokopasmowych. System zapewnia odbiór sygnału w odległości nawet 50 km od nadajnika,
umożliwia odbiór w przypadku braku bezpośredniej widoczności nadajnika i odbiornika, nie jest zależny od czynników atmosferycznych oraz pozwala na uzyskanie dużych przepływności
– do 70 Mb/s.
10.01. – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
w Nietkowicach wystawiła Jasełka. Wzięli w nich udział licznie
przybyli mieszkańcy Nietkowic, Będowa i Sycowic.
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku
serdecznie zaprasza do udziału w projekcie wielkanocnym
zatytułowanym „Podzielmy się tradycją. Wielkanoc
2013”. Projekt współﬁnansowany jest z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska - Brandenburgia, Euroregionu Sprewa - Nysa - Bóbr oraz budżetu państwa. W ramach projektu
zorganizowane zostaną warsztaty wielkanocne oraz konkursy na palmę i pisankę. Informacje o naborze na warsztaty oraz regulaminy konkursów na stronie internetowej
www.mgok.czerwiensk.pl

12.01. – w Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku odbył się X Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego
Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk.
13.01. – w Nietkowie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Sztab WOŚP znajdował się w szkole podstawowej.
Zebrano 3 340,38 zł.
13-21.01. – grupa 10 uczniów i 2 nauczycieli z Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Czerwieńsku przebywała w Suzdal (Rosja). Wyjazd zorganizowano w ramach partnerskiej współpracy
prowadzonej pomiędzy Gminą Czerwieńsk, a Samorządem
Miejskim Rejonu Suzdalskiego.
16.01. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się ze wszystkimi
proboszczami w Gminie Czerwieńsk. Podczas spotkania rozmawiano min. o potrzebach związanych z rewitalizacją obiektów
sakralnych.
17.01. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się spotkanie poświęcone „Koncepcji przestrzennego zagospodarowania
kraju do 2030 roku”. Gospodarzem spotkania był Burmistrz
Piotr Iwanus.
18.01. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Komendantem
Miejskim Policji w Zielonej Górze inspektorem Sebastianem
Banaszakiem. Spotkanie było poświęcone obsadzie kadrowej
Posterunku Policji w Czerwieńsku.
23.01. – w Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Zielonej Górze Burmistrz Piotr Iwanus prowadził
rozmowy w sprawie projektu odbudowy wału przeciwpowodziowego w Będowie.
24.01. – był najchłodniejszym dniem stycznia. W Czerwieńsku o godz. 7.00 termometry wskazywały (- 140C).
24.01. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
Przedmiotem obrad komisji była min.: analiza zadań zrealizowanych przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego
(plany rzeczowo-finansowe) w 2012 roku pod względem
finansowym.
24.01. – w Sycowicach odbyło się zebranie wiejskie.
25.01. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji
była min. informacja o stanie przygotowań Zielonogórskiego
Związku Gmin do przejęcia nowych zadań i wdrożenia przepisów
„USTAWY ŚMIECIOWEJ”.
25.01. – w Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku
rozpoczął się XVIII Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
26.01. – w Brudkach odbyło się zebranie wiejskie.
28.01. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było
min. przyjęcie informacji o działalności sportowo-turystycznej
w Gminie Czerwieńsk za 2012 rok oraz plany na 2013 r.
30.01. – Burmistrz Piotr Iwanus przebywał z roboczą wizytą
w Drebkau (Niemcy). Tematem spotkania było omówienie
wzajemnej współpracy w 2013 roku.
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Co
słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Witam Panie Burmistrzu, coś nerwowo zaczął się ten rok. Powstał klub radnych, którzy jak dostrzegam
z tonu dosyłanych do redakcji artykułów,
raczej za Panem nie przepadają, a mając
w radzie większość raczej nie ułatwiają
kierowania gminą. Czym tak naprawdę
Pan im podpadł?
Piotr Iwanus: Cóż, nikt nie obiecywał,
że będzie łatwo. Przez te wszystkie lata
mojej działalności w samorządzie nauczyłem się z jednej strony odporności na ataki,
nawet te personalne, a z drugiej wyłuskiwania z tej krytyki istotnych wskazówek,
jak skuteczniej docierać z argumentami
i wyjaśniać motywy działań. Najgorszym
wyborem dla nas wszystkich byłoby okopanie się na pozycjach i niesłuchanie siebie
nawzajem. Dlatego ze spokojem przyjmuję
stanowisko klubu np. w sprawie odebrania
burmistrzowi delegacji do dysponowania
rezerwą budżetową, w tym przecież precyzyjnie określonym prawem i decyzjami
rady zakresie. Klub radnych niezależnych
ogłosił triumfalnie mieszkańcom na łamach
„U nas”, że „dotychczasowe, szczególne
uprawnienia Burmistrza w zakresie dokonywania zmian w budżecie gminy zostały
przez radnych cofnięte”. Tylko co to
w istocie oznacza? Dlaczego z tego powodu
mieszkańcy mają być zadowoleni? Mają się
cieszyć, że jak już to mówiłem w zeszłym
miesiącu teraz w przypadku każdej trudnej
do przewidzenia sytuacji losowej w gminie,
zamiast działać, burmistrz będzie oczekiwał
na przyznanie przez radę koniecznych środków, zgodnie z całą legislacyjną procedurą.
To znakomite rozwiązanie dla leniwego,
zadowolonego z piastowania urzędu burmistrza, ale chyba nie tego oczekują ode
mnie mieszkańcy.
Przepraszam za ten sarkazm, ale wkurza
mnie takie pustosłowie: „Klub Radnych
Niezależnych zdecydowanie opowiedział
się za przywróceniem demokratycznej równowagi pomiędzy władzą uchwałodawczą
(Rada Miejska), a władzą wykonawczą
(Burmistrz Czerwieńska)”. Taki ogólnikowy zarzut jest pustym sloganem, gdy nie
jest poparty konkretnymi przykładami. Jak
mogę dyskutować z takim stwierdzeniem?
Pytam więc moich adwersarzy, na czym tak
konkretnie polega to domniemane zaburzenie równowagi?
Pan przewodniczący nowego klubu radnych uwielbia swoje wypowiedzi podpierać

odwołaniami do aktów prawnych , cytować
stosowne paragrafy, które w istocie na mniej
zorientowanym w tej procedurze czytelniku, mają zrobić wrażenie profesjonalnego
opisania problemu. Ale na litość boską, tu
nie chodzi o wrażenia i samozadowolenie
z orientacji w temacie, tylko o konkrety,
o realne rozwiązywanie istotnych ludzkich
problemów. W oparciu zresztą o te same
uregulowania ustawowe mogę z pełną
odpowiedzialnością stwierdzić, że w myśl
ustawy o ﬁnansach publicznych z 27sierpnia
2009 r „zrównoważony podział władzy” nie
jest tożsamy z pojęciem „demokratycznej
równowagi pomiędzy władzą uchwałodawczą a wykonawczą”. I tak możemy
brnąć w tą jałową dyskusję, tylko co na
tych utarczkach zyskają mieszkańcy? Przekonujemy się czyja racja jest słuszniejsza,
a rzeczywistość skrzeczy.
A.S.: Panie burmistrzu, ale wydaje mi
się, że w tym artykule p. Krzysztofa Smorąga możemy znaleźć takie konkretne zarzuty,
które skłaniają radnych nowego klubu do
formułowania wniosków wobec Pana, np.
że „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”.
P.I.: No właśnie i to jest ten, jak pan
powiada konkretny zarzut. Przepraszam, ale
ręce opadają. Czy Pan sobie wyobraża, że
burmistrz mógłby jakąkolwiek istotną decyzję w sprawie zaciągnięcia kredytu w imieniu gminy podjąć bez stosownej uchwały
Rady Miejskiej? Otóż informuję Pana, że
zgodnie z obowiązującym prawem te decyzje leżały i leżą w dalszym ciągu w gestii
Rady, nie Burmistrza, którego obowiązkiem
jest wykonanie podjętych uchwał.
W art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) określona została jedna
z wyłącznych kompetencji organu stanowiącego podejmowania uchwał w sprawach majątkowych, dotyczących m. in.
zaciągania długoterminowych pożyczek
i kredytów. Kredyty, o których mowa w artykule gazetki, zaciągnięte zostały na pod-

