Czerwieńskie

kolędowanie

w grudniu
01.12. – odbyła się I sesja Rady Miejskiej VII kadencji. Nowo
wybrani radni odebrali zaświadczenia o wyborze radnego oraz
złożyli uroczyste ślubowanie. Do momentu wyboru przewodniczącego Rady obrady prowadził radny senior – Jerzy Jarowicz.
Rada wybrała przewodniczącego, którym już po raz czwarty
został Leszek Jędras. Wiceprzewodniczącym rady wybrano
Henryka Góralczyka. Po ukonstytuowaniu się rady, przyszła
kolej na złożenie ślubowanie przez Burmistrza Czerwieńska,
którym ponownie wybrano Piotra Iwanusa. Będzie on piastował
tę funkcję już czwartą kadencję.
05.12. – odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Podczas sesji radni zadeklarowali swoją chęć do pracy w poszczególnych komisjach stałych Rady oraz podjęli następujące
uchwały: w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady
Miejskiej w Czerwieńsku; w sprawie zmian budżetu i w budżecie
Gminy Czerwieńsk na rok 2014; w sprawie zatwierdzenia taryf
i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Czerwieńsk.
06.12. – w hali sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku odbył się Mikołajkowy Festiwal Tańca. Organizatorami imprezy
byli: Stowarzyszenie Taneczne HIT, Kraina Tańca i Burmistrz
Czerwieńska.
05.12. – w MGOK w Czerwieńsku odbyła się promocja książki
„Czerwieńsk – Monografia miasta”. Jest to pierwsza naukowa
publikacja poświęcona historii Czerwieńska. Powstała ona pod
redakcją dr hab. prof. UZ Tomasza Nodzyńskiego, a autorami
poszczególnych rozdziałów są: dr Przemysław Góralczyk, dr
hab. Daniel Koteluk, dr Przemysław Bartkowiak, dr Dawid
Kotlarek i mgr Jacek Gębicki.
08.12. – w Czerwieńsku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej firmy POMAK. W posiedzeniu uczestniczył burmistrz
Piotr Iwanus.
09.12. – w Parku Naukowo-Technologicznym UZ w Nowym
Kisielinie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Potrzeby i standardy usług publicznych w siedmiu gminach
Województwa Lubuskiego”. W konferencji uczestniczył burmistrz Piotr Iwanus.
10.12. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji
było min.: wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego
komisji; wypracowanie opinii do projektu uchwały budżetowej
na 2015 rok oraz pozostałych projektów uchwał; opracowanie
planu pracy komisji na 2015 rok.
10.12. – w Laskach odbył się odbiór końcowy i przekazanie
do użytkowania zadania inwestycyjnego prowadzonego na
kanale Zimny Potok. Inwestycja była prowadzona przez Lubuski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
10.12. – w MGOK w Czerwieńsku odbyły się konsultacje społeczne z udziałem mieszkańców Gminy Czerwieńsk dotyczące
opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin
Nadodrzańskich w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich”, który jest finansowany ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Gospodarzem spotkania był burmistrz Piotr Iwanus.
12.12. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.:
wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji; wypracowanie opinii do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

2

nr 270 • 01.2015

U NAS

oraz pozostałych projektów uchwał; opracowanie planu pracy
komisji na 2015 rok.
14.12. – w hali sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku odbył
się Turniej karate o puchar Burmistrza Czerwieńska. Organizatorem turnieju był Klub Karate „Nidan”.
15.12. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było min.: wybór
przewodniczącego komisji; wypracowanie planu pracy komisji
na 2015 rok.
15.12. i 16.12. – w Nietkowicach i w Czerwieńsku odbyły się
konferencje podsumowujące realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwieńsk – et@p II”.
Beneficjentami projektu było 210 mieszkańców gminy, którzy
z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności,
jak i fizycznych barier znaleźli się w grupie osób zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym.
16.12. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad komisji było min.: wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji; wypracowanie opinii do projektu
uchwały budżetowej na 2015 rok oraz pozostałych projektów
uchwał; opracowanie planu pracy komisji na 2015 rok.
16.12. – burmistrz Piotr Iwanus podpisał umowę na przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy LGD w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Umowy
dotyczyły dofinansowania: „Dożynek Powiatowych”, „Serwisów
internetowych”, „Zakupu ławek, stołów i podestu scenicznego
oraz namiotu biesiadnego do użytku na imprezach wiejskich
w Gminie Czerwieńsk”.
20.12. – w hali sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku odbył się Turniej Gwiazdkowy w halowej piłce nożnej chłopców
(rocznik 2003 i młodsi). Organizatorami turnieju byli: UKP
Zielona Góra i Hala Sportowa „Lubuszanka”.
30.12. – odbyła się III 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 uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok
2015; w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czerwieńsk wraz z prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023; w sprawie szczegółowych zasad,
sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie
Czerwieńsk oraz jednostkom jej podległym, a także wskazania
organu uprawnionego do udzielania ulg; w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2015 r.; w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Czerwieńsku;
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Czerwieńska;
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czerwieńsku
na 2015 rok; w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych
Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2015 rok; w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.
Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU
Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
Jacek Gębicki, Alina Juncewicz, Dariusz Grześkowiak (foto).
Adres: UGiM, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk,
tel./fax 68 327 80 91, e-mail: unas.redakcja@wp.pl
skład i druk: sandmedia tel. 68 45 35 700
Materiały do składu przyjęto 13.01.2015 r., do druku przekazano 14.01.2015 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Orkiestra zagrała w Czerwieńsku
11 stycznia br. odbył się 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym
roku Orkiestra zagrała dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na
oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej
seniorów.
W Czerwieńsku Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy zagrała już po raz
21. Szefem Sztabu Orkiestry, tak jak przed
rokiem, był Dominik Brzezicki.
Już od godz. 10.00 na ulicach miasta kwestowało 43 wolontariuszy (23
uczniów szkoły podstawowej i 20 uczniów
gimnazjum), którzy zbierali pieniądze do
specjalnie oznakowanych puszek.
Tradycyjnie, wszystkie działania zorganizowano w Kawiarence „U Leona”

i na parkingu przed budynkiem gimnazjum. Dzięki zaangażowaniu wielu osób
dobrej woli, ﬁrm i instytucji udało się organizatorom zapewnić wiele atrakcji, które przyciągnęły na „basen” liczną rzeszę
mieszkańców Czerwieńska – gotowych
wspomóc dzieło Jurka Owsiaka.
Oprócz atrakcji muzycznych, smacznej wojskowej grochówki, pokazów
ratownictwa medycznego oraz sprzętu
wojskowego i strażackiego, odbyło się
wiele aukcji. Zlicytowano przedmioty,
które zostały przekazane organizatorom
przez: Fundację WOŚP, ZKŻ, SEVEN
Sp. z o.o., Delikatesik „Grażynka”,
zespół „Grünberg”, zespół „Lemon”,
OFC Lemon, MGOK w Czerwieńsku,
salon fryzjerski „U Ewy”, OSP w Czerwieńsku, Michała Kliksa, Szymona
Laskowskiego, Edytę Ożóg, Adama
Malerowicza i Jacka Gębickiego.
Wszystko to pozwoliło na zebranie
kwoty: 9853,21 zł oraz 61,10 EUR, 5,25
GBP, 5 CZK, 0,40 HRK, 0,25 DKK,
260 Lirów.
Szczególne słowa podziękowania,
za pomoc w organizacji czerwieńskiego
ﬁnału Orkiestry, organizatorzy pragną
skierować do: burmistrza Piotr Iwanusa,
dowódcy 4 ZPPL płk. Mirosława
Szweda, Michała Kowalskiego, JORGE

ﬁreworks, Gabriela Leszczyka, dyrektor
MGOK w Czerwieńsku Jolanty Matuszkiewicz.
Dziękują również wykonawcom,
którzy wystąpili podczas koncertu w kawiarence „U Leona”, a byli to: Michał
Homziuk, Jakub Pawlak, Filip Zielenda, Szymon Mielczarek i Leon Komar,
Julia Grysiewicz, Hania i Ola Wojtasińskie, zespół PROMIL, zespół 3+2,
Paulina Strzelczyk, Roksana, Kornelia
Wierucka i gość specjalny wieczoru – Bartek Wesołowski.
23 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Czerwieńsku przygotowali i przeprowadzili: Dominik Brzezicki, Lubomir Rotko, Jacek
Gębicki, Hanna Borowczyk,
Dorota Budeń, Anna ZawadaAmbrożuk, Agnieszka Kędzia,
Joanna Dwornicka, Izabela

Fiks, Jan Wota, Robert Górecki, Maciej Piotrowski, Filip Zielenda, Jowita
Pawlak, Łukasz Warzecha, Magdalena
Iwanicka.
J.G.

Wielka Orkiestra w Nietkowie
To był kolejny, udany i fantastyczny 23.Finał WOŚP w Nietkowie. Zebraliśmy
W Nietkowie, Laskach i Boryniu 3 204,65zł. Oj działo się w naszej szkole w Nietkowie w niedzielę 11 stycznia!!! Jak co roku sztab WOŚP mieścił się właśnie tutaj,
stworzony przez nauczycieli, uczniów oraz we współpracy z naszymi rodzicami.
Szefem Sztabu, jak co roku p. dyrektor Beata Kłos-Wygas. To już nasz trzynasty
Finał, w którym uczniowie biorą czynny udział, kwestują jako wolontariusze, występują w muzycznym koncercie dla mieszkańców, gromadzą fanty na loterię.
Ogólnopolski Finał WOŚP, jaki co
roku ma miejsce w Nietkowie, to dla nas
wielkie przedsięwzięcie. Jest to nie tylko
zbiórka pieniędzy przez wolontariuszy na
szczytny cel ratowania zdrowia naszych
najmłodszych i najstarszych obywateli
ale również barwny koncert środowiskowy, w którym występują nasi
uczniowie i przedszkolaki.
Jest to swoisty przegląd naszych talentów począwszy od
śpiewu, tańca a skończywszy
na prawdziwych pokazach karate. Atmosfera tegorocznego
23.Finału - wspaniała. Mimo
paskudnej pogody i wiatru,
który nie sprzyjał spacerom po
miejscowości dobre humory nie
opuszczały naszych wolonta-

