Już niebawem zapłoną tysiącem światełek bożonarodzeniowe choinki,
podzielimy się z najbliższymi wigilijnym opłatkiem życząc sobie nawzajem wszystkiego,
co najlepsze - zdrowia, którego zawsze potrzeba, pieniędzy, których wciąż nie za wiele
i nowych przeżyć, co piękniejsze będą od tych minionych.
W tym szczególnym czasie składamy wszystkim mieszkańcom naszej gminy pogodnych i ciepłych
Świąt Bożego Narodzenia i obﬁtego w sukcesy i radosne doświadczenia Nowego 2014 Roku.
Leszek Jędras

Piotr Iwanus

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz

w listopadzie
04.11. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z radnymi Rady
Powiatu Zielonogórskiego Sławomirem Baranowskim i Jackiem
Gębickim. Tematem spotkania był stan dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Czerwieńsk.
05 i 06.11. - w Nietkowicach i w Czerwieńsku odbyły się
uroczyste konferencje poświęcone oddaniu do użytkowania
Gminnej Sieci Dostępowej do
Internetu szerokopasmowego.
Inwestycja powstała 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”.
06.11. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Komendantem
Miejskim Policji w Zielonej Górze inspektorem Sebastianem
Banaszakiem.
06.11. – w Zaborze odbyło się posiedzenie Lokalnej Grupy
Działania „Między Odrą a Bobrem”. W posiedzeniu uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
08.11. – Burmistrz Piotr Iwanus przebywał z roboczą wizytą
w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą.
11.11. – w Czerwieńsku odbyły się
uroczystości z okazji 95 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Radosne świętowanie rozpoczęła msza
święta w intencji Ojczyzny odprawiona
w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha, następnie pod Pomnikiem Pamięci
wysłuchano wystąpienia Burmistrza Piotra Iwanusa, odczytano Apel Poległych,
delegacje złożyły wiązanki kwiatów.
12.11. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się spotkanie poświęcone Zintegrowanym Inwestycjom
Terytorialnym (ZIT). W spotkaniu uczestniczył Burmistrz
Piotr Iwanus.
13.11. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji była kontrola dokumentacji jednostek pomocniczych gminy za 2012 rok.
14.11. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Prezydentem
Zielonej Góry Januszem Kubickim.
18.11. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło
się podsumowanie VI Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego. W uroczystości wziął udział Burmistrz Piotr Iwanus.
19.11. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z przewodniczącymi komisji problemowych Rady Miejskiej.
19.11. – w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra odbyło się
spotkanie poświęcone ścieżkom rowerowym. W spotkaniu
uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
20.11. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad komisji było: informacja o kwartalnym wykonaniu
budżetu gminy, w tym kwota nadwyżki/deficytu oraz o udzielonych umorzeniach nie podatkowych należności budżetowych
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za III kwartał 2013 roku; rozpoczęcie prac nad wypracowaniem
opinii do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok; opinie do
projektów uchwał; sprawy bieżące.
24.11. – na terenie szkoły podstawowej w Czerwieńsku,
nieznani sprawcy dokonali podpalenia jednego z elementów
wyposażenia placu budowy. Było to już drugie podpalenie
w przeciągu ostatnich 49 dni.
25.11. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji
było: informacja o stanie przygotowania gminnych obiektów
użyteczności publicznej i administracyjnych do pracy w warunkach zimowych; opinie do projektów uchwał.
25.11. - w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się
spotkanie poświęcone Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym (ZIT). W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
26.11. - w Sali Tradycji 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku ślubowanie składali nowo mianowani
na pierwszy stopień podoficerski, starsi szeregowi.
27.11. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było: wypracowanie opinii do projektów uchwał; opinia do Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.;
rozpoczęcie prac nad projektem uchwały budżetowej; formy opieki
nad osobami starszymi w Gminie Czerwieńsk, w tym ich potrzeby,
dostęp do punktów medycznych, wolontariat itp.
27.11. - w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji
Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej „Samorządowy
Lider Edukacji”. Wśród wyróżnionych znalazła się Gmina
Czerwieńsk, otrzymując certyfikat w kategorii samorządów do
20 tys. mieszkańców oraz Burmistrz Piotr Iwanus, który został
uhonorowany tytułem „Mecenasa Wiedzy” za szczególne
i osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju i promowania nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych.
29.11. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Dyrektorem
Zielonogórskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze Wojciechem Janką.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia - mieszkańcom
oraz Włodarzom naszej gminy i Sołectwa, Radnym, pracownikom i wychowankom Niepublicznego Przedszkola
w Laskach oraz ich rodzinom, a w szczególności darczyńcom 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy
wspierają naszą działalność,
życzymy
aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła
i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niósł
ze sobą szczęście i pomyślność.
Zarząd oraz członkowie
Stowarzyszenia Mieszkańców Lasek
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Co słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Witam serdecznie.
Spotykamy się dzisiaj w dniu raczej nieproszonej wizyty „Ksawerego”, ale poza śniegiem, który zaczął dzisiaj padać, jakichś
większych spustoszeń u nas nie poczynił.
Bałem się, że rusztowania na moim bloku
przy Składowej 5a, mogą ucierpieć i do
świąt nie uda się zakończyć termomodernizacji, ale wygląda na to, że przywitamy
Nowy Rok w cieplutkim domu.
Piotr Iwanus: W poniedziałek kończymy również termomodernizację szkoły przy
ul. Granicznej. Podobnie jak w pana wspólnocie mieszkaniowej efekty ocieplenia
budynku już są znaczące. Rachunki za gaz
zaczynają znacząco spadać, a to pokazuje,
że kierunek na termomodernizację, (zwłaszcza tak dużych obiektów, jak szkoły) jest
słuszny i w przyszłości przyniesie ogromne
oszczędności. Na szkole zamontowano również nowoczesne solary, które zintegrowane
z systemem ogrzewania szkoły pozwolą na
znaczne obniżenie zużycia gazu na ten cel.
W poniedziałek zaplanowany jest odbiór
techniczny, więc można powiedzieć, że również szkoła przywita nowy rok w naprawdę
ciepłej atmosferze. Pomijam już fakt, że
przy tej okazji zdecydowanie też zmienił się
wygląd obiektu, jego estetyka. Obecny stan
nie jest oczywiście ostatnim słowem w tym
zakresie. Jesteśmy bowiem w przededniu
uruchomienia środków z nowej perspektywy na lata 2014-2020, w której poszukamy
środków wsparcia ﬁnansowego na kolejny
krok – rozwój odnawialnych źródeł energii.
Dzisiaj bowiem już wszystkie szkoły w gminie mają za sobą pierwszy, ale jakże istotny
etap termomodernizacji. Obiekty są ocieplone, mają nowoczesne piece na gaz ziemny.
Teraz nadchodzi czas wprowadzania w życie
gospodarki niskoemisyjnej, przynoszącej
dodatkowe oszczędności. Takim pomysłem
jest np. wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych. Nasi sąsiedzi zza Odry i Nysy już
od kilku lat powszechnie instalują takie
ogniwa i korzystają z ekologicznego i generującego coraz większe dochody sposobu
produkowania energii elektrycznej. Im się to
opłaca, więc nie ma powodów, żeby i nam
nie przynosiło to wymiernych korzyści.
W Niemczech powstają jak grzyby po deszczu nie tylko wielkie farmy fotowoltaiczne,
ale również pojawiają się takie urządzenia
na dachach budynków komunalnych, a także
prywatnych posesjach.
Płaskie dachy naszych szkół mają w tym
względzie ogromny potencjał, tak ze względu

na ich powierzchnię jak i łatwość montażu
takich ogniw. Jestem przekonany, że upowszechnienie tej metody pozyskiwania energii przysporzy gminie ogromnych oszczędności, które będziemy mogli spożytkować na
kolejne ważne dla mieszkańców inwestycje.
Ekologia przestaje być tylko fanaberią nielicznych zatroskanych o przyszłość planety,
ale staje się opłacalnym biznesem i szansą
na rozwój bez rujnowania środowiska naturalnego. W nowej perspektywie budżetowej
UE przewidziano m. in. środki dla obszarów
ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).
W naszym województwie powstały takie
dwa obszary: Zielona Góra i Gorzów. Na
nasz ZIT, obejmujący m. in. Zieloną Górę
oraz sześć przyległych gmin przeznaczono
130 mln złotych na doﬁnansowanie takich
przedsięwzięć. W zależności od projektu
to dofinansowanie stanowić może nawet
85% wartości inwestycji. Wszystko będzie
zależeć od pomysłowości i aktywności
samorządów.
A.S.: Muszę przyznać, że podoba mi się
ten entuzjazm i wiara w powodzenie tego
programu, ale nie boi się Pan, że znów narazi się na zarzut ze strony stałych swoich
oponentów w radzie, że zadłuża Pan gminę
kolejnymi pomysłami?
P.I.: Wie pan co? Szczerze mówiąc nie
chce mi się już polemizować z podobnymi
opiniami, bo te zarzuty publikowane także
w „U nas”, są w istocie tylko biciem piany
i poza docinkami nie niosą ze sobą żadnych
istotnych dla życia mieszkańców pomysłów,
czy propozycji. Wolę zająć się konkretami,
niż brnąć w jałowe dyskusje. Czego bowiem
bym nie zrobił, to i tak mój główny oponent
i autor pseudokrytycznych artykułów nazwie
to „markowaniem działania”, jak to było np.
w przypadku inwestycji na Zaodrzu. Mimo
tych opinii i przeciwności, o których już wielokrotnie mówiłem, ten pierwszy etap realizacji uporządkowania gospodarki ściekowej
jest realizowany. PROW zgłosił konieczność
naniesienia poprawek we wniosku i teraz je
uwzględniamy. W styczniu zapewne beneﬁcjent – spółka POMAK podpisze umowę
z marszałkiem województwa i będzie można
ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy.
Te procedury trwają, ale nie są „markowniem” pracy. Udało się obronić projekt i tym
samym zachować ważność pozwolenia na
budowę. Problemem jest ciągle pozyskanie terenu pod kontenerową oczyszczalnię
ścieków w Bródkach, ale i temu staramy