stawie stosownych zapisów w uchwałach
Rady Miejskiej w Czerwieńsku i związane
były z montażem ﬁnansowym na wydatki
inwestycyjne przedsięwzięć realizowanych
w latach 2009-2012 oraz na spłatę zobowiązań. Przedstawiony więc przez pana zarzut
ma się nijak do realnej rzeczywistości.
Mógłbym oczywiście zanudzać Pana i Czytelników wykazem uchwał, które podjęła
rada w sprawie zaciągnięcia kredytów i na
co były przeznaczone, ale przecież nie o to
chodzi. Wszystkie te decyzje podjęte były
z rozwagą i wynikały z konieczności, by
zrealizować istotne przedsięwzięcia dla
mieszkańców. Wyciąganie z tego wniosków o niegospodarności i rozrzutności
burmistrza jest nie tylko niesprawiedliwe,
ale i nieuczciwe.
A.S.: Widzę, że jest Pan wkurzony nie
na żarty tymi zarzutami...
P.I.: Nie, może wypowiadam się zbyt
emocjonalnie, ale nie, nie jestem wkurzony,
raczej jestem rozczarowany taką postawą.
Aktywność radnych, którzy na poważnie
chcą włączyć się do działania, to w sumie
pozytywna postawa. Również krytykowanie konkretnych działań i pokazywanie
lepszych rozwiązań to istota samorządności
i nie to mnie martwi. Rozczarowany jestem
tym, że te zarzuty mają taki ogólnikowy
charakter i poza personalnym atakiem nie
mają większego sensu. Liczą się fakty,
rzeczywiste dokonania, one bronią się
same. Nie zapominajmy jakiego skoku
cywilizacyjnego dokonaliśmy przez te lata.
Oczywiście, że drogą wyrzeczeń, zadłużeń,
wiecznych zmagań o dotacje zewnętrzne
itd. Szło jak po grudzie, ale szło i dlatego
dziś wiele samorządów zazdrości nam
tych naszych dokonań, a w kraju nieraz
pokazują nasze pomysły innym, jako wzór
do naśladowania. Dlatego jestem trochę
rozczarowany tym brakiem zrozumienia
i wsparcia. Denerwuje mnie to, bo przecież przed nami realne i naprawdę trudne
problemy do rozwiązania, jak choćby
kanalizacja na Zaodrzu, którą będziemy
musieli realizować w pojedynkę, bo Sulechów odstąpił od wspólnej inwestycji.
Trzeba podjąć program termomodernizacji
szkoły w Czerwieńsku, świetlic wiejskich
i rozwiązywać na bieżąco dziesiątki innych
pilnych spraw. Do tego trzeba współdziałania i współodpowiedzialności całego
samorządu, szukania pozytywnych rozwiązań, a nie publicystycznych przepychanek,
kto kogo. Aż ciśnie się na usta to słynne
zdanie Jana Pawła II, że „solidarność to
zawsze jeden z drugim, nigdy jeden przeciw
drugiemu”. Może to i górnolotne, ale czy
nie prawdziwe, czy nie warto czasem się
nad tym zastanowić?
A.S.: Dziękuję za rozmowę i do spotkania za miesiąc.
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Wśród bunkrów, danieli i żubrów…
Czyż nie jest prawdą, że wszystkie drogi prowadzą do Sycowic…? Nie wierzycie?
To posłuchajcie… Jak już wcześniej napisałem na sycowice.net w artykule „Turysta na wsi…”: turystyka wiejska determinowana jest walorami danej okolicy, jej
dziedzictwa i kultury, wiejskich zajęć i życia na wsi, a turyści wybierający wiejski
typ wakacji poszukują wartościowej i autentycznej interakcji ze środowiskiem
wiejskim i lokalną społecznością.
Przekładając to na prosty i niewyszukany język możemy powiedzieć, że
gwarancją turystycznego rozwoju danego
regionu jest istnienie „magnesu” przyciągającego turystów. Zastanawiając się
nad potencjalnymi możliwościami nie
tylko Sycowic, ale szerzej ujmując całego
Zaodrza, należy w pierwszej kolejności
dokonać bilansu: czego nie mamy, a co
wykorzystać możemy…
Otóż zupełnie jednoznacznie należy
stwierdzić, że turystyczna kondycja Sycowic i całego Zaodrza jest żadna. Nie ma
dosłownie nic! Brakuje kwater
agroturystycznych i jakiegoś
chociażby maleńkiego hoteliku, pól namiotowych, miejsc
przeznaczonych na camping
i caravaning, brakuje najmniejszych nawet punktów gastronomicznych, brakuje informacji
o miejscowych atrakcjach,
brakuje dobrze przygotowanych i oznakowanych szlaków
turystycznych, o ścieżkach rowerowych nie wspominając.
Najgorsze jest jednak to,
że brakuje ludzi pozytywnie
o tym myślących i chcących
przejawiać jakąkolwiek inicjatywę. Mam
jednak nadzieję, że to obojętne jeśli nie
negatywne nastawienie wkrótce się
zmieni, albowiem w Sycowicah jak i na
całym Zaodrzu drzemie wcale niemały turystyczny potencjał do natychmiastowego
uruchomienia, z którego jak do tej pory
tylko nieliczni zdają sobie sprawę.
Przechodząc do drugiego i niezwykle
istotnego punktu naszego bilansu, powinniśmy zadać sobie podstawowe pytanie:
czy w Sycowicach i na całym Zaodrzu są
„magnesy mogące przyciągnąć turystów?
Patrząc z lotu ptaka na ten teren, z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że
z pewnością TAK!
Pozwolę sobie zacząć od bliskich
mi Sycowic. Takim magnesem jest bez
wątpienia niezwykle urokliwy Gryżyński Park Krajobrazowy z egzotycznymi
przedstawicielami ﬂory i fauny, z położonymi w pobliżu, pełnymi ryb pięknymi
polodowcowymi jeziorami, z obﬁtujący-

4

nr 247 • 02.2013

U NAS

mi w grzyby lasami rozciągającymi się
na morenowych wzniesieniach, z dzikimi
ścieżkami gwarantującymi bliski kontakt
z naturą, którymi wędrując możesz zachłystywać się powietrzem przesyconym
żywicą drzew…
Następnym magnesem jest elitarna
hodowla danieli węgierskich zaopatrująca
polskie łowiska w daniele o przepięknym,
trofeistycznym porożu. Absolutnym hitem
jest jednak zagrodowa hodowla żubrów,
wplatająca się w łańcuszek skomplikowanego systemu restytucji, czyli przywraca-

nia przyrodzie zagrożonego wyginięciem
gatunku. To jest dopiero ekstra magnes,
bijący na głowę wszystkie inne atrakcje!
Ale to jeszcze nie wszystko…
W Będowie budowana jest z mozołem
prywatna przystań dla łodzi, w Nietkowicach specjalnie nic ciekawego nie
widzę, ale za to zapomniane przez Boga
i ludzi Bródki, mają niesamowitą szansę
na rozwój.
Około 10 lat temu gmina wydała
folder w którym „położone wśród dziewiczej natury Bródki, kreowane były na
znakomite miejsce na ośrodek rekreacyjny dla wędkarzy i grzybiarzy”. Mowa tu
o 6.53 ha działce przylegającej do kanału
i leżącej na obrzeżu Bródek, od strony
Nietkowic. Minęło 10 lat i nie zrobiono
w tej sprawie dosłownie NIC!
Zmierzam do tego, że do idei wykorzystania tego terenu należałoby wrócić,
to znaczy podzielić go na działki rekreacyjne przeznaczone do nabycia przez

osoby ﬁzyczne czy prawne, z uwzględnieniem jednej centralnej działki na
nieodpłatne przekazanie inwestorowi,
który zobowiąże się do wybudowania
niewielkiego turystycznego hoteliku, baru
i stosownego zaplecza.
Powinno być również przewidziane
miejsce na pole namiotowe dla mniej
zamożnych, jedno lub kilkudniowych turystów. Radni z Klubu Radnych Niezależnych
niewątpliwie pochylą się nad tym problemem i zrobią wszystko co w ich mocy, aby
wypowiedziane nie przez Nich 10 lat temu
słowa, wprowadzić w czyn. W tej sprawie
osobiście i niezwłocznie złożę wniosek
o sporządzenie Planu Zagospodarowania
Przestrzennego tego terenu.
Rozlany w tym miejscu Kanał Ołobok
stanowi super dzikie i zasobne w ryby
łowisko i jest prawdziwą Mekką dla wędkarzy. Oprócz dziewiczej przyrody,
ciszy i spokoju, okoliczne lasy
obfitują w nieprzebrane gatunki
grzybów które można zbierać
dosłownie koszami. Problem nienależytego wykorzystania tego
miejsca niewątpliwie związany jest
z całkowitym brakiem jakiejkolwiek infrastruktury turystycznej.
Warto zauważyć, że zagospodarowanie tego terenu stworzyłoby
również atrakcyjne miejsca pracy
dla mieszkańców Bródek.
Wzdłuż Kanału Ołobok, nad którym działka jest położona, na terenie
naszej gminy znajduje się kilkanaście
oryginalnych obiektów hydrotechnicznych
(niektóre zachowane w bardzo dobrym stanie), a także istnieje cały system bunkrów,
umocnień i okopów strzeleckich z okresu II
Wojny Światowej, będących pozostałością
po południowym odcinku Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Fortyﬁkacje te,
bunkry i obiekty hydrotechniczne są mało
znaną i jak dotychczas, nie wykorzystaną
atrakcją turystyczną.
Jeśli dodamy do tego spływy kajakowe Kanałem Ołobok z Niesulic, od jeziora
Niesłysz do Odry, oraz spływy kajakowe
kajakami tradycyjnymi oraz canoe, a także pontonami z Cigacic do Radnicy, z „suchym portem” w SYCOWICACH (!!), to
mamy obraz mojej wizji turystycznego
zagospodarowania Zaodrza…
Skoro Bródki znajdujące się w południowo wschodniej części Zaodrza i leżące na już ukształtowanej trasie rowerowej: Zielona Góra – Sycowice, mają
jak najbardziej szansę na wykorzystanie

Demokracja lokalna
Zasada podziału władzy stanowi podstawę każdego ustroju demokratycznego. Instytucje samorządu lokalnego są elementami władzy uchwałodawczej i kontrolnej
(Rada Miejska) oraz władzy wykonawczej (Burmistrz Czerwieńska). W ich ramach
muszą więc istnieć wyraźne podziały odpowiedzialności i kompetencji.
Jasne określenie zakresu działania
wzmacnia demokratyczne gwarancje
ustrojowe. Linie podziałów muszą być
jednoznaczne i stałe. Jest to warunek
sprawności i stabilności funkcjonowania
każdej gminy. Punkt wyjścia relacji władzy w gminie stanowi ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku,
Nr 142, poz. 1591 – z późn. zm.). Zapisy
tej ustawy dość precyzyjnie określają zakres działania i zadania gminy, a przede
wszystkim rozdzielają zakres uprawnień
na Radę Gminy i Burmistrza.
Mieszkańcy dając władzę swym
przedstawicielom oczekują, że będą oni
wykonywać swoje zadania w sposób
godny, odpowiedzialny i zgodny z prawem. Tak też rozumiemy sprawowanie
mandatu radnego w naszej gminie. Żeby
jednak móc realizować swoje zadania
radny musi dokładnie wiedzieć jaki
katalog spraw leży w kompetencjach
Rady Miejskiej, a jakie sprawy należą
„znakomitego miejsca na ośrodek rekreacyjny dla wędkarzy i grzybiarzy”,
to Sycowice położone w północno zachodniej jego części z przelotową drogą
wojewódzką, a co za tym idzie bardzo
dobrymi połączeniami ze Słubicami,
Frankfurtem i Gubinem (zagranica!), oraz
Poznaniem, Wrocławiem i Gorzowem
Wielkopolskim, mają znacznie łatwiejszy
kontakt z „cywilizowanym światem”.
Warto w tym miejscu zauważyć, że trasa
rowerowa Zielona Góra Góra - Sycowice
ukształtowała się samoistnie przy zerowym „zabezpieczeniu logistycznym”.
Sycowice dysponując „magnesami”,
o których wspomniałem wcześniej,
mają również niebagatelną szansę na
rozwój turystyki wiejskiej. Turyści nie
lubią siedzieć w jednym miejscu, stąd
też współpraca pomiędzy wszystkimi
zaodrzańskimi wsiami byłaby ze wszech
miar wskazana i pożyteczna.
Pozostaje jedynie dołożyć wszelkich
starań do turystycznego zagospodarowania terenu i dążyć do wykorzystania niepowtarzalnej szansy „oszlifowania” tych
walorów i „magnesów”, które posiadamy
w Sycowicach i na całym Zaodrzu.