riuszy. Był czas na kwestę, miłe spotkania
w szkole przy herbatce i wesołe rozmowy
wcale nie w szkolnym klimacie.
Wolontariusze
Nasi mali wolontariusze – skrzętnie
od rana zbierający pieniądze do puszek na
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ulicach Nietkowa i Lasek to 29 uczniów
z Nietkowa, Borynia i Lasek. Dzieci otrzymały identyﬁkatory, puszki i oraz karty
startowe „Play” z doładowaniem 15 zł na
koncie oraz ciepłe i modne czapki z polaru
od sponsorów. Dzieci zbierały pieniądze od
rana, wpadały do szkoły na ciepłą herbatkę
i znowu ruszały w trasę.Pogoda się nie popisała w tym roku, paskudny wiatr nie zachęcał mieszkańców do spacerów. Mimo to
nasi uczniowie do puszek zebrali 1504,60
zł. Wolontariusze szkoły w Nietkowie
w tym roku to: Filip Piotrowski, Agatka
i Beata Zaboklicka, Adrian Dudek, Nikolas Jadczak Klaudia Bodora, Justyna
Hirko, Martyna Szczublewska, Klaudia
Frątczak, Inez Rudnicka, Iza Kurowska,
Ala Choruży, Martyna Marciniak, Julia
Żukiel, Sandra Borowska, Martyna
Szczublewska, Ola i Natalia Dolata,
Klaudia Zaboklicka, Ola Kozłowska,
Sandra Jadczak, Monika Rzeszutek,
Kuba Kuleta, Sandra Wikowska, Ola
Pacyna, Justyna Wilczak, Błażej Ląd
Hubert Maciejewski. Uczniowie zbierali
pieniądze pod czujnym okiem nauczycieli
ze szkoły oraz naszej policji i straży miejskiej, która dbała o bezpieczną zbiórkę.
Najcięższa puszkę przyniosły – zebrały
też najwięcej – Klaudia Frątczak, Inez
Rudnicka i Iza Kurowska – 288,90
zł. Gratulacje dla wszystkich naszych
uczniów, którzy w duchu wolontariatu
przystąpili do tej ogólnopolskiej akcji
23.Finału WOŚP
Koncert WOŚP dla mieszkańców
w wykonaniu uczniów
Po południu w szkole odbyła się
jedna z najważniejszych w szkolnym
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kalendarzu imprez, jakim
jest happeningowy koncert
muzyczny WOŚP dla całego środowiska w wykonaniu najmłodszych naszych
uczniów. Jak żadna inna
impreza, nie jest on nigdy
przygotowywany wcześniej
a gromadzi mnóstwo rodziców i mieszkańców. Jest to
przegląd wszelkiej twórczości dziecięcej jaka ma
miejsce w szkole przez cały
rok ale jego wykonanie jest zawsze bardzo
żywiołowe i spontaniczne. Nasza szkoła
zamieniła się w niedzielę w tętniące
muzyką, śmiechem i świetną atmosferą
miejsce. Setki serduszek i entuzjazm
emanował na szkolnych korytarzach.
Tłumy mieszkańców, rodziców przybyły na środowiskowy koncert w którym
wystąpili najmłodsi mieszkańcy. Sala
gimnastyczna zamieniła się w porządną
koncertową scenę. Oj się działo.
Rozpoczęły jak zawsze
przedszkolaki jako najmniej
cierpliwi artyści, występujący
ponadto w różnych artystycznych odsłonach - muzycznych, tanecznych i pokazach
karate. Poszczególne klasy
oraz oddział przedszkolny
prezentowali się na scenie
w muzycznym, specjalnym
repertuarze, wystąpił zespół
szkolny Rytm i Kanon, barwna formacja taneczna tańca
towarzyskiego prowadzona
przez p. Jolantę Bechyne
z B – ART Szkoły Tańca oraz bardzo
widowiskowy pokaz grupy sportowców
z Zielonogórskiego Klubu Karate i naszych młodych adeptów tej trudnej sztuki
walki. Występy robiły ogromne wrażenie.
Rodzice, dziadkowie oraz mieszkańcy
gromko oklaskiwali małych artystów. Ten
trudny ale wspaniały dzień pełen wrażeń
i emocji zakończyło podliczenie pieniędzy
zebranych w ciągu dnia. Kwoty podliczyła
wieczorem komisja w składzie:, radni p.
Krzysztof Smorąg i p. Magda Salejko,
przedstawiciele mieszkańców i Koła
Gospodyń - Elżbieta Śliwińska, Halina
Bryndza oraz nauczyciele:
p. Katarzyna Lewandowska oraz dyrektor szkoły p.
Beata Kłos-Wygas. Po tylu
emocjach trudno się było
wieczorem rozstać, w poniedziałek do szkoły – ale wszyscy wiedzą, że musi być luz,
dzień dużej wyrozumiałości
życzliwości dla ucznia.

Podziękowania dla organizatorów
i uczestników
W przeprowadzenie 23.Finału zaangażowali się nasi wszyscy uczniowie,
nauczyciele i pracownicy szkoły. Bardzo
dziękujemy naszym sponsorom z Nietkowa, którzy co roku wspierają naszą Orkiestrę fantami - panu radnemu – K. Smoragowi, oraz Rodzicom naszych uczniów
za upieczone ciasta. Duży ukłon w stronę
Koła Gospodyń Wiejskich w Nietkowie,
które „dorzuciło” do puszki 200 zł. Suma
3 204,65 zł zebrana na 23.Finale WOŚP
w Nietkowie jest naprawdę olbrzymią
kwotą, uzbieraną przecież w ciągu kilku
zaledwie godzin. Podziękowania dla nauczycieli za przeprowadzenie koncertu
muzycznego p. Iwonie Klameckiej, Elżbiecie Kozak, Marcinowi Gorzelanemu,
Małgorzacie Kasperowicz, Sylwi Stasiczek, Małgorzacie Kozłowskiej, Teresie
Wasiak, Joannie Wojtaszek, Iwonie
Smorąg, Katarzynie Lewandowskiej,
Darii Marciniak, pracownikom szkoły

za olbrzymie zaangażowanie w przygotowanie przedsięwzięcia.
Za wielkie emocje, serdeczności
i symboliczne złotówki dziękujemy
WSZYSTKIM, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do przeprowadzenia tej wspaniałej akcji. Mimo niedzielnej
wichury na szczęście entuzjazmu naszego
nie wywiało. Zagraliśmy znowu nie tylko
dla dzieci ale i dla osób w podeszłym wieku. Mamy mnóstwo wspaniałej energii,
która nam pozwala tworzyć tę wspaniałą
orkiestrę. Cytując Jurka Owsiaka - gramy, bo lubimy.
Miejmy nadzieję, że uzbierana kwota
3 206,65 część tej wielkiej sumy 23.
Finału będzie wspaniałym wkładem naszej małej społeczności w tę wspaniałą
ogólnopolską akcję i działania na rzecz
najbardziej potrzebujących - chorych
dzieci i naszych seniorów.
Beata Kłos-Wygas
Sztab WOŚP przy PSP w Nietkowie

Innowacyjność to klucz
Ziel-Bruk. Firma, która wrosła w krajobraz Płotów i całej naszej gminy. Do jej
obecności, stopniowego rozwoju, zdążyliśmy się przyzwyczaić. Od lat wspiera
liczne przedsięwzięcia na naszym terenie a jej logo nikomu chyba nie jest obce.
Ale od roku inwestycyjny rozmach widoczny z drogi stawiał pytanie – co się tam
dzieje? O informacje zwróciłem się do samego źródła, czyli do prezesa spółki,
pana Edwarda Makarewicza.
W historii przedsiębiorstwa można
wymienić wiele ważnych dat. Przytoczę
choćby trzy – 1983 – uruchomieni betoniarni (tak, tak! To już 30 lat na rynku!). 1991
– pierwsze elementy wibroprasowane. 2010
– inspiracja sycylijskm budownictwem z naturalnej skały prowadzi do powstania sztandarowego dziś naszego produktu – „Skały
Lubuskiej”, łupanych, a przez to niepowtarzalnych, elementów betonowych.
Wśród trzech głównych grup produktów: mała architektura (ogrodzenia,
chodniki, murki oporowe), budownictwo
kubaturowe i budownictwo komunikacyjne
mamy teraz takie, które swym wyglądem
mocno przypominają piękno piaskowca,
wapienia, marmuru czy granitu. Charakteryzują się również różnorodnością kompozycji kolorów, swoistą grą cieni i oczywiście
niepowtarzalnością faktury zewnętrznej.
I właśnie ogrodzenie oraz elewacja
nowego budynku mają być reklamówką
nowego produktu. Również wiata na
samochody i budynek garażowy. Razem
z synem doszliśmy też do wniosku, że
nad nowościami ma pracować nowy dział
badawczo – rozwojowy.
A więc co tu powstaje? Oprócz działu badań i siedziby zarządu wreszcie
z prawdziwego zdarzenia salon sprzedaży
– obsługi klienta. Z ogrodem wystawowo
– pokazowym, jak należy naszą „skałą”
budować. I innymi innowacyjnymi produktami. Tu będzie można zrozumieć
nasze hasło: „To możliwe! Murowanie
ze spoiną bez spoinowania”.
W ﬁrmie powoli, ale ciągle coś przybywa. Zatrudniamy dziś 40 osób. Sięgamy
po środki unijne, korzystamy z dotacji,
składamy wnioski do LRPO. Trzeba poszukiwać funduszy na rozwój i badania, to
dziś nieodzowny element istnienia przedsiębiorstwa. Firma się rozwija. Podpisaliśmy umowę z siecią Leroy Merlin. Skałę
Lubuską w postaci elementów ogrodzeń
wysyłamy już w całą Polskę. I zaczynamy
powoli eksport – na razie do Holandii.
Traktujemy tamten rejon bardzo obiecująco. Nawiązujemy kontakty z naszym
Uniwersytetem, wydziałem budownictwa.
Myślę o tym, by studenci mogli odbywać
u nas praktyki. Braliśmy już udział, razem
z trzema dużymi ﬁrmami, w uczelnianym
programie „Biznes dla nauki, nauka dla

biznesu”. To były m. in. staże naszych pracowników na uczelni. Chcemy i będziemy
współpracować z jednostkami naukowo
– badawczymi.
Filozofia działania? Nie prowadzę
ﬁrmy, żeby tylko zarabiała pieniądze, ale
prowadzę ją dla przyjemności. Najważniejsze, żebyś robił to, co chcesz robić,
wtedy łatwiej osiągnąć cel, który sobie
wyznaczyłeś. Młodym podpowiadam, że
trzeba też mieć wyobraźnię, by skonkretyzować swój cel, jak w moim przypadku
– „Skały Lubuskiej”. Oczywiście nasze
pomysły mamy opatentowane. Trzeba
chronić własność intelektualną.
Mam głowę pełną pomysłów, ale nie
mam czasu, aby się wszystkim zajmować.
Jego zawsze brakuje – trzeba ustawić
sobie priorytety, posegregować zadania.
Ustalić realistyczne cele, budować jakąś
strategię. Bo nie ma prostej drogi, są
tylko kręte. Sięgam po rzeczy z pozoru
nie oczywiste, bo inaczej nie będą one
innowacyjne! Dotyczy to produktów,
procesów wytwórczych, organizacji, marketingu. Czyli wszystkiego, co składa się

na ﬁrmę. Ale w perspektywie działania te
muszą być zrównoważone.
Dla mnie największym kapitałem są
ludzie. Nasze sukcesy nie byłyby możliwe
bez dobrze pracującej załogi. A mamy teraz
chyba trzeci wyraźny exodus młodzieży.
I to jest wielkie wyzwanie dla samorządów
i przedsiębiorców, społeczna odpowiedzialność biznesu to nie jest pusty slogan. Co
będzie, jak wszyscy wyjadą? Trzeba temu
przeciwdziałać, rozwijać ﬁrmy, tworzyć
warunki dla młodych pracowników. I temu
zadaniu służyć ma również dział badawczo
– rozwojowy. By tu mogli realizować nowe
pomysły. A innowacyjność to klucz do nowoczesności, postępu, sukcesów.
Prezesa Ziel-Bruku, Edwarda Makarewicza,
wysłuchał D. Grześkowiak

BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA I PSYCHOLOGA W CZERWIEŃSKU
Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus podpisał porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem
Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM w Zielonej Górze. Na podstawie tego porozumienia od stycznia do grudnia 2015 roku w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Czerwieńsku
przy ul. Zielonogórskiej 2 (budynek ośrodka zdrowia, II piętro) dyżuruje prawnik, który udziela
bezpłatnych porad dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin w ramach Realizacji zadania publicznego pt. „Ośrodek pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem”.

