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w październiku
02.10. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w spotkaniu
poświęconemu rozwojowi funkcjonalnemu Zielonej Góry.
3-4.10. – w Czerwieńsku obchodzono święto 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego. W uroczystościach wzięli
udział Burmistrz Piotr Iwanus i Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Jędras.
04.10. – Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak
nadał 4 Zielonogórskiemu Pułkowi Przeciwlotniczemu
w Czerwieńsku imię gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”
– komendanta głównego Armii Krajowej.
04.10. – rozpoczęły się prace związane z odbiorem końcowym
Gminnej Sieci Dostępowej do Internetu szerokopasmowego
zrealizowanej w ramach projektu pn. „Internet dla mieszkańców
Gminy Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, który był współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
08.10. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Przewodniczącymi Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
09.10. w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze odbyło się
szkolenie z zarządzania kryzysowego. W szkoleniu uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
09.10. – w Sulechowie odbyło się spotkanie w sprawie Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich Sulechów – Dąbie – Czerwieńsk.
Partnerstwo miałoby funkcjonować w ramach Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz
Piotr Iwanus.
10.10. – w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja pn.
„Rola i znaczenie działalności prowadzonej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej OT ARR, jako wkład w rozwój lubuskiego
rolnictwa w ostatnim 10-leciu”. W konferencji uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
11.10. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku.
11.10. – Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg dokonał
odbioru wyremontowanego fragmentu drogi Płoty – Sudoł.
Dwukilometrowy odcinek drogi wyremontowano ze środków
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
11.10. – w Miejsko – Gminnym
Ośrodku Kultury w Czerwieńsku
zainaugurowano Rok Kulturalny
2013/2014. Podczas uroczystej gali
wręczono statuetkę „Przyjaciela
kultury” redaktorowi Radia Zachód Donatowi Linkowskiemu.
15.10. – obradowała Komisja
Budżetu i Finansów.
15.10. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Posłem na Sejm
RP Tadeuszem Arkitem. Tematem spotkania było utrzymanie
porządku i czystości w gminach.
16.10. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego.
17.10. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
19.10. – w kościele filialnym pw. Matki Boskiej Fatimskiej
w Łężycy odbyły się uroczystości związane z realizacją projektu „Pamięć Kresowian”, którego celem jest ocalenie od
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zapomnienia tragedii Polaków na Kresach Wschodnich II
Rzeczypospolitej. W trakcie uroczystości wręczono tytuł Honorowego Obywatela Gminy Zielona Góra księdzu Tadeuszowi
Isakowiczowi-Zaleskiemu. W uroczystości uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
21.10. - w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej odbyła się
konferencja pt. „Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i ochronie ludności”. Podczas konferencji
Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz wręczył OSP w Nietkowie nagrodę dla najlepszej jednostki OSP
województwa lubuskiego nie będącej w Krajowym Systemie
Ratowniczo – Gaśniczym. Nagrodę odebrał Komendant Gminny
OSP Jerzy Kuczak.
25.10. – w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku obchodzono Dzień Patrona. W ramach
uroczystości zorganizowano konferencję pt. „Czy nasza szkoła
prawem stoi?”.
25.10. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się ze Starostom Słubickim Andrzejem Bycką. Tematem spotkania było turystyczne
wykorzystanie rzeki Odry.
26.10. – w zielonogórskiej Palmiarni odbył się Pierwszy Bal
4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw.
Stefana Roweckiego „Grota”. Bal ma być powrotem do przedwojennych tradycji organizacji balów pułkowych.
30.10. – odbyła się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego;
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na
rok 2013; w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata 2013-2023; w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność
Burmistrza Czerwieńska; w sprawie określenia stawek i zasad
poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej; w sprawie
zatwierdzenia taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Czerwieńsk;
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości
dopłat do ceny 1m3 dostarczanej wody i odbieranych ścieków
na ternie Gminy Czerwieńsk; w sprawie darowizny nieruchomości położonej w obrębie miasta Czerwieńsk; w sprawie
udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i prawie
własności gruntów zbywanych na rzecz najemców w trybie
bezprzetargowym; w sprawie Programu Współpracy Gminy
Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok;
w sprawie w sprawie zmiany statutu Zielonogórskiego Związku
Gmin; w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Sudoł;
w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wspólnej realizacji projektu pn. Gospodarka
niskoemisyjna na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Zielona Góra.
Rada nie podjęła uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku.
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Co słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Chciałem tradycyjnie zapytać „Co słychać Panie
Burmistrzu?”, aby dać Panu szansę
podzielenia się z Czytelnikami opiniami i spostrzeżeniami na temat
gminnych aktualności, ale zaczynam się obawiać, czy czasem w ten
sposób nie daję Panu okazji do
samochwalstwa.
Piotr Iwanus: Tak? A skąd taka
obawa?
A.S.: Cóż, jestem w lepszej od Pana
sytuacji, bo redaguję to pismo i mogę
przeczytać wszystkie zamieszczane
w „U nas” teksty, zanim jeszcze ujrzą
światło dzienne. Dowiedziałem się
z jednego z nich, że te nasze pogwarki
na łamach, to w istocie pańska tuba
propagandowa. Prawdę mówiąc to
i Pana autor nie oszczędza, ale to już
zostawiam Panu do przemyślenia po
lekturze. Mam nadzieję, że nie obejdzie
się bez Pana riposty w kolejnym numerze. Czytelnicy lubią polemiki i otwartą
dyskusję, bo jak to mówią w TV – warto
rozmawiać.
P.I.: Trudno mi zabierać głos na temat
tekstu, którego nie czytałem, ale przyznam, że mnie Pan zachęcił do lektury
i jeśli są w nim jakieś konkretne zarzuty
wobec mnie, to na pewno na nie odpowiem, ale nie w tej rubryce.
A.S.: Oczywiście. Pozwolę sobie jednak pomimo krytyki pozostać wiernym
przyjętej przed laty formule tej rozmowy i mimo wszystko zadam to pytanie
z tytułu, bo jednak mieszkańcy chcą
znać właśnie Pana opinie w różnych
aktualnych sprawach, a czy one są
zgodne z ich odczuciami i czy uznają to
za propagandę, to zupełnie inna bajka.
Nasze łamy są i będą otwarte dla wszystkich, którzy w sprawach dotyczących
gminy chcą zabrać głos, obojętnie czy
chcą krytykować, czy chwalić. Prawda
w końcu zawsze się obroni. Ale już
chyba dość autoreklamy „U nas(ka)”
i do rzeczy. Czym więc chciałby się Pan
w ten słotny listopadowy dzień podzielić
z Czytelnikami?

P.I.: Zabrał mi Pan tym razem połowę miejsca na wypowiedź, więc może
przekażę czytelnikom informację o decyzjach w dwóch trudnych kwestiach,
a mianowicie sprawie samochodu, który
przekazaliśmy w użytkowanie policji
oraz problemie budowy kładki pieszej na
moście kolejowym.
Sprawa pierwsza. Wiosną tego roku
komisja infrastruktury społecznej RM
zwróciła się z zaleceniem, by odebrać
policji przekazany jej w użytkowanie
samochód nissan i przekazać go straży
miejskiej. Aby wszcząć tę procedurę
zwróciliśmy się do rzeczoznawcy
PZMot o wydanie opinii nt. stanu technicznego tego pojazdu, aby wiedzieć,
czy warta jest skórka za wyprawkę.
Okazało się, że samochód zdaniem
eksperta jest w stanie znacznego wyeksploatowania (ekspertyza określa to na
60% zużycia). Jakkolwiek wóz jest na
chodzie, to trzeba się liczyć ze sporymi
wydatkami na jego eksploatację i ciągłą
niewiadomą, dotyczącą jego sprawności i kosztów ewentualnych napraw,
które po przejęciu znów spadłyby na
barki samorządu. Obecnie wszystkie te
koszty pokrywa policja. We wrześniu
prosiłem na spotkaniu przewodniczących komisji rady o przeanalizowanie
sytuacji i opinię na ten temat. Niestety
na sesji 26 września radni nie zmienili
swojego zdania. Ponieważ zarządzanie
majątkiem i pilnowanie wydatków należy do moich kompetencji postanowiłem
pozostawić to auto w dalszym ciągu do
użytkowania policji. Uczyniłem tak,
by nie narażać samorządu na kolejne
moim zdaniem niepotrzebne wydatki.
Uważam tę decyzję za racjonalną, ale
oczywiście chętnie wysłuchałbym
opinii mieszkańców, czy zgadzają się
z taką jej oceną.
A.S.: A ta druga sprawa? Pamiętam, że także byłem na spotkaniu
w listopadzie 2011 roku z przedstawicielem PLK, gdy kolej zabiegała
o pozytywną opinię Gminy w sprawie
łącznicy i wtedy obiecywano nam budowę tej kładki na moście kolejowym.
Ale dlaczego teraz o tym mówimy, czy
coś się ruszyło?