do kompetencji Burmistrza. Na relacje
władzy w naszej gminie wpływ mają
również uchwały Rady Miejskiej, przekazujące duże uprawnienia Rady na
rzecz Burmistrza. Tak było w przypadku
upoważnień do dokonywania przesunięć
w budżecie i tak jest nadal w zakresie
zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy
Czerwieńsk. Koniecznym staje się precyzyjne określenie zadań i praw Rady
oraz zdeﬁniowanie relacji Rada Miejska
– Burmistrz. Te regulacje zapewnią
efektywność działań Burmistrza, a jednocześnie uchronią demokrację lokalną
przed groźnymi skutkami koncentracji
władzy w jednych rękach. Wyeliminują
także gorszące spory pomiędzy wybranymi przedstawicielami społeczności
lokalnych, które wpływają negatywnie
na obraz samorządu i obniżają zaufanie
społeczne do niego.
W ciągu ostatnich lat sytuacja w kraju i w naszej gminie zmieniła się dość
wyraźnie. W budżecie gminy trudno
dziś znaleźć środki na dalszy rozwój
i inwestycje. Nasze zadłużenie jest
tak wielkie, że musimy dokonywać restrukturyzacji spłat, aby móc uchwalać
kolejne budżety. Realizacja „Strategii

Rozwoju Gminy Czerwieńsk na lata
2011-2018” stoi pod wielkim znakiem
zapytania. To najpoważniejsze powody
dla których trzeba się zastanowić czy
– na przykład – przekazanie upoważnień
dla Burmistrza w zakresie gospodarowania mieniem gminnym (zrobione
uchwałą w 2005 roku) należy dalej
utrzymywać w mocy. Kompetencje
i uprawnienia władz oraz ich wzajemne
relacje muszą umożliwiać realizację
działań niezbędnych dla zaspokojenia
potrzeb społeczności lokalnych. Potrzeby mieszkańców są jednak ignorowane,
odkładane w bliżej nieokreśloną przyszłość. Muszą więc istnieć efektywne
mechanizmy kontroli działania władzy
wykonawczej, umożliwiające interwencję w koniecznych przypadkach.
Klub Radnych Niezależnych od
początku swego powstania zdecydowanie opowiada się za demokratycznymi
rozwiązaniami zawartymi w ustawie
o samorządzie gminnym. Dlatego też
złożony został projekt uchwały wycofujący uchwałę w sprawie określenia
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Czerwieńsk oraz zasad nabywania nieruchomości przez Gminę Czerwieńsk.
Uchwała ta, po zaopiniowaniu przez
komisje stałe Rady, będzie rozpatrywana na najbliższej sesji Rady Miejskiej.
Klub Radnych Niezależnych opowiada
się za jej przyjęciem.
Przewodniczący Klubu
Radnych Niezależnych
Krzysztof Smorąg

OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że zarządzeniem Burmistrza Czerwieńska Nr 6/2013 z dnia 07 lutego 2013 r. podany został
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i w drodze bezprzetargowej.
Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku ul. Rynek 25 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
i Miasta Czerwieńsk pod adresem www.bip.czerwiensk.pl
Janina Borkowska

Wyrazy szczerego współczucia naszemu koledze
Arkadiuszowi Słoneckiemu z powodu śmierci Taty
składają
Burmistrz i pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku

Cezary Woch
nr 247 • 02.2013

U NAS

5

Ferie w MGOK-u „Mały Obywatel Europy”
Rok 2013 został ogłoszony Europejskim Rokiem Obywateli. To doskonała okazja do
przekazania dzieciom wiedzy o Unii Europejskiej i dlatego też w Ośrodku Kultury
w Czerwieńsku oraz świetlicach wiejskich zorganizowano ferie zimowe pod hasłem
„Mały Obywatel Europy”. Łącząc zabawę z istotnymi informacjami o członkostwie
naszego kraju w strukturach unijnych, uczestnicy ferii świetnie się bawili.
W pierwszym tygodniu ferii w sali
widowiskowej MGOK w Czerwieńsku,
dzieci malowały ﬂagi państw należących
do Unii, poznały charakterystyczne tańce
europejskie, uczyły się śpiewu w pięciu
językach, brały udział w konkursach
wiedzy. W ramach EUROOLIMPIADY
zmagały się w konkurencjach sportowych. Uczestnicy ferii z wielką radoś-

cią „bawili się” też w glinie, tworząc
prawdziwe ceramiczne arcydzieła - to
w ramach warsztatów - ozdabiając je unijnymi symbolami (prace można oglądać
w witrynie wejściowej do domu kultury).
Na zakończenie tego pełnego atrakcji,
pierwszego tygodnia ferii odbył się wielki
bal karnawałowy „U Euroluda”. Drugi
tydzień ferii, to wędrówki instruktorów
MGOK po wiejskich placówkach kulturalnych z programem zrealizowanym
w Czerwieńsku.
W świetlicy wiejskiej w Bródkach
na zajęciach podczas ferii zimowych dominowały treści geograﬁczne. Dotyczyły
najbliższego środowiska, a także Unii
Europejskiej. Odbyły się więc spacery
po okolicy, konkursy, zgadywanki i quizy
dotyczące umiejętności czytania mapy.
Nie zabrakło konkursów sprawnościowych i ogólnorozwojowych. Rozegrany
został turniej w bilarda i ping ponga oraz
super oko. Uczestnicy konkursów zostali
nagrodzeni drobnymi upominkami. Na
zakończenie ferii dzieci z Bródek wraz
z opiekunem gościły w WDK w Nietkowicach, gdzie instruktorzy MGOK
zorganizowali wspólną zabawę dla dzieci
z zaodrzańskich świetlic pod hasłem
„Mały Obywatel Europy”.
Świetlica wiejska w Sycowicach zaproponowała dzieciom zajęcia plastyczno
– techniczne, gry, zabawy i konkursy.
Zajęcia podczas tegorocznych ferii sku-
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piały się wokół postaci Ekoludka i opiewały tematykę ekologiczną. Były więc
zabawy z Ekoludkiem, quizy wiedzy
ekologicznej, rozwiązywanie rebusów,
zagadek, malowanie i wykonanie z papieru postaci Ekoludka oraz rozgrywki
w tenisa stołowego o nagrodę Ekoludka.
Na zakończenie ferii dzieci z Sycowic
wraz z opiekunem gościły w WDK
w Nietkowicach, na wspólnej
zabawie pod hasłem „Mały
Obywatel Europy”.
W Wiejskim Domu Kultury w Nietkowicach, jak
w każdej placówce kulturalnej na terenie naszej gminy,
ferie przebiegły pod ﬂagami
państw Unii Europejskiej.
Zgodnie z wcześniejszymi
planami, dzieci zapoznały się
z tematyką unijną i wykonywały prace
plastyczne, tj. ﬂagi wszystkich państw
Unii, które stały się później dekoracją
wieńczącego ferie balu. Poznawano tez
powitania w różnych językach unijnych
oraz podjęto próby ich zapisania. Niezwykłą atrakcją, było przygotowanie przez
dzieci dań włoskich - udało się upiec pizzę
oraz zrobić spagetti. W czasie ferii nie zabrakło spotkania z dziadkami i babciami
z okazji ich święta, występów, słodkiego
poczęstunku i balu karnawałowego, na
który zjechały dzieci ze wszystkich zaodrzańskich świetlic.
W świetlicy wiejskiej
w Będowie dzieci grały w gry
planszowe, uczyły się wierszy
i piosenek. Zorganizowany
został turniej tenisa stołowego
i w piłkarzyki.
Ferie w Wiejskim Domu
Kultury Nietkowie należy
uznać za bardzo udane, zarówno z powodu frekwencji,
jak i ciekawych propozycji.
Dużą popularnością cieszyły się warsztaty artystyczne
„de coupage”, na których powstawały
fantastyczne dzieła sztuki plastycznej.
Wystawiono również spektakl pt. „Czerwony Kapturek”. Frekwencja widzów
na spektaklu zaskoczyła nawet młodych
artystów, którzy podbili swym występem
serca publiczności. Równolegle prowa-

dzone były zajęcia z tańca (Belly Dance
i Hip Hop) oraz zajęcia plastyczne.
Dzieci i młodzież z WDK w Nietkowie
wraz z dziećmi ze Szkoły Podstawowej
przygotowały również program artystyczny zaprezentowany podczas XXI
ﬁnału WOŚP.
Także świetlica wiejska w Dobrzęcinie gościła dzieci w większym wymiarze
czasu niż zazwyczaj. Uczestnikom zaproponowano zajęcia plastyczne, sportowe,
gry i zabawy integracyjne, kulinarne oraz
taneczne. Wszystkie zajęcia nawiązywały oczywiście do tematyki związanej
z Unią Europejską. Dodatkową atrakcją
pobytu dzieci w świetlicy były zawody
z dyplomami - turniej tenisa stołowego
oraz w piłkarzyki. Zorganizowano również bal karnawałowy z poczęstunkiem
ufundowanym przez sołtysa wsi. Wielkim
wydarzeniem był przyjazd instruktorów
z domu kultury z Czerwieńska. Dzieci
mogły się wykazać wiedzą o Unii Europejskiej oraz poznać charakterystyczne
tańce europejskie. Chętnie brały udział
w nauce śpiewu w kilku językach.
W Wiejskim Domu Kultury w Laskach, w czasie ferii prowadzone były
zajęcia sportowe, plastyczne, kulinarne, a także rozmaite gry i zabawy. Na
zakończenie ferii świetlicę w Laskach
odwiedzili instruktorzy z MGOK, którzy
zaprosili wszystkich do wspólnej zabawy
pod hasłem „Mały Obywatel Europy”.
Dzieci malowały ﬂagi państw należących
do Unii, poznały tańce europejskie, uczyły
się śpiewu w kilku językach, brały udział
w konkursie wiedzy o Unii. Zmagały się
w konkurencjach sportowych podczas
Euroolimpiady.

Nie próżnowano także w świetlicy
wiejskiej w Sudole W pierwszym tygodniu ferii zajęcia zostały zorganizowane
pod hasłem ,,Mały Europejczyk”. Dzieci
i młodzież poznały państwa Unii Europejskiej, ich tradycje i kulturę. W ramach
tych zajęć każdy z uczestników wykonał

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
Kiedy zadzwonił ostatni przed feriami dzwonek – zima jakby zrozumiała, że teraz to właśnie ona ma czas swojego panowania. I nastała - biała, srebrzysta, śnieżna, puszysta, mroźna.