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności
Obywatelskiej CIVIS SUM we współpracy
z Gminą Czerwieńsk oferuje bezpłatne,
specjalistyczne doradztwo prawne i psychologiczne osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin.
Oferta specjalistycznych form pomocy:
• bezpłatne porady prawne świadczone
przez radcę prawnego i adwokata;
• bezpłatne konsultacje psychologiczne
– umawiane jako indywidualne sesje.
Pomoc skierowana jest do wszystkich
osób pokrzywdzonych przestępstwem
oraz członków ich rodzin, które ucierpiały m.in. w wyniku:
• uszkodzenia ciała w bójce, pobiciu, wypadku komunikacyjnym;

• gróźb karalnych, mobingu, stalkingu,
zniesławienia;
• gwałtu, wykorzystywania seksualnego;
• przemocy ﬁzycznej i psychicznej;
• uszkodzenia mienia, oszustwa, rozboju
i kradzieży;
• niealimentacji;
• oraz innych.
Terminy dyżurów prawnika:
9.01.2015 r. – godz. 13.00 – 16.00
15.01.2015 r. – godz. 14.00 – 17.00
22.01.2015 r. – godz. 13.00 – 16.00
29.01.2015 r. – godz. 14.00 – 17.00
W okresie luty – grudzień 2015 r.: każdy
poniedziałek w godz. 13.45 – 16.45
Poradnictwo psychologiczne:
Możliwość umówienia wizyty pod nr tel.
68 45 48 247
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Zaodrze – ziemia niczyja?
Kiedy 28 maja 1975 roku przyłączono wsie dzisiejszego Zaodrza do Gminy Czerwieńsk,
nikt nie przypuszczał jakie to będzie miało konsekwencje w przyszłości.
Był to akurat środek tzw. gierkowskiej
dekady której pierwsza połowa charakteryzowała się dynamicznym rozwojem gospodarczym, a druga początkiem spektakularnego
kryzysu gospodarczego który doprowadził
do upadku rządów Gierka i w niedalekiej
przyszłości do upadku ustroju socjalistycznego w Polsce.
Był to też dla zaodrzańskich wsi czas
względnie dobrej prosperity. Rolnictwo,
a szczególnie hodowla bydła i trzody chlewnej była opłacalna. Kto chciał, mógł dodatkowo dorobić np: w pobliskiej jednostce
wojskowej, na kolei, w zakładach mięsnych
w Przylepie lub w dużych przedsiębiorstwach Zielonej Góry chociażby takich jak
ZASTAL czy Polska Wełna. Kursowały bez
problemu autobusy i pracownicze pociągi,
a dla zwykłych ludzi był to jeden z najlepszych powojennych okresów.
Z czasem produkcja rolna stawała się
coraz mniej opłacalna, a duże zakłady zatrudniające tysiące pracowników zaczęły
podupadać. Sukcesywnie największe z nich
zaczęto zamykać, upadły PGR-y, coraz
rzadziej kursowały pociągi i autobusy, a indywidualni właściciele niewielkich gospodarstw rolnych głównie z gruntami klasy V
i VI, za głodowe emerytury zaczęli „zdawać
ziemię na skarb państwa”. Ludziom zaczęła
zaglądać w oczy bieda i brak jakichkolwiek
perspektyw.
Szczególnie po roku 1989 wsie zaczęły
się wyludniać i rozpoczął się proces selekcji
negatywnej. Co bardziej zdeterminowani
i rozgarnięci szukali pracy w dużych miastach i poza granicami kraju, a do dzisiaj
pozostało po nich jedynie stałe miejsce
zameldowania. Powoli następował proces
zubożenia, izolacji i wyalienowania całego
rejonu Zaodrza, a także niestety rozwoju
patologii.
Znakomita większość gminnych inwestycji lokowana była na lewym brzegu Odry,
ze szczególnym uwzględnieniem Czerwieńska, Płotów, Leśniowa Wielkiego i Nietkowa. Coraz bardziej zaczął doskwierać brak
dobrego połączenia drogowego poprzez
Czerwieńsk z Zieloną Górą, a rzeka Odra
stała się przeszkodą więcej niż symboliczną.
Promy funkcjonujące w Pomorsku i Brodach były dobre jako atrakcja turystyczna,
ale mało przydatne w charakterze środków
komunikacji chociażby do systematycznego
dojazdu do pracy.
Gmina Czerwieńsk nie mogąc poradzić
sobie z problemami stwarzanymi przez tą naturalną przeszkodę wodną, scedowała swoje
obowiązki w zakresie lecznictwa szpitalnego,
pogotowia ratunkowego, straży pożarnej,
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nadzoru Policji, sądownictwa w zakresie
podstawowym i szkolnictwa ponadpodstawowego na Gminę Sulechów, bez liczenia się
z kosztami, które takie przyporządkowanie
generuje.
W sytuacji kiedy od wieków Zaodrze
zawsze związane było z Krosnem Odrzańskim i pozostawało w streﬁe jego wpływów,
można odpowiedzialnym za takie „podporządkowanie” zadać pytanie: „gdzie jest tanie
państwo”, skoro odległość do Sulechowa jest
dwukrotnie większa niż do Krosna Odrzańskiego, a dojazd do Krosna jest znakomicie
lepszy?
Skutkuje to chociażby tym, iż karetka
pogotowia jedzie dwa razy dłużej i prędzej
doleci ratowniczy śmigłowiec niż dojedzie
pomoc z Sulechowa… Zaodrzańska młodzież nie ma najmniejszych szans na naukę
w bardzo dobrze prowadzonym gimnazjum,
na skorzystanie chociażby z basenu kąpielowego, czy bogatego programu MGOK
w Czerwieńsku.
Z uwagi na znaczną odległość do komisariatu, nadzór Policyjny jest więcej niż symboliczny, nie ma żadnej prewencji i bieżącego
oddziaływania, jest jedynie „wykonywanie
czynności po zaistnieniu zdarzeń”… .
Osoby korzystające z pomocy lekarza
rodzinnego w Nietkowicach do specjalisty
i po leki muszą jechać do przychodni i apteki w Sulechowie, a z uwagi na całkowity
bark autobusów, najczęściej własnym lub
najętym samochodem osobowym (Sycowice). W najbliższej perspektywie jest wielce
prawdopodobnym, że lekarz rodzinny będzie
przyjmował jedynie w Sulechowie… Takich
absurdów można wymienić więcej, ale nie
o to przecież chodzi.
Jedyną większą inwestycją na Zaodrzu
była wymuszona sytuacją rozbudowa szkoły
podstawowej i wybudowanie sali gimnastycznej w Nietkowicach. Teraz zaledwie
rozpoczęta, odwlekana latami i ślimacząca
się niemiłosiernie budowa kanalizacji, gdzie
gmina formalnie nie jest bezpośrednim
inwestorem.
We wszystkich wsiach Zaodrza zameldowanych jest obecnie około 1260 osób,
z czego w większości to emeryci i renciści.
Szacuję, że około 25% aktywnych zawodowo, przebywa stale za granicą czy poza
obszarem wsi.
Brakuje jakichkolwiek warsztatów rzemieślniczych czy rękodzielniczych, punktów
usługowych, ﬁlii większych zakładów produkujących meble, papcie czy cokolwiek innego. Rolnictwo oprócz dwóch gospodarstw
rolnych w Nietkowicach praktycznie nie

istnieje. Nie buduje się obiektów inwestycyjnych i nowych domów, a modernizacja
starych jest rzadkością.
Wszystkie wewnętrzne drogi gminne są
drogami gruntowymi. Mieszkańcy w zależności od pory roku brną do swoich domostw
w tumanach kurzu, kałużach deszczu lub błocie. Niezwykle dokuczliwy i niebezpieczny
jest całkowity brak chodników w sytuacji,
kiedy przez wszystkie wsie przebiegają drogi
wojewódzkie, a przez Sycowice o dużym
natężeniu ruchu. Ścieżki rowerowe są jakąś
ideą nie z tego świata… .
Okolica jest atrakcyjna pod względem
turystycznym: południowy odcinek Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, młyn
w Przetocznicy, Gryżyński Park Krajobrazowy, daniele i żubry, niezwykle rybny Kanał
Ołobok i polodowcowe jeziora, piękny załom
Odry w Będowie, zabytkowe kościoły w Sycowicach i Będowie.
W bezpośrednim sąsiedztwie zaodrzańskich wsi jest Kanał Ołobok, idealny do
spływów kajakowych poczynając już od
jeziora Niesłysz, dalej Odrą poprzez Bródki, Nietkowice, Będów i gdzie tylko oczy
poniosą… W pobliskim Gostchorzu, występują unikalne na skalę Europejską, piękne
widokowo nadodrzańskie klify okalające
cypel z nieistniejącą już prasłowiańską
osadą. Naszych mieszkańców nie stać jednak na stworzenie stosownej infrastruktury
turystycznej.
Sytuacja ta przekłada się na małą aktywność lokalnych społeczności, apatię i brak
wiary w lepsze jutro, co jest bezpośrednią
przyczyną szerzących się patologii. Wiele
rodzin objętych jest pomocą OPS-u, a stan
zubożenia widoczny jest chociażby po ilości beneﬁcjentów programu wykluczenia
cyfrowego, czy rezygnacji przez wiele najuboższych rodzin z przyłączenia instalacji
wodociągowej, za którą należało zapłacić
1300 złotych… .
Ogromnym problemem jest stale zwiększająca się ilość ludzi starych. Ten proces
będzie się nasilał i już zawczasu należałoby
pomyśleć w jaki sposób „zagospodarować”
tą grupę mieszkańców. Z czasem gmina
będzie ponosić coraz większe koszty za
umieszczanie starych niedołężnych ludzi
w domach opieki społecznej, równocześnie
zwiększać się będzie coraz pokaźniejsza
grupa żyjąca na marginesie życia i lokalnych
społeczeństw.
Wystarczy przejechać się przez zaodrzańskie wsie, aby ocenić jakość życia ich
mieszkańców i po prostu zobaczyć zapóźnienia cywilizacyjne i kulturowe tego regionu.
W mojej ocenie jest to „ściana wschodnia” na
zachodzie kraju z tym, że prawdziwa „ściana
wschodnia” dostała już poważne środki z UE
na podniesienie jej na nogi, a Zaodrze jest
opuszczone przez wszystkich…
W tym stanie rzeczy jednym z najpilniejszych przedsięwzięć powinno być stworze-

nie właściwych warunków do ściągnięcia
jakichkolwiek inwestorów mogących dać
zatrudnienie chociażby kilkudziesięciu osobom. Jednym z podstawowych warunków
jest dobry dojazd gwarantujący płynną dystrybucję towarów, a na przykład Sycowice
taki warunek spełniają…
Nie chodzi tutaj o budowane jakichś
gigantycznych stref ekonomicznych, ale
umożliwienie przyjścia „na gotowe” nawet
niewielkim producentom, którzy z reguły
zainteresowani są dużą ilością „wolnych
rąk” do pracy. Sama deklaracja gminnych
urzędników, że „stworzymy warunki”
poprzez szybsze załatwienie formalności
związanych z uruchomieniem działalności,
to zbyt mało.
Jak dotąd, takie podejście do problemu
niestety zupełnie się nie sprawdziło, ponieważ inwestor oczekuje przygotowanego
miejsca do rozpoczęcia działalności i nie
ma czasu np: na przekwaliﬁkowanie gruntu
i jego uzbrajanie.
Doprowadzenie energii elektrycznej,
wody i kanalizacji, oraz utwardzenie drogi
dojazdowej, nie powinno przekraczać możliwości ﬁnansowych gminy która powinna
mieć na uwadze poprawę jakości życia
mieszkańców oraz przyszły dochód pochodzący ze sprzedaży takiej działki czy działek,
a także wpływy z podatków .
Napływ nawet pojedynczych małych
inwestorów zapobiegnie odpływowi młodych ludzi z Zaodrza i podniesie standard
życia pracujących tam mieszkańców. Każdą
produkcję która nie będzie uciążliwa dla
środowiska powitamy z otwartymi ramionami, poza tym „zaodrzańscy inwestorzy”
złagodziliby również problem braku mostu
na Odrze, którego niestety nie będzie jeszcze
przez wiele, wiele lat...
Drugim kierunkiem jest postawienie
na turystykę i rekreację, a należałoby
zacząć od turystycznego uruchomienia
gminnego chwastowiska o areale około
6,5 ha w pobliżu legendarnej już 10-ki pod
Bródkami. Działki rekreacyjne położone
w tak atrakcyjnym miejscu przyniosłyby korzyści ﬁnansowe gminie, ożywiłyby okolicę
i dały przynajmniej sezonowe zatrudnienie
mieszkańcom.
Analizując budżet Gminy na rok 2015
niestety, nie widzimy jakichkolwiek działań
w tym kierunku. Po raz drugi niestety, nie
wyciągnięto żadnych wniosków z działalności Radnych poprzedniej kadencji,
a oczywiste sugestie niektórych Radnych
kadencji obecnej, nie mają najmniejszego
przełożenia i znaczenia. Te smutne reﬂeksje
dedykuję burmistrzowi i nowym Radnym,
a wszystkich Radnych zapraszam do wymiany poglądów w jaki sposób pomóc
Zaodrzu…
Cezary Woch
Zaodrzański Radny

