Kolędowanie
przy ratuszu
patrz str. 20

w grudniu
02.12. – w ramach tworzonej koncepcji ścieżek rowerowych,
które mają powstać min. w oparciu o drogi leśne w Nadleśnictwie
Zielona Góra, odbyła się wizja lokalna wyznaczonych odcinków.
Projekt zakłada powstanie 57 km „pętli” wokół Zielonej Góry,
z tego 35,5 km po drogach leśnych, które przebiegają przez tereny
należące do gmin: Czerwieńsk, Zielona Góra, Świdnica i miasta
Zielona Góra. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus
oraz Tomasz Pietruszka podinspektor w Referacie Gospodarki
Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy
i Miasta w Czerwieńsku.
03.12. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w posiedzeniu
Powiatowej Rady Zatrudnienia.
04.12. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się spotkanie nt.
Dni Czerwieńska 2014. Spotkaniu przewodniczył Burmistrz
Piotr Iwanus.
05.12. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z dyrektorem
Rejonu Dystrybucji Zielona Góra Enea Operator Sp. z o.o.
Włodzimierzem Hołubowskim w sprawie ustalenia wysokości
kwot za konserwację punktów świetlnych na terenie Gminy
Czerwieńsk.
06.12. – w Sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego
w Zielonej Górze odbyła konferencja pn. Przyszłość Powiatu
Zielonogórskiego w kontekście łączenia samorządów. W konferencji wzięli udział Burmistrz Piotr Iwanus i radny Powiatu
Zielonogórskiego Jacek Gębicki.
07.12. – w Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku odbył się VIII Mikołajkowy Festiwal Tańca, zorganizowany przez
Stowarzyszenie Taneczne
HIT. W festiwalu wzięło
udział ponad 300 zawodniczek i zawodników.
09.12. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w Walnym
Zgromadzeniu Zielonogórskiego Związku Gmin.
09.12. – zakończyła się termomodernizacja obiektów edukacyjnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla obiektu
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku. Całkowita wartość projektu to 1 748 489,94 zł. Poziom dofinansowania wynosił 75% kosztów kwalifikowanych, tj. 1 054 088,24
zł. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
10.12. – w Lubniewicach odbyło się Walne Zebranie Członków Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, podczas którego Burmistrz Piotr Iwanus
został powołany do składu reprezentacji Zrzeszenia w ramach
Grupy Roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
dla województwa lubuskiego na lata 2014-2020.
11.12. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
12.12. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
12.12. – w budynku Urzędu Gminy Zabór odbyło się Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Między Odrą a Bobrem”. W zebraniu uczestniczył Burmistrz
Piotr Iwanus.
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14.12. – w Hali
Sportowej „Lubuszank a” w Czerwieńsku odbył się
X Turniej Gwiazdkowy Lubuszanka
UKP CUP 2013.
16.12. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego.
17.12. – w sali WDK w Nietkowie odbyło się spotkanie
wigilijne.
18.12. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku.
20.12. – w Czerwieńsku odbyło się spotkanie wigilijne żołnierzy i pracowników wojska 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego. W uroczystości wzięli udział Burmistrz Piotr Iwanus
i Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras.
20.12. – w Czerwieńsku odbyła się XXI parafialna Wigilia
dla ludzi starszych i samotnych.
24.12. – we wczesnych godzinach porannych, na ul. Łężyckiej
w Czerwieńsku, doszło do pęknięcia rury wodociągowej. Awaria
pozbawiła wody znaczną część mieszkańców Czerwieńska oraz
Wysokiego i Dobrzęcina. Pracownikom firmy POMAK udało
się usunąć uszkodzenia dopiero o godz. 16.00. Brak wody mocno
skomplikował mieszkańcom przygotowania do kolacji wigilijnej.
30.12. – odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały: 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
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2014; w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2014; w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2023;
w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie istniejącej w Czerwieńsku przy ul. Kwiatowej 5 podstrefy Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; w sprawie wyrażenia zgody
na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości
położonych w obrębie wsi Wysokie; w sprawie stwierdzenia, że
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w obrębie wsi Nietkowice nie narusza ustaleń studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Czerwieńsk; w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Nietkowice; w sprawie przystąpienia do zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Czerwieńsk; w sprawie zaopiniowania projektu uchwały
Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Czerwieńsk; w sprawie przyjęcia planu pracy Rady
Miejskiej na 2014 rok; w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji
stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2014 rok.
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Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
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Co słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: No to święta i Sylwester mamy z głowy. Dzieciaki tradycyjnie
odśpiewały przed ratuszem kolędy i czas
wracać do roboty. Swoją drogą to miły
zwyczaj z tym kolędowaniem, prawda?
Piotr Iwanus: Oczywiście. Okazuje
się, że przywrócenie w Polsce tradycji
obchodzenia święta Trzech Króli traﬁło
na podatny grunt. To coroczne kolędowanie przy ratuszu z każdym rokiem
jest coraz strojniejsze i coraz bardziej
profesjonalne. Wspaniale, że dzieciaki
z taką fantazją i zaangażowaniem uczestniczą w tym obrzędzie. To wspaniale
buduje poczucie narodowej tożsamości.
Z duma mogę powiedzieć, że w naszej
gminie różne ludowe tradycje są z wielką pieczołowitością podtrzymywane,
podobnie jak to kolędowanie. Myślę tu
o zespołach śpiewaczych, o konkursach
na pisanki, palmy wielkanocne, czy
dożynkowe wieńce. Warto to wszystko
kultywować, bo w ten sposób umacnia
się historyczne fundamenty naszego
lokalnego patriotyzmu.
A.S.: Koniec roku to oprócz opłatkowych serdeczności także trudny dla
samorządu czas podejmowania decyzji
budżetowych na ten rozpoczęty właśnie
rok. Po Pana minie wnoszę, że szału
nie ma...
P.I.: Cóż, nie jest to może budżet
marzeń, ale pozwala na realizację najważniejszych zdań gminy. Przyjęty na
grudniowej sesji Rady Miejskiej budżet
to po stronie planowanych dochodów
kwota 33.825.311 zł, a po stronie wydatków – 32.969.815 zł. Zdecydowanie
największą pozycję w obszarze wydatków
stanowią koszty na zadania oświatowe,
które bez wdawania się w szczegóły wyniosą łącznie ponad 13 mln zł, co stanowi
ok. 38% budżetu. Również wydatki na
zadania z zakresu pomocy społecznej
oszacowane zostały na poziomie ponad
5,6 mln zł. Wynika to m. in. z faktu,
że na mocy podjętych ustaw do zadań
własnych gminy w zakresie pomocy
społecznej, włączona została realizacja
zadań w zakresie kosztów korzystania
z placówek opiekuńczo-wychowawczych,
domów pomocy społecznej, ośrodków

wsparcia, rodzin zastępczych oraz zadań
dotyczących przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. W związku z tym mamy obowiązek zabezpieczenia środków własnych
na te wydatki. W bieżącym roku stanowią
one kwotę prawie 1,5 mln zł (obok dotacji
celowych z budżetu państwa na zadania
własne i zlecone).
W tym roku w zakresie zadań inwestycyjnych kontynuować będziemy
rozpoczęte zadania, jak uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Czerwieńsk – ulica Składowa
i Krótka oraz w Leśniowie Wielkim
i Płotach”, budowę infrastruktury dla
szerokopasmowego Internetu w ramach
projektu pn. „Internet dla mieszkańców
Gminy Czerwieńsk- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” oraz
modernizację WDK Płoty w ramach
operacji pn. „Upowszechnienie kultury
w miejscowości Płoty poprzez remont
budynku kulturalnego”. W budżecie
przewidzieliśmy również wydatki na
inne bieżące zadania inwestycyjne,
jak np. zadania realizowane w ramach
funduszy sołeckich, czy modernizację
dróg gminnych, nowe punkty świetlne
w Będowie, Leśniowie Wielkim, Płotach (ul. Sadowa i Mostowa), budowę
ogrodzenia i wymianę nawierzchni na
boisku gimnazjum. Zainteresowanych
szczegółami odsyłam na naszą stronę
internetową, gdzie opublikowana jest
uchwała budżetowa ze wszystkimi danymi, tabelami i wyjaśnieniami.
A.S.: Panie burmistrzu, nie wdając
się w te szczegóły, proszę powiedzieć, czy
te zadłużenie gminy, które klub radnych
niezależnych przy każdej okazji przypomina panu jako błąd strategiczny, też
Pan za taki uważa? Czy rzeczywiście fakt
spłacania zaciągniętych na realizację
chyba najważniejszych i największych
w historii gminy inwestycji skazuje nas
na zastój?
P.I.: Już wielokrotnie o tym mówiłem,
że taka ocena jest niesprawiedliwa i nieprawdziwa. Realizując te zadania, których
bez unijnego wsparcia w ogóle nie moglibyśmy podjąć musieliśmy zapewnić
udział własny, ale dzięki temu mogliśmy
skorzystać z pomocy o jakiej wcześniej

nawet nam się nie śniło. Dzisiaj uważamy
za oczywistość, że mamy kanalizację, wodociąg, gaz ziemny, lokalne oczyszczalnie
ścieków, ale to przecież samo się nie zrobiło. Pewnie, że musieliśmy podejmować
trudne decyzje, szukać tanich kredytów,
jakoś dopinać budżety inwestycji, ale po
pierwsze to się udało, a po drugie w skali,
która jest do udźwignięcia i nie rujnuje budżetu. To zawsze jest wybór – coś za coś,
albo marazm i dreptanie w miejscu, albo
zdecydowany kurs na rozwój – prawda,
że z wysiłkiem ﬁnansowym, ale nie ma
nic za darmo.
A.S.: Powiedział pan „musieliśmy
podejmować trudne decyzje”. My,
czyli kto?
P.I.: Mówiłem „musieliśmy”, ponieważ chyba nie sądzi Pan, że jakiekolwiek
istotne decyzje finansowe, dotyczące
budżetu gminy mogły zapadać przy moim
biurku bez akceptacji Rady? Cieszę się,
że jak dotąd udawało nam się wspólnie
osiągać porozumienie w tych decyzjach,
bo dzięki nim tyle naprawdę istotnych
dla życia mieszkańców spraw udało się
dopiąć i zakończyć.
A.S.: Panie burmistrzu, czy to
prawda, że gmina stara się o poszerzenie podstrefy K-S SSE? Co na tym
skorzystamy?
P.I.: Tak, rzeczywiście chcemy trzy
gminne działki przyłączyć do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Położone są
w pobliżu oczyszczalni i ﬁrmy Lanatrade,
która jest najbardziej zainteresowana
tym rozszerzeniem ze względu na dalsze
plany rozwojowe. Rada Miejska podjęła
stosowną uchwałę i teraz kompletujemy
wniosek w tej sprawie do Ministerstwa
Gospodarki. Jeśli uzyskamy pozytywną
decyzję rządu to korzyści będą wymierne
– po pierwsze dla inwestorów, którzy będą
mogli skorzystać z ulg podatkowych od
osób prawnych, a po drugie dla gminy, bo
nam z kolei przybędzie dochodów z podatków od nieruchomości, które zapewne
z czasem powstaną, a poza tym stworzone
zostaną nowe miejsca pracy. Każdy nowy
podmiot gospodarczy na terenie gminy to
zysk dla budżetu.
A.S.: Pozostaje mieć nadzieję, że
uda się w tym roku skutecznie dopiąć
zaplanowany budżet, a przede wszystkim
zrealizować ujęte w nim przedsięwzięcia.
Będziemy trzymać kciuki, no i rzecz jasna
przyglądać się im na bieżąco.
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Rekordowy finał WOŚP w Nietkowie
Oj się działo!!! Właśnie zakończyło się wielkie liczenie pieniędzy zebranych podczas
22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nietkowie, jaki miał miejsce
w niedzielę 12 stycznia. Wielkie brawa dla mieszkańców Nietkowa, Lasek i Borynia,
którzy w tym roku zebrali rekordową ilość pieniędzy w trzech miejscowościach
- prawie cztery tysiące, a dokładnie 3964,93 złotych.
Uczniowie i nauczyciele Publicznej
Szkoły Podstawowej w Nietkowie mogą
być dumni z kolejnego, 22 Finału WOŚP.
Od dwunastu lat w Szkole Podstawowej
tworzy się sztab wolontariuszy, którzy
przeprowadzają to wielkie przedsię-