się skutecznie zaradzić. Znaleźliśmy taką
działkę i wystąpiliśmy o nieodpłatne przekazanie terenu do Agencji Nieruchomości
Rolnych. Będzie trzeba również dokonać
zmian w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania, aby zmienić przeznaczenie tego terenu. Te działania może nie są
spektakularne i na pierwszy rzut oka ich nie
widać, ale są konieczne do wykonania, zanim
koparki rozpoczną pracę.
A.S.: Okres przedświąteczny to również
czas zdecydowanie większej ilości śmieci,
które pojawią się w naszych pojemnikach,
czy jest szansa, że podczas świąt nie będą
walać się wokół śmietników tony odpadków,
jak to bywało przed laty?
P.I.: Mam nadzieję, że ZGKiM ma tego
świadomość i poradzi sobie z problemem.
Jak dotąd nie ma większych zastrzeżeń do
organizacji wywozu nieczystości. Coraz
lepiej wygląda też sortowanie śmieci. Świadomość sensu tego przedsięwzięcia dociera
do zdecydowanej większości mieszkańców.
Myślę, że za rok, dwa sortowanie odpadów
uznamy za „oczywistą oczywistość” jak
mawia znany polityk. Natomiast martwi
mnie inna sprawa związana z tym nowym
systemem, a mianowicie egzekucja opłat za
wywóz śmieci. Dla przykładu w III kwartale
tego roku aż 30% właścicieli posesji nie
wniosło opłat wynikających z zadeklarowanych przez nich ilości śmieci.
Ponieważ gmina jest członkiem Zielonogórskiego Związku Gmin, więc to samorząd
musi pokryć z budżetu gminy te niedobory
wobec ZZG. Musimy wydać z naszego
wspólnego przecież budżetu aż 177 tys.
złotych, aby zapełnić ten niedobór. Apeluję
do tych wszystkich, którzy mają zaległości,
o jak najszybsze ich uregulowanie, ponieważ
będziemy zmuszeni do ich wyegzekwowania
na drodze prawnej, a to oznacza, że prędzej
czy później komornik zjawi się po te pieniądze. Ponieważ droga ta się wydłuży, to trzeba
będzie się liczyć ze znacznie wyższymi
kwotami niż te zadeklarowane.
Proszę więc w dobrze pojętym interesie
każdego z właścicieli posesji, by nie zwlekał
z regulowaniem tych zobowiązań, ponieważ one prędzej czy później i tak zostaną
ściągnięte.
A.S.: Panie burmistrzu zaraz święta, więc
nie kończmy tej rozmowy w takim minorowym nastroju. W imieniu redakcji życzę Panu
dobrych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Żeby nie zepsuł ich żaden Ksawery, czy
inny kataklizm, a Nowy Rok niech przyniesie
spełnienie marzeń tak tych służbowych, jak
i tych najbardziej osobistych. Do spotkania
już w Nowym 2014 Roku.
P.I.: Bardzo dziękuję za życzenia i oczywiście z radością je odwzajemniam.
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„O dobrym carze i złych bojarach...” polemika
Tytuł artykułu godny znawcy Rosji przedrewolucyjnej tyle, że jego treść świadczy o nieznajomości przez autora przepisów
prawa polskiego.
Kompetencje rady gminy i burmistrza
(a przyjmując konwencję autora artykułu
bojarów i cara) określają polska Konstytucja i ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem ustrojowej ustawy o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. t. j. poz. 594
z późn. zm.).
Zgodnie z art. 30 ustawy – Burmistrz
wykonuje uchwały rady i zadania gminy
określone przepisami prawa. Kompetencje rady zaś określa art. 18, a komisji rady
art. 21 ustawy z wyraźnym określeniem,
że komisje rady podlegają radzie.
Treść ustawy w BIP-ie na stronie Urzędu lub na stronie rządowej: www.rel.pl.
Nieprecyzyjne cytaty w/w ustawy poprzez pominięcie słów – „i zadania gminy
określone przepisami prawa” - …świetnie
wpisują się w tezę autora o „carze”. Wystarczy pominąć ustawowo przynależne
wyłącznie Burmistrzowi kompetencje
i już mamy samowolę i „cara”.
W krytyce Burmistrza zawartej w artykule wystarczyło autorowi powołanie
się na przepis, że „w realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie
radzie gminy”, aby wskazać „miejsce
w szeregu”, czyli znowu według intencji
autora – po szwam.
I tak nieznajomość prawa przez autora
podpierającego się do tego utyskiwaniami
radnych Klubu Radnych Niezależnych,
jak to Burmistrz wymusza akceptację
jego pomysłów, otworzyła w Gminie
Czerwieńsk bojarów i cara.
Opisany w artykule szacunek dla
potrzeb Płotów, modernizacji szatni,
uporządkowania terenów wokół zalewu
itp. jest zwykłą demagogią. Burmistrz
ma bowiem jednakowy szacunek dla
wszystkich potrzeb mieszkańców tyle,
że aby zrealizować wszystkie potrzeby
gminy należy mieć na to środki, o czym
autor artykułu, jakby zapomina mimo,
że na początku artykułu bije na alarm, że
gmina jest nadmiernie zadłużona. Zarzuty
odnośnie podobno nadmiernego zadłużenia gminy – ot i problem, wobec kogo?
I znowu kłania się nieznajomość
prawa i niekonsekwencja autora – radnego, który wskazuje miejsce w szeregu
Burmistrza, a nie widzi swojego miejsca
w stanowieniu prawa – w uchwałach
Rady. Burmistrz je tylko wykonuje. Samodzielnie Burmistrz nie ma możliwości
prawnych zadłużać gminy, bo do tego
„trzeba dwojga”, czyli Rada uchwala,
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a Burmistrz wykonuje. Ot i cała ﬁlozoﬁa
rządzenia przez „cara”.
Na pytanie autora artykułu: co, komu,
kiedy i dlaczego? Odpowiedzi szukać
należy przede wszystkim w ustawach:
o samorządzie gminnym, o ﬁnansach publicznych, prawo zamówień publicznych,

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny ﬁnansów publicznych i wielu innych.
Tam też jest odpowiedź na ironiczne pytania dotyczące zlecania robót i remontów
– nawet „car” tego nie zignoruje.
Janusz Seklecki
wraz z mieszkańcami

Czerwieńsk Liderem Edukacji
W auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się
27 listopada 2013 r. uroczyste spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję
Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej
„Samorządowy Lider Edukacji”.
Już po raz trzeci przedstawiciele
samorządów z całej Polski odebrali dokumenty poświadczające pozytywny wynik
postępowania akredytacyjnego przeprowadzonego przez zespół ekspertów Fundacji
Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Certyﬁkaty „Samorządowy Lider
Edukacji” traﬁły do 52 gmin i powiatów,
które – w opinii ekspertów - wyróżniają
się osiągnięciami w dziedzinie rozwoju
oświaty, propagowaniu wysokich standardów edukacyjnych i budowaniu podstaw
gospodarki wiedzy na poziomie lokalnym.
Wśród wyróżnionych znalazła się Gmina Czerwieńsk otrzymując certyﬁkat w kategorii samorządów do
20 tys. mieszkańców
oraz Burmistrz Piotr
Iwanus który został
uhonorowany tytułem
„Mecenasa Wiedzy”
za szczególne i osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju
i promowania nowoczesnych rozwiązań
edukacyjnych. Mecenas wiedzy to najważniejsze wyróżnienie przyznawane przez
komisję. Piotr Iwanus dostał je za realizację trzech programów edukacyjnych:
„Szybciej, dalej i w górę – wysoka jakość
oświaty w gminie Czerwieńsk” (wzięło
w nim udział 800 uczniów), „Klucz do
sukcesu twojego dziecka” (zrealizowanego
przez przedszkole w Czerwieńsku) oraz
„Gimnazjum – ﬁrma z pełną odpowiedzialnością”. Docenione zostały również
działania burmistrza na rzecz dostępu do
szerokopasmowego internetu.
Warto przypomnieć że w roku 2011
gmina Czerwieńsk otrzymała ogólnopol-

ski tytuł Samorządowego Lidera Edukacji
oraz wyróżnienie Primus 2011, a w roku
2012 certyfikat „Samorządowy Lider
Edukacji 2012” oraz nagrodę specjalną
wyróżnienie „Primus 2012”.
Program „Samorządowy Lider Edukacji” realizowany jest od 2011 roku,
wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję
PRC. Honorowy patronat nad projektem
sprawuje prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
w latach 2009-2012. Ideą Programu jest
identyﬁkowanie i promowanie jednostek
samorządu terytorialnego podejmujących
wartościowe inicjatywy w dziedzinie
rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także
podnoszenie jakości
działań samorządów
w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. Program „Samorządowy Lider Edukacji” ma charakter
akredytacji środowiskowej. Komisja ekspertów, pod kierunkiem prof. Dariusza
Rotta, członka prezydium Rady Głównej
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, złożona
z naukowców reprezentujących wybrane
polskie uczelnie (m. in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach, Katolicki
Uniwersytet Lubelski) dokonuje oceny
działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią
określone regulaminem programu kryteria
i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów,
otrzymują certyﬁkat i tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”.

