W poszukiwaniu

talentów...

czytaj str. 5

w lutym
04.02. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z autorami przygotowującymi monografię Czerwieńska. Publikacja powstaje
w zespole historyków, który tworzą: dr Przemysław Bartkowiak,
Jacek Gębicki, dr Przemysław Góralczyk, dr Daniel Koteluk
i dr Dawid Kotlarek. Opiekę naukową nad zespołem sprawuje
prof. Tomasz Nodzyński.
05.02. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Wicemarszałkiem Bogdanem
Nowakiem. Tematem spotkania było wydłużenie czasu pracy
promów na Odrze.
06.02. – w Urzędzie Miejskim w Zielonej Górze odbyło się
spotkanie poświęcone gospodarce niskoemisyjnej. W spotkaniu
uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
06.02 – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było min.: przygotowanie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej w 2013
roku; analiza realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2013 rok.
06.02. – w Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku
obradowała Gminna Rada Sportu. W posiedzeniu uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
07.02. – Burmistrz Piotr Iwanus wziął udział w walnym
zgromadzeniu Zielonogórskiego Związku Gmin.
10.02. – w świetlicy wiejskiej w Sycowicach odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone promocji książki Cezarego Wocha
- „Drogi do domu …” zawierającej wspomnienia mieszkańców
Zaodrza. Publikacja została wydana przez Gminę Czerwieńsk
i była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4 Lider Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.

12.02. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było
min.: wypracowanie opinii do projektów uchwał; przyjęcie
sprawozdania z działalności Komisji za 2013 r.; Obrona Cywilna
i działalność zespołu ds. reagowania kryzysowego.
13.02. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad komisji było min.: rozpatrzenie informacji
o kwartalnym wykonaniu budżetu gminy w tym kwoty nadwyżki / deficytu oraz udzielonych umorzeniach nie podatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2013 r.; ocena
zadań zrealizowanych przez sołectwa w ramach funduszu
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sołeckiego w 2013 r.; wypracowanie opinii do projektów
uchwał.
13.02. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się posiedzenie
Kapituły, która przyznaje tytuły „Honorowy Obywatel Gminy
i Miasta Czerwieńsk”. Członkowie kapituły pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie tego tytułu dla Eriki Schirmer
- obywatelki Niemiec. Erika Schirmer urodziła się w Nietkowie
w 1926 r. Od blisko 50 lat pisze i komponuje piosenki dla dzieci
oraz zajmuje się sztuką wycinanki. Jej prace ukazały się w wielu
renomowanych wydawnictwach.
14.02. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji
było min.: analiza planów i działań w zakresie pozyskiwania terenów pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe w gminie
Czerwieńsk; informacja nt. inwestycji na kanale Zimny Potok
w Laskach i Nietkowie; wypracowanie opinii do projektów
uchwał.
20.02. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyły kolejne negocjacje w sprawie dodatkowych pieniędzy na
rozwój dwóch lubuskich metropolii. Chodzi o projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), jakie
w najbliższych latach Gorzów i Zielona Góra będą realizować
z przyległymi gminami. Lubuskie dostało na ten cel ponad 66
mln euro. Gminę Czerwieńsk reprezentował Burmistrz Piotr
Iwanus.
20.02. - w zielonogórskiej Palmiarni Burmistrz Piotr Iwanus
odebrał KRYSZTAŁOWY HIT 2013. Tytuł został przyznany
za dynamiczny rozwój Gminy Czerwieńsk poprzez pozyskiwane zewnętrznych środków finansowych, realizacji licznych
projektów ze szczególnym uwzględnieniem projektu „Internet
dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.
24.02. – w Nowej Soli odbyła się IV konferencja z cyklu:
Perspektywa finansowa 2014-2020, pn. „Instrumenty polityki
spójności, jako narzędzia wsparcia dla regionu”. W konferencji
uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
26.02. – odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie
zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014;
w sprawie wyodrębnienia środków funduszu sołeckiego; w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Czerwieńsk w 2014 roku; w sprawie zmian siedzib obwodowych
komisji wyborczych; w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Czerwieńsk; w sprawie zawarcia
przez Gminę Czerwieńsk wspólnie z gminami: Siedlisko, Otyń,
Sulechów, Zielona Góra, Nowa Sól, Krosno Odrzańskie, Cybinka,
Górzyca, Kostrzyn nad Odrą umowy Partnerskiej z Gminą
Nowa Sól – Miasto, w sprawie powierzenia przez gminę: Siedlisko, Nowa Sól, Otyń, Sulechów, Zielona Góra, Czerwieńsk,
Krosno Odrzańskie, Cybinka, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą
Gminie Nowa Sól – Miasto zadań publicznych.
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Co słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: No to mamy przedwiośnie, a sądząc po temperaturach
w dzień, to właściwie wiosnę. Dyżurnym
tematem tego okresu bywają drogi, bo
zwykle topniejący śnieg odsłania nie
tylko ukryte pod nim śmieci, ale także
uszkodzenia nawierzchni. Tegoroczna
zima raczej łaskawie się z nami obeszła,
prawda?
P.I.: Faktycznie, w tym roku walka ze
skutkami zimy przeniosła się za ocean.
Śniegu było jak na lekarstwo, ale to
nie oznacza, że drogi nie wymagają
naprawy. Jak Pan zapewne widział na
Zielonogórskiej trwa właśnie wymiana
krawężników betonowych, które po latach eksploatacji uległy już zniszczeniu.
Zresztą stosowany wówczas materiał
nie zapewniał wieloletniej odporności
na warunki atmosferyczne. Dzisiaj dzięki nowej technologii te krawężniki będą
znacznie bardziej trwałe. To oczywiście
problem ZDW, bo ta droga nie należy
do gminy. Naszym problemem jest
oczywiście czystość wokół. Te prace
realizujemy na bieżąco. Pozyskaliśmy
w ramach robót publicznych dziewięć
etatów na pół roku, a prawdopodobnie
uda nam się jeszcze zwiększyć tę ilość,
więc pracowników dbających o estetykę naszych miejscowości nie powinno
zabraknąć. W zakresie utrzymania
właściwego stanu dróg naszym problemem jest też naprawa drogi gminnej
z Nietkowic do Sycowic, która znów
została porozjeżdżana przez ciężarówki
i trzeba poprawić jej przejezdność. Niestety ﬁnansowanie takich przedsięwzięć
jak remonty bieżące dróg lokalnych ze
środków np. PROW nie było możliwe.
Samorządy zwracały na to uwagę podczas konsultowania programu w nowej
perspektywie na lata 2014-2020. Te
postulaty zostały uwzględnione w poprawionym projekcie programu i środki
na remonty dróg oraz podstawowe
usługi dla ludności znajdą się w tym
dokumencie. Sądzę, że we wrześniu
br. zostanie on wdrożony do realizacji,
więc będzie nam łatwiej realizować
takie zadania.
A.S.: A co z zapowiadaną budową drogi
omijającej Wysokie?

P.I.: Prace są w toku. Ta droga z Czerwieńska do Zielonej Góry (od nowego przejazdu kolejowego do Łężyc)
znacznie uprości i skróci dojazd, nie
mówiąc już o podniesieniu poziomu
bezpieczeństwa. Obecnie stan zaawansowania realizacji tego projektu jest następujący: pas drogi został wydzielony
z zasobów leśnych. Trwa wytyczanie
drogi, a wyrówniarka niweluje teren
zgodnie z projektem i pozwoleniem na
budowę. W związku z trwającą obecnie
modernizacją Trasy Północnej staramy
się również o pozyskanie tzw. frezu,
który usuwany jest z remontowanej
nawierzchni, a nam bardzo by się przydał do utwardzenia budowanej przez
nas drogi. Nie jest to łatwe, ponieważ
miasto ma również pomysły na wykorzystanie tego materiału, ale ponieważ
zrywany jest spory odcinek trasy, mamy
nadzieję na pozyskanie choćby części
tego materiału.
A.S.: Skoro rozpoczęliśmy od tematu
wiosennego, to jak wygląda sytuacja
z zagospodarowaniem zbiornika retencyjnego na funkcję rekreacyjną.
Miały być ścieżki, mostek, jakaś infrastruktura...
P.I.: Aby realnie można było wejść
na ten teren z pracami i rozpocząć
praktyczne działania potrzebny jest
dokument, uprawniający gminę do
zarządzania tym terenem. Nie możemy
się stać właścicielem tego akwenu,
ponieważ nie ma takiej możliwości
prawnej. Wody płynące są własnością
Skarbu Państwa. Znaleźliśmy więc inną
formułę. Do końca marca uzgodniona
zostanie z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych treść umowy użyczenia
gminie tego zbiornika. Formalnie więc
dopiero wtedy będziemy mogli tam
dokonywać jakichkolwiek działań.
Powiedziałem formalnie, ponieważ
nie czekając na dopełnienie tych formalności, już 17 marca rozstrzygniemy przetarg na budowę tego mostku,
który pozwoli obejść zbiornik dookoła. Ponieważ wykonanie elementów
konstrukcyjnych musi trwać to myślę,
że wszystkie formalności związane
z użyczeniem zbiornika do tego czasu

będą również załatwione i będzie można
wejść na teren z montażem. Jego koszt
w 55% został sﬁnansowany ze środków
pozabudżetowych. Mostek będzie miał
17 mb długości, więc będzie trzeba
na krótko spuścić wodę, żeby można
było zabetonować podpory. Sądzę, że
mostek w maju powinien być gotowy.
Później oczywiście podejmiemy kolejne
prace zagospodarowujące teren wokół
zbiornika – jakieś miejsca wypoczynku,
ławeczki stoliki itp.
A.S.: Widziałem już w Zielonej Górze
bilbord promujący program „Odra dla
turystów 2020”. czy ten program nas
też obejmie? W końcu jesteśmy gminą
nadodrzańską?
P.I.: Oczywiście. Chociaż jego realizacja była zagrożona, ponieważ rząd
chciał obciąć środki na regulację Odry
z obiecanych 509 mln do 90 mln zł. Na
szczęście udało się te środki obronić
i Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej za
te środki zobowiązał się do takiego stanu
regulacji rzeki, aby uzyskała drugi i trzeci poziom żeglowności. Ten projekt to
porozumienie 10 samorządów naszego
województwa, obejmujący zasięgiem
tereny naddorzańskie od Siedliska po
Kostrzyn. W ramach projektu co 10
- 12 km powstaną przystanie rzeczne,
do których będą mogły przybijać nie
tylko dwa wycieczkowe statki „Zeﬁr”
i „Laguna”, ale także inne środki pływające, które będą korzystać z żeglugi.
W połowie przyszłego roku powinna
być gotowa również przystań w Nietkowie. Pieniądze na jej budowę pochodzić
będą w 99% ze środków pozabudżetowych. Taki port (ze względu na rodzaj
infrastruktury formalnie nie nazywa się
portem, tylko przystanią) to również
wyzwanie dla gminy i być może miejscowego biznesu. Trzeba będzie bowiem
przygotować teren pod infrastrukturę
gastronomiczną i rekreacyjną, dojazd
do portu itp. Jeśli projekt się powiedzie,
jeśli powstaną punkty gastronomiczne,
punkty obsługi turystów, to wpłynie
oczywiście na ożywienie gospodarcze.
Tworzy się szansa, czy zostanie wykorzystanaa, zależy od przedsiębiorczości
mieszkańców.
A.S.: Cóż, wypada tylko życzyć, aby ten
projekt się ziścił i otworzył nasza gminę
na tego rodzaju atrakcje turystyczne obok
wędkarstwa, historycznych budowli militarnych, czy infrastruktury sportowej.
Dziękuję za rozmowę i do spotkania za
miesiąc.
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O dotrzymywaniu słowa
W historii samorządności znajdziemy wiele przykładów tzw. umów dżentelmeńskich,
czy porozumień. Wiele z nich stanowi podstawę współpracy pomiędzy organami
władzy lokalnej i wpływa korzystnie na realizację zadań stojących przed samorządem. Stąd radni Rady Miejskiej w Czerwieńsku jak „dobrą monetę” przyjęli
propozycję Burmistrza Czerwieńska zawarcia takiej właśnie umowy dżentelmeńskiej
w trudnej sytuacji finansowej naszej gminy.
Burmistrz poprosił radnych komisji
społecznej, aby przyjęte przez nich poprawki do budżetu na 2014 rok były w
całości (razem 12 punktów) wprowadzone przez niego na sesji w lutym poprzez
zmianę do budżetu Gminy Czerwieńsk na
rok 2014. Miało to ułatwić trwające już
rozmowy gminy z bankiem, związane z
restrukturyzacją zadłużenia. Przewodniczący Rady Miejskiej poparł Burmistrza,
co w ocenie radnych uwiarygodniło prośbę organu wykonawczego.
W lutym jednak tych poprawek Burmistrz nie ujął w swojej propozycji zmian
do budżetu… Próby wyjaśnienia sytuacji
pokazały prawdziwe oblicze „zagrywki”
Burmistrza. Rozpoczął on swoistą pracę