wzięcie, jakim jest zbiórka pieniędzy na
szczytny cel ratowania zdrowia naszych
najmłodszych i najstarszych obywateli.
W tym roku zebrane w 22. Finale środki
zostaną przekazane na zakup specjalistycznego sprzętu dla dzieci z oddziałów
medycyny ratunkowej i godnej opieki
medycznej seniorów.
„Wasze oddanie - uczy innych dawać. Wasza skromność i Wasze zaangażowanie uświadamiają, że każdego
stać na dobry uczynek”. Tak z uznaniem wyraził się Prezydent Bronisław
Komorowski gratulując wolontariuszom
w całej Polsce aktywnego uczestnictwa
w tym wspaniałej, narodowej zbiórce.
Nasi mali wolontariusze – skrzętnie od
rana zbierający pieniądze do puszek na
ulicach Nietkowa i Lasek to 25 uczniów
z Nietkowa, Borynia i Lasek. Dzieci
otrzymały identyﬁkatory, puszki i oraz
karty startowe Play z doładowaniem 15 zł
na koncie w celu utrzymania kontaktu
i bezpieczeństwa. Między dziećmi jest
zawsze mała rywalizacja, kto nazbiera
najwięcej, chociaż chodzi przecież o to, że
jest to życzliwa i bezinteresowna zbiórka.
Należy jednak powiedzieć, że najlepsi,
najbardziej zaangażowani wolontariusze
w tym roku to ci, którym udało się dotrzeć
do jak największej liczby mieszkańców
i uzbierali najwięcej: Paulina Lebioda
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i Nikola Przymus - 340,94 zł, Martyna
Marciniak i Martyna Hutta - 333,52 zł,
Oliwia Rudnicka i Klaudia Frątczak
- 250,30 zł, Karolina Szeląg - 204,96 zł.
Pozostali wolontariusze mieli poniżej
200 zł w puszkach, ale wielkie dzięki za
cały włożony trud kwestowania. Ogólnie nasi
wolontariusze zebrali
w puszkach 1607,69 zł.
Oczywiście nad całą
kwestującą w Nietkowie
i Laskach grupą czuwali
nauczyciele i rodzice.
Należy tez z uznaniem
przyznać, że jak co roku
kontaktują się ze sztabem zarówno policjanci
jak i strażnicy miejscy,
którzy tego dnia czuwają
nad bezpieczeństwem
kwestujących. 22. Finał
miał dość sprzyjającą pogodę. Mimo,
iż wiatr momentami był nieprzyjemny,
dzieci wspominały inne finały, kiedy
zima bardziej dawała się we znaki, śnieg
prószył, nosy i ręce marzły z zimna.
Po południu w szkole odbyła się jedna
z najważniejszych w szkolnym kalendarzu
imprez, jakim jest happeningowy koncert
muzyczny WOŚP dla całego środowiska
w wykonaniu najmłodszych naszych uczniów. Jak żadna inna impreza, nie jest on
nigdy przygotowywany wcześniej. Jest to
przegląd wszelkiej twórczości dziecięcej,
jaka ma miejsce w szkole przez cały rok,
ale jego wykonanie jest zawsze bardzo
żywiołowe i spontaniczne. Poszczególne
klasy oraz oddział przedszkolny prezen-

towali się na scenie w muzycznym repertuarze, wystąpił zespół szkolny Rytm
i Kanon, barwna formacja taneczna „Hit”
oraz bardzo widowiskowy pokaz grupy
sportowców z Zielonogórskiego Klubu
Karate i naszych młodych adeptów tej
trudnej sztuki walki. W koncercie wystąpiła również gościnnie grupa taneczna
z Wiejskiego Domu Kultury w Laskach,
składająca się z obecnych i byłych uczennic naszej szkoły. Podczas koncertu, jak
co roku, odbyła się też loteria fantowa
oraz sprzedaż ciast i innych smakołyków.
Pieniądze zebrane w ciągu dnia podliczyła
wieczorem komisja w składzie: E. Kozak,
A. Bazylewicz, I. Smorąg, K. Smorąg,
E. Śliwińska, H. Bryndza oraz dyrektor
szkoły Beata Kłos-Wygas. Wieczorem
oczywiście dyskoteka oraz światełko do
nieba kończące ten trudny, wspaniały
dzień pełen wrażeń i emocji. W poniedziałek do szkoły – ale wszyscy wiedzą,
że będzie to dzień dużej wyrozumiałości
życzliwości dla ucznia.
22. Finał WOŚP to logistycznie
wielkie i pracochłonne przedsięwzięcie,
zaangażowanych jest w nie wiele osób
– tych widocznych i tych którzy czuwają
„po cichu” nad sprawnym jego przebiegiem. Machina przygotowań rusza już od
listopada. Dzięki temu, że angażują się
wszyscy w naszej szkolnej społeczności
,to zawsze mamy olbrzymią satysfakcję.
Nie tylko z wywiązywania się z naszych
wychowawczych celów ale wspólnie
spędzonego czasu i utwierdzania dzieci,
że trzeba i warto być dobrym. Wymowny
symbol latarni morskiej jaki był tegorocznym wizerunkiem ﬁnałowych gadżetów
i puszek wolontariuszy, jest właśnie
pięknym symbolem niesienia pomocy.
Najbardziej cieszy nas fakt, że wpisany
w misję szkoły aktywne uczestnictwo
i szerzenie wolontariatu nie jest pustym
słowem ale wielką, spontaniczną ideą

Rekordowa orkiestra
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Czerwieńsku już po raz dwudziesty.
Podczas publicznej zbiórki pieniędzy, którą prowadzili wolontariusze na
ulicach miasta, oraz podczas koncertu
w kawiarence „U Leona” zebrano łącznie
11 163, 77 zł oraz 28,32 EUR, 7,51 GBP,
1,01 USD, 27 CZK i 1 DKK. Jest to,
zatem nowy rekord, który ustanowiono
w naszym mieście podczas zbiórki pieniędzy na rzecz WOŚP.
Szef sztabu Orkiestry w Czerwieńsku
Dominik Brzezicki składa serdeczne
podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które pomogły zorganizować
22 Finał WOŚP. Szczególne słowa podziękowania kieruje do: Klubu Zdecydowanych Optymistów, Hali sportowej
„Lubuszanka”, Kawiarenki „U Leona”, Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Czerwieńsku, Gimnazjum

im. Jana Pawła II w Czerwieńsku,
Pizzerii Fenix, firmie transportowej
Norbert Dentressangle z Płot, MGOK
w Czerwieńsku, Salonu fryzjerskiego Impossible w Zielonej Górze, Bar
„U Ryśka”, Delikatesik „Grażynka”,
ELWIS S.A. w Świdnicy, PKP CARGO w Czerwieńsku, Urzędowi Gminy
i Miasta w Czerwieńsku, Bankowi PKO
BO Oddział w Czerwieńsku, Jorge
ﬁreworks w Czerwieńsku oraz Lubomira Rotko, Jacka Gębickiego, Doroty
Budeń, Hanny Borowczyk, Izabeli
Fiks, Anny Zawady-Ambrożuk, Michała Kowalskiego, Jakuba Bonczyka,
Ryszardowa Paprzyckiego, Agnieszki
Kędzi i Joanny Dwornickiej.

jednoczącą kilka pokoleń mieszkańców,
i tych najmłodszych, i tych najstarszych.
Taka międzypokoleniowa, solidarność.
Całym sercem wspierają tę ideę nasi
rodzice i mieszkańcy, którzy chętnie
angażują się w pieczenie ciast, zbieranie
fantów i inną nieocenioną pomoc.
Bardzo dziękujemy naszym sponsorom z Nietkowa, którzy co roku wspierają nasza Orkiestrę fantami - radnym –
K. Smoragowi, K. Ruszlowi, R. Motylicy, J. Anuszkiewiczowi z ﬁrmy nadruków reklamowych „J&P”, M. Kowalskiemu oraz Rodzicom naszych uczniów
za upieczone ciasta. Duży ukłon w stronę
Koła Gospodyń Wiejskich w Nietkowie,
które „dorzuciło” do puszki 200 zł. Suma
3964,93 zł zebrana na 22. Finale WOŚP
w Nietkowie jest naprawdę olbrzymią
kwotą, uzbieraną przecież w ciągu kilku
zaledwie godzin.
W przeprowadzenie 22. Finału zaangażowała się aktywna grupa nauczycieli,

która w zasadzie też jest już stała: dyrektor Beata Kłos-Wygas, T. Wasiak,
M. Kozłowska, J. Wojtaszek, I. Smorąg,
E. Kozak i S. Stasiczek, M. Kasperowicz, I. Klamecka, K. Lewandowska,
M. Gorzelany. Również dziękujemy
pracownikom szkoły oraz Rodzicom
za nieocenioną pomoc i zaangażowanie
w prace organizacyjne
imprezy. Któż zresztą
lepiej niż jak właśnie
rodzice, odczuwają tę troskę za zdrowie i potrzebę
wspierania takich akcji.
Podsumowując, 22.
Finał WOŚP był bardzo
udany. Puszki ciężkie,
buzie uśmiechnięte, serduszka rozdane. Kwota
imponująca. Jak co roku,
było wspaniale, hucznie,
barwnie i po prostu fantastycznie. Za ogromny

J.G.

entuzjazm, prace, zaangażowanie i radość z tej bezinteresownej pomocy innym – wszystkim dziękujemy. Jesteśmy
z was dumni. Dziękujemy, że jesteście
z nami.
Sztab WOŚP w Szkole Podstawowej
w Nietkowie
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Miesiąc „budżetowy”
11 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Radni wypracowali opinię do przedłożonego projektu budżetu na rok 2014. W toku prac wyrazili
obawy nad tak skonstruowanym projektem, ponieważ nie przewiduje się spłaty
wcześniej zaciągniętych kredytów i przesuwa się spłatę zobowiązań na lata 20162023. Zasugerowano także wprowadzenie planu naprawczego, który miałby na
celu poprawę sytuacji finansowej Gminy Czerwieńsk.
12 grudnia obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska. Najwięcej czasu podczas
posiedzenia Radni poświęcili na wydanie
opinii do projektu budżetu na 2014 rok.
Podczas obrad dyskutowano nad restrukturyzacją zadłużenia Gminy Czerwieńsk,
którego spłatę planuję się odłożyć na kilka
najbliższych lat. Głosami przedstawicieli
Klubu Radnych Niezależnych przegłosowano wniosek o przesunięcie wydatków na
budowę ogrodzenia Gimnazjum w Czerwieńsku od strony lasu. Zasadnym wydaje
się poczekanie z projektem inwestycji na
ul. Zielonogórskiej do momentu przekazania
naszej Gminie zbiornika retencyjnego i następnie stworzenie jednego projektu, który
będzie dotyczył ulicy Zielonogórskiej oraz
Zalewu. Po zaopiniowaniu projektów uchwał
Przewodniczący Komisji zapoznał Radnych
z pismem dotyczącym ilości odpadów oraz
częstotliwości odbioru odpadów z terenu
Gminy Czerwieńsk. W celu obniżenia kosztów wywozu odpadów zasadne jest, aby teren
Leśniowa Wielkiego był obsługiwany przez
jeden kurs specjalnego samochodu.
16 grudnia obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. Podczas dyskusji nad projektem
zmian budżetu i w budżecie Gminy na rok
2013 o wyjaśnienia poproszono Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty oraz Główną Księgową jednostki.
Najwięcej czasu podczas prac komisji poświęcono uchwale budżetowej na rok 2014.
W obecności Burmistrza Czerwieńska oraz
Skarbnik Gminy szczegółowo omawiano
kwestie związane z sytuacją wynikającą
z zadłużenia Gminy, konieczności restrukturyzacji zadłużenia oraz zakresu upoważnień
dla Burmistrza. Ponadto podczas posiedzenia przyjęto plan pracy na przyszły rok.
18 grudnia obradowała Komisja Rewizyjna. Radni zajmowali się ustaleniem planu
pracy i zakresem kontroli w przyszłym roku,
a także określeniem układu i zakresu informacji, które będą zawarte w sprawozdaniu
z działalności komisji przedkładanym Radzie
Miejskiej. Wśród zagadnień kontrolnych
najważniejsze miejsce zajmuje sprawdzenie wykonania budżetu, analiza informacji
o stanie mienia gminy, realizacja uchwał
Rady Miejskiej oraz analiza informacji dotyczącej restrukturyzacji zadłużenia naszej
gminy. Członkowie komisji zdecydowali
też, że sprawozdanie z działalności komisji
rewizyjnej będzie obejmować procedurę
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absolutoryjną oraz wnioski wynikające
z przeprowadzonych kontroli rozpatrywania
pism i wniosków wpływających do Referatu
GKiM (za rok 2011 i 2012), kontroli strony
BIP Urzędu Gminy wraz ze stroną www.
czerwiensk.pl oraz wnioski z kontroli jednostek pomocniczych gminy. Sprawozdanie
zawierać będzie analizę skarg i wniosków
za rok 2013 i dane ﬁnansowo-statystyczne.
Ustalono też ogólne tezy sprawozdania
i przygotowano materiały źródłowe.
30 grudnia odbyły się obrady XXV
sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, których rozpoczęcie uświetnił koncert kolęd
w wykonaniu zespołu „Małe Mazowsze”
z Przedszkola w Czerwieńsku. Następnie
Radni wysłuchali informacji z działalności
Burmistrza w okresie międzysesyjny oraz
złożyli swoje interpelacje.
Podczas głosowania nad uchwałami
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Czerwieńsk na rok 2013 oraz uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz
z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań
na lata 2013-2023. Zmiany spowodowane
są między innymi zwiększeniem środków
ﬁnansowych na zadanie „Szerokopasmowy
Internet w Gminie Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.
Jednogłośnie przyjęto również uchwałę
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2014.
Wszyscy Radni głosowali za przyjęciem
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Czerwieńsk na rok 2014 (z uwzględnionymi poprawkami komisji budżetowej oraz
technicznej związanymi ze zmniejszeniem
upoważnień Burmistrza w kwestii zaciągania
zobowiązań ﬁnansowych oraz ogrodzeniem
Gimnazjum w Czerwieńsku). Skarbnik Gminy przedstawiła zebranym pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej do przedłożonego projektu budżetu. Również pozytywne
opinie przedstawili przewodniczący komisji
budżetowej, technicznej i społecznej.
Uchwałę w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2014-2023 przyjęto przy
stosunku głosów 8 „za” oraz 7 „wstrzymujących się”. Przed głosowaniem Skarbnik
Gminy przedstawiła zebranym pozytywną
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do
przedłożonego projektu uchwały.