Czas wypoczynku rozpoczęliśmy od
zabawy na balu karnawałowym dla klas
młodszych. Każdy mógł wyczarować
wymarzone przebranie i na chwilę stać
się kimś innym. Po raz kolejny gościliśmy
w MGOK-u, gdzie wraz z panią Magdą
odbyliśmy długą, ale niezwykle fascynującą podróż po różnych zakątkach świata.
Wędrówkę odbyliśmy tanecznym krokiem. Podczas postojów poznawaliśmy
tańce innych narodowości – oczywiście
najbardziej przyłożyliśmy się do poloneza. Czas zabawy minął niepostrzeżenie
szybko. Po ostatnim tańcu zmęczeni,
z wypiekami usiedliśmy na chwilę, aby
wysłuchać rad, jak zdrowo i bezpiecznie
spędzić ferie zimowe.
I wreszcie mieliśmy dwa długie
tygodnie bajecznego odpoczynku od
nauki. Niektórzy z nas już po tygodniu
wrócili do szkoły, aby pod okiem nauczycieli spędzić czas wolny. Każdego dnia
przygotowano inne propozycje. Były
zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne,
odwiedziliśmy świat bajek i baśni, zajrzeliśmy też do komputera. Nie zabrakło
oczywiście ćwiczeń i zabaw na świeżym
powietrzu. Pamiętaliśmy o Dniu Babci
i Dziadka – przygotowaliśmy dla nich
laurki. Była też okazja do wspólnego
przygotowania pierniczków, które smakowały wyjątkowo, bo były zrobione

przez nas. Bardzo zainteresowały nas
zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.
Wprawdzie nikomu nic się nie stało, ale
zdobyta wiedza i doświadczenia zawsze
mogą się przydać.
Kiedy nastał czas powrotu do szkoły
zima znowu zrozumiała i jak na zawołanie obudziła słońce, roztopiła śnieg
– teraz już łatwiej było pożegnać ferie
i wrócić do ławek szkolnych. Czekała
nas miła niespodzianka – kolejny koncert
filharmonii. Lubimy te comiesięczne
spotkania z muzyką. Każde z nich jest
inne, prezentuje różne style, instrumenty,
czasami opowieści malowane dźwiękami.
Poznajemy terminy muzyczne, słuchamy
wspaniałych głosów, uczymy się rozumieć muzykę. Staramy się też stosownie
zachowywać, bo koncert ﬁlharmonii to
przecież wyjątkowe wydarzenie.
Okazję do spotkania z muzyką dyskotekową mieli uczniowie klas starszych
na zorganizowanym przez samorząd
„bajkowym balu karnawałowym”.
Była okazja, aby „wyskakać” zjedzone
wcześniej pączki, faworki i inne słodkości
– dozwolone w każdych ilościach tylko
w jeden dzień w roku – tłusty czwartek.
A był naprawdę tłusty i słodki. W wielu
klasach rodzice zafundowali całe kartony
pyszności. Dla pozostałych klasy III-e
i VIc zorganizowały sklepik, w którym

jak przystało na tłusty czwartek królowały
pączki, ale były też inne frykasy.
Uff, i jak tu zachować nienaganną sylwetkę, a przecież już za kilka dni święto
zakochanych. Na szczęście „miłość jest
ślepa” i nie wszystko widzi. Kolorem dominującym 14-ego lutego był oczywiście
czerwony, bo serca rozdawane wszystkim
czerwone i wypieki na twarzy podczas
czytania Walentynki też czerwone. „Serdeczne” kartki można było wykonać samemu lub kupić, wypełnione wrzucić do
POCZTY AMORA, a on traﬁał do kogo
trzeba. W ten szczególny dzień staraliśmy się przekonywać, że kochać można
wszystkich i wszystko - bo przecież przyjaciel i przyjaciółka to wspaniali ludzie,
których kocha się za bliskość i oddanie,
rodzina wiadomo – rzecz święta, a miłość
w niej najbardziej szczera i bezwarunkowa. Kochać trzeba ptaki za ich śpiew,
kwiaty, za to, że cieszą zmysły, trawę,
kiedy świeżo skoszona pachnie najpiękniej na świecie, słońce kiedy rozpromieni
pochmurny dzień i płatek śniegu, gdy
wiruje przed oczami.
Kochać trzeba wszystkie dzieci, bo
kochane potraﬁą odwzajemniać miłość
jak nikt inny na świecie. Proponujemy
wszystkim, aby wybrali się na rodzinny
daleki spacer i poszukali tego, co można
pokochać – to wspaniała okazja do wypoczynku, wspólnej zabawy i zacieśniania
więzi rodzinnych.
B.K.

pracę na temat jednego, wybranego przez
siebie państwa UE. W tym samym tygodniu przeprowadzono warsztaty kulinarne,
na których dzieci pod opieką dorosłych
wykonywały potrawy kuchni europejskiej.
Na zakończenie odbył się teleturniej ,,Koło
Fortuny” sprawdzający nabytą wiedzę na
temat krajów UE. Drugi tydzień ferii dzieci
rozpoczęły od warsztatów plastycznych,
na których wykonały laurki i upominki
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Następnie
odbył się turniej w tenisa stołowego, darta
i piłkarzyków. Podczas zajęć wspólnie
czytano baśnie i oglądano bajki, a zadaniem dzieci było wykonie komiksu jednej
z nich. Podsumowaniem ferii zimowych
był rodzinny bal karnawałowy, na którym
dzieci otrzymały upominki i dyplomy za
udział w zajęciach świetlicowych. Niespodzianką dla gości był pokaz tańca z ogniem
w wykonaniu Karoliny Kuleszyńskiej.

Przy organizacji ferii aktywnie działali
także mieszkańcy Sudołu, a bal maskowy
doﬁnansowało Sołectwo wsi Sudoł.
Organizatorzy tegorocznych ferii pracownicy MGOK - serdecznie dziękują
wszystkim, którzy wspomogli nas w organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci
i młodzieży w naszej gminie. Dziękujemy

Kołom Gospodyń Wiejskich, Radom
Sołeckim i wszystkim osobom, które bezinteresownie nas wspomagały w tym, aby
zimowiska w naszych placówkach były dla
naszych podopiecznych miłym, bezpiecznie
spędzonym czasem pełnym atrkacji.
Jolanta Matuszkiewicz
Dyrektor MGOK w Czerwieńsku

„Zima wcale nie jest cicha – zimą wiele głosów słychać
Dzwonki dzwonią , trzeszczą sanie – to jest właśnie zimy granie”
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Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

Uwaga mieszkańcy
Gminy Czerwieńsk
będzie możliwość dofinansowania demontażu pokryć dachowych z eternitu oraz likwidacji innych elementów budowlanych zawierających azbest
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje mieszkańców, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze będzie doﬁnansowywał przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania
azbestu. Podstawą ubiegania się o udzielenie doﬁnansowania
jest złożenie wniosku przez Gminę. Urząd Gminy i Miasta
w Czerwieńsku złożył taki wniosek. Kwota doﬁnansowania
przedsięwzięcia wyniesie 100% całkowitego kosztu. Warunkiem
skorzystania z doﬁnansowania jest to, że dana nieruchomość
musi być ujęta w inwentaryzacji, którą posiada tut. Urząd.
Kosztami obejmującymi doﬁnansowanie będą wyłącznie koszty
demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć
dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym
zakresie.
W związku z powyższym zainteresowanych właścicieli
nieruchomości (osoby ﬁzyczne i wspólnoty), którzy mają
dachy pokryte eternitem lub są w posiadaniu innych elementów budowlanych zawierających azbest, a którzy zamierzają
je wymienić w 2013 roku prosi się o złożenie odpowiedniego
wniosku do Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku (Referat
Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pokój
109) lub o kontakt telefoniczny: pod numerem: 68/3278179 do
końca marca 2013 roku.
MPS

OGŁOSZENIE
Burmistrz Czerwieńska informuje, że w terminie od
06.02.2013r. do 26.02.2013r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku oraz na tablicy ogłoszeń
w miejscowości Płoty został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do
oddania w najem w drodze bezprzetargowej, objęty Zarządzeniem Nr 4/2013 Burmistrza Czerwieńska z dnia 04 lutego 2013r.
Wykaz obejmuje część działki oznaczonej nr ewidencyjnym 146
o pow. 588 m2 położonej w obrębie wsi Płoty.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku przy ul. Rynek 25, pokój
109, tel. (68) 3278179 oraz na stronie internetowej urzędu:
www.bip.czerwiensk.pl.
MM.
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Uchwała nr 01/13
Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Na podstawie § 74 i 75 ust. 2 oraz § 77 Statutu Gminy Czerwieńsk
(Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2003 r. Nr 32, poz. 666) uchwala się, co
następuje:
§1. Przyjmuje się rezygnację radnego Henryka Góralczyka, złożoną na
piśmie w dniu 29.12.2012 roku, z funkcji przewodniczącego Komisji
Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Czerwieńsku.
§2. 1. Funkcję przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Czerwieńsku
powierza się Panu Zygmuntowi Przybyle.
2. Funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Czerwieńsku
powierzono Panu Wojciechowi Zawadzie.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji
Zygmunt Przybyła
(A.J.)

PORADNIA
TERAPEUTYCZNO-KONSULTACYJNA
w Czerwieńsku ul. B. Chrobrego 2
(II piętro wejście jak do Rehabilitacji)
udziela pomocy osobom uzależnionym i członkom
rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym.
Oferujemy bezpłatnie pomoc psychologa, terapeuty.
mgr Marek Gieruszyński
psychoterapeuta udziela pomocy osobom uzależnionym:
- w drugi czwartek każdego miesiąca od 16.00-19.00
- w ostatnią środę każdego miesiąca od 16.00-19.00
- w ostatni czwartek każdego miesiąca od 16.00-19.00
mgr Wiesława Gieruszyńska
prowadzi terapię grupową i indywidualną dla członków
rodziny (współuzależnionych):
- w drugi czwartek każdego miesiąca od 16.00-19.00
- w ostatnią środę każdego miesiąca od 16.00-19.00
- w ostatni czwartek każdego miesiąca od 16.00-19.00
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Czerwieńsku, ul. Rynek 25, pok. 103
Barbara Marczenia tel. kontaktowy:
68 327 83 02 lub 68 327 89 65

Mieszkańcy i Sołtys Zagórza serdecznie dziękują
Panu Burmistrzowi za zrealizowanie upragnionego
oświetlenia ulicy przy stawie i parku.
Dziękujemy

II ROK REALIZACJI PROJEKTU
„KLUCZ DO SUKCESU TWOJEGO DZIECKA”
ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
ZAJĘCIA RYTMICZNE
ZAJĘCIA TANECZNE
WARSZTATY PREORIENTACJI ZAWODOWEJ
WYDŁUŻENIE PRACY ODDZIAŁU ZEROWEGO
DODATKOWY ODDZIAŁ DLA NAJMŁODSZYCH DZIECI
SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM
WYJAZDY TERENOWE DLA 5-6 LATKÓW

Z wizytą w ci

często nieznan
Projekt „Klucz do sukcesu Twojego
dziecka” realizowany w Przedszkolu
w Czerwieńsku jest dowodem na to,
że wsparcie z funduszy unijnych, to
nie tylko statystyki. Dzieci korzystają
z zajęć dodatkowych, wycieczek oraz
wyjazdów w ramach programu Ty-jaświat oraz warsztatów z preorientacji
zawodowej.