P.I.: Niestety. Dobrze, że Pan przypomniał to spotkanie, bo rzeczywiście
było na nim sporo osób, więc także to
pamiętają. Żeby mieć jednak pewność
odszukałem protokół z tego posiedzenia i jest czarno na białym stanowisko
p. W. Osypińskiego, który w imieniu
PLK zadeklarował i tu cytuję: „że poszerzenie przejścia na moście do Nietkowic
zostało ujęte do realizacji w studium
wykonalności” dla inwestycji związanej
z modernizacją „Odrzanki” na linii Wrocław – Szczecin.
A dlaczego teraz to przypominam?
Bo obecnie trwają rozpoczęte już w maju
br. rozmowy nt. nieodpłatnego udostępnienia na czas remontu mostu działki należącej do gminy w jego pobliżu z przeznaczeniem na składowanie materiałów
do budowy. Na nasze zapytanie: a co
z poszerzeniem przejścia dla pieszych?
Otrzymaliśmy odpowiedź podpisaną
przez z-cę dyrektora PKP PLK SA Wojciecha Przybyłę, że w „nawiązaniu do pisma dotyczącego kładki dla
pieszych (...) do chwili obecnej nie
wykonano projektów budowlanych
dotyczących obiektów inżynieryjnych
położonych na w linii. (...) Dodatkowo
zwracamy się z prośbą o udzielenie
informacji na temat sfinansowania
projektu i budowy kładki”.
PLK nie dotrzymała jak dotąd
obietnicy budowy kładki, występuje
o nieodpłatne udostępnienie terenu
należącego do gminy na potrzeby prac
remontowych i do tego kosztem zaprojektowania i wybudowania przejścia
dla pieszych przez ten most próbuje
obarczyć gminę. Na takie rozwiązania
naszej zgody być nie może. Próbujemy
jednak dalej jakiś kompromis osiągnąć,
ale nie będzie łatwo.
A.S. Tym razem nie mamy już miejsca na inne sprawy. Może to i dobrze,
bo nieopacznie pochwaliłby się Pan
jakimś sukcesem - jak nie przymierzając – zakończenie budowy gminnej
sieci internetu szerokopasmowego, a to
przecież w czystej postaci propaganda
sukcesu...
Dzięki za rozmowę i do spotkania za
miesiąc.
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O dobrym carze i złych bojarach…
Nie można wprost oprzeć się takiej sugestii, czytając październikowy wywiad z Burmistrzem w miesięczniku „U nas”. Przyjęta formuła wszystkich z Nim wywiadów
jest nieustającą propagandą sukcesu, będącego wyłączną zasługą Burmistrza,
który osobiście taką wizję kreuje.
Car jest dobry, wszystko czyni dla
dobra ludu pracującego, czyli naszych
mieszkańców, ale ma też przeciwników
– bojarów, którzy po prostu „blokują zadania służące tymże mieszkańcom”…. .
Jest to tym bardziej przykre, ponieważ
źli bojarzy, członkowie Klubu Radnych
Niezależnych, „mając wygórowane ambicje”, kierują się wyłącznie „ prywatnymi
animozjami i złymi emocjami” i o zgrozo,
„bezinteresowną zawiścią” …. .
Czyż dla „piastującego władzę”, może
być coś gorszego? Po prostu „ręce opadają”, a sytuacja ta, budzi u cara uzasadnioną
„gorycz i rozczarowanie”, bo przecież
„dobro mieszkańców i rozwój gminy” jest
dla Niego wartością nadrzędną…. .
Cóż zatem można w tej sytuacji
uczynić? Jak to mawiali przesiedleńcy zza
Buga, „tak ty siadłszy płacz….” .
Burmistrz tęskni za czasami, w których została całkowicie zatarta granica
pomiędzy władzą uchwałodawczą, a wykonawczą, na co źli bojarzy od pewnego
czasu, bardzo mocno zwracają uwagę,
dążąc do przywrócenia właściwych
proporcji.
Zatarcie tej granicy było bardzo wygodne, ponieważ dawało Burmistrzowi
praktycznie nieograniczoną władzę w podejmowaniu wszelakich decyzji, a Rada
Miejska była przysłowiowym kwiatkiem
do kożucha, przegłosowującym bez słowa
sprzeciwu wszelkie pomysły Burmistrza
i wciągając tym samym Gminę w spiralę
zadłużenia!!
Gdyby nie obligatoryjny wymóg
funkcjonowania Rady Miejskiej, dla
w ten sposób rozumianej „samodzielności Burmistrza”, Rada byłaby wprost
niepotrzebna! Burmistrz, na wszelkiego
rodzaju zebraniach z mieszkańcami,
a także w udzielanych wywiadach,
bez wcześniejszych konsultacji z Radą
Miejską, a w szczególności z Komisją
Infrastruktury Technicznej i Komisją
Budżetową „OBIECUJE i ZAMIERZA”,
ON OSOBIŚCIE…! Radzie natomiast,
przedstawia sytuację post factum….
Czyż nie jest to jawne lekceważenie
Radnych i swoich obowiązków, które
można nazwać wręcz elementarnymi?
Tymczasem, co niewątpliwie budzi
u Niego „uzasadnione zdziwienie”, źli
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bojarzy przypominają, że obowiązkiem
Burmistrza jest „wykonywanie uchwał
Rady Miejskiej”, a „w realizacji zadań
własnych Gminy, Burmistrz podlega
wyłącznie Radzie!”.
Czy to powrót do normalności, czy
też „pokazywanie miejsca w szeregu”, jest
kwestią indywidualnej oceny…
W tym kontekście należy zastanowić
się również nad rolą Przewodniczącego
Rady Miejskiej, który jako jej reprezentant nie zrobił nic, aby nie dopuścić do
zatarcia granicy o której mowa powyżej,
a wręcz podporządkował się Burmistrzowi i sprzyjał niezdrowemu stanowi rzeczy.
Pozostawmy jednak za zasłoną milczenia
to, co można było w tej sytuacji zrobić,
a czego nie uczyniono…
W roku 2012 na 575 istniejących
gmin wiejsko - miejskich, Gmina Czerwieńsk zajmowała niechlubne 55 miejsce
w skali zadłużenia, co jest najgorszym
wynikiem od 11 lat, od kiedy ranking ten
jest tworzony!!
O ile wcześniejsze wyjaśnienia przedstawione w artykule „Budżet, a polityka…” były zbyt mało przekonywujące,
to przeciętnie wyrobiony czytelnik, nie
powinien mieć żadnych wątpliwości po
przeczytaniu artykułu „ Jeśli nie wiadomo
o co chodzi, to chodzi o pieniądze, czy
o… politykę?”, dr Małgorzaty GdakGołębiowskiej, a również Jej komentarzy
zamieszczanych na sycowice.net.
Wobec powyższego zadaję pytanie:
czy w sytuacji w której około 30 gmin
z czołówki tej listy, spełnia kryteria powołania zarządu komisarycznego, nasza
„lokata” powinna budzić uzasadniony
niepokój, czy też nie?
Okoliczność, że inne gminy są również mniej, lub bardziej zadłużone, nie jest
żadnym wyznacznikiem, warto zauważyć
natomiast, że jest bardzo wiele gmin
w Polsce nie posiadających żadnego zadłużenia… Dlatego też członkowie Klubu
Radnych Niezależnych, po prostu biją na
alarm, póki jest na to jeszcze czas!
Do zarządzania gminą w dzisiejszych,
trudnych ekonomicznie czasach, nie
wystarczy „chęć szczera”, ale konieczne
jest solidne managerskie i ekonomiczne
wykształcenie, oraz stosowne kwalifikacje… Nadto, stawianie się ponad

większością w Radzie Miejskiej i sposób
Jej oceny świadczy nie o Radnych, lecz
o wypowiadającym takie opinie…
Ponad 60% członków Klubu Radnych
Niezależnych, to Radni z wyższym wykształceniem, w większości zahartowani
w pracy na odpowiedzialnych stanowiskach w służbie państwowej, a dyskredytowanie ich wiedzy i doświadczenia,
jest wysoce niestosowne!
Skoro społeczeństwo wybrało ich
jako swoich reprezentantów, to po prostu muszą ze szczególną starannością
sprawować pieczę nad powierzonymi
im obowiązkami. Fakt, że to się nie
podoba między innymi Burmistrzowi
i pewnemu Panu żalącemu się na Sesji,
że nazwany został durniem, jest dla nich
bez znaczenia….
Kwestię „zablokowania zadań służących mieszkańcom” należy postrzegać
jako rzecz bardzo względną, bo cóż to bowiem może oznaczać? Po pierwsze należy
sprecyzować o jakie zadania chodzi i co
jest niezwykle istotne, w jakim okresie są
one podnoszone.
Zadałem sobie trud zebrania materiału
dotyczącego pilnych potrzeb zgłaszanych
przez sołectwa. Jest tego tak wiele, że
opublikowanie ich zajęłoby kilka stron
miesięcznika, a warto zauważyć, że
znaczna ich część była zgłaszana bezskutecznie od wielu już lat!
Pozwolę sobie na wybiórcze wymienienie chociażby kilkunastu z nich. A oto
one: ogrodzenie gimnazjum od strony
lasu, fatalny stan chodników przy drogach gminnych, ulica Polna czekająca od
lat na swoje 5 minut, zaniedbane od lat
osiedle przy ulicy Klonowej, zalewana
opadami ul. Kwiatowa i to jeszcze nie
wszystko w Czerwieńsku…
Istnieje konieczność remontu budynku szkoły w Leśniowie Wielkim,
w Leśniowie Małym remontu świetlicy,
a w Sudole przystanku autobusowego.
W samym Nietkowie jest co najmniej
kilkanaście zgłaszanych potrzeb, z katastrofalnym stanem wody pitnej na czele.
O problemach Zaodrza nawet nie
wspominam, nadmieniam jedynie, że
sprawa doświetlenia czterema lampami
centrum Sycowic o wartości inwestycji
około kilkunastu tysięcy złotych, jest
problemem bezskutecznie wałkowanym
co najmniej od czterech lat!
Zobaczymy jak sprawa ta potoczy się
w roku 2014 w sytuacji, kiedy z funduszu sołeckiego przeznaczono na ten cel

8,5 tysiąca złotych, czyli około 60% wartości inwestycji.
Posiadając wiedzę, że Sycowice nie
są u Burmistrza na „ścieżce wzrostu”,
przewiduję komplikacje proceduralne,
lub jakiekolwiek inne…!
Warto również zauważyć, że w cywilizowanym świecie, nikt nie wyobraża
sobie braku jakiejkolwiek komunikacji
autobusowej czy mikrobusowej, umożliwiającej dojazd na zakupy, do lekarza,
apteki czy urzędu, a w Sycowicach tak
jest…!!
Zadaję pytanie: czy rozwiązanie tych
potrzeb leży w interesie mieszkańców,
czy też nie?? Zadaję następne pytania:
dlaczego pewne inwestycje robi się poza
wszelką „kolejnością”, a Radni są nimi
zaskakiwani i zaskakiwani są „wymuszaniem” przez Burmistrza akceptacji Jego
pomysłów?
Dlaczego do kosztownych remontów
i inwestycji zatrudniane są partackie ﬁrmy,
kto im zleca „robotę” i kto to „odbiera”??
Takich i podobnych problemów można
by wymieniać bardzo wiele. Czy Radni
z Klubu Radnych Niezależnych mogą
przechodzić wobec tego obojętnie?
Z całym szacunkiem i troską Radni
podchodzą do potrzeb Płotów w zakresie chociażby modernizacji szatni
dla zawodników, czy spektakularnego
uporządkowania terenów wokół zalewu
i osiedla na ulicy Zielonogórskiej, ale
chcemy spokojnie przyjrzeć się też innym potrzebom, chociażby tym wyżej
wymienionym.
W naszej ocenie, o czym jesteśmy
absolutnie przekonani, wiele inwestycji
szczególnie w tym okresie, planowanych
jest pod przyszłe wybory, do czego niewątpliwie jeszcze wrócimy. Negowanie
takiego stanu rzeczy, przeczy zdrowemu
rozsądkowi i kolejności zdarzeń…
Na zakończenie zapraszam wszystkich adwersarzy artykułu, „Budżet, a polityka…”, a również kwestii podnoszonych
powyżej, do rzeczowych wypowiedzi na
temat np. zmniejszenia zadłużenia naszej Gminy, czy chociażby częściowego
zniwelowania zapaści cywilizacyjnej
wsi zaodrzańskich, rozwoju turystyki,
a również tworzenia stref ekonomicznych
będących błogosławieństwem dla bardzo
wielu regionów w Polsce.
Chętnie zapoznam się także z opiniami
nad rolą Radnych i Burmistrza w procesie
decyzyjnym: co, komu, kiedy i dlaczego?
Zachęcam wszystkich do twórczej dyskusji, nie przewiduję natomiast polemiki
z kolejnymi personalnymi atakami.
Cezary Woch

Słów kilka o działaniach Radnych
Zapraszam do kolejnego podsumowania pracy Radnych Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
11 października obradowała Komisja
Rewizyjna. Porządek obrad obejmował kontrolę informacji zamieszczanych w biuletynie informacji publicznej
(www.bip.czerwiensk.pl) oraz na stronie
www.czerwiensk.pl, a także kontrolę
dokumentacji trzech sołectw.
Kontrola dokumentacji sołtysów przebiegła bez uwag zasadniczych. Kilkuletnia
współpraca z sołtysami i jasne określenie
wymogów dotyczących kontroli przynosi
oczekiwane efekty. Zagrożeń w wykorzystaniu funduszu sołeckiego w roku bieżącym nie stwierdzono. Protokoły kontroli
są jawne i znajdują się w dokumentacji
posiedzenia komisji rewizyjnej.
W dobie Internetu strona internetowa
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
i powiązana z nią strona BIP powinna
być wizytówką organów gminy. Niestety w przypadku Naszej Gminy tak nie
jest. Świadczy o tym brak informacji
dla mieszkańców (np. zasad funkcjonowania administracji samorządowej),
trudny dostęp do podstawowych dokumentów (m. in. zarządzeń Burmistrza),
czy też brak dokumentów związanych
z budżetem. Z powodu wieloletnich
zaniedbań konieczne jest odświeżenie
wyglądu stron oraz ich unowocześnienie, a przede wszystkim nasycenie
właściwą treścią.
15 października odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Zgodnie
z porządkiem obrad Radni wydali opinie
w sprawie stawek podatkowych i opłat
lokalnych na rok 2014. W tym zakresie
poproszono Panią Skarbnik o wyjaśnienie
pytań, które mieli członkowie komisji.
W dalszym toku prac Radni zapoznali się
z informacją Kierownika GKiM o stanie
sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie
Gminy w zakresie potrzeb inwestycyjnych. W toku dyskusji Radni mieli inne
zdanie dotyczące stanu technicznego
wodociągu (woda niezdatna do picia na
ul. Kwiatowej i ul. Kasprowicza w Nietkowie). Kierownik referatu wyjaśniła,
że POMAK jest zarządcą sieci wodociągowej i w roku 2014 nie planuje jej
modernizacji.
16 października obradowała Komisja
Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. Członkowie komisji rozpatrzyli
skargę na działalność Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czerwieńsku. Po przeanalizowaniu dokumentów i wysłuchaniu stron
sporu Radni zadecydowali, że skarga jest
zasadna. Radni, korzystając z obecności

