Wielki tort

patrz str. 5

na wielkie otwarcie

we wrześniu
01.09. – we wszystkich szkołach na terenie gminy odbyły się uroczystości z okazji rozpoczęcia nowego roku
szkolnego.
02.09. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Regionalnego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego w Zielonej Górze. Podczas spotkania omawiano min. sprawę budowy w Czerwieńsku budynku
mieszkalnego przez RTBS.
03.09. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad komisji było min.: rozpatrzenie informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
(z uwzględnieniem II kwartału wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i rozliczeń finansowych
samorządowych instytucji kultury); wypracowanie opinii do
projektów uchwał.
03.09. – w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli odbyło się spotkanie poświęcone rozwojowi planów inwestycyjnych związanych
z rozbudową portów, marin i przystani, które będą realizowane
w ramach projektu „Odra dla turystów 2020”. W spotkaniu
uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
04.09. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyła się konferencja poświęcona Zintegrowanym Inwestycjom
Terytorialnym. W konferencji wziął udział Burmistrz Piotr
Iwanus.
04.09. – w Czerwieńsku odbyło się trzecie posiedzenie
Komitetu Sterującego Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich:
Czerwieńsk, Dąbie, Sulechów w związku z realizacja projektu
„Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich”
przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego
EOG i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach
umowy finansowej nr PL06-05. Posiedzeniu przewodniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.

07.09. – w kościele parafialnym
pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku
oficjalnie pożegnano ks. Pawła Koniecznego, który na mocy dekretu
biskupiego został skierowany do objęcia funkcji proboszcza w kościele
pw. W.N.M.P. w Żarach.
11.09. – w Zaborze odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Odrą
a Bobrem”. W zebraniu uczestniczył Burmistrz Piotr
Iwanus.
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12.09. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji było min.: wysłuchanie informacji burmistrza dotyczącej
funkcjonowania POMAK Sp. z o. o. w Czerwieńsku w latach
2010 – 2013; ocena stanu realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2014 rok; wypracowanie opinii do
projektów uchwał.
12.09. – w Urzędzie Miejskim w Sulechowie odbyło się
spotkanie poświęcone założeniom zaopatrzenia w energię
elektryczną Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich (OFGN). W spotkaniu uczestniczył Burmistrz
Czerwieńska.
12.09. – w Nietkowicach odbyło się zebranie wiejskie.
13.09. – ks. Marek Kidoń został proboszczem parafii pw.
św. Wojciecha w Czerwieńsku.
15.09. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było
min.: wypracowanie opinii do projektów uchwał; wypracowanie
opinii dotyczącej Sprawozdania o stanie zadań oświatowych
Gminy Czerwieńsk za 2013 r.; analiza informacji nt. organizacji wypoczynku dzieci w okresie wakacji (MGOK – temat
z maja 2014 r.).
15.09. – w Laskach odbyło się zebranie wiejskie.
16.09. – Burmistrz wziął udział w szkoleniu Szefów
Obrony Cywilnej Gmin. Szkolenie zostało przeprowadzone
w Bojadłach.
17.09. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus
podpisał umowę z firmą STIMO na realizację II – etapu
budowy sieci dostępowej do Internetu szerokopasmowego
w Gminie Czerwieńsk. W wyniku realizacji tej umowy, do
już istniejącej sieci, podpiętych zostanie kolejnych 210 nowych
użytkowników.
19.09. – w Leśniowie Małym i Nietkowie odbyły się zebrania
wiejskie.
22.09. – w Leśniowie Wielkim odbyło się zebranie
wiejskie.
24.09. – odbyła się XXXIII 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata 2014-2023; w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego
zadania zarządzania drogami powiatowymi; w sprawie nadania
tytułu „Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Czerwieńsk”
(dla ks. Ignacego Zonia – sic!); 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.
25.09. – w Czerwieńsku odbyło się zebranie Samorządu
Mieszkańców.
25.09. – w Płotach odbyło się zebranie wiejskie.
29.09. – w Brudkach odbyło się zebranie wiejskie.
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Co słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Dzień dobry panie burmistrzu, rozmawiamy niemalże w przededniu kolejnej inauguracji roku kulturalnego
w naszej gminie. To wydarzenie staje się
powoli kolejnym stałym punktem rocznego
kalendarza i chyba już na dobre weszło do
tradycji gminy. Czy to wydarzenie jest jedynie incydentalną imprezą towarzyską, mającą zwrócić uwagę władz, że dom kultury
działa, czy też rzeczywiście jest to oﬁcjalny
początek aktywnej rocznej działalności
kulturalnej w naszej gminie?
Piotr Iwanus: Rozumiem, że pytanie jest
trochę prowokacyjne, ponieważ odpowiedź
na to pytanie dla każdego, kto choć trochę
interesuje się aktywnością kulturalną, jest
banalnie oczywiste – ta inauguracja, zresztą
podobnie, jak poprzednie, zawsze jest nie
tylko rzetelnym podsumowaniem rocznych
dokonań, ale także prezentacją zamierzeń
na kolejny rok. Muszę z satysfakcją powiedzieć, że ta sfera życia społecznego
gminy rozwija się niezwykle dynamicznie
i co szczególnie cieszy nie ogranicza się do
Miejskiego Domu Kultury w Czerwieńsku,
ale promieniuje na wszystkie miejscowości
naszej gminy. Zaangażowanie, aktywność
i kreatywność pracowników MGOK-u pod
wodzą p. dyrektor Jolanty Matuszkiewicz
sprawiły, że również w świetlicach wiejskich
i wiejskich domach kultury spontanicznie
tworzą się zespoły ludzi aktywnych. Takim
symbolem zaangażowania są powstające zespoły śpiewacze, koła zainteresowań i grupy
pielęgnujące dawne tradycje.
A.S.: No właśnie, piszemy w tym numerze o otwarciu po jego totalnej modernizacji
WDK w Płotach. Już na pierwszy rzut oka
widać, że to prawdziwe cacko.

P.I.: Bardzo się cieszę, że udało się nie
tylko zmodernizować ten obiekt, ale że nad
nowymi jego funkcjami dyskutowaliśmy
w gronie osób najbardziej zainteresowanych
– czyli mieszkańców. Ich uwagi i propozycje uwzględnione zostały w ostatecznym
projekcie. Remont tej placówki kosztował
łącznie 670 tys zł z czego 75% pokryliśmy
z dotacji uzyskanej z PROW.
Remont WDK w Płotach to taka wisienka
na torcie działań samorządu w minionej kadencji. Wszystkie bowiem placówki kultury
w naszej gminie przeszły podobną metamorfozę. Przecież nie możemy zapomnieć o remontach świetlic w Nietkowie, Bródkach,
Laskach, Sudole czy choćby świetlicy w Dobrzęcinie. Wyrównaliśmy poziom i szanse
rozwoju mieszkańcom całej gminy, podobnie
zresztą jak w dziedzinie oświaty i sportu.
Dzisiaj wszystkie placówki oświatowe
w gminie zapewniają dzieciom i młodzieży
bazę na poziomie nie odstającym od podobnych placówek nawet w dużych miastach.
Te warunki w perspektywie najbliższych lat
muszą się przełożyć na sukcesywnie rosnący
poziom nauczania. Już mamy sukcesy w tej
dziedzinie, a nie powiedzieliśmy jeszcze
ostatniego słowa. Wykorzystaliśmy naszą
szansę na rekordowe, jak na możliwości
budżetu gminy, dotacje z funduszy unijnych.
Jesteśmy niekwestionowanym liderem wśród
samorządów podobnej wielkości w całej
Polsce. To cieszy oczywiście, ale nie zasypiamy gruszek w popiele i już szykujemy
się do kolejnego rozdania w nadchodzącej
niebawem perspektywie budżetowej UE.
Wiemy, że ten wyścig po dotacje będzie
jeszcze trudniejszy, a konkurencja znacznie
większa, dlatego musimy wykorzystać do
maksimum nasz potencjał i doświadczenie
w przygotowywaniu profesjonalnych pro-

SPROSTOWANIE
do art. Cezarego Wocha, ile zarabiają Lubuscy Prezydenci i Burmistrzowie
Informuję Państwa, że w swoim art. Radny Cezary Woch zamieścił informację
dotyczącą moich zarobków z oświadczenia majątkowego za 2013r., jakie złożyłem
w kwietniu 2014r. Wojewodzie Lubuskiemu.
Pragnę nadmienić, że Radni Rady Miejskiej w Czerwieńsku bez względu na
„zależnych i niezależnych” jednomyślnie podjęli uchwałę Nr IV/05/10 z dnia
06.12.2010r. dotyczących moich poborów.
„W § 1 ustala się wynagrodzenie zasadnicze 5200zł, dodatek funkcyjny 1700zł,
dodatek specjalny w wysokości 35% wynagrodzenia zasadniczego i dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego”. Do dnia dzisiejszego
pobory nie zostały zmienione.
W 2013r. nabyłem prawo do „jubileuszówki” po 35 latach pracy.
Radny powinien informować społeczeństwo o faktach a nie wprowadzać nie
potrzebnego zamieszania dot. moich zarobków.
P. Iwanus

jektów. Już to robimy, aby z chwilą uruchomienia konkursów mieć gotowe projekty.
Strategia na wyprzedzenie konkurencji już
nie raz przyniosła nam sukces.
A.S.: Gratuluję optymizmu, ale nie
tak dawno niektórzy radni krytykowali
realizację strategii rozwoju gminy w tych
minionych dwóch latach. To jak to się ma
do tych zapowiedzi?
P.I.: Cóż, takie jest prawo opozycji, ale
ja wolę trzymać się faktów, twardych liczb
i rzeczywistości, a nie domniemań, krytyki
dla krytyki, itp. Ci sami radni zarzucali mi
rozrzutność, zadłużanie gminy i nawet przegłosowali nieudzielenie mi absolutorium za
miniony rok mimo pozytywnej opinii RIO,
która - jak pan zapewne się domyśla - nie
jest instytucją pobłażającą jakimkolwiek
naruszeniom prawa. Podobnie rzecz ma się
ze strategią - taki niezależny monitoring realizacji strategii za ostatnie dwa lata wykonał
zespół fachowców z UZ w Zielonej Górze
pod przewodnictwem prof. Bogdana Ślusarza. Jaka jest ta ocena, to może sprawdzić
każdy mieszkaniec gminy. Dokument jest
zawieszony na stronie internetowej urzędu.
A.S.: Kończy nam się miejsce na stronie, więc chciałbym jeszcze na koniec zapytać o taką bieżącą sprawę. Tak ni z gruszki,
ni z pietruszki nagle bez ostrzeżenia została
zamknięta droga do Nietkowa z powodu
przebudowy przejazdu kolejowego. Wielu
mieszkańców to naprawdę wkurzyło.
P.I.: Mnie również, bo sam dojeżdżam ta
drogą do pracy. Już 4 września Urząd Marszałkowski postanowił o zamknięciu tej drogi na
czas remontu przejazdu, zresztą jednego z 17
na trasie modernizacji linii kolejowej na trasie
Czerwieńsk – Krosno Odrzańskie. Niestety
UM nie powiadomił o tym fakcie samorządu
gminy, w dodatku nie przedstawiając jakiegoś alternatywnego rozwiązania na ten czas.
W efekcie autobusy PKS nie mogły dowieźć
dzieci do szkoły, a samochody dojechać np. do
Leśniowa, w dodatku pasażerowie zmuszeni
zostali do pieszej wędrówki od przejazdu
do Nietkowa, nie mówiąc już o kłopotach
mieszkańców Lasek. Dowiedziawszy się
o tym próbowaliśmy znaleźć jakieś rozwiązanie. W końcu dzięki zrozumieniu sytuacji
i życzliwości dowództwa naszej jednostki
uzyskałem zgodę na przejazd starą drogą przez
teren wojskowy autobusów PKS, które inną
drogą nie są w stanie przejechać. Samochody
osobowe skierowaliśmy na ul. Sportową
w Nietkowie i dalej przez stację towarową
tzw. betonówką. Spotkałem się również z inwestorem i wykonawcą robót i otrzymałem
obietnicę maksymalnego skrócenia czasu
remontu, który planowany jest wstępnie na 2
tygodnie. Miejmy nadzieję, że uda się skrócić
ten okres utrudnień.
A.S.: Dziękuję za rozmowę
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Wrzesień w Liceum
Pierwszego września rozpoczęliśmy
w LO w Czerwieńsku nowy rok szkolny.
Jego powitanie było niezwykle uroczyste, ponieważ swoją obecnością uświetnili ten dzień Starosta Zielonogórski
p. I. Plechan, sekretarz Miasta i Gminy
Czerwieńsk p. I. Kwiecień, przedstawiciele policji - p. T. Komorowski, straży
- p. M. Koperski i wojska - p. M. Hamulak. Dyrektor szkoły p. Mirosław Zelisko
przywitał wszystkich; kadeci otrzymali
awanse, uczeń S. Wolak odebrał stypendium Starosty Zielonogórskiego. W 75
rocznicę wybuchu II wojny światowej
odczytano APEL PAMIĘCI i w złożono
kwiaty pod pomnikiem w Czerwieńsku.
Kilka dni później, 5 września odbył
się DZIEŃ INTEGRACJI, podczas którego pierwszoklasiści musieli wykazać
się siłą, inteligencją i sprawnością. Kilkukilometrowy marsz, pytania testowe,
maskowanie, pierwsza pomoc, szukanie
przedmiotów, zachowanie się w trudnej sytuacji, rzut rzutką ratowniczą do
wody, przenoszenie rannego na noszach
to doskonałym wstęp do zajęć, które w
LO w Czerwieńsku prowadzą specjaliści
ze straży pożarnej, wojska i policji. Na
zakończenie imprezy wyłoniono zwycięski pluton i przyszedł czas na ognisko,
rozmowy, kiełbaski oraz pamiątkowe
zdjęcia.
Z kolei 13 września uczniowie i nauczyciele wzięli udział w korowodzie
winobraniowym. W eskorcie wozów
bojowych 4. Zielonogórskiego Pułku
Przeciwlotniczego w Czerwieńsku promowaliśmy naszą szkołę i choć cały
pochód był niezwykle kolorowy, radosny