W dalszej części obrad jednogłośnie
przyjęto następujące uchwały:
• w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie
istniejącej w Czerwieńsku przy ul. Kwiatowej 5 podstrefy Kostrzyńsko – Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (głosowało
13 Radnych); planowo Strefa powiększy się
o ponad 2 ha na potrzeby inwestycyjne
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie wsi Wysokie (głosowało 14 Radnych); uchwała ma na
celu przekazanie Lubuskiemu Zarządowi
Melioracji i Urządzeń Wodnych fragmentu
wału przeciwpowodziowego będącego
w posiadaniu Gminy Czerwieńsk
• w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w obrębie wsi Nietkowice nie
narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Czerwieńsk (głosowało 14 Radnych)
• w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Nietkowice
• w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk
(głosowało 14 Radnych); zmiany dotyczą
planowanych lokalnych oczyszczalni ścieków w Bródkach i Sycowicach
• w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czerwieńsk (głosowało 14 Radnych); zmiana dotyczy ilości mieszkańców Gminy, w chwili
obecnej jest to 8395 osób
• w sprawie przyjęcia planu pracy Rady
Miejskiej w Czerwieńsku na 2014 rok
• w sprawie przyjęcia planów pracy komisji
stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku na
2014 rok
W końcowej części posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku zapoznał
zebranych z pismem Starosty Zielonogórskiego
w sprawie połączenia powiatu zielonogórskiego z miastem na prawach powiatu.
Ponadto na mocy zawartego porozumienia poprawki do budżetu przegłosowane
na posiedzeniu komisji społecznej zostaną
wprowadzone jako zmiany do budżetu na
sesji Rady Miejskiej w lutym.
Chodzi między innymi o: projekty dokumentacji na remonty ul. Kwiatowej i ul. Polnej
w Czerwieńsku oraz projekt organizacji ruchu
w Nietkowie; remont drogi na Osiedlu Słonecznym w Nietkowie; remont łazienki i malowanie pomieszczeń oddziału przedszkolnego
w Nietkowicach, a także zapewnienie opału do
budynku po dawnej stołówce (Nietkowice);
dodatkowe punkty świetlne w Sycowicach;
wykonanie stałego przyłącza prądu na działce
340/09 (boisko) w Laskach; utwardzenie nawierzchni drogi tłuczniem w Boryniu.
Środki ﬁnansowe na w/w zadania zostały wygospodarowane w ramach przesunięć
wewnątrz budżetu.
Zebrał i opracował: Wojciech Zawada

Rok 2014 i co dalej?
Budżet często nazywany jest planem finansowym, planem do realizacji. Dziś już
wiemy, że właśnie przyjęty przez radnych budżet gminy na rok 2014 będzie podlegał
zmianom. Poprawki w nim zawarte nie wyczerpują zmian postulowanych przez
radnych. Dalsze poprawki idą w kierunku zwiększenia wydatków inwestycyjnych
w obszarach najczęściej wskazywanych przez mieszkańców gminy.
Dotyczą one zwiększenia wydatków
na drogę gminną na Osiedlu Słonecznym
w Nietkowie, przygotowanie dokumentacji
projektowej na ul. Kwiatową i na ul. Polną
w Czerwieńsku, wykonanie stałego przyłącza prądu na działce nr 340/09 w Laskach,
wykonanie projektu organizacji ruchu
w Nietkowie, budowę nowych punktów
świetlnych w Sycowicach, remontu
pomieszczeń oddziału przedszkolnego
i zabezpieczenie opału dla budynku po
stołówce w Nietkowicach oraz utwardzenie nawierzchni drogi w Boryniu. O tych
wszystkich przedsięwzięciach mówi się
od lat – i w Czerwieńsku, i w sołectwach.
Trzeba przerwać barierę niemożności
i przystąpić w końcu do ich realizacji. Nie
jest to łatwe, ale da się zrobić.
Przy okazji uchwalania budżetu dużo
się mówiło o trudnej sytuacji ﬁnansowej
gminy. Słów kilka musi więc paść o restrukturyzacji naszego zadłużenia. Struktura budżetu, sposób jego tworzenia od

lat jest taki sam. Nie przygotowaliśmy się
właściwie do zapowiadanych od wielu lat
zmian w sposobie liczenia indywidualnego
wskaźnika zadłużenia. Doprowadziło to do
zapaści ﬁnansów gminy. Stąd drastyczne
posunięcia w zakresie restrukturyzacji zadłużenia. Dotyczą one trzech kredytów:
1. Na kwotę 12.900.000 zł z roku
2009 w PKO BP – kredyt inwestycyjny
na zapłatę zadania pn. „Uporządkowanie
gospodarki ściekowej w aglomeracji
Czerwieńsk” – do spłaty pozostało
9.856.305 zł,
2. Na kwotę 2.775.432 zł z roku 2011
w PKO BP – kredyt na sﬁnansowanie
planowanego deﬁcytu budżetowego – do
spłaty pozostało 2.081.574 zł,
3. Na kwotę 1.850.000 zł z roku 2012
w PKO BP – kredyt na sﬁnansowanie
planowanego deﬁcytu budżetowego oraz
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – do
spłaty pozostało 1.850.000 zł.

W 2014 r. tych trzech kredytów nie będziemy spłacać. Spłaty kapitału muszą być
przesunięte, aby sprostać wymogom ustawy
o ﬁnansach publicznych, a także zapewnić
stabilność i możliwość wykonania budżetu.
I są przesunięte, ale nie na kolejny rok – przesuwamy je o kilka lat. Zadłużenie z największego kredytu (tego na 12 mln 900 tys. zł) nie
będzie w ogóle spłacane przez kolejnych 6 lat
– zaczniemy je spłacać dopiero w 2020 roku!
Dwa pozostałe kredyty będziemy spłacać
dopiero za dwa lata – w roku 2016 (140 tys.
zł), 2017 (400 tys. zł), 2018 (1.600.000 zł)
i w 2019 (1.791.574 zł).
Burmistrz zapewniał radnych, że restrukturyzacja nie będzie generować żadnych
kosztów. Odsetki od tych kredytów będą
jednak co roku mocno obciążały budżet.
To kilkaset tysięcy złotych rocznie. W ten
sposób nie naprawia się ﬁnansów gminy,
a jedynie odsuwa w czasie poważny problem.
Spłaty kapitału i odsetek po roku 2020 będą
wynosić rocznie około 3 milionów złotych.
Podrzucamy problem, jak kukułcze jajo
Radzie Miejskiej i Burmistrzowi za kolejne
dwie kadencje. Idziemy w złym kierunku
i z pewnością ta decyzja będzie miała dla
gminy niekorzystne skutki w przyszłości.
Przewodniczący Klubu
Radnych Niezależnych
Krzysztof Smorąg

Krótka historia krótkiej interpelacji
Radny Zygmunt Przybyła na sesji RM 30 października ubr. złożył do burmistrza interpelację, której istota sprowadzała się do
pytania: co gmina zrobiła, aby szynobusy kursujące na trasie Zielona Góra – Gorzów skierować przez stację Czerwieńsk?
W odpowiedzi burmistrz 7 listopada podobnego połączenia do Guben. 25 do Guben raczej musi poczekać na lepsze
skierował do Urzędu Marszałkowskiego listopada UM przesłał odpowiedź w obu czasy. No i tyle się dowiedzieliśmy. Radny
pismo w tej sprawie, dołączył interpelację sprawach. Wynika z nich jednak, że nie poprosił o opublikowanie tej interpelacji,
radnego wraz z dodatkowym zapytaniem ma możliwości zmiany trasy wspomnia- aby mieć chociaż dowód, że próbował...
(A.S.)
o plany UM, związane z uruchomieniem nego szynobusu do Gorzowa, a połączenie

nr 258 • 01.2014

U NAS

7

Wigilia parafialna
Już po raz dwudziesty pierwszy 20 grudnia odbyła się uroczysta Wigilia parafialna
dla samotnych i starszych mieszkańców naszej parafii. Jak co roku swej gościny
użyczył nam Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku. Na spotkanie przybyli
- Pan Burmistrz Piotr Iwanus i przewodniczący Rady Miasta Pan Leszek Jędras.
W Noc Bożego Narodzenia zbliżyliśmy się do Maryi i Józefa, aby razem
z Nimi trwać przy Jezusie, który przyszedł dla nas i dla naszego zbawienia.
To Maryja i Józef przyjęli Go, przytulili
i otoczyli troską.
Jakie to niesamowite i cudowne:
człowiek otula ludzką życzliwością i miłością Syna Bożego przychodzącego na
ten świat.
Oto, gdy nadeszła pełnia czasu, niebo
się otworzyło i zstąpił z nieba oczekiwany
Boży Syn, by być z nami w ciemności
naszego osamotnienia, by być dla nas
w ciemności naszej doczesnej bezsilności; by być przy nas na naszych drogach
ziemskiej wędrówki i jako Pan, i jako
Zbawiciel, i jako Brat.
Kiedy w wieczór wigilijny swoje
myśli i serca pochylamy nad Tajemnicą
Wcielonego Słowa, wielbiąc Boga za
dar Jego Jednorodzonego Syna pełni
wdzięczności składamy sobie życzenia nie zapominamy o tych, którzy potrzebują
naszej pomocy.
Wigilię poprzedziła Msza św. koncelebrowana, odprawiona przez Ks.
proboszcza Pawła Koniecznego i Ks.
wikariusza Dariusza Tuszyńskiego. Następnie uczestnicy udali się do MGOK,
który w tym szczególnym dniu przybrał
odświętne oblicze, dzięki dzieciom ze
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku oraz p. Dorocie
Budeń i młodzieży z Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Czerwieńsku.
Dzięki ludziom wielkiego serca przy
suto zastawionych stołach zasiadło około
stu mieszkańców naszej paraﬁi.
Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku przygotowali na tę
uroczystość montaż słowno-muzyczny,
wystąpił również chór „Gaudeamus” pod
kierownictwem p. Bożeny Wesołowskiej.
Życzenia składali Ks. proboszcz Paweł
Konieczny, Burmistrz Piotr Iwanus oraz
radny z Gminy Zielona Góra Krzysztof
Wołczyński. Całość dopełniło wspólne
kolędowanie.
Zorganizowanie wieczerzy nie byłoby
możliwe gdyby nie wielkie serca darczyńców, i za te serca dziękujemy ﬁrmom:
Arcobaleno, GKRPA, Agia Medica,
CPN, LFC, PHU IRYS, Samorząd
Mieszkańców, POMAK, Chata Polska,
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Szczepan Soporowski, Katarzyna i Mariusz Matla, Anna i Edward Kokowicz,
Barbara i Andrzej Puśleccy z Krosna
Odrzańskiego, Liliana i Krzysztof Wołczyńscy, Marlena i Mariusz Borowieccy, Monika i Paweł Dzioba, Urszula
i Leszek Jędras, Edward Makarewicz,