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty, zapoznali się
z materiałami, które dotyczyły planów
inwestycyjnych i remontowych w obiektach oświatowych Gminy w roku 2014
oraz z informacjami na temat zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych
Gminy Czerwieńsk.
17 października obradowała Komisja
Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska. Pierwszym
punktem obrad Komisji było rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza
Czerwieńska. Skarga dotyczyła złego
stanu wody w Nietkowie. Po przeanalizowaniu dokumentów, zapoznaniu się
z pismem Prezesa Spółki POMAK oraz
wysłuchaniu Pani Sekretarz Gminy Radni, większością głosów, uznali skargę za
zasadną. Następnie Radni podzieleni na
dwa zespoły wyjechali w teren w celu
dokonania przeglądu stanu technicznego
dróg znajdujących się w Czerwieńsku,
Nietkowie oraz Laskach. Mamy nadzieję, że problemy zgłaszane przez
radnych w sprawozdaniach z wyjazdów
nie zostaną pominięte przez Burmistrza
Czerwieńska.
Niestety, wbrew ustaleniom z wrześniowej sesji Rady Miejskiej, na październikowych posiedzeniach komisji stałych
nie mieliśmy możliwości przedyskutowania propozycji inwestycyjnych wykreślonych we wrześniu z uchwały zmieniającej
budżet. Burmistrz nie wniósł do Rady
poprawek w tym zakresie.
30 października odbyły się obrady
XXIV sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Po otwarciu obrad i uczczeniu chwilą
ciszy pamięci Tadeusza Mazowieckiego
Radni jednogłośnie zmienili porządek
obrad sesji ustalając nową kolejność głosowanych uchwał.
Po wysłuchaniu informacji z działalności Burmistrza Czerwieńska w okresie
międzysesyjnym Radni przystąpili do
podejmowania uchwał.
Jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy ﬁnansowej dla
Powiatu Zielonogórskiego. Na mocy
tej uchwały z budżetu Gminy przeznaczymy 6 390 złotych na doﬁnansowanie
wydatków związanych z wdrożeniem
i uruchomieniem dostępu do bazy danych
ewidencji gruntów i budynków poprzez
przeglądarkę internetową.
dokończenie na str. 6
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dokończenie ze str. 5

Konsekwencją przyjęcia tej uchwały
była uchwała w sprawie zmian budżetu
i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok
2013, która również została przyjęta
jednogłośnie. Inne zmiany budżetowe to
m. in. wpływ dotacji celowej z budżetu
Powiatu Zielonogórskiego na zimowe
utrzymanie dróg powiatowych, znajdujących się na terenie naszej Gminy.
Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata
2013-2023 przyjęto jednogłośnie. Zmiany
są spowodowane m. in. tym, że Minister
Rozwoju Regionalnego negatywnie zaopiniował projekt remontu drogi gminnej
w kierunku na Łężyce przy oczyszczalni
ścieków „Łącza”.
Największe emocje i dyskusje wywołały uchwały związane ze skargami.
Większością głosów (7 „za”, 6 „przeciw”
oraz 2 „wstrzymujące się”) Rada Miejska
zadecydowała, że skarga na bezczynność
Burmistrza Czerwieńska w sprawie braku
poprawy jakości wody na ul. Kwiatowej
w Nietkowie jest zasadna. Skarga na
działania Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwieńsku nie zyskała większości

głosów, a tym samym została uznana za
bezzasadną (6 głosów „za”, 7 „przeciw”
oraz 2 „wstrzymujące się”).
Jednomyślnie przyjęto uchwały:
w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej (wzrost o poziom inﬂacji – 2,4%),
w sprawie zatwierdzenia taryf i opłat za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie
Czerwieńsk (gospodarstwa domowe będą
płacić 3,78 zł brutto za 1 m3 wody oraz
6,28 zł brutto za 1 m3 odprowadzanych
ścieków), w sprawie uchylenia uchwały
w sprawie ustalenia wysokości dopłat do
ceny 1 m3 dostarczanej wody i odbieranych ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk (uchwała będzie obowiązywała
od 1 I 2014 roku), w sprawie darowizny
nieruchomości położonej w obrębie
miasta Czerwieńsk (na ulicy Akacjowej
powstanie kolejny wojskowy blok mieszkalny), w sprawie udzielenia boniﬁkaty
od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
wraz z udziałem w częściach wspólnych
budynków i prawie własności gruntów
zbywanych na rzecz najemców w trybie
bezprzetargowym.
W następnej kolejności jednogłośnie
(głosowało 14 radnych) przyjęło uchwały:
ws. Programu Współpracy Gminy Czer-

wieńsk z organizacjami pozarządowymi
na 2014 rok (kwota przeznaczona na
współprace będzie teraz wynosić 170
tysięcy złotych), zmian w statucie Zielonogórskiego Związku Gmin (zmiany
są spowodowane m. in. dostosowaniem
dotychczasowego statutu do zmian wynikających z przepisów o utrzymaniu
czystości i porządku w Gminach i wskazaniami Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji), zarządzeniem wyborów sołtysa
Sołectwa Sudoł (wybory odbędą się 22 XI
o godzinie 18:00 w Świetlicy Wiejskiej
w Sudole) oraz w sprawie wyrażenia woli
zawarcia porozumienia międzygminnego
w celu wspólnej realizacji projektu pn.
Gospodarka niskoemisyjna na obszarze
funkcjonalnym miasta wojewódzkiego
Zielona Góra (porozumienie pomiędzy
Miastem Zielona Góra oraz Gminami:
Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica, Zabór
i Zielona Góra ma na celu realizacje
projektów związanych z gospodarką
niskoemisyjną).
Na zakończenie posiedzenia przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał
zebranych z informacjami dotyczącymi
wyników analizy oświadczeń majątkowych Radnych i wyznaczonych pracowników samorządowych.
Zebrał i opracował: Wojciech Zawada

Nietków - muzyczne sukcesy uczniów
W Świdnicy 6 listopada odbył się V Powiatowy Konkurs Piosenki Ludowej. W tym roku zarówno wykonawców, jak i zespołów
muzycznych, było więcej niż w latach poprzednich - poziom
artystyczny był więc zdecydowanie wyższy.
Uczestnicy konkursu byli podzieleni na kategorie: soliści, duety oraz zespoły w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III i klasy
IV- VI.W najmłodszej grupie wiekowej wystąpił zespół KANON
w składzie: Monika Rzeszutek, Sandra Jadczak, Aleksandra
Kozłowska, Mateusz Piwoński, Błażej Ląd oraz solistka - Aleksandra Kozłowska, która piosenką Poszła Karolinka wyśpiewała
sobie II miejsce.
W starszej grypie wiekowej wystąpił nasz szkolny
zespół RYTM. Tworzą go: Paulina Lebioda, Daniela
Łabieniec, Karolina Rybak, Nikola Przymus, Joanna
Karnafel. RYTM otrzymał III miejsce za wykonanie
utworu J. Iwaszczyszyna Na kaliny krzak. Działający przy
Domu Kultury zespół REZONANS (w składzie: Klaudia
Frątczak, Oliwia Rudnicka, Klaudia Bodora oraz grający
na bębnie Adrian Dudek) zaskoczył mile wszystkich swoją
muzykalnością oraz aranżacją utworu „Gdzieżeś Ty bywał
czarny baranie”.
Jury uznało ten zespół za najlepszy, przyznając mu I miejsce. Wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy,
drobne upominki oraz miły słodki poczęstunek. Na koniec
pragnę bardzo podziękować wszystkim wykonawcom, któ-
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rzy wspaniale zaprezentowali się na scenie, a tym samym
przepięknie wyśpiewali sobie brązowe, srebrne i złote mikrofony. Myślę, że była to dobra lekcja muzyki dla wszystkich
uczestników konkursu i mam nadzieję, że na długo pozostanie
w ich pamięci.
mgr Iwona Klamecka

Gminna Sieć Dostępowa
do Internetu Szerokopasmowego

WYBUDOWANA
W dniach 05.11.2013r. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Integracyjnym im. Jana Brzechwy w Nietkowicach i 06.11.2013r. w Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Czerwieńsku odbyły się uroczyste konferencje poświęcone oddaniu
do użytkowania Gminnej Sieci Dostępowej do Internetu szerokopasmowego wybudowanej w ramach realizacji projektu pn.: „Internet dla mieszkańców Gminy
Czerwieńsk-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8.”Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion”.
Spotkania otworzyła oraz poprowadziła Pani Jolanta Matuszkiewicz
- Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Czerwieńsku. Po przywitaniu
Gości głos zabrał Burmistrz Czerwieńska
Pan Piotr Iwanus, który przedstawił drogę aplikowania o środki pomocowe
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz omówił
działania podjęte w ramach realizacji
przedmiotowego projektu. Wystąpienie
Burmistrza uzupełnił Inżynier Projektu
oraz Kierownik projektu przedstawiając
informacje na temat procesu budowy
infrastruktury teleinformatycznej i teletransmisyjnej, wykorzystanych technologii oraz zastosowanych urządzeń.
Warto podkreślić, że Gmina Czerwieńsk
jako jedyna gmina w województwie
lubuskim podpisała umowę o doﬁnansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach
II Rundy Aplikacyjnej.

Następnie głos zabrał Pan Piotr
Długosz - przedstawiciel Generalnego
Wykonawcy STIMO Niedzielski Sp. J.,
który w swojej prezentacji przedstawił
korzyści z udziału w projekcie dla Beneﬁcjentów Ostatecznych jak również
obowiązki, które muszą być spełnione
przez wybrane 153 gospodarstwa domowe. Wykonawca zaprezentował również
sprzęt komputerowy, który został przekazany Beneﬁcjentom.
O wysokiej randze konferencji świadczy fakt udziału znamienitych Gości:
- Leszka Jędrasa – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwieńsku
- Bogdana Nowaka - Wicemarszałka
Województwa Lubuskiego
- Ireneusza Plechana – Starosty Zielonogórskiego
- Ryszarda Górnickiego – Wicestarosty Zielonogórskiego
- Wiesława Krukowskiego – Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego
- Romana Rakowskiego
– Burmistrza Sulechowa
- Stanisława Borkowskiego – Przedstawiciela
Nadleśnictwa Sulechów
Goście w swoich wystąpieniach wyrazili swoją
aprobatę oraz ogromne zadowolenie, że Gmina Czerwieńsk zrealizowała tak
obszerne i skomplikowane
zadanie, wykorzystując innowacyjne rozwiązania,

najlepszą dostępną i najbardziej zaawansowaną technologię. Wybudowana
Gminna Sieć Dostępowa do Szerokopasmowego Internetu znacząco przyczyni się
do rozwoju terenów gminnych. Będzie
istotnym elementem wyrównania szans
wśród mieszkańców, spowoduje poprawę
jakości życia społeczeństwa oraz jego
szybszego rozwoju. Po interesujących
wystąpieniach głos zabrał Krzysztof Duzinkiewicz – Dyrektor Delegatury Urzędu
Komunikacji Elektronicznej w Zielonej
Górze oraz Janusz Matuła – Naczelnik
Wydziału Kontroli Telekomunikacji
Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze. Panowie w
swoich prezentacjach przedstawili mapy
hotspotów jst, mapy popytu internetu szerokopasmowego oraz ogólne informacje
nt. infrastruktury telekomunikacyjnej.
Następnie wystąpił Michał Półtorak
– emerytowany Dyrektor Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze,
który przedstawił informacje na temat
problematyki wykorzystania środków
pomocowych w ramach Działania 8.3.
Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka w latach 2007-2010.
W konferencjach udział wzięli również Dyrektorzy Jednostek Oświatowych,
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych,
Radni Rady Miejskiej w Czerwieńsku,
Sołtysi, Gminny Komendant Ochotniczej
Straży Pożarnej w Nietkowie oraz mieszkańcy Gminy Czerwieńsk.
Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Dziękujemy serdecznie Gościom
uczestniczącym w spotkaniach, prelegentom za przygotowane wystąpienia oraz
wszystkim, którzy okazali pomoc przy
organizacji konferencji.
KWK

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

redagują:
M. Fuławka, B. Frąckiewicz
Realizacja projektu Klucz do sukcesu
Twojego dziecka już za nami. Wiele zadań jednak kontynuujemy. Szczególnym
zainteresowaniem ze strony dzieci cieszy
się preorientacja zawodowa. Dokładamy
wszelkich starań, aby wprowadzać dziecko w najbliższy świat zawodów, kultury
i wartości. W świat prawdziwych pasji
i zainteresowań.
W październiku miał miejsce wyjazd
do Ochli oraz spotkanie z pasjonatką
ceramiki.