Azbest - będzie dofiansowanie
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w 2015 roku będzie dofinansowywał
przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu.
Podstawą ubiegania się o udzielenie
dofinansowania jest złożenie wniosku
przez Gminę. Urząd Gminy i Miasta
w Czerwieńsku złoży taki wniosek do
końca stycznia 2015 roku. Kwota doﬁnansowania przedsięwzięcia wyniesie
do 100% całkowitego kosztu, przy czym
kwota dotacji nie może przekroczyć
iloczynu 800 zł i sumy całkowitej ilości
unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Doﬁnansowanie jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie
Gminy (bez ograniczeń dotyczących
własności posesji, z których są usuwane
odpady zawierające azbest).
Warunkiem skorzystania z doﬁnansowania jest to, że dana nieruchomość musi
być ujęta w inwentaryzacji, którą posiada
tut. Urząd. Kosztami obejmującymi
doﬁnansowanie będą wyłącznie kosz-

ty demontażu, zbierania, transportu
i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Koszty zakupu i montażu
nowych pokryć dachowych pokrywają
właściciele nieruchomości we własnym
zakresie.
W związku z powyższym zainteresowanych właścicieli nieruchomości,
którzy zamierzają skorzystać z doﬁnansowania w 2015 roku prosi się o złożenie
odpowiedniego wniosku do Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku do 27
stycznia 2015 roku (wszelkich informacji
na ten temat można uzyskać pod nr tel.:
68/3219059 w Referacie zajmującym się
gospodarką odpadami). Wnioski można
pobrać ze strony internetowej urzędu:
www.czerwieńsk.pl zakładce „Gospodarka odpadami” / Azbest; u sołtysów;
w Referacie zajmującym się gospodarką
odpadami.
MPS

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
przez firmę Tönsmeier (luty 2015)
Miejscowość

odpady niesegregowane

odpady
segregowane

Piaśnica, Nietków, Boryń

3

17

x

x

x

26

x

x

Czerwieńsk - Ulice: Brzozowa, Cytrynowa,
Jagodowa, Kąpielowa, Krótka, Kukułcza, Leśna,
Łężycka, Młyńska, Moniuszki, Naftowa, Piaskowa, Składowa, Słoneczna,Sosnowa, Spokojna,
Wiosenna, Wodna, Zielonogórska

4

11

18

25

x

13

27

x

Czerwieńsk – Ulice: Akacjowa, Boczna, B.Chrobrego, Cicha, Działkowa, Graniczna, Jasna,
Klonowa, ks Muchy, Kwiatowa, Marii Rozwens,
Pl. Wolności, Podgórna, Przyleśna, Rycerska, Rynek, Strażacka, Strzelecka, Zachodnia , Kolejowa,
Polna, Ogrodowa

5

12

19

26

x

13

27

x

Płoty, Zagórze

2

9

16

23

x

13

27

x

Leśniów Wielki, Leśniów Mały

2

16

x

x

x

26

x

x

Dobrzęcin, Wysokie, Wyszyna, Laski

6

20

x

x

x

12

x

x

Będów, Bródki, Nietkowice, Sycowice

3

17

x

x

x

26

x

x

Beacie i Andrzejowi Śpiewakom wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci obojga Rodziców
składa Sołtys i Rada Sołecka, Radni, Koło Gospodyń Wiejskich w Nietkowie
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Pierwsze posiedzenia komisji stałych i sesja budżetowa
10 XII odbyło się posiedzenie Komisji
Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska. Po otwarciu posiedzenia przez Przewodniczącego Rady
Miejskiej i jednomyślnym przyjęciu planu
pracy członkowie Komisji, większością
głosów, wybrali Przewodniczącą i Wiceprzewodniczącego Komisji. Na czele Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska stanie Pani Radna
Żaneta Przychodzka, a jej zastępcą będzie
Pan Radny Henry Góralczyk. Następnie
członkowie Komisji uczestniczyli w odbiorze końcowym i przekazaniu w użytkowanie zadania inwestycyjnego na kanale
Zimny Potok. Po powrocie do Urzędu Radni
opiniowali przedłożone projekty uchwał.
W obecności Pani Skarbnik, Pani Sekretarz
oraz Przewodniczącego Gminnego Forum
Organizacji Pozarządowych omówiona została uchwała związana z powstaniem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Czerwieńsku. Przy opiniowaniu uchwały
odnoszącej się do problemów alkoholowych
głos zabierała Przewodnicząca Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Najwięcej miejsca poświęcono na
omówienie uchwały budżetowej na przyszły
rok. Radnych najbardziej interesuje plan
remontu dróg oraz planowane powstanie
nowych sal sportowych. Ostatnim punktem
obrad było ustalenie planu pracy Komisji
na rok 2015.
12 XII odbyło się posiedzenie Komisji
Infrastruktury Społecznej i Porządku
Publicznego. Po otwarciu posiedzenia przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej i jednomyślnym przyjęciu planu pracy członkowie
Komisji jednomyślnie wybrali Przewodniczącą i Wiceprzewodniczącego Komisji.
Na czele Komisji Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego stanie Pani Radna
Ewa Wójtowicz, a jej zastępcą będzie Pan
Radny Wojciech Zawada. Członkowie
Komisji opiniowali uchwałę budżetową oraz
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej. Uchwały zostały zaopiniowane
pozytywnie (4 głosy „za” i 4 „wstrzymujące
się”). Odpowiedzi na zadane pytania Radnym
udzielała Pani Skarbnik. Ponownie podczas
omawiania uchwały związanej z problemami
alkoholowymi w dyskusji uczestniczyła Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sporo czasu
członkowie Komisji poświęcili na ułożenie
planu pracy na rok 2015. W przyszłym roku
Radni planują m. in. zwizytować placówki
oświatowe. Na zakończenie posiedzenia
członkowie Komisji zostali zapoznania z pismem lokalnych przedsiębiorców związanym
z obniżeniem stawek podatkowych.
15 XII odbyło się posiedzenie Komisji
Rewizyjnej. Obrady poprowadził, wybrany
na II sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący
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Aleksander Gruszczyński. Na początku
posiedzenia członkowie Komisji wybrali
Wiceprzewodniczącą, którą została Pani
Radna Zoﬁa Dokowicz. Następnie członkowie Komisji opracowali plan pracy Komisji
na rok 2015.
16 XII odbyło się posiedzenie Komisji
Budżetu i Finansów. Po otwarciu posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej
i zmianie porządku obrad członkowie komisji wybrali swojego Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego. Na czele Komisji
Budżetu i Finansów stanie Pan Radny Henryk Góralczyk, a jego zastępcą będzie Pan
Radny Jerzy Jarowicz. Obie kandydatury
zostały przyjęte większością głosów (7 „za”
i 1 „wstrzymujący się”). Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli plan pracy komisji
na rok 2015, a w obecności Pani Skarbnik
oraz Pana Burmistrza przeanalizowali i zaopiniowali projekty uchwał. Podczas omawiania projektu uchwały budżetowej sporo
miejsca poświęcono aktywności ﬁzycznej
i zlokalizowaniu siłowni plenerowych.
30 XII obyła się III sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Po otwarciu obrad
przez Przewodniczącego Rady Miejskiej
oraz zmianie porządku obrad (na wniosek
Przewodniczącego Radni wprowadzili pod
obrady projekt uchwały dotyczący budynku
po stołówce w Nietkowicach) Burmistrz
Czerwieńska poinformował zebranych o swojej działalności w okresie międzysesyjnym,
a Radni złożyli swoje interpelacje i przystąpili
do głosowania nad projektami uchwał:
• W sprawie zmian budżetu i w budżecie
Gminy Czerwieńsk na rok 2014 – zaoszczędzone 26 900 zł zostaną przeznaczone na
rzecz gospodarki mieszkaniowej (uchwała
przyjęta większością głosów - 14 Radnych
„za” i 1 „wstrzymujący się”)
• W sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Czerwieńsk na rok 2015 – dochody budżetu
na ten rok to 32 806 443 zł, z czego 12 453
449 zł zostanie przeznaczone na oświatę, a 6
593 973 zł na pomoc społeczną. Planuje się
np. remonty dróg (m. in. w Czerwieńsku na
ulicy Kwiatowej i Zonia), stworzenie dokumentacji na budowę sal gimnastycznych przy
Szkołach Podstawowych w Czerwieńsku
i Leśniowie Wielkim oraz utworzenie projektów dróg rowerowych i projektu budowlanego oczyszczalni ścieków w Bródkach.
(uchwała przyjęta większością głosów - 14
Radnych „za” i 1 „wstrzymujący się)
• W sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą spłaty kwoty długu i spłat zobowiązań
na lata 2015-2023 – w roku 2015 na spłatę
zadłużeń Gmina przeznaczy 624 906 zł.
(uchwała przyjęta jednomyślnie)
Przy głosowaniu nad budżetem oraz
WPF Skarbnik Gminy Czerwieńsk zapoznała
wszystkich zgromadzonych na sali sesyjnej

z treścią poszczególnych uchwał oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Przedstawione zostały również opinie poszczególnych komisji stałych wypracowane
podczas grudniowych posiedzeń.
• W sprawie szczegółowych zasad,
sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie
Czerwieńsk oraz jednostkom jej podległym,
a także wskazania organu uprawnionego
do udzielania ulg. (uchwała przyjęta jednomyślnie)
• W sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2015 r.
– mieszkańcy Gminy Czerwieńsk uwikłani
w nałogi w ramach Programu będą mieli
możliwość skorzystania z porad lub pomocy socjoterapeuty, logopedy i prawnika.
(uchwała przyjęta większością głosów - 14
Radnych „za” i 1 „wstrzymujący się”)
• W sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu
działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Czerwieńsku – Rada ta
powstanie po raz pierwszy na terenie naszej
Gminy. Będzie liczyć 10 członków i składać
się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, urzędników oraz Radnych Rady Miejskiej. (uchwała przyjęta jednomyślnie)
• W sprawie ustalenia wynagrodzenia
dla Burmistrza Czerwieńska – wynagrodzenie pozostaje na tym samym poziomie
co w latach 2010-2014. (uchwała przyjęta
większością głosów - 13 Radnych „za” i 2
„wstrzymujących się”)
• W sprawie przyjęcia planu pracy Rady
Miejskiej w Czerwieńsku na 2015 rok.
(uchwała przyjęta jednomyślnie)
• W sprawie przyjęcia planów pracy
Komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2015 rok. (uchwała przyjęta
jednomyślnie)
• W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
– budynek po dawnej stołówce przy Szkole
Podstawowej w Nietkowicach zostanie
przekazany Spółdzielni Socjalnej „Nasze
Zaodrze”, która planuje m. in. reaktywacje
stołówki. (uchwała przyjęta jednomyślnie)
W dalszej części obrad, w obecności
przedstawiciela lokalnych przedsiębiorców,
debatowano nad stawkami podatków od nieruchomości. Przewodniczący Gminnego Forum Organizacji Pozarządowych przedstawił
problemy z jakimi zmagają się stowarzyszenia na terenie Gminy oraz nieścisłości przy
podejmowaniu uchwały o Radzie Pożytku
Publicznego. Sołtys wsi Będów złożył zażalenie na jednego z Radnych i wnioskował
o powołanie komisji etyki.
Zebrał i opracował: Wojciech Zawada

„Choć lata lecą i płyną wieki,
Choć nas oddziela dziś czas daleki
Od tamtych czasów, gdy w Betlejemie
Bóg między ludzi zstąpił na ziemię
Przecież my wiemy – to wszystko było!
Prawdziwie nam się to tam zdarzyło.
Bóg jako dziecko wszak się narodził,
Dał nam zbawienie, niebo otworzył!