Urszula Bielecka, Anna Smolińska,
Teresa i Krzysztof Romankiewicz, Koło
Wędkarskie z Czerwieńska.
Szczególne podziękowania kierujemy do
przygotowujących Wigilię pań: Janiny Bosy,
Grażyny Antoszczak, Bożeny Śliwińskiej,
Elżbiety Kęcik-Bortnowskiej, Grażyny
Komisarek, Heleny Malinowskiej-Kęcik,
Hanny Borowczyk, Moniki Szymańskiej,
Beaty Kaszewskiej, Wiesławy Śliwińskiej, Moniki Goli, Sylwii Bortnowskiej,
Agnieszki Zawadzkiej oraz panów:
Stanisława Bortnowskiego, Pawła Bosy,
Krzysztofa i Jakuba Kęcików.
Organizatorzy

Jasełka w kościele
w Sycowicach
„Na sianie Bóg dał się położyć,
nie gardząc nędznym stajni żłobem,
i ten co żywi rzesze ptaków,
drobiną mleka był karmiony.
Weselą się anielskie chóry,
śpiewając Bogu hymn radości.
Pasterzom się ukazał Pasterz,
którego mocą świat istnieje.”
Z hymnu na jutrznię uroczystości
Bożego Narodzenia
W Święto Trzech Króli 6 stycznia
zgromadzeni w kościele pw. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny w Sycowicach
przeżyli raz jeszcze cud betlejemskiej
nocy. Dzieci ze świetlicy wiejskiej

w Sycowicach, przedstawiły historię
narodzin Dzieciątka Jezus. Było to dla
nich dużym przeżyciem, gdyż dla wielu
z nich był to pierwszy występ przed tak
dużą publicznością. W przedstawieniu
tradycyjnie wystąpiła Rodzina Św., Józef,
Maryja, Jezus, pasterze, królowie, aniołowie i gwiazdki. Uroczystą atmosferę
Jasełek dopełniło wspólne kolędowanie
przy akompaniamencie muzyki. Klimat
wigilijnej nocy podkreślił świąteczny
nastrój kościoła. Przedstawienie zostało
bardzo ciepło przyjęte przez zgromadzonych mieszkańców, zostało nagrodzone
gromkimi oklaskami i podziękowaniami
Proboszcza Ks. Jerzego Krauze.
Elżbieta Wereszczyńska

Minął grudzień, minął rok. Jak?
Ostatni miesiąc w roku jest czasem podsumowań, wyciągania wniosków, tworzenia na ich podstawie planów na przyszłość. Nie inaczej dzieje się w Szkole
Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim. Że jest to wyjątkowy
czas, widać od pierwszych dni grudnia.
Nauka w świątecznie udekorowanym
budynku, wśród pięknie udekorowanych
choinek jest zdecydowanie przyjemniejsza,
tym bardziej, że autorami tych upiększeń
są sami uczniowie. Do tak pięknej szkoły
dobrze jest przywieźć podarunki. W przypadku uczniów najlepszymi są ich sukcesy.
W grudniu odnotowaliśmy kilka sukcesów
sportowych. Leśniowskie drużyny prowadzone przez p. Anetę Żuk w Gminnych
Zawodach Tenisa Stołowego w Nietkowie
zajęły II miejsce (dziewczęta) i III miejsce
(chłopcy). W turnieju unihokeja w Świdnicy dziewczyny z Leśniowa zajęły II
miejsce i tym samym zakwaliﬁkowały się
do Mistrzostw Powiatu w Babimoście.
Leśniowscy uczniowie pamiętają
o innych. Chętnie uczestniczą w różnych
akcjach, dzięki którym mogą pomóc
potrzebującym. W tym roku wspomagamy schronisko dla zwierząt w Zielonej
Górze, biorąc udział w akcji „Nakarm
psa z Tablicą”.
Grudzień to jednak przede wszystkim
dla dzieci czas wyczekiwanych niespodzianek, prezentów. Nie inaczej jest
i u nas. Wychowawcy wraz z rodzicami
przygotowali wszystkim dzieciom paczki. Przedszkolaki przygotowane przez
p. I. Nowak tradycyjnie odwiedziły Firmę
LFC w Czerwieńsku z jasełkami i dziecięcymi prezentami. W zamiana otrzymały
prezent, który przeznaczą na swoje potrzeby. Panu Prezesowi i pracownikom
Firmy serdecznie dziękujemy.
W dniu 6 grudnia dawało się w szkole
wyczuć ducha oczekiwania na coś niezwykłego. I stało się. Dzieci i dorośli byli chyba
grzeczni, bo Mikołaj naprawdę przybył!
Uciechom nie było końca. Na wszystkich
czekała niespodzianka. Na przesympatycznego Mikołaja też. Było to przedstawienie,
w którym wystąpiły połączone siły uczniów, rodziców i… nauczycieli. Wszyscy
spisali się świetnie. Brawo. Pomysłem na
w ten sposób obchodzone mikołajki zaraziła wszystkich p. Patrycja Frączak.
Ciekawe imprezy odbyły się w leśniowskiej szkole tuż przed świętami. Najmłodsi uczniowie uczcili przypadającą
na 27.12.2013r. 60 rocznicę śmierci
Juliana Tuwima, podsumowującą ROK
TUWIMOWSKI. Wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „PARA BUCH…”,
w którym wyróżnienie otrzymali Kinga,
Oliwia i Marcel z klasy III.

W tym dniu uczniowie wysłuchali
utworów i obejrzeli prezentację o twórczości poety.
Bardzo zdolni są rodzice naszych uczniów. Na przedświąteczny kiermasz ciast
Mamy przygotowały wręcz wystawowe
wypieki! Czego tu nie było… I chatka
czarownicy, która zajęła w głosowaniu
I miejsce i bałwan, i gwiazda, i wiele, wiele
innych. A wszystko piękne, kolorowe,
smaczne. Wygrali wszyscy. Gratulujemy
i dziękujemy ślicznie wszystkim Rodzicom
za ich serdeczne zaangażowanie w życie
szkoły, w życie ich Dzieci. Ich postawa jest
najlepszym przykładem dla Milusińskich,
która z czasem zaprocentuje.
W ostatnim dniu przed świętami odbyły się tradycyjne już w naszej szkole

jasełka, tym razem przygotowane przez
przedszkolaki p. I. Nowak, a w klasach
spotkania wigilijne, w zorganizowaniu
których pomogli rodzice, przygotowując
popularne dania. Z tego schematu wyłamała się jednak klasa IV, która kierowana
przez wychowawczynię, p. J. Winniczuk,
samodzielnie, od podstaw, ugotowała ruskie pierogi. Egzamin z kucharzenia zdali
na szóstkę! Pierogi były przepyszne.
W dźwięku kolęd, z życzeniami i dobrym Duchem Świąt Bożego Narodzenia
wszyscy wrócili do domów, aby tam,
w gronie Najbliższych przeżywać ten
wyjątkowy, niepowtarzalny czas.
Dziękujemy wszystkim Rodzicom
i Przyjaciołom Szkoły za wszelką pomoc, za Wasze Serca i życzliwość, której
tak często doświadczamy. A w Nowym,
2014 Roku życzymy spełnienia wszelkich marzeń!
W imieniu Dyrekcji, Grona PedagogicznegoPracowników Szkoły i Uczniów
ABat, P. Frączak

Wesołą nowinę bracia słuchajcie
W czasie oczekiwania na radosne
Święta Bożego Narodzenia uczniowie
klasy Id naszego Gimnazjum odwiedzili
pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu
dla Osób Chorych i Starszych w Zielonej
Górze. Pojechaliśmy tam, by móc zaśpiewać najpiękniejsze polskie kolędy oraz
złożyć serdeczne życzenia świąteczne
i noworoczne. I aby tradycji stało się
zadość, obdarowaliśmy wszystkich słodkimi podarunkami.
Przyjęto nas z wielką radością,
a wspólnie śpiewane kolędy roz-

brzmiewały długo w holu ośrodka.
W niejednym oku zakręciła się łezka
wzruszenia, a podziękowaniom nie
było końca.
Akcja była jednym z przedsięwzięć
w ramach projektu „100% akceptacji przeciw wykluczeniu społecznemu” oraz
programu „Bezpieczna Szkoła”. Nasza
wizyta odbyła się pod opieką nauczycieli
– towarzyszyły nam panie Agnieszka
Kostrzewa i Joanna Dwornicka.
Uczniowie I d
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Pożegnanie z grosikiem
Początek szkoły podstawowej to
okres, w którym uczniowie zaczynają
otrzymywać od rodziców kieszonkowe.
Pojawiają się więc pierwsze doświadczenia uczniów w zakresie samodzielnego
wyboru i podejmowaniu decyzji o wydawaniu własnych pieniędzy.

Uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczniów, a także wychodząc
naprzeciw wymaganiom społecznym
i ekonomicznym otaczającego świata

nasza szkoła od kilku lat bierze udział
w ogólnopolskim projekcie edukacji
ﬁnansowej „Od Grosika do Złotówki”.
Poprzez realizację programu uczniowie
przygotują się do racjonalnego i świadomego dysponowania posiadanymi
środkami ﬁnansowymi. Program w naszej
szkole wdrażany jest w klasach I-III przez
p. Anię Jankowską, p. Barbarę Frydryk
oraz p. Lucynę Gwardiak.
W piątek, 13 grudnia 2013 roku odbyło się podsumowanie projektu „Od Grosika do Złotówki”. Po 10 miesiącach, spotkania z Grosikiem zakończyła klasa III
wraz z panią Anią. Do wspólnej zabawy
zaproszeni zostali Rodzice oraz Dziadkowie. Konkursowe rozgrywki oglądali
również zaproszeni goście. W uroczystości uczestniczyła również pani metodyk
Renata Strzelecka - lokalny koordynator
projektu. Podczas uroczystości dzieci
zaprezentowały krótki montaż słownomuzyczny, po czym wszyscy razem
obejrzeli ﬁlm, prezentujący zdjęcia dzieci
podczas podróży po Galaktyce Finansów.

Punktem kulminacyjnym spotkania były
gry i zabawy aktywizujące nie tylko dzieci, ale i wszystkich zaproszonych gości.
Gry i zabawy poprowadziła pani Ania.
Na zakończenie zabawy, dzieci otrzymały
kolorowe dyplomy, portfeliki i długopisy.
Wszyscy bawili się rewelacyjnie!!! Po
trudach rywalizacji dzieci wraz z gośćmi
udali się na poczęstunek, przygotowany
dla nich przez rodziców.
Tymczasem parę dni wcześniej nasza
młodsza brać uczniowska rozpoczęła
swoje spotkania z Grosikiem. Razem
z panią Basią uczniowie klasy II będą
przez prawie rok przemierzać tajemnice
ﬁnansów. Z tej strony klasa III życzy im
wytrwałości i wspaniałej zabawy.