Z ostatniej
chwili…
Przedstawiciele naszego Przedszkola: Marika Frost, Ilayda Genderka,
Aleksander Jadczak zajęli I miejsce
w turnieju wiedzy o bezpieczeństwie.
Nasz zespół pokonał aż 34 drużyny.
Kolejne zmagania na szczeblu wojewódzkim już w grudniu.
Trzymamy kciuki.

Dzieci z grupy VIII zaprosiły
swoich bliskich na występ artystyczny z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.
Z myślą o nich, dzieci przygotowały wierszyki, piosenki,
zabawy integracyjne oraz samodzielnie wykonaną słodką
niespodziankę. Kolejną atrakcją
spotkania były warsztaty plastyczne pt: „Jesienne krajobrazy”. Dziadkowie wspólnie
z wnuczętami wykonali ciekawe
prace, które zostały wyeksponowane
w holu szatni. Imprezę zakończono wspól-

Wyjazd do Ochli Psu na budę
Dzieci z grupy V, wraz ze swoimi
rodzicami i dziadkami, uczestniczyły
w wyjeździe do Ochli. Oprócz integracji
międzypokoleniowej, impreza miała na
celu przybliżenie wiedzy nt. dawnych obyczajów i tradycji polskiej wsi oraz edukację
przez zabawę i zajęcia teatralne.
Na bazie utworu Marii Konopnickiej
pt: „Jak to ze lnem było”, dzieci miały okazję poznać kolejne etapy obróbki lnu oraz
zobaczyć, na czym polegały dawne zajęcia
gospodarskie i rzemieślnicze. Przekonały
się również, że każda praca w ówczesnej
wsi związana była z wielkim trudem i wysiłkiem. Poznanie pejzażu dawnej, polskiej
wsi i folkloru naszych przodków okazało
się interesującym doświadczeniem nie
tylko dla najmłodszych.

Spotkanie z policjantami
Przedostatni czwartek października upłynął starszakom pod hasłem
bezpieczeństwa. Tego dnia odwiedzili ich funkcjonariusze ze Straży
Miejskiej w Czerwieńsku oraz Ko-
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nym biesiadowaniem i po prostu „byciem
z sobą”.

mendy Miejskiej Policji w Zielonej
Górze.
Panowie przeprowadzili z dziećmi
pogadankę nt. bezpiecznego poruszania
się na drodze i znaczenia elementów
odblaskowych podczas
przebywania na ulicy po
zmroku. Ponadto, poradzili jak zachować się
podczas spotkania z nieznaną osobą. Wiele uwagi poświęcili zachowaniu
w przypadku ataku psa.
Warto pamiętać, że
takie pogadanki powinno się przeprowadzać
z dziećmi nie tylko
w przedszkolu! Ostrożności i prewencji nigdy
nie za wiele.

Przedszkole w Czerwieńsku,
wzorem lat ubiegłych, rozpoczęło
akcję „Psu na budę”!
Jest ona skierowana do wszystkich
tych, którym los bezpańskich zwierząt
nie jest obojętny. W tym roku zbieramy głównie specjalistyczną karmę
dla chorych, starych psów oraz dla
szczeniąt i kociąt. Mile widziane są też
koce i zabawki dla zwierząt.
Karmę można składać w obu budynkach Przedszkola. Za wszystkie
dary gorąco DZIĘKUJEMY!

Warsztaty
ceramiczne
W połowie października przedszkolaki z wszystkich grup wzięły udział
w warsztatach ceramicznych prowadzonych przez panią Aleksandrę Niemczyk.
Artystka pokazała dzieciom przykładowe
prace wykonane z gliny i opowiedziała
o swojej pasji oraz o tym, w jaki sposób
robi się i wypala gliniane przedmioty.
Druga część warsztatów polegała na
samodzielnej pracy dzieci. Pani Aleksandra przywiozła ze sobą glinę i przeróżne
formy, z których przedszkolaki mogły
korzystać wykonując własne ozdoby
i postacie. Dzieci z przejęciem ugniatały
i modelowały serduszka, aniołki, kwiatki,
kółka i inne, sobie tylko sprecyzowane,
kształty.
Artystka zostawiła nam na pamiątkę
kilka wypalonych już i pomalowanych
ozdób, natomiast te ﬁgury, które powstały
w przedszkolu dzieci mogły zabrać do
swoich domów.

Wizytówka internetowa naszej gminy
Działalność organów gminy to nie żadna „wiedza tajemna” znana jedynie wybrańcom. Jawność podejmowanych działań
jest niezmiernie ważna dla zachowania w gminie reguł demokratycznych - gwarantuje to Konstytucja oraz ustawy naszego parlamentu. Każda informacja o działaniach urzędu gminy jest informacją publiczną, a prawo dostępu do informacji
publicznej przysługuje każdemu. To prawo ma na celu umożliwienie obywatelowi realnego udziału w życiu publicznym, ale
także służy jawności życia publicznego, określanej potocznie jako przejrzystość działań władzy oraz osób wykonujących
zadania tej władzy. Prawo to służy także do sprawowania kontroli obywatelskiej nad funkcjonowaniem władzy publicznej.
Jest jednym z najważniejszych naszych praw w kontaktach z władzami samorządowymi.
Ustawa o dostępie do informacji publicznej na pierwszym miejscu wymienia tryb
ogłaszania informacji publicznych (w tym
dokumentów urzędowych) w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych
służący powszechnemu i bezpłatnemu udostępnianiu informacji publicznej w postaci
elektronicznej. Wiele różnych ustaw reguluje zakres informacji tam publikowanych,
a zapisy prawa zobowiązują Burmistrza do
zamieszczania bardzo wielu dokumentów
przydatnych dla mieszkańców.
Jak wygląda dostęp do informacji
publicznej w Gminie Czerwieńsk sprawdziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.
Uwzględniając przepisy prawa oraz minimalne standardy dla strony podmiotowej
BIP radni uznali, że strona powinna być
przede wszystkim: czytelna dla obywatela;
aktualizowana na bieżąco; zgodna z przepisami. Przejrzystość procedur oraz jawność
informacji dotyczących działalności administracji samorządowej zwiększa poparcie dla
podejmowanych przedsięwzięć i wyzwań
rozwojowych. Pozwala także ograniczyć zjawiska negatywne. Wyniki przeprowadzonej
kontroli dają dużo do myślenia…
Przestrzeganie kluczowych zasad
modelu przejrzystej gminy budzi poważne
wątpliwości członków komisji. Mieszkańcy
nie są wystarczająco skutecznie informowani o podstawowych zasadach funkcjonowania administracji samorządowej.

Podstawowe dokumenty nie są łatwo dostępne – dotyczy to szczególnie zarządzeń
Burmistrza, kompetencji organów gminy
oraz dokumentów związanych z ﬁnansami
gminy (nie są one zamieszczone w BIP).
Mieszkańcy nie są też w ogóle informowani
o planie pracy Burmistrza. Na stronie BIP
nie można znaleźć informacji o składzie
komisji przetargowych powołanych przez
Burmistrza, ani informacji o wynikach
prowadzonych kontroli w urzędzie. W BIP
Gminy Czerwieńsk brakuje bardzo wielu
informacji ważnych dla mieszkańców,
a które to gmina ma obowiązek zamieszczać
(np. zakresy realizowanych obowiązków
i uprawnień, uchwały sprzed wprowadzenia
BIP, zarządzenia Burmistrza, dokumenty
dotyczące finansów gminy i budżetu,
itp.). Wśród informacji zawartych w BIP
brak jest zakresów kompetencji organów
gminy, a także poszczególnych referatów
i jednostek organizacyjnych. Niektóre informacje zamieszczone na stronie
www.czerwiensk.pl są nieaktualne, brakuje
w nich ciągłości (szczególnie zakładka „Gospodarka”). Zakładki: gazetki „U Nas” oraz
„Przetargi” znajdują się zarówno na stronie
ogólnej, jak i na stronie BIP-u. W menu
przedmiotowym BIP jest aż 7 (siedem)
zakładek dotyczących wyborów.
Gmina nie zamieszcza na swoich stronach internetowych (nie posiada?), zgodnych
ze strategią rozwoju, wieloletnich planów
działania w poszczególnych obszarach

Słów kilka o żywieniu w przedszkolu
Nawyki żywieniowe nabyte w dzieciństwie często kształtują późniejsze wybory. Dieta
dzieci powinna być zrównoważona odżywczo odpowiednio dla danego wieku, różnorodna
i oparta o produkty jak najmniej przetworzone – naturalne i wysokiej jakości.
Co do tego, że chemii w żywności jest za dużo, nie ma wątpliwości. Dlatego też,
staramy się jak najwięcej potraw przygotowywać własnoręcznie. Stąd też, w jadłospisie
pojawiają się pieczone mięsa, pasztety oraz różne pasty (w miejsce gotowych wędlin).
Serwujemy także więcej kasz (jaglana, gryczana). Rezygnujemy z przesłodzonych
kompotów, ograniczamy spożycie soli: doprawiamy solą niskosodową, mieszankami
ziołowymi, przyprawami naturalnymi. Dzieciom się to nie podoba? Ależ skąd! Odpowiednia motywacja, estetyka podania oraz posiłek wśród rówieśników załatwiają
sprawę. W tej kwestii liczymy także na Was - drodzy rodzice. Czytając rano jadłospis,
nie zakładajcie z góry: moje dziecko nie będzie tego jadło. Raczej głośno, tak żeby
pociecha słyszała, stwierdzcie: ale dzisiaj będzie pyszne jedzenie w przedszkolu!
Zachęcamy do dzielenia się z nami pomysłami, wiedzą i spostrzeżeniami
dotyczącymi żywienia dziecka w przedszkolu.