i widowiskowy, to bez wątpienia prezentacja LO w Czerwieńsku zwróciła uwagę
gości i mediów. Na stronie internetowej
Gazety Lubuskiej mogliśmy przeczytać:
Ogromne wrażenie na gościach Wino-

brania 2014 zrobiła prezentacja liceum
z Czerwieńska. Ten dzień po raz kolejny
potwierdził wyjątkowość i autentyczność
kształcenia mundurowego w naszej szkole, ponieważ pokazał rozmach współpracy
z wojskiem, strażą i policją, którym za to
serdecznie dziękujemy.
A. J.

Cantilena na podium w Międzyzdrojach
Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach, jest organizatorem jednego z najbardziej prestiżowych festiwali dla zespołów
ludowych i śpiewaczych w Polsce. W tym roku
odbyła się już XII edycja Spotkań Artystycznych
Seniorów, do której zostało zakwalifikowanych
31 najlepszych zespołów z ośmiu województw.
Tak wysokiego i wyrównanego poziomu artystycznego jeszcze nie było na tym Festiwalu,
dlatego z wielką radością i dumą informujemy, że
nasza Cantilena z MGOK w Czerwieńsku zdobyła na Festiwalu w Międzyzdrojach zaszczytne
III miejsce, dołączając tym samym do nielicznej
grupy zespołów, które mogą poszczycić się takim
osiągnięciem po raz drugi.
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Otwarcie Wiejskiego Domu Kultury w Płotach
„Odnowa wsi”, to program, w ramach którego wymusza się
niejako aktywność mieszkańców wsi do budowania strategii
rozwoju sołectwa. Kluczowym aspektem jest zaangażowanie
się społeczności wiejskiej i jej inicjatywy oddolne, dzięki którym jakość życia na obszarach wiejskich ulega znacznej popra-

Dzieci i młodzież
z naszej gminy chcą tańczyć
Tegoroczna rekrutacja do grup tanecznych zespołu hit
w Czerwieńku dobiega końca. Na zapisy przyszło bardzo dużo
dzieci i młodzieży. Instruktorki utworzy cztery grupy wiekowe:
3-5 lat godzina 1530-1615, 6-8 lat godzina 1615-1700 oraz 1700-1745,
9-14 lat godzina 1745-1830
Łącznie w Stowarzyszeniu tańczy w tym sezonie ok 70 osób
z Czerwieńska. Wszystkie zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek i środę na hali Sportowej Lubuszanka. Instruktorki które w tym
roku przygotowują tancerzy na zawody i festiwale to Aleksandra
Barska, Hanna Paradowska oraz nowa trenerka Malwina Plura
wieloletnia tancerka słynnego na całą polskę zespołu tanecznego
nowinka ze Skwierzyny. Pani Malwina jest ﬁnalistka Mistrzostw
Świata w tańcach nowoczesnych hip hop i disco dance. Aby być
tancerzem zespołu Hit należy opłacać miesięczną składkę ustalona przez władze stowarzyszenia. Składka przeznaczana jest na
kostiumy i inne potrzeby zespołu. Rodzice nie ponoszą innych
dodatkowych kosztów. Stowarzyszenie stale pozyskuje fundusze
na rozwój zespołów np. dotacje do obozów letnich, turniejów
tanecznych, kostiumów. 6 grudnia na Hali Sportowej Lubuszanka
odbędzie się coroczny Mikołajkowy Festiwal Tańca w którym
weżmie udział ok 300 tancerzy z całego województwa. Ostatnio
klub pozyskał fundusze na zajęcia w Laskach i Sudole. W tych
miejscowościach trenować będzie ok 30 osób. Rozwój zespołów
nie byłby możliwy bez poparcia samorządu. Stowarzyszenie
wspierane jest przez władze gminy poprzez udostępnianie obiektów
sportowych na treningi i turnieje. Ostatnie festiwale organizowane
były pod patronatem Burmistrza Czerwieńska. Puchary i medale
oraz inne niezbędne wydatki związane z organizacja imprez są
współﬁnansowane przez władzę i naszą organizację. Za wsparcie
i zaangażowanie samorządu serdecznie dziękujemy dzieci, rodzice
i instruktorzy Stowarzyszenia.
Jeśli ktoś chciałby jeszcze dołączyć do zespołów może zadzwonić pod numer telefonu 660 882 156 lub 881944756 lub
przyjść na Halę Sportową Lubuszanka w poniedziałek lub środę
według harmonogramu podanego wyżej.
Z tanecznym pozdrowieniem Stowarzyszenie Taneczne Hit

wie. Nasza gmina
skutecznie pozyskuje środki ﬁnansowe z tego właśnie programu
i dzięki temu
odremontowano
kolejną placówkę
kulturalną. W dniu
3 października oddano do użytku Wiejski Dom Kultury
w Płotach. W uroczystym otwarciu uczestniczył burmistrz
Czerwieńska Piotr Iwanus, Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Jędras oraz dyrektor MGOK Jolanta Matuszkiewicz,
a także mieszkańcy wsi. Po uroczystym przecięciu wstęgi
zaproszono zgromadzonych gości do zwiedzania nowego
obiektu, zaprezentowano również plan działalności placówki.
Na zakończenie zaproszono wszystkich na poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku
zaprasza wszystkie chętne Panie i Panów,
którzy lubią i potrafią śpiewać, na casting –
jesteście odważni, potraficie śpiewać i macie
trochę wolnego czasu – zapraszamy.
Przesłuchania chętnych odbędą się
w poniedziałek, 27 października 2014r. w godz. 17-18
w gabinecie muzycznym MGOK (prowadzi Piotr Paderewski).
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Słoneczno - jesienne
wspomnienia z Rothenburga
Dnia 29 października 2014r. piętnastu uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czerwieńsku wraz z nauczycielkami: panią Joanną Dwornicką i panią Agnieszką
Kędzia wyjechało do niemieckiego miasta Rothenburg ob der Tauber.
Jadąc do Niemiec wiedzieliśmy, że
będziemy spać w domach naszych rówieśników z Rothenburga. Pierwszego dnia,
kiedy dotarliśmy na miejsce, bardzo życzliwie przywitali nas koledzy i koleżanki
z Niemiec. Dla niektórych było
to pierwsze prawdziwe spotkanie z językiem niemieckim, czy
angielskim, bo takim również się
posługiwaliśmy. Jednak wiele
osób doskonale odnalazło się
w roli poligloty. Pierwszą noc
spędziliśmy wszyscy razem
w szkole w Rothenburgu. Na początku nasze kontakty z Niemcami nie kleiły się. W pewnym momencie wieczorem do dziewczyn
z Polski dosiadły się dziewczyny
z Niemiec. Postanowiłyśmy, że
zagramy w „Onse madonse ﬂore”. Tylko
najpierw trzeba było przetłumaczyć zasady gry na język niemiecki bądź angielski.
W końcu się udało. Ta gra okazała się
naszym ulubionym zajęciem w wolnym
czasie. Razem z Niemcami świetnie się
bawiliśmy śpiewając setny raz „Onse
madonse ﬂore”…
Drugiego dnia obserwowaliśmy życie
szkolne w Gimnazjum w Rothenburgu.
Trzeba przyznać, że w większości nie
rozumieliśmy niemieckich tematów.
Jednak lekcje w innym języku były dla
nas nowym doświadczeniem. Po południu
udaliśmy się na zwiedzanie miasta. Najpierw weszliśmy do pięknego zabytkowego ratusza, w którym burmistrz Rothenburga opowiedział nam trochę o historii
tego miejsca. Później spacerowaliśmy po
Starym Mieście wraz z panią przewodnik.
A wieczorem traﬁliśmy do rodzin. Na
początku każdy z nas miał barierę i trochę
nie rozumieliśmy tego, co Niemcy do nas
mówili, ale później było już gładko.
Następnego dnia udaliśmy się na
zwiedzanie Würzburga, odległego o około
100 km od naszego miejsca zamieszkania.
Würzburg okazał się przepięknym miastem z wieloma niesamowitymi zabytkami. Najpierw obejrzeliśmy wspaniałą
rezydencję biskupią o olbrzymich rozmiarach. Później w grupach mieszanych
z Niemcami graliśmy w grę miejską.
Dostaliśmy zdjęcia różnych obiektów
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i musieliśmy je znaleźć oraz odpowiedzieć po angielsku na pytania z kartki. Nie
było łatwo, ale daliśmy radę. Wyczerpani
całym dniem chodzenia wróciliśmy do
domów.