W dniach od 25 listopada do 6 grudnia
w naszej Szkole odbyła się też akcja charytatywna „Góra Grosza”. To już XIV edycja
prowadzona przez Towarzystwo Nasz Dom
pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Celem zbiórki grosików była pomoc
przede wszystkim rodzinnym domom
dziecka, placówkom opiekuńczo-wychowawczym. Wsparliśmy także programy
terapeutyczne dla dzieci korzystających

z różnych form opieki zastępczej.
Zbiórka w Szkole została przeprowadzona pod patronatem Pani Dyrektor – Renaty
Strzeleckiej oraz nauczycieli opiekujących
się akcją: Panią Lucyną Gwardiak i Panem
Krzysztofem Słobodą. Nauczycielom
pomagał Samorząd Uczniowski.
„Wiele nie mamy, a tym co mieliśmy
potraﬁliśmy się podzielić”. Dzięki temu
wydarzeniu uczniowie mogli poznać,
czym jest wolontariat. To dobra lekcja
otwartości na cudze nieszczęście, otwartości na drugiego człowieka.
Nasz „grosikowy” dar został zapakowany do worka i już niebawem powędruje
do Towarzystwa Nasz Dom.
Anna Jankowska,
Barbara Frydryk, Krzysztof Słoboda

Jak
pomagamy...
Czas świąteczny jest okresem
niezwykłym, magicznym, większość
z nas czuje wtedy potrzebę zrobienia
czegoś dla innych, zaoferowania komuś bezinteresownej pomocy… tak
po prostu z serca. Jest to czas kiedy
większą radość daje nam nie otrzymywanie, a dawanie prezentów. Stąd w
naszej szkole zorganizowane zostały
dwie akcje mające na celu pomoc
drugiemu człowiekowi.
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Jasełka
2014
9 stycznia w naszej szkole odbyły
się Jasełka, do których scenariusz
przygotowały pani Barbara Frydryk,
pani Ania Jankowska i pan Krzysztof Słoboda. Godziny prób, godziny
spędzone przy tworzeniu scenografii
- opłaciły się. Nasi najmłodsi uczniowie wystąpili przed całą społecznością
szkolną. W pięknie udekorowanej sali
gimnastycznej zasiedli zarówno mieszkańcy Nietkowic, Sycowic i Będowa,
którzy każdego roku udowadniają, że
wydarzenia kulturalne naszej szkoły
nie są im obojętne.
Młodzi artyści pokazali nam, co
jest naprawdę najważniejsze w tym
świąteczno-noworocznym czasie oraz
w całym naszym życiu. Wszyscy
byli bardzo wzruszeni wystąpieniem
uczniów, ich współpracą i ogromnym
wczuciem się w swoje role. Niezapomnianą atrakcją wieczoru, która wzbudziła na twarzach zgromadzonych gości
uśmiech był padający „z nieba” śnieg.
Dodatkowo całe spotkanie przeplatane
było wspólnym śpiewaniem kolęd.
Uroku całemu przedstawieniu dodały

nasze panie z zespołów „Ale baby”
i „Lejdis”, na które zawsze możemy
polegać. Bardzo gorąco dziękujemy im
za okazane wsparcie.
Wszystkim gościom serdecznie

dziękujemy za przybycie, za miłe
słowa i jeszcze raz składamy życzenia
noworoczne!
Anna Jankowska
Barbara Frydryk

„Podaruj gwiazdkę”
W dniach od 02 grudnia do 16 grudnia 2013 roku w naszej Szkole odbyła
się zbiórka charytatywna: „PODARUJ
GWIAZDKĘ”. Akcja realizowana jest
w naszej szkole już od trzech lat. Celem
akcji była pomoc dzieciom ze Świetlicy
„Staś” w Sulechowie. W każdy pią-

tek zbieraliśmy
łakocie od uczniów wszystkich klas. Zgromadzone
słodycze przekazaliśmy potrzebującym dzieciom. Dziękujemy rodzicom
za zaangażowanie się w realizowany
projekt.

„Andrzejki 2013”
w PSP im. J. Brzechwy w Nietkowicach
Koniec listopada to wyjątkowy czas ponieważ od wielu już pokoleń obchodzimy
wówczas Andrzejki. A jeśli Andrzejki, to zabawa pełna niespodzianek i swawoli.
W piątek 29 listopada odbyła się jak
co roku zabawa andrzejkowa dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej
im. J. Brzechwy w Nietkowicach. Nie
zabrakło zabaw przygotowanych dla
uczniów przez nauczycieli.
Dzieci łowiły „złote rybki”, budowały
wieże cukrowe, odgadywały tytuły swoich ulubionych bajek oraz sprawdzały
swoje umiejętności w rzucie do celu.

Razem bawiły się dzieci młodsze i starsze,
które miały również okazję tańczyć na
parkiecie w rytm szalonej muzyki.
Zmęczeni szaleństwem i zabawą mogliśmy wzmocnić swoje siły i posilić się
pysznymi słodyczami. Po zakończonej
zabawie, wszyscy w dobrych humorach
wróciliśmy do domu w oczekiwaniu na
następną tak przednią zabawę.
W. Wekwert
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Niech kolęda serca budzi...
Kacper, Melchior i Baltazar, Trzej Królowie, którzy przybyli obdarować narodzone
dzieciatko, są patronami pięknego, styczniowego dnia. My w tym czasie, choć
wolnym od pracy, nie próżnujemy: idziemy na mszę, znaczymy nasze domy kredą,
a także przychodzimy do małego Jezuska w darze ofiarując MU kolędę.
Paraﬁanie z Płotów i Zagórza dzień
6 stycznia uczcili uczestnicząc w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek przygotowanym
przez miejscową scholę „Zjednoczeni w
Duchu” wspierana przez zaprzyjaźnionego muzyka p. Tomasza.
Na kolędowaniu spotkały się rodziny

z dziećmi, które wtórowały scholii grą na
instrumentach: grzechotkach, kołatkach,
dzwonkach. Frekwencja dopisała.
Wszyscy wspólnie zaśpiewali tradycyjne kolędy i pastorałki, takie jak:
„Wśród nocnej ciszy”, „Gdy śliczna
Panna”, „Lulajże Jezuniu”, jak i mniej

PSP NIETKÓW

To był dobry rok
Przegląd i podsumowanie rocznego, szkolnego kalendarza, jaki zamknął się
wystawieniem spektaklu jasełkowego dla mieszkańców Nietkowa wygląda bardzo ambitnie. Podsumowując, 2013 - to był dobry rok dla naszej szkoły. Bogaty
w wydarzenia i bardzo pracowity dla wszystkich.
Dużo pracy i zaangażowania włożyli
zarówno nauczyciele jak i uczniowie naszej szkolnej społeczności aby pracując
nad podnoszeniem efektywności kształcenia – co jest głównym zadaniem szkoły,
pamiętać również o towarzyszących na
co dzień bodźcach zachęcających do
nauki. Szkoła nasza nie jest duża a ilość
przedsięwzięć realizowanych w każdym
miesiącu bardzo ambitna. Samorząd
szkolny dba o cykliczne imprezy, które na
stałe goszczą w szkolnym kalendarzu ale
ciągle pojawiają się nowe pomysły chętnie akceptowane przez naszych uczniów
i nauczycieli.
Wydarzenia szkolne można śledzić
na stronie internetowej. Prężnie działają w szkole liczne kółka i sekcje,
rozwijają talenty i zainteresowania.
Znakomicie rozwijają się zainteresowania muzyczne – zespoły szkolne
Rytm I Kanon pojawiały się na scenach
wielu przeglądów i festiwali zdoby-
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wając liczne sukcesy. Odkrywamy
na tym polu coraz więcej gwiazd.
Rozśpiewana młodzież chętnie koncertuje w szkole przy okazji zapraszając
naszych bliskich do jej odwiedzania.
Takich środowiskowych spotkań koncertowych jest w szkole wiele.
Liczne sukcesy w minionym roku
odnieśli zamiłowani artyści z uzdolnieniami do malowania i tworzenia
artystycznych wizji na wielu konkursach plastycznych na bardzo wysokich
szczeblach. Otwarta w szkole pracownia plastyczna - popularna gliniarnia
zyskuje coraz więcej sympatyków
zainspirowanych tworzeniem cudów
w glinie. Również ﬁlmowe trofea jakie
otrzymali nasi uczniowie– kolejny raz
z rzędu Nagroda Publiczności i pierwsze miejsce za film na Przeglądzie
Filmowym w Czerwieńsku świadczy
o dobrym rzemiośle ﬁlmowym jaki na
dobre zagościł w szkole.

znane: „Cieszmy się pod niebiosy:,
„Bosy pastuszek”.
Na zakończenie uczestnicy chwycili
się za ręce i odśpiewali utwór „Znak
pokoju”.
Kolędowanie przy żłóbku wprowadziło Nas w miły, świąteczny nastrój,
który towarzyszył nam do końca dnia.
Niestety, wszystko co miłe, szybko się
kończy…
Dziękujemy wszystkim za aktywne
uczestnictwo. Do zobaczenia i usłyszenia
za rok.
Patrycja Frączak

Silna grupa sportowców również
może się poszczycić licznymi osiągnięciami i wynikami. Nie sposób wymieniać
wszystkich sukcesów ale cieszymy się,
że nasi uczniowie je odnoszą w tak wielu
dziedzinach. Należy wspomnieć o ważnych zadaniach, jakie realizuje prężnie
działający w szkole wolontariat. Nauka
wrażliwości i chęci niesienia pomocy to
nie tylko coroczny sztab i koncerty ﬁnałowe WOŚP podczas których zbieramy
pieniądze dla Wielkiej Orkiestry. To również skrzętnie zbierane grosiki Ogólnopolskiej akcji „Góry Grosza”, pomoc dla
zwierząt ze schronisk, zbiórki nakrętek
na wózki dla niepełnosprawnych dzieci.
To również opieka nad zielonymi zakątkami naszej miejscowości, całoroczna
opieka nad starymi kasztanowcami
w ramach akcji „Ratujmy kasztanowce”
i inne mniejsze akcje, jakie pojawiają się
w ciągu roku.
Na co dzień uczniowie uczestniczą w licznych barwnych imprezach
– szkolne dni urozmaicane przez samorząd szkolny akcjami i happeningami.
W szkole zabawa niesie za sobą zawsze
wartość edukacyjną. Szczególnie mocno
stawiamy ostatnio na promocję zdrowia.
Hasło promocji zdrowia jest nie tylko
zdrowe dla wszystkich ale i chętnie
podejmowane przez uczniów w akcjach i działaniach. Szkoła przystąpiła

Grudzień w przedszkolu
Grudzień to miesiąc, w którym czas jakby nieco przyspieszał, a zarazem nabierał
innego wymiaru. Wokół nas rozbrzmiewały kolędy, piosenki o tematyce świątecznej, pojawiały się świąteczne dekoracje w oknach i na balkonach.
W grudniu intensywniej myśleliśmy o naszych bliskich, częściej się
uśmiechaliśmy. Im bliżej świąt, tym
więcej w nas życzliwości, empatii,
zrozumienia.
W naszym przedszkolu grudniowy
czas także zaczarował atmosferę. Dzieci
z radością stroiły choinki w swoich salach, śpiewały kolędy i piosenki o świętach. Odwiedziny Mikołaja wprawiły
wszystkich w wesoły nastrój zabawy,
śpiewu i tańca.
W czasie bożonarodzeniowym dzieci intensywniej rozwijały zdolności
plastyczne: pojawiały się błyszczące
bombki, choinki, ozdoby choinkowe
oraz ciekawe i niepowtarzalne postacie
Mikołaja.