zadań samorządowych. W ten sposób nie
pozwala obywatelom na przewidywanie
działań samorządu przy podejmowaniu przez
nich decyzji o planach życiowych. Dokumentów związanych z budżetem w BIP-ie
w zasadzie nie ma. Pojedyncze dokumenty, wstawione chaotycznie do biuletynu
(i to wyłącznie sprawozdania budżetowe)
świadczą wręcz o ograniczaniu dostępu
do informacji publicznej. Nasz Samorząd
do 8.10.2013 r. nie posiadał ustalonych,
jasnych i jawnych procedur postępowania
w realizacji swoich zadań (na 3 dni przed
kontrolą część takich procedur pojawiła
się w zakładce „Co i jak załatwić”). Nadal
jednak brakuje niektórych wzorców wniosków, procedur (np. z ZEAO, OPS) i innych
dokumentów do pobrania ze strony BIP.
Elektroniczna skrzynka podawcza w ramach
Platformy Usług Administracji Publicznej
(ePUAP) od 5 lat nie jest przygotowana do
wykorzystywania przez mieszkańców. Nie
ma opracowanych (zgodnie z Instrukcją
użytkownika – Katalog Usług, rozdział 4,
str. 60) kart usług naszego urzędu gminy.
Strona internetowa Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku i powiązana z nią strona
BIP powinna być wizytówką organów
gminy. W dobie Internetu, dobrze opracowany BIP jest nie tyle wartością dodaną, co
warunkiem koniecznym funkcjonowania
jednostek samorządowych, mogącym mieć
istotny wpływ na społeczno-ekonomiczny
rozwój gminy. Niestety, nasze strony taką
wizytówką nie są. Zaniedbania są wieloletnie. Strony www.bip.czerwiensk.pl oraz
www.czerwiensk.pl wymagają pilnego odświeżenia wyglądu, unowocześnienia, a co
najważniejsze – nasycenia właściwą treścią.
Wyniki kontroli zostały przekazane Burmistrzowi Czerwieńska oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Czas pokaże, czy z protokołu komisji zostaną wyciągnięte wnioski,
a mieszkańcy będą mogli powiedzieć, że
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy
Czerwieńsk jest dobrze prowadzony, spełnia
swoją rolę i można tam znaleźć niezbędne informacje. Każdy osobiście może ocenić stronę
www.czerwiensk.pl i stronę BIP naszej gminy. W zgodnej ocenie radnych wiele jest do
nadrobienia.
Przewodniczący Klubu Radnych Niezależnych
Krzysztof Smorąg
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Doniesienia ze szkolnej ławy
Współczesny uczeń rozwija się korzystając z wielu stymulantów. Zajęcia tylko typowo edukacyjne nie wystarczają. Dla
dobra uczniów wykorzystuje się wiele działań, które pozwalają poszerzyć horyzonty, zdobyć nowe umiejętności, wzbudzić
ciekawość świata, wykazać się przed innymi. Tak też się dzieje w leśniowskiej szkole.
A konkrety? Wiadomo. Lekcje toczą
się zaplanowanym na początku roku
rytmie i nie ma od tego odstępstwa. Wiele
dzieje się poza obowiązującym planem
zajęć.
I to we wszystkich grupach wiekowych. Tegoroczne święto edukacji uświetniły maluchy z zerówki, które pod opieką
pani Izy Nowak przygotowały świetny
program słowno-muzyczno-taneczny,
dedykowany wraz z ekologicznymi
prezentami i życzeniami nauczycielom.
W grono uczniów uroczyście wkupili się
pierwszoklasiści. Sześcioletnie maluchy
z powagą weszły w rolę uczniów i ze
swoimi rodzicami oraz wychowawczynią,
panią Elżbietą Błońską, wkroczyły na
trudną, ale ciekawą drogę edukacyjną.
Leśniowscy uczniowie chętnie biorą
udział w imprezach pozaszkolnych.
W październiku uczniowie klas III – VI
wyjechali do Zielonej Góry na eduka-

cyjne przedstawienie teatralne „Ania
z Zielonego Wzgórza” przygotowane
przez Narodowy Teatr Edukacji im. A.
Mickiewicza z Wrocławia. Bytność na
tego typu imprezach oswaja uczniów ze
sztuką i uczy odpowiednich zachowań.
Właściwe zachowania są również
elementem szeroko pojętej edukacji. Różne sytuacje wymuszają różne postawy,
reakcje. Odpowiednie reakcje uczniowie zaprezentowali podczas próbnego
alarmu przeciwpożarowego, sprawnie
opuszczając budynek szkolny pod opieką wychowawców. Z zaciekawieniem
obserwowały mini-pokazy strażackie, po
czym obejrzały widowisko teatralne pt.
„Calineczka” przygotowane przez teatr
gorzowski. O systematyczny kontakt ze
sceną teatralną za pomocą łącz internetowych dba pani Patrycja Frączak.
W leśniowskiej szkole pamięta się
o ważnych wydarzeniach. Obecny ROK

TUWIMOWSKI uczniowie uczcili wystawą prac plastycznych na temat skojarzeń
z „Lokomotywą” – ciężką ogromna…
Tradycja łączy się na naszych oczach
z nowymi trendami. W przeddzień
ŚWIĘTA ZMARŁYCH uczniowie odwiedzili cmentarz, zapalili na grobach
lampki. W szkole uczestniczyli w zataczającym coraz szersze kręgi święcie
Halloween. Poprzebierane za różne
straszydła dzieci zasiadły w szkolnych
ławach, przyniosły straaaszne potrawy
i rzeźbiły w dyniach. Wygrała dynia
klasy V. Była największa i najbardziej
pomysłowa. Święto i konkursy przygotowała pani Patrycja Frączak z pomocą
pani Mileny Boguszewicz.
W naszej szkole dzieje się wiele
ciekawych rzeczy, mamy możliwość
zaangażowania w działania wszystkich
uczniów. Służy to ich rozwojowi, na którym wszystkim nam przecież zależy.

Ach, ten Dzień Nauczyciela! Tak się tworzy drużyna!
Każdego roku obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, czyli
piękny Dzień Nauczyciela. Również w Szkole Podstawowej
w Nietkowie odbyła się uroczystość z tej okazji.
Uczniowie uświetnili uroczystość wierszami, piosenkami
i życzeniami kierując je do swoich nauczycieli i pracowników
obsługi. Nie zabrakło też życzeń dla nauczycieli i pracowników
będących na emeryturze od pani dyrektor Beaty Kłos-Wygas
i pani dyrektor ZEAO Danuty Tomaszewskiej, która wraz ze
swoim zespołem uczestniczyła w uroczystości. Podkreślano rolę
nauczycieli, którzy uczyli, wychowywali, przekazywali wartości i umiejętności potrzebne teraz jak i w późniejszej edukacji.
Frekwencja gości w szkole była prawie stuprocentowa, a to
zasługa pani Beaty Kłos-Wygas, która pielęgnuje tradycje tej
szkoły poprzez pamięć osób pracujących w przeszłości w szkole
i tworzy niezapomnianą atmosferę. O nauczycielach pamiętała
również pani Sołtys i Rada sołecka, która na ręce byłych dyrektorek złożyła piękne kwiaty i życzenia. Życzeniom i podziękowaniom nie było końca bo również Rada Rodziców jak i radny pan
K. Smorąg życzył zdrowia, cierpliwości oraz mądrych uczniów
w dalszej pracy zawodowej, a nam emerytom pogody ducha
i częstszych spotkań w tak zacnym gronie. I ja też tą droga pragnę
serdecznie podziękować pani Dyrektor za pamięć i szacunek dla
nas nauczycieli, którzy w szkole zostawili cząstkę swojego życia
i serca. Zawsze chętnie wracamy do naszej szkoły. Nauczycielom
dziękuję za wkład pracy włożony w przygotowanie wspaniałej
uroczystości na nasze wspólne spotkanie.
Halina Rekowska
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Projekt „Moje marzenie: zostać strażakiem!” realizowany przez
Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Zabytków i Rozwoju Kulturalno
- Oświatowego Mieszkańców Leśniowa Wielkiego, Leśniowa
Małego i Sudołu powoli wchodzi w decydującą fazę.
W ramach projektu, na który środki zostały pozyskane z Programu Młodzież w działaniu zostały już zakupione jednolite stroje
wraz z nadrukami a młodzież wzięła udział w trzydniowym obozie
integracyjno – szkoleniowym w Warszawie.

Projekt zakłada stworzenie młodzieżowej drużyny pożarniczej przy
jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej
w Leśniowie Wielkim. Na co dzień jest
to ciężka praca koordynatora projektu
i jego pomocników, naczelnika OSP
w Leśniowie Wielkim, a przede wszystkim trud 16 młodych ludzi, którzy co
tydzień spotykają się w remizie lub
w wiejskim domu kultury i uczą się
trudnych i ważnych zasad strażackiego
fachu. Twórcy projektu już na etapie
planowania przewidzieli działania, które pozwolą uatrakcyjnić i umilić czas,
który młodzież poświęca w interesie
społecznym. To właśnie dlatego każdy
z uczestników otrzymał stylowe dresy
z nadrukiem OSP Leśniów Wielki,
a w dniach 23-25 października br. grupa
15 młodych osób wraz z opiekunami
wybrała się do Warszawy.
Tematem wyjazdu były przede
wszystkim aspekty szkoleniowe: młodzież odwiedziła Jednostkę Ratowniczo
– Gaśniczą nr 6, która w wojewódzkim
odwodzie operacyjnym dla województwa mazowieckiego odpowiedzialna
jest za likwidację zagrożeń o charakterze chemicznym i ekologicznym. Była
to więc doskonała okazja nie tylko do
obejrzenia sprzętu, jakim dysponuje ta
niezwykle profesjonalna jednostka, ale
tez możliwość poznania podstawowych
zasad ratownictwa chemicznego. Podczas wyjazdu młodzież miała okazję
wczuć się w rolę prawdziwych strażaków
– ochotników poprzez codzienne ćwiczenia z zakresu musztry oraz poranne
zaprawy i trzeba przyznać, że młodzież
potraﬁła znakomicie zachowywać się
w każdym z tych aspektów. Podczas
pobytu w Warszawie wszyscy uczestnicy
nosili jednolite ubrania (młodzież – dresy
drużyny pożarniczej, a starsi uczestnicy
– popularne „Koszarówki”) dzięki czemu
uczestnicy byli łatwo rozpoznawalni
i niemal na każdym kroku spotykali
się dowodami sympatii. Spora w tym
zasługa wszystkich strażaków w Polsce,
którzy codziennie z narażeniem życia
stawiają czoła zagrożeniom i dają wiele
dowodów bohaterskiej postawy. Widząc
zaangażowanie, które jest w młodych
ludziach, którzy biorą udział w projekcie
w charakterze odbiorców ostatecznych
nie ma wątpliwości, że rosną kolejne
pokolenia Polaków, którzy potraﬁą i chcą
społecznie się zaangażować w interesie
wszystkich obywateli. Trzymajmy za
nich kciuki!
Przemysław Półrolnik