Czwarty dzień był natomiast najbardziej pracowity. Od rana pracowaliśmy
w szkolnej pracowni informatycznej
pisząc, tłumacząc, a później jeszcze na-

grywając i poprawiając podcasty. Polska
grupa pisała krótkie wypracowania na temat: Co dla Polaków jest typowo niemieckie? W naszych pracach uwzględniliśmy
m.in. tradycyjne kiełbaski „Wuerstchen”
i Oktoberfest. Natomiast Niemcy cieszyli
się piłką nożną czy wysoko szanowaną
gospodarką. Po kilku godzinach ciężkiej
pracy zebraliśmy się razem, by zjeść
ostatnią wspólną kolację w szkole w Rothenburgu. Rodzice naszych kolegów
i koleżanek z Niemiec przygotowali wiele
różnych pyszności. Na koniec zagraliśmy
w nasze ulubione „Onse madonse ﬂore”.
Ostatniego dnia wybraliśmy się również
wszyscy na podziwianie Rothenburga nocą. Trzeba przyznać, że
to miasteczko jest piękne w dzień,
ale jeszcze piękniejsze nocą.
Ostatnie pożegnanie nie obyło
się bez łez potwierdzających, że
nasza wizyta w Niemczech była
bardzo udana. Dowiedzieliśmy
się, jak żyją nasi sąsiedzi, jak się
zachowują, jakie mają zwyczaje.
Mogliśmy poznać piękne miasta:
Rothenburg ob der Tauber i Würzburg. Zawarliśmy wiele nowych
obcojęzycznych znajomości. Wyjeżdżając wszyscy stwierdziliśmy, że nie
będziemy mogli doczekać się, kiedy nasi
rówieśnicy przyjadą do nas, do Polski.
K. Pukacka

Pierwszacy ochrzczeni
Wrzesień w Gimnazjum w Czerwieńsku zawsze upływa pod hasłem integracji
uczniów klas I z młodzieżą z klas starszych. Staramy się, aby poczuli się na
terenie naszej szkoły bezpiecznie. Chcemy, aby z przyjemnością adoptowali się
do nowego środowiska.
Angażujemy w ten proces wychowawców, ale przede wszystkim samych
uczniów klas starszych. W każdym
roku szkolnym uroczyście i na wesoło
wprowadzamy pierwszaków w poczet
gimnazjalistów. Uczniowie Samorządu
Uczniowskiego wraz z opiekunami przygotowują otrzęsiny. Zawsze
jest to zabawa i rozgrywki
sportowe, jednocześnie promująca sportową aktywność.
W tym roku szkolnym
zabraliśmy naszych pierwszaków do gospodarstwa agroturystycznego „Stara chata u
kowala” w Kluczewie. Tutaj
młodzież mogła poznać zasady
prowadzenia gospodarstwa
agroturystycznego, pracę kowala i trud rolników. Oprócz
edukacji były zabawy i sporto-

wa rywalizacja. Do zaciętej walki stanęli
uczniowie i ich wychowawcy. Trzeba było
wykazać się sprawnościami manualnymi,
np. obierając ziemniaki, umiejętnościami
szybkiego kojarzenia faktów. Chłopcy
zagrali mecz w piłkę nożną. Dużą atrakcją
okazało się powożenie bryczką, robienie

Historyczna chwila…
15 września Kościół obchodził wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, która uczy nas
wiary w sytuacjach próby i cierpienia, nadziei w chwilach beznadziejnych oraz
bezinteresownej miłości.
Mieszkańcy Płotów i Zagórza, należący
do nowo powstałej paraﬁi pw. Najświętszej
Maryi Panny Bolesnej wraz z proboszczem
ks. Robertem Perłakowskim wiele tygodni przygotowywali się do tej historycznej
chwili- pierwszego paraﬁalnego odpustu.
W tym dniu odbyła się uroczysta msza
święta w kościele w Płotach. Przybyło
wielu zaproszonych gości, m.in.: Pan
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwieńsk
wraz z małżonką, księża z dekanatu oraz
sąsiednich parafii a także mieszkańcy
okolicznych miejscowości.
Mszę świętą celebrował ksiądz Jarosław Leśny, poprzedni proboszcz, a Słowo
Boże głosił ks. Grzegorz Janusz, inicjator
budowy kościoła. W procesji z darami
mieszkańcy zanieśli kronikę paraﬁi, w której od tej chwili zapisywać będą wszystkie
swoje działania i ważne wydarzenia .
Podczas modlitwy wspominano budowniczych naszego kościoła, nie wszystkich
jednak dało się spamiętać i wymienić, ale
jedno jest pewne, wszystkim bez wyjątku
serdecznie dziękujemy za nasz kościół. To
była wzruszająca chwila.
Do uświetnienia tej uroczystości przyczyniło się wiele osób. Wykonano piękną
dekorację, znakomicie spisała się służba

liturgiczna, przez całą mszę towarzyszył
nam śpiew scholi „Zjednoczeni w Duchu” wzbogaconej paniami z zespołu
„Melodia” oraz chętnymi do śpiewu paraﬁankami, pana organisty oraz solistki,
która podczas uwielbienia zaśpiewała Ave
Maria. W tym dniu widać było wspólnotę
paraﬁalną , która zjednoczyła się i czynnie
uczestniczyła we mszy świętej.
Na zakończenie panie z Koła Gospodyń rozdawały upieczone rogaliki, co
stanie się już tradycją odpustową.
Po Mszy świętej zaproszeni goście
udali się na kolację do wyremontowanego
Domu Kultury w Płotach. Wszystko było
pięknie przygotowane i smaczne, za co
serdecznie dziękujemy.
Przeżyliśmy wspaniały wieczór, który
obudził wiele wspomnień. Niejedna łza
zakręciła się w oku na wspomnienie tych,
których już z nami nie ma ale ich obecność odczuwalna jest w tym, co razem
stworzyliśmy.
To pierwszy odpust w naszej „młodej”
paraﬁi, który wspólnie przygotowaliśmy,
pamiętając o tym, że „fundamentem poczucia wspólnoty ludzi jest ich wspólna
historia…”
P. Frączak

prawdziwego masła i dojenie krowy.
Ochotników nie brakowało, a masło smakowało wybornie. Z ciekawością posłucha-

liśmy opowieści prawdziwego
kowala, który pokazał nam,
jak powstają podkowy. Każda
klasa dostała swoją podkowę
szczęścia. Dlatego uważamy
się za ROCZNIK SZCZĘŚCIARZY.
Uważamy, że dobra zabawa i wspólna wycieczka
to najlepszy sposób na zintegrowanie zespołów uczniowskich. Obecnymi pierwszakami opiekują się „wychowawcy szczęściarze”: pani Dorota
Litwa, pani Agnieszka Kostrzewa i pan
Mirosław Nowakowski.
A. Kostrzewa

Podziękowania
Serdecznie dziękujemy przybyłym na pierwszy w historii odpust
parafialny w Płotach kapłanom
z dekanatu, Panu Burmistrzowi Piotrowi Iwanusowi wraz z Małżonką,
gościom z sąsiednich paraﬁi, którzy
zechcieli zaszczycić nas swoją
obecnością w tak wyjątkowym i doniosłym dla mieszkańców dniu.
Szczególne i serdeczne podziękowania kierujemy do Państwa
Agnieszki i Artura Mrozińskich,
Państwa Adrianny i Roberta
Wieczorków, służby liturgicznej,
scholi „Zjednoczeni w Duchu” wraz
z zespołem „Melodia”, Pań, które
upiekły ciasta oraz Pań z KGW za
przygotowanie kolacji oraz za upieczenie rogali odpustowych.
Serdeczne Bóg zapłać kieruje
ksiądz proboszcz Robert Perłakowski
wraz z panią sołtys
Krystyną Motykiewicz

Pola Nadziei
Zakwitną także dzięki wolontariuszom
z Gimnazjum w Czerwieńsku. Dnia 27
września 2014 r. wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu w ramach Ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei” uczestniczyli
w symbolicznym sadzeniu cebulek żonkili
pod zielonogórską Palmiarnią. Otrzymaliśmy specjalne podziękowania od pani
Anny Kwiatek - dyrektora Hospicjum za
udział w akcji. Szkoła nasza kwestowała
na ten szczytny cel – symboliczne cebulki
zasadzone zostaną także na terenie Gimnazjum 14 października, kiedy obchodzić będziemy Dzień Patrona. Dochód z kampanii
przeznaczony zostanie na zakup sprzętu
medycznego, środków opatrunkowych i leków. To już kolejny rok szkolny, gdy przy
naszym Gimnazjum na wiosnę rozkwitną
żółte „Pola Nadziei”.
A. K.

Społeczność Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku
pragnie serdecznie podziękować pani Annie Radkiewicz
za przekazanie wielu wartościowych pozycji książkowych
bibliotece naszej szkole. Wzbogacony księgozbiór będzie służył
wszystkim naszym uczniom.
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OŚWIADCZENIE
Każdy ma prawo mieć własne zdanie. Kiedy jednak pisze się kłamstwa
i insynuacje trzeba zareagować natychmiast. Tak jest w przypadku zamieszczonego w wydaniu wrześniowym gazetki U Nas listu do redakcji Janusza
Sekleckiego. Problemy z pamięcią
tego jegomościa mnie nie interesują.
Jest wiele spraw w naszej gminie,
o których chętnie zapomniałby i on,
i radny Góralczyk, i radny Jędras, no
i sam burmistrz. Tak się jednak składa, że otrzymałem ulotkę wyborczą
Piotra Iwanusa z 2010 roku z programem wyborczym. W części końcowej
kandydat jednoznacznie obiecuje, że
„…zrealizujemy go z nawiązką”.
Panie Seklecki, proszę nie ośmieszać
siebie i burmistrza – mieszkańcy tego
nie zapomną.
Druga sprawa wymaga nieco obszerniejszego wyjaśnienia. Ocena
wdrażania strategii gminy musi opierać się o podbudowę teoretyczną. Sam
o to wielokrotnie zabiegałem. Robiąc
studia podyplomowe z administracji
w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu napisałem i obroniłem „na 5” pracę
dyplomową dotyczącą kluczowych
czynników sukcesu przy wdrażaniu
Strategii Rozwoju Gminy, na przykładzie Gminy Czerwieńsk. Miałem
szczęście być kształcony przez ludzi
inteligentnych, otwartych i twórczych.
Strategia rozwoju Gminy Skąpe na lata
2000-2010 jest mi zupełnie nieznana.
Podbudowę teoretyczną czerpałem
z opracowań naukowych doktorantów
i profesorów Akademii Ekonomicznych: w Poznaniu, w Katowicach oraz
we Wrocławiu. To poglądy tego grona
naukowców ukształtowały moje spojrzenie na sprawy związane z wdrażaniem strategii rozwoju w naszej gminie.
Praca dyplomowa była też sprawdzana
pod kątem zachowania praw autorskich
– te standardy obowiązują od kilku lat
i nie są niczym szczególnym. W swoich
wystąpieniach używam fragmentów
tej pracy i mam do tego pełne prawo!
To, że autorzy opracowania strategii
Gminy Skąpe korzystali z podobnych
materiałów naukowych niczego nie
dowodzi. Potwierdza jedynie, że nie jestem odosobniony w moich poglądach.
Żeby było wszystko jasne – w moim
wystąpieniu przekazanym do protokołu
z sesji Rady Miejskiej stosowne przypisy ze wskazaniem źródła naukowego
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są!!! Gdyby Janusz Seklecki chciał
być rzetelny – mógł to sobie sprawdzić
w biurze rady.
Tyle, że tu wcale o rzetelność nie
chodzi… Brudna gra wyborcza rozpoczęła się na dobre. Histeryczne ataki
nie tylko na moją osobę, ale również na
innych członków Klubu Radnych Niezależnych, obrzucanie błotem, posługiwanie się kłamstwem i insynuacjami
budzi mój zdecydowany sprzeciw. Jest

na szczęście grupa ludzi, która może
taki stan rzeczy zmienić. Stanowią
bardzo realne zagrożenie dla aktualnego
układu władzy w gminie. To od wyborców zależy kogo wybiorą do działania
w organach gminy w nadchodzącej
kadencji. Wierzę, że zwycięży zdrowy
rozsądek.
Januszowi Sekleckiemu polecam
fajne powiedzenie: „Lepiej siedzieć
cicho i być uważanym za głupca, niż
się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości”.
Krzysztof Smorąg