W połowie grudnia, w obu budynkach Przedszkola, kusił wszystkich
odwiedzających niezwykły zapach
pieczonych przez dzieci pierników.
Słodki zapach miodu i przypraw korzennych przywoływał na myśl magiczne wspomnienia domu rodzinnego
i beztroskich chwil dzieciństwa. To,
co najbardziej wartościowe zagościło
w sercach naszych wychowanków:
potrzeba bliskości drugiego człowieka, współpracy, pomocy, wspólnego
spędzania czasu.
W ostatnim tygodniu przed świętami miała miejsce wspólna Wigilia.
Był koncert zespołu Małe Mazowsze,
szczere życzenia podczas dzielenia się
opłatkiem oraz niezwykła atmosfera,

do ogólnopolskiego programu Szkoła
w Ruchu. Organizujemy nie tylko rajdy
rowerowe, biegamy w Ogólnopolskiej
akcji „Polska Biega” a prawie połowa
naszych uczniów ambitnie od września
uczestniczy w programie nauki pływania w Zielonej Górze. Od kilku lat
systematycznie podejmujemy też naukę
i treningi udzielania pierwszej pomocy
aby wszyscy w naszej szkole czuli się
bezpiecznie. Ku uciesze dzieci, pojawiła
się też sekcja karate – za sprawą naszego
nowego nauczyciela –mistrza w tym
widowiskowym sporcie.
Dbamy o rozwój kultury i sztuki
z pasją. Częste wyjazdy na spektakle,
kulturalne wydarzenia Gościmy często
w szkole aktorów teatrów profilaktycznych, uczestniczymy w spektaklach
internetowych czy występach Filharmonii zielonogórskiej, po to, aby dać
młodzieży jeszcze szerszy kontakt ze
sztuką. Nauczyciele organizują ambitne wielodniowe wycieczki i zielone

szkoły w atrakcyjne i odległe miejsca.
Góry i morze, Kraków, Warszawa czy
Berlin to kierunki, które już przestały
dziwić. Doceniają to rodzice, bo przecież dla nauczycieli jest to ciężka praca
i odpowiedzialność jaką niesie za sobą
sprawowanie opieki nad młodzieżą
podczas takich wyjazdów. Pięknie rozwija się wieloletnia polsko-niemiecka
współpraca z miejscowością Klietz.
Na zaproszenie Burmistrza gościliśmy
tam podczas ferii przywożąc ze sobą
mnóstwo wspaniałych wrażeń. W tym
roku okoliczności i trudna sytuacja
powodziowa w Klietz spowodowała,
że gościliśmy tez grupę młodzieży
niemieckiej podczas wakacji w Czerwieńsku. Zarówno nauczyciele jak
i uczniowie wkładają mnóstwo bieżącej pracy nad podnoszeniem wyników
nauczania, co roku są one coraz lepsze.
Niezły wynik sprawdzianu szóstoklasistów zachęca do dalszych starań i poszukiwań pomysłów jakie realizować

która udzieliła się także dzieciom. Nie
zabrakło na niej tradycyjnych polskich
dań wigilijnych: pysznych pierogów
z kapustą i grzybami, barszczu i innych
wigilijnych specjałów. Zespół Małe
Mazowsze uświetnił także rozpoczęcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej
w Czerwieńsku.
Dzieciom czas bożonarodzeniowy
upłynął inaczej niż dorosłym. Dla nich to
magiczny czas, pełen radości i spokoju.
Niech taki pozostanie w ich sercach jak
najdłużej!
Wszystkim życzymy w Nowym Roku
jak najwięcej chwil oddechu, zatrzymania
się, spojrzenia na bliskich, uśmiechu i samych pogodnych dni!

można poza klasą aby te efekty były
jeszcze lepsze.
No i co tu dużo mówić, zmieniające
się oblicze szkoły i klas świadczy o tym,
że szkoła bogaci się systematycznie, zarówno w wyposażenie sal jak i pomoce
dydaktyczne. Wszystko bardzo ważne
dla naszych uczniów aby stworzyć miejsce sprzyjające pracy i twórczej aktywności. Można powiedzieć, mała szkoła
– duże kroki. Pragniemy podziękować
władzom samorządowym, radnym,
p. Burmistrzowi za troskę i współpracę w realizacji naszych oświatowych
zadań. Pracownikom ZEAO wraz
z p. Dyrektor D. Tomaszewską dziękujemy
za sprawne zarządzanie naszymi ﬁnansami
i sprzyjająca atmosferę współpracy. Nauczycielom, rodzicom oraz naszym wspaniałym uczniom życzę wielu pomyślnych
i radosnych dni w naszej szkole w Nowym
Roku. Oby był równie dobry i ambitny.
Dyrektor Szkoły
Beata Kłos-Wygas
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Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

INFORMACJE
Burmistrz Czerwieńska informuje, że na podstawie §14 ust. 1
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu
się ze sprawozdaniami z badań nr OL-LBŚ734/2013 z dnia
15.11.2013 r., nr OL-LMiP-997/2013 z dnia 15.11.2013 r., nr
DL.OAI.9051.593N.13, nr DL.OBŚ.9051.834.N.2013 z dnia
20.11.2013 r. i nr OL-LBŚ-780/2013 z dnia 05.12.2013r., próbek wody pobranych w dniu 12.11.2013 r. z indywidualnego
ujęcia wody PKP Czerwieńsk o produkcji >100≤1000 m3/d,
administrowanego przez „POMAK” Sp. z o.o. w Czerwieńsku
stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.
Analiza próbek wody o kodach OL-1035 i OL-1036 pobranych dnia 12.11.2013 r. zgodnie z protokołami pobrania próbek
wody do spożycia nr NS-HK-244/13 i nr NS-HK-ZG-244/13
wykazała, że woda w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym odpowiada wymaganiom
§2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. Nr 61, poz. 417 z poźn. zm.).
MPS
Burmistrz Czerwieńska informuje, że na podstawie §14 ust. 1
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.
Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr OL-LMiP-1063/2013 z dnia 29.11.2013 r.
i nr OL-LBŚ-813/2013 z dnia 13.12.2013 r., próbki wody pobranej w dniu 26.11.2013 r. z wodociągu publicznego Sudoł
o produkcji ≤100 m3/d, administrowanego przez „POMAK”
Sp. z o.o. w Czerwieńsku stwierdził przydatność wody do
spożycia przez ludzi.
Analiza próbki wody Nr OL-1097 pobranej dnia 26.11.2013 r.
zgodnie z protokołem pobrania próbek wody nr NS-HK-258/13
wykazała, że woda w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym odpowiada wymaganiom
§2 ust. 1 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r, Nr 61, poz. 417 ze zm.).
MPS
Zarząd KS „Piast” Czerwieńsk składa serdeczne
podziękowania za wsparcie ﬁrmie „Inblu” w Czerwieńsku,
„Ziel-Bruk Makarewicz” w Płotach, „LFC” w Czerwieńsku,
„Chata Polska” w Czerwieńsku, Pizzerii „Fenix”
w Czerwieńsku oraz wszystkim osobom indywidualnym, które
zechciały wspomóc nasz klub w postaci zakupu cegiełek.
W Nowym Roku życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, dużo
zdrowia oraz wytrwałości w realizacji zamierzonych celów.
Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd KS „Piast” Czerwieńsk
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Planowany od 01.01. do 31.12.2014r.
odbiór niesegregowanych odpadów
komunalnych z poszczególnych
miejscowości gminy Czerwieńsk
LASKI oraz NIETKÓW wg ulic
Kasprowicza, Kolejowa, T. Kościuszki (nr 10A, 151), Leśna, Ogrodowa,
Os. Boryń, Piaskowa, Pocztowa, Sportowa, Żwirowa (nr 1,3,4)
• 14, 28 stycznia • 11, 25 lutego • 11, 25 marca • 8, 22 kwietnia • 6, 20 maja
• 3, 17 czerwca • 1, 15, 29 lipca • 12, 26 sierpnia • 9, 23 września
• 7, 21 października • 4, 18 listopada • 2, 16, 30 grudnia
NIETKÓW wg ulic
T. Kościuszki, Krzywa, Kwiatowa, Os. Słoneczne, Parkowa, Przedszkolna, Strażacka, Żwirowa (nr 2)
• 7, 21 stycznia • 4, 18 lutego • 4, 18 marca • 1, 15, 29 kwietnia
• 13, 27 maja • 10, 24 czerwca • 8, 22 lipca • 5, 19 sierpnia
• 2, 16,30 września • 14, 28 października • 12, 25 listopada • 9, 23 grudnia
DOBRZĘCIN, WYSOKIE, WYSZYNA, ZAGÓRZE
• 7, 21 stycznia • 4, 18 lutego • 4, 18 marca • 1, 15, 29 kwietnia
• 13, 27 maja • 10, 24 czerwca • 8, 22 lipca • 5, 19 sierpnia
• 2, 16, 30 września • 14, 28 października • 12, 25 listopada • 9, 23 grudnia
LEŚNIÓW MAŁY, LEŚNIÓW WIELKI, SUDOŁ
• 3, 17, 31 stycznia • 14, 28 lutego • 14, 28 marca • 11, 25 kwietnia
• 9, 23 maja • 6, 20 czerwca • 4, 18 lipca • 1, 14, 29 sierpnia
• 12, 26 września • 10, 24 października • 7, 21 listopada • 5, 19 grudnia
BĘDÓW, BRÓDKI, NIETKOWICE, SYCOWICE
• 7, 21 stycznia • 4, 18 lutego • 4, 18 marca • 1, 15, 29 kwietnia
• 13, 27 maja • 10, 24 czerwca • 8, 22 lipca • 5, 19 sierpnia
• 2, 16, 30 września • 14, 28 października • 10, 25 listopada • 9, 23 grudnia
Czerwieńsk w każdy poniedziałek i wtorek za wyjątkiem dni wolnych od
pracy, kiedy to wywóz będzie realizowany 7, 8.01.2014., 22, 23.04.2014r.;
10, 12.11.2014r.
Płoty w każdy czwartek za wyjątkiem dni wolnych od pracy, kiedy to wywóz
będzie realizowany 30.04.2014r.; 18.06.2014r.; 24.12.2014r.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Czerwieńska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Czerwieńsku przy
ul. Zielonogórskiej 30 a, o powierzchni 87m2.
Cena wywoławcza 1m2 powierzchni wynosi 7,00 zł + VAT.
Przetarg odbędzie się 20 stycznia 2014 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25 pok. 102.
Wadium w wysokości 300 zł należy wpłacić do dnia przetargu w kasie tut. Urzędu do godz. 830.
Wadium zwraca się natychmiast po przetargu. Wadium
wpłacone przez osobę , która wygra przetarg zostanie zaliczone
na poczet ceny najmu, a w przypadku uchylania się przez tę
osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wynajmującego. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.
Informacje można uzyskać w Referacie GKiM Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku, tel. 327 85 65.
(M.O.)

Od śmieci
do surowców
Gmina stała się właścicielem wszystkich odpadów produkowanych na jej terenie. Odpady to cenne surowce, więc
musimy dbać o to, aby się nie zmarnowały – ale jak najlepiej
nam służyły.
Wprowadzenie nowego systemu oznacza przede wszystkim to, że wszyscy solidarnie płacimy za wywóz śmieci.
Dotychczas 30% Polaków nigdy nie płaciło za odbiór odpadów. Wyrzucali je do lasu, przydrożnych rowów, podrzucali
sąsiadom lub palili nimi w piecach. Koniec ze śmieciami
na gapę! Teraz wszyscy solidarnie jesteśmy objęci opłatą
za wywóz odpadów! Pamiętajmy tylko, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczamy od każdej
osoby faktycznie przebywającej w domu niezależnie od jej
zameldowania! Począwszy od małego dziecka do osoby
w podeszłym wieku! Na bieżąco prowadzone są kontrole
z urzędu w przypadkach nienależytego zgłoszenia ilości osób
w deklaracji „śmieciowej”!
Sortowanie śmieci się opłaca. Pamiętaj, jeśli będziesz segregować odpady zapłacisz niższą stawkę za ich wywóz. Regularne
sortowanie odpadów nie jest ani trudne, ani uciążliwe. Oto kilka
praktycznych porad, jak zorganizować segregację w domu:
- jeśli masz dużo miejsca (w zabudowie jednorodzinnej)
najwygodniejszym rozwiązaniem jest zamontowanie stojaka
na worki na różne frakcje,
- na mniejszych powierzchniach (w zabudowie wielorodzinnej – bloki) można ograniczyć ilość koszy (worków) do dwóch:
do jednego wrzucać odpady zmieszane a do drugiego wszystkie
te które nadają się do odzysku. Gdy pojemnik (worek) się zapełni
wyrzucić odpady do odpowiednich pojemników, pamiętając
o podziale na odpowiednie frakcje,
- zgniatać puszki, kartony, przed wrzuceniem do pojemnika,
worka,
- zgniatać butelki plastikowe (mogą być z nakrętką) przed
wrzuceniem do pojemnika, worka,
- opakowania podlegające segregacji nie muszą być dokładnie wymyte, wystarczy żeby nie były mocno zabrudzone, (nie
mogą zawierać swojej zawartości),
- mokry zatłuszczony papier nie nadaje się do segregacji.
Wrzucamy go do pojemnika ze zmieszanymi odpadami.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywa się dwa razy
w roku wg odrębnego harmonogramu, który podawany jest do
publicznej wiadomości.
Na terenie miasta Zielona Góra przy ul. Wrocławskiej
73 (wjazd od Raculi) i ul. Zjednoczenia 110C działają dwa
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługujące wszystkich mieszkańców miejscowości objętych
działalności Zielonogórskiego Związku Gmin w tym Gminy
Czerwieńsk. Do punktów selektywnego zbierania w godz. 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.