Projekt „Moje marzenie: zostać
strażakiem!” oczami coacha
Trudno jest wyjaśnić osobie niezorientowanej jak jest wdrażany Projekt „Moje
marzenie: zostać strażakiem!”. Wnioskodawcą i Beneficjentem pomocy jest
Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Zabytków i Rozwoju Kulturalno - Oświatowego
Mieszkańców Leśniowa Wielkiego, Leśniowa Małego i Sudołu, uczestnikami
nieformalna grupa strażaków z koordynatorem na czele, a tak naprawdę projekt
służy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniowie Wielkim bo szkoli przyszłe kadry
dla tej właśnie jednostki. Jakby tych osób i podmiotów było mało to w projekcie występuje jeszcze coach, którego zadaniem jest systematyczne wspieranie
uczestników projektu, które ma służyć zwielokrotnianiu efektów projektu.
Projekt to ludzie
Wiele osób uważa, że projekt to przede
wszystkim pieniądze. Tymczasem nie ma
bardziej mylnego założenia! Można mieć
fortunę na realizację projektu, a jednocześnie można ponieść porażkę. Projekt
to przede wszystkim ludzie i idee! Nie
było by projektu gdyby koordynator Przemysław Półrolnik nie traﬁł na szkolenie
„Od pomysłu do projektu”. Nie byłoby
projektu gdyby nie grupa odważnych
młodych osób, która wspólnie z nim projekt napisała. Nie byłoby projektu gdyby
w Leśniowie Wielkim, Leśniowie Małym
i Sudole nie było wartościowej młodzieży, do której projekt można skierować
i uzyskać efekty. Nie byłoby tych efektów
gdyby nie wsparcie wielu osób: Prezes
Stowarzyszenia – Zoﬁi Dokowicz, Burmistrza Czerwieńska – Piotra Iwanusa,
Proboszcza parafii w Leśniowie –
ks. Dariusza Glamy, Sołtysa i Naczelnika
OSP – Jerzego Majkuta. Nie byłoby tak
podniosłej atmosfery gdyby inauguracji
projektu nie zaszczycili swoją obecnością
najważniejsi strażacy: Komendant Gminny
OSP – Jerzy Kuczak i Komendant Miejski
PSP w Zielonej Górze – Dariusz Mach.
Ktoś może deprecjonować zaangażowanie
tak wielu osób w tak mały projekt, ale
właśnie na tym polega ekonomia społeczna.
Dzięki ich udziałowi przy zaangażowaniu
stosunkowo niewielkich środków ﬁnansowych (około 20 tysięcy złotych) można
realizować dobre i ważne projekty dla
społeczności lokalnej. Te osoby swoim
zaangażowaniem i czasem poświęconym
dla jego realizacji powodują, że rzeczywista
wartość projektu jest znacznie wyższa niż
kwoty przyznane przez Narodową Agencję
Programu Młodzież w działaniu.
Cele projektu
Cel projektu w postaci utworzenia
młodzieżowej drużyny pożarniczej w Leśniowie Wielkim to podstawowy i bezpośredni cel projektu, ale nie jedyny. Dzięki
jego realizacji młodzież przede wszystkim

znajdzie pożyteczny sposób na zagospodarowanie swojego wolnego czasu oraz
nabędzie kompetencje społeczne w zakresie pracy w grupie. Część młodzieży
dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu
nauczy się realizować projekty. Projekt
„Moje marzenie: zostać strażakiem!” ma
na celu podniesienie samooceny osób
biorących udział w projekcie, utwierdzenie ich w przekonaniu, że ich rozwój leży
w interesie społecznym i że są ważnym
ogniwem dla społeczeństwa. Twórcy
projektu mają także nadzieję, że poprzez
promocję uda się zachęcić kolejne lokalne
społeczności do realizacji projektów, które zaspokajają ważne potrzeby lokalnych
społeczności Gminy Czerwieńsk.
Projekt i co dalej?
Podczas krótkiego czasu, w którym
mam okazję pracować w projekcie w charakterze coacha wiele się nauczyłem. Przede
wszystkim wiem, że są młodzi wartościowi
ludzie, na których warto stawiać. Bardzo
wiele się mówi o tym w mediach, że dzisiejsza młodzież jest bezideowa i interesowna,
a tymczasem ja się spotkałem z młodymi
ludźmi, którzy chcą coś wartościowego
zrobić i nie pytają co z tego będą mieć. Przez
kilka miesięcy będziemy pracować razem
i będziemy próbować razem coś osiągnąć.
Są chęci, ludzie, pieniądze i plan do zrealizowania. Najważniejsze jest jednak to co
się stanie później. Kiedy już posprzątamy
remizę po zakończeniu projektu trzeba
będzie znów usiąść i zastanowić się jak
nie stracić tego co razem wspólnie już
osiągnęliśmy i jak rozwijać się bez presji
harmonogramu projektu, który w tej chwili
nas motywuje i wyznacza kolejne etapy.
To przejście od projektu do normalnego
funkcjonowania młodzieżowej drużyny
pożarniczej w ramach OSP Leśniów Wielki
to będzie najtrudniejsze zadanie jakie nas
czeka. Myślę jednak, że z tymi ludźmi
i z taką młodzieżą jest to możliwe.
Robert Narkun
coach w projekcie
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Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

Dotacja dla Gminy Czerwieńsk
za realizację zadania pn.: „Usuwanie
azbestu oraz wyrobów zawierających
azbest na terenie Gminy Czerwieńsk”
Gmina Czerwieńsk 17 września 2013 roku zrealizowała
zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czerwieńsk. Zadanie wykonał Zakład
Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski,
Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie, który został
wyłoniony w drodze przetargu.
W dniu 28 października 2013 roku została podpisana umowa
nr 2013/Oz-po-az/058/D na doﬁnansowanie zadania pod nazwą
„Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na
terenie Gminy Czerwieńsk”.
Udzielona dotacja w wysokości 129 894,74 zł stanowi po
50% kosztów kwaliﬁkowalnych zadania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze.
W ramach powyższego zadania odebrano i zdeponowano
z terenu gminy 14545,75 m2 odpadów zawierających azbest co
stanowi 160,001 Mg.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Czerwieńska informuje, że w terminie od 04.11.2013r.
do 25.11.2013r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25 został wywieszony do
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do
oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiący załącznik
do Zarządzenia Nr 87/2013 Burmistrza Czerwieńska z dnia 30
października 2013r. Wykaz obejmuje część działki nr 420/1 o pow.
24 m2 położonej w Czerwieńsku przy ul. Moniuszki.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku (pok. 109), tel. 68 327 81 79
oraz na stronie internetowej urzędu: www.bip.czerwiensk.pl.
MM

PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że na
terenie miasta Zielona Góra przy ul. Wrocławskiej 73 (wjazd
od Raculi) i ul. Zjednoczenia 110C, działają punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługujące wszystkich
mieszkańców miejscowości objętych działalnością Zielonogórskiego Związku Gmin w tym Gminy Czerwieńsk.
Do punktów selektywnego zbierania w godzinach od 8.00 do
18.00 w każdym dniu roboczym i od godz. 8.00 do 14.00 w każdą sobotę nie będącą dniem świątecznym można nieodpłatnie
dostarczyć indywidualnie luzem lub w workach do selektywnej
zbiórki następujące rodzaje odpadów: papier; tworzywa sztuczne;
szkło białe i kolorowe; złom; odpady wielkogabarytowe; zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny; baterie i akumulatory; opony
samochodowe; stare lekarstwa, odpady zielone.

TOTUS TUUS
„Jesteśmy zdolni do wszelkich rzeczy jeżeli nie pozwolimy, by pokonał nas lęk
przed własną słabością”
Jan Paweł II
W Zielonej Górze, przy paraﬁi pw.
Ducha Świętego odbył się XII Konkurs
Recytatorski Poezji i Prozy bł. Jana
Pawła II „Totus Tuus 2013”. Organizatorem konkursu - 12 października 2013

Hanna Wojtasińska
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Natalia Kędzia

roku - było Regionalne Centrum Animacji
Kultury oraz Klub Inteligencji Katolickiej przy współpracy paraﬁi pw. Ducha
Świętego w Zielonej Górze. Konkursowi
patronował ks. bp dr Stefan Regmunt,

Kornelia Pukacka

ordynariusz Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej.
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku reprezentowały trzy uczennice:
Kornelia Pukacka, Hanna Wojtasińska
oraz Natalia Kędzia. Do występu recytatorki przygotowały Małgorzata Galik
oraz Joanna Stanaszek. Dziewczęta
recytowały mało znane, przepiękne, ﬁlozoﬁczne wiersze napisane przez patrona
naszego Gimnazjum.
Jurorzy oceniali zrozumienie nie
tylko treści utworu, naturalność wypowiedzi, poprawność dykcji i prawidłową
interpretację wybranego przez siebie
utworu, ale przede wszystkim serce - to
jak recytatorzy czuli prezentowany przez
siebie tekst.
W konkursie wzięło udział aż 62
gimnazjalistów z całego województwa
lubuskiego, a nasze uczennice Kornelia Pukacka i Hanna Wojtasińska
zdobyły wyróżnienie. Serdeczne gratulacje!
J. Stanaszek

NA LICEUM PATRZ!

Dog Walking
Pod zielonogórskim amfiteatrem, 28
września 2013 r., odbył się piknik rodzinny pod hasłem „Z psami pod palmami”, organizowany przez zielonogórskie
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.
Celem imprezy była promocja przytuliska
i adopcji czworonogów. Jedną z atrakcji
były II Zielonogórskie Zawody w Dog Walkingu, w których nie mogło zabraknąć
reprezentacji naszej szkoły!
W zawodach wziął udział uczeń klasy
policyjnej Aleksander Pertko wraz ze

swoim psiakiem Drapim. Olkowi dzielnie
towarzyszyły Jowita Pawlak oraz nauczycielka Marta Kaszewska. Na trasie
liczącej ok. 10 km czekały na zawodników
liczne niespodzianki. Należało zdobyć jak
najwięcej punktów za dodatkowe zadania. Uczestnicy Dog Walkingu musieli
wykazać się wiedzą ogólną udzielając
odpowiedzi na pytania m.in. z zakresu
kynologii, dziejów Polski, geografii
świata. Pieski z kolei musiały wykazać
się sprawnością ﬁzyczną, pokonując tor

Żonkilowe „Pola Nadziei”
Już po raz kolejny Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku włączyło się
w ogólnopolską kampanię na rzecz osób
terminalnie chorych – „Pola Nadziei”.
28 września 2013 uczniowie z klas:
wojskowej, pożarniczej i policyjnej wraz
z nauczycielkami Anną Lipecką i Martą
Kaszewską wzięli udział w sadzeniu żonkili w zielonogórskim Parku Tysiąclecia.
W akcję zaangażowani byli wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, którzy
zbierali fundusze na zakup cebulek kwiatów. Za zgromadzone pieniądze zostały zakupione cebulki, które posadziliśmy rów-

Biegacze na topie
Miłośnicy ruchu i wysiłku na świeżym powietrzu nie spoczywają na laurach i dalej
twardo oddają się swojej pasji. Imprez, nie tylko biegowych, nie brakuje i jest w
czym wybierać. Nazbierało się nieco zaległości a dotyczą one, jak sądzę, drugiej
co do wielkości (po piłkarzach) grupy czynnie uprawiających sport.
W rozegranym 29 sierpnia XL BMW
Berlin Maraton, wśród ponad 20 tysięcy zawodników, Daria Kudosz była
433 w kategorii K35 z czasem 4:00:46,
Zbigniew Gawroński był 3416 w M40
(4:00:37) a Michał Kowalski zajął 3168
miejsce w M35 (4:20:35).
7 września rozegrano w Zielonej Górze
IV Drużynowy Bieg Lotto. Wśród 102
zespołów I miejsce zajęła ekipa JW. 1517
w składzie: Sebastian Nogga, Dawid
Wiśniewski i Szymon Krawczyk. X miejsce przypadło teamowi „Feniks” w składzie:
Lubomir Rotko, Zbigniew Gawroński
i Andrzej Tomasik. 16-ty był „Falkiewicz”: Tomasz Ignasiak, Paweł Tomczuk,
Michał Idzikowski. I 17-a „Kancelaria”:
Andrzej Dudkowiak, Grażyna Dudkowiak, Grzegorz Żochowski.
7 września rozegrano w Zielonej Górze
na dystansie 10 km XXVIII Nocny Bieg
Bachusa. Wśród sklasyﬁkowanych 141 pań
i 508 panów było wielu „naszych”. Maria
Wojtaszek była 31 w K20 (1:02:30),

przeszkód oraz pochwalić jakąś sztuczką.
Na 27 drużyn startujących w zawodach
nasza ekipa dotarła na metę z trzecim
czasem, zdobywając przy tym 10 punktów
na 11 możliwych do uzyskania.
Warto nadmienić, że w organizację imprezy zaangażowana była również uczennica z pierwszej klasy policyjnej Paulina
Druś, która od ponad dwóch lat działa
w schronisku jako wolontariuszka opiekując się bezpańskimi czworonogami.
M. Kaszewska