nad udowodnieniem, że nagle - w styczniu
- pieniądze są bardzo potrzebne na inwestycje i remonty w oświacie gminnej. Przesłał
radnym pismo w tej sprawie. Radni zrobili
to, co robią od dawna - dokładnie je przeanalizowali. W efekcie tej analizy okazało
się, że pismo jest słabo przygotowane, a
użyta argumentacja wątpliwa. Do rangi kuriozum urasta posługiwanie się uchyloną 5
lat temu uchwałą Rady Miejskiej, zaś „pilne
potrzeby placówek” to znane i zgłaszane od
wielu lat problemy szkół podstawowych
potwierdzone protokołami Sanepidu lub
Straży Pożarnej. Te „nagłe” wydatki mogły
być przez organ wykonawczy ujęte podczas
przygotowania budżetu na 2014 rok, a nawet dwa, trzy lata wcześniej…

„Wspólnie w działaniu”
W ramach projektu odbyły się pierwsze szkolenia i warsztaty. Przed warsztatami
Leszek Masklak – w projekcie specjalista ds. merytorycznych przedstawił ogólne
założenia projektu oraz planowane działania.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości współpracy jednostek
samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych między innymi w zakresie
tworzenia polityk publicznych oraz rozbudowy infrastruktury służącej aktywności
społecznej w naszej Gminie.
W tym celu utworzone zostało Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich,
które zostało umieszczone w Czerwieńsku
(w budynku byłego Banku BZWBK).
Oﬁcjalne i uroczyste otwarcie Centrum nastąpi w dniu 27.03.2014 o godzinie
15.00. Na powyższe otwarcie zapraszamy
wszystkie organizacje pozarządowe oraz
mieszkańców Gminy.
Zatrudniony został także Animator
– wspierający organizacje merytorycznie
(animowanie, wspieranie nowych inicjatyw,
pomoc w kontaktach z administracją i biznesem, wsparcie organizacji, udostępnianie
sprzętu). Animatorem na teren Gminy Czerwieńsk został Ryszard Napierała.
W ramach projektu zaplanowane są
także szkolenia i doradztwo z zakresu:
- prawa
- księgowości
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- pozyskiwania środków finansowych
w tym jak przygotować oferty na organizowane konkursy,
- w zależności od potrzeb realizowane
będą także inne tematyczne szkolenia
i doradztwo.
Odbyły się także warsztaty prowadzone przez Patrycję Maliszewską na temat
„Diagnozowania lokalnych problemów”.
W trakcie zajęć przedstawiciele organizacji pozarządowych jak i administracji
wypowiadali się na temat wzajemnych

Burmistrz Czerwieńska dał radnym
bezpłatną lekcję „brudnej polityki”, tyle
tylko, że ta niecna próba została odkryta
i napiętnowana. Radni mają narzędzia
kontroli działań Burmistrza i chociaż
dawno ich nie używali, to jest to przecież
ich ustawowy obowiązek. Niewłaściwie
przygotowany projekt uchwały wnoszący
poprawki do budżetu został krytycznie
oceniony w toku prac w komisji społecznej. W ten sposób musiała powstać
nowa wersja projektu uchwały - zgodna z
zawartym porozumieniem. Tak przygotowana uchwała została podjęta przez Radę
Miejską 26 lutego.
Słowo się rzekło... Jeśli chce się zawierać umowy dżentelmeńskie, to trzeba
być dżentelmenem i dotrzymywać podjętych zobowiązań. W przeciwnym wypadku słowa i obietnice są nic nie warte.
A szkoda, bo naraża się w ten sposób na
szwank powagę urzędnika samorządowego, nie mówiąc już o wiarygodności słów
Burmistrza Czerwieńska…
Przewodniczący Klubu
Radnych Niezależnych
Krzysztof Smorąg
relacji i problemów z którymi spotykają
się w codziennej współpracy.
Poprawie niewątpliwie wymagają:
- wzajemna komunikacja i partnerstwo
w kontaktach
- profesjonalizacja wzajemnych świadczeń
- szkolenia z zakresu przygotowywania
konkursów jak i składania ofert
- promocja działań organizacji jak i większa współpraca Administracji z organizacjami w zakresie podejmowania
wspólnych działań.
Więcej informacji można będzie uzyskać w przyszłości na stronie internetowej
projektu i zakładce o projekcie na stronie
Gminy Czerwieńsk. Bieżących informacji udzieli także Animator Ryszard
Napierała tel. 668 826 568 bądź e-mail:
r.napierala@zlop.org.pl

Gminny finał „Mam talent”
Pierwszy gminny konkurs „Mam Talent” rozstrzygnięty! Przez cały okres ferii trwały
przygotowania do tego finału, którego organizatorem był MGOK, a pomysłodawczynią Marta Maciejewska, instruktorka w WDK w Nietkowie. Castingi odbywały
się w świetlicach i Wiejskich Domach Kultury. Każdy, kto chciał spróbować, a nie
ukończył lat 18, miał taką szansę.
Do ﬁnału, który odbył się na zakończenie ferii zimowych w walentynkowe
popołudnie, zakwaliﬁkowano 22 wykonawców, w tym zespoły, duety i soliści.
Imprezę sprawnie poprowadziła Marta
Maciejewska wraz z Sarą Lemańską.
Było radośnie, energetycznie i niezwykle twórczo. Jury podziwiało zmagania
uczestników w różnych dziedzinach.
Była gra na instrumentach, śpiew, taniec
i kultura żywego słowa. Jurorzy oceniali
wykonawców poprzez podniesienie
czerwonego serduszka - „podoba mi się”,
bądź zielonej koniczynki - „jeszcze nie
teraz, ale życzę powodzenia”. Z przyznanych zielonych koniczynek jurorzy
musieli się oczywiście wytłumaczyć.

Po obejrzeniu wszystkich wykonawców
jurorzy wyłonili finałową czwórkę.
W ścisłym ﬁnale znaleźli się: Patrycja
Kotowska tańcząca hip - hop, Marcin
Domagała, który pięknie zaśpiewał
piosenkę z repertuaru Ed Sheeran „The
A Team”, Lidka Węclewicz w tańcu
brzucha i Hania Tomiak w piosence
Ewy Farnej „Znak”. Ostateczny werdykt należał do licznie zgromadzonej
publiczności, która za pomocą serduszek
oddawała głosy na swoich faworytów. Po
przeliczeniu głosów - serduszek okazało
się, że niekwestionowaną zwyciężczynią
jest Patrycja Kotowska, która swym
hip-hopem zachwyciła ponad połowę
zgromadzonych widzów i tym samym

Patrycja Kotowska

zwyciężyła pierwszą edycję gminnego
konkursu „Mam Talent”. Patrycji serdecznie gratulujemy, życzymy wytrwałości na
treningach i wielu tanecznych laurów.

Gminne Forum Organizacji Pozarządowych już działa
Zgodnie z naszymi ustaleniami w dniu 25 lutego odbyło się Walne Zebranie Założycielskie Gminnego Forum Organizacji Pozarządowych w Gminie Czerwieńsk.
W zebraniu podpisano porozumienie
o powołaniu Gminnego Forum, przyjęto
regulamin oraz wybrano Zarząd.
W skład Zarządu weszli:
1. Zoﬁa Dokowicz – Stowarzyszenie na
Rzecz Ochrony Zabytków i Rozwoju Kulturalno – Oświatowego Mieszkańców Leśniowa Wielkiego, Leśniówa Małego i Sudołu
2. Janina Barska - Stowarzyszenie Taneczne HIT
3. Beata Kłos - Uczniowski Klub Sportowy w Nietkowie
4. Jan Wota - Stowarzyszenie Turystyczno – Motorowodne „Odra-Czerwieńsk”
5. Robert Górecki - Ochotnicza Straż
Pożarna w Czerwieńsku
6. Lubek Rotko - Klub Biegacza RONIN
w Czerwieńsku
7. Ryszard Napierała – Czerwieńskie
Towarzystwo Turystyczne.
Jednogłośnie przewodniczącym Zarządu został Ryszard Napierała.
Cele i zamierzenia przedstawimy
w następnym wydaniu „U NAS-ka”
„Majówka nad Odrą”
Pierwszym efektem działalności
Forum jak też pierwszej w historii współpracy organizacji pozarządowych z naszej
Gminy przy wspólnym działaniu jest
„Majówka nad Odrą”.

W projekcie uczestniczą: Stowarzyszenie Turystyczno – Motorowodne
„Odra-Czerwieńsk” (STM – Odra
Czerwieńsk), Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne(CTT), Klub Biegacza
RONIN w Czerwieńsku a także w ostatnim czasie dołączył Klub Sportowy
AZPS Lubuszanka.
W dniach od 09 do 11 maja 2014 roku,
organizacje te przygotowały dla mieszkańców naszej gminy i nie tylko, dość
pokaźny blok imprez o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i sportowym.
Kalendarz imprez
przedstawia się następująco:
• 09.05.2014 Ogólnopolski Zlot Turystyczny (trasa rowerowa i piesza do
Drzonowa(organizator CTT).
• 10.05.2014 III Piknik Forteczny połączony inauguracją sezonu motorowodnego-(organizator STM – Odra Czerwieńsk)
a w tym inscenizacja batalistyczna,
zwiedzanie skanseny fortyﬁkacyjnego,
zlot zabytkowych motocykli, rejsy motorówką, strzelnica ASG, pokazy grup
rekonstrukcji historycznej, występy grup
rockowych
• Ogólnopolski Zlot Turystyczny (trasa
rowerowa i piesza nad Odrę i udział
w Pikniku (organizator CTT)