Podziękowanie
W grudniu 2012 roku powołaliśmy
Klub Radnych Niezależnych. Do założenia Klubu Radnych skłoniła nas chęć
wspólnej pracy na rzecz mieszkańców
naszej gminy.
Dobro Gminy Czerwieńsk było i jest
dla nas wartością nadrzędną. Wszystkie
wytyczone przy zakładaniu Klubu cele
zostały osiągnięte. Były nimi: niezależne prezentowanie poglądów swoich
członków na forum Rady Miejskiej;
kreowanie kierunku rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Czerwieńsk;
utrzymywanie kontaktu z mieszkańcami gminy i miasta, i podejmowanie
zgłaszanych przez nich problemów;
udzielanie pomocy w realizacji mandatu
i aktywizowanie działalności radnych
zrzeszonych w Klubie, podejmowania
działań sprzyjających rozwojowi lokalnej samorządności oraz stworzenie
społecznego klimatu i akceptacji działań Klubu. Warto o tym pamiętać, bo
naszym celem NIE BYŁO: przejęcie
władzy w gminie, przeprowadzanie
rewolucji, czy też obniżanie komukolwiek pensji.
Od samego początku zawiesiliśmy
sobie wysoko poprzeczkę. Radni bardzo
aktywnie pracowali na posiedzeniach
komisji stałych rady, gdzie zgłaszali
swoje uwagi i propozycje do omawianych projektów uchwał, byli również
autorami uchwał, wielu wniosków,
postulatów, interpelacji oraz opinii.
W obecnej kadencji byliśmy jedyną grupą radnych, która miała własne zdanie.
W swych decyzjach i oświadczeniach
przedstawialiśmy przemyślane i merytoryczne rozwiązania trudnych gmin-

nych problemów, które - jak się okazuje
- były trafnymi alternatywami.
Chcę serdecznie podziękować
wszystkim Mieszkańcom za współpracę
i pomoc w wywiązywaniu się z codziennych obowiązków radnego. Dziękuję za
zaufanie, którym nas Państwo obdarzacie, za Wasze wsparcie, otwartość oraz
nowe pomysły. To wspaniała motywacja
do dalszej, rzetelnej pracy na rzecz naszej gminy i lokalnej społeczności.
Klub Radnych Niezależnych tworzyli: Ewa Wójtowicz, Wojciech Zawada,
Zygmunt Przybyła, Cezary Woch, Marzena Garbaciak, Edward Rudnicki
i Marek Abramowicz. Dziękuję Wam za
wykonaną pracę - za aktywność, wytrwałość i konsekwencję. Działaliśmy w bardzo trudnych warunkach, wśród wielu
przeciwności i często manifestowanej
niechęci władzy wykonawczej. Byliśmy
i jesteśmy atakowani z różnych stron
za naszą niezależność, wiedzę i chęć
niesienia pomocy mieszkańcom. Możemy jednak być dumni ze słów uznania
i wyrazów sympatii od ludzi, którzy nas
popierają i pomagają w pracy samorządowej. Jestem przekonany, że obraliśmy
właściwy kierunek działalności.
Kadencja władz samorządowych
dobiega końca. Wraz z jej końcem
Klub Radnych Niezależnych zakończy
swoją działalność. Mam nadzieję, że
w przyszłości będzie nam jeszcze dana
możliwość współpracy w imieniu i dla
dobra mieszkańców naszej gminy.
Przewodniczący Klubu
Radnych Niezależnych
Krzysztof Smorąg

Pokażcie nam nasze szkoły
- czyli podsumowanie udanej
dekady w gminnej oświacie
Dzień Edukacji Narodowej to zawsze odpowiedni moment, aby poddać refleksji i przybliżyć obraz oświaty w naszej gminie.
Szczególnie w tym roku, kiedy świętujemy 10 rocznicę obecności Polski w Unii Europejskiej i wchodzimy w rok 2015 – jubileusz 70-lecia polskiej szkoły na ziemiach zachodnich. Kiedy przyjrzymy się działaniom edukacyjnym naszych placówek w
ostatnim dziesięcioleciu można zauważyć jak bardzo zmieniają one swoje oblicza. Pod rządami władz samorządowych stają
się nowoczesne, podejmują wielkie działania i śmiałe projekty tworząc dla edukacji nie tylko zupełnie inną przestrzeń, ale
realizując też inne zadania i role, niż te, jakich oczekiwało się od szkół jeszcze 20 lat temu.
Na naszych oczach zmienia się
polska szkoła i zmienia się myślenie
o edukacji
Dziesięć ostatnich lat w polskiej
oświacie to okres olbrzymich zmian,
reform, nowych zadań i obowiązków dla
szkół nałożonych przez przepisy prawa
oświatowego. Choć nadrzędnym celem
szkół jest ciągle edukacja i kształcenie
umiejętności uczniów, zadaniem placówek oświatowych jest nie tylko realizacja programów nauczania, dbałość
o wyniki zewnętrznych sprawdzianów
i testów na szkoły. Cyfrowa szkoła to
szkoła przyszłości, wymaga nowych
kompetencji nauczyciela i nowego
spojrzenia na możliwości i potrzeby
edukacji. Z satysfakcją więc oceniamy
wychodzenie naprzeciw tym wyzwaniom i wprowadzenie w naszej gminie
przez władze samorządowe projektu
mającego na celu przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu: „Internet
dla mieszkańców gminy Czerwieńsk
– przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. To w praktyce wielka pomoc

dla ponad 350 rodzin w naszej gminie,
olbrzymie wsparcie szkół w upowszechnianiu dostępu do internetu i kształceniu
umiejętności w zakresie technologii
informacyjnych.
Nasze szkoły i przedszkola
w gminie Czerwieńsk
Wszystkie placówki oświatowe
w naszej gminie są bardzo dobrze przygotowane do realizacji swoich zadań,
uczestniczą w wielu ogólnopolskich
programach, projektach realizują też
programy proﬁlaktyczne mające na celu
krzewienie sportu, promocję zdrowego
odżywiania, kultywowania wartości patriotycznych, szeroko pojętego bezpieczeństwa, przeciwdziałaniu patologiom
i uzależnienie, przemocy w rodzinie,
różne rządowe programy – „Szkoły
talentów”, „Szkoły w ruchu”, rozwijają
pasje i zainteresowania o bardzo szerokim wachlarzu. Nasi uczniowie zdobywają laury zarówno w przedmiotach
ścisłych, humanistycznych, konkursach
literackich, ﬁlmowych, artystycznych

i muzycznych. Biorą udział w ogólnopolskich kampaniach, wolontariacie,
promują ekologię, rozwijają współpracę
polsko-niemiecką poprzez utrzymywanie stałych kontaktów, promują naszą
gminę i pracują na jej bardzo dobry
wizerunek.
Deszcz unijnych pieniędzy
w oświatowych placówkach
Patrząc wstecz, od roku 2005,
szczególnie imponująco nasze placówki oświatowe wyglądają w sferze
pozyskiwania środków finansowych
na rozwój bazy oświatowej z funduszy
unijnych. To właśnie środki pomocowe
z UE diametralnie zmieniły oblicze
naszych szkół. Jeszcze nie tak dawno,
10 lat temu, przy okazji obchodów
60 –lecia polskiej szkoły na ziemiach
zachodnich wiele mówiło się o bolączkach i brakach naszej gminnej oświaty.
Z kart szkolnych kronik można przypomnieć sobie jak wyglądały nasze
szkoły, szare, bure, zimne i straszące
niedoinwestowaniem. Wszyscy snu-

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku
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Szkoła Podstawowa w Nietkowicach

liśmy wizje o pięknych budynkach
i przestrzennych salach lekcyjnych, salach gimnastycznych i boiskach, takich
jakie oglądać można było tylko na filmach. Dziś z perspektywy tych 10 lat,
mówimy zupełnie o innej oświatowej
rzeczywistości. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej, jak grzyby po
deszczu zaczęły powstawać nowoczesne obiekty w całej gminie tak długo
wyczekiwane przez uczniów i nauczycieli. Najpierw powstało tak bardzo
potrzebne Gimnazjum w Czerwieńsku
wraz z halą sportową Lubuszanką”
i boiskiem sportowym, zaraz po nim
zrealizowano projekt „Budowa Sali
gimnastycznej, modernizacja boiska
sportowego i budynku dydaktycznego Publicznej Szkoły Podstawowej
w Nietkowie”. Wartość tego projektu
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to 2 917 837,00 zł. Potem przyszła
kolej na Publiczną Szkołę Podstawową
w Nietkowicach, która w 2011 r. dzięki
projektowi „Budowa Sali Sportowej
wraz z zagospodarowaniem otoczenia
Szkoły Podstawowej w Nietkowicach
Gmina Czerwieńsk” zyskała oprócz
nowoczesnej sali gimnastycznej,
nowe, przestrzenne pomieszczenia
dydaktyczne i piękny kompleks boisk
sportowych – ORLIK. Wartość tej
inwestycji to kwota 3 849 850,66 zł.
Przepiękną elewacją rozbłysła szkoła
podstawowa w Czerwieńsku za sprawą
projektu „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii”. Jego
całkowita wartość to: 1 746 789,94 zł.
Projekt był współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013. Poziom współfinansowania
wynosił aż 75% tj. 1 054 083,24 zł.
W ramach tego projektu, na budynku
szkolnym, zamontowano 40 kolektorów słonecznych, które służą do
produkcji ciepłej wody użytkowej,
jak i ogrzewania całego obiektu. Ich
wykorzystanie pozwoliło na obniżenie
kosztów eksploatacyjnych i przyczyniło się do większej ochrony środowiska
przyrodniczego. Obniżanie kosztów
eksploatacyjnych stało się zadaniem
priorytetowym w naszej gminie.
W szkole podstawowej w Leśniowie
Wielkim zmodernizowano kotłownię,
która w nadchodzącym sezonie grzewczym będzie opalana gazem ziemnym.
Koszt tej modernizacji to 57 028,68 zł
(brutto). Wg zapewnień naszych
władz podobne działania będą kontynuowane w kolejnych placówkach
edukacyjnych.

Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku

Projekty systemowe
w naszej gminie
Ogromną wartością dodaną w kierunkach oświatowych naszej gminy
są zrealizowane różnorodne projekty.
Zrealizowano wiele projektów systemowych, o które mogą wnioskować
wyłącznie organy prowadzące; w roku
2008 nasze szkoły zostały wyposażone
w pracownie komputerowe, 2010 „Radosna szkoła” – doposażenie miejsc zabaw i rekreacji dla najmłodszych; 2013
„Idziemy po sukces” projekt z zakresu
indywidualizacji procesu nauczania
klas I-III i doposażenia w pomoce
dydaktyczne. Wartość tego projektu
to 146 914,80 a 100% przeznaczono
na zakup pomocy dydaktycznych dla
szkół; w 2014 realizowany jest w naszej gminie „Mały Mistrz” z zakresu
zagospodarowania czasu wolnego
młodzieży poprzez zajęcia sportowe.
Wspaniałą przygodą dla setek naszych
uczniów z podstawówek i gimnazjum
był zrealizowany w latach 2011-13 projekt „Szybciej, dalej i w górę - wysoka
jakość oświaty w gminie Czerwieńsk”

w Klietz, a piąty rok trwa i rozwija
się wymiana uczniowska Gimnazjum
w Czerwieńsku ze szkołą partnerską
z Rothenburga ob der Tauber. Są to
przedsięwzięcia współfinansowane
z Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr w Gubinie i Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży. Dzięki wspieraniu takich
wymian, uczniowie z naszej gminy
mają okazję doskonalić umiejętności
posługiwania się językiem niemieckim
i angielskim oraz poznać obyczaje,
tradycję i kulturę niemieckich kolegów,
co decydująco wpływa na zrozumienie
młodych pokoleń i ma znaczenie dla
trwałego porozumienia pomiędzy naszymi narodami.
W ramach tego projektu organizowane
były w szkołach liczne zajęcia pozalekcyjne, sportowe, artystyczne, językowe.
Odbyło się mnóstwo wyjazdów, lekcje
pływania, zimowiska w atrakcyjnych
miejscowościach narciarskich, i ciekawe wakacje nad morzem. W zajęciach
uczestniczyło 858 uczniów naszej
gminy. Ogólna kwota doﬁnansowania
projektu to 2 316 581,40 zł. Obecnie
w Gimnazjum im. Jana Pawła II realizowany jest kolejny projekt unijny
„Gimnazjum w Czerwieńsku - firma
z pełną odpowiedzialnością”. W jego ramach prowadzone są różnorodne zajęcia
pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów: przedmiotowe, językowe,
ﬁlmowe, fotograﬁczne. Odbywają się
zajęcia z doradztwa zawodowego, także
w formie wyjazdów do zakładów pracy. Mówiąc o naszej gminnej oświacie
nie sposób nie powiedzieć o wsparciu
jakie udzielają nam nasze władze samorządowe w rozwijaniu współpracy
polsko-niemieckiej. Szkoła podstawowa
w Nietkowie ponad 15 lat prowadzi
wymianę uczniów z gminą niemiecka