Monika Chocaj 58 w K30 (1:03:16)
a Sylwia Stasiczek 60 w K30 (1:04:32).
Grzegorz Pukacki był 23 w M40 (42;02),
Arkadiusz Przymuszała 48 w M30
(44:04), Tomasz Ignasiak 68 w m40
(48:50), Jacek Jędro 103 w M40 (56:21),
Michał Kowalski 175 w M30 (56:21),
Bolesław Brzeziński 15 w M60 (1:00:03),
Marcin Wojtaszek 115 w M40 (1:02:29)
i Waldemar Polewski 17 w M60 (1:03:34).
8 września w XXIII Międzynarodowym Półmaratonie Philips’a w Pile
Michał Kowalski (Michnet Ronin Czerwieńsk), wśród 2,5 tys. zawodników był
78 w M30 (1:44:00).
W rozegranym 15 września XXX Maratonie Wrocławskim Grzegorz Pukacki
(Ronin Czerwieńsk) wśród 4 tys. biegaczy, zajął 55 miejsce w kategorii M40
z czasem 3:23:43. Dało to jednocześnie 21
miejsce w klasyﬁkacji nauczycielskiej.
15 wrześni rozegrano także II Półmaraton Zielonogórski. Wśród 850
biegaczy licznie reprezentowany był

nież przed szkolnym budynkiem. Bardzo
się cieszymy, że cała społeczność szkolna
jest wrażliwa na potrzeby innych.
M. Kaszewska

nie tylko Ronin ale i cały Czerwieńsk.
Paweł Forgel był 55 w M30 (1:37:18),
Mirosław Tworek 49 w M40 (1:45:14),
Grzegorz Fabisiak 13 w M30 (1:48:14),
Michał Kowalski 15 w m30 (1:49:22),
Bolesław Brzeziński 9 w M60 (1:53:23),
Jacek Jędro 12 w M40 (2:09:46),
Monika Chocaj 64 w K30 (2:20:15),
Piotr Furdak 16 w M20 (2:21:56).
22 września w XXVI Ogólnopolskim Biegu Zbąskich (VII Półmaraton)
Szymon Pyrka (PKP Cargo) zajął 43
miejsce w kategorii M30 z czasem
1:34:41. Natomiast Michał Kowalski
(Michnet Ronin Czerwieńsk) był 144
w M30 (1:49:32). W biegu sklasyﬁkowano 700 zawodników.
29 września w XXXV PZU Maratonie
Warszawskim Grzegorz Fabisiak (PKP
Cargo) był 1222 w M30 (3:50:36). W tej
wielkiej ulicznej imprezie wystartowało
ponad 12 tys. zawodników.
Z kolei Paweł Kamoda (Ronin
Czerwieńsk) w półmaratonie „Sparkasse
– Marathon” 6 października (nad jeziorem
Bodeńskim w Bawarii) zajął IV miejsce
z czasem 1:19:15 (18 miejsce w klasyﬁkacji generalnej i 17 wśród mężczyzn).
O innych sukcesach poinformujemy
w następnym numerze.
D. Grześkowiak
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Dzień Patrona Szkoły
Szkolna rzeczywistość to nie tylko dni przepełnione nauką, kartkówkami, sprawdzianami czy odpytywaniem. To także wycieczki, akademie, apele i różne uroczystości. Jedna z nich miała miejsce 14 października br. w gimnazjum. Tego dnia
obchodzono bowiem Święto Patrona Gimnazjum, które nosi imię Jana Pawła II.
Uroczystość połączono z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.
Świętowanie rozpoczęto o godz.
8.15 uroczystym apelem. Wszystkich zebranych przywitała dyrektor
gimnazjum Magdalena Grysiewicz.
Uczestnicy uroczystości z wielkim
zainteresowaniem obejrzeli montaż
słowno - muzyczny w wykonaniu uczniów i wysłuchali utworów muzycznych
przygotowanych specjalnie na tę oka-

zję. Wielokrotnie w czasie wystąpień
odwoływano się do postaci wielkiego
Mistrza i Nauczyciela – Jana Pawła II.
W części artystycznej uczennice, które
reprezentowały szkołę na Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim o Janie
Pawle II, interpretowały fragmenty
dzieł autorstwa naszego Patrona. Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny
„Nasz Patron” i zwycięskim
klasom wręczono nagrody
oraz dyplomy. Przedstawiciele
uczniów złożyli kwiaty przed
szkolnym pomnikiem Jana Pawła II. Po zakończeniu części
artystycznej, przedstawiciele
samorządu uczniowskiego
złożyli życzenia wszystkim
nauczycielom w podziękowaniu za ich trud w przekazywaniu wiedzy oraz kształtowaniu
osobowości młodego pokole-

Chrzest kotów
Oczywiście na wesoło. Dnia 17
października pierwszoklasiści naszego gimnazjum zostali honorowo
włączeni do społeczności szkolnej.
Za nim jednak to się stało, uczniowie
czterech oddziałów klasowych, wraz
z wychowawcami - kapitanami drużyn
na czele, musieli wykazać się sprytem,
intelektem, zwinnością i ogólną sprawnością fizyczną.
Zadania, które musieli pokonać, były
celowo zaplanowane przez Samorząd
Uczniowski tak, aby nasi najmłodsi ucz-
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niowie przekonali się na własnej skórze,
że tylko zespołowa praca, uczciwość
i niesienie sobie wzajemnej pomocy może
przynieść zamierzony sukces.
Pierwsze miejsce zajęła klasa Ia – sportowa, której serdecznie gratulujemy!
Równie gorąco gratulujemy pozostały
klasom pierwszym dzielnego „przejścia
otrzęsin”, życzymy im wielu sukcesów
i mamy nadzieję, że będą godnie rozsławiały naszą szkołę.
S. Bieżańska - Jędroszkowiak

nia. Po zakończonym apelu cała szkoła
zebrała się w kościele paraﬁalnym na
Mszy św. odprawionej w intencji szkoły,
nauczycieli i uczniów o Bożą opiekę nad
całym, jakże trudnym, dziełem nauczania i wychowania. Po powrocie do szkoły grupa wolontariatu zasadziła żonkile
w ramach ogólnopolskiej akcji Pola Nadziei. W czasie przerw do końca lekcji
można było odczuć radosną atmosferę
tego Dnia, podziwiać prace konkursowe
wykonane przez poszczególne klasy
oraz degustować ciasta przygotowane
przez uczniów i samorząd szkolny.
Ks. D. Tuszyński

EKO wycieczka
Dnia 8 października 2013 roku uczniowie klasy Ib Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czerwieńsku wybrali się na EKO - wycieczkę do Centrum Edukacji Ekologicznej
w Zielonej Górze.
O godzinie 8.00 wyruszyliśmy spod
gimnazjum w Czerwieńsku, a kilka minut później byliśmy już w Zielonej Górze
na terenie ZGKiM-u. Tam właśnie znajduje się Centrum Edukacji Ekologicznej,
gdzie mieliśmy możliwość wysłuchania
ciekawej prelekcji na temat zagrożeń
ekologicznych oraz segregacji śmieci.
Prelekcję poprowadziła inspektor CEE
Mirosława Zaradna. W czasie naszego
pobytu w CEE obejrzeliśmy również prezentację multimedialną, której tematem
było przetwarzanie i segregacja śmieci.
Dowiedzieliśmy się, że cynk pozyskiwa-

ny z przetworzonych baterii znajduje się
w kremach do opalania, i że na jeden taki
krem przypadają trzy przetworzone baterie. Szkło jest materiałem, który się nie
rozkłada, natomiast plastik w zależności
od rodzaju potrzebuje na to od 100 do
1000 lat. Wszystkim bardzo podobała się
piosenka, w której przedstawiono, jakich
pojemników należy używać do poszczególnych odpadów. Po prelekcji udaliśmy
się na zwiedzanie terenu zakładu. Nie
wszyscy zdawali sobie sprawę, że znajduje się tam punkt zbierania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektroniczne-

go, gdzie można przynieść np. zepsuty
telewizor czy pralkę. A wiadomo, że są
to odpady niebezpieczne dla środowiska
i nie należy ich samodzielnie demontować. Po wizycie w CEE udaliśmy się
na wysypisko śmieci znajdujące się pod
Raculą. Nasza przewodniczka pokazała
nam jak rozmieszczane są odpady i co się
z nimi później dzieje. Dowiedzieliśmy
się jak wygląda praca w sortowni szkła,
a także zwiedziliśmy magazyn odpadów
niebezpiecznych.
Wycieczka była bardzo fajna i uświadomiła nam jak ważna jest segregacja
odpadów. Klasa 1B bardzo dziękuje
swojej wychowawczyni pani Joannie
Stanaszek, oraz paniom Dorocie Litwie
i Mirosławie Zaradnej za zorganizowanie wycieczki.
Klasa 1B Gimnazjum

nr 256 • 11.2013

U NAS

15

Samorządność spod znaku Korczaka
Tradycyjnie w październiku w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku trwa gorączka wyborcza szkolnego
parlamentu. W tym roku świętu dziecięcej demokracji przyświecała myśl Starego Doktora, że „Szkoła winna być kuźnicą,
gdzie wykuwają się najświętsze hasła (…) Ona najgłośniej wołać winna o prawa człowieka, piętnować najśmielej i najbezwzględniej to, co jest w nim (życiu) zabagnionego.”
Po ciekawej, niekiedy niezwykle oryginalnej kampanii wyborczej, nadszedł czas
próby dla kandydatów do PARLAMENTU
SZKOLNEGO. Do wyborów przystąpili
wszyscy członkowie społeczności szkolnej. Wybory, jak każdego roku, przygotowane i przeprowadzone były profesjonalnie, a co najważniejsze demokratycznie.
Mamy, więc nowego MARSZAŁKA

i jego zastępcę. Uczniowie klas młodszych
dopiero uczą się samorządności, ale również wybrali swój MAŁY PARLAMENT.
Wszystkim – tym małym i tym dużym -życzymy świetnych pomysłów i wytrwałości
w ich realizacji.
Rolę samorządności dziecięcej docenił
i propagował nasz patron. Właśnie jemu
poświęciliśmy cały tydzień pracy – TYDZIEŃ PATRONA SZKOŁY. W tym
roku postawiliśmy na „wieloaspektowe
spotkania” z Januszem Korczakiem. Czytaliśmy, pisaliśmy i śpiewaliśmy o Nim,
rysowaliśmy i umiejscawialiśmy Jego
życie na historycznej osi czasu, wykorzystywaliśmy techniki multimedialne, aby
tworzyć prezentacje o Nim. To fascynujące, że na każdym przedmiocie spotykaliśmy Tego „zwykłego – niezwykłego”
człowieka. Najbardziej jednak czuliśmy
„obecność” Starego Doktora na FORUM
DYSKUSYJNYM, którego celem była
odpowiedź na pytanie „Czy nasza szkoła
prawem stoi…? Moderatorem spotkania
był pracownik ZIELONOGÓRSKIEDO
TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO
CIVILITAS, działacz na rzecz poszanowania prawa dzieci Pan Dobiesław Barczyński. Forum zaszczyciły swoją obecnością
osoby, dla których dobro dzieci zawsze
było i jest najwyższą wartością: Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego Rady Miejskiej
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- Ewa Wójtowicz, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych - Barbara Marczenia,
Pedagog szkolny z Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Czerwieńsku - Sylwia
Bieżańska-Jęrdroszkowiak, dyrekcja
szkoły i przedstawiciele Rady Rodziców.
Zgodnie z zasadą „nic o nas – bez nas”
wśród uczestników dyskusji nie mogło
oczywiście zabraknąć przedstawicieli braci uczniowskiej
- członków Parlamentu Uczniowskiego wraz z opiekunami.
Po krótkim wstępie i prezentacji
przygotowanej przez moderatora
rozpoczęła się dyskusja – początkowo niepewnie, ale z każdą
chwilą odważniej, głos zabierali
wszyscy zebrani i nie zawsze
mieli oni zgodne opinie, ale czy
nie o to chodziło - by poznać
i uszanować zdanie każdego?
Ważnym punktem spotkania były wspólne
warsztaty. Zadaniem poszczególnych grup
było odnalezienie praw wynikających
z KONWENCJI PRAW DZIECKA w zapisach naszego szkolnego statutu. Z dumą
stwierdziliśmy, że nasze szkolne prawo stoi
w zgodzie ze wspomnianym dokumentem
międzynarodowym. Uczniowie i rodzice
skorzystali z okazji i zgłosili Dyrektorowi
Szkoły propozycje ustanowienia nowych
zapisów – praw ucznia, które uczyniłyby
życie żaków lżejszym. Pracę nad tymi