• Finał XIX edycji Zielonogórskiej
Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej połączona z memoriałem Michała Pełczyńskiego – w Hali Sportowej Lubuszanka(
organizator- Klub Sportowy AZPS
Lubuszanka
• 11.05.2014 Sulima Rowery MTB
– Wyścigi rowerowe MTB – przy Hali
sportowej Lubuszanka- organizator
– Klub Biegacza RONIN i Hala sportowa
Lubuszanka
• III Piknik Forteczny – kontynuacja
działań z dnia poprzedniego
• Ogólnopolski Zlot Turystyczny (zwiedzanie Zielonej Góry - organizator
CTT)
• Festiwal Nordic Walking – zbiornik
retencyjny w Czerwieńsku, konkursy
i zawody oraz szkolenia prowadzone
przez instruktorów Nordic Walking - organizator CTT
Przeprowadzenie tak wielu imprez
nie obyło by się bez pomocy ﬁnansowej
Gminy Czerwieńsk i wsparcia Burmistrza Piotra Iwanusa ale także bez
partnerstwa w działaniu między organizacjami pozarządowymi i samorządem
gminnym.
Szczegółowe informacje należy
się spodziewać w następnym wydaniu
U NAS-ka, na stronie internetowej Gminy, Facebooka oraz plakatach.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców
do aktywnego uczestnictwa.
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Ilość, zmienność, różnorodność
- czyli BigData, a procesy decyzyjne
Nawiązując do wywiadu, jaki przeprowadził Cezary Woch z Wilhelmem Korotczukiem
na temat powszechnego zastosowania szerokopasmowego internetu w gminie Czerwieńsk, zaprezentowanego 26.01.2014 na stronie www.sycowice.net oraz w lutowym
numerze gazetki „U Nas”, nie sposób nie pomyśleć o nasuwającej się refleksji, jak
to się nam świat zmienia i na dodatek jak coraz szybciej te zmiany następują.
W 1864 roku szkocki ﬁzyk, James
Clerk Maxwell, stworzył teorię fal
elektromagnetycznych, na której opiera
się zasada działania radia. Po 24 latach,
w 1888 roku niemiecki ﬁzyk Heinrich
Hertz odkrył fale radiowe – udowadniając w ten sposób teorię Maxwell’a. Po
kolejnych 7 latach Guliemo Marconi
w 1895 wykorzystał i ulepszył dostępne
urządzenia oraz dodał do nich bardzo
prostą antenę własnej konstrukcji, dzięki
czemu mógł przesłać sygnał telegraﬁczny
na znaczną odległość.
Początkowo za pomocą telegraﬁi bezprzewodowej nie można było przekazywać
dźwięku, a jedynie informacje nadawane
alfabetem Morse’a. Jednakże w roku 1904
zrobiono ogromny krok naprzód, wynaleziono diodę próżniową – pierwszą lampę
elektronową , która umożliwia przesyłanie
i odbiór głosu. W ten sposób telegraﬁa
bezprzewodowa dała początek radiu,
jakie znamy obecnie. Fale radiowe mają
też istotne znaczenie we wszystkich zastosowaniach sztucznych satelitów – przy
przesłaniu sygnałów telewizyjnych i telefonicznych oraz przy zbieraniu danych.
Patrząc na cały XX wiek, bezsprzecznie daje się zauważyć coraz szybsze tempo wprowadzanych ulepszeń i zmian. Tak
jakby maszynista ruszył ciężką maszynę
– początkowo powoli, bez szarpnięć,
z zastanowieniem i oporem, ale maszyna
się rozpędza i już nie sprawia wrażenia
ociężałej – rozpoczyna się wyścig.
Obserwujemy eksplozję wynalazków i zmiany w jakości naszego życia.
Moralne zużycie sprzętu następuje dużo
szybciej niż ﬁzyczne. Kupujemy auto,
sprzęt AGD, a za chwilę widzimy na rynku nowsze technologicznie rozwiązania.
Pamiętamy pierwsze komputery? Miały
objętość szaf. Zastosowanie układów
scalonych pozwoliło na zmniejszenie
ich gabarytów, PC stał się symbolem
postępu, internet – rewolucją. A telefony
komórkowe? Pierwsze – wyglądały jak
skrzynki z narzędziami. Dziś za pomocą
nowoczesnego telefonu komórkowego,
smartfona, możemy odbierać dźwięki,
obrazy i teksty przesyłane na setkach
kanałów oraz wymieniać informacje przy
użyciu poczty elektronicznej.
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We wspomnianym wywiadzie
z W. Korotczukiem czytamy, iż „…rozmowy dotyczące budowy Internetu szerokopasmowego w naszej Gminie, rozpoczęliśmy z Panem Burmistrzem Iwanusem
już w 2008 r. Jednak „dojrzewanie” do
podjęcia decyzji o napisaniu wniosku
o doﬁnansowanie trwało 2 lata….”
Chciałoby się gorzko westchnąć…
DWA LATA ! W takim czasie niejeden
procesor już się „przepalił”, sprzęt zużył
moralnie… A jednocześnie, przewrotnie
mówi się o „przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu”.
Nie da się funkcjonować we współczesnym świecie bez dostępu do nowoczesnych technologii, bez znajomości ich
użycia. Nie wiedzy – jak się je tworzy,
ale z wiedzą, jak można je wykorzystać.
Również – dla własnej wygody i bezpieczeństwa. Możliwości są nieograniczone –
systemy wczesnego, powszechnego ostrzegania przed opadami meteorologicznymi,
kataklizmami, brakiem zasilania w energię
elektryczną, zdalne monitorowanie osób
ze schorzeniami zagrażającymi życiu,
informowanie o niebezpieczeństwach na
drogach i wielu podobnych. Praktycznie
wszystko, o czym byśmy nie pomyśleli,
może znaleźć swoje odzwierciedlenie
w zastosowaniu technik cyfrowych. Jak
chociażby zdalne sterowanie sprzętem
domowym pod naszą nieobecność.
Obecnie wkroczyliśmy w erę zwaną
„big data”, czyli danych, które znacznie wykraczają poza standardowe dane
transakcyjne. Komputer potraﬁ przetworzyć bardzo duże ich ilości. „Big data”
zmieni struktury biznesu, a także procesy
zarządzania i procesy wewnętrzne. Zmiany te będą wymagać nieszablonowego
myślenia. Nie da się zaorać ugoru sportowym bolidem Formuły 1, ale też nie
wystartuje się w Rajdzie DAKAR starym,
poczciwym „ursusem”. W przypadku
„big data” wciąż myślimy schematami
analogowymi i staramy się odtwarzać
analogowe doświadczenia w nowym
cyfrowym świecie.
Cyfrowa rzeczywistość wymaga jednak nowych sposobów myślenia. Informacje stają się towarem. Jak przekształcić
informacje w wiedzę i podstawę dla

procesów decyzyjnych? Jest to sytuacja
odwrotna do dotychczasowego niedoboru
danych. Do tej pory eksperci starali się
zdobyć jak najwięcej informacji, a teraz
ich zadaniem jest wybierać tylko wartościowe dane prowadzące do sensownych decyzji. Umiejętność korzystania
z zasobów informacji, wyławiania z natłoku tych naprawdę istotnych musi stać się
jedną z najważniejszych zalet rządzących.
„Tryb KPA” stanie się anachronizmem,
dodatkowo może pozbawić możliwości
zysków, zatrzyma proces decyzyjny na
„nieskończone” dwa tygodnie, ktoś z tego
tytułu poniesie niepotrzebne koszty, ktoś
bardziej roszczeniowy obarczy tymi
kosztami decydentów, a zapłaci za to
społeczeństwo podatkami. Inaczej to rozumując – kto stoi w miejscu, ten się cofa.
Pamiętamy ze szkoły z zajęć Logiki zadanie związane z zafałszowaniem danych
poprzez nadmiar informacji: „Dlaczego
sułtan nosi zielony pasek do szarawarów?
Odpowiedź, wbrew pozorom, jest bardzo
prosta – aby mu szarawary nie spadły.
Nadmiar informacji (kolor paska) sprawia, że problem ulega zatarciu, bo gdybyśmy zadali pytanie raz jeszcze – dlaczego
sułtan nosi pasek? – odpowiedź byłaby
dużo prostsza. Sens w tym, abyśmy potraﬁli z bazy danych wyłuskać te istotne
dla procesu decyzyjnego, jakim jest odpowiedź na zadane pytanie. W ekonomii
mamy do czynienia z setkami informacji
dotyczącymi tego samego zagadnienia,
napływającymi z bardzo różnych źródeł. Od świadomości, wiedzy, erudycji,
doświadczenia oraz szybkości procesu
decyzyjnego zachodzącego w głowie odbiorcy tych danych, podjęcia konkretnych
decyzji na podstawie zgromadzonych
informacji oraz od doboru grona ekspertów wyłuskujących dane zależeć będzie
sukces lub porażka. Tu nie wystarczy
otoczenie klakierów i wazeliniarzy,
nowoczesny proces decyzyjny wymaga
poprawnych relacji z ekspertami, czyli
ludźmi mającymi wiedzę i wyobraźnię
oraz znajomość funkcjonowania właściwych mechanizmów, bo wtedy decyzje
są przewidywalne, jak przewidywalne są
skutki tych konkretnych decyzji.
„Big Data” czyni życie łatwiejszym,
ale tylko tym, którzy mają świadomość
i wiedzę, tym którzy zrozumieją, docenią
i wykorzystają możliwości wypływające
z nowoczesnych, cyfrowych technologii.
Dla innych może stać się przekleństwem
i wykluczeniem. Pamiętajmy, że postępu
zatrzymać się nie da, nawet jeśli jest on
początkowo tylko wytworem ludzkiej
wyobraźni.
Dr Małgorzata Gdak-Gołębiowska

NA LICEUM PATRZ!

DEUTSCHFREUND 2013
Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku wzięli udział w XII
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka
Niemieckiego Deutschfreund. W rozgrywce językowej rewelacyjnie poradziła sobie
Daria Jurgielewicz (I LOW), zajmując 3
miejsce w województwie, a tym samym
76 miejsce w kraju w poziomie klas pierwszych. Natomiast spośród drugoklasistów
najlepszy wynik uzyskała Jagoda Bogusz
(II LOP), zdobywając 19 miejsce w województwie (606 miejsce w kraju). Z kolei
dyplom uznania za uzyskanie najlepszego
wyniku w szkole wśród klas trzecich otrzymała Agata Szeliga (III LOP), zajmując
jednocześnie 12 miejsce w województwie
(315 miejsce w Polsce).
Doskonałym wynikiem mogą poszczycić się także uczennice Kamila Delinowska (III LOW) oraz Natalia Wujek
(III LOP), które w poziomie klas trzecich
zdobyły ex aequo 17 miejsce w wojewódz-

twie (390 miejsce w Polsce). Gratulacje należą się również pozostałym uczestnikom
konkursu: Esterze Chruściak (I LOP),
Annie Radkiewicz (II LOP), Mariuszowi
Banachowi (II LOW/S), Jowicie Pawlak
(II LOP), Klaudii Krakowiak (II LOP),
Alanowi Gagajewskiemu (II LOP), Jagodzie Pietrzkowicz (III LOP), Martynie
Bosackiej (III LOW), Aleksandrze Tomaszewskiej (III LOP), Natalii Sołtysiak (III
LOP), Dawidowi Laszczowskiemu (III
LOP) oraz Pawłowi Bosemu (III LOP),
którzy podjęli trud konkursowej rywalizacji. Brawo dla całej siedemnastki!