CO I GDZIE WRZUCAMY:
POJEMNIK/WOREK
NIEBIESKI NA
PAPIER
TU WRZUCAMY:
gazety, magazyny,
prospekty, katalogi,
zeszyty, książki,
zadrukowane kartki,
kartony, pudełka,
tekturę falistą, torby
i worki papierowe.
Opakowania kartonowe składaj przed
wrzuceniem!
NIE WRZUCAMY:
zabrudzonego,
zatłuszczonego, mokrego i zapleśniałego
papieru; kalki, papieru
lakierowanego, pergaminu, torebek
plastikowych, folii
aluminiowych, opakowań celofanowych,
zużytych ręczników
papierowych, faktur
i papieru faksowego.

POJEMNIK/WOREK
„DZWONY’ BIAŁY
ŻÓŁTY NA TWORZY- I ZIELONY NA SZKŁO
WA SZTUCZNE
(WORKI NA SZKŁO)
TU WRZUCAMY:
zgniecione - plastikowe butelki po napojach; butelki, pojemniki
po tzw. chemii gospodarczej, torebki po
zakupach (nie dotyczy
biodegradowalnych),
folie opakowaniowe,
zgniecione - puste
kartony po napojach,
mleku; kubeczki po jogurtach, śmietanie itp.;
artykuły gospodarstwa
domowego z plastiku,
puszki po konserwach, zgniecione
puszki aluminiowe po
napojach.
NIE WRZUCAMY:
puszek po farbach
i lakierach, obuwia,
styropianu, opakowań
po olejach i wyrobach
garmażeryjnych,
styropianowych naczyń jednorazowego
użytku.

Do „dzwonów” wrzucaj
tylko opakowania szklane ze szkła bezbarwnego lub kolorowego
– zgodnie z opisem na
pojemnikach;
Do dzwonów białych
– szkło bezbarwne,
Do dzwonów zielonych
– szkło kolorowe;
TU WRZUCAMY:
butelki szklane po napojach, słoiki po dżemach,
konserwach i przetworach bez zawartości
i nakrętek; szklanki,
kieliszki, wazony i inne
naczynia ze zwykłego
szkła.
NIE WYRZUCAMY:
szkła okiennego, szkła
samochodowego,
szkła zbrojonego,
luster, szkła kryształowego, porcelany,
fajansu, żarówek,
lamp jarzeniowych,
szkła nietłukącego
typu DURALEX,
ARCOROC itp.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości jednorodzinnych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uiszczać muszą kwartalnie do ostatniego dnia każdego drugiego
miesiąca kwartału tj.: do 28/29 lutego, 31 maja, 31 sierpnia,
30 listopada każdego roku. Natomiast właściciele – zarządcy
pozostałych nieruchomości opłatę tą uiszczać muszą do 15-go
dnia każdego miesiąca.
Opłat dokonujemy na przydzielone każdemu właścicielowi
– indywidualne konto lub w kasie „Zielonogórskiego Związku
Gmin”.
Pamiętajmy, że spalanie śmieci w domowych piecach grozi
chorobami układu oddechowego, a nawet nowotworami, jest
szczególnie groźne dla dzieci i alergików.
Dzięki uczciwej zbiórce odpadów komunalnych i ich segregacji będzie czystsze środowisko. Do tej pory aż 20% wszystkich
odpadów czyli około 2,5 mln ton traﬁało na nielegalne wysypiska - teraz to się zmieni.
Wszelkich informacji dotyczących gospodarki odpadami
można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku tel. 68/3278179 i „Zielonogórskim Związku Gmin” tel.
68/3229113.
Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej urzędu:
www.bip.czerwiensk.pl w zakładce Informacje o środowisku
– Gospodarka odpadami znajdują się wszelkie informacje na
temat gospodarki odpadami - umieszczono tam także między
innymi nowe harmonogramy zbiórki odpadów obowiązujące
w 2014 roku.
MPS
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Debatowało forum organizacji pozarządowych
Z inicjatywy lokalnych organizacji pozarządowych odbyła się 5 grudnia 2013 trójsektorowa debata, której tematem przewodnim było „Organizacje Pozarządowe dla
lokalnych społeczności”. Debata organizowana została dzięki wsparciu projektu
INQBES w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Lubuskiego Klastra III
Sektora a także Burmistrza Czerwieńska. Było to spotkanie otwarte dla wszystkich
osób i instytucji zainteresowanych funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.
W debacie wzięło udział 20 osób.
W toku debaty zgłoszono wiele różnorodnych problemów, które będą przyczynkiem do dalszej dyskusji na następnych
spotkaniach. Zgłoszone problemy można
podzielić na najważniejsze grupy:
1. Finanse – siedziby. Kłopoty z ﬁnansami, w tym brak lub zbyt małe środki
ﬁnansowe na działalność statutową ale
także zbyt małą wiedza na temat ich
pozyskiwania.
2. Komunikacja - Brak dotychczas
jasnego sposobu komunikowania się
organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym w tym także
brak pełnomocnika ds. organizacji
pozarządowych, w znacznym stopniu
utrudnia współpracę. Organizacje
widzą potrzebę zorganizowania się
w formie Forum Organizacji Pozarządowych jako reprezentacji tego śro-

dowiska oraz płaszczyzny współpracy
między nimi.
3. Zasoby ludzkie. Niestety jest to
problem większości organizacji, charakteryzuje się on wąską grupa liderów
i brak szerszego ich wsparcia wewnątrz
organizacji i małą aktywnością członków stowarzyszeń w realizacji działań
i projektów
4. Ekonomia Społeczna. Brak obecnie inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej, która może być elementem walki
z bezrobociem.
5. Współpraca. Potrzebna jest ściślejsza współpraca organizacji z terenu
naszej Gminy jak też sąsiednich Gmin.
Stworzenie Forum Organizacji Pozarządowych w znacznym stopniu przyczyni
się do wyznaczenia wspólnych celów
(będą podejmowane wspólne działania or-

ganizacji), a także powstania możliwości
promowania inicjatyw społecznych – we
współpracy z jednostkami samorządu
terytorialnego.
W najbliższej przyszłości organizacje zamierzają nawiązać współpracę
w zakresie stworzenia rocznego planu
działań NGO (publikujemy go poniżej),
także organizacji ogólnopolskiej imprezy
turystycznej i promocja miejscowych
walorów turystycznych, oznakowania
obiektów i szlaków turystycznych,
działań skierowanych dla grupy 60 plus,
wspólne organizowanie imprez krajoznawczych, wspólna ich promocja a także
promowanie, produktów turystycznych
promujących Gminę i region.
W najbliższym czasie na stronie internetowej Gminy, ma powstać zakładka
dotycząca organizacji pozarządowych.
Będą tam wyszczególnione wszystkie
organizacja z terenu Gminy, wspólny
kalendarz działań a także informacje
o Forum Organizacji Pozarządowych. Na
zakończenie debaty wszyscy obecni wyrazili potrzebę kolejnych spotkań i debat
tematycznych.
Ryszard Napierała

Socjalny internet dla
mieszkańców Gminy Czerwieńsk
W odpowiedzi na pytania mieszkańców Gminy dot. możliwości
korzystania z tzw. socjalnego dostępu do internetu o obniżonych
parametrach powstałego w ramach realizacji projektu pn.: „Internet
dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk-przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu” Gmina Czerwieńsk informuje, że został złożony do
Urzędu Komunikacji Elektronicznej wniosek jednostki samorządu
terytorialnego o uzyskanie zgody Prezesa UKE na świadczenie usługi dostępu do internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę
niższą niż cena rynkowa. W związku z wszczęciem postępowania
administracyjnego przez Prezesa UKE na chwilę obecną Gmina nie
ma możliwości udostępnienia wybudowanej infrastruktury dostępowej
do szerokopasmowego internetu mieszkańcom Gminy nie biorącym
udziału w przedmiotowym projekcie. Dopiero w momencie wyrażenia
zgody przez Prezesa UKE Gmina świadczyć będzie powszechną usługę
dostępu do tzw. socjalnego internetu. O tym fakcie zostaną Państwo
powiadomieni.
Poniżej zawiadomienie Prezesa UKE o wszczęciu postępowania
w przedmiotowej sprawie.
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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Kalendarz imprez - 2014
Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Czerwieńsk
23 marca - Rozpoczęcie sezonu turystycznego (Czerwieńskie
Towarzystwo Turystyczne)
12 kwietnia - WIOSENNY FESTIWAL TAŃCA (Stowarzyszenie Taneczne „HIT”)
26 kwietnia - Jorge Cross (Klub biegacza „RONIN”)
26-27 kwietnia - Odrzańska wiosna bunkrowa (Stowarzyszenie
Turystyczno-Motrowe ODRA CZERWIEŃSK)
1-4 maja - Rajd pieszy w Beskidach (Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne)
10-11 maja - III piknik forteczny (Stowarzyszenie TurystycznoMotrowe ODRA CZERWIEŃSK)
10-11 maja - Ogólnopolski Zlot Turystyczny (Czerwieńskie
Towarzystwo Turystyczne)
11 maja - Sulima Rowery MTB - (Klub biegacza „RONIN”,
Hala Sportowa Lubuszanka)
23-25 maja - XV Polsko-Niemiecki Familijny Rajd Rowerowy
(Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne)
7-8 czerwca - Dni otwarte skansenu fortyﬁkacyjnego (Stowarzyszenie Turystyczno-Motrowe ODRA CZERWIEŃSK)
19-22 czerwca - Izery (Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne)
28-29 czerwca - Impreza rowerowo-kajakowa - Gorzyca (Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne)
4-6 lipca - Pieszy Rajd po Górach Stołowych (Czerwieńskie
Towarzystwo Turystyczne)
12-13 lipca - Spływ Kajakowy (Czerwieńskie Towarzystwo
Turystyczne)
14-25 lipca - Rajd rowerowy Elbląg-Giżycko (Czerwieńskie
Towarzystwo Turystyczne)
02-09 sierpnia - Uroki Bieszczadów-pieszy rajd (Czerwieńskie
Towarzystwo Turystyczne)
2-3 sierpnia - Dni otwarte skansenu fortyﬁkacyjnego (Stowarzyszenie Turystyczno-Motrowe ODRA CZERWIEŃSK)
10 sierpnia - MTB Wilcza Klub biegacza „RONIN
10-11 sierpnia - Spływ kajakowy (Czerwieńskie Towarzystwo
Turystyczne)
17-24 sierpnia - Szlakiem Rothenburgów (Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne)
18-25 sierpnia - Szwajcaria -Alpejski Ren (Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne)

29-31 sierpnia - Rajd pieszy po Górach Izerskich (Czerwieńskie
Towarzystwo Turystyczne)
6-7 września - Dni otwarte skansenu fortyﬁkacyjnego (Stowarzyszenie Turystyczno-Motrowe ODRA CZERWIEŃSK)
2-5 października - Rajd pieszy-Beskid Śląski (Czerwieńskie
Towarzystwo Turystyczne)
4-5 października - Dni otwarte skansenu fortyﬁkacyjnego (Stowarzyszenie Turystyczno-Motrowe ODRA CZERWIEŃSK)
25-26 października - Odrzańska jesień bunkrowa (Stowarzyszenie Turystyczno-Motrowe ODRA CZERWIEŃSK)
6 grudnia - Mikołajowy Turniej Tańca Stowarzyszenie Taneczne „HIT”
Zajęcia cykliczne.
• Stowarzyszenie Turystyczno-Motrowe
„ODRA–CZERWIEŃSK”
Lekcje żywej historii - Zwiedzanie skansenu przez zorganizowane grupy ze szkół i organizacji społecznych. Oprawa naszej
grupy rekonstrukcji historycznej.
• Stowarzyszenie Taneczne „HIT”
- kontynuacja treningów tanecznych w Czerwieńsku i Nietkowie.
Oprócz w/w kontynuacja warsztatów oraz zajęć tanecznych na
terenie naszego Powiatu:
- Łężyca, Nowy Kisielin, Racula, Babimost, Kalsk, Sulechów
oraz tam gdzie uda nam się pozyskać wsparcie na realizację
zadań publicznych organizowane przez samorządy.
- obóz taneczny (wakacje)
- udział w przeglądach i turniejach tanecznych
• Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne
Niedzielne wycieczki piesze lub rowerowe - w każdą niedzielę
o godz. 11.00 przy kortach tenisowych w Czerwieńsku
Akademia Nordic Walking Cykliczne spotkania z instruktorami
Nordic Walking ze szkoleniem.
„Spacery z kijkami” w każdy poniedziałek, środę i piątek.
Zbiórka przy tamie na zbiorniku o 18.00.
Wytyczanie i znakowanie lokalnych i regionalnych tras rowerowych - Udział we wspólnych z innymi stowarzyszeniami
projektach budujących sieć ścieżek rowerowych.
Aktywizacja 60+ Projekty aktywizujące grupę wiekową 60+.