Filmowcy na topie
Filmowy sukces - i to kolejny naszego gimnazjum w Czerwieńsku. Uczniowie brali udział w ogólnopolskim konkursie
„Kamera! Akcja! Nowoczesna edukacja” organizowanym przez
platformę MillionYou. Celem konkursu było przedstawienie
wizji szkoły przyszłości w 1-minutowym ﬁlmie. Gimnazjaliści
stworzyli 3 ﬁlmy: „Poznajemy swoją drogę” (klasa IIIc), „Sen
na ławie”( klasy IIa i b) oraz „Speeder” (klasy IIb i c). Spośród
233 ﬁlmów jury nagrodziło 12. W gronie zwycięzców znalazł się
ﬁlm klasy IIIc „Poznajemy swoją drogę”. Uczniowie zdobyli
nagrodę w wysokości 1000 zł. Serdecznie gratulujemy uczniom
i ich opiekunom – nauczycielom: pani Małgorzacie Galik i pani
Joannie Stanaszek.
Grupa PR

Radosnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym
Nowym Roku. Niechaj ten świąteczny czas
wypełniony będzie ciepłą, rodzinną atmosferą,
pełną życzliwości i serdeczności.
Wszystkim mieszkańcom Gminy
życzy Radny Kazimierz Ruszel

Co dalej z kładką dla pieszych
na moście w Nietkowicach?
Panie Burmistrzu,
W nawiązaniu do Pańskiej wypowiedzi zawartej na łamach gazetki „U NAS” w stałej
felietonów pt. „Co słychać panie burmistrzu” pragnę wnieść do niej stosowne
informacje. Sprawa dotyczy budowy kładki dla pieszych na moście kolejowym
w Nietkowicach.
W wypowiedzi zawartej przez
Pana daje się zauważyć brak wiedzy,
dotyczący poszczególnych etapów
procesu inwestycyjnego, co w przypadku obecnie piastowanego przez Pana
stanowiska budzi wielkie zdziwienie
i kontrowersje.
W całym procesie inwestycyjnym
w przypadku korzystania ze środków unijnych, a w przypadku inwestycji kolejowych tylko o takim sposobie ﬁnansowania
możemy mówić, należy wyszczególnić
kilka etapów tego procesu, na który składają się między innymi:
- studium wykonalności, opracowywane jest dla kilku opcji modernizacji,
które różnią się zakresem założonych
do wykonania robót i spodziewanym
efektem końcowym inwestycji, a zadaniem jego jest wskazanie opcji najbardziej opłacalnej ekonomicznie dla
zamawiającego. To właśnie na etapie

opracowywania założeń do studium
wykonalności, możliwe jest ujmowanie
wszelkiego rodzaju robót do wykonania. Zamieszczenie jakiegokolwiek
zakresu robót w studium wykonalności
nie jest jednoznaczne z przyjęciem tego
do wykonywania robót. Na podstawie
wybranej opcji studium wykonalności
opracowywana jest dokumentacja budowlana;
- projekt budowlany jest niezbędny do
uzyskania wszelkiego rodzaju niezbędnych decyzji administracyjnych w tym
pozwolenia na budowę;
- dokumentacja wykonawcza, na podstawie której realizowane są roboty;
- dokumentacja powykonawcza niezbędna przy odbiorach robót.
Reasumując powyższe, informacje
przekazywane przez przedstawicieli
PKP PLK S.A. są całkowicie prawdziwe i nie łamią żadnych obietnic.

Studium wykonalności, o którym
wspominał Pan W. Osypiński, jest
dopiero w fazie tworzenia założeń
i opracowywane będzie przez komórkę Centrum Realizacji Inwestycji. Na
tym etapie nie może być jeszcze mowy
o wykonaniu projektów budowlanych,
uwzględniających budowę przedmiotowej kładki dla pieszych na moście
w Nietkowicach. Prace remontowe na
w/w moście, które chce przeprowadzić
Zakład Linii Kolejowych w Zielonej
Górze, mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu taboru, a co za tym
idzie również mieszkańców naszej
gminy z terenów zaodrzańskich, korzystających z połączeń kolejowych.
Na koniec chciałbym dowiedzieć
się, dlaczego infrastruktura dla obsługi
mieszkańców gminy ma być sﬁnansowana ze środków PKP. Czy nie jest to próba
wywiązania się z obietnic wyborczych,
kosztem inwestycji poczynionej przez
instytucję, której celem statutowym jest
zarządzanie infrastrukturą niezbędną
do bezpiecznego prowadzenia ruchu
pociągów?
Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Infrastruktury
Technicznej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska
Zygmunt Przybyła
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Leśniowskie rozmaitości
Minął listopad, kolejny miesiąc wytężonej pracy. Jak zwykle bywa w szkole, to
czas przeplatających się wydarzeń: pracy, uroczystości i zabawy. Normalny świat
dziecka, przygotowującego się do dorosłego życia.
Konkrety? Oto one: Święto Niepodległości uczciliśmy uroczystym montażem
słowno-muzycznym, nie pozwalającym
młodzieży zapomnieć tych wydarzeń,
które doprowadziły do wolności naszego
kraju. Nad przygotowaniem inscenizacji
z uczniami pracowały p. D. Rabiko
i p. A. Batóg.
Odbyły się konkursy przedmiotowe
organizowane corocznie przez Kuratorium.
16 listopada w Zielonogórskim
Klubie Sportowym Karate Kyokushin
aż 71 młodych adeptów sztuki karate
startowało w pierwszej edycji turnieju
o nazwie Samuraj. Trwająca 4 godziny
rywalizacja dostarczała ogromne emocje zarówno uczestnikom, jak i rodzi-

i zasługują na dużą pochwałę. III miejsce wywalczył Szymon Przychodzki
wygrywając dwie walki. Na zawodach
panowała miła atmosfera. Gratulujemy!
W lutym planowana jest kolejna edycja
turnieju.
Chcąc wychować mądrze dopingującego kibica, trzeba zacząć jak najwcześniej. Takie cele przyświecały p. Joannie
Winniczuk, która wraz z uczniami stworzyła dekalog Dobrego Kibica w ramach
programu Kibic na 6.
Z dzieckiem zawsze harmonizuje
zabawka, a zwłaszcza miś - puchaty,
miękki i przytulany. I tak misie królowały w szkole podczas Dnia Pluszowego
Misia. Ale żeby nie było łatwo, trzeba
było udowodnić, że na przyjaźń misia się

com naszych karateków. O tym, że nie
było łatwo, przekonali się rywalizujący
w konkurencji Grapplingu: Damian
Bugajny, Wiktoria Woźniak, Oliwia
Wieczorek, Julita Zastawna, Ola
Zastawna, Klaudia Kałużna,Kacper
Pleban, Wojtek Okupniak, Szymon
Przychodzki. Chcąc dojść do finału
startujący musieli stoczyć po 5 walk
eliminacyjnych. Dziewczęta z klasy
IV startowały także w konkurencji
kata. Wszyscy wykazali ducha walki

zasługuje w quizie „Jak dobrze znam Kubusia Puchatka i jego przyjaciół”. Imprezę
przygotowała. p. P. Frączak.
Koniec miesiąca, to oczywiście andrzejki. Któż w ten dzień nie chce się
dowiedzieć, co go czeka w przyszłości?
Zabawy i wróżby dla dzieci w szkole
przygotowały wraz z Samorządem
Uczniowski p. Milena Boguszewicz
i p. A. Żuk.
Na zabawie andrzejkowej bawili się
również dorośli. Na balu zorganizowanym przez Radę Sołecką
Leśniowa Małego, Radę
Rodziców, p. dyrektor
i przyjaciół szkoły. Dochód z imprezy został
przeznaczony na wyjazd do Warszawy w ramach Zielonej Szkoły.
W tych wieczornych
chwilach połączono
przyjemne z pożytecznym. Taneczna muzyka,
loteria fantowa, ciasta
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przygotowane przez rodziców, walczyk
czekoladowy, ciepły posiłek złożyły się
na niezapomniane chwile rozjaśniające
chłodny listopadowy wieczór. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się
do powodzenia tego przedsięwzięcia,
a szczególnie: Radzie Sołeckiej i sołtysowi Leśniowa Małego p. W. Nieściór,
p. K. Kałużnej, p. R. Warszawskiemu,
rodzicom-p. K. Jasińskiej, p. E. Nieściór, p. A. Jadczak, p. K. Miłoszowi,
p. Z. Wieczorek, wychowawcy klasy III
P. P. Frączak, przyjaciołom naszej szkoły
- p. A. Wójcik oraz absolwentowi szkoły
D. Ślempowi. Ta praca przyniesie korzyści dzieciom, wyjazd do Warszawy na
pewno będzie bodźcem do wszechstronniejszego rozwoju uczniów. Dziękujemy
za wielkie serca, za życzliwość i zrozumienie potrzeb najmłodszych.
W leśniowskiej szkole dzieje się wiele. Każdy może tu znaleźć swoje miejsce,
zabłysnąć i sprawdzić się w dyscyplinach
wiedzowych, sportowych, organizacyjnych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu nauczycieli i dobrej współpracy
szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym, w krajobraz którego tak mocno
wpisała się leśniowska szkoła.
ABat

Niech Gwiazda Betlejemska
rozświetli Ci życia mrok,
a Boża Dziecina sprawi,
że wspaniały będzie
Nowy Rok 2014.
Mieszkańcom Zagórza
oraz swoim wyborcom
Życzy radny
Jerzy Jarowicz

Literacki sukces Nikoli
Uczennica klasy VI PSP im. Zofii i Stanisława Wróblewskich w Nietkowie Nikola
Przymus otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim literackim konkursie pod hasłem
„List do taty”. Organizatorem już drugiej edycji konkursu była Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP oraz zespół Tato.Net Fundacji Cyryla i Metodego.
Skierowany był do uczniów szkół podstawowych. Zadaniem piąto- i szóstoklasistów było napisanie pracy w formie listu
do ojca. Organizatorom chodziło przede
wszystkim o szczerość wypowiedzi a także o dostrzeżenie i podkreślenie roli ojca
w życiu dziecka. W ubiegłym roku PSP
w Nietkowie tez wzięła udział w konkursie
i w nagrodę uczniowie zostali zaproszenie
na galę ﬁnałową oraz na spektakl do Teatru
Lubuskiego w Zielonej Górze.
Konkurs prowadzony był w całym
kraju, w okręgach wyborczych senatorów
deklarujących jego przeprowadzenie.
W powiatach: krośnieńskim, świebodzińskim i zielonogórskim oraz w Zielonej
Górze konkursowi patronował Senator RP
Stanisław Iwan. Wśród nadesłanych prac
wybrano trzy wyróżnienia i jedną nagrodę
główną. Jury przyznało, że wybór był
trudny, bo wiele listów wzruszało, a słowa
dzieci płynęły z głębi serca.
W PSP w Nietkowie ideę konkursu
rozpropagowała wśród uczniów pani
Elżbieta Kozak. Właściwie wszystkie
dzieci z kl. V i VI napisały listy, a 16
prac zostało wysłanych do biura senatora