Ferie i schronisko
Pierwszy dzień ferii szkolnych dla
Krystiana, Marcina i Pauli z Liceum
Ogólnokształcącego w Czerwieńsku rozpoczął się od wizyty w Zielonogórskim
Schronisku. Kolejny już raz podaliśmy

Grupa Wsparcia - propozycja dla rodziców
„Troskliwi rodzice mają na uwadze
przede wszystkim dobro swych dzieci.
Ich nieszczęścia są dla nich
o wiele boleśniejsze aniżeli własne”.
J. P Hebel
Już od czterech lat nasze Gimnazjum
prowadzi oddziały integracyjne, w których znajdują swoje miejsce dzieci niepełnosprawne, uczniowie o specjalnych
potrzebach edukacyjnych. Co roku liczba
tych dzieci wzrasta. Aby dziecko niepełnosprawne najpełniej się rozwijało, aby
wykorzystało wszystkie swoje możliwości,
potrzebna jest ścisła współpraca szkoły
z domem, nauczycieli z rodzicami.
Ujawnienie niepełnosprawności dziecka jest bardzo trudnym i bolesnym przeżyciem dla rodziców. Niektórzy reagują
na tę wiadomość szokiem i praktycznie
do końca życia nie potraﬁą pogodzić się
ze stanem dziecka. Rodzice oczekujący
na dziecko, przygotowują się na przyjęcie
zdrowego, mądrego - takiego, którego
wychowanie daje ogromną satysfakcję…
Nieoczekiwane przyjście na świat dziecka niepełnosprawnego zmienia sytuację
rodzinną, stosunki między rodzicami, ich
aktywność. W takiej sytuacji oboje rodzice
potrzebują zrozumienia, uznania, wsparcia,
często pomocy z zewnątrz. Czują się lepiej,
gdy ich dziecko, tak jak jego rówieśnicy,
chodzi do szkoły masowej. Dużą pomocą

mogą być też stowarzyszenia rodziców,
którzy już zdobyli doświadczenia w wychowywaniu niepełnosprawnego dziecka
i mogą się nimi podzielić z innymi.
I właśnie taką ofertę chcemy zaproponować rodzicom naszych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Chcemy stworzyć grupę wsparcia, która
pozwoli na wymianę informacji i doświadczeń, wskaże jak radzić sobie z konkretnymi problemami, jak pomóc w różnych
sytuacjach (zdobycie leku, sprzętu itp.),
a przede wszystkim da poczucie, że nie
jesteśmy sami ze swoim problemem.
Dobro dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest naszym wspólnym
celem. Nie zapominajmy więc o tym, że
dziecko jest bardzo czułym i wrażliwym
odbiorcą naszych nastrojów, lęków, konﬂiktów. „Tylko szczęśliwy rodzic potraﬁ
wychować szczęśliwe dziecko” – twierdzi
terapeuta rodzinny Wojciech Eichelberger. Jeśli istnieje szansa, że grupa
wsparcia zmniejszy nasze wątpliwości,
niepokoje, pozwoli łatwiej zaakceptować
naszą trudną sytuację rodzinną, to dajmy
sobie tę szansę. Zachęcamy więc rodziców
do współpracy. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czerwieńsku już 27 marca (czwartek,
godz. 16.00). Zapraszam zainteresowanych rodziców uczniów gimnazjum.
Agnieszka Kostrzewa

łapę naszym czworonożnym przyjaciołom!
Licealiści sprezentowali zwierzaczkom ciepłe
koce oraz karmę. W tegoroczną akcję „Podaj
Łapę” zaangażowali się także mieszkańcy
Czerwieńska. Serdeczne podziękowania
należą się m. in. pani Dorocie z salonu fryzjerskiego za okazaną bezinteresowną pomoc.
I mamy nadzieję, że kolejna akcja zakończy
się jeszcze większym sukcesem! Więcej o naszej wizycie w schronisku: http://schronisko.
avx.pl/aktualnosci/1285-dary-od-liceum-wczerwiesku
Marta Kaszewska

Laury dla
gimnazjalistów
Powoli dobiega końca sezon konkursów
przedmiotowych, w których nasi gimnazjaliści i ich opiekunowie mogą już pochwalić
się sukcesami. Uczniowie czerwieńskiego
Gimnazjum Łukasz Rafa i Anton Stanaszek
wywalczyli tytuły finalistów.
Łukasz brał udział w XII Konkursie Fizycznym pt. „Świat polskiej ﬁzyki” organizowanym
przez Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki. Łukasz
musiał rozwiązywać zadania i zaprezentować wyniki pracy doświadczalnej. Swój sukces osiągnął
pod okiem pani Mirosławy Koprowskiej.
Z kolei Antek miał za zadanie napisać trzy
konkursowe prace literackie, gdyż brał udział
w szkolnym, rejonowym i wojewódzkim etapie
konkursu języka polskiego. Przygotowywał
się pod kierunkiem swojej polonistki pani
Małgorzaty Galik.
Antek zakwaliﬁkował się również do ﬁnału
wojewódzkiego konkursu z matematyki, do którego nadal się przygotowuje pod
opieką pani Małgorzaty Skalskiej. Konkurs ten odbędzie się
pod koniec marca. Życzymy powodzenia! I jeszcze przed nami
rozstrzygnięcia konkursów
artystycznych i sportowych.
O ich wynikach będziemy informować na bieżąco.
Gimnazjalni PR-owcy
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Rada Miejska w lutym…
6 II obradowała Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej. Radni przyjęli ostateczną treść sprawozdania z działalności
komisji w roku 2013 oraz przystąpili do
analizy realizacji uchwał Rady Miejskiej
w poprzednim roku. Ustalono, że Rada
podjęła 72 uchwały, z czego 47 zrealizowano, 23 uchwały są w trakcie realizacji, a dwóch uchwał nie zrealizowano.
Zwrócono też uwagę na fakt, że organ
nadzoru nie uchylił żadnej uchwały Rady
Miejskiej w roku 2013.
12 II obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. Na początku posiedzenia Radni
zaopiniowali projekty uchwał. Sporo
kontrowersji wywołała uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej łączenia
Powiatu Zielonogórskiego z miastem na
prawach powiatu Zielona Góra. Wobec
braku jednoznacznego ustosunkowania
się do pomysłu połączenia tych organów JST, na wniosek Radnej Jadwigi
Łyczkowskiej, członkowie Komisji
nie zaopiniowali tej uchwały. Ponadto
sporo miejsca poświęcono na uchwałę
w sprawie zmian budżetu i w budżecie
Gminy Czerwieńsk na rok 2014. Wobec
braku zamieszczenia w uchwale poprawek do budżetu zgłoszonych na Komisji
w grudniu i niewywiązaniu się Burmistrza
z zawartej umowy, głosami członków
Klubu Radnych Niezależnych, przyjęto
wniosek o uzupełnienie zmian w budżecie, co skutkowało tym, że wydanie
opinii do projektu przedłożonego przez
Burmistrza stało się bezprzedmiotowe.
Przy opiniowaniu uchwał w posiedzeniu
uczestniczył Przewodniczący Rady Miejskiej, Burmistrz Czerwieńska pracownik
Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony
Środowiska. Kolejnym punktem obrad
posiedzenia było przyjęcie informacji
o Obronie Cywilnej oraz pracach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Przy okazji omawiania tych zagadnień na
komisji był obecny Podinspektor Obrony
Cywilnej. W dyskusji poruszono kilka
problemów związanych z informowaniem
mieszkańców naszej Gminy o zagrożeniach oraz wyposażeniu Obrony Cywilnej
i magazynu przeciwpowodziowego. Na
zakończenie posiedzenia Przewodnicząca
Komisji zapoznała Radnych z pismem
Burmistrza do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie średnich wynagrodzeń nauczycieli. Kwota jaką w tym roku
wypłaciliśmy z budżetu naszej Gminy to
ponad 160 tysięcy złotych. Ponadto Rad-
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ny Krzysztof Smorąg, będący przedstawicielem Rady Miejskiej w Zielonogórskim Związku Gmin, zapoznał członków
komisji z sytuacją panującą w Związku.
W ocenie Radnego Gmina Czerwieńsk
powinna być przygotowana na realizację
zadania odbioru odpadów we własnym
zakresie. Celowym jest przygotowanie stosownych analiz i wyliczeń oraz
ewentualnych zmian organizacyjnych
i prawnych. Taka konieczność zachodzi
ze względu na wykorzystywanie pozycji
dominującej przez przedstawicieli miasta
Zielona Góra i próby odchodzenia od
założeń głoszonych podczas zakładania
Zielonogórskiego Związku Gmin.
13 II obradowała Komisja Budżetu
i Finansów. Na początku posiedzenia
członkowie Komisji dokonali wyboru
nowego Przewodniczącego. Na wniosek
wiceprzewodniczącej Komisji, Radnej
Jadwigi Łyczkowskiej, jednogłośnie
na to stanowisko został wybrany Radny
Henryk Góralczyk. Następnie po jednomyślnym przyjęciu porządku obrad Radni
przystąpili do zapoznania się z informacjami o kwartalnym wykonaniu budżetu
Gminy w tym kwoty nadwyżki/deﬁcytu
oraz udzielonych umorzeniach nie podatkowych należności budżetowych za IV
kwartał 2013. Z przedstawionych dokumentów nie wynika, aby mieszkańcy naszej Gminy składali wnioski o umorzenie
rat podatku. Kolejnym punktem obrad było
ocenienie zadań zrealizowanych przez
sołectwa w ramach funduszu sołeckiego
w 2013 roku. Środki stanowiące Fundusz
Sołecki wynoszą 206 533,00 zł, a wykorzystano je w 93,01 % (192 100,29 zł).
Radni zwrócili uwagę na to, iż sporą
część funduszu przeznacza się na integrację. Ponadto sporo miejsca w debacie
poświęcono na duże ograniczenia przy
realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego.
Podczas opiniowania projektów uchwał
członkowie komisji wnioskowali o niewprowadzanie pod obrady Rady Miejskiej
podczas najbliższej sesji projektu uchwały
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
łączenia Powiatu Zielonogórskiego z miastem na prawach powiatu Zielona Góra.
Wobec zdecydowanej postawy Radnych
Klubu Radnych Niezależnych na posiedzeniu komisji społecznej, Burmistrz
wprowadził zmiany do nowego projektu
uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014.
Nowa wersja uchwały zawiera wszystkie
poprawki zgłoszone na grudniowym

posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego.
14 II obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska. Na początku posiedzenia
Przewodniczący Komisji zapoznał Radnych z informacjami na temat planów
i działania w zakresie pozyskiwania terenów pod budownictwo mieszkaniowe
i przemysłowe w Gminie Czerwieńsk.
Następnie, w obecności przedstawiciela
Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, rozmawiano o inwestycji
na kanale Zimny Potok w Laskach i Nietkowie. Obecnie jest realizowany etap II
tej inwestycji związany z obudową kanału
na odcinku ponad 12 kilometrów. Niedługo ruszy etap III, który obejmie ponad 15
kilometrów kanału i kosztować będzie
ponad 2,5 mln złotych. Ponadto modernizowany jest odcinek wału (4,2 km)
na odcinku Dobrzęcin – Pomorsko.
W trakcie opracowania dokumentacyjnego jest modernizacja obwałowania rzeki
Odry w rejonie Będowa. Podczas opiniowania projektów uchwał członkowie
Komisji, podobnie jak Radni zasiadający
w innych komisjach stałych, wnioskowali
o niewprowadzanie pod obrady sesji
projektu uchwały związanego z łączeniem powiatów. Podczas posiedzenia
Burmistrz Czerwieńsk poinformował
członków Komisji o złożeniu do Lokalnej
Grupy Działania między Odrą a Bobrem
projektów na: modernizację placu zabaw
w parku w Czerwieńsku, doposażenie
świetlic wiejskich, stronę internetową
Gminy i majówkę nad Odrą. Członkowie
Komisji pozytywnie zaopiniowali pomysł
przyznania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Czerwieńsk Erice
Schirmer. Mieszkance Nietkowa do 1945
roku, znanej poetce i artystce.
26 II odbyły się obrady XXVII sesji Rady
Miejskiej w Czerwieńsku. Radni jednogłośnie przyjęli zmieniony porządek obrad
(zmiana nazwy jednej z uchwał). Ciekawość
budził fakt nieumieszczenia w porządku
sesji uchwały zmieniającej Wieloletnią
Prognozę Finansową. Po zapewnieniach
Pani Skarbik, iż nie jest to konieczne,
Radni wysłuchali informacji z działalności
Burmistrza w okresie międzysesyjnym,
a następnie zgłosili swoje interpelacje.
Następnie Radni przystąpili do głosowania
nad projektami uchwał. 12 Radnych było
„za”, a dwoje „przeciw” przyjęciu uchwały
w sprawie zmian budżetu i w budżecie
Gminy Czerwieńsk na rok 2014. Do budżetu wprowadzono środki na sﬁnansowanie
budowy mostka na zbiorniku retencyjnym w Czerwieńsku oraz uwzględniono
wszystkie poprawki zgłoszone na grudnio-