Wszelkie wycieczki zawsze budzą
zainteresowanie dzieci, są więc ważnym
motywem uczenia się i poznawania otaczającego świata. Są źródłem bogatych
przeżyć, pozwalających na budzenie
zrozumienia dla ludzkiej pracy, podziwu
dla osiągnięć współczesnego człowieka.
Kontakt z nowymi osobami i otoczeniem,
w którym przebywają, pobudza dzieci do

wypowiadania się, stawiania pytań, co
wpływa na rozwój mowy i kształtowania
postawy dziecka.
Należy podkreślić, że wycieczki
i wyjazdy dostarczają doświadczeń
i wiadomości w sposób bezpośredni
poprzez zetkniecie się z przedmiotami, materiałami, narzędziami. Dzieci
mają możliwość działania i wykony-

iekawych,

nych miejscach
wania tego, czego na co dzień robić
nie mogą.
Każda wycieczka, oprócz walorów
poznawczych, posiada walory wychowawcze. Uczestnicy przekonują się, że każdy
pracuje nie tylko dla siebie i że człowiek
jest zależny od drugiego człowieka.
Pamiętajmy, że najlepsze ﬁlmy, ilustracje i opisy nie zastąpią bezpośredniego

poznania i nie oddadzą rzeczywistości.
Nawet najciekawsze materiały edukacyjne nie pozwolą poczuć zapachu świeżo
upieczonego chleba, czy też zanurzyć
pędzli w kolorowych farbach.
TU BYLIŚMY:
- w przedszkolnej kuchni
- w zakładzie szewskim

- w zakładzie fryzjerskim
- u kosmetyczki
- dwukrotnie w wiejskiej zagrodzie Czarnej
- w drukarni
- w zakładzie stolarskim
- w piekarni w Sudole
- w Ochli
- w fabryce bombek w Złotoryi
- w gimnazjum - warsztaty garncarskie

NASZE NAJMŁODSZE, UNIJNE DZIECIAKI
W przedszkolu, przy ulicy Kwiatowej,
funkcjonują dwa oddziały utworzone
dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu
Społecznego. Uczęszczają do nich dzieci
3 i 4-letnie.
Nie od dzisiaj wiadomo, że przedszkole to miejsce stworzone z myślą
o najmłodszych, o ich bezpieczeństwie
i wspomaganiu rozwoju.
To tutaj dzieci uczą się:
- funkcjonowania w grupie – poznają inne osoby, uczą się współpracy,
rozwiązywania konﬂiktów, pojawiają się
pierwsze sympatie oraz antypatie;
- tolerancji i dzielenia - do przedszkola chodzą różne dzieci, czasami
inaczej wyglądają, inaczej się zachowują,
mają inne potrzeby, inne rodziny; dziecko

ma możliwość obserwowania tych różnic
oraz ich akceptacji; w przedszkolu dzieci
uczą się dzielenia: muszą poczekać na
swoją kolej, zrozumieć, że również inne
dzieci mają swoje prawa i potrzeby;
- tego, co ma wpływ na ich wszechstronny rozwój - przedszkole to czas na

zabawę i naukę, zajęcia plastyczne, śpiew,
taniec, naukę języków, piosenek, wierszyków, wycieczki i spacery; to doskonałe
miejsce do pobudzania wyobraźni oraz
spożytkowania energii;
- lepszego przygotowania
do szkoły - dzieci przebywające w przedszkolu są zazwyczaj
pewniejsze siebie, lepiej przygotowane do pójścia do szkoły,
mają za sobą czas adaptacji
w przedszkolu; są otwarte, przyzwyczajone do przebywania
w grupie i do nawiązywania
nowych kontaktów; potrafią
odnaleźć się w nowej rzeczywistości oraz sprostać wymaganiom, które stawia przed
nimi szkoła.
Nasze przedszkolaki trudny czas adaptacji mają za sobą. Obecnie są radosne,
uśmiechnięte i gotowe do wspólnych
zabaw. Bardzo chętnie nawiązują relacje
z rówieśnikami. Wykonują wiele prac
plastycznych z różnorodnego materiału.
Swoje umiejętności wokalne i taneczne
prezentują w obecności rodziców, babć
i dziadków. Przyswajają wiedzę dotyczącą najbliższego otoczenia społecznego
i przyrodniczego.
Najważniejsze jednak, że są komunikatywne, chętne do działania i wszelkiej
aktywności.

Kilka różnic pomiędzy przedszkolem,
a domem rodzinnym.
1. W przedszkolu osoba dorosła jest
skoncentrowana tylko na dzieciach.
W tym czasie nie pierze, nie prasuje, nie
gotuje obiadu.
2. W przedszkolu dziecko przebywa
w kilkunastoosobowej grupie rówieś-

niczej, co zaspakaja jego potrzeby społeczne.
3. W przedszkolu dzieci spędzają
czas produktywnie, oglądanie bajek jest
sporadyczne.

Zimowe ferie w szkole
Ferie zimowe dla naszych uczniów to niezwykle ważna przerwa w ciągu roku
szkolnego, w której dzieci nie tylko odpoczywają po trudach nauki pierwszego
semestru ale także mobilizują się i nabierają sił do dalszej pracy. Przecież to
dopiero półmetek szkolnego obowiązku a przed nami kilka miesięcy solidnej nauki. Przez pierwszy tydzień białych ferii, które w tym roku przypadły w połowie
stycznia, szkoła tętniła życiem, zabawą, a także kusiła słodkim poczęstunkiem.
W tym roku ferie spędzone w szkole
w Nietkowie były okazją do wspólnego
spędzenia czasu i rozwijaniem swoich
zainteresowań. Najchętniej odwiedzanym
miejscem była sala gimnastyczna i komputerowa. Tu obowiązywały wręcz kolejki

i zapisy. Młodzież chętnie przebywała tez
w przestronnej świetlicy, gdzie bez pośpiechu i innych obowiązków „ na głowie” np.
odrabiania lekcji, można było posiedzieć,
pogawędzić, „ruszyć głową” przy grach
stolikowych i pokosztować smacznych
ciast „domowego wypieku”. Te ostatnie,
to zasługa pracowników obsługowych
szkoły. Pachnące ciasta i przekąski pieczone

w szkolnej kuchni przez nasze panie, szybko
znikały z talerzy i tworzyły bardzo domową
atmosferę. Nie było to oczywiście dzieło
przypadku, wszak szkoła to drugi dom.
Program ferii wypełniony był grami,
zabawami i rozgrywkami na sali spor-

towej, ruszyły zajęcia z ceramiki, które
cieszą się dużą popularnością oraz inne
formy warsztatów artystycznych i modelarskich. 34 osobowa grupa uczniów wraz
z opiekunami, w ramach ferii pojechała
do kina „Cinema City” na głośny ﬁlm
„Hobbit”. Zachwytom nie było końca, bo
ﬁlm zrobił niesamowite wrażenie. Grupa
zuchów z Gromady Zuchowej, działającej przy szkole, pojechała na wspaniałą
wycieczkę do Warszawy. Na taką atrakcję
dzieci zapracowały „same”, gromadząc
środki na wyjazd na weekendach w Auchan, pomagając klientom w pakowaniu
zakupów.
Podczas ferii nasi uczniowie z koła teatralnego działającego przy szkole wystąpili w wiejskim Domu kultury z premierą
spektaklu „Czerwony kapturek” dla młodszych dzieci i mieszkańców Nietkowa.
Inna grupa aktorska gościnnie uświetniła
imprezę okolicznościową z okazji „Dnia
Babci i Dziadka” w Laskach, wystawiając
szkolne „Jasełka”. Podczas ferii również młodzi piłkarze z „Odry Nietków”
skorzystali z dodatkowych treningów
piłkarskich na sali gimnastycznej.
Można powiedzieć, że ferie 2013
były prawdziwie zimowe i bezpieczne.
Dzięki zimowej aurze można było nacieszyć się śniegiem i odetchnąć świeżym
powietrzem. Z ferii w szkole w Nietkowie skorzystało ponad 50 uczniów,
szczególnie dzieci, które ten wolny czas
spędziły w domu. Dziękujemy firmie
PKS za ogromną życzliwość i bezpłatne
przejazdy dla naszych uczniów, które
pozwalały dzieciom korzystać i cieszyć
się oferowanymi atrakcjami. Teraz to już
chyba już czekamy na wiosnę.
Beata Kłos-Wygas

Zimowy wyjazd
uczniów z Nietkowa
do Klietz
Dla grupy nietkowskich uczniów koniec ferii nie oznacza końca zimowej
przygody. Na zaproszenie Burmistrza
partnerskiej gminy niemieckiej w Klietz.
13-osobowa grupa uczniów ze szkoły w
Nietkowie, spędzi jeszcze zimowy tydzień w pięknym ośrodku młodzieżowym
zaprzyjaźnionej wioski.
Zaproszenie jest prezentem dla naszej szkoły, jaki 5 osobowa delegacja
Klietz wręczyła podczas pobytu w Nietkowie w październiku, uświetniając
szkolne uroczystości nadania imienia
Zoﬁi i Stanisława Wróblewskich oraz
obchody 15-lecia współpracy polskoniemieckiej.

Program pobytu naszych dzieci
w Klietz będzie wypełniony zajęciami
integracyjnymi, wyjazdami oraz zwiedzaniem miejscowych ciekawostek.
Wyjazd ten jest nagrodą dla uczniów
aktywnie działających na rzecz szkoły
w Samorządzie Uczniowskim, wolontariacie bądź pracujących na sportowe
sukcesy. Wyjazd odbędzie się w dniach
17.02- do 23 .02.2013. Wyjazd będzie jak
najbardziej edukacyjny i wychowawczy,
dzieci z pewnością odpoczną, wrócą
pełni wrażeń i miejmy nadzieję nabiorą
ochoty do dodatkowej nauki języka
niemieckiego.