S. Iwana. Dziękuję wszystkim uczniom
za zaangażowanie. Doceniam też rolę
rodziców, bo ten konkurs sprowokował
w gronie rodziny rozmowy i reﬂeksje
dotyczące roli taty. Listy pokazały, jak
bardzo dzieciom brakuje ojca, jak niewiele czasu im poświęca. Pisały, że jest
to spowodowane codzienną pracą, często
wyjazdami za granicę, w delegacje lub
po prostu odejściem taty. Jednak każdy
tata powinien zastanowić się nad tym,
jak dziecku zrekompensować ten utracony czas, bo obecność mamy to za mało.
Dzieci tęsknią za serdeczną rozmową, za
miłymi chwilami „tylko dla siebie”, pragną zainteresowania problemami, które ma
każdy dorastający młody człowiek. List
Nikoli był wzruszający i wyrażał jej najskrytsze uczucia, jednak potraﬁła się nimi
podzielić, napisała: „Tato! Pamiętam, że
jak miałam pięć lat zabierałeś mnie do
siebie, do kina, lub teatru. Po powrocie
ze szczerym uśmiechem opowiadałam
mamie i wujkowi jak było wspaniale, że
nie mogę się doczekać kolejnego wyjścia
z Tobą. Mijał jednak czas i coraz bardziej
oddalaliśmy się od siebie… (…)”

Sukces Nikoli Przymus bardzo nas cieszy, bo jest to uczennica uzdolniona humanistycznie, bardzo pracowita i zaangażowana
w wiele szkolnych projektów artystycznych
i naukowych. Pełni rolę przewodniczącej
Samorządu Uczniowskiego, działa w redakcji szkolnej gazetki „Okienko”, uczestniczy
w spotkaniach koła polonistycznego, pięknie śpiewa w szkolnym zespole. Życzymy
jej dalszych wspaniałych osiągnięć, a jej
mamie wielu powodów do dumy z mądrej
córki. W nagrodę 4. grudnia Nikola wyjedzie, a właściwie poleci samolotem do
Warszawy do Senatu i Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej na uroczystą galę ﬁnałową.
Mamy nadzieję, że po powrocie opowie
nam swoje wrażenia.
Elżbieta Kozak

Singin is fun
Wielkim sukcesem dziecięcego trio ze Szkoły Podstawowej w Nietkowie zakończył się VII Wojewódzki Konkurs Piosenki Angielskiej. Nasz zespół zajął pierwsze
miejsce w swojej kategorii wiekowej. Brawo!
W środę 27.11.2013 r .w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej
Górze odbył się już VII Konkurs Piosenki
Angielskiej „Singin is fun”. Naszą szkołę
w kategorii wiekowej I-III reprezentowało
trio w składzie: Monika Rzeszutek, Alek-

sandra Kozłowska oraz Sandra Jadczak.
Natomiast w starszej kategorii klas IV - VI
wystąpiła Klaudia Frątczak w utworze
z repertuaru Taylor Swift. W tym roku
wykonawców było zdecydowanie więcej,
a poziom bardzo wysoki.
Jury w składzie:
B. Świtek, M. Łupkowski, A. Płachta, P. Stachowiak oraz M. Huszcza oceniało prezentacje
uczestników, biorąc pod
uwagę następujące kryteria: poprawność językową, muzykalność, poczucie rytmu, wrażenie artystyczne, stopień trudności
oraz dobór repertuaru.
Każdy wykonawca konkursu otrzymał pamiątko-

wy dyplom oraz drobne upominki.
W przerwie przeznaczonej na obrady
jury organizowane były zabawy integracyjne dla dzieci.
Ogłoszenie wyników przysporzyło
nam wszystkim wiele radości, a szczególnie oczywiście wykonawczyniom.
Gratuluję i życzę dalszych sukcesów
muzycznych.
Iwona Klamecka
nauczyciel muzyki
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UWAGA MIESZKAŃCY
w 2014 roku będzie możliwość dofinansowania
demontażu pokryć dachowych z eternitu
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze w 2014 roku 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 złoży taki wniosek do końca stycznia 2014 roku. Kwota
doﬁnansowania przedsięwzięcia wyniesie do 100% całkowitego
kosztu, przy czym kwota dotacji nie może przekroczyć iloczynu
800 zł i sumy całkowitej ilości unieszkodliwionych odpadów
zawierających azbest. Doﬁnansowanie jest przeznaczone na
usuwanie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na
terenie Gminy (bez ograniczeń dotyczących własności posesji,
z których są usuwane odpady zawierające azbest).
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, którzy zamierzają skorzystać z doﬁnansowania w 2014 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 20 stycznia 2014 roku.
MPS

Świat fizyki
Też może być ciekawy. Uczniowie Gimnazjum w Czerwieńsku:
Katarzyna Lewandowska, Hanna Wojtasińska i Łukasz Rafa
(30 listopada 2013r.) wzięli udział w finale wojewódzkim
konkursu „Świat polskiej fizyki”.
To już XII Edycja Konkursów Fizyki organizowanych przez
Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki SNaFi, patronem którego
jest Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Konkurs
jest współﬁnansowany przez Miasto Zielona Góra. Do ﬁnału
uczniowie zakwaliﬁkowali się uczestnicząc w projekcie edukacyjnym pod tym samym tytułem. W ﬁnale uczniowie rozwiązywali zadania rachunkowe, problemowe i doświadczalne oraz
prezentowali swoje dokonania z II etapu konkursu.

Szalenie miło nam donieść, że Łukasz Rafa którzy w ﬁnale zdobył minimum 74% punktów możliwych do uzyskania,
otrzymał tytuł ﬁnalisty. Gratulujemy!
M. Koprowska

OGŁOSZENIE
Burmistrz Czerwieńska informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku na okres
21 dni, tj. od dnia 03.12.2013r. do dnia 24.12.2013r. został
wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony także w poszczególnych miejscowościach objętych wykazem oraz zamieszczony
na stronie internetowej urzędu: www.bip.czerwiensk.pl.
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.
MM

Za wielkie serce okazane dzieciom
z Niepublicznego Przedszkola w Nietkowie
za znalezienie środków w budżecie Gminy na
zmianę pokrycia dachowego, które już nie przecieka.
Z wdzięcznością i radością podziękowanie składa
w imieniu własnym oraz Dzieci, Pani Dyrektor i Pracowników Przedszkola
Radny Kazimierz Ruszel
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Piłsudski znowu w Czerwieńsku
Tradycją Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku jest
obchodzenie Święta Niepodległości w sposób szczególny,
dlatego też corocznie organizowana jest inscenizacja uroczystego wjazdu na koniu Józefa Piłsudskiego i jego przemówienia do legionistów.
Uczniowie, którzy w przyszłości chcą zostać żołnierzami,
policjantami lub strażakami doskonale wiedzą, jak ważne jest
kultywowanie tradycji historycznej i manifestowanie swojego
patriotyzmu.
W piątek, 8 listopada, odbyło się również ślubowanie uczniów klas pierwszych: policyjnej i wojskowej oraz uroczyste
nadanie im stopni młodszego kadeta. W ten sposób, jak co roku,
zostali oni oﬁcjalnie włączeni do społeczności osób, dla których
mundur to miłość do ojczyzny, postępowanie zgodnie z kodeksem honorowym oraz szacunek dla drugiego człowieka.
Podczas uroczystości nadano również wyróżniającym się
uczniom kolejne stopnie: kadeta, starszego kadeta, kadeta absolwenta oraz kadeta seniora.
M. Kaszewska

Tydzień Przedsiębiorczości
Już po raz szósty został w Polsce zorganizowany Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - obchodzony jednocześnie w ponad 120 krajach. Pomysłodawcami
są były premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo - biznesowa
organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. Celem ŚTP
jest tworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze
postawy i inicjatywy młodych ludzi.
W ramach ŚTP młodzież czerwieńskiego gimnazjum uczestnicząca
w zajęciach z doradztwa zawodowego
i przedsiębiorczości prowadzonych
w ramach projektu „Gimnazjum – firma z pełną odpowiedzialnością” odwiedziła firmy prosperujące w naszym
mieście. Dla przedsiębiorstw to była
wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym. Szkoła otrzymała zaś
możliwość wzbogacenia swojej oferty
edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek
pracy. I tak 18 listopada grupa 20 osób
odwiedziła firmę LfC w Czerwieńsku.
Tutaj mogliśmy zobaczyć, jak powstają
implanty, od myśli innowacyjnej po
precyzyjne wykonanie. Przewodnią

ideą LfC jest przyjęte założenie: „if
we do, we do it better” - cokolwiek
zrobimy, musi to być lepsze od poprzedniego – znanego. Doskonalsze,
efektywniejsze, to znaczy: innowacyjne. Dyrektor oprowadzając grupę, opowiedział młodzieży o zasadach pracy
w zakładzie. Zdradził nam też metodę
na sukces: „innowacje, człowiek i dobre zarządzanie”. Na współczesnym
rynku pracy liczy się wykształcenie
techniczne, zaangażowanie w pracy
i dyspozycyjność. LfC zatrudnia 50
pracowników, zakłady mieszczą się
w Czerwieńsku i Zielonej Górze. Uczniowie mogli zobaczyć również produkcję - maszyny, proces powstawania
elementów skomplikowanej całości,
jaką jest implant wykorzystywany

w leczeniu dysfunkcji kręgosłupa. Była
to niezwykle ciekawa poglądowa lekcja
przedsiębiorczości.
Z kolei 20 listopada odbyliśmy wycieczkę edukacyjną do zakładu ZIEL
- BRUK w Płotach. Uczniów zaciekawiła
praca urządzeń, robotów, które stanowią
ważny element w procesie produkcyjnym kostki brukowej. Mogliśmy
uzmysłowić sobie, że obsługa takich
urządzeń również wymaga wykształcenia technicznego. Myślę, że jest to
doskonała motywacja, aby kształcić się
w tym kierunku. Firma także stawia na
innowacyjność, wykształcenie i rzetelność pracowników.
Takie wyjazdy edukacyjne pozwalają
młodzieży zrozumieć, że warto stawiać
na naukę, aby w przyszłości mieć zatrudnienie. Oprócz kwalifikacji liczy
się kreatywność i uczciwe podejście do
obowiązków w pracy.
Dziękujemy dyrektorom obu zakładów za to, że poświęcili nam swój czas
i zechcieli nas gościć w swoich ﬁrmach.
Agnieszka Kostrzewa

Powstanie plastycznie
Zespół Szkół Ekonomicznych i zielonogórska Izba Pamięci były
organizatorami konkursu plastycznego z okazji 150 rocznicy
wybuchu Powstania Styczniowego.