Wielka więc radość ogarnia serce!
I wdzięczność wielka – bo któż z nas więcej
Może co z siebie Bogu darować,
Jakże za wszystko to podziękować?...
Niech więc to nasze tu przedstawienie
Będzie Mu od nas za dziękczynienie!
Niechże Mu będzie miła gra nasza!
- Po takim wstępie – z serca zapraszam...”

Wigilia Szkolna 2014 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku.

W RAMACH PROJEKTU PRZYGOTOWUJEMY PRZEDSTAWIENIE DLA CAŁEJ
SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
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Czerwieńsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

DORADZTWO ZAWODOWE
Z ELEMENTAMI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Wizyty w zakładach pracy w ramach
preorientacji zawodowej
Wizyty zawodoznawcze w lokalnych zakładach pracy wspomagają proces poradnictwa
zawodowego dla dzieci i młodzieży, dają
sposobność zaznajamiania się nowoczesnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem oraz pozwalają na bezpośredni kontakt
ze środowiskiem pracy. Dostarczają praktycznej wiedzy o zawodach, czynnościach
i warunkach ich wykonywania. Uzupełniają
tym samym wiedzę ucznia z zakresu zawodoznawstwa, które obejmuje m.in.:
• historię podziału pracy;
• współczesny podział pracy;
• opisy zawodów i charakterystyki zawodowe;
• analizę czynności zawodowych;
• warunki pracy i zadania pracownicze;
• stanowią promocję regionalnych zakładów
pracy oraz polskiej przedsiębiorczości.
Łącznie odbyło się 20 wyjazdów, które
pokazać miały młodzieży różne dziedziny

polskiej gospodarki: rolnictwo, usługi,
przemysł techniczny, służby mundurowe
oraz media. Uczniowie odwiedzili zakłady
pracy w woj. lubuskim i wielkopolskim:
Tarnowo Podgórne - GLUTENEX prywatne zakłady produkujące żywność
bezglutenową; Korbanek - maszyny
rolnicze; Jakon - biuro projektowe dużej
ﬁrmy budowlanej;
Górzykowo - koło Cigacic: Stara Winnica
- hotel i winnice; DBW - ﬁrma produkująca elementy do samochodów.
Krosno Odrz.: HOMANIT - płyty pilśniowe; KROMET - fabryka urządzeń
gastronomicznych,
Dychów: Elektrownia.
Zielona Góra: Elektrociepłownia, LUG
- produkcja oświetleń, LUMEL, Radio
Zielona Góra, Regionalna TVP, Gazeta
Lubuska, Radio Index.
Kluczewo - agroturystyka, gospodarstwo
rolne, ginące zawody.
Czerwieńsk – LFC.
Płoty: Ziel-Bruk, Pol Truck Service.
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WYJAZD DO CENTRUM NAUKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W WARSZAWIE
Warszawo, nadciągamy!
Gimnazjum w Czerwieńsku zorganizowało
22 kwietnia wyjazd do Warszawy. Zbiórka
odbyła się o godzinie 2 w nocy. Po zajęciu
miejsc w autobusie, wyruszyliśmy!
I do Warszawy!
Jechaliśmy całą noc. Około godziny 6 byliśmy już na miejscu. Później krótki spacer
po okolicy. O godzinie ósmej zarezerwowany mieliśmy wstęp do Centrum Nauki
Kopernika, gdzie czekało na nas wiele
atrakcji związanych np. z powstawaniem
zjawisk ﬁzycznych itp. Po kilku godzinach
zwiedzania Centrum przyszedł czas na
wizytę w Planetarium znajdującym się na
terenie centrum. Coś niezwykłego! Obserwowanie gwiazd w tak realistycznych
warunkach to niecodzienny pomysł na
spędzenie wolnego czasu. Uczestnicy wycieczki byli zachwyceni prezentacją układu
planet i gwiazd w przestrzeni kosmicznej.
Później krótki ﬁlm mający na celu przestawienie procesu wybuchu gwiazd, powstawanie czarnej dziury i innych zjawisk
występujących w próżni, których zwykły
człowiek nie miałby pojęcia gdyby nie
właśnie takiego typu pokazy.
Spacerem po mieście
Po zjedzeniu obiadu cała grupa rozpoczęła
zwiedzanie. Na Starym Rynku przy pomniku czekał na nas przewodnik. To właśnie
on pokazał nam najpiękniejsze miejsca
w Warszawie. Udaliśmy się także do Biblioteki, z której podziwialiśmy panoramę
Warszawy. Niezapomniany widok!

Gdzi dalej?
Po obejściu najważniejszych punktów
miasta, wraz z przewodnikiem udaliśmy
się na plac przed grób Nieznanego Żołnierza, aby uczestniczyć w zmianie warty.
Wydarzenie trwające zaledwie kilka minut, którego nie sposób zapomnieć. Po
zmianie warty, oczekiwaliśmy autokaru,
którym mieliśmy udać się do domu.

Więcej takich wyjazdów!
Każdy z nas był bardzo zadowolony!
Droga do domu minęła szybko, dobry
humor nikogo nie opuszczał. Każdy z nas
chętnie pojechałby na taką wycieczkę
kolejny raz! :)

Gmina
Czerwieńsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

W. Dominik

W RAMACH PROJEKTU UDAJEMY SIĘ NA OBÓZ
LINGWISTYCZNO - INFORMATYCZNY DO KRAKOWA
Na początku lipca grupa uczniów z naszej
szkoły uczestniczyła w ramach projektu
„Gimnazjum w Czerwieńsku - firma
z pełną odpowiedzialnością” w obozie
lingwistyczno - językowym.
Na początku zwiedziliśmy Pragę. Przecudne miejsce z wieloma zabytkami takimi jak
Most Karola, ogrody Pałacu Wallenstein.
Następne dni spędziliśmy w Krakowie.
Najpiękniejszą częścią tego miasta jest
zdecydowanie Stary Rynek. Stojący na
Rynku Kościół Mariacki oraz Sukiennice
są znane na całym świecie a przepiękna
Droga Królewska od Bramy Floriańskiej
aż po Wawel zachwyca każdego turystę.
W czasie obozu braliśmy udział w zajęciach informatycznych i językowych odbywających się na terenie hotelu.
Po kilku mile spędzonych dniach, przyszedł czas na powrót do domu. Po drodze
zajechaliśmy do miasta papieskiego – Wadowic. Oglądaliśmy dom, gdzie wychowywał się i spędził dzieciństwo Jan Paweł II.
Mieliśmy okazję spróbować słynnych kremówek papieskich. Były przepyszne! Po

krótkiej wizycie, prosto do domu. Świetna
atmosfera i świetne wspomnienia. Oby
było więcej takich super wyjazdów!
Wspomnienia zebrała
Wiktoria Dominik
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Wigilijny wieczór
Tej nocy, jak promień jasnego światła rozbrzmiewa wieść Apostoła:
„Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom” (Tt2,11).
Łaską, która ukazała się światu jest Jezus, narodzony z Maryi Dziewicy,
prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg.
Papież Franciszek
Ukazana światu łaska Wcielenia dokonała się w ciszy, która przynagla nas do
zatrzymania się w Betlejem. Do ujrzenia
Jezusa i uwierzenia w Niego.
„Synu Boży, Który przyszedłeś do
nas w cieple ludzkiej rodziny, spraw,
aby wszystkie Rodziny mogły wzrastać
w miłości…, niech szanują życie i dążą do
braterskiej solidarności ze wszystkimi.
O Dziecię Jezus, osusz łzy dzieci. Przytul do serca chorych i starszych.
Jezu, Darze Pokoju dla całej ludzkości, zamieszkaj w sercu każdego człowieka
i każdej rodziny.
To Ty, Boże Dziecię z Betlejem, zbawiasz nas i wyzwalasz od grzechu, a świat
tak często szuka Ciebie po omacku.
Boże pokoju, Darze pokoju, zamieszkaj w sercu każdego człowieka i każdej
rodziny.”
Po raz 23. 19 XII 2014 roku połączyła
nas miłość i braterstwo. Miłość płynąca
ze żłóbka najpiękniejszej w dziejach
świątyni. Wigilia to wieczór, kiedy bardzo
nie chcemy być samotni. Każdy z nas
przeszedł w tym roku jakiś szlak a Boże
Narodzenie to czas radości, nadziei i ufności, że czekają nas dobre chwile. Coraz
większa rzesza samotnych i starszych
ludzi uczestniczy w corocznym spotkaniu
wigilijnym organizowanym przez paraﬁę
św. Wojciecha w Czerwieńsku.
Jak co roku swojej gościnności użyczył Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Czerwieńsku. Na spotkanie przybyli
Burmistrz Piotr Iwanus i przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras. Wigilię
poprzedziła Msza Święta koncelebrowana
przez księdza Proboszcza Marka Kidonia i księdza Wikariusza Dariusza
Tuszyńskiego. Następnie uczestnicy
udali się do sali MGOK, która w tym
szczególnym dniu przybrała odświętne
oblicze. Przedsięwzięcie to połączyło rzesze wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Czerwieńsku. Podczas
wigilii nie mogło zabraknąć akcentów
artystycznych.
Wystąpił chór Uniwersytetu III-go
wieku oraz uczennice szkoły muzycznej,
które wprowadziły nas w świąteczny
nastrój.

Po oﬁcjalnej części spotkania zaproszeni goście zasiedli do wigilijnej wieczerzy.
Całości dopełniło wspólne kolędowanie.
Zorganizowanie wieczerzy nie byłoby
możliwe gdyby nie pomoc darczyńców.
Wspomogły nas firmy: Arcobaleno, Jorge, GKRPA, Ekoserwis, LFC,
POMAK, INEX, AgiaMedica, Chata
Polska, Samorząd Mieszkańców, Jednostka Wojskowa w Czerwieńsku oraz
K.M. Matla, U. Bielecka, U.L. Jędrasowie, K. Śliwiński, R. Nadolny, Sz. Soporowski, M. Nahorski, K.T. Romankiewiczowie, A. Rutkowski, J.K. Gębiccy,
M.M. Borowieccy, I.L. Kaczor.
Dzięki szczodrości wyżej wymienionych możliwe było przygotowanie bogatej
wieczerzy. Swój udział w przygotowaniu
mieli również opiekunowie wolontariatu

w z Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum
w Czerwieńsku : B. Kaszewska, M. Szymańska, J. Dwornicka, D. Budeń.
Gorące podziękowania kierujemy
do: G. Komisarek, E.S. Bortnowskich,
M. Goli, J. Kęcik, S. Bortnowskiej,
P. Bosy, G. Antoszczak, B. Śliwińskiej,
J. Bosy, J.M. Conio, I. Gnatowicz,
H. Borowczyk. Pani K. Wiśniewskiej
dziękujemy za pyszne ciasto.
Pani Jolancie Matuszkiewicz, dyrektor MGOK za wielkie serce dziękujemy.
Wraz z podziękowaniami i gorącymi
życzeniami noworocznymi dedykujemy
wszystkim czytelnikom „U Nas”.
„Ty jesteś Myślą Boga. Ty jesteś
Miłością Bożego serca…” - powiedział młodym w Kazachstanie Jan
Paweł II.
Niech medytacja kolędowa, adoracja
Maleńkiego Jezusa, pomogą i nam przyjąć ową Prawdę w nasze życie i wzrastać
w Jej Duchu: „Jestem myślą Boga. Jestem
Miłością Bożego Serca.”
„Bóg się rodzi, Moc truchleje…”
Ufajmy!!!
Organizatorzy

W dniu 6 grudnia 2014 r. Mikołaj odwiedził dzieci w Zagórzu.
Radości było dużo i wspaniała zabawa.
J.J.