Edukacja przedszkolna w gminie
Przedszkole w Czerwieńsku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
i potrzebom społeczności lokalnej,
przy pełnej aprobacie i zaangażowaniu władz samorządowych, zapewnia
miejsca w Przedszkolu wszystkim zainteresowanym. Realizacji tego przedsięwzięcia sprzyjało pozyskanie przez
Przedszkole środków unijnych i zrealizowanie w latach 2011-2013 projektu
pod nazwą „Klucz do sukcesu Twojego
dziecka”. Utworzono dodatkowy oddział przedszkolny, wydłużono czas
pracy oddziału „0” o 2 godz. dziennie,
wdrożono programu „Klucz do uczenia
się” G. Doyla i N. Veraksa, który uczy
dzieci sposobów uczenia się, a nie wiedzy, przez co rozwija kluczowe umiejętności: samoregulacji, poznawcze,
komunikatywne; organizowano zajęcia
preorientacji zawodowej w grupach 5-6
latków, poprzez realizację warsztatów
w zakładach rzemieślniczych, podniesiono świadomości wychowawczą
rodziców oraz zwiększono zaangażowanie ojców w ten proces, umożliwiono

Szkoła Podstawowa w Nietkowie

dzieciom bezpłatny udziału w zajęciach
dodatkowych z języka angielskiego, rytmiki oraz tanecznych. Wartość projektu
wyniosła 694,706,31 zł. W pozostałych
miejscowościach w całej gminie nasze
maluchy znajdują opiekę w różnorodnych formach edukacji przedszkolnej,
przedszkolach niepublicznych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach oraz
prowadzonych przez stowarzyszenia.
Jak ważna jest edukacja przedszkolna,
wiedzą pedagodzy i szczególnie podkreślają fakt istnienia w naszej gminie tylu
przedszkolnych form edukacji, co nie
jest przecież bez znaczenia jeśli chodzi
o jakość kształcenia naszych dzieci.
Całe nasze środowisko oświatowe
z uznaniem tez patrzy jak społeczności
lokalne w poszczególnych wsiach także
inwestują w bazę oświatową, szczególnr 267 • 10.2014
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nie dla najmłodszych. Powstają place
zabaw i zakątki rekreacyjne, a dzieje się
to za sprawą mądrego gospodarowania
funduszami sołeckimi i korzystaniem
z programów pomocowych jakimi objęte są obszary wiejskie. Dostrzegamy
wkład i dobre decyzje lokalnych środowisk, rad sołeckich i stowarzyszeń,
które również wnoszą swój wkład
w podnoszeniu jakości edukacji i standardu życia naszych mieszkańców.
Tak powstały place zabaw przy szkole
podstawowej w Nietkowie, Leśniowie
Nietkowicach, Płotach i Laskach. Inwestycje w obiekty i zaplecze oświatowe
robią w naszej gminie olbrzymie wrażenie na każdym przyjezdnym turyście.
Piękne kompleksy dydaktyczno -sportowe, place zabaw, boiska to jest wielka
wartość naszej bazy oświatowej, której
na próżno szukać w innych gminach.
Wiele działań odbywa się z dużym
zaangażowaniem i wsparciem władz

Plac zabaw dla dzieci w Nietkowicach
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i instytucji naszej gminy. Pokazują one,
że nasze władze samorządowe myślą
o edukacji i wspierają starania szkół
i przedszkoli o jak najwyższą jakość
oferty edukacyjnej.
Podsumowując, można powiedzieć,
że na jubileusz 70-lecia polskiej szkoły,
który przypada już w przyszłym roku,
poszczególne ekipy samorządowców
przygotowały piękny prezent w postaci znakomitej bazy naszych szkół
i wysokiej jakości oferty edukacyjnej
dla uczniów. Biorąc pod uwagę całokształt trudności ekonomicznych
z jakimi zmaga się polska gospodarka, kosztami utrzymania szkół jakimi
zostały obarczone lokalne samorządy,
wyrażamy uznanie i cieszymy się, że
naszych placówek nie zaniedbano, tak
jak to się stało w wielu innych gminach w całej Polsce. Nasi mieszkańcy
mają powody do tego, by się szczycić

poziomem naszej gminnej edukacji.
Kolejne lata przyniosą pewnie nowe
wyzwania, pojawią się nowe perspektywy do korzystania i z unijnych
środków i nowych pomysłów. Podejmowanie wspólnych działań między
szkołami podstawowymi, gimnazjum,
instytucjami działającymi w gminie,
władzami oświatowymi przyczynia się
do wysokiej jakości oświaty w gminie
Czerwieńsk, poprawy bezpieczeństwa
naszych dzieci, rozwijania pasji i zdolności uczniów, przygotowania ich do
dalszego kształcenia i trafnego wyboru
zawodu w przyszłości. Nasze dzieciaki
w gminie Czerwieńsk będą trzymać
kciuki, aby lokalne władze tak właśnie
rozumiały hasło wyrównywania szans
edukacyjnych i zawsze pamiętały o najmłodszych mieszkańcach.

Plac zabaw dla dzieci w Nietkowie

Dyrektorzy gminnych
placówek oświatowych

Do głosów
w dyskusji… c.d.
Oczekiwałam na rozsądne głosy, przejawiające troskę o lokalną społeczność i środowisko, a dotyczące warunków materialnych, mieszkaniowych, użyteczności publicznej, naprawy dróg,
ochrony dóbr i dbałości o nie, poprawę w kwestii utrzymania
czystości lasów, zalewu, etc., etc., oraz wniosków i deklaracji.
Tymczasem kolejne pomówienia, ośmieszanie, napiętnowanie, np. za podjęcie czynu społecznego.
Każdy człowiek to indywidualność, na którą mieli wpływ
rodzice, szkoła, środowisko, system, religia.
Uległ on wpływom większym lub mniejszym lub w ogóle
nie uległ. Wybrał to, co teraz ma, kim jest.
To tak, ku rozwadze.
Osobiście chciałabym, aby we władzach samorządowych
i nie tylko, funkcje i stanowiska obejmowali ludzie: wykształceni, dobrzy organizatorzy, profesjonaliści w swoich dziedzinach, o wysokiej kulturze osobistej, umiejący zachować swoją
godność i nie ujmujący jej innym, zwłaszcza w rozmowach,
dyskusjach, reprezentacji. Osobom kandydującym życzę wnikliwej samooceny, rzeczowych programów i jasno sprecyzowanej
potrzeby służenia społeczeństwu.
Dziękuję Pani A. Juncewicz za opublikowanie uchwały
w sprawie przyznawania Honorowego Obywatela Miasta
i Gminy Czerwieńsk.
Ps. Słów kilka w sprawie Dożynek lub jak kto woli – Święta
Plonów.
Druga nazwa jest bardzo ogólna i dotyczy nie tylko rolników,
ale wszystkich, którzy te plony zbierali, a zbierali je z ogrodów,
sadów, działek, pól itd. Zabrakło mi tej rolnika nadrzędności.
Organizacja – z rozmachem; to przecież gminna i powiatowa
uroczystość z udziałem zaproszonych gości, również z zaprzyjaźnionych miasteczek Brandenburgii.
Warto było być i zobaczyć efekty pracy bardzo wielu ludzi.
Misternie wykonane wieńce dożynkowe własnej inwencji z zachowaniem kształtu i wykorzystaniem wielkości materiałów.
Występy – równie interesujące. Zespół Nietkowianki, jak burza
zaistniał na scenie i z aplauzem ją opuścił.
Gratuluje serdecznie organizatorom i wszystkim, którzy mieli
swój wkład w organizację i przebieg Święta Plonów.
Dziękuję także za pozytywne reakcje mieszkańców za mój głos
w dyskusji i życzę pozytywnego odbioru moich spostrzeżeń.
Z pozdrowieniami
Krystyna Nowakowska

Z ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci
wieloletniego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nietkowie
p. Ligii Cholewińskiej.
Pani Ligia Cholewińska była dyrektorem szkoły w latach
1983-1995, zasłużonym i oddanym pedagogiem.
Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz pracownicy
Publicznej Szkoły Podstawowej w Nietkowie składają
wyrazy współczucia rodzinie oraz najbliższym.

GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że Gmina
Czerwieńsk od 1 sierpnia br. realizuje sama zadania
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
W związku z powyższym przypominamy, że każdy
właściciel nieruchomości ma obowiązek uiszczenia
należnej mu opłaty za gospodarowanie odpadami od
sierpnia 2014 roku na indywidualny rachunek przydzielony każdemu właścicielowi (deklaracja - część „J”,
wiersz „Uwagi”) lub w kasie Urzędu. W Zielonogórskim
Związku Gmin należało uregulować opłatę za miesiąc
lipiec 2014 roku.
Jednocześnie należy pamiętać, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (deklaracja – część „H”,
poz. „59”) uiszczamy za dany miesiąc, do 15-go każdego
miesiąca. Złożona przez mieszkańców deklaracja jest podstawą do uiszczania opłaty – nie będą wysyłane dodatkowe
blankiety wpłat.
Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji, jeżeli ktoś jeszcze nie wywiązał się
z tego obowiązku powinien niezwłocznie zgłosić się do
tut. Urzędu.
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców przypominamy, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z nieruchomości zamieszkałych naliczana jest od osoby – miesięcznie i wynosi odpowiednio:
1) w miejscowościach Czerwieńsk, Płoty:
• 15 zł – gdy nie prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych,
• 8,80 zł – gdy odpady są zbierane w sposób selektywny,
2) w pozostałych miejscowościach z terenu gminy Czerwieńsk:
• 12 zł – gdy nie prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych,
• 7,60 zł – gdy odpady są zbierane w sposób selektywny.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych (np. zakłady pracy, szkoły, instytucje, itp.) stanowi iloczyn ilości pojemników i stawki za
dany pojemnik (według wzoru podanego w objaśnieniach do
deklaracji).
Wszelkich informacji dotyczących gospodarki odpadami
można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
– Referat Gospodarki Odpadami, tel. 68/3219059.
Zachęcamy także do korzystania ze strony internetowej
urzędu: www.czerwiensk.pl. W zakładce: „Gospodarka Odpadami” znajdują się wszelkie informacje dotyczące odpadów
komunalnych oraz wszystkie harmonogramy zbiórki odpadów
komunalnych.
MS/MPS
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Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

OBWIESZCZENIE
Czerwieńsk, dnia 10 października 2014 r.
Nasz znak: GGRiOŚ.6220.11.11.2014
Burmistrz Czerwieńska, działając na podstawie art. 85 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 08 października 2014 r.
na wniosek Pana Jacka Zabawskiego oraz Pana Ryszarda Zaskórskiego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.
Wydobywanie piasków skaleniowo-kwarcowych
ze złoża Nietków 1 metodą odkrywkową.
Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww.
decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.)
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku przy ul. Rynek
25 (pokój nr 109) w godzinach funkcjonowania Urzędu, tj. w poniedziałki od godz. 800 do godz. 1600 oraz od wtorku do piątku od
godz. 700 do godz. 1500, e-mail: ggrios3@czerwiensk.pl.
Burmistrz Czerwieńska
TP

OGŁOSZENIE
Burmistrz Czerwieńska działając na podstawie art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 518) informuje, że w dniu 06 października 2014r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta
w Czerwieńsku przy ul. Rynek 25, został wywieszony na okres
21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej. Wykaz obejmuje część nieruchomości
gruntowej położonej w Czerwieńsku przy ul. Ks. Ignacego Zonia,
oznaczonej nr działki 261/3 o powierzchni 183 m2.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku (pokój 109), tel. 68 3278179
oraz na stronie internetowej urzędu: www.bip.czerwiensk.pl.
MM

PRZETARG
Burmistrz Czerwieńska podaje do publicznej wiadomości
wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność
gminy Czerwieńsk :
- obręb wsi Bródki działka zabudowana budynkiem
mieszkalnym Bródki 3, w którym znajduje się sprzedawany
lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej 38.0 m2, usytuowany na działce oznaczonej nr 26/1 o pow. 0,0797 ha, księga
wieczysta ZG1E/00066857/8. Udział w częściach wspólnych
budynku i prawie własności gruntu 16/100.
Cena wywoławcza 34.000 zł. wadium 3.400 zł.
Przetarg na w/w lokal odbędą się w dniu 20 listopada
2014 rok o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku ul. Rynek 25 (sala posiedzeń).Warunkiem
przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu
w podanej wysokości w kasie tut. Urzędu lub na konto PKO
BP. S.A. I/O Zielona Góra 74 10205402 0000 0602 0027 8861
najpóźniej do dnia 17 listopada 2014 r.
Dodatkowych informacji o w/w lokalu udziela się w siedzibie Urzędu pokoju 109 , tel. 68/ 3278179.