Nodzyńskiego zgromadził licznych pracowników Uniwersytetu, Urzędu Miasta, Kuratorium Oświaty i członków Izby.
G. Pukacki

Adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół średnich naszego województwa, przyniósł laury uczniom naszego Gimnazjum. I m zajęli Anna Łukasik i Alan
Drzewiecki (I d) a II m przypadło Joannie Stekli (II b).
Nagrodzone prace powstały pod opieką nauczyciela plastyki
Joanny Wojtaszek. Serdecznie gratulujemy naszym nagrodzonym uczniom!
Rozstrzygnięciu konkursu, oprócz okolicznościowej
wystawy, towarzyszyły warsztaty historyczne (wzięli w nich
udział uczniowie naszej szkoły) o tematyce powstaniowej,
prowadzone przez studentów i pracowników naukowych
Uniwersytetu Zielonogórskiego. A wykład prof. Tadeusza
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Radni otrzymali projekt budżetu na rok 2014
Burmistrz przedstawia projekt uchwały budżetowej Radzie Miejskiej w Czerwieńsku i regionalnej izbie obrachunkowej
w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami określonymi
przez organ stanowiący w uchwale dotyczącej trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Niestety kolejny już raz nie dopełniono obowiązku dostarczenia na czas
wszystkich materiałów informacyjnych
do projektu tej uchwały. Uchwalenie
budżetu należy do właściwości rady, ale
prawidłowe przygotowanie projektu leży
w kompetencjach burmistrza. Radni oczekują poważnego traktowania – zwłaszcza
w sytuacji tak wyraźnego kryzysu ﬁnansów naszej gminy. Uchwała budżetowa
jest przecież najważniejszym dokumentem ﬁnansowym naszego samorządu.
Już wstępne czytanie budżetu nasuwa
wiele wątpliwości i pytań. Indywidualny
wskaźnik zadłużenia gminy nie jest przekroczony, ale margines bezpieczeństwa
stanowi jedynie 0,05%! Zachodzi więc
konieczność dokonania korekty tego
projektu. Burmistrz zapowiedział już
zmiany, ale trudno powiedzieć kiedy autopoprawka zostanie przedłożona radnym
- 1 grudnia jeszcze jej nie ma. Złą wiadomością dla mieszkańców jest konieczność
restrukturyzacji zadłużenia naszej gminy.
Płatności rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów zostaną przesunięte w czasie o kilka lat (odsetki będziemy jednak
płacić) – jeśli tego nie zrobimy, dojdzie do
całkowitego załamania ﬁnansów gminy
i niemożliwości uchwalania kolejnych
budżetów…
Jak ta trudna sytuacja gminy przekłada
się na realizację wydatków w 2014 roku

widać w poszczególnych działach klasyﬁkacji budżetowej. Po zabezpieczeniu
środków na płace i ich pochodne oraz
utrzymanie obiektów gminnych, ﬁnanse
na pozostałe zadania są ograniczone do
wegetatywnego minimum. Stąd potrzeby
i oczekiwania mieszkańców muszą być
przesuwane na kolejne lata. Zastanawiający jest jednak fakt, dlaczego w tak
trudnej sytuacji zaplanowano podwyżki
wynagrodzeń pracowników samorządowych mimo, że założenia rządowe mówią
tylko o wskaźniku inﬂacji…
Nie trudno było przewidzieć taki
rozwój wydarzeń. Przedstawiciele Klubu Radnych Niezależnych wielokrotnie
zwracali uwagę na niebezpieczeństwa
i konsekwencje podejmowanych działań
przez organ wykonawczy. Sposoby liczenia nowych wskaźników zadłużenia gminy były znane już od kilku lat, ale nasza
gmina nie przygotowała się do tych zmian
w sposób właściwy. Nie przygotowano
i nie wdrożono żadnych przedsięwzięć
naprawczych ﬁnansów gminy, a sposób
tworzenia budżetu i jego struktura od
wielu lat nie ulegają zmianie…
Komisje Rady Miejskiej rozpoczęły prace nad budżetem. Zagadnienia
finansowe to jednak „system naczyń
połączonych”. Nie da się wszystkiego
poprawić jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki – na tę sytuację „pracowano”

Listy do redakcji
Czytając „U nas...”
Czytając, w miesięczniku „U nas”,
artykuły autorstwa Radnych z Klubu
Niezależnych, można odnieść wrażenie, że
w Gminie mamy wyjątkowego nieudacznika w osobie Burmistrza. Każdy artykuł
w/w Radnych jest jedną, wielką krytyką
(graniczącą z krytykanctwem) działań
Burmistrza, p. Piotra Iwanusa.
Czy na prawdę w działalności Burmistrza nie ma nic dobrego, zasługującego
na pochwałę, uznanie, czy po prostu
zauważenie?
Toż podstawowa ZASADA SPRAWIEDLIWOŚCI domaga się, by oceniając
działalność innych pokazać nie tylko złe,
ale i dobre strony. Przy takim zaś podej-
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ściu, jakie uprawiają Radni Niezależni,
trudno oprzeć się wrażeniu, że zmasowana krytyka Burmistrza ma na celu
zdyskredytowanie Jego działań i Osoby,
jednocześnie pamiętając o wybieleniu
siebie, szczególnie w perspektywie zbliżających się wyborów.
Jako mieszkańcy gminy, pragniemy
zdecydowanie podkreślić, że nie godzimy
się na taką jednostronną i krytykancką
ocenę naszego Burmistrza, jaką proponują nam Radni Klubu Niezależnych.
Członkowie Stowarzyszenia na rzecz
ochrony zabytków i rozwoju kulturalnooświatowego mieszkańców Leśniowa
Wielkiego, Leśniowa Małego i Sudołu

wiele lat. Klub Radnych Niezależnych
przeanalizuje wnikliwie budżet, radni
zgłoszą stosowne wnioski i zaopiniują
projekt uchwały budżetowej. Przy dobrej
współpracy z organem wykonawczym
grudniowy termin podjęcia tej uchwały
nie powinien być zagrożony. Już dzisiaj
jednak widać, że nie będzie to budżet
spełniający oczekiwania i potrzeby mieszkańców gminy…
Przewodniczący Klubu
Radnych Niezależnych
Krzysztof Smorąg

Podziękowania
W imieniu mieszkańców Nietkowa składam serdeczne podziękowania ﬁrmie „Mini STAL” Dariusza
Garbacza za pomoc w organizacji
wigilii w Wiejskim Domu Kultury
w Nietkowie.
Kazimierz Ruszel

Święta szybko się zbliżają,
w Święta ludzie się kochają.
Przy dzieleniu się opłatkiem,
płyną z oczu łzy ukradkiem.
Życzymy sobie wszystkiego najlepszego,
dając w policzek całusa wielkiego.
W nocy Jezus się urodzi
i serduszka nam odmłodzi.
Wesołe Święta, oby takie był,
I oby wszystkie życzenia się spełniły.
Dla wszystkich mieszkańców
i przedsiębiorców Płotów,
Burmistrza Piotra Iwanusa
i pracowników Urzędu Gminy
oraz Radzie Miejskiej
Zdrowych, rodzinnych Świąt Bożego
Narodzenia i wszystkiego,
co dobre w Nowym 2014 Roku
Życzy
Sołtys Płotów
Krystyna Motykiewicz

Słów kilka o działaniach Radnych
Listopad- miesiąc bez sesji Rady Miejskiej, ale komisje stałe pracują bez przerwy ;)
13 XI odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Obrady koncentrowały
się na kontroli dokumentacji jednostek
pomocniczych Gminy. Zgodnie z przyjętym planem pracy Radni przeprowadzili
kontrolę sołectw i Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk. Kontrolowana
dokumentacja zebrań wiejskich, uchwał,
majątku trwałego oraz stopnia realizacji
funduszu sołeckiego potwierdza duże
zaangażowanie sołtysów w realizację
ich statutowych obowiązków. Zagrożeń
w niepełnym wykorzystaniu funduszu
sołeckiego żadna z osób kontrolowanych nie zgłaszała. W trakcie rozmowy
z członkami komisji Sołtysi proszeni byli
o przekazanie swoich uwag w zakresie
utrzymania terenów zielonych w sołectwach. Wypowiedzi Sołtysów potwierdziły, że ten zakres działalności naszej
gminy należy w przyszłości poprawić.
W trakcie kontroli omawiano też potrzeby
sołectw i SMM Czerwieńsk zgłoszone do
budżetu na rok 2014.
20 XI odbyło sie posiedzenie Komisji
Budżetu i Finansów. Na początku obrad
Radni przyjęli informacje o kwartalnym
wykonaniu budżetu, a następnie rozpoczęli prace nad wypracowaniem opinii
do projektu uchwały budżetowej na 2014.
Radny Krzysztof Smorąg złożył wniosek
o jak najszybsze przekazanie radnym
dokumentacji okołobudżetowej, wynikającej z uchwały Rady z dnia 25.04.2012
„w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej”. W sprawach
bieżących radni zostali poinformowani
o odstąpieniu Burmistrza Czerwieńska
od procedury wypowiedzenia umowy
użyczenia samochodu Nissan Qashqai
dla Policji.
25 XI obradowała Komisja Techniczna. Jeszcze przed jej rozpoczęciem grupa
Radnych Rady Miejskiej zwizytowała
obiekt szatniowy na boisku w Płotach.
Na początku posiedzenia Burmistrz Czerwieńska przedstawił Radnym informację
dotyczącą niedopłaty na rzecz Zielonogórskiego Związku Gmin za III kwartał 2013
roku. Spowodowane jest to tym, iż spora
część mieszkańców naszej Gminy nie
wniosła opłat za wywóz śmieci i brakującą kwotę trzeba będzie prawdopodobnie,
pokryć z budżetu Gminy Czerwieńsk…
Przygotowywana jest dogłębna analiza
przyczyn takiego stanu rzeczy oraz różne
warianty mobilizowania mieszkańców do
wnoszenia tych obowiązkowych opłat.