STIMO WIST – wsparcie i ierwis techniczny
Gmina Czerwieńsk przypomina
o uruchomionym dla Beneficjentów
Ostatecznych projektu pn.: „Internet dla
mieszkańców Gminy Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

centrum serwisowym - centrum pomocy
i wsparcia technicznego w przypadku
awarii otrzymanego sprzętu komputerowego lub braku dostępu do internetu.
Centrum serwisowe STIMO WIST

dostępne jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 20:00 pod nr tel.:
68 411 38 85, 607 310 363, adres e-mail:
wist@stimo.pl
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”
nr 258 • 01.2014

U NAS

17

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
Czas oczekiwania na Boże Narodzenie umilił nam SZKOLNY KONKURS
PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. Wszyscy
znamy i chętnie śpiewamy kolędy, ale
oprócz nich jest wiele wspaniałych i
wesołych utworów, o których trochę
zapomnieliśmy. Z pomocą rodziców i
dziadków odkurzyliśmy niektóre wpadające w ucho melodie. Artyści zaprezentowali różnorodne wykonania. Niektórzy
śpiewali akapella, akompaniowali sobie
sami lub wykorzystali podkłady z płyty.
Bardzo ciepło przyjęliśmy niezwykły duet
wnuczki Hani Tomiak i jej cudownej
babci grającej na akordeonie – szkoda,
że takie obrazki widujemy coraz rzadziej.
Wszyscy wprawiliśmy się w naprawdę
świąteczną, radosną atmosferę. Najtrudniejsze zadanie miało jednak jury, które
musiało przyznać nagrody. Najwyżej
oceniono Hanię i jej babcię (klasy I-III),
a w grupie starszej Jakuba Bończyka
oraz Paulinę Strzelczyk. Drugie miejsce
wyśpiewali Szymon Mielczarek i Leon
Komar w specjalnie na tę okazję napisanym „numerze rockowym” oraz duet
Alicja Szymańska i Paulina Strzelczyk,
a także Julianna Grysiewicz. Na trzeciej
pozycji uplasowały się Daria Zawadzka
z Wiktorią Markowską oraz Paulina
Dwornicka i Martyna Warszawska.
Gratulujemy zwycięzcom, ale uważamy,
że wszyscy byli wygrani, czego dowodem były gromkie brawa po każdym
utworze.

Sport szkolny
W listopadzie Szkoła Podstawowa
w Czerwieńsku była organizatorem
gminnych rozgrywek w piłkę ręczną
dziewcząt i chłopców. Zawody odbyły się w hali sportowej „Lubuszanka”. Mecze były bardzo wyrównane,
a zawodnicy walczyli do ostatnich
chwil o zwycięstwo.
Wśród dziewcząt I miejsce zajęła
drużyna z Czerwieńska a wśród
chłopców I miejsce wywalczył zespół z Nietkowa. I to uczniowie tych
szkół będą reprezentować gminę
Czerwieńsk na wyższym szczeblu
rozgrywek.
B. Oleszek, D. Siemaszko

18

nr 258 • 01.2014

U NAS

Ostatni dzień przed feriami świątecznymi był naprawdę niezwykły. Najpierw
spotkaliśmy się na spektaklu znanego
nam już od kilku lat pana Stanisława
Sielickiego. Jak zwykle zabrał nas w
cudowną podróż w zamierzchłe czasy
i odległe, tajemnicze miejsca. Przypomnieliśmy sobie co zawdzięczamy
sławnym odkrywcom oraz co łączy, a
co dzieli ludzi na całym świecie. Uwielbiamy spotkania z panem Stanisławem,
który potraﬁ zainteresować nawet najbardziej wybrednych uczniów, łączy naukę
z zabawą i co ważne panuje nad nami
wszystkimi. Po pełnym wrażeń spotkaniu
udaliśmy się do klas, aby wspólnie przygotować się do Wigilii. Razem zajęliśmy
się przygotowaniem stołów – było sianko
i białe obrusy. Rodzice pomogli nam w
przygotowaniu smakołyków – królowały
uszka, barszcz, krokiety oraz oczywiście
mnóstwo słodyczy. Jednak jak nakazuje
tradycja uroczystość rozpoczęliśmy od
łamania się opłatkiem i składania życzeń- niektórym łezka zakręciła się w
oku ze wzruszenia. Potem zasiedliśmy
do stołu, przy którym gawędziliśmy, opowiadaliśmy o wigilijnych zwyczajach w
naszych domach. Byliśmy inni niż zwykle- eleganccy, uroczyści, mili jak jedna
wielka rodzina. Nie mogło oczywiście
zabraknąć wspólnego kolędowania, ale
najwięcej emocji i radości przysporzyła
nam wizyta starszego, miłego gościa z
siwą brodą, który przydźwigał ze sobą

worki z prezentami. W dobrych nastrojach udaliśmy się na ferie.
Świąteczny nastrój panował u nas
także po powrocie do szkoły. Przygotowywaliśmy się do kolejnego ważnego
wydarzenia. Już po raz drugi zaprosiliśmy
całą społeczność naszego miasteczka
do wspólnego kolędowania. Naszym
zadaniem było przygotować przebrania zgodnie z tradycją – warto było się
postarać, gdyż najbardziej pomysłowa
klasa miała zostać nagrodzona. Po trzech
lekcjach stworzyliśmy barwny korowód,
w którym pojawiły się aniołki, pasterze,
królowie, diabły, kostuchy i inne postaci.
Na czele z wirującą gwiazdą i dostojnym
wielbłądem dotarliśmy pod Ratusz, gdzie
oczekiwali nas włodarze miasta i mieszkańcy. Niespodziewanie zaroiło się od
kolorowych koron, które przygotowaliśmy dla uczestników. Tradycji stało się
zadość – były noworoczne życzenia,
wspólne śpiewanie kolęd no i oczywiście słodycze dla kolędników. Chociaż
pogoda nie była dla nas łaskawa, było
magicznie, bo oto staropolska tradycja
połączyła w jednym miejscu młodych
i starszych, rządzących i rządzonych,
samotnych i tych nieustannie będących
w biegu. Zatrzymaliśmy się na chwilę,
aby złożyć sobie życzenia i uwierzyć, że
spełnią się wszystkie – czego życzymy
całej naszej małej społeczności.
Beata Kaszewska

Wieści z hali
Hala sportowa „Lubuszanka” wraz
z zielonogórskim UKP była organizatorem „X Turnieju Gwiazdkowego Lubuszanka UKP Cup 2013” w halowej piłce
nożnej. 14 grudnia do rywalizacji stanęło
10 zespołów dziesięcioletnich piłkarzy:
Śląsk Wrocław, Lider Swarzędz, BSV
Cottbus, Miedź Legnica, UKP I Zielona
Góra, SV Trebendorf, UKP II Zielona
Góra, Piast Czerwieńsk, Arka Nowa Sól
i AP Falubaz. To doborowe i międzynarodowe towarzystwo rozegrało łącznie
27 pojedynków, zatem kibice, trenerzy,
rodzice mieli co oglądać. Często przyjechali z daleka; drużyny liczyły po 12
zawodników – przez halę przewinęła
się pokaźna grupa ludzi. We wszystkich
pojedynkach padło 140 goli.

A wyniki? Rywalizację wygrał Śląsk
Wrocław, II miejsce zajął Lider Swarzędz,
III miejsce przypadło Falubazowi a IV-te
Miedzi Legnica. Najlepszym bramkarzem
okazał się Bruno Norkiewicz (Swarzędz),

VIII Mikołajkowy Turniej Tańca
W hali sportowej Lubuszanka w Czerwieńsku odbył się 7 grudnia 2013 r. tradycyjny,
ósmy już, Mikołajkowy Festiwal Tańca. Imprezę tę zorganizowało Stowarzyszenie
Taneczne HIT działające od kilkunastu lat na terenie gmin Czerwieńsk, Zielona
Góra i Sulechów.
W festiwalu wzięło udział ponad 300
uczestników. Formacje taneczne zaprezentowały się w choreograﬁach, obejmujących
kilka stylów tanecznych: Hip-Hop, Disco
Dance, Ragga oraz House i były oceniane
w dwóch kategoriach tanecznych:
Dzieci młodsze kategoria mini mini
1 miejsce – Sulechów
2 miejsce – Nietków
3 miejsce – Nowy Kisielin
wyróżnienie – Babimost
Kategoria starsze formacje – tu jury
wyłoniło czterech finalistów z trzynastu
grup tanecznych

1 miejsce – Sulechów
2 miejsce – Czerwieńsk
3 miejsce – Nowy Kisielin
wyróżnienie – Łężyca
Mikołajkowy Festiwal Tańca zakończył się ogromnym sukcesem, trybuny
pękały w szwach, wszyscy uczestnicy
otrzymali medale i dyplomy, a najlepsze
formacje puchary. Stowarzyszenie już
zaczęło przygotowywać grupy taneczne
na podobną imprezę, która odbędzie się
w kwietniu 2014 r.
Jak co roku z pomocą Urzędu Gminy
i Miasta Czerwieńsk, Gminy Zielona

najlepszym strzelcem Kamil Olek
(Wrocław) a najlepszym zawodnikiem
Grzegorz Zawadzki (Legnica).
Zawody odbyły się pod patronatem
burmistrza Czerwieńska Piotra Iwanusa
a organizację wspierali członkowie UPK
- prezes Tomasz Zawistowski, dyrektor
Izabela Uracz i trener Mirosław Kasprzak. Organizatorzy serdecznie dziękują za zaangażowanie rodzicom zawodników i za wsparcie sponsorom – ﬁrmie
INBLU i czerwieńskiemu ABC.
Najbliższe imprezy sportowe, jakie
odbędą się w „Lubuszance” to XIX
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej (17, 18 i 19 I),

XI Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców
(25 I), Turniej Piłki Nożnej Orlików
(rocznik 2003 i młodsi – 26 I) oraz XIII
Mistrzostwa Województwa Lubuskiego
Oldboy’s (1, 8, 9, 15 II).
A co ta u miłośników biegania? W XI
Półmaratonie Świętych Mikołajów (8
XII w Toruniu) Jacek Jędro (Ronin
Czerwieńsk) był 175 w kategorii M45
z czasem 2:15:11 a Michał Kowalski
(Michnet Ronin Czerwieńsk) 143 w M35
(1:46:23). W obowiązkowym stroju Mikołaja na starcie stanęło ponad 4 tysiące
biegaczy.
W IX Biegu Wigilijnym „Od zmierz-

Góra, Kierownictwa Hali Sportowej
Lubuszanka – Lubomira Rotko i całej obsługi oraz osób zaangażowanych
w działalność stowarzyszenia impreza
zakończyła się pełnym sukcesem, za co
dziękujemy z całego serca!
Hanna Barska

chu do świtu” (20/21 XII w Kaliszu) Szymon Pyrka zajął V miejsce z wynikiem
110 km. W zawodach sklasyfikowano
90 zawodników, z których 9 osiągnęło
pułap 100 km. Zwycięzca przebiegł ich
aż 140...
D. Grześkowiak
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Kolędowanie przy ratuszu