Dnia 19 stycznia 2013 roku przez Ochotniczą Straż Pożarną i Wiejski Dom
Kultury w Nietkowie został zorganizowany kulig. Przejażdżka sankami była
urozmaiceniem ferii zimowym. Nie obyło się bez drobnych upadków, jednak
wszyscy wrócili cali i zdrowi, ponieważ o bezpieczeństwo uczestników kuligu
dbali strażacy-ochotnicy. Dodatkową atrakcją było pieczenie kiełbasek nad
ogniskiem, wcześniej przygotowanym przez druhów. Zimowa aura sprzyjała, więc nie zabrakło także herbaty na rozgrzanie. Śnieżne „szaleństwo”
przyciągnęło około 30 osób! Po roześmianych buziach dzieci, widać było,
że zabawa bardzo im się podobała.
Zarząd OSP w Nietkowie
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Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne
Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne z nowym zapałem i energią oraz nadziejami weszło w 2013 rok. Przyczynkiem była
możliwość skorzystania jeszcze w poprzednim roku z pomocy skierowanej do organizacji pozarządowych a pochodzącej
z funduszy Unii Europejskiej.
Nasze stowarzyszenie uczestniczy
w dwóch projektach, pierwszy program
„Kuźnia III sektora”, drugim jest „ Kompleksowe wsparcie organizacji sektora
ekonomii społecznej”.
Pomoc organizacjom pozarządowym
jest kompleksowa i obejmuje szeroko
pojęte doradztwo oraz udział członków
stowarzyszeń w bezpłatnych szkoleniach
w atrakcyjnych miejscowościach wypoczynkowych.
Tematyką szkoleń było:
- Zarządzanie organizacją.
- Podatek VAT w organizacjach.
Sprawozdawczość ﬁnansowa.
- Pozyskiwanie środków z EFS,
EOG,FIO I RPO
- Partnerstwo lokalne.
- Budowa sieci współpracy lokalnych
podmiotów sektora ekonomii społecznej.
Z naszej organizacji uczestniczyło w

szkoleniach 5 osób.
Oprócz w/w wsparcia organizacje otrzymują także
konkretną pomoc materialną,
polegającą między innymi na:
- opłaceniu obsługi ﬁnansowej, prawnej i marketingowej stowarzyszenia
- sfinansowaniu zakupu materiałów marketingowych, zamierzamy zakupić
członkom klubu nowych
strojów kolarskich i kurtek
oraz innych gadżetów reklamowych.
- sﬁnansowaniu stworzenia i utrzymania strony internetowej stowarzyszenia
(jesteśmy także na Facebooku)
Efektem tych wszystkich działań we
współpracy ze specjalistami, opracowane
zostały dokumenty, stanowiące drogowskaz naszego działania w zakresie rozwoju organizacji. Tymi dokumentami są IPD – Indywidualny Plan Działania,
oraz Plan marketingowy
Czerwieńskiego Towarzystwa Turystycznego.
Przeprowadziliśmy działania aktywizujące, w wyniku których zaktualizowaliśmy listę naszych członków
i możemy podać, że jest nas
obecnie 26 osób.

Listy do redakcji
Szanowny Panie Redaktorze,
Na podstawie art. 31a ustawy
z dnia 26.01.1984 roku Prawo Prasowe,
w związku z artykułem Henryka Góralczyka zamieszczonym w styczniowym
wydaniu miesięcznika U NAS, w którym
autor zawarł nieprawdziwe informacje
wnoszę o opublikowanie w lutowym wydaniu U NAS sprostowania niezgodnych
z prawdą faktów zamieszczonych w tym
materiale prasowym.
Pan Henryk Góralczyk w artykule
„Spostrzeżenia radnego…” dopuścił się
niewybrednego ataku na członka Klubu
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Radnych Niezależnych, stwierdzając: „Na
stronie internetowej jednego z zaodrzańskich radnych pod artykułem o powstaniu
Klubu widnieją dwa komentarze, mówiące
o końcu dyktatury w gminie Czerwieńsk.”
I dalej: „…liczę także na stanowcze reagowanie w momencie, gdy takie insynuacje
będą publicznie rozpowszechniane na stronach radnych, będących członkami Klubu.”
Przekazywanie czytelnikom niesprawdzonych i nieprawdziwych informacji nie licuje
z mandatem radnego. Informuję więc radnego Góralczyka, że żaden z zaodrzańskich
członków Klubu Radnych Niezależnych
nie jest właścicielem ani administratorem
strony internetowej sycowice.net.

Opracowaliśmy także kalendarz
imprez na 2013 rok, który obecnie przedstawiamy i zapraszamy do udziału.
Zapraszamy także na niedzielne
wycieczki rowerowe i piesze. Spotykamy się w każdą niedzielę o 12.00 przed
sklepem przy kortach.
Na łamach naszej lokalnej gazety
zamierzamy informować mieszkańców
o planach na następne 30 dni, wraz ze
szczegółowymi informacjami i danymi
kontaktowymi.
Informacje będzie można także uzyskać na naszej stronie internetowej
www.ctt-czerwiensk.com (jeszcze w budowie) a także na Faceboku.
Serdecznie wszystkich zapraszamy.
Ryszard Napierała
prezes stowarzyszenia
Nie jest też prawdą to, co twierdzi
radny Góralczyk: „Trudno zgodzić się
z decyzją Rady, przegłosowaną przez
członków Klubu Radnych Niezależnych,
o zmniejszeniu do 72 200 zł rezerwy
budżetowej ogólnej”. Poprawki budżetowe, które poparł Klub Radnych
Niezależnych dotyczyły kwoty 56.800 zł,
co skutkowało zmniejszeniem rezerwy
ogólnej do kwoty 167.200 zł. To Burmistrz Czerwieńska zdecydował o tym,
że rezerwa ogólna została pomniejszona
o kwotę 95 tys. zł z tytułu utrzymania
dopłat do wody i ścieków, a radni
jednomyślnie – w tym również Henryk
Góralczyk – tak poprawioną uchwałę
budżetową przyjęli.
Przewodniczący Klubu
Radnych Niezależnych
Krzysztof Smorąg

Wybory Rzecznika
Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku po
raz kolejny mieli okazję uczestniczyć w „lekcji obywatelskiego”.
Dnia 6 lutego odbyły się bowiem wybory na Rzecznika Praw
Ucznia.
Przeprowadzone zostały demokratycznie i jak zwykle bardzo profesjonalnie. Był lokal i okręgi wyborcze, listy uprawnionych do głosowania, biało-czerwona urna i parawany, aby
zachować anonimowość i tajność głosowania. Nad wszystkim
czuwała komisja wyborcza w składzie: Kuba Ślązak, Łukasz
Koncur i Kamil Suchocki. Przez moment czuliśmy się jak na
prawdziwych wyborach! I czuliśmy, że coś od nas zależy, coś
dla nas ważnego.

gdy nikogo nie zostawił samego z nierozwiązanym
problemem.
Karolina Placety IIIa

Frekwencja dopisała. Liczba osób uprawnionych do
głosowania wynosiła 205 uczniów, liczba głosujących - 152.
Po przeliczeniu wszystkich głosów ilością 54 głosów wygrał
pan Waldemar Dwornicki. Serdecznie gratulujemy nowemu
Rzecznikowi Praw Ucznia. Mamy nadzieję, że dobrze spełni
się w nowej roli, będzie służył nam pomocą i dobrą radą
przez kolejny rok.
Jednocześnie, w imieniu wszystkich gimnazjalistów,
chcielibyśmy podziękować panu Gerardowi Trybusowi,
który do tej pory pełnił tę ważną funkcję. Dziękujemy
za to, że zawsze był Pan do naszej dyspozycji i ni-

Konkurs niemieckiego
Jak co roku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku było gospodarzem
Rejonowego Konkursu Języka Niemieckiego, który odbył się w poniedziałek
4 lutego 2013 roku. W konkursie udział wzięło 28 uczestników z kilkunastu gimnazjów naszego rejonu.
Motywem przewodnim tegorocznego konkursu była szkoła, jej początki
oraz zwyczaje panujące w szkołach
naszych sąsiadów zza Odry. Zadania
obejmowały rozumienie tekstu czytanego, zagadnienia gramatyczne i leksykalne, w tym znajomość zwrotów

idiomatycznych związanych ze szkołą.
Podczas gdy gimnazjaliści przez 90 minut zmagali się z zadaniami konkursowymi, oczekujący na nich opiekunowie
mogli miło spędzić czas w kawiarence
przygotowanej i prowadzonej przez
klasę III c.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała dyrektor Gimnazjum
w Czerwieńsku Magdalena Grysiewicz,
która pełniła tego dnia funkcję przewodniczącego Komisji.
Konkurs przebiegł bardzo sprawnie.
Prace uczniów sprawdzone zostały przez
Komisję zaraz po jego po zakończeniu. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej kuratorium: www.ko-gorzow.edu.pl.
Trzymamy kciuki za uczestników i życzymy, aby jak najwięcej osób zakwaliﬁkowało
się do ﬁnału wojewódzkiego! A naszą szkołę reprezentowali w nim: Anton Stanaszek
II c i Patrycja Jaskółka III b.
A. Sterczewska
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Zimowe spotkania w PSP w Nietkowicach
Mimo, iż początek roku był okresem pełnym chłodnych i mroźnych dni, były takie dni w naszej szkole, kiedy każdemu
zrobiło się cieplej na sercu.
Pierwszym dniem, który rozpoczął
nowy, kalendarzowy cykl spotkań w naszej
szkole był 10 stycznia. Tego dnia odbyły
się długo wyczekiwane Jasełka szkolne,
do których scenariusz przygotowały pani
Barbara Frydryk i pani Katarzyna
Piontkowska. Nasi uczniowie wystąpili
przed całą społecznością szkolną. W pięknie udekorowanym holu szkoły zasiedli
zarówno mieszkańcy Nietkowic, Sycowic,
Będowa i Bródek, którzy każdego roku
udowadniają, że wydarzenia kulturalne
naszej szkoły nie są im obojętne. Młodzi
artyści pokazali nam, co jest naprawdę
najważniejsze w tym świątecznym czasie
oraz w całym naszym życiu. Wszyscy byli
bardzo wzruszeni wystąpieniem uczniów,
ich współpracą i ogromnym wczuciem się
w swoje role. Ważnym celem tego występu
była integracja ze społecznością szkolną
oraz ukazanie innym, jak nasi uczniowie są
ze sobą zżyci i potraﬁą razem stworzyć coś
tak pięknego. Całe spotkanie zakończyło
się wspólnym śpiewaniem kolęd. Uroku
całemu przedstawieniu dodały nasze panie
z zespołów „Ale baby” i „Lejdis”, które

często swoim śpiewem
uświetniają szkolne uroczystości.
Drugim niezwykłym
dniem w naszej szkole,
okazały się obchody Dnia
Babci i Dziadka. Był to nie
tylko wyjątkowy dzień dla
naszych dzieci, ale przede
wszystkim dla zaproszonych babć i dziadków. Ten
dzień - pełen uśmiechów,
wzruszeń, łez i radości
odbył się 1 lutego, zaraz po
powrocie naszych dzieci
z ferii zimowych. Pierwszy
raz w naszej szkole wspólnie wystąpiły przed swoimi
ukochanymi Dziadkami
dzieci z oddziału przedszkolnego i klas
I-III. W udekorowanej sali dzieci wraz
ze swoimi wychowawcami przygotowały program artystyczny. W większości
były to wzruszające wiersze i piosenki
okolicznościowe, związane tematycznie
z tymże świętem. Atmosfera tego spot-

kania była wspaniała, podziękowaniom
ze strony gości nie było końca. Dzieci
poczuły się prawdziwymi gospodarzami
placówki szkolnej. Szczególnie duże zainteresowanie zarówno wśród uczniów,
jak i wśród zaproszonych gości zrobiły
własnoręcznie wykonane ze słomy postacie - babci i dziadka. Nasi rodzice aktywnie
zaangażowali się w to przedsięwzięcie. Ich
wsparcie i pomoc okazały się bezcenne.
Stąd szczególne podziękowania należy
kierować w ich stronę.
Te dwa wyjątkowe - zimowe spotkania
w naszej szkole na trwałe zapisały się w jej
historii, a to dopiero początek nowego roku.
Już teraz serdecznie zapraszamy do śledzenia
naszych poczynań na stronie internetowej
szkoły, jak i na łamach gazety „U nas”.
Anna Jankowska
Barbara Frydryk
Katarzyna Piontkowska