INFORMACJA
Koleżankom!
Jolancie i Irenie Matysik
wyrazy współczucia
z powodu śmierci Tatusia i Dziadka
składa zespół „Melodia”

Kol. Agnieszce i Mariuszowi Nojszewskim
wyrazy współczucia
z powodu śmierci Dziadka
Składa zespół „Melodia”
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Burmistrz Czerwieńska informuje, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu
się ze sprawozdaniami z badań nr: 004/2014-11 z dnia
02.04.2014r., nr 56550/14/GDY z dnia 02.04.2014r., nr OLLMiP-376/2014 z dnia 21.03.2014r., nr OL-LMiP-377/2014
z dnia 06.03.2014r. i nr 004/2014-12 z dnia 21.03.2014r.,
próbek wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu
17.03.2014r. z wodociągu publicznego Czerwieńsk, otrzymanych w dniu 11.09.2014r. podczas kontroli sanitarnej ujęcia
wody w Czerwieńsku (protokół kontroli nr NS-HK-289/14
z dnia 11.09.2014r.), informuje, że w próbce wody pobranej
z przedszkola przy ul. Granicznej w Czerwieńsku (nr próbki:
289), stwierdzono podwyższoną zawartość żelaza – 243 μg/l
(przy dopuszczalnej wartości 200 μg/l).
W dniu 21.07.2014r. próbkobiorcy PSSE w Zielonej Górze
w ramach nadzoru sanitarnego pobrali próbki wody z w/w wodociągu. Na podstawie sprawozdania z badań nr IL-LBŚ-857/2014 z dnia
05.08.2014r. stwierdzono, że zawartość żelaza z punktu zlokalizowanego na sieci wyniosła 20μg/l. Z analizy obu próbek wynika, że
jakość wody pod względem chemicznym uległa poprawie.
MPS

INFORMACJE O JAKOŚCI WODY
Burmistrz Czerwieńska informuje, że Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze poinformował w związku z art.
12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) i art. 14
ust. 1 pkt 4 oraz §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), po
zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr OL-LMiP-1315/2014
z dnia 07.08.2014 próbek wody, które zostały pobrane z wodociągu
publicznego Nietków o produkcji 100≤1000 m3/d, administrowanego
przez „Pomak” Sp. z o.o., dnia 04.08.2014 r., zgodnie z protokołem
pobrania próbek wody do spożycia nr NS-HK-ZG-159/14, w ramach
realizowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody
poinformował, że analiza próbki wody nr OL-1260 pobranej z toalety budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 12 w Nietkowie i nr
OL-1261 pobranej ze sklepu spożywczego w Laskach 36 wykazała,
że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełnia wymagań
określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z uwagi na stwierdzenie bakterii grupy coli w ilości
odpowiednio 6jtk/100ml i 3jtk/100ml, przy dopuszczalnej zawartości
powyższego parametru – 0 jtk/100ml. W związku z powyższym zobowiązano Burmistrza Czerwieńsk do podjęcia działań mających na
celu zaopatrzenia konsumentów w wodę, odpowiadającej wymaganiom
określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.
U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)
Jednocześnie PPIS stwierdził warunkową przydatność wody do
spożycia przez ludzi pobieranej z wodociągu publicznego Nietków.
W związku z powyższy Burmistrz Czerwieńska podjął następujące
czynności: w dniu 08.08.2014 roku „POMAK” Sp. z o.o. wykonała
kompleksowe płukanie sieci wodociągowej zaopatrującej miejscowości: Nietków, Boryń i Laski; w dniu 11-12. 08.2014 roku pobrane zostały
próbki wody z budynku mieszkalnego ul. Ogrodowa 12 w Nietkowie
i ze sklepu w Laskach 36, celem przeprowadzenia badań w ramach
monitoringu wewnętrznego (przed wodomierzem).
Dnia 12 sierpnia 2014 roku PPIS w Zielonej Górze, na podstawie
§14 ust. 1 oraz §16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i w związku z art.
12 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr OL-LMPiP-1338/2014 z dnia
11.08.2014r., próbek wody pobranych dnia 07.08.2014r. z wodociągu
publicznego Nietków o produkcji 100≤1000 m3/d, administrowanego
przez „POMAK” SP> z o.o. w Czerwieńsku poinformował, że woda
przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania pod względem mikrobiologicznym, określone w załączniku nr 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi . Analiza próbek wody nr
OL-1283 i nr OL-1284, pobranych z budynku mieszkalnego przy ul.
Ogrodowej 12 w Nietkowie i ze sklepu spożywczego w Laskach nr 36
wykazała, że woda w zakresie bakterii grupy coli spełnia wymagania
określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
MPS
Burmistrz Czerwieńska informuje, że Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze pismem znak: NS-HKAII.530.2.1.2014.38 z dnia 13 sierpnia 2014 roku na podstawie §14
ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z poźn. zm.) poinformował, że po
zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr OL-LBŚ-797/2014
z dnia 24.07.2014r., nr DL.OAI.9051.780.N.14 z dnia 28.07.2014r.,
nr OL-LMiP-1270/2014 z dnia 29.07.2014r. i nr OL-LBŚ-857/2014
z dnia 05.08.2014r., próbek wody pobranych w dniu 21.07.2014r.

z wodociągu publicznego w Czerwieńsku o produkcji 100≤1000
m3/d, administrowanego przez „POMAK” Sp. z o.o. w Czerwieńsku
stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.
Jednocześnie PPIS w Zielonej Górze poinformował, że obowiązek
nałożony decyzją administracyjną nr 1639 NS-NK/2007 z dnia 26 lipca
2007 r., został wykonany.
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 (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr
61, poz. 417 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr
OL-LBŚ-595/2014 z dnia 12.06.2014 r. nr DL.OAI.9051.304.N.14
z dnia 13.06.2014r., nr OL-LMPiP-955/2014 z dnia 16.06.2014r.,
DL.OBŚ.9051.611.N.2014 z dnia 25.06.2014r., nr OL-LBŚ-710/2014
z dnia 04.07.2014r i nr DL.OBŚ.9051.670.N.2014 z dnia 02.07.2014r.,
próbek wody pobranych w dniu 10.06.2014r. z wodociągu publicznego w Płotach 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 numerach Nr OL-926, OL-927, pobranych
dnia 10.06.2014 r. zgodnie z protokołami pobrania próbek wody do
spożycia na NS-HK-ZG-127a/14 i NS-HK-ZG-127b/14 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. z 2007r, Nr 61, poz. 417 ze 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 (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr
61, poz. 417 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr
OL-LBŚ-798/2014 z dnia 24.07.2014 r. nr OL LMiP-1224/2014 z dnia
24.07.2014r., próbki wody pobranej w dniu 21.07.2014r. z wodociągu
publicznego w Sudole o produkcji 100 m3/d, administrowanego przez
„POMAK” Sp. z o.o. w Czerwieńsku stwierdził przydatność wody
do spożycia przez ludzi.
Analiza próbki wody o numerze Nr OL-1162, pobranej dnia
21.07.2014 r. zgodnie z protokołem pobrania próbek wody do spożycia na NS-HK-ZG-150/14 wykazała, że woda w zakresie parametrów
objętych monitoringiem kontrolnym odpowiada wymaganiom §2 ust.
2 pkt 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
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 sprawozdaniem z badań nr OL-LMiP1404/2014 i nr OL-LBŚ-912/2014 z dnia 21.08.2014 próbki wody
pobranej dnia 19.08.2014 r. z wodociągu publicznego w Nietkowicach
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-1314 pobranej dnia 19.08.2014 r.,
zgodnie z protokołem pobrania próbek wody do spożycia nr NS-HKZG-171/14 wykazała, że woda w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym odpowiada wymaganiom §2 ust. 1 pkt. 1 oraz 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
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Rada Miejska w sierpniu i wrześniu
20 VIII odbyły się obrady XXXII,
nadzwyczajnej, sesji Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. W posiedzeniu zwołanym na wniosek Burmistrza Czerwieńska
uczestniczyło 14 Radnych. Tematem
posiedzenia była gospodarka odpadami
komunalnymi, a obie przedłożone Radnym
uchwały zostały przyjęte jednomyślnie.
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości
stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty
za pojemnik oraz uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk.
Zmiany w projektach uchwał dotyczyły
głównie podstawy prawnej. Pozytywną
zmianą będzie to, iż wnioski będzie można
składać za pomocą środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem ePUAPu. Wszelkie potrzebne dokumenty będą
do pobrania na stronach internetowych
czerwieńskiego urzędu.
3 IX odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Podczas obrad
Radni zostali zapoznani z informacją
o przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2014 roku, z uwzględnieniem II
kwartału, wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy ﬁnansowej
i rozliczeń ﬁnansowych samorządowych
instytucji kultury. Po zaopiniowaniu projektów uchwał i omówieniu spraw bieżących posiedzenie zostało zakończone.
12 IX odbyły się obrady Komisji
Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Pierwszym
punktem obrad miała być pełna informacja burmistrza dotycząca funkcjonowania
POMAK Sp. z o. o. w Czerwieńsku
w latach 2010-2013. Niestety z powodu
problemów zdrowotnych Prezesa Zarządu
Spółki informacja ta nie została przekazana. Ten punkt obrad został przeniesiony
na październikowe posiedzenie Komisji.
Kolejnym punktem posiedzenia była
informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy
na 2014 rok. Cieszy fakt zakończenia
inwestycji takich jak uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej w Czerwieńsku (ulice Składowa i Krótka) oraz
w Leśniowie Wielkim i Płotach, jak
również zakończenie remontu Wiejskiego Domu Kultury w Płotach. Ponadto
gotowe są już projekty dokumentacji
na remonty m. in. ulic Kwiatowej i Polnej w Czerwieńsku, szatni przy boisku
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w Płotach. Zakończono też prace na projektami organizacji ruchu w Czerwieńsku,
Nietkowie i Płotach. Radnych niepokoi
brak zdecydowanych działań w kwestii
ogrodzenia czerwieńskiego gimnazjum.
Pomimo przekazania na ten cel środków
ﬁnansowych w lutym tego roku do dnia
dzisiejszego nic nie zostało zrobione.
Zaniepokojenie budzi też tempo prac
związanych z budową drogi na Osiedlu
Słonecznym w Nietkowie. Dodatkowo
w obradach uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Skarbnik Gminy
oraz Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej.
15 IX odbyło się posiedzenie Komisji
Infrastruktury Społecznej i Porządku
Publicznego. Na początku posiedzenia
Radni zaopiniowali projekty uchwał. Najwięcej uwagi poświęcono na omówienie
uchwały zmieniającej budżet na bieżący
rok. Pomimo braku doﬁnansowania ze
środków unijnych na remont remizy
w Nietkowie podłączenie pieca na gaz
i wymiana instalacji centralnego ogrzewania zostanie zrealizowane ze środków
własnych Gminy. Ponadto wyremontowane zostaną wjazdy na ulice Klonową
w Czerwieńsku oraz Pogodną w Płotach,
odmulony też zostanie zbiornik w Zagórzu. Radni, kolejny raz, poruszyli problem
zaśmieconych terenów, których właścicielem jest PKP. Następnie, w obecności
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty przeanalizowano
i pozytywnie zaopiniowano „sprawozdanie o stanie zadań oświatowych Gminy
Czerwieńsk za 2013 rok”. Dokument
ten precyzyjnie ukazuje, iż subwencja
oświatowa z budżetu państwa dla gminy
jest niewystarczająca i pokrywa tylko
płace. Pozostałe środki przeznaczane
na oświatę pochodzą z budżetu Gminy
Czerwieńsk. Ostatnim punktem obrad
było zapoznanie się z „informacją nt.
organizacji wypoczynku dzieci w okresie
wakacji”. Profesjonalnie zaplanowane
akcje zapewniały dzieciom i młodzieży
interesujące spędzenie wakacji.
24 IX odbyły się obrady XXXIII
sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
W posiedzeniu uczestniczyło 13 Radnych.
Po otwarciu obrad i wysłuchaniu informacji z działalności Burmistrza w okresie
międzysesyjnym Radni złożyli swoje
interpelacje i zapytania.
Następnie Pani Skarbnik zapoznała zebranych z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. wraz
z informacją o kształtowaniu się wieloletniej