Następnie Radni zapoznali się z informacjami o stanie przygotowania gminnych
obiektów użyteczności publicznej i administracyjnych do pracy w warunkach
zimowych, a także z zasadami prowadzenia działań przez Spółkę POMAK
w zakresie zimowego utrzymania dróg
na terenie Gminy Czerwieńsk w sezonie
2013/2014. W obecności Pani Skarbnik
przeanalizowano projekt budżetu na
przyszły rok oraz uzyskano odpowiedzi
na nurtujące Radnych pytania, związane
np. z restrukturyzacją zadłużenia naszej
Gminy, zapisami poszczególnych paragrafów projektu uchwały budżetowej na
następny rok, kształtowania się dochodów
i poszczególnych wydatków, a także planowanych i kontynuowanych inwestycji.
Radni zapoznali się również z pismem
i uchwałą Rady Powiatu w Częstochowie
związanych z apelem do Sejmu i Senatu
RP w sprawie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do
Sejmu RP, w 460 okręgach jednomandatowych.

27 XI obradowała Komisja Społeczna.
W obecności Burmistrza Czerwieńska oraz
pracownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Radni omówili
sprawy budżetu na przyszły rok związane
z oświatą, kulturą, pomocą społeczną
i sportem. W budżecie Gminy na 2014 rok
nie są zabezpieczone środki ﬁnansowe na
wyrównanie pensji dla nauczycieli oraz
na zobowiązania wobec Zielonogórskiego Związku Gmin. Z uwagi na remont
i zamknięcie Wiejskiego Domu Kultury
w Płotach w budżecie zmniejszono środki
finansowe przeznaczone na działalność
MGOK-u. Wydatki na działalność biblioteki też zostały zmniejszone. Ponadto członkowie komisji zapoznali się i pozytywnie
zaopiniowali Gminny Program Proﬁlaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. Na zakończenie Radnym
przedstawiono informację o formach opieki
nad osobami starszymi w Gminie Czerwieńsk (ich potrzeby, dostęp do punktów
medycznych, wolontariat itp).
Zebrał i opracował: Wojciech Zawada

Strażackie Mikołajki
6 grudnia br. w ramach projektu pt.
„Moje Marzenie: Zostać Strażakiem”,
finansowanego w ramach Programu
Młodzież w działaniu, strażacy z OSP
w Leśniowie Wielkim wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zabytków
i Rozwoju Kulturalno – Oświatowego
Leśniowa Wielkiego Leśniowa Małego
i Sudołu, Dyrekcją Szkoły Podstawowej
w Leśniowie Wielkim , a przede wszystkim
panią Krystyna Rosińską zorganizowali
Mikołajki dla uczniów Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim.

Ta forma popularyzacji działalności OSP
była skierowana do najmłodszej grupy dzieci. Przedszkolaki i inne dzieci, nie starsze
niż letnie, odebrały prezenty od Strażaka
– Mikołaja. Wszyscy byli podekscytowani, a szczególnie dzieci z młodszej
grupy, które zaśpiewały dla Mikołaja
piosenkę. Były wspólne zdjęcia, dużo
śmiechu a przede wszystkim radość małych dzieci. Mamy nadzieję, że za rok uda
się znaleźć fundusze na zorganizowanie
tak świetnego święta. Tymczasem projekt
„Moje Marzenie: Zostać Strażakiem”
wchodzi w decydującą
fazę. Uformowała się już
Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza, która stale
podnosi swój poziom wyszkolenia. Kolejnym działaniem w ramach projektu
będzie opracowanie map
zagrożeń i konkurs wiedzy
pożarniczej, na który już
teraz serdecznie zapraszamy młodzież szkolną!
Przemysław Półrolnik
Robert Narkun –
współpraca
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Wszystkim Dzieciom, Rodzicom i szanownym Czytelnikom
życzymy radosnych i pięknych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
Dyrektor i Pracownicy Przedszkola w Czerwieńsku
redagują:
M. Fuławka, B. Frąckiewicz
Sześciolatki do szkoły
11 października 2013 roku prezydent
RP Bronisław Komorowski podpisał
tzw. „ustawę sześciolatkową”. Zawiera
ona regulacje dotyczące objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich od
roku szkolnego 2014/2015. Szczegóły na
naszej stronie internetowej oraz na www.
men.gov.pl w zakładce „Aktualności”.
Warto czytać
Nikt z nas nie zastanawia się, jak wielki
udział w rozwoju osobowości i tworzeniu
zasobów ludzkich ma literatura! A przecież
to ona kompensuje wszelkie niedostatki
w zaspokajaniu potrzeb, chroni przed
przykrymi emocjami, dostarcza wzorów
osobowych, uczy nowych, pozytywnych
zachowań. Na temat korzyści wynikających z czytania pisać można wiele.
W każdej grupie głośne czytanie
dzieciom odbywa się codziennie. Czytają nauczyciele, czytają rodzice, babcie,
dziadkowie, zapraszani goście.
Rodzice! Znajdźcie chwilę. Przytulcie
dziecko i poczytajcie mu chociaż przez
kilka minut dziennie.
Pamiętajcie: czytanie przynosi zarówno korzyści natychmiastowe, jak
i procentuje na przyszłość.
Ćwiczyć każdy może
Informujemy, że nasze przedszkole
przystąpiło do Ogólnopolskiej Akcji
Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć
każdy może” organizowanej w ramach
Roku Szkoły w Ruchu.
Dzieci z natury lubią się ruszać. Naszym zadaniem jest tę potrzebę ruchu
ukierunkować. Dlatego codziennie or-

ganizujemy gry, zabawy i ćwiczenia ruchowe. Dokładamy wszelkich starań, aby
wykorzystywane przez nas metody były
zarówno atrakcyjne, jak i miały wpływ
na ogólny rozwój dzieci. Taki jest właśnie
Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne.
Ta uniwersalna metoda nie tylko wspomaga rozwój, wyrównuje opóźnienia w sferze
emocjonalnej i społecznej, ale także uczy
współdziałania z partnerem, pozytywnego
wykorzystania nagromadzonej energii.
Zajęcia ruchowe wg koncepcji Weroniki Sherborne odbywają się systematycznie we wszystkich grupach i są
hospitowane przez Panią Dyrektor Beatę
Zawadę.
Ogólnopolski Dzień Seniora
Zaskoczenie i zdziwienie, ale przede
wszystkim dużo uśmiechu, towarzyszyło
spotkanym na ulicach Czerwieńska seniorom
w tym szczególnym dniu- Ogólnopolskim
Dniu Seniora (14 listopada). Przedszkolaki,
tego dnia, składały życzenia i wręczały
starszym mieszkańcom naszego miasteczka
samodzielnie wykonane laurki i kwiaty.
Preorientacja zawodowa
– górnik naftowiec
Dzieci z naszego Przedszkola (grupa
IV i V) odwiedził górnik. Gość zaprezentował przedszkolakom swój uroczysty strój
galowy i zaskoczył starszaki nazwą czapki
z pióropuszem: „czako górnicze”. Wyjaśnił
również znaczenie kolorów pióropuszy.
Przedszkolaki obejrzały prezentację multimedialną o pracy górników naftowców.
Dowiedziały się, jaka jest różnica między
pracą górników ze Śląska pracujących pod
ziemią, a pracą górników naftowców, wydobywających ropę naftową i gaz ziemny.
Wszystkim górnikom życzymy zdrowia
i spokojnej, bezpiecznej pracy.
Mali szachiści
Od listopada tego roku w dwóch grupach przedszkolnych rozpoczęły się zajęcia nauki gry w szachy: w grupie trzeciej
– nauka prowadzona jest przez jednego
z rodziców, w grupie czwartej – zajęcia
prowadzone są przez nauczycielkę prowadzącą grupę. Pozostałe grupy uczą się
gry w warcaby. Jest nieco łatwiejsza do
opanowania, lecz równie dobrze rozwija
zdolności matematyczne i umiejętności
strategicznego myślenia.
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Zachęcamy do wspólnej zabawy
z dzieckiem w domu. Wystarczy zakupić
dowolną grę planszową. Wydatek niewielki, a korzyści spore!
Akcje charytatywne
Listopad i grudzień to miesiące reﬂeksji, oczekiwania i darowania. Pamiętając
o tych, których los najwięcej doświadcza,
tradycyjnie zaangażowaliśmy się w akcje
charytatywne: „Góra Grosza” i „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.
W obu budynkach zbierane były drobne monety w ramach akcji „Góra Grosza”.
Pieniądze zostały przekazane Towarzystwu
Nasz Dom z przeznaczeniem na pomoc
dla domów dziecka, rodzinnych domów
dziecka i zawodowych rodzin zastępczych.
Udało nam się zebrać ok. 300 zł!
Natomiast akcja „I Ty możesz zostać
Świętym Mikołajem” trwa nadal. Prosimy
o artykuły szkolne, zabawki, pomoce do
nauki dla dzieci.
Za okazaną dobroć i chęć niesienia
pomocy- ogromnie dziękujemy!
Z ostatniej chwili…
Nasi wychowankowie: Ilayda Genderka, Marika Frost, Aleksander
Jadczak okazały się ekspertami ds.
bezpieczeństwa otrzymując wyróżnienie
w VII Wojewódzkim Turnieju Wiedzy
o Bezpieczeństwie. Otrzymały 18 punktów na 20 możliwych! BRAWO!