„Babski” wieczór w Sudole
5 stycznia w świetlicy wiejskiej w Sudole odbył się kobiecy
wieczorek bellydance. Celem spotkania była integracja i zachęcenie społeczności do wspólnej zabawy i działania.
Odpowiednia oprawa muzyczna, klimat i wystrój sprawiły,
że Panie uczestniczące w imprezie przeniosły się do krainy baśni
tysiąca i jednej nocy. Hajat Nadira & Rawija przeprowadziły
warsztaty taneczne, wcześniej prezentując swe umiejętności.
Doskonała zabawa i wiele innych atrakcji przygotowanych na tę
okazję, wprowadziła wszystkie uczestniczki w świetny nastrój.
Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc przy organizacji
imprezy Pani Magdalenie Olszewskiej oraz Państwu Justynie
i Mariuszowi Borowskim.
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Podążając ku sukcesowi
Od września 2012 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Nietkowicach uczestniczy
w projekcie systemowym pt. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Został on przewidziany do realizacji w ramach
Poddziałania 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Wnioskodawcą projektu jest Gmina
Czerwieńsk. Złożenie wniosku aplikacyjnego poprzedzało przeprowadzenie w placówce rozpoznania potrzeb edukacyjnych
i rozwojowych uczniów z klas I – III. Działania projektodawcy zmierzały do uzyskania środków ﬁnansowych na doposażenie
bazy dydaktycznej w pomoce naukowe
i sprzęt specjalistyczny niezbędnych do
realizacji założeń procesu indywidualizacji
nauczania w danej szkole.
Zdaniem kierownika projektu – Danuty
Tomaszewskiej, konstruując wniosek aplikacyjny, wzięto pod uwagę przede wszystkim
potrzeby psychoﬁzyczne uczniów klas I – III,
nakreślone w opiniach wystawianych przez
Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne
oraz wnioski wysnute przez nauczycieli na
podstawie diagnoz i obserwacji.
Istotne jest to, jak podkreśla dyrektor
ZEAO, że zajęcia prowadzone są w nielicznych, bo kilkunastoosobowych grupach.
Sprzyja to indywidualnemu podejściu do
każdego dziecka. Dodatkowym atutem
przedsięwzięcia jest to, że nauczyciele mają
do dyspozycji różnorodne pomoce naukowe. Ich atrakcyjność wzbogaca proces dydaktyczny, a co za tym idzie, zmniejszeniu
ulegają posiadane przez dzieci deﬁcyty.
Opieką otoczono także ucznia zdolnego,
stwarzając mu szansę pogłębiania posiadanych wiedzy i umiejętności oraz nabywania
nowych doświadczeń.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nietkowicach, przyłączając się do projektu,
specjalną kuratelą objęła uczniów: z wadami postawy, szczególnie uzdolnionych
z języka angielskiego, nauk matematyczno
– przyrodniczych, mających specyﬁczne
trudności w czytaniu, zdobywaniu umiejętności matematycznych lub społecznych.
Dla dzieci mających wady typu: płaskostopie, skolioza, asymetria łopatek, zbytnia
lordoza lub kifoza dolnego bądź górnego
odcinka kręgosłupa przygotowano gimnastykę korekcyjną. Jej celem jest zminimalizowanie wyżej wymienionych dysfunkcji oraz
wyrabianie u dzieci nawyku przyjmowania
prawidłowej postawy ciała.
Uczniowie szczególnie uzdolnieni z języka angielskiego, chętni do pracy pozalekcyjnej mają okazję nabywać umiejętności
lingwistyczne, rozwijać ciekawość wobec
innych kultur. Czynią to, pracując w grupach, w oparciu o metody twórcze.

Nie zapomniano także o miłośnikach
niełatwej, bo matematyczno – przyrodniczej wiedzy. Pasjonatów rachunków
i proekologicznych wędrówek zachęca się
wnikliwej obserwacji środowiska przyrodniczego, rozwijania zdolności logicznego
myślenia poprzez dokonywanie analizy
zadań tekstowych.
Dzieci przejawiające zaburzenia w zachowaniu, osoby nadpobudliwe, nieśmiałe
lub wycofane uczestniczą w spotkaniach
o charakterze socjoterapeutycznym. Zajęcia mają charakter ustruktualizowanych
spotkań grupowych służących realizacji
celów terapeutycznych, edukacyjnych
i rozwojowych (m.in. rozpoznawaniu
i konstruktywnemu wyrażaniu emocji,
rozwijaniu zdolności akceptowania siebie,

innych oraz nabywaniu empatii). Podczas
spotkań uczestnicy pracują w kręgu, wykonują prace plastyczne, biorą udział w scenkach, inscenizacjach, muzykują, itp.
Wychodząc naprzeciw potrzebom milusińskich, którzy nie zawsze radzą sobie
z liczeniem, czytaniem i pisaniem, także
przygotowano bardzo atrakcyjne zajęcia
dodatkowe. Dają one dzieciom możliwość
wyrównywania braków edukacyjnych,
opanowania umiejętności czytania. Nauczyciele, stosując różnorodne pomoce
dydaktyczne, ciekawe, często innowacyjne

metody nauczania, przekonują, że zdobywanie wiedzy i umiejętności nie musi być
procesem żmudnym i nudnym, a sukces
edukacyjny jest możliwy do osiągnięcia.
Paulina A. Gajna

Wieści z „Lubuszanki”
W hali sportowej „Lubuszanka” odbył
się IX Turniej Gwiazdkowy w halowej
piłce nożnej. Do rywalizacji stanęło
osiem zespołów: Nauka Jazdy Marian
Duch Krosno Odrzańskie (zdobywcy
I miejsca), Grymas (II miejsce), Citroen
Wojciechowski (III miejsce), Globex
Gorzów (IV miejsce) oraz Prant Mundial
Żary, Klub Uczelniany AZS UZ, Herst
i Mar – Bud Żary. Najlepszym strzelcem
turnieju został Marcin Jakubik (Nauka
Jazdy), najlepszym bramkarzem Andrzej
Solecki (Grymas), zaś najlepszym zawodnikiem okazał się Mateusz Hałambiec
(Nauka Jazdy).
Obradowała również Rada Sportu – 8
stycznia planowano tegoroczne działania
oraz udział naszych sportowców w Spartakiadzie Rothenburgów.
Stadion miejski im. Romana Winnickiego, jak co roku 1 stycznia, był areną
zmagań miłośników piłki nożnej, którym
niestraszna żadna pora roku i którzy
zagrają przy każdej, nawet najbardziej
złej pogodzie. I to już po raz 32.(!)
Tym razem stawiło się 26 zawodników
– „Starzy” ulegli „Młodym” 3:4. Autorem pierwszej w tym roku bramki był
Marcin Gałka.
W czasie ferii w hali odbyły się dwa
obozy piłkarskie dla młodziutkich adeptów
tej dyscypliny sportu. Najpierw gościł

Stelmet UKP (Lechia) Zielona Góra, a następnie Arka Nowa Sól.
Okres świąteczno – noworoczny to
kolejne sportowe okazje dla pasjonatów
biegania. W Kaliszu, z 14 na 15 grudnia,
w VIII Biegu Wigilijnym „Od Zmierzchu
do Świtu” wystartowało 89 zawodników.
Biegnąc na 2,5 km pętli zawodnicy sami
regulują tempo i przerwy, a pokonany
przez nich dystans jest mierzony od tytułowego zmierzchu do świtu. Nietkowiczanin
Szymon Pyrka (PKP Cargo Czerwieńsk)
zajął w nim 12 miejsce z rezultatem 102
km! W biegu biorą też udział panie a najlepszy z uczestników pokonał aż 136 km…
Z kolei w XXVIII Ulicznym Biegu Sylwestrowym (31 grudnia w Trzebnicy, dystans
10 km) Szymon Pyrka zajął 74 miejsce
w kategorii M30 z czasem 43:06. W biegu
uczestniczyło ponad 1200 zawodników.
Prawdziwi fani biegają nawet zimą.
W 63 Forster Neiße – Winterlauf 26stycznia w Forst na 20 km trasie Zbigniew
Gawroński (Zielona Góra) był 5-ty w M40
z czasem 1:35:52, Michał Kowalski
(Czerwieńsk) 8-my w M35 (1:46:51)
a na 5km Sylwia Stasiczek (Nietków)
była pierwsza w K30 z czasem 35:19.
Ogółem w ten dość mroźny dzień (-8oC)
sklasyﬁkowano 120 zawodników na trzech
różnych trasach.
D. Grześkowiak
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Sport gimnazjalny
Tuż przed feriami, 11 stycznia, w Przylepie odbył się Finał Powiatowy w koszykówce chłopców. Wystąpiły w nim
cztery ekipy: Babimost, Czerwieńsk,
Przylep i Sulechów. Nasi uczniowie
zagrali na miarę swoich możliwości
– po dwóch zwycięstwach (z Babimostem i Sulechowem) i jednej porażce
(z Przylepem) zajęli II miejsce, za gospodarzami, i niestety nie awansowali
na wyższy szczebel rozgrywek.
Z kolei 30 stycznia byliśmy organizatorami Finału Powiatowego w piłce
ręcznej chłopców. Tradycyjnie, już od
wielu lat, nasi zawodnicy zajmowali
na tym szczeblu I miejsce. W tym roku
zadanie wydawało się jednak zdecydowanie trudniejsze. Mała ilość zajęć
wpłynęła na słabsze przygotowanie
naszych zawodników. No i pierwszy pojedynek z Kargową przegraliśmy 21:15
- widoczne było małe zaangażowanie
i brak woli walki. Mimo tego, chłopcy
następny mecz zagrali zdecydowanie
lepiej i wygrali z Przylepem 18:9. Został
ostatni pojedynek z faworyzowanym
Sulechowem, który odniósł już dwa
zwycięstwa. Nasi gimnazjaliści, by móc
myśleć o awansie do ﬁnału rejonowego,
musieliby to spotkanie wygrać. Zadanie
wydawało się bardzo trudne, ponieważ
sulechowianie na co dzień trenują piłkę

ręczną. Jednak to, co pokazali zawodnicy
z Czerwieńska, przeszło wszelkie oczekiwania! Po znakomitej grze pokonali
Gimnazjum nr 3 z Sulechowa 19:13,
zajęli I miejsce i awansowali do ﬁnału
rejonowego. Serdeczne gratulacje!
Czerwieńskie Gimnazjum reprezentowali: M. Marzec, Ł. Pielichaty,
E. Wojtasiński, P. Langier, K. Zagórski,
Ł. Nahorski, K. Suchocki, P. Pawłowski, D. Kapela, M. Białas, G. Saulewicz,
P. Ungrat, Ł. Koncur i P. Nejman.
W. Dwornicki