Pani Renacie Strzeleckiej
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Nietkowicach
wyrazy współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci matki
składa Dyrektor oraz pracownicy
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty w Czerwieńsku

Pani Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Nietkowicach
Renacie Strzeleckiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Mamy
składają Pracownicy i Uczniowie PSP
w Nietkowicach".
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Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

ZARZĄDZENIE NR 63/2013
BURMISTRZA CZERWIEŃSKA
z dnia 12 sierpnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania i korzystania
z sieci internetowej w Gminie Czerwieńsk w ramach realizacji projektu o numerze POIG.08.03.00-08-097/10
pn.: ”Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk-przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu”
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z maja 2013 roku, poz. 594), w związku
z uchwałą Nr XXXV/324/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia
10 listopada 2010 r. w sprawie zabezpieczenia środków ﬁnansowych
w latach 2011-2014 i na wkład własny na realizację projektu pn.:
„Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk-przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu”, zgłaszanego przez Gminę Czerwieńsk do
współﬁnansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, uchwałą Nr XVII/184/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 31 października 2012 r. w sprawie prowadzenia przez Gminę
Czerwieńsk działalności w zakresie telekomunikacji oraz w związku
z art. 59 i art. 60 ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo Telekomunikacyjne
(Dz. U. z 2004 Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami) zarządza
się, co następuje:
§1. Wprowadza się Regulamin funkcjonowania i korzystania z sieci
internetowej w Gminie Czerwieńsk w ramach realizacji projektu
pn.: „Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, stanowiący załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§2. Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku – www.czerwiensk.pl.
§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się stanowisku ds. pozyskiwania
środków unijnych i zarządzania projektami w tut. Urzędzie.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Czerwieńska
/-/ Piotr Iwanus
Załącznik do Zarządzenia Nr 63/2013
Burmistrza Czerwieńska
z dnia 12 sierpnia 2013r.
Regulamin funkcjonowania i korzystania z sieci internetowej
w Gminie Czerwieńsk w ramach realizacji projektu o numerze
POIG.08.03.00-08-097/10 pn.: „Internet dla mieszkańców Gminy
Czerwieńsk-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
§1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania
z radiowej sieci internetowej na terenie Gminy Czerwieńsk, zwaną dalej
Siecią, w ramach realizacji projektu o numerze POIG.08.03.00-08-097/10
pn.: „Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk-przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu”, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu społeczności Gminy Czerwieńsk, poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu, niezbędnego sprzętu
i oprogramowania, a także pomocy technicznej przy używaniu sprzętu
w gospodarstwach domowych oraz w jednostkach podległych Gminie.
§2. Sieć jest zespołem środków technicznych i organizacyjnych
służących do świadczenia usług teleinformatycznych na bazie infrastruktury wybudowanej w ramach realizacji projektu pn.: „Internet
dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk-przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu” współﬁnansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo
informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3.”

14

nr 268 • 11.2014

U NAS

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion”.
§3. Zadaniem Sieci jest zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Czerwieńsk-Beneﬁcjentom projektu na obszarze Gminy
Czerwieńsk. Dostęp do sieci umożliwia użytkownikom Sieci wysyłanie
i odbieranie danych z prędkością transmisji nie mniejszą niż 2Mb do i od
użytkownika, bez ograniczenia limitu transferu, przez 7 dni w tygodniu.
§4. Właścicielem Sieci internetowej jest Gmina Czerwieńsk.
§5. Użytkownikami Sieci są Beneﬁcjenci Ostateczni biorący udział
w przedmiotowym projekcie - 153 gospodarstwa domowe (wybrane
w oparciu o Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Internet
dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu”) oraz 9 jednostek podległych Gminie: Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czerwieńsku, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Oświaty w Czerwieńsku, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku,
Publiczne Przedszkole w Czerwieńsku, Hala Sportowa Lubuszanka
w Czerwieńsku, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wróblewskiego w Nietkowie, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem
Integracyjnym im. Jana Brzechwy w Nietkowicach, Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim.
§6. Administratorem Sieci internetowej jest Gmina Czerwieńsk. Czynności Administratora Sieci realizowane będą w imieniu Gminy przez
Operatora Sieci – podmiot wybrany w drodze postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
§7. Operator Sieci odpowiedzialny jest za dostarczenie usług internetowych oraz za zarządzanie, serwisowanie i administrowanie wybudowaną radiową infrastrukturą dostępową.
§8. Dostęp do Sieci nie ma charakteru komercyjnego.
§9. Korzystanie z Sieci przez Użytkowników jest bezpłatne.
§10. Sieć stwarza możliwość korzystania z hot-spotów w punktach
dostępowych w promieniu do 100m zlokalizowanych na terenie Gminy
Czerwieńsk w następujących miejscowościach:
1. Sudoł - wieża strunobetonowa - działka nr 52/1
2. Sycowice - wieża strunobetonowa - działka nr 32/2
3. Będów - wieża strunobetonowa - działka nr 128
4. Nietkowice - wieża strunobetonowa - działka nr 260
5. Wysokie – Świetlica Wiejska – działka nr 48/1
6. Czerwieńsk – Ratusz, ul. Rynek 25 – działka nr 339
7. Czerwieńsk – Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Zielonogórska 43
b – działka nr 735/1
8. Czerwieńsk – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka,
ul. Graniczna 5 A, działka nr 537
9. Leśniów Wielki - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego, Leśniów Wielki 54, działka nr 105/4
10. Nietków - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zoﬁi i Stanisława
Wróblewskich, ul. Jana Kasprowicza 76, działka nr 166
11. Dobrzęcin – Blok mieszkalny nr 8 – działka nr 834/11
12. Laski – Wiejski Dom Kultury – działka nr 309
13. Nietków – budynek Ochotniczej Straży Pożarnej – działka nr 299
14. Płoty – Niepubliczna Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1, działka
nr 146.
§11. Parametry usługi dostępu do internetu poprzez punkty dostępowe
hot-spot są ograniczone na podstawie stanowiska Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej w następujący sposób:
1. Wysyłanie i odbieranie danych odbywa się z maksymalną prędkością
połączenia nie większą niż 512 kb/s.
2. Czas jednorazowej sesji w ramach dostępu jest nie większy niż 60
min, przy czym ograniczenie dotyczy urządzenia końcowego używanego przez użytkownika.
3. Miesięczny limit transferu danych jest nie większy niż 750 MB na
urządzenie wykorzystane przez użytkownika.
Parametry usługi określone powyżej mogą ulec zmianie wskutek
zmiany stanowiska Prezesa UKE.
§12. Ruch w Sieci jest na bieżąco monitorowany i archiwizowany
poprzez gromadzenie informacji o realizowanych przez użytkowników
połączeniach w Sieci. Dane o połączeniach gromadzone są i przechowywane przez Administratora Sieci.
§13. Użytkownik Sieci zobowiązany jest do:
- niewykorzystywania sieci oraz hot-spotów do działań niezgodnych
z prawem,

- nieprzesyłania i nieudostępniania treści mogących naruszać czyjekolwiek dobra osobiste,
- nieprzesyłania i nieudostępniania treści, które są niezgodne z prawem
lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej nie należących
do użytkownika,
- nieściągania z internetu plików, które są chronione prawami autorskimi, w tym w szczególności plików muzycznych i ﬁlmowych,
- nierozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów
mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Sieci,
- nieudostępniania prawa korzystania z dostępu do internetu osobom
postronnym.
§14. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odłączony od
dostępu do Sieci za działania niezgodne z prawem zagrażające bezpieczeństwu Sieci.
§15. W szczególności zabrania są:
- próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie do Sieci
np. zmiana adresu IP, stosowanie tuneli,
- udostępniania oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych
prawami autorskimi (oprogramowanie, ﬁlmy, muzyka itp.) i pornograﬁcznych,
- korzystanie z aplikacji P2P,
- dalszego udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów,
routerów itp.,
- uruchamiania serwerów usług na urządzeniach podłączonych do
punktów hot-spot,
- wszelkich innych działań użytkownika, które mogą zostać uznane za
potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania Sieci.
§16. Decyzję o podłączeniu do Sieci oraz o odłączeniu użytkownika
podejmuje Administrator Sieci Komputerowej Gminy Czerwieńsk po
analizie jego działania w Sieci. Decyzja ta musi być zaakceptowana przez
Burmistrza Czerwieńska. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

§17. Użytkownik może się odłączyć od Sieci na własną prośbę. Odłączenie może nastąpić wskutek pisemnego wniosku użytkownika i po
rozwiązaniu umowy użyczenia sprzętu komputerowego i uczestnictwa
w projekcie.
§18. W sytuacjach kryzysowych ustala się następujące procedury działania obejmujące przede wszystkim ograniczenie dostępu do Sieci dla
określonych systemów, sieci lub użytkowników. Ograniczenie dostępu
może przyjąć jedną z wymienionych poniżej form:
a. Ograniczenie funkcjonalności dostępu poprzez założenie ﬁltrów na
urządzeniu dostępowym (systemie ﬁrewall),
b. Czasowe wyłączenie dostępu do Sieci do momentu wyjaśnienia
sytuacji kryzysowej i podjęcia środków zaradczych,
c. Trwałe wyłączenie dostępu do sieci aż do momentu reorganizacji
Sieci i podjęcia działań mających na celu uniknięcie sytuacji kryzysowej w przyszłości.
Jako incydent bezpieczeństwa deﬁniowane jest każde wydarzenie,
które bezpośrednio lub pośrednio stanowić może zagrożenie dla bezpieczeństwa systemów informacyjnych. W praktyce przewidywane są
następujące podstawowe warianty:
a. Sieć jest bezpośrednim źródłem ataku skierowanego przeciwko
określonemu systemowi zewnętrznemu (który nie należy do użytkowników),
b. Sieć jest wykorzystywana do ataku przeciwko systemowi zewnętrznemu, przy czym właściwe źródło ataku jest zlokalizowane poza daną
Siecią,
c. Sieć jest właściwym celem ataku
Procedury kryzysowe są uruchamiane niezwłocznie przez Administratora Sieci, po stwierdzeniu naruszenia bezpieczeństwa.
§19. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Zmiana podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Czerwieńska. O zmianie użytkownicy Sieci
zostaną powiadomieni pisemnie.

GMINA
CZERWIEŃSK

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

Zakończenie projektu
W dniu 15-12-2014 w Nietkowicach i 16-12-2014 r. w Czerwieńsku odbyły się konferencje podsumowujące zakończenie
realizacji projektu POIG.08.03.00-08-359/13
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwieńsk – et@p II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „ Dotacje na Innowacje”, „Inwestujemy w Waszą przyszłość”. Oś priorytetowa 8.”
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności
gospodarki”. Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – elnclusion”.
W wyniku realizacji II etapu budowy Gminnej Sieci do Internetu 210 Beneﬁcjentów otrzymało sprzęt komputerowy oraz
bezpłatny szerokopasmowy dostęp do Internetu.
W trakcie realizacji projektu przeszkoliliśmy 210 Beneﬁcjentów a także dodatkowo 11 osób z listy rezerwowej etapu I.
Tak więc nasza Gminna Sieć liczy w dniu dzisiejszym 374
Beneﬁcjentów, którzy otrzymali sprzęt komputerowy i bezpłatny
dostęp do Internetu oraz 18 jednostek podległych.
Istotnym elementem budowy Gminnej Sieci jest możliwość
dołączania się do sieci wszystkich chętnych innych mieszkańców
Gminy, którzy będą chcieli korzystać z bezpłatnej możliwości dostępu do Internetu, w ograniczonym zakresie, zgodnie z Decyzją
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Konferencję w Nietkowicach zaszczycił swoją obecnością
Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego – Czesław
Fiedorowicz, Burmistrz Czerwieńska – Piotr Iwanus, radni, sołtysi
oraz duża liczba beneﬁcjentów projektu. Na konferencji w Czerwieńsku obecni byli – członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego
– Bogdan Nowak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku – Leszek Jędras, Burmistrz – Piotr Iwanus oraz duża grupa
radnych, a także przedstawiciele ﬁrmy administrującej naszą siecią
z Prezesem ﬁrmy „STIMO” – Piotrem Długoszem na czele.