wym posiedzeniu Komisji Infrastruktury
Społecznej i Porządku Publicznego. Jednomyślnie przyjęto uchwałę w sprawie
wyodrębnienia środków funduszu sołeckiego. Radni wyrazili w ten sposób zgodę
na to, że w budżecie na rok 2015 znajdą
się środki na fundusz sołecki. 13 Radnych
była „za”, a 1 „przeciw” przyjęciu uchwały
w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Czerwieńsk w 2014 roku. W tym
roku na ten cel przeznaczono 67 tysięcy
złotych. Zdarzenia drogowe z udziałem
zwierząt należy zgłaszać do Urzędu (nr
tel. 68 3278179), Straży Miejskiej (nr tel.
683278214) lub, w uzasadnionych przypadkach (poza godzinami pracy Urzędu
i Straży Miejskiej), do Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze
(nr tel. 68 3230766).
Pozostałe uchwały zostały jednogłośnie
przyjęte przez Radę Miejską:
• w sprawie zmian siedzib obwodowych
komisji wyborczych (w Nietkowie i Leśniowie Wielkim siedzibami obwodowych komisji wyborczych będą lokalne
Szkoły Podstawowe),
• w sprawie zmian opisu granic stałych
obwodów głosowania w Gminie Czerwieńsk (wykreślono nieistniejącą już
ulicę Małoszkolną, a dopisano ulicę
Cytrynową),
• w sprawie zawarcia przez Gminę Czerwieńsk wspólnie z gminami: Siedlisko,
Otyń, Sulechów, Zielona Góra, Nowa Sól,
Krosno Odrzańskie, Cybinka, Górzyca,
Kostrzyn nad Odrą Umowy partnerskiej
z Gminą Nowa Sól Miasto w sprawie
powierzenia przez gminę: Siedlisko,
Nowa Sól, Otyń, Sulechów, Zielona Góra,
Czerwieńsk, Krosno Odrzańskie, Cybinka, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą Gminie
Nowa Sól – Miasto zadań publicznych.
Na mocy tej uchwały Liderem projektu
„Lubuskie aktywne i turystyczne” zostanie Gmina Nowa Sól – Miasto,
• w sprawie odstąpienia od zawartego
porozumienia międzygminnego z Gminą
Sulechów. Projekt skanalizowania zaodrzańskich miejscowości Gminy Czerwieńsk będzie realizowany tylko przez
naszą Gminę.
Kolejnym punktem obrad było przyjęcie
sprawozdań z działalności: Rady Miejskiej (jednomyślnie), Komisji Rewizyjnej
(13 „za” i 1 „przeciw”), Komisji Budżetu
i Finansów (jednomyślnie), Komisji
Infrastruktury Społecznej i Porządku
Publicznego (jednomyślnie) oraz Komisji
Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska (jednomyślnie).
Zebrał i opracował: Wojciech Zawada

Wydarzyło się w lutym…
- Wszystkie grupy naszego przedszkola wzięły udział w warsztatach tkackich
prowadzonych przez Panią Leokadię

Adamowicz - dyplomowanego instruktora tkania na krosnach poziomych;
- Rozstrzygnięty został konkurs literacko- plastyczny pt: „Bałwanek”- zdjęcie
laureatów i ich dzieł można zobaczyć na
stronie internetowej Przedszkola;
- W ramach projektu „Przedszkole
Bliżej Seniorów” na tłusty czwartek upiekliśmy z naszymi kochanymi Babciami
pączki, faworki i róże… Dziękujemy
wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie, a szczególnie Babciom, które
wzięły w nim udział!

Nabór do przedszkola w Czerwieńsku
na rok szkolny 2014/2015
Od stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o systemie oświaty, która określa zasady rekrutacji do przedszkoli
i szkół publicznych. Uczulamy rodziców na
zmiany w tegorocznym naborze do Przedszkola w Czerwieńsku. Nabór dzieci do
Przedszkola w roku szkolnym realizowany
będzie dwutorowo w zależności od tego,
czy dziecko już uczęszcza do Przedszkola
w Czerwieńsku, czy jest kandydatem po raz
pierwszy przyjętym do tej placówki.
ŚCIEŻKA 1
• Jeśli rodzice pragną, by dziecko
w roku 2014/2015 kontynuowało naukę
w Przedszkolu w Czerwieńsku, w terminie do 21 marca muszą złożyć w placówce
odpowiednią deklarację.
• Nie są oni objęci zasadami naborudeklaracja stanowi dla nich gwarancję
przyjęcia dziecka do przedszkola. Równocześnie- niezłożenie dokumentu będzie
jednoznaczne z rezygnacją z miejsca
w dotychczasowym Przedszkolu od nowego roku szkolnego.
ŚCIEŻKA 2
• Dotyczy dzieci, które dotychczas nie
uczęszczały do Przedszkola w Czerwieńsku.
Podstawą udziału w postępowaniu
rekrutacyjnym jest złożenie wniosku
w terminie od 1 do 30 kwietnia 2014 r.
(złożone wnioski we wcześniejszym terminie nie będą pobierane) wraz z wymaganymi załącznikami, które można pobrać
ze strony internetowej Przedszkola (www.
przedszkole.czerwieńsk.info) w zakładce
„Co warto wiedzieć”- w pliku „Nabór
dzieci do Przedszkola na rok szkolny
2014/2015” lub bezpośrednio w placówce od dnia 10 marca. Oprócz kryteriów
ustawowych, w systemie naboru do przedszkola wprowadzone zostały też kryteria
uzupełniające, które będą brane pod uwagę
w przypadku równorzędnych wyników
uzyskanych w rekrutacji zasadniczej, bądź

pozostających wolnych miejsc.
W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
1.wielodzietność rodziny ( dotyczy rodzin
wychowujących troje lub więcej dzieci),
2. niepełnosprawność dziecka,
3. niepełnosprawność jednego z rodziców,
4. niepełnosprawność obojga rodziców,
5. niepełnosprawność rodzeństwa,
6. samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (gdy dziecko jest wychowywane
przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca,
osobę pozostającą w separacji orzeczonym prawomocnym wyrokiem sądu,
osobę rozwiedzioną, chyba, że taka osoba
wychowuje wspólnie co najmniej jedno
dziecko z jego rodzicami),
7. objęcie dziecka pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego i wystąpienia
niemożności wyboru kandydatów, gdyż ich
liczba przekracza liczbę miejsc, komisja
przeprowadza dla tej grupy drugi etap postępowania rekrutacyjnego. W drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego uwzględnia
się kryteria określone przez dyrektora
przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Są to następujące kryteria:
1. Status zatrudnienia rodziców/ opiekunów
prawnych w jednej z opcji do wyboru:
a) Każdy z rodziców/ opiekunów jest
czynny zawodowo,
b) Jeden rodzic/ prawny opiekun jest
czynny zawodowo,
c) Rodzice nie pracują zawodowo.
2. Dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług przedszkola.
3. Rodzic dziecka/ opiekun został skierowany/ oddelegowany do pracy na terenie
Gminy Czerwieńsk.
4. Deklarowany pobyt dziecka powyżej 5
godzin dziennie.
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Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

OGŁOSZENIE
Burmistrz Czerwieńska informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku oraz w
miejscowości Nietkowice został wywieszony do publicznej
wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 12.03.2014r. do dnia
02.04.2014r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz obejmuje
nieruchomości położone w obrębie wsi Nietkowice oznaczone
nr działek: 842/1 o pow. 3,15 ha, 844/1 o pow. 2,44 ha, 844/2
o pow. 1,94 ha.
Szczegółowe informacje można uzyska w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku (pok. 109), tel. 68 3278179 oraz
na stronie internetowej urzędu: www.bip.czerwiensk.pl.
(MM.)

Przegląd sieci wodociągowej
POMAK Sp. z o.o. w Czerwieńsku informuje, że przystępuje do kompleksowego przeglądu sieci wodociągowej
na terenie Gminy Czerwieńsk, ze szczególnym uwzględnieniem stanu hydrantów. Inwentaryzacja będzie polegała
na naprawie uszkodzonych hydrantów, wymianie niesprawnych elementów, malowaniu oraz sprawdzeniu przepływu
wody. Urządzenia niedrożne, zdewastowane podlegać będą
wymianie, w związku z tym, w czasie prowadzonych robót
mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody.
Zarząd Spółki informuje ponadto, że jakakolwiek ingerencja przez osoby postronne w infrastrukturę sieci, której
zarządcą lub właścicielem jest Spółka POMAK, stanowi
naruszenie mienia. Tym samym Spółka nie będzie ponosić
odpowiedzialności za sprawność urządzeń oraz jakość dostarczanych mediów.

Harmonogram przeglądu sieci wodociągowej
na terenie gminy czerwieńsk w 2014 r.
Będów 31.03.-04.04.

Leśniów Mały 22-25.04.

Płoty 19-23.05.

Bródki 24-28.03.

Leśniów Wielki 05-09.05.

Sudoł 22-25.04.

Czerwieńsk 26-30.05.

Nietkowice 24-28.03.

Sycowice 17-21.03.

Dobrzęcin 02-06.06.

Nietków 14-18.04.

Wysokie 02-06.06.

Laski 07-12.04.

Czy jesteśmy gminą przyjazną rodzinie?
Od pewnego czasu słyszymy o wprowadzaniu Karty Dużej Rodziny na terenie Polski. Przyjrzyjmy się czy w naszej gminie są ku temu odpowiednie warunki i jakie
działania prorodzinne już działają na naszym terenie.
Karta Dużej Rodziny ma służyć
rodzinie, w tym rodzinie wielodzietnej
oraz zachęcaniu do wspólnego spędzania czasu, z wykorzystaniem dóbr
i obiektów kultury, edukacji, sportu. Jak
widać nie chodzi tu o pomoc socjalną.
Oczywiście prościej jest wprowadzić
taką kartę, a raczej zniżki na bilety na
różnego rodzaju imprezy kulturalnosportowe, mając w swoich strukturach
muzea, teatr, kino, kryty basen itp.
W przypadku naszej gminy musimy
wziąć pod uwagę skorzystanie z dotacji
na ten cel. Strategia Polityki Społecznej
Województwa Lubuskiego na lata 20142020 to m. in. „Wdrożenie Karty Dużej
Rodziny”. Samorządy gmin, aby uzyskać środki ﬁnansowe na ten cel muszą
zadeklarować swoje przystąpienie do
projektu. Pomoc ﬁnansowa byłaby przeznaczona w szczególności na doﬁnansowanie kosztów udziału rodzin wielodzietnych w różnych formach kultury,
edukacji, sportu, rekreacji. Oczywiście,
aby przystąpić do udziału w projekcie
musimy liczyć się z wkładem własnym
i zabezpieczyć na ten cel środki ﬁnansowe w budżecie w 2015 r.
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Czy Czerwieńsk jest
Gminą Prorodzinną?
1. Miejsce w przedszkolu znajdują
wszystkie dzieci, których rodzice złożyli
wnioski (w tej chwili uczęszczają głównie
trzy latki, rzadziej 2,5 latki; trwają przymiarki o przyjęcie dzieci 2- letnich).
2. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach projektów szkolnych
i przedszkolnych.
3. Szerokopasmowy Internet (min.
dla dzieci uczących się z rodzin o niskich
dochodach)
4. Szkolne zagraniczne wyjazdy dzieci
i młodzieży.
5. Bogata oferta bezpłatnych zajęć kulturalnych w ramach ferii zimowych, letnich czy
innych organizowanych przez MGOK.
6. W większości nowoczesne place
zabaw w każdej miejscowości.
7. Możliwość darmowego korzystania
z sal gimnastycznych, kortu tenisowego,
boisk.
8. Coraz intensywniej działają organizacje pozarządowe (to jest propozycja m.
in. dla starszej młodzieży).
9. Gmina stworzyła możliwość korzystania z pomocy terapeutyczno-psy-