propozycjami będą przebiegać zgodnie
z obowiązującymi u nas procedurami.
Tak właśnie rozumiemy w naszej szkole
demokrację.
Dla pierwszaków, które dopiero wkraczają na szkolne ścieżki, tydzień patrona
zakończył się RADOSNYM EGZAMINEM NA UCZNIA. Uświetnił go swoja
obecnością Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku Leszek Jędras. Jak
na egzamin przystało atmosfera była podniosła, ale z każdą chwilą emocje opadały.
Dzieci oceniane były z wielu dziedzin, nie
zabrakło też radosnych piosenek i wierszyków. Swoich milusińskich wspierali
najbliżsi, którzy również sprawdzani byli
z przygotowania do bycia rodzicem ucznia, a nie jest to łatwe zadanie. Na koniec
dorośli udowodnili, że zawsze potraﬁą
zachować dobrą minę i bez skrzywienia
wypili całkiem duży łyk kwaśnego soku
z cytryny. Komisja złożona z dyrekcji
i zaproszonych nauczycieli z przedszkola
nie miała wątpliwości – egzamin został
zdany wyśmienicie. Tak oto wszyscy
bawili się świetnie na tej wspólnej lekcji
powtórzeniowej, po której nastąpiła najwspanialsza przerwa – uczta przygotowana
dla wszystkich zebranych. Pierwszakom
i ich rodzicom życzymy, żeby każdy dzień
przynosił ze sobą tylko miłe i niezapomniane chwile.
Beata Kaszewska

W naszej szkole uczymy ratować
Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka razem z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczestniczyli w biciu rekordu w jak
największej liczbie osób prowadzących resuscytację krążeniowo-oddechową.
Po raz pierwszy jesienią tego roku z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacyjnej
i w ramach podnoszenia świadomości społecznej o problemie nagłego zatrzymania
krążenia zorganizowano „Europejski Dzień
Przywracania Czynności Serca” pod nazwą
Restart a Hart, który jest odpowiedzią na
Deklarację Parlamentu Europejskiego
z czerwca 2012 roku, w której państwa
członkowskie nawołują do ustanowienia
Europejskiego Tygodnia Podnoszenia
Świadomości o Problemie Nagłego Zatrzymania Krążenia. Celem tej inicjatywy
jest powszechne nauczanie społeczeństwa
udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe i niespodziewane zatrzymanie krążenia. Punktem kulminacyjnym
akcji był 16 października br., kiedy akcja
objęła dzieci i młodzież wszystkich krajów
w Europie, jak również członków Parlamentu Europejskiego, którzy byli uczeni
udzielania pierwszej pomocy.
Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Janusza Korczaka w Czerwieńsku od
wielu lat uczestniczy w stworzonym przez
WOŚP, jedynym w Polsce, programie edukacyjnym dla dzieci „Ratujemy i Uczymy
Ratować”. Celem programu jest edukacja
najmłodszych w dziedzinie udzielania
pierwszej pomocy. Fundacja WOŚP rozdała w całej Polsce aż 65 293 fantomy,

niezbędne do przeprowadzenia zajęć
praktycznych z prowadzenia resuscytacji
krążeniowo-oddechowej. Nasza szkoła
otrzymała 5 takich fantomów. Dzięki temu
większość naszych uczniów wie, jak należy
ratować ludzkie życie. Prowadzić resuscytację potraﬁ każdy uczeń kończący klasę
trzecią. Od ubiegłego roku szkolnego, na
świadectwie tych uczniów, umieszczamy
certyﬁkaty WOŚP, które są dowodem na
to, że dany uczeń uczestniczył w programie
i posiadł tę ważną umiejętność.
Mając wieloletnie doświadczenie w nauce udzielania pierwszej pomocy i wielu
przeszkolonych uczniów, postanowiliśmy

Puk, puk, to ja
mały uczeń pierwszaczek
Piątkowy poranek 11 października 2013r. był dla uczniów klasy pierwszej Publicznej
Szkoły Podstawowej w Nietkowicach wyjątkowym świętem. Tego dnia odbyło się
pasowanie na ucznia – bardzo ważne wydarzenie w życiu szkoły.
Głównym bohaterom w tej wyjątkowej
chwili towarzyszyli rodzice, dziadkowie,
nauczyciele, wychowawca , pani dyrektor
oraz starsi koledzy i koleżanki.
Dzieci przygotowywały się do tej
uroczystości od początku roku szkolnego.
Uczyły się z ogromnym zaangażowaniem
wierszy i piosenek. Wytrwale ćwiczyły
podczas prób.
Po zaprezentowaniu montażu słowno-muzycznego nadszedł najważniejszy
moment spotkania – złożenie uroczystej
przysięgi. W niezwykle podniosłej chwili,
przed pocztem sztandarowym dzieci ślubowały być dobrymi Polakami, dbać o dobre

imię swojej klasy i szkoły, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom
i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania
pani dyrektor Renata Strzelecka błękitnym
piórem dokonała
symbolicznego
aktu pasowania
na ucznia Publicznej Szkoły
Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Nietkowicach.
Od tego momentu nasi naj-

wziąć udział w inicjatywie Europejskiej
Rady Resuscytacji ustanowienia światowego rekordu udzielania pierwszej pomocy.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
przy współpracy z Polską Radą Resuscytacji włączyła się do tej akcji. Ustalono dzień
i godzinę bicia rekordu w prowadzeniu
resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
16 października br. 50 uczniów naszej
szkoły przystąpiło do tego zadania. Punktualnie o godzinie 12.00 włączyliśmy
się do walki. Przez pół godziny każdy
uczestnik mógł kilka razy przeprowadzić
resuscytację. W czasie próby bicia światowego rekordu, ustanowiliśmy nasz szkolny
rekord - 255 resuscytacji. Nasze zmagania
zostały utrwalone na ﬁlmie, który można
obejrzeć na szkolnej stronie internetowej
www.pspczerwiensk.pl . Zapraszamy!
Jacek Gębicki
Wiesława Śliwińska

młodsi koledzy stali się pełnoprawnymi
uczniami szkoły.
Na zakończenie wszyscy otrzymali
dyplomy i upominki przygotowane przez
wychowawcę i rodziców.
Po uroczystości uczniowie udali się do
swojej klasy, gdzie czekała na nich jeszcze
jedna niespodzianka – słodki poczęstunek.
Ta symboliczna chwila przyjęcia w poczet
uczniów na zawsze zostanie w pamięci
pierwszaków oraz ich rodziców.
L. Gwardiak
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Halloween...
...w Wiejskim Domu
Kultury w Nietkowie
W środę 30 października 2013r
w Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie
odbył się bal z okazji Halloween. Na
sale przybyło wielu uczestników przebranych za różne postacie z horrorów
np. gnijąca Panna Młoda, mumia, dynia,
krwawy anioł, duchy oraz czarownice.
Uczestnicy mogli się wykazać w wielu
strrrrasznych konkurencjach; tańcowali
z miotłą i na gazecie, jedli kisiel na czas,
tworzyli własnego upiora, a na koniec
stworzono pamiątkowy łańcuch duszków.
Zwieńczeniem balu z okazji Halloween
było nagrodzenie dwóch uczestników
za najstraszniejsze przebranie. Nagrody
otrzymali: Igor Bazela oraz Julia Rabiej.
Pozostali uczestnicy byli nagrodzeni słodkimi podarunkami.

...i w świetlicy wiejskiej
w Dobrzęcinie
31 października w świetlicy odbył
się bal przebierańców „Halloween”.
Uczestnicy oprócz fantastycznej zabawy
przy muzyce zmagali się w przeróżnych
śmieszno - strasznych konkurencjach.
Kulminacyjnym punktem zabawy był
oczywiście wybór najokropniejszego
przebrania. Wszyscy uczestnicy otrzymali
słodkie upominki i pamiątkowe dyplomy.
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Na gościnnych występach...
... w Podmoklach Małych
20.10.2013 odbył się IV Wojewódzki
Festiwal Zespołów Śpiewaczych i Folklorystycznych zorganizowany przez
Stowarzyszenie Lepsza Przyszłość
przy współpracy Gminnego Ośrodka
Kultury w Babimoście. We wspólnym
biesiadowaniu wzięło udział osiem
zespołów ludowych, w tym zespół
działający w Wiejskim Domu Kultury

w Nietkowicach „Ale Baby”. Przy
piosenkach prezentowanych na scenie
bawili się wszyscy biesiadnicy. Nie
zabrakło wspólnych śpiewów, tańców,
a także wymiany doświadczeń. Impreza
odbyła się w przyjemnej i rodzinnej atmosferze, a na zakończenie przedstawiciele poszczególnych zespołów odebrali
podziękowania oraz statuetki.

... i w Karszynie

Wszyscy uczestnicy Biesiady otrzymali dyplomy – podziękowania, oraz
po kwiatku dla każdego członka zespołu. Organizatorzy wraz z zespołem
„Kargowiacy” zadbali o wspaniałą
atmosferę, a także o kulinarną ucztę
dla wszystkich uczestników tego sympatycznego wydarzenia. Całą imprezę
sprawnie poprowadził red. Donat
Linkowski.

6 października br. we wsi Karszyn
odbyły się III Jesienne Spotkania z Piosenką Biesiadną. Organizatorem był
Ośrodek Kultury w Kargowej, a także
Rada Sołecka oraz Urząd Gminy w Kargowej. Na przegląd zostało zaproszonych pięć zespołów ludowych i śpiewaczych z województwa lubuskiego, a reprezentantem Miejsko
- Gminnego Ośrodka
Kultury w Czerwieńsku
był zespół Rapsodia
z Wiejskiego Domu Kultury w Laskach. Ponad
cztery godziny trwała wspaniała zabawa
– występy na scenie
i tańce biesiadników.
Energetyczny i brawurowo wykonany repertuar
przez Rapsodię, został
bardzo entuzjastycznie
przyjęty i nie obyło się
oczywiście bez bisów.

Z niemiecką dokładnością
Jeszcze się zima nie zaczęła, a nasi
przyjaciele z zaprzyjaźnionego z Czerwieńskiem Rothenburga nad Nysą już
przysłali nam pierwszą informację
o planowanej na 4 maja
(!!!) przyszłego roku kolejnej wspaniałej imprezy
rekreacyjno - sportowej
pn. „Neisse Adventure
Race”. Te drużynowe
zawody dla prawdziwych
terenowych twardzieli
obejmują między innymi
dziesięciokilometrowy
bieg przełajowy, kilometrowy parcour z atrakcyjnymi utrudnieniami,
cztery kilometry wyścigu
w pontonach oraz czterystumetrową zespołową
przebieżkę w czteroosobowych nartach. Poza
rywalizacją sportową
to okazja do przeżycia
wspaniałego pikniku nad
Nysą. Członkowie naszego czerwieńskiego klubu
biegacza po zeszłorocz-

nych doświadczeniach z pewnością
o tym zaświadczą.
Chętnie zatem w imieniu organizatorów zapraszamy mieszkańców

do udziału w tej imprezie.
Mamy jeszcze pół roku na przygotowanie. Swoją drogą to trzeba podziwiać
naszych niemieckich przyjaciół, że planują swoje imprezy z takim wyprzedzeniem.
Nic dziwnego, że organizacja jest ich znakiem szczególnym. Zatem do zobaczenia
na kolejnym Neisse Adventures Race.
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95. ROCZNICA
odzyskania niepodległości