prognozy ﬁnansowej oraz informacją o samorządowych instytucjach kultury i pozostałych samorządowych osobach prawnych.
W tym punkcie obrad opinię do materiału
przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, a Radni jednomyślnie
przyjęli przedstawione informacje.
Kolejnym punktem obrad, który podobnie jak wcześniejszy został przyjęty
jednomyślnie, była informacja o stanie
realizacji zadań oświatowych Gminy
Czerwieńsk w roku szkolnym 2013/2014.
Szczegółowo przedstawiony materiał
przez Panią Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty został
dodatkowo podparty opinią wygłoszoną
przez Przewodniczącą Komisji Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego.
W kolejnych punktach posiedzenia
Radni głosowali nad projektami uchwał,
które zostały przyjęte jednomyślnie.
• Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014.
• Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata
2014-2023.
Zmiany w uchwałach związanych z ﬁnansami dotyczą przede wszystkim: modernizacji
dróg (Klonowa w Czerwieńsku i Pogodna
w Płotach), odmulenia zbiornika w Zagórzu,
remontu świetlico-remizy w Nietkowie.
• Uchwała w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zarządzania
drogami powiatowymi. Na mocy tej
uchwały drogi powiatowe znajdujące
się na terenie Gminy Czerwieńsk będą
odśnieżane przez Spółkę „Pomak”.
• Uchwała w sprawie nadania tytuły
„Honorowy Obywatel Gminy i Miasta
Czerwieńsk”. Ten zaszczytny tytuł zostanie przyznany pierwszemu proboszczowi
paraﬁi Czerwieńsk, żołnierzowi Armii
Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – księdzu Ignacemu Zoniowi.
• Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej
w Czerwieńsku na 2014 rok.
• Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady
Miejskiej w Czerwieńsku na 2014 rok.
Dwie ostatnie uchwały mają związek
z wystąpieniem naszej Gminy z Zielonogórskiego Związku Gmin. Na październikowych posiedzeniach Radni otrzymają
informacje związane z założeniami, ich
realizacją, przyczynami wystąpienia ze
związku z uwypukleniem zagadnień
ﬁnansowych oraz podsumowaniem wydatków i strat Gminy Czerwieńsk.
Zebrał i opracował: Wojciech Zawada

Nietków – no i się zaczęło
W szkolnym kalejdoskopie wydarzeń wrzesień nie pozwolił nikomu zapomnieć,
że zaczęła się szkoła. Oprócz systematycznej i rzetelnej pracy rozpoczęły się
też szkolne wydarzenia wynikające z tradycyjnego kalendarza, które niezwykle
ubarwiają szkolne dni.
Rozpoczęliśmy od wyboru do samorządu uczniowskiego, który był poprzedzony
kampanią deklaracjami i obietnicami. Kandydaci mieli możliwość zaprezentować
swój program wyborczy z pomysłami na
rok szkolny 2014/2015. Niektóre z tych pomysłów wg pani dyrektor – wzięte z głębokiego dna kapelusza, ale niektóre mogą być
wzięte pod rozwagę rady pedagogicznej.
Potem odbyło się głosowanie no i mamy
nową przewodniczącą samorządu, którą
została Klaudia uczennica klasy VI.
Z okazji Dnia
Chłopaka samorząd
szkolny zorganizował dyskotekę oraz
wybory super chłopaka w szkole. To nie
jest łatwe zadanie.
Zaplatanie warkoczy, chodzenie
w szpilkach, radzenie sobie z trudną sztuką makijażu.
Codzienne dziewczęce zadania okazały
się dla niektórych „facetów” zadaniem
nie do pokonania. Było to oczywiście
dużo zabawy, a super chłopakiem na
obowiązujący rok szkolny został Nikolas - uczeń klasy VI.
Nasi pierwszoklasiści zaaklimatyzowali się już w naszej szkole odwiedzili

też młodszych kolegów w przedszkolu
Laskach. To był dopiero dzień pełny
wrażeń i pyszności. Najpierw długa
piesza wędrówka w jesiennym klimacie
ścieżkami przez łąki i las potem super
zabawa na placu zabaw i pieczone ziemniaczki. Wielkie podziękowania dla
przedszkola w Laskach za zaproszenie.
Lubimy was odwiedzać bo zawsze jest
wspaniale.
We wrześniu tradycyjnie odbyły się też
otrzęsiny klas czwartych. Dużo zabawy
konkursów i zadań
których wypełnienie
jest niezbędne, aby
być uznanym kolegą
starszej braci uczniowskiej. Po udanej zabawie uczniowie klas
czwartych z pewnością poczuli się dużo
lepiej i odważniej.
No i się zaczęło - wszyscy przeszli
test z tabliczki mnożenia w ramach III
Międzynarodowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Pani z matematyki nie zapomniała
wyposażyć każdego ucznia w ściągę
z tabliczką mnożenia do pracy w domu
z rodzicami. Wszyscy przeszli test na
mistrza w liczeniu. Dla niektórych było
to duże wyzwanie, trochę się jednak

pozapominało podczas wakacji. Ale okazało się, że takie odkurzenie sprawnego
liczenia to dobry pomysł. Ci którym do
końca się nie udało bezbłędnie wykonać
matematyczne działania po prostu więcej
muszą popracować, o co na pewno zadba
matematyk.
A w naszym przedszkolu – pachnąco
i kolorowo. Dzieci z zapałem tworzą swoje sałatki owocowe oraz dzieła z jesiennych darów przyrody. Za chwilę czeka
je wielkie pasowanie na przedszkolaków
przygotowania już trwają...
I na koniec września tradycyjnie posprzątaliśmy świat. Przy ładnej jesiennej
pogodzie uczniowie oraz przedszkolaki
z oddziału przedszkolnego w szkole
posprzątali najbliższe okolice. Worki
były pełne, chociaż wydawało się, że
jednak mniej niż w zeszłym roku. Czyżby nasze środowisko mogło powiedzieć
uff… oby!
Piękna jesienna pogoda sprzyja miłej
rekreacji na świeżym powietrzu. W szkole
powitaliśmy pierwszy dzień jesieni grilem
i smażonymi kiełbaskami.

Przeprowadzka przedszkolaków
Jakie było wielkie zdziwienie dzieci i rodziców, kiedy 1 września okazało się, że
„zerówka” w leśniowskiej szkole zmieniła swoje miejsce. Nie trzeba już wchodzić
na drugie piętro. Teraz przedszkole mieści się na parterze.
Po gruntownym remoncie, który odbywał się w czasie wakacji przedszkolaki
uzyskały nową, przestronną i kolorową salę
.Nawet nie jedno, a dwa funkcjonalnie połączone pomieszczenia. Ciepłe, estetyczne

ściany, nowe mebelki i dywany zachęcają
do wspaniałej zabawy. Wszystkie zabawki,
książeczki od razu swoje miejsce. Bardzo
miło spędza się czas, kiedy można swobodnie budować z klocków, bawić się
w kącikach zainteresowań
czy układać puzzle. W ładnej sali dzieci chętnie się
„uczą”, bo przecież za rok
staną się uczniami. Obok
sali przedszkolnej wygospodarowano miejsce na
nową łazienkę.
Bardzo się cieszymy, że
oddział przedszkolny funkcjonuje w nowym miejscu,

dostosowanym do wymogów Straży Pożarnej i Sanepidu. Te wielki zmiany nie byłyby
możliwe bez ﬁnansowego wsparcia Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku i nadzoru
p. Burmistrza Piotra Iwanusa. Pieczę
nad remontem sprawowała p. Dyrektor
Monika Stolińska. Mieszkańcy Leśniowa
Wielkiego pomogli w przeprowadzce do
nowej sali. Dźwigali ciężkie meble. Myli
i układali zabawki.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w dobro naszych dzieci.
Izabella Nowak
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redaguje: Beata Frąckiewicz

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
19 września br. po raz drugi uroczyście obchodziliśmy Ogólnopolskie święto
wszystkich Przedszkolaków! Z tej okazji
dzieci upiekły pyszne ciasteczka, którymi
chętnie dzieliły się z napotkanymi przechodniami podczas spacerów. Ponadto
starsze grupy z piosenką na ustach udały się
na plac przy Urzędzie Gminy i Miasta, gdzie
odwiedziły Pana Burmistrza, Radnych Gminy Czerwieńsk i przyjęły od Nich serdeczne
życzenia. Rodzice i bliscy naszych pociech
przygotowali wspaniałą niespodziankę w postaci kartek okolicznościowych
z życzeniami i pozdrowieniami (wystawę
kartek można obejrzeć w budynku przy
ul. Kwiatowej). Młodsze grupy również
wesoło bawiły się na przyprzedszkolnych
placach- były pląse, tańce, zabawy z chustą
animacyjną, śpiewy i okrzyki. Tego dnia
radości nie było końca!
Kolejną niespodzianką dla wszystkich
Przedszkolaków były nowe zabawki,
które grupy otrzymały od Pani Dyrektor.
Dziękujemy za wszystkie gesty życzliwości jakich tego dnia doświadczyliśmy!
Mimo, że Dzień Przedszkolaka jest
tylko raz do roku, życzymy wszystkim
dzieciom- Maluchom i Starszakom samych wesołych przygód i niezapomnianych chwil w naszym Przedszkolu!
PRZEDSZKOLAKI SPRZĄTAJĄ ŚWIAT
Jak co roku nasze Przedszkole przyłączyło się do Ogólnopolskiej akcji
Sprzątania Świata. Dzieci uzbrojone
w gumowe rękawiczki i worki na śmieci
zbierały odpady takie jak m.in. papier,
plastik, szkło, które znalazły w pobliżu
obu budynków Przedszkola.
Takie przedsięwzięcie jest niezwykle
ważne, ponieważ buduje u dzieci świadomość ekologiczną i odpowiedzialność za
środowisko naturalne, w którym żyjemy.
Być może w przyszłości dzięki podobnym akcjom nasze dzieci będą bardziej
niż my szanowały Ziemię, choć przecież
każdy z nas powinien uczynić swoim mottem słowa Anny Kamińskiej: „Nie pozwól
nam zniszczyć powietrza, wody, ptaków,
pszczół i wilków. Niech coś jeszcze zostanie dla tych, co będą potem”.
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DZIELMY SIĘ TYM,
CO MAMY NAJLEPSZEGO
„Człowiek jest wielki nie przez to, co
posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez
to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się
z innymi.” Te słowa Świętego Jana Pawła
II są dowodem na to, że pierwotną i wieczną cechą człowieka jest jego wrażliwość
na innych i chęć niesienia pomocy.
Przedszkole w Czerwieńsku oprócz
prowadzenia licznych i ciekawych form
zajęć dydaktycznych stawia przede
wszystkim na treści wychowawcze swoich podopiecznych.
Od wielu lat cyklicznie bierzemy
udział w różnych przedsięwzięciach
i akcjach charytatywnych mających