chologicznej dla dzieci i ich rodzin- nieodpłatnie, zatrudniając psychoterapeutę
w Czerwieńsku.
Czy to wystarczy na miano
gminy prorodzinnej?
Oczywiście w dzisiejszych czasach
nic za darmo, do wszystkiego musi być
doﬁnansowanie z budżetu gminy. I nie
możemy o tym zapominać.
Uważam, że jak tylko wyjaśnią się
do końca sprawy związane z wprowadzaniem Karty Dużej Rodziny to i nasza
gmina przymierzy się do tego projektu.
Ale nim to nastąpi rodziny wielodzietne mogą korzystać z krytego
basenu w CRS w Zielonej Górze i skorzystać z karty „Rodzina na Piątkę”
wypełniając (jednorazowo) i podpisując
odpowiednie oświadczenie. Dzwoniłam
i dowiedziałam się, że mieszkańcy naszej gminy także mogą z tego korzystać.
I wtedy cena biletu na jedno dziecko
wynosi 5 zł. za 120 min. (Regulamin
na stronie internetowej CRS). Duże
zniżki są też dla seniorów. W teatrze,
muzeum, kinie, ﬁ lharmonii w Zielonej Górze można korzystać z biletów
ulgowych (seniorzy także) śr. ok. 5 zł.
mniej niż bilet normalny. Instytucje te
nie wprowadziły dodatkowych pakietów
zniżek dla rodzin wielodzietnych.
Radna Ewa Wójtowicz

Truciznom mówimy nie!
Dzieci i młodzież od zawsze byli przedmiotem zainteresowania i troski dorosłych.
Zabiegają oni nieustannie o prawidłowy rozwój fizyczny, intelektualny i emocjonalny
pociech. Piecza nad bezpieczeństwem uczniów w powyższych sferach to jeden z priorytetów współczesnej szkoły. Nie możemy jednak usunąć z życia dzieci wszystkich
zagrożeń i ryzykownych sytuacji. Istotne jest więc to, aby nauczyć je odpowiednio
reagować kiedy, ktoś proponuje im zażycie substancji trującej i uzależniającej.
Mając to na uwadze w grudniu i w styczniu zorganizowano w Publicznej Szkole
Podstawowej w Nietkowicach ogólnoszkolną akcję profilaktyczną pt. „Truciznom mówimy nie!” W ramach kampanii

uczniowie wykonali gazetki klasowe nt.
szkodliwości stosowania substancji psychoaktywnych, picia alkoholu i palenia
papierosów. Nasi podopieczni wzięli także
udział w konkursie proﬁlaktycznym.
Wprawdzie do dzieci
i młodzieży przemawia najbardziej obraz, ale słowo
i przykład z rówieśniczego
podwórka są równie ważne.
Z tego też względu pedagog szkolny przeprowadził
w klasach IV – VI zajęcia warsztatowe połączone
z mini treningiem odmawiania. Tytuł formy brzmiał:
Tytoń, narkotyki, dopalacze
– jak się przed tym bronić?
O tym, że promowanie zdrowego trybu życia

Nie do wiary! To już półmetek
Czas biegnie niewiarygodnie szybko. Niedawno startowaliśmy w nowy rok szkolny,
a tu już połowa pracy za nami. To czas na podsumowanie dotychczasowych osiągnięć i wytyczenie nowych celów. Tak się dzieje w Leśniowskiej szkole, której
patronuje Kornel Makuszyński. Konkrety? Otóż one….
Powszechnym już zjawiskiem staje
się fakt przybywania do szkoły dzieci
sześcioletnich. Tych malutkich uczniów
jest coraz więcej. Chcą się uczyć i, co

Harmonogram zbiórki
odpadów wielkogabarytowych
Gmina Czerwieńsk
wiosna - jesień 2014
MIEJSCOWOŚĆ

WIOSNA

JESIEŃ

Nietków

17.02.2014

18.08.2014

Laski, Boryń

19.02.2014

20.08.2014

Wysokie, Dobrzęcin, Wyszyna

21.02.2014

22.08.2014

Leśniów Wielki, Leśniów Mały, Sudoł

24.02.2014

25.08.2014

Płoty, Zagórze

26.02.2014

27.08.2014

Czerwieńsk

03.03.2014

01.09.2014

Nietkowice, Bródki

10.03.2014

16.09.2014

Będów, Sycowice

12.03.2014

18.09.2014

Data wskazana w harmonogramie jest
datą odbioru odpadów.

jest naturalne, bawić. Najlepsze zabawy
odbywają się tradycyjnie na przerwach.
Dla urozmaicenia Dyrektor szkoły
zakupiła zabawki. W holu szkolnym
można teraz budować z plastikowych
klocków i grać w gry zręcznościowe.
Każdy uczeń klas I-III znajdzie coś dla
siebie.
W czasie ferii nauczyciele prowadzili
zajęcia, w których mogły uczestniczyć
wszystkie dzieci, które nie miały pomysłu
na zagospodarowanie swojego wolnego
czasu. Program był urozmaicony i atrakcyjny. Dzieci mogły brać udział w zabawach zręcznościowych, spojrzeć okiem
gospodarza na środowisko, w którym
mieszkają i pochwalić się przed innymi
w informatorze przez siebie opracowanym, składać orgiami, poprawiać
kondycję ﬁzyczną podczas zajęć karate.
Na szczególną uwagę zasłużyły zajęcia
prowadzone w ramach ogólnopolskiego
projektu CEO – Śladami przeszłości –adopcja Leśniowskich zabytków. Stworzyły
ﬁlm, prezentację multimedialną i galerię

i unikanie wszystkiego, co mu zagraża nie
musi być nudne, przekonywali uczniowie
klasy II. Ubrani w odpowiednie stroje,
tworząc raperskie koło, skandowali
prozdrowotne hasła. Ich apel do dzieci
i młodzieży brzmiał: Zapamiętaj treść
piosenki. Zapamiętaj zdrowia dźwięki.
Kiedy ktoś cię truje, mów zawsze – nie
dziękuję! Przygotowaniem milusińskich
do występu zajęła się Barbara Frydryk,
autorką scenariusza jest Paulina Gajna.
Zwieńczeniem akcji proﬁlaktycznej
zorganizowanej w PSP w Nietkowicach
były bardzo interesujące warsztaty poprowadzone przez pracownika Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie (ﬁlia w Zielonej Górze) Panią
Alicję Krzykowską. Podczas spotkań
uczniowie między innymi zdeﬁniowali
pojęcie uzależnienia, określili, dlaczego
ludzie sięgają po substancje ograniczające
wolę, czym to skutkuje dla ich zdrowia
oraz sposobu funkcjonowania rodzin
osób uzależnionych. Wraz z animatorką
działań odpowiedzieli na pytanie, gdzie
szukać pomocy w przypadku niechcianego kontaktu z „trucizną”. Dzieci wspólnie
doszły do wniosku, że nie warto sięgać po
substancje uzależniające.
Barbara Frydryk, Paulina Gajna
zdjęć pokazującą najciekawsze, warte
zapamiętania miejsca. Zaprojektowały
tablice informacyjne o zabytkach Leśniowskich.
Po feriach na uroczystym apelu
uczniowie wyróżniający się w nauce
i konkursach zostali nagrodzeni odznaką
– Wzorowy Uczeń. Należą do nich: Borys Hucał, Martyna Nowicka, Agata
Woźniak, Anastazja Szczypiorowska
z klasy I, Damian Bugajny, Filip Rosiński z klasy II, Basia Stasiuk i Kinga
Jasińska z klasy III. Uczniowie klas
IV-VI otrzymali za osiągnięcia w nauce
i właściwą postawę nagrody rzeczowe.
Zasłużyli na nie: Julita zastawna, Szymon Chojnacki, Wojtek Okupniak
i Ola Zastawna z klasy IV, oraz Sandra
Nowicka z klasy VI.
Na wyróżnienie i podziękowania
zasłużyli ci uczniowie, którzy zebrali najwięcej kasztanów. Są to: Marcel Jadczak
i Basia Stasiuk z klasy II oraz Mateusz
Masłowski z klasy IV i Dawid Kałużny
z klasy V.
Za kilka miesięcy skończy się rok
szkolny. Przed nami jeszcze wiele dni,
wiele ciekawych zdarzeń, czasu na naukę
i konkursów. Trzeba się postarać, aby
ﬁnisz był jak najbardziej udany. Tak więc
czas do solidnej pracy!
A.Bat
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

Gwiazdka dla Afryki
Już po raz kolejny Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku
włączyła się do międzynarodowej akcji UNICEF „Gwiazdka dla Afryki”. Uczniowie
z klasy III b zainicjowali projekt, do którego przyłączyła się cala szkoła.
Naszym mottem jest suahilijskie powiedzenie „Haba na haba, hajaza kibaba”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza
„krok po kroku dążyć do celu”.
Prace rozpoczęliśmy od obejrzenia
materiałów, które przesłali organizatorzy
akcji. Dowiedzieliśmy się, że trzeba
wspomóc najmłodsze dzieci z Sierra
Leone. Wzięliśmy się do planowania
naszych działań. Po pierwsze, opracowaliśmy krótki informator na temat kraju, do
którego skierowana jest nasza pomoc. Zaprezentowaliśmy go na gazetce szkolnej.

Obejrzeliśmy przygotowaną przez jednego z rodziców prezentację multimedialną
„Afryka”. Dowiedzieliśmy się z niej, że
20% afrykańskich dzieci umiera, zanim
skończy pięć lat, a głównym powodem
ich śmierci - jest brak szczepionek!
Wiedzieliśmy już, że nie przejdziemy
obojętnie wobec tragedii rodziców, którzy
patrzą na cierpienie, a często i śmierć swoich dzieci. Do działań włączyli się również
rodzice. Wspólnie podjęliśmy decyzję, że
wykonamy ozdoby świąteczne, biżuterię
z masy solnej. Spotkania nasze odbywały
się w listopadzie i grudniu.
Dzieci, wraz z rodzicami,
wykonały przepiękne aniołki, bałwanki oraz kolczyki
i broszki. Największą frajdę
sprawiało wszystkim przygotowanie ciasta z masy solnej
i formowanie z niej aniołków
i bałwanków. Ozdabianie
również przyniosło olbrzymią
satysfakcję, bo oto można
było zobaczyć, jak postać
z białej masy przeobraża się
w pięknego anioła o błyszczą-