OGŁOSZENIA
Burmistrz Czerwieńska działając na podstawie art. 35 ust.
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) informuje,
że w dniu 30 grudnia 2014r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ul. Rynek 25, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do
wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz obejmuje
część nieruchomości położonej w Czerwieńsku przy ulicy
Zielonogórskiej 7, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 532
o powierzchni 49 m2.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku (pokój 109), tel. 68 3278179 oraz na
stronie internetowej urzędu: www.bip.czerwiensk.pl.
M.M.
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Jarmark Bożonarodzeniowy w Leśniowie Wielkim
14 grudnia 2014 r. w Leśniowie Wielkim odbył się pierwszy jarmark bożonarodzeniowy. Było pięknie: kolorowo, smacznie i gwarno! Spacerując między straganami
można było wczuć się w świąteczny nastrój: w powietrzu unosił się zapach pierników,
pysznych ciast i co cieszyło dzieci najbardziej: gorącej czekolady! MNIAM!!!
Namioty ze stoiskami mieniły się
kolorami wykonanych przez dzieci ozdób
świątecznych: bombek, łańcuchów,
kartek z życzeniami oraz szydełkowych
gwiazdek. Do ich kupna zachęcali
uśmiechnięci sprzedawcy, w których

rolę wcielili się rodzice uczniów oraz
panie nauczycielki przebrane za anioły,
mikołajki, pastuszków, diablice oraz
śnieżynki. Na imprezie nie mogło zabraknąć „bombowych” losów. Można
było wygrać przytulanki, kubeczki oraz
zimowe odzienie :) Wszystko odbywało
się przy akompaniamencie uczniów ze
szkoły podstawowej w Leśniowie Wiel-

kim, którzy wykonywali kolędy i piosenki
zimowo-bożonarodzeniowe w języku
polskim, angielskim i niemieckim. Przybyłym gościom rozdano śpiewniki, by
zachęcić ich do wspólnego muzykowania.
Jarmark okazał się być wspaniałą okazją
do uczestnictwa w szybkim kursie: „Jak
udzielić pierwszej pomocy podczas wypadków zimowych”. Pokaz przygotowali
strażacy z OSP Leśniów Wielki. Innym
budzącym zachwyt wydarzeniem był
taniec z ogniem wykonany przez Pawła
Kubasia z Sudołu. Pani Kasia Lisowska
wyczarowywała uśmiechy na buźkach
dzieci, malując je wedle życzenia.
Na jarmark zostali zaproszeni również mieszkańcy Jehserig – niemieckiej,
partnerskiej miejscowości Leśniowa Wielkiego. Sołtys Jerzy Majkut
wspólnie z mieszkańcami przywitał
ich tradycyjną polską wigilijną kolacją.
Większość gości po raz pierwszy jadła
barszcz z uszkami oraz pierogi z grzybami i kapustą. Zachwyceni smakiem nowych potraw pytali o przepisy :) Wielką
atrakcją dla dzieci było ubieranie choin-

ki, postawionej specjalnie na tę okazję
na boisku szkolnym, gdzie odbywał się
jarmark. Największą ozdobą był łańcuch
jedności, który został wykonany wspólnie przez gości z Niemiec oraz uczniów
naszej szkoły. Łańcuch tworzyły ogniwa
w kolorach ﬂag polskiej i niemieckiej.
Jarmark zakończył się pokazem fajerwerków przygotowanym przez pana
Przemysława Półrolnika.
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy dobrowolnie
włączyli się w pomoc w organizacji
jarmarku: pani dyrektor PSP w Leśniowie
Wielkim - Monice Stolińskiej, nauczycielom, pracownikom naszej szkoły,
uczniom, rodzicom, sołtysowi Leśniowa
Wielkiego – Jerzemu Majkutowi, strażakom ze Stowarzyszenia Leśniowskich
Strażaków, Pawłowi Kubasiowi, pani
Kasi Lisowskiej, sponsorom, mieszkańcom Leśniowa Wielkiego. Dziękujemy
wszystkim tym, których nie wymieniliśmy, a służyli nam pomocą.

Kosmiczna podróż rozpoczęta
Trzy… dwa… jeden…
STARTUJEMY!
To już kolejny raz, kiedy Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
w Nietkowicach uczestniczy w realizacji
projektu przeznaczonego dla uczniów
klasy II i III z zakresu edukacji ﬁnansowej
oraz bezpieczeństwa - „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki”. Projekt
wspiera Fundacja PZU oraz Fundacja
Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Trwa
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10 miesięcy. Uczniowie odbywają podróż
z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce
Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym
miesiącu umiejętności.
W efekcie rozwijają samodzielność
w podejmowaniu decyzji ﬁnansowych, poznają wartość pieniądza oraz sposoby oszczędzania. Każdy uczeń otrzymuje własny
„Dziennik podróży”, w którym dokumentuje
realizację poszczególnych zadań.
W grudniu, po otrzymaniu listu – zaproszenia od przewodnika Grosika uczniowie klasy II rozpoczęli przygotowania do
międzygalaktycznej podróży.
Chętnie wykonały zaproponowane zadania, wykazując się dużą pomysłowością
i zaangażowaniem, zwłaszcza przy wykonaniu kosmicznego środka lokomocji. Rebusy,
krzyżówki i rymowanki w „Grosikowej
ulotce” sprawiły dzieciom dużo frajdy.
Na koniec wszyscy podziękowali Pani
Dyrektor Renacie Strzeleckiej i rodzicom
za udział w zajęciach.
Lucyna Gwardiak

Jarmark okazał się być wielkim wydarzeniem, nie tylko ze względu na liczbę
przybyłych gości, lecz także na swą jednoczącą, integracyjną moc :) We wspólnym
działaniu połączył Publiczną Szkołę Podstawową w Leśniowie wielkim, Sołectwo
w Leśniowie Wielkim, Stowarzyszenie
Leśniowskich Strażaków; nauczycieli
z rodzicami, uczniów z nauczycielami,
rodziców z dziećmi. Na kilka dni przed
jarmarkiem dzieci roznosiły ulotki informacyjne z zaproszeniem po domach
w Leśniowie Wielkim, Sudole i Leśniowie
Małym. Dzięki temu w tym wyjątkowym
dniu byli z nami również nowi mieszkańcy naszych miejscowości.
Jarmark był wydarzeniem, które długo będziemy miło wspominać. Mamy
nadzieję, że zostanie on wpisany na stałe
w kalendarz imprez (goście z Jehserig już
zapowiedzieli, że za rok też przyjadą :),
a WSPÓLNE DZIAŁANIE stanie się dla
nas bożonarodzeniową tradycją.
Milena Boguszewicz, Patrycja Frączak

Nietków - w szkolnym kalejdoskopie
Koniec roku obfitował w naszej szkole w liczne wydarzenia, przynoszące dużo
sukcesów i zadowolenia dla naszych uczniów i szkoły.
Film konkursowy
Szkolne Koło Filmowe „Pegaz”
przygotowało ﬁlm do konkursu Tesco dla
szkół „Zdrowo na ludowo”. Zebraliśmy
ponad 5 tys. głosów. W tak niewielkiej
szkole to wielki sukces – oczywiście
dzięki zaangażowaniu wszystkich, którzy
systematycznie oddawali głosy. Nasz
ﬁlm zakwaliﬁkował się pod obrady jury.
Czekamy na wyniki, ale i tak bardzo się
cieszymy i promujemy nasza szkołę, która
daje nam wspaniałe możliwości rozwoju

I-III szkoły podstawowej. Dzieci miały
pełną dowolność jeśli chodziło o technikę
i sposób przygotowania Kartki Bożonarodzeniowej. Mogły więc pofantazjować
artystycznie Na konkurs wpłynęło ponad
4000 prac ze szkół i przedszkoli z całego
województwa. Wybrano pięć najlepszych
prac – w tym dwie z naszej szkoły. Piękne
prace w świątecznym klimacie wykonały:
Wiktoria Dubowska (zajęła II miejsce),
Martyna Gańko (otrzymała wyróżnienie). Gratulacje dla dziewczynek.

i ciekawych zajęć. Dziękujemy rodzicom
i mieszkańcom, którzy zaangażowali się
w nasze ﬁlmowe działania i oddawali
głosy na nasz ﬁlm.

Sportowe zmagania
W grudniu rozegraliśmy również
Gminny Konkurs Tenisa Stołowego
w szkole podstawowej w Nietkowie.
Przybyły drużyny ze szkół naszej gminy. Nasza sportowa drużyna chłopców
zajęła pierwsze miejsce, dziewczęta
drugie. Sukces drużynowy wywalczyli
Maciek Adamowicz, Kacper Tom,
Adrian Dudek.

Nagrody dla uczennic
w konkursie plastycznym
Nasi najmłodsi uczniowie wzięli udział
w konkursie na „Kartkę Bożonarodzeniową”, którego organizatorem był Lubuski
Urząd Wojewódzki w Gorzowie. Miło
poinformować, że nasi uczniowie znaleźli
się gronie najlepszych w województwie
lubuskim. Konkurs został skierowany do
lubuskich przedszkolaków i dzieci z klas

W naszym Przedszkolu
A nasze przedszkolaki spędziły cały
grudzień na wypiekaniu pierniczków i na
warsztatach garncarskich. Pierniki zostały
wykonane i pieczone
w szkole zespołowo.
Dzieciaki wygniatały, wykrawały, piekły
i dekorowały ciasteczka. Pachniało pięknie. Maluchy wraz
ze swoimi rodzicami
wykonały również
piękne świąteczne
anioły z gliny. To była
bardzo żmudna ale
owocna praca, która
przyniosła dzieciom
mnóstwo satysfakcji.
Anioły wyszły prze-

piękne. Dziękujemy babciom i rodzicom
za piękny, spędzony z dziećmi czas.
Odwiedziło nas też Niepubliczne Przedszkole z Lasek. Maluchy przyjechały
obejrzeć szkolne Jasełka wraz ze swoimi
rodzicami i przy okazji spędzić trochę
czasu z przedszkolakami ze szkoły. To był
wspólny czas na zabawę i integrację bo
przecież za chwilę wszyscy i tak spotkają
się w szkole w uczniowskich ławkach.
Sala gimnastyczna wydawała się idealna
na taka potężną grupę rozbrykanych
maluchów. Ale wszyscy byli zadowoleni, najważniejsze, że dzieciom bardzo
podoba się w szkole.

W nastroju świąt
Cały grudzień nasi uczniowie popołudniami przygotowali tez piękne dekoracje świąteczne dla swoich rodzin.
Warsztaty artystyczne przy kolędach
prowadzone były w ramach zajęć
świetlicowych. Wszyscy zaangażowali
się bardzo sumiennie a bombki świąteczne były wykonane przepięknie,
oczywiście pod czujnym okiem p. Asi.
Zimowy i kolędowy nastrój panował
w naszej szkole długo. Klasowe wigilie
i Jasełka w wykonaniu grupy teatralnej
dla mieszkańców i naszych uczniów
tradycyjnie zamknęły rok 2014 w naszej szkole.