Sport szkolny…

Biegacze na topie

Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku była organizatorem
gminnego turnieju koszykówki dziewcząt i chłopców. Zawody
odbyły się z udziałem uczniów szkół podstawowych z Nietkowic, Nietkowa i Czerwieńska. Poszczególne mecze były
bardzo zacięte i wyrównane; zawodnicy wykazali się dużymi
umiejętnościami koszykarskimi.
Ostatecznie I m. wśród dziewcząt zajęły uczennice z Czerwieńska, a wśród chłopców uczniowie z Nietkowa. Drużyny
tych szkół będą reprezentować naszą gminę na zawodach ośrodkowych, które odbędą się w Przylepie. Życzymy powodzenia!
B. Oleszek, D. Siemaszko

Zbliżający się koniec roku i coraz mniej sprzyjające
warunki nie zniechęcają amatorów biegania od wysiłku
na świeżym powietrzu. I tak XIV Poznań Maraton (13 X)
zgromadził ponad 6 tys. zawodników. Tomasz Ignasiak
był 158 w M40 (3:28:42), Mirosław Tworek 272 w M40
(3:40:58), Zbigniew Gawroński 473 w M40 (3:55:59),
Daria Kudosz 78 w K30 (3:57:53), Bolesław Brzeziński 11
w M65 (3:59:59), Jacek Jędro 373 w M45 (4:47:55), Michał
Kowalski 1801 w M30 (4:47:54).
Z kolei 20 X rozegrano III Samsung Półmaraton w Szamotułach. Wśród 1,5 tys. zawodników Michał Kowalski (Michnet
Ronin Czerwieńsk) był 185 w M30 (1:47:53).
„Bieg po złoto” w Złotym Stoku (26 X – 5 km) zgromadził
ponad 600 biegaczy. Michał Kowalski był 19 wM30 (33:17),
a Jacek Jędro 26 w M40 (41:30).
26 X odbył się również Supermaraton Kalisia, gdzie około
setki zawodników rywalizowało na dystansie 100 km. Szymon
Pyrka (PKO Cargo) zajął 23 miejsce z czasem 10:22:43.
XXV Goleniowska Mila Niepodległości (11 XI – 10 km)
to rywalizacja około tysiąca biegaczy. Lubomir Rotko (Ronin
Czerwieńsk) był 9 w M50 (41:43), a Michał Kowalski 116
w M30 (45:45).
Tego dnia również w Warszawie odbył się XXV Bieg
Niepodległości. Wśród 11 tys. zawodników na starcie stanął
też polski premier. Zbigniew Gawroński zajął 237 miejsce
w kategorii M40 z czasem 45:42.
D. Grześkowiak

…i gimnazjalny
Gimnazjum w Przylepie było organizatorem zawodów
ośrodkowych w koszykówce chłopców. 15 listopada, oprócz
gospodarzy, na hali pojawiły się reprezentacje Drzonkowa
i Czerwieńska. Aby awansować do następnej fazy rozgrywek,
należało zająć co najmniej II miejsce. I o ile wygrana z zespołem
z Drzonkowa przyszła naszym stosunkowo łatwo (49:16), to
w pojedynku przeciw gospodarzom było zupełnie inaczej. Trzeba tu dodać, że chłopcy z Przylepu regularnie (8h tygodniowo)
trenują kosza w ramach klasy sportowej.
Po bardzo zaciętym i wyrównanym pojedynku Czerwieńsk
wygrał 39:38 a decydujące o zwycięstwie punkty zdobył równo z końcową syreną! Ogromne gratulacje! Dla wszystkich
chłopców! A zagrali w składzie: Łukasz Nahorski, Paweł
Pawłowski, Dominik Kapela, Daniel Zawadzki, Kacper
Kokot, Dawid Karbownik, Gabriel Saulewicz i Damian Gac.
Tydzień później grały dziewczęta. Ich przeciwnik był tylko
jeden (Przylep), więc awans do dalszych rozgrywek był oczywisty. Mimo tego, rozegrały bardzo dobry mecz i przegrały tylko
kilkoma punktami. Gra momentami była bardzo wyrównana,
pełna zaangażowania i walki, jednak z zachowaniem zasad fair
play. W składzie wystąpiły: Weronika Zaremba, Weronika
Durka, Ewa Tom, Klaudia Juszczak, Daria Biernacka,
Patrycja Kotowska, Jessica Greguła, Agnieszka Mendel
i Katarzyna Lewandowska.
Serdecznie gratulujemy obu naszym ekipom!
M. Nowakowski

Zdrowych, pogodnych, rodzinnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz
wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
mieszkańcom gminy i miasta Czerwieńsk
życzy
SMM Czerwieńsk

Samorząd Mieszkańców Miasta Czerwieńska
i Hala Sportowa „Lubuszanka”
zapraszają do wzięcia udziału
w XI Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar
Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców.
Zgłoszenia drużyn (do 20 stycznia) przyjmują:
Hala Sportowa „Lubuszanka” 68 321 90 19
Tadeusz Skowroński 607 343 232
Zygmunt Świniarek 698 177 800
Turniej rozpocznie się 25 stycznia 2014 r. o godz. 9.00.
Gorąco zapraszamy zawodników oraz kibiców
(wstęp wolny)!
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Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Jesień w naszej szkole
Wolontariusze
Okres przedświąteczny otwiera serca na
innych ludzi. Chętniej pomagamy, dzielimy
się tym co mamy. Klub Wolontariusza z SP
im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku
ma w grudniu szczególnie dużo pracy, ale
nie brakuje jej też w innych miesiącach.
Spotykamy się całą grupą z opiekunami,
aby zaplanować, omówić lub podsumować
działania. Jednak najważniejsza dla wolontariusza jest praca na rzecz innych. Zobaczycie nas wszędzie tam, gdzie jesteśmy
potrzebni. Staramy się dyskretnie wspomóc
głównie uczniów naszej szkoły, ich rodziny,
często udzielamy się też na rzecz środowiska lokalnego, a czasami dalszego.
Klub daje też wiele nam samym – dostrzegamy wokół siebie innych, uczymy
się wrażliwości, bezinteresowności, sposobów szukania rozwiązań w sytuacjach
nietypowych. Dobre wyniki możemy
osiągnąć przez właściwe planowanie, odpowiedzialność, współpracę. Organizując

akcję musimy wykazać się kreatywnością
i pomysłowością. W tym roku szkolnym
wolontariat był organizatorem różnych
akcji. Najważniejsze z nich to: „Radosna
wyprawka”, „Pola Nadziei”, „ Góra
Grosza”, „ Słodka Paczka od Gwiazdora”, „Bożonarodzeniowa kartka”.
Tradycyjnie już wkrótce włączymy się
w organizację „Wigilii dla seniorów” oraz
zagramy z „Wielką Orkiestrą Świątecznej
Pomocy”.
Wspaniałą akcję pomocy 17-sto miesięcznej Klarze, która choruje na bardzo
rzadką chorobę genetyczną (jest jedną z 19
osób w Polsce) podjęła klasa Va. Fundusze
uzyskane ze sprzedaży słodkości uczniowie gromadzili w skarbonce - śwince i 29
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listopada przekazali je rodzicom malutkiej
Klary. Akcja będzie kontynuowana, a chęć
wsparcia dziewczynki i jej rodziców zapowiedziały też inne klasy.
Dobro wraca – powiadają mądrzy ludzie, a my pragniemy je czynić i jest nam
z tym wspaniale. Wszystkim, którzy nas
wsparli i tym, którzy się jeszcze wahają
życzymy cudownych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.

Wolontariusze
W reporterskim skrócie
• 21 listopada obchodziliśmy Światowy
dzień Życzliwość i Pozdrowień – nasza
„poczta życzliwości” miała wiele pracy;
• Klasy drugie obejrzały w Teatrze Lubuskim „Calineczkę”, a uczniowie klas IV
spotkały na scenie niesamowite „Zwierzęta
Doktora Dolittle”;
• Dzieciaki z I-III zakończyły akcję „Psu na
budę” – już drugi raz w tym roku pomogły
zwierzakom z zielonogórskiego
schroniska.
• Zakończyliśmy „usypywanie”
GÓRY GROSZA i jest ona naprawdę imponująca.
• 26 listopada 2013 roku uczniowie klasy Va i Vb uczestniczyli
w wykładzie w bibliotece C.
K. Norwida w Zielonej Górze.
Wykład dotyczył życia i twórczości niemieckiego pisarza
publicysty, tłumacza i reżysera
filmowego Horsta Bienka.
Życie i twórczość pisarza rozkwitły w wyobraźni młodych
słuchaczy, gdy wykładowca dr
hab. Daniel Pietrek zabrał ich
w podróż do „krainy Bienka”,
w której urodził się autor.
• Członkowie szkolnego klubu
UNESCO po raz kolejny gościli na antenie Radia Zachód. Tym razem dzielili się
swoimi doświadczeniami dotyczącymi przestrzegania ich praw w szkole i w domu.
• Trzecioklasiści Leon Komar i Szymon
Mielczarek wywalczyli zaszczytne II
miejsce w konkursie piosenki angielskiej
„Singing is fun”. Impreza, której organizatorem jest Społeczna Szkoła Podstawowa
nr 1 w Zielonej Górze, odbywa się w Sali
Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego
przy ulicy Podgórnej. To już siódma edycja
konkursu, a uczestniczy w niej ponad 50
uczniów.
• Nasza szkoła zdobyła III miejsce w Wojewódzkim Konkursie o Nagrodę Doktora
Korczaka.

Śniadanie daje moc
Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia.
Dzięki niemu mamy energię do nauki, lepiej
się koncentrujemy podczas lekcji i mamy
siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy
dzień!
Z takim przekonaniem i wiarą, że
zarówno dzieci jak i ich rodzice nie będą
zapominać o najważniejszym posiłku dnia
przystąpiliśmy do programu. Wzięły w nim
udział wszystkie klasy I-III. 8 listopada
br. rozpoczął się od zajęć edukacyjnych,
na których wyrastały piramidy zdrowia,
prezentowane były zasady zdrowego
odżywiania, produkty żywnościowe były
klasyﬁkowane przez uczniów jako wartościowe i tzw. „śmieciowe”. Pojawiały się
prezentacje potraw i przekąsek łatwych do
przygotowania, ale wyglądających bajecznie kolorowo i apetycznie. Po dawce wiedzy
przystąpiliśmy do działania – wspaniałe
zapachy przywiodły do nas panią dyrektor i uczniów z klas starszych. Wspólna
praca, przygotowanie stołu i spożywanie
posiłku w wesołej gromadzie było wspaniałą przygodą. Mamy nadzieję, że nie
będą powtarzały się przypadki zapominania
o śniadaniu –tym zjedzonym w domu i drugim – przyniesionym do szkoły. Apelujemy
do rodziców o wsparcie w tym zakresie
najmłodszych i wyrabianie w nich dobrych
nawyków żywieniowych.