Niezwykłe lekcje
Otaczający nas świat pełen nowoczesnych technologii, nieustająco gnający do
przodu i nastawiony na efekt, nieco zapomina o pasjach, zainteresowaniach,
tradycji. Pragnąc po drodze nie zgubić tego, co cenne, staramy się korzystać z
wiedzy i doświadczeń innych, a tym samym urozmaicić proces kształcenia.
Jak mówią, nauczycielem jest się
przez całe życie – nawet na emeryturze.
Najlepszym tego przykładem jest pani
Danuta Muszyńska, która po długiej
przerwie wróciła do szkoły. Tym razem,
jako wolontariuszka zaraża najzdolniejsze
dzieci z klas młodszych miłością do królowej nauk – matematyki. „Matematyczne
Kangurki” z niecierpliwością czekają na
piątkowe spotkania. Pani Danusia przygotowuje ciekawe, – choć niełatwe zadania, ale nikt się nie zraża. Na zajęciach
panuje przyjazna atmosfera, nie ma
ocen, a najlepsza nagrodą jest zadowolenie z pokonania matematycznego toru
przeszkód. Serdecznie dziękujemy Jej za
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czas, jaki poświęca naszym uczniom oraz
za wiedzę, jaką w nich szczepi.
Niezwykłym wydarzeniem w klasach IIIich była wizyta babci
Piotrusia, pani Stefanii
Kozak. Jest to postać
znana w naszym miasteczku, ale nie wszyscy
wiedzą jak zaczarowane
są ręce pani Stefanii.
Po wejściu do klasy
naszym oczom ukazał
się niezwykły, zaczarowany świt lalek wykonanych z nici dzie-

cych włosach, który trzyma w rękach złotą księgę. Dzieci przygotowały również
pudełka na prezenty, które okazały się
hitem świątecznego kiermaszu.
Wszystkie ozdoby zostały przez nas
zapakowane w celofanowe woreczki
i przewiązane wstążkami. Kolejnym
etapem było przygotowanie plakatów
informujących o naszej akcji. Zachęcaliśmy w nich do obejrzenia naszej wystawy, wybrania prezentu i przekazaniu
darowizny. Wystawa, którą pieczołowicie
przygotowaliśmy, wzbudziła olbrzymie
zainteresowanie. Wszystkie przygotowane przez nas prace znalazły nabywców.
Udało się nam zebrać aż 440 zł.
Cieszy fakt, że projekt zrealizowała
jedna klasa, a do pomocy włączyła się
cała społeczność szkolna.
Pamiętajmy – „Nie można zmienić całego świata, ale można zmienić świat jednego człowieka” (bł. Matka Teresa).
Koordynator akcji: Iwona Mielczarek
wiarskich. Jedna piękniejsza od drugiej.
Jak zdradziła nam ich twórczyni, każda
ma swoją historię i duszę, każda jest
jednakowo ważna i zajmuje specjalne
miejsce w jej sercu. To, co ukazało się
naszym oczom to tylko niewielki wycinek wspaniałej kolekcji. „Cudowna
babcia” opowiedziała uczniom jak
powstają jej lalki, ile dni trwa proces
tworzenia, jak się odbywa, z czego
wykonuje się poszczególne elementy.

Zadziwiający był fakt, iż nawet chłopcy z otwartymi buziami oglądali wystawę i z zaciekawieniem zadawali gościowi
pytania. Mamy nadzieję, że babcia Piotra zaraziła swoją pasją
słuchaczy, choć niezwykłej cierpliwości i determinacji potrzeba, aby wyczarowywać takie wspaniałe cudeńka. Jeszcze raz
dziękujemy pani Stefanii, ze znalazła czas, aby poprowadzić
te niezwykłe lekcje.
Niezwykłe lekcje WF odbyła klasa III a. Na jedną
z nich zaprosiliśmy panią Aleksandrę Barską, która, na
co dzień jest instruktorką tańca nowoczesnego. Sama,
jako dziewczynka zdobyła wiele cennych nagród i tytułów
w rock and roll’u sportowym. Pokochała to, co robiła
od dziecka, a teraz swoja pasją zaraża najmłodszych.
Lekcja była wyjątkowa, bo pełna muzyki i tańca. Nikt
nie leniuchował, nawet chłopcy, którzy wolą kopać piłkę,
wyciskali siódme poty, aby zapamiętać układ i rytmicznie
nadążać za instruktorką.
Przez moment partnerem w tańcu pani Oli był dziś dorosły
już pan Paweł Kaszewski. Zarażony w dzieciństwie miłością
do sportu i on przybył do klasy III a na lekcję WF, tym razem
nie, jako tancerz, ale jako zawodnik brazylijskiego ju-jitsu
- sportu walki, posiadacz purpurowego pasa, medalista mistrzostw Polski. Opowiedział dzieciom o idei tego sporu, ale
największe wrażenie zrobiły oczywiście kimona. Oprócz profesjonalnego treningu – dostosowanego do możliwości dzieci,
pokazał z towarzyszącym mu panem Piotrem Kaszewskim
najprostsze techniki wywodzące się z ju-jitsu – dzieciaki biły
brawa i prosiły o powtórki. Tym razem chłopcy byli w siódmym niebie, ale jak się okazało dziewczynki okazały się nie
mniej waleczne od swoich kolegów. Być może pani Ola i pan
Paweł zaszczepili w którymś z uczniów tę samą pasję, jaka
towarzyszyła niegdyś uczniom naszej szkoły – dziś dorosłym
już ludziom. Oboje na prośbę dzieci obiecali powrócić. Dziękujemy za zapał, z jakim przybyli do nas i życzymy sukcesów
w tym, co robią.
Nietypowo swoje lekcje WF przeżywają także uczniowie
klasy Ib. Wraz z panią Zosią Blandzi, co drugi czwartek,
powracają do przedszkola - do swojej pani Bożenki (Bożena
Gutor). Tym razem to oni są starszymi partnerami w ćwiczeniach metodą ruchu rozwijającego, którego twórczynią jest
ﬁzjoterapeutka Weronika Sherborne. Metoda nawiązuje do
najbardziej pierwotnego sposobu porozumiewania się, jakim
jest „język ciała” Dzięki doświadczeniom z zajęć dzieci uczą
się cenić bliskość drugiego człowieka, wyrabiają umiejętności kontaktu opartego na emocjach i bliskości. Wspólne
ćwiczenia zarówno maluchom, jak i pierwszakom przynoszą
wiele radości i satysfakcji.
Z planów lekcji już dawno zniknęły „prace ręczne”, które
dobrze pamiętają nasze mamy, dlatego zaprosiliśmy je do
szkoły. Klasa III a miała okazję brać udział w lekcji prowadzonej przez panią Irminę Pukacką, która poprowadziła
lekcję techniki. Dzieci wyczarowały pod jej kierunkiem
mikołajki na choinkę. Było to wspaniałe doświadczenie
dla uczniów, gdyż tym razem zajęcia prowadziła mama
ich koleżanki. Sądzimy, że i pani Irmina, choć zmęczona,
to jednak z zadowoleniem rozwijała umiejętności manualne
trzeciaków.
Swoje plastyczne pasje pod kierunkiem mam rozwijały
także dzieciaki z III b. Niezwykłe lekcje odbywały się w listopadzie i grudniu. Dzieci wraz z rodzicami wykonały przepiękne
aniołki, bałwanki oraz kolczyki i broszki. Największą frajdę
sprawiało wszystkim przygotowanie ciasta z masy solnej i formowanie z niej aniołków i bałwanków. Ozdabianie również

przyniosło olbrzymią satysfakcję, bo oto można było zobaczyć,
jak postać z białej masy przeobraża się w pięknego anioła
o błyszczących włosach, który trzyma w rękach złotą księgę.
Dzieci przygotowały również pudełka na prezenty, które okazały
się hitem świątecznego kiermaszu. III b połączyła przyjemne
z pożytecznym. Z jednej strony wspólna praca dorosłych
i dzieci jest wspaniałym doświadczeniem, z drugiej środki
uzyskane ze sprzedaży „rękodzieł” zostały przekazane na
pomoc dzieciom z Afryki.
Niezwykłe lekcje w naszej szkole nie tylko realizują
wymogi nowej podstawy programowej, ale są przede
wszystkim okazją do tego, aby „duży mógł prowadzić
małego”, aby ich wspólna droga obojgu sprawiała wiele
radości i wyrabiała poczucie bezpieczeństwa i zaufania
w małym człowieku.
Beata Kaszewska
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W szkole w Nietkowie
Ferie w szkole, jak co roku, przemknęły w swobodnej i radosnej atmosferze.
Codziennie odwiedzało nas ponad 60 dzieci czyli połowa naszych uczniów. Zajęcia
proponowane przez nauczycieli od godz.10-ej do 14-ej wypełniały szybko czas.
Były rozgrywki sportowe na sali
gimnastycznej i komputerowej, karaoke,
lepienie w glinie, orgiami i warsztaty
aktorskie. Bardzo podobało się dzieciom
budowanie karmników dla ptaków, które
zawisną w szkolnym ogrodzie. W świetlicy codziennie odbywały się tez zajęcia
integracyjne w grupach, gry i zabawy. Na

zajęciach plastycznych powstały piękne
pejzaże białej zimy, której zabrakło za
oknem. Zamiast sanek królowały rowery.
Ciepło i bezpiecznie można było posiedzieć, porozmawiać i miło spędzić kilka
godzin w szkole bez nauki i obowiązków.
Zaglądali do nas też gimnazjaliści, którzy
chętnie oddawali się szczególnie sportowym emocjom na sali gimnastycznej.
Wielkie ukłony od dzieci dla naszych pań
z obsługi za smaczne, wypiekane codziennie ciasta i ciasteczka, jakimi obdarowywały nas przez cały tydzień. Pachniało pięknie
i smakowało pysznie. Jednym słowem
- ferie w szkole to dobra zabawa, czas
spędzony wesoło i bezpiecznie.
Sukcesy ucznia
Wiosna zagląda do szkoły coraz częściej
a wraz z nią, pojawiają się uczniowskie
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„przebudzenia” i optymistyczne wieści.
Z największą przyjemnością przedstawiamy ucznia naszej szkoły Pawła Lewandowskiego, który został zakwaliﬁkowany
do dwóch wojewódzkich etapów konkursów przedmiotowych - z matematyki
i z j. polskiego. Paweł reprezentował naszą
szkołę w ﬁnale wojewódzkim i otrzymał
tytuł Finalisty. Paweł mieszka w Laskach,
jest uczniem szóstej klasy, znakomitym
sportowcem, wesołym i bardzo lubianym
kolegą. Jest ambitny, nauka nie sprawia
mu trudności, wręcz przeciwnie, chętnie
podejmuje trudne wyzwania i stara się
zawsze wypaść jak najlepiej. Często reprezentuje naszą szkołę w rożnych zawodach
i konkursach. Przez kilka lat wraz z drużyną szkolną osiągał znakomite rezultaty
w „Konkursie Bezpieczeństwo Ruchu
Drogowego” nawet na etapie powiatowym,
co roku błyszczy też w Międzynarodowym
Konkursie Matematycznym „Kangur”.
Od kilku lat Paweł otrzymuje Nagrody
Burmistrza za swoje osiągnięcia. Brawo
Paweł. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy
i gratulujemy rodzicom.
Rok „Szkoły w Ruchu”
Minister Edukacji Narodowej ogłosił
rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły
w Ruchu, mając na uwadze promowanie
aktywności ﬁzycznej i zdrowego trybu
życia wśród dzieci i młodzieży. Do realizacji tych działań Ministerstwo Edukacji
Narodowej wspólnie z Ośrodkiem Edukacji zorganizowano ogólnopolską akcję
„Ćwiczyć każdy może”. Nasza szkoła
zadeklarowała przystąpienie do akcji,
a tym samym podjęcie zadań na rzecz
aktywności ﬁzycznej we wskazanych w regulaminie obszarach. Wśród nich znajdą
się różnorodne akcje związane z aktywnością ruchową odbywającą się w szkole
i poza nią. Między innymi gminny turniej