W Sulechowie odbyły się Mistrzostwa
Powiatu w piłkę ręcznej dziewcząt.
Nasza ekipa jechała tam (29 stycznia)
z dużymi nadziejami
na sukces, zwłaszcza
że skład naszej drużyny w znacznej mierze
opiera się o dziewczęta, które dwa lata
temu dotarły do półfinału wojewódzkiego
szkół podstawowych.

nadzieję, że faktycznie awans jest
w naszym zasięgu, jednak w następnych pojedynkach duch walki opuścił
zespół co było główną przyczyną
porażki naszej drużyny w turnieju.
Nie wspominając o lekceważącym podejściu do przeciwnika i gry. Niestety
muszę stwierdzić, iż mimo ogromnego
potencjału dziewczęta przegrały mecz
najpierw w swojej głowie.
Mimo słabego występu naszych
uczennic nie zrażamy się i pracujemy
dalej, aby w przyszłym roku odnieść
sukces i powalczyć poważnie o najwyższe cele. Skład naszej drużyny:
Patrycja Świerkowska, Ewa Tom,
Justyna Wojciechowska, Agnieszka
Mendel, Daria Śniegowska, Daria
Biernacka, Agata Śnioch, Paulina
Połczyńska, Paulina Jaraczewska
i Klaudia Juszczak.
P. Furdak

Po pierwszym
meczu, który okazał
się prawdziwą bitwą
do ostatniej sekundy, można było mieć

Jubileusz siatkarskiego turnieju
12 stycznia w hali sportowej „LUBUSZANKA” odbył się X jubileuszowy turniej w piłce siatkowej o puchar Przewodniczącego
Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk, którą wspólnie z Tadeuszem Skowrońskim otworzył Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus.
Turniej został zorganizowany przez
SMM Czerwieńsk oraz halę sportową
„Lubuszanka”. W zawodach udział
wzięło siedem drużyn: Grom Świdnica,
Lubuszanka Czerwieńsk, Nieuchwytni
Zawada, Liceum Ogólnokształcące
I Czerwieńsk, Liceum Ogólnokształcące
II Czerwieńsk, Laski i Wysokie, podzielonych na dwie grupy eliminacyjne. Po
bardzo zaciętych, stojących na wysokim
poziomie sportowym meczach eliminacyjnych i półfinałowych, do finału
awansowały drużyny Nieuchwytnych Zawada i Lubuszanki Czerwieńsk. W małym
ﬁnale drużyna Gromu Świdnica pokonała
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drużynę LO I 2:0, zajmując III miejsce.
Wiele emocji kibicom, organizatorom
i zapewne samym zawodnikom dostarczył
mecz ﬁnałowy, w którym Nieuchwytni
Zawada po zaciętym meczu pokonali zespół Lubuszanki Czerwieńsk 2:1 (25:23;
23:25; 15:13).
Najlepszym zawodnikiem wybrano
Tomasza Piastowskiego, a najlepszą
zawodniczką została Agata Szelinga.
Najlepsze drużyny i zawodników
(miejsca od 1 do 4) wyróżniono statuetkami, pucharami, dyplomami oraz
wszystkie startujące drużyny piłkami.
Sędziami zawodów byli Krzysztof

Patrzykąt, Wiesław Kwaśniewski.
Turniej pod względem organizacyjnym
był zabezpieczony profesjonalnie, co
jest zasługą kierownika HS Lubuszanka i jego pracowników oraz całego
składu osobowego SMM Czerwieńsk.
Organizatorzy za udział i sportową
postawę dziękują wszystkim drużynom, a szczególnie sołtysom wsi Laski
i Wysokie za osobiste zaangażowanie
i zagrzewanie swoich zawodników do
sportowej walki.
Wiesław Kwaśniewski
Sekretarz SMM Czerwieńsk

Akcja „Psu na budę”

Przedszkolaki
z Czerwieńska
pomagają
potrzebującym
Nie od dziś wiadomo, że niesienie pomocy innym ludziom sprawia
często więcej radości, niż otrzymywanie prezentów. Podobnie uważają
dzieci z grupy „Smerfy”, które wraz
z wychowawczynią, Panią Anią, wzięły udział w akcji „I Ty możesz zostać
Świętym Mikołajem”. Główny celem
tej akcji była pomoc dzieciom z rodzin
uboższych, potrzebujących wsparcia.
Przedszkolaki z Czerwieńska z wielką
radością podarowały swoim rówieśnikom prezenty - ubrania i zabawki,
dzięki czemu uśmiech zagościł na wielu
dziecięcych buziach. Należy pamiętać,
że dzięki tego typu akcjom uczymy
dzieci empatii i zrozumienia względem
osób bardziej potrzebujących od nas.
Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy okazali wielkie serce i liczymy
na to, że tego typu akcje będą ponawiane
w przyszłości.
M.F.

Na przełomie grudnia i stycznia
w Przedszkolu w Czerwieńsku organizowana była akcja mająca na celu
pomóc zwierzętom ze schroniska w Zielonej Górze. Jak wiadomo, w schronisku
przebywa obecnie duża ilość psów i kotów, które nie mają swojego domu, ale
dzięki pomocy ze strony pracowników
schroniska mogą liczyć na tymczasowy
pobyt oraz znalezienie domu i właściciela. Zbiórka pokarmu to nie tylko
bezpośrednia pomoc zwierzętom, ale
także rozwijanie w dzieciach empatii,
współczucia i chęci niesienia pomocy.
Rodzice wraz z dziećmi i pracownicy
przedszkola szczerze zaangażowali
się w tę szlachetną akcję. Codziennie,
w specjalnie wyznaczonym do tego
miejscu, można było zauważyć nowe
smakołyki dla naszych czworonożnych
przyjaciół. Przedszkolaki zrozumiały,
że potrzeby zwierząt są równie ważne,

Bal Karnawałowy
Czas karnawału to czas zabawy,
nie tylko dla dorosłych, ale również
dla dzieci. Każde z nich ma bowiem
ulubioną postać bajkową, w którą zawsze chciało się wcielić. Przedszkole
w Czerwieńsku spełniło jedno z dziecięcych marzeń i 10 stycznia 2013

jak potrzeby ludzi. Po zakończonej
akcji karma została dostarczona do
schroniska. Nagrodą jest dyplom dla
Przedszkola w Czerwieńsku z podziękowaniami dla wszystkich, którzy nie
pozostali obojętni. Tego typu akcje
będą jeszcze z pewnością realizowane
w przyszłym roku, ponieważ cieszą
się one wielkim zainteresowaniem ze
strony rodziców i dzieci. Wszystkim
biorącym udział w tym przedsięwzięciu
serdecznie dziękujemy.
M.F.

roku odbył się u nas bal karnawałowy.
Do przedszkola przybyły najróżniejsze
bajkowe postaci. Na balu nie zabrakło
księżniczek, wróżek, kotków, bohaterów komiksów i wielu innych znakomitych gości. Wszyscy doskonale bawili
się przy karnawałowych przebojach, a
przystrojona sala balowa dodawała uroku i bajkowości naszemu przedszkolu.
Wesoła atmosfera udzieliła się wszystkim, nawet personelowi. Energiczne
tańce i zabawy wywołały uśmiechy na
twarzach naszych przedszkolaków. Na
zakończenie dzieci zostały obdarowane
paczkami pełnymi słodyczy. Tegoroczny bal karnawałowy będzie z pewnością
długo wspominany przez dzieci i cały
personel przedszkola.
M.F.

Serdecznie dziękujemy wszystkim babciom oraz wszystkim mamom,
które włączyły się w akcję pieczenia pączków z okazji Tłustego Czwartku.
Dyrektor i pracownicy przedszkola w Czerwieńsku.
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Dzień Niebieski
W piątek 8 lutego, w czerwieńskim gimnazjum zapanował
kolor niebieski, który symbolizuje nam dzień walki z przemocą. W tym roku był to program zawiązany z cyberprzemocą
- przemocą elektroniczną. „DZIEŃ NIEBIESKI - STOP CYBERPRZEMOCY- SIECIAKI” - projekt realizowany pod honorowym
patronatem Burmistrza Czerwieńska Piotra Iwanusa.
Zajęcia adresowane były do uczniów szkół podstawowych
oraz gimnazjalistów. Zamierzaliśmy zwrócić ich uwagę na to
zjawisko oraz konsekwencje tego typu działań, zarówno dla
oﬁar jak i sprawców. Młodzież podczas zajęć warsztatowych
wypracowywała reguły bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Internetu oraz system reagowania w sytuacjach zaistnienia
cyberprzemocy.
Z kolei uczniowie klas III gimnazjum wzięli udział w debacie poświęconej temu zjawisku. Na pytania młodzieży
odpowiadali specjaliści: Agnieszka Stankiewicz i Alina
Kiraga z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka,

psycholog Katarzyna Jaroni i pedagog Edyta Śniadecka
z Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej w Zielonej Górze,
policjanci z Komendy Miejskiej w Zielonej Górze. Na debacie
obecni byli również burmistrz Piotr Iwanus, przewodnicząca
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Barbara Marczenia, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Czerwieńsku Jacek Gębicki, pedagodzy i nauczyciele szkól
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 - 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 9 marca 2013 r. podczas uroczystych
obchodów Dnia Kobiet w Ośrodku Kultury w Czerwieńsku.
Szczegóły, regulaminy oraz załączniki na stronie internetowej www.mgok.czerwiensk.pl

podstawowych z naszej gminy. Ciekawym doświadczeniem było
prowadzenie zajęć warsztatowych przez uczniów III LO w Zielonej Górze wraz z wolontariuszami z gimnazjum. W szkole
spotkali się uczniowie trzech różnych poziomów edukacyjnych:
szkół podstawowych, gimnazjum i liceum. Doskonale potraﬁli
się porozumieć i świetnie razem pracowali. Projekt zakończył
marsz protestacyjny przeciwko cyberprzemocy. Młodzież
skandowała hasła „Nie publikuj tego, co rani drugiego”. Projekt
jest również wpisany w działania proﬁlaktyczne promowane
przez Lubuskiego Kuratora Oświaty - Bezpieczna Szkoła oraz
w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Warto organizować
takie działania, aby promować bezpieczne i przyjazne relacje
międzyludzkie oraz wartość wzajemnej współpracy, z wykorzystaniem przyjaznej i bezpiecznej sieci.
Organizator projektu
Agnieszka Kostrzewa