…Czary mary wosku lanie
– co ma stac się niech się stanie...
Któż nie lubi wieczoru andrzejkowego?
Kiedy za oknem szybko zapada zmrok, a na
dworze wieje chłodem, z radością spotykamy się na wspólnych zajęciach po lekcjach.
Może właśnie dlatego wymyślono andrzejki, aby nie siedzieć samemu w domu?
Wiele jest na ten temat przypowieści, jedno
nie ulega wątpliwości – musi być zabawa
i koniecznie wróżby, dużo wróżb! I tak
oczywiście było. Klasy przygotowały swoje
propozycje i kusiły nimi podczas przerw. Do
magicznych stolików ustawiały się kolejki
– każdy chciał poznać swoją przyszłość. Po
lekcjach w szkole zagościła muzyka i taniec.
Niektórzy mają problem z rytmicznym poruszaniem się, ale wystarczyło dać się porwać
dźwiękom i ruchy stawały się łatwiejsze.
Dla uczniów klas IV –ych andrzejki stały się
momentem chrztu, który na dobre włączył
czwartaków do starszej grupy uczniów. Klasy III-e zorganizowały wspólne andrzejki,
na których były najprawdziwsze zaklęcia,
niesamowite wróżby, słodki poczęstunek
i oczywiście tańce. Odważniejsze okazały
się dziewczynki – to one wiodły bowiem
prym na „parkiecie”. Mamy nadzieję, że
spełnią się tylko dobre wróżby, a niektóre
kabałowe wskazówki trafnie podpowiedziały co musimy w sobie zmienić.

Beata Kaszewska

Wieża Babel
„Żyjemy teraz w różnych stronach Ziemi.
Swój środek świata już gdzie indziej każdy ma
Lecz Wieża Babel zawsze jest marzeniem
Wysoka tak, że w naszych snach dotyka gwiazd.”
(fragment piosenki „Wieża Babel” z musicalu Metro)
Stało się, 19 listopada 2013 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku
dotknęliśmy gwiazd, a dokładniej mieliśmy
okazję uczestniczyć w Konkursie Piosenki
Obcojęzycznej „Wieża Babel”. Dlaczego
wydarzenie to nazwano „Wieża Babel”? A dlatego, że jest to symbol miejsca, gdzie spotykają się ludzie mówiący różnymi językami,
a z naszej „Wieży” usłyszeliśmy obcojęzyczne
piosenki w wykonaniu uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z naszej gminy.
Konkurs został zorganizowany w ramach
obchodów Europejskiego Dnia Języków
Obcych oraz projektu „Gimnazjum w Czerwieńsku – firma z pełną odpowiedzialnością”. Zmagania uczestników oceniało
profesjonalne jury w składzie: pan Stanisław
Żaczek - gitarzysta zespołu New Massage,
pan Piotr Paderewski - instruktor muzyki
w MGOK-u w Czerwieńsku oraz pan Stanisław Zimniewicz - perkusista i nauczyciel
muzyki w Gimnazjum. Na dobry początek
wystąpili zdobywcy gimnazjalnej nagrody
publiczności, którzy wykonali utwór „Katjusza”, rozgrzewając widownię i jury do
czerwoności. Następnie, fantastyczni prowadzący przywitali gości, a pani dyrektor
Magdalena Grysiewicz uroczyście otworzyła konkurs. Uczniowie prezentowali swoje
talenty w dwóch kategoriach wiekowych
- uczniowie szkół podstawowych i reprezentanci gimnazjum (wyłonieni w kwaliﬁkacjach gimnazjalnych, które odbyły się
dzień wcześniej). Wszyscy uczestniczy
odkryli serca przed muzykami z krwi i kości,
którzy zasiadali w jury. Z minuty na minutę
wyczuwalne były coraz większe emocje. Po
wysłuchaniu ostatniego z 16 wykonawców
było już wiadomo, że wskazanie laureatów
konkursu będzie niełatwe. Poziom tegorocznego konkursu był wysoki, a jednocześnie
bardzo wyrównany. Na szczęście jurorzy
ustalili werdykt jednogłośnie.

W kategorii „solistka” zwyciężyła Aleksandra Wojtasińska z SP w Czerwieńsku,
która zaśpiewała piosenkę Rihanny „Stay”.
Najlepszym „solistą” okrzyknięto gimnazjalistę - Michała Homziuka, który wybrał
piosenkę z ambitnego repertuaru zespołu
Queen. Jego występ powalił wszystkich na
kolana! Jeśli chodzi o zespoły, w kategorii
szkół podstawowych grupa Rytm z SP
w Nietkowie nie miała sobie równych,
natomiast wśród gimnazjalistów – reprezentanci z klasy Id. Nagroda Publiczności
powędrowała do Trio z Nietkowa: Moniki
Rzeszutek, Sandry Jadczak i Aleksandry
Kozłowskiej. Wyróżnienie to wyśpiewały
piosenką „Lemon tree” z repertuaru zespołu
„Fool’s Garden”.

Występy zwycięzców, rozdanie nagród,
chwile dla fotoreporterów oraz wywiady
– tak zakończyła się tegoroczna „Wieża
Babel”. Zgodnie z powiedzeniem „muzyka
łagodzi obyczaje” publiczność opuściła
salę naładowana pozytywną energią, nucąc
pod nosem „I wonder how, I wonder why.
Yesterday you told me 'bout the blue blue
sky”… Już dzisiaj wszyscy czekają na
kolejne, przyszłoroczne otwarcie sceny
„Wieży Babel”.
O kilka pokonkursowych wrażeń poprosiliśmy naszych gości:

Panowie Stanisław Zimniewicz i Stanisław Żaczek – jurorzy: „Fajna impreza,
bardzo różnorodna, bardzo zdolne dzieciaki i super atmosfera. Obrady jury były
jednogłośne, nie mieliśmy wątpliwości kto
ma wygrać - wygrali po prostu najlepsi.
Szczególnie Michał Homziuk jest zaskoczeniem festiwalu, niesamowity talent, bardzo
zdolny chłopak.”
Pani Iwona Klamecka - opiekun wykonawców z SP w Nietkowie: „Impreza
bardzo mi się podobała, jak zwykle super
organizacja i świetna atmosfera. Bardzo
dobrzy wykonawcy, naprawdę na wysokim
poziomie.”
Pani Aneta Durka – przewodnicząca
Rady Rodziców Gimnazjum: „Bardzo
fajna impreza, mogłaby być organizowana
częściej niż raz w roku. Wydaje mi się, że to
po prostu powoduje, że młodzież chętniej
uczy się języków obcych. Podczas festiwalu
można było zauważyć, że nie króluje jedynie
język angielski, nasze dzieci chętnie śpiewały po niemiecku, hiszpańsku i rosyjsku.”
Pani Danuta Tomaszewska – dyrektor
ZEAO: „Bardzo podoba mi się ten konkurs
ze względu na podkreślenie wagi znajomości
języków obcych, w szczególności języka
angielskiego a także języka niemieckiego
i hiszpańskiego.”
Pani Magdalena Grysiewicz – dyrektor
Gimnazjum: „Konkurs piosenki „Wieża
Babel” to bardzo udana impreza. Jest to
zasługą przede wszystkim nauczycielek języków obcych pracujących w naszej szkole
oraz tych osób, które zadbały o oprawę
uroczystości. Ciekawy pomysł i dobra organizacja to gwarancja sukcesu takiego przedsięwzięcia. Za zaangażowanie i ogromny
wkład pracy należą się więc organizatorom
konkursu wielkie podziękowania.”
Grupa PR z klasy IIIc
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Złote Gody
„Ludzie, których kocha się z całego serca, nigdy się nie starzeją.”
Słowa te były mottem przewodnim uroczystości Złotych Godów Małżeńskich
obchodzonych w tym roku w naszej gminie.
Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodziło w tym roku 10 par z terenu nasze
gminy, a byli to:
1. Daniela i Władysław Kostrzewa - Leśniów Mały
2. Maria i Michał Kuryś - Laski
3. Władysława i Zbigniew Lis - Czerwieńsk
4. Danuta i Jerzy Makarczyk - Leśniów Mały
5. Lucyna i Franciszek Musiał - Nietkowice
6. Stanisława i Kazimierz Rogowicz - Wysokie
7. Krystyna i Bolesław Rombalscy - Płoty
8. Irena i Kazimierz Sokołowscy - Nietków
9. Barbara i Jan Tomaszewscy - Czerwieńsk,
10. Halina i Henryk Wykręt - Czerwieńsk
Dostojnym Jubilatom, w ich domach serdeczne gratulacje oraz najlepsze
życzenia pomyślności i szczęścia w życiu rodzinnym złożył Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus, Sekretarz Urzędu Ewa Kwiecień, oraz Z-ca Kierownika
USC Dorota Rutkowska. Spotkania odbyły się w sympatycznej atmosferze były
gratulacje, kwiaty oraz drobne upominki.
Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swoich rodzin założonych przed pół wiekiem, za wychowanie dzieci, za noce przy
nich nie przespane, za cierpienia, łzy, radości, za każdy siwy włos na ich skroni
Jubilaci zostali odznaczeni medalami przyznanymi przez Prezydenta RP.
Podziwiamy Was, że przeżyliście razem tak długo dochowując małżeńskich
ślubów i dbając o wasze rodziny. Życzymy aby w kolejnych latach wspólnego
pożycia było jak najwięcej chwil radosnych. Niech towarzyszy Wam na co dzień
pogoda ducha i obyście w zdrowiu i szczęściu doczekali kolejnych jubileuszy.
Z-ca Kierownika USC Dorota Rutkowska