w tenisa stołowego, Mikołajkowy Turniej
Gier i Zabaw Drużynowych oraz wiele
innych. Sportowe emocje i zainteresowania nie gasną u nas cały rok. Wielką
popularnością cieszą się w naszej szkole
zajęcia z karate prowadzone przez pana
Tomasza Madeja, nauczyciela wychowania ﬁzycznego, utytułowanego sportowca
z najwyższej ligi, wielokrotnego mistrza
Polski w karate. Dyscyplina, która bardzo
dobrze wpływa nie tylko na kondycję
zdrowotną ale również na postawę i dyscyplinę wewnętrzną zawodników,przyjęła
się w naszej szkole znakomicie. Jesienią
ponad pięćdziesięciu uczniów korzystało
również z wyjazdów na basen do Zielonej
Góry, gdzie uczyli się pływać z instruktorem. W marcu rozpocznie się druga tura
tych wyjazdów. Pływanie jest najlepszą
formą zajęć korekcyjnych i proﬁlaktyką
dla naszych dzieci,znakomicie wpływa na
rozwój ﬁzyczny, szczególnie przeciwdziała
skrzywieniom kręgosłupa i innym wadom
postawy. Zważywszy na ilość czasu, jaką
dzieci spędzają już nie nad książką, ale
przy komputerze, skrzywienia kręgosłupa
są już chorobą cywilizacyjną. Zajęcia
korekcyjne już nie wystarczają, najlepszą
metodą na proste plecy, przeciwdziałanie
wszelkim skoliozom, skrzywieniom jest
pływanie i jeszcze raz pływanie.
Sześciolatki w naszej szkole
Jesteśmy na co dzień świadkami, że
reforma oświaty nabiera rozpędu. Szkoły
w całym kraju przygotowują się do przyjęcia sześciolatków do klas pierwszych już
1września 2014. Wszystkie szkoły, także
i nasza przeszły wizytacje z Kuratorium
Oświaty pod kątem gotowości placówek
do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci
sześcioletnich. Szkoła w Nietkowie przygotowuje się do wdrożenia tej zapowiadanej
od 2009 roku reformy od kilku lat. Systematycznie wymieniane są meble w klasach,
pomoce dydaktyczne, aranżowana jest
odpowiednio przestrzeń dla małych dzieci.
Jest plac zabaw przy szkole i odpowiednio
przygotowana salka zabaw w budynku
dydaktycznym, nie mówiąc już o pięknej
sali gimnastycznej. Wyniki kontroli z kura-

torium są więc bardzo zadowalające zarówno dla nauczycieli, jak
i dla rodziców. Sześciolatki już teraz coraz częściej z zaciekawieniem zaglądają do klas starszych kolegów. Oddział przedszkolny,
jaki mieści się w szkole, sprzyja częstszym kontaktom ze szkolną
rzeczywistością. Przedszkolaki uczestniczą w większości szkolnych imprez, dobrze już znają szkolne obyczaje, biorą aktywny
udział w zajęciach rozwijających, sportowych i artystycznych.
Odbyło się tez spotkanie dyrektora z rodzicami sześciolatków, na
którym przekazano niezbędne informacje dotyczące organizacji
i warunków wdrażania reformy obniżania obowiązku wieku
szkolnego. Rodzice najmłodszych uczniów mogą być spokojni,
nasza szkoła jest przygotowana wzorowo do przyjęcia dzieci
sześcioletnich do klasy pierwszej.
Zmiany w organizacji edukacji przedszkolnej
A od września zmiany. Z myślą o wyrównywaniu szans
edukacyjnych i rozwojowych najmłodszych dzieci w Nietkowie,
zostanie otworzony w naszej szkole drugi oddział przedszkolny.
Nie tylko więc pięciolatki - grupa przygotowująca się do realizacji obowiązku szkolnego, ale tez dzieci czteroletnie,będą mogły
już korzystać z bogatej bazy edukacyjnej. Szkolna oferta jest
bardzo atrakcyjna w zakresie wspierania rozwoju, rozwijania
umiejętności i zainteresowań najmłodszych. Dzieci w naszym
przedszkolu uczą się języka angielskiego, religii, mają rytmikę,
muzykoterapię, bogate zajęcia artystyczne i biblioterapeutyczne.
Korzystają tez z sali gimnastycznej i sali zabaw, gdzie realizują
bogaty program zajęć sportowych, korekcyjnych, tanecznych
i karate. Rozpoczęły się już prace organizacyjne i przygotowawcze na to wielkie dla naszej szkoły przedsięwzięcie, jakim jest
otwarcie drugiego oddziału. Przed nami jeszcze adaptacja pomieszczenia na dużą salę zabaw dla czterolatków no i oczywiście
powstała długa lista zakupów, która z pewnością zachwyci nasze
przedszkolaki. Zapisy do obydwu oddziałów już trwają.

Wieści z hali
Zakończyły się (15 II) rozgrywki XIII Halowych Mistrzostw
Województwa Lubuskiego Oldboy’s. Zwyciężył KP Zielona
Góra, przed Lubuszanami (Zielona Góra), Pogonią (Świebodzin),
Piastem Czerwieńsk i Stowarzyszeniem (Drzonków). Najlepszym strzelcem okazał się Mariusz Garbula (Lubuszanie 5 bramek). W rozegranych 10 pojedynkach padło 41 goli.
W lutym (od 10 do 14) hala gościła UKP Zielona Góra na
obozie szkoleniowo – treningowym dla młodych adeptów piłkarstwa. A jakie imprezy czekają kibiców w najbliższym czasie?
15 marca w hali odbędzie się turniej piłki nożnej UKP – Lubuszanka Spring Cup 2014. Do tych rozgrywek zgłoszono osiem
zespołów zawodników w wieku 11 lat i młodszych. Z kolei
16 marca odbędzie się w hali turniej tenisa ziemnego.
I jeszcze dwie wielkie imprezy. 26 kwietnia miłośników
biegania przełajowego Hala Sportowa Lubuszanka i LTKKF
Zielona Góra zaprasza III Jorge Cross. Informacje na
www.jorgecross.pl oraz www.ronin-czerwiensk.eu Zapisy na
www.super-sport.com.pl/zapisy do 22 kwietnia 2014 r.
A 11 maja czeka nas wyścig rowerowy Sulima Rowery
MTB punktowany do klasyﬁkacji lubuskiego GP MTB. Najdłuższy dystans to 4 rundy po 11 km. Zainteresowanych odsyłamy na stronę www.pulsarsport.pl Impreza jest częścią Majówki
nad Odrą, więc kibiców z pewnością nie zabraknie.
A co z miłośnikami biegania? W XII Zimowym Biegu
Trzech Jezior (15 lutego, Trzemeszno koło Gniezna, 15 km)
Michał Kowalski (Michnet Ronin Czerwieńskk) był 101
w kategorii M30 z czasem 1:11:28. W imprezie brało udział
około 800 zawodników.
Z kolei 2 marca w XXXIV Półmaratonie Wiązowskim
(Wiązowna k. Warszawy) Michał Kowalski był 202 w kategorii M30 z czasem 1:59:15. W imprezie brało udział około
1300 biegaczy.
D. Grześkowiak

Sport gimnazjalny
Powiatowe zawody koszykówki chłopców zostały rozegrane 25 lutego w Przylepie. Stawiły się tam reprezentacje
gimnazjów z Sulechowa, Kargowej, Przylepu i oczywiście
zespół z Czerwieńska. Nasi wystąpili w składzie: Paweł
Pawłowski, Łukasz Nahorski, Daniel Zawadzki, Kacper
Kokot, Dominik Kapela, Gabryś Saulewicz, Damian Gac
i Anton Stanaszek.
Rozegrane mecze stały na bardzo dobrym sportowo poziomie. Już w pierwszym pojedynku traﬁliśmy na gospodarzy,
którym ulegliśmy 26:19. Spotkanie było wyrównane, lecz
zabrakło trochę umiejętności. Następnie stanęliśmy do walki
z zespołem z Kargowej. Po ciężkim boju wygraliśmy 24:22.
W międzyczasie toczyły się inne pojedynki i nagle okazało się,
że trzy ekipy mają tę samą ilość punktów. By awansować do
szczebla rejonowego musieliśmy wygrać ostatni mecz z reprezentacją Sulechowa. Nie udało się. Porażka 36:34 spowodowała, że zajęliśmy ostatecznie trzecie miejsce w turnieju.
Na pocieszenie - w naszym zespole wystąpiło kilku pierwszoklasistów, co rokuje duże nadzieje na przyszłość. Jednak
bez dodatkowych zajęć o sukcesy będzie trudno…
M. Nowakowski
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Dzień Kobiet, jakiego jeszcze nie było!
Sala widowiskowa domu kultury wypełniona po brzegi, radosny nastrój, moc muzycznych atrakcji i prezentów - w takim właśnie klimacie odbył się kolejny już Dzień
Kobiet w Ośrodku Kultury.
W odświętny nastrój wprowadziła
wszystkich gości Jola Różańska, wykonując - jak zwykle wspaniale - utwór
z repertuaru Alicji Majewskiej, pt. „Być
kobietą”. Po raz pierwszy zaprezentował
się dziecięcy zespół instrumentalno wokalny „Trzy plus dwa” i natychmiast
podbił serca publiczności. W tym wyjątkowym dniu nie mogło zabraknąć Formacji
Artystycznej „Sześciopak”. Panowie
pięknie wyśpiewali zgromadzonym paniom życzenia, a Burmistrz Czerwieńska
Pan Piotr Iwanus życząc obecnym paniom wszystkiego co najlepsze, wręczył
symboliczną wiązankę kwiatów na ręce
seniorki - najstarszej uczestniczki imprezy.
W mini recitalu wystąpił gość specjalny:
Przemysław Szczotko, kompozytor, autor
tekstów, muzykoterapeuta, który swym
występem zaczarował niemal wszystkie
panie. Zaśpiewała także, zaprzyjaźniona
z naszym domem kultury, Jadzia Macewicz, uczestniczka Bitwy na Głosy w drużynie Urszuli Dudziak. Do łez rozbawiali
aktorzy Teatru Kwadrat z Żagania:
Dorota Wilczewska i Marek Ptasiński,
a także tajemnicza Lola, która pojawiła się

nie wiadomo skąd i w równie tajemniczych
okolicznościach zniknęła.
Dzień Kobiet bez prezentów nie
byłby pewnie tak radosny, dlatego też
organizatorzy zadbali, aby choć kilka Pań
otrzymało z tej okazji upominek. Uhonorowani zostali również laureaci konkursu
plastycznego i fotograﬁcznego zatytułowanego „Kobiecość”. Wpłynęło wiele
interesujących prac. Jury, po wnikliwej
ocenie wszystkich prac przyznało następujące lokaty: W konkursie plastycznym,
w kategorii 7 - 11 lat, III miejsce otrzymała Aleksandra Zastawna z Leśniowa
Wielkiego, II miejsce - Karolina Zarzycka z Czerwieńska, I miejsce: Dominik
Piwoński z Nietkowa. W kategorii 12
- 16 lat, III - Asia Stekla, II - Gabriel
Leszczyk, I - Daria Majewska. W kategorii powyżej 17 lat, III miejsce - Liwia
Litecka, II - Żywia Rafa, I - Agata
Kotlarska. W konkursie fotograﬁcznym,
III miejsce zajęły ex aequo: Agnieszka
Mendel i Klaudia Proskórnicka, II
miejsce: Kasia Lewandowska, I miejsce:
Anna Rogowicz. Laureatom serdecznie
gratulujemy!

Ten wyjątkowy, Babski wieczór, na
długo pozostanie w pamięci wszystkich
uczestników. A my, już dzisiaj zapraszamy
wszystkie Panie na kolejny, w przyszłym
roku.
Dziękujemy naszym sponsorom,
dzięki którym upominki były zacne:
Ewie Potockiej - Zakład Fryzjerski
„U Ewy”, Magdzie Iwanickiej - Solarium „Pati”, Irenie Kurko - Sklep
Spożywczy „U Irenki”, Danucie Sawce
- Sklep Wielobranżowy, Agnieszce
Jarzębskiej - Sklep Odzieżowy, Annie
Wardyn - Kwiaciarnia. A specjalne
podziękowania kierujemy do Lubomira
Rotko za pomoc organizacyjną.