szą radość, zamykamy się na innych nie
pamiętając, że przecież wspólnie można
zdziałać dużo więcej!
Podobnie jak Pani Paulinie, chcielibyśmy podarować swoją „cegiełkę
pomocy” chłopcu o imieniu Konradbohaterowi reportażu pt: „Wielki mocarz
w małym ciele” zamieszczonego w prasie kobiecej we wrześniu. Konrad w wyniku ciężkiej choroby stracił sprawność
i siłę mięśni, przez co nie jest w stanie
samodzielnie się poruszać. Mimo to,
ma w sobie ogromną radość życia. Ten
młody gimnazjalista postanowił pomóc
rodzicom w zdobyciu pieniędzy na kosztowną rehabilitację dla siebie i zaczął
malować obrazy - ustami! Kolorowe,

na celu niesienie pomocy i nadziei
tym, którzy jej najbardziej potrzebują.
Dzięki temu dajemy dzieciom możliwość dostrzeżenia, że czasami bardzo
blisko jest ktoś taki sam jak one, kto
ma takie same potrzeby, ale niewielkie
możliwości, aby je zrealizować. Tak jest
w przypadku zbiórki nakrętek dla Pani
Pauliny z Płot, która swoim optymizmem
i pogodą ducha oczarowała przedszkolaków podczas wspólnego spotkania.
Akcję zbierania nakrętek kontynuujemy już drugi rok i wciąż cieszy się ona
ogromnym zaangażowaniem ze strony
dzieci i ich rodzin. Jest to o tyle ważne,
że „praca” taka uczy nas pokory wobec
życia, wzbudza poczucie własnej wartości, uwrażliwia na potrzeby innych, uczy
empatii i większej wrażliwości, czego we
współczesnym świecie coraz bardziej zaczyna brakować. W pędzie codzienności
niejednokrotnie zapominamy o tym, co
jest naprawdę ważne i co daje najwięk-

ciepłe, pełne optymizmu prace Konrada
można kupić zamawiając pod adresem
mailowym setomek@gmail.com.
Nie zamykajmy się w zatwardziałych
skorupach egoizmu- otwórzmy się na
innych, bo czyż dawanie nie jest największym darem?

Z głębokim smutkiem
i żalem zawiadamiamy,
iż 13 września 2014 r. zmarł
Mirosław Hołub z Płotów
Nasz długoletni kolega
z tenisa stołowego.
Pogrążeni w smutku
koleżanka i koledzy

Sport gimnazjalny…
Tradycyjny, już XIV Turniej Piłkarski
im. Romana Winnickiego rozegrano 26
września. W rywalizacji wzięły udział
drużyny Piasta Czerwieńsk, Odry Nietków,
Startu Płoty, Sparty Nietkowice i Gimnazjum w Czerwieńsku. Walka była bardzo
zacięta i wyrównana, lecz przebiegła
w duchu sportowej rywalizacji. Drużyna
naszego Gimnazjum osiągnęła bardzo
duży sukces zajmując I miejsce, za co
otrzymała okazały puchar i komplet getrów piłkarskich. II miejsce zajęła drużyna
z Nietkowic, III z Płotów, IV z Nietkowa.
Wszyscy zostali nagrodzeni – nowe piłki
i słodkości ufundowała Chata Polska
z Czerwieńska (bardzo dziękujemy!).
A najlepszym strzelcem i zawodnikiem

turnieju okazał się uczeń Gimnazjum
Konrad Zagórski. Ponadto w reprezentacji naszej szkoły zagrali:
P. Szymański, M. Badecki, P. Kujawski, Ł. Nahorski, K. Stanisławiszyn,
K. Kokot, F. Kopaczewski,
A. Drzewiecki. Brawo!
Trzebiechów był organizatorem Finału Powiatowego w biegach
przełajowych. 9 października naszą
szkołę reprezentowali tam: D. Zawadzki,
M. Badecki, Ł. Sulkowski, O. Florczak,
W. Murawska, H. Wojtasińska, W. Zaremba. W obu kategoriach wystartowało
tam po około 90 zawodników. Nasi chłop-

cy zaprezentowali się na miarę swoich
możliwości i na mecie zameldowali się
w połowie stawki. Natomiast wśród dziewcząt wielki sukces odniosła Weronika
Zaremba, zajmując w wyrównanej stawce
VI miejsce, co dało jej
awans do Finału Wojewódzkiego. Jest to bardzo
duże osiągnięcie, ponieważ Weronika powtórzyła
ubiegłoroczny sukces.
Gratulujemy! Finał Wojewódzki w biegach przełajowych odbędzie się 18
października w Sulęcinie. Życzymy naszej
reprezentantce jak najlepszego występu!
Dziękujemy wszystkim naszym uczniom
za wspaniałe reprezentowanie naszego Gimnazjum i życzymy powodzenia!
W. Dwornicki, M. Nowakowski

I Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Sołectwa Nietkowice
Dnia 27.09.2014 o godzinie 11:00 na boisku sportowym Orlik znajdującym się przy
Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nietkowicach, rozegrany
został I Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Sołectwa Nietkowice.
Nic nie było w stanie odebrać dobrych
humorów. Piękna słoneczna pogoda
zachęcała zawodników do walki o puchar i najwyższe podium. W Turnieju
zmierzyły się trzy drużyny siatkarskie:
z Nietkowic oraz Brodów. Kibice nie

mogli narzekać na brak emocji. Gra była
zacięta, a dodatkowy doping mobilizował zawodników do dalszego działania.
Puchar Sołectwa Nietkowice wywalczyła
drużyna siatkarzy „Orlik Brody”, której
gratulujemy.
Turniej Piłki
Siatkowej zakończył się uroczystym
wręczeniem Pucharu przez Sołtysa
Nietkowic Stanisława Koniecznego oraz Dyrektora
Publicznej Szkoły
Podstawowej Renatę Strzelecką.
Niezależnie od
zajętego miejsca,

startujące drużyny otrzymały nagrody
w postaci dyplomów oraz słodkich upominków.
Wszystkim zawodnikom dziękujemy
za wyrównaną i pełną emocji grę z zachowaniem zasad fair play oraz wspaniałe
widowisko. Zwycięskiej drużynie „Orlik
Brody” gratulujemy i liczymy na rewanż
w przyszłym roku.
Natalia Nowak
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
Początek roku szkolnego zwykle powoli przeganiał wakacyjne rozleniwienie zastępując je aktywnością uczniowską. W tym roku było nieco inaczej. Wrzesień
porwał wszystkich nie tylko do nauki, ale i do zajęć pozalekcyjnych.
Niezwykłym wyróżnieniem dla naszej szkoły było zaproszenie do Urzędu
Marszałkowskiego w Zielonej Górze na
konferencję WSPARCIE OBSZARU
EDUKACJI W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Na spotkaniu, które odbyło się 26
września szkołę reprezentowali: dyrektor
Jacek Gębicki, zastępca dyrektora Anna
Wieczorek i koordynator projektu IDZIEMY PO SUKCES - Beata Kaszewska.
Organizatorzy poprosili o podzielenie

się doświadczeniami w zakresie realizacji projektów wspieranych środkami
unijnymi. 10 placówek z województwa
lubuskiego przygotowało stanowiska - instalacje prezentujące przebieg i rezultaty
realizowanych projektów. Jednym z prelegentów na konferencji był dyrektor naszej
szkoły pan Jacek Gębicki, który zaprezentował pracę szkoły podczas projektu
IDZIEMY PO SUKCES. Spotkanie było
okazją do pochwalenia się sukcesami, ale
także umożliwiło wymianę doświadczeń
w zakresie wykorzystania środków z Unii
Europejskiej do wzbogacenia oferty edukacyjnej i wychowawczej w placówkach
oświatowych. Stoisko naszej szkoły odwiedziła min. Marszałek Województwa
Lubuskiego Elżbieta Polak.
Dobrą tradycją naszej szkoły stał się
TYDZIEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA.
Słowo „bezpieczeństwo” w dniach 22-26
września odmienialiśmy przez wszystkie
przypadki i rozumieliśmy je wieloaspektowo – bezpieczeństwo na drodze, w szkole,
domu, na placu zabaw. Postawiliśmy na
praktyczne działanie – stąd wycieczki wokół szkoły, egzaminy z przekraczania jezdni,
czy znajomości znaków drogowych. Na
lekcjach odgrywaliśmy scenki, w których
pokazywaliśmy jak zachować się w sytuacjach trudnych, jak mówić NIE, jak bez-

piecznie spędzać czas wolny. Uczyliśmy się
co zrobić, gdy zobaczymy wypadek, pożar,
kiedy dzieje się coś złego, jak prowadzić
rozmowy ze służbami specjalnymi, czy
wreszcie jak bezpiecznie ewakuować się
ze szkoły podczas alarmu. Jeden z korytarzy szkolnych zamieniliśmy w pas ruchu
drogowego – była sygnalizacja świetlna,
„zebra”, a nawet policjant – dobrze, że
upomnieniami były tylko żółte kartki, a nie
prawdziwe mandaty. Nauka piosenek, układanie rymowanek, wykonywanie znaków
drogowych, czy prezentacji
komputerowych – okazuje
się, że o bezpieczeństwie
można mówić na każdym
przedmiocie. Teraz tylko
należy wiedzę wykorzystać
w praktyce.
Na stałe w początek
roku szkolnego wpisało się
SPRZATANIE ŚWIATA.
W naszej szkole tradycją
jest rodzinne spędzania tego
dnia. Najpierw ramię w ramię dorośli i dzieci zbierali śmieci, a po skończonej pracy
wspólnie odpoczywali. Jedni przy ognisku
czy grillu, inni zakończyli dzień sportową
rywalizacją. Cieszymy się, że dzień poświęcony porządkowaniu tego, co sami pozostawiliśmy w przyrodzie stał się nie tylko dniem
pracy, ale i wspólnej zabawy i wypoczynku.
Pierwszaki nieco inaczej starały się pomóc
przyrodzie. Do worków zbierały żołędzie,
które zostaną przekazane zaprzyjaźnionym
leśnikom, aby podczas zimy dokarmiać leśną
zwierzynę. Po ciężkiej pracy były zawody

– rywalizowały dzieci, a potem rodzice.
Zabawa była przednia. Miło było po ciężkiej
pracy i sportowych wyczynach zjeść pyszne
parówki z bułkami.
„Matematyka królową nauk jest
i basta” – o tym nikogo przekonywać
nie trzeba. Nieco trudniej jest już z jej
polubieniem. Pamiętając, że zabawa jest
najlepszym ze sposobów nauczania 26
września 2014r. przystąpiliśmy do IV
Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.
W tym roku akcja odbywała się pod
hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi
tabliczkę znają”, a jej koordynatorem był
pan Przemysław Góralczyk. W klasach
I – III należało wykonać bardzo proste
działanie matematyczne, czyli podać wynik iloczynu liczb 2 i 2 lub 2 i 3. Działanie
to było oczywiście wcześniej praktycznie
pokazane, śpiewane, recytowana, rapowane i „spoglądało” na najmłodszych
z gazetek szkolnych – wielozmysłowe
poznanie udało się. W klasach starszych
było już znacznie trudniej. Należało
rozwiązać niewielki test ze znajomości
tabliczki mnożenia – okazało się, że tabliczka mnożenia nieźle zadomowiła się
w naszych głowach, bo wyniki były bardzo
dobre. Za prawidłowe rozwiązanie zadań
każdy uczestnik otrzymywał pamiątkowy
certyfikat. Skoro cała szkoła miała się
bawić z tabliczką mnożenia, uczniowie
VI b postanowili sprawdzić pracowników
szkoły i rodziców. Na przerwach przemierzali korytarze i przepytywali napotkanych dorosłych. Dorośli dobrze się bawili
i nie dali się, a nawet okazali się lepsi od
uczniów. Wszyscy znakomicie radzili sobie z rozwiązaniem zadań. Może więc „nie
taki diabeł straszny jak go malują”?
Beata Kaszewska