Koledze Bogusławowi Kuta
- pracownikowi Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku
oraz jego najbliższym wyrazy szczerego
współczucia
z powodu śmierci Matki
składa Burmistrz Czerwieńska
wraz z współpracownikami.
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a magia Bożego Narodzenia, mimo braku zimowej aury, jak co roku zadziałała
z niezwykłą siłą.

redaguje:
mgr Beata Frąckiewicz

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
Wigilia Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas wypełniony radością, z serca płynącymi życzeniami i dźwiękami kolęd. Ta
szczególna magia zagościła także w naszym
Przedszkolu podczas wspólnej Wigilii,
kiedy to dzieliliśmy się opłatkiem życząc
sobie wzajemnie wszystkiego najlepszego
i wesołych świąt, a także śpiewaliśmy kolędy i rozkoszowaliśmy się przygotowanymi
przez nasze wspaniałe panie kucharki tradycyjnymi postnymi potrawami. Spotkanie
uświetniły jasełka przygotowane przez
dzieci z grupy III i panią Bożenę Gutor.
Nastrój w jaki tego dnia zostaliśmy
wprowadzeni pozostał z nami na długo,

SUKCES STARSZAKÓW
W dniu 12 grudnia Karolina Bieniek,
Sylwia Łęczycka i Szymon Wojnarowski reprezentując Przedszkole w Czerwieńsku zajęli III miejsce w VIII edycji
Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczna Zerówka”.
Jesteśmy dumni z naszych Przedszkolaków, a ich sukces świadczy o tym,
że warto jest wpajać dzieciom nawyki
bezpieczeństwa nie tylko w Przedszkolu,
ale także w domach, na placach zabaw czy
w kontakcie z przyrodą. Również wdrażanie
do zachowania elementarnych zasad ruchu
drogowego owocuje na gruncie zarówno
teoretycznym, jak i praktycznym. Pamiętajmy więc, aby na każdym kroku uwrażliwiać
dzieci na potencjalne zagrożenia!
ŚWIĄTECZNE WYPIEKI
W ramach przedsięwzięcia „Bliżej
Seniorów” dzieci z naszego Przedszkola
wzorem lat ubiegłych wraz z babciami

Szkoła bezpieczna i przyjazna
W piątek, 12 grudnia, na szkolnych korytarzach Gimnazjum im. Jana
Pawła II zapanował kolor niebieski. Właśnie tego dnia zakończyliśmy
realizację projektu edukacyjnego „Dzień niebieski - solidarność
pokoleń gwarantem prawidłowego funkcjonowania rodziny”.
Projekt jest realizowany w naszej szkole od pięciu lat. Należy
wspomnieć, że coroczna realizacja tych przedsięwzięć w Gimnazjum
wyprzedziła rządowe programy o co najmniej 4 lata. Od lipca tego roku
rząd wprowadził program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, przeznaczając na to środki ﬁnansowe na lata 2014 - 16. Nam udało się pozyskać
ﬁnanse na realizację naszego Dnia niebieskiego. Co roku towarzyszy nam
inne hasło przewodnie. Teraz postanowiliśmy skupić się na zdrowym,
prawidłowym żywieniu oraz na chorobach związanych z nieprawidłową
dietą. Do współpracy zaprosiliśmy specjalistów: panią doktor Agnieszkę
Biskup, dietetyk - panią Magdalenę Golińczyk, psychologa - panią Katarzynę Jaroni oraz trenerów sportowych. Przeprowadzili oni warsztaty
z młodzieżą z klasy IId, która potem stała się liderem szkolącym swoich
młodszych kolegów podczas zajęć 12 grudnia.
Gimnazjaliści uczyli się zasad zdrowego odżywiania, właściwego
ustalania swojego dziennego jadłospisu. Zapoznali się również z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą niewłaściwe żywienie. Usłyszeli o chorobach
cywilizacyjnych takich jak: bulimia czy anoreksja, ale również otyłość.
Razem z naszymi uczniami uczyły się i bawiły dzieci ze szkół podstawowych w Czerwieńsku oraz Leśniowie Wielkim. Wzięli oni również udział
w konkursie na projekt ulotki i plakatu reklamującego ten dzień.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się międzypokoleniowe zawody
sportowe w hali. Do wspólnej zabawy stanęły dzieci ze swoimi rodzicami,
ale również dziadkami i babciami. Rywalizacja była zacięta, starsi wcale
nie odpuszczali młodzieży. Na pewno wszystkim dopisywał humor,
a aktywność ﬁzyczna sprawiła prawdziwą frajdę. Całą sportową imprezę
uświetnił pokaz Capoeiry. Postawiliśmy sobie wiele celów, pisząc ten
projekt. Po jego zakończeniu wiemy, że warto stawiać na wspólną międzypokoleniową zabawę, bo w rodzinie jest siła i motor do działania.
A. Kostrzewa
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przygotowały świąteczne pierniczki.
W każdej grupie na blaszkach pojawiły się
gwiazdeczki, choinki, serduszka i księżyce, które dzieci następnie z entuzjazmem
dekorowały. Polukrowane i pięknie ozdobione traﬁły na świąteczny kiermasz. Łakocie wykonane przez dzieci z pewnością
zawisły na niejednej choince, a także były
ozdobą świątecznych stołów.
Wszystkim babciom i rodzicom,
którzy włączyli się w akcję pieczenia
pierniczków serdecznie dziękujemy.
WOJSKOWE KOLĘDOWANIE
19 grudnia Starszaki z naszego Przedszkola odwiedziły 4. Zielonogórski Pułk
Przeciwlotniczy Jednostki Wojskowej
w Czerwieńsku. W spotkaniu wzięli udział
nie tylko żołnierze, ale także przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych.
Życząc wszystkim obecnym dużo zdrowia,
radości i uśmiechu na każdy dzień dzieci
z grupy IV i V zaśpiewały kolędy i pastorałki. Wspólne kolędowanie jest okazją do
głębszego odczucia czasu świątecznego,
a wizyta w Jednostce Wojskowej była dla
dzieci nie lada przeżyciem.

Pokazaliśmy klasę
Pałac książęcy w Żaganiu 16 grudnia był miejscem uroczystego podsumowania plebiscytu Gazety Lubuskiej „Klasa
z klasą”, któremu patronowali Wojewoda oraz Lubuski
Kurator Oświaty. W trzeciej kategorii wiekowej: gimnazja
i szkoły ponadgimnazjalne, klasa IB Gimnazjum w Czerwieńsku zajęła II miejsce, uzyskując 39 punktów, tyle samo ile
Gimnazjum z Iłowy. Kapituła konkursu zdecydowała, że nie
przewiduje się dwóch I miejsc, a decydują głosy publiczności.
I tak oto 1 głos przesądził o naszym II miejscu. Jednakże
dla nas najważniejsza była dobra zabawa podczas trwania
plebiscytu oraz wspólne wykonywania postawionych zadań.
Jedno z nich promowało nasze miasto, a właściwie piękne
okolice wokół Strużyny, potocznie zwanej Hodowlanką. Wykonaliśmy piękne zdjęcia i napisaliśmy artykuł, który można
przeczytać na stronie Gazety Lubuskiej. Z dużą satysfakcją
musimy stwierdzić, że osiągnęliśmy najważniejszy cel: zintegrowaliśmy swoją klasę, zaangażowaliśmy społeczność
szkolną i naszych rodziców. Promowaliśmy nasze Gimnazjum i nasze miasto w całym województwie.
Dziś wiemy, że było warto. Gorąco dziękujemy wszystkim rodzicom, nauczycielom oraz uczniom za oddane głosy
na naszą klasę. My za nasz trud otrzymaliśmy w nagrodę
trzy wycieczki ufundowane przez Wojewodę Lubuskiego.
A. Kostrzewa

Na liceum patrz!

O prawa człowieka
Środa, 10 grudnia, była dla naszej
szkoły dniem pełnym ważnych wydarzeń. Uczniowie uczcili rocznicę
przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka, czyli MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA,
włączając się w akcję przeciwko ich
łamaniu, zorganizowaną przez Amnesty
International. Poprzez udział w MARATONIE PISANIA LISTÓW wyrazili
swój sprzeciw wobec prześladowaniu
i skazywaniu niewinnych osób. Udało
nam się napisać 170 listów z apelem
o pomoc dla konkretnych osób.
W tym dniu odbyły się również debaty
na lekcjach wiedzy o społeczeństwie,
podczas których uczniowie dyskutowali
na temat przyczyn i skutków łamania
praw człowieka na świecie oraz możliwości prowadzenia akcji mających na

celu uwrażliwienie społeczności międzynarodowej na ten jakże ważny problem.
Uczniowie wykonywali również plakaty
nawołujące do równego traktowania
wszystkich ludzi.
Bardzo ciekawą inicjatywą uczniów
było wykonanie plakatu z hasłem wyrażającym sprzeciw wobec łamaniu praw
człowieka. Na plakacie podpisali się
wszyscy uczniowie, którzy w ten sposób
chcieli wyrazić swoją solidarność z osobami wobec których nie przestrzega się
praw człowieka.
Ta środa była również dniem lekcji
demokracji dla całej społeczności szkolnej, bowiem odbyło się referendum, które
miało okazać, czy uczniowie popierają
kandydaturę wybranego przez Radę
Pedagogiczną nauczyciela, mającego
reprezentować ich interesy. Zdecydowa-

Wieści z hali

podległości w Górze (10 km) uczestniczył
Zbigniew Gawroński. Z kolei 26 grudnia,
w zaprzyjaźnionym Rothenburgu nad Nysą,
rozegrano Bieg Nocny. Na 12 km trasie
wytyczonej na lotnisku, w niesprzyjających
warunkach (deszcz, ślisko) biegli Lubomir
Rotko i Arkadiusz Przymuszała (trzecie
miejsce). To był pierwszy taki bieg i zgromadził kilkadziesiąt osób, ale organizatorzy już
zapowiadają następny... Nasi byli właściwie
w Rothenburgu półoﬁcjalną delegacją, bowiem towarzyszył im Tomasz Zbieski.

Hala sportowa „Lubuszanka” gościła (6
grudnia) Mikołajkowy Festiwal Tańca, zorganizowany przez Klub Taneczny Hit oraz
Krainę Tańca. Była też areną zmagań Turnieju Karate (14 grudnia) o Puchar Burmistrza
Miasta Czerwieńska, zorganizowanym przez
Klub Karate Nidan. Tu też odbył się Turniej
Gwiazdkowy w halowej piłce nożnej dla
rocznika 2003 i młodszych. Zmagania tego
XI Turnieju Piłki Nożnej Lubuszanka UKP
CUP 2014 wygrała Arka Nowa Sól; rywalizował tu też Piast Czerwieńsk. Organizatorzy
– Hala i UKP dziękują za pomoc sponsorowi
– ﬁrmie Arcobaleno.
A jakie są najbliższe plany?
W styczniu (16, 17 i 18, o godz. 18,
10 i 10) organizatorzy – Hala oraz Rada
Sportu zapraszają na XX Halowy Turniej
Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego
Rady Miejskiej. Do rywalizacji stanie
osiem drużyn: Start Płoty I seniorzy,
JW 1517, Znicz Leśniów Wielki, Piast
Czerwieńsk, Sparta Nietkowice, Oldboys,
Start Płoty II juniorzy i Odra Nietków.
A na 24 stycznia zaplanowany jest,
organizowany przez Halę i Samorząd
Mieszkańców, Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Przewodniczącego Samorządu
Mieszkańców Miasta Czerwieńska im.
Wiesława Kwaśniewskiego. Rozgrywki
rozpoczną się o godz. 9.00.
A co słychać u miłośników biegania?
11 listopada, w Ogólnopolskim Biegu Nie-

ną większością głosów RZECZNIKIEM
PRAW UCZNIA została pani Marta
Kaszewska.
Wybraliśmy również RZECZNIKA
PRAW UCZNIA z ramienia uczniów.
Kandydatów było wielu. Jednak największym zaufaniem uczniowie obdarzyli
swojego kolegę z klasy III LO W/S Mariusza Banacha.
Dziękujemy wszystkim uczniom za
tak szeroki odzew i wrażliwość na ludzką
krzywdę.
M. Kaszewska, A. Lipecka

W XI Turnieju wystąpiły ekipy UKP
Zielona Góra, UKS Promień Żary, Carina Gubin, Piast Karnin, UKP II Zielona
Góra, Piast Czerwieńsk, Arka Nowa Sól
i Orzeł Międzyrzecz.
Zgodnie z wieloletnią tradycją, już
po raz 34!, na stadionie miejskim im.
Romana Winnickiego, 1 stycznia, w
samo południe, spotkali się sympatycy
piłkarstwa, by rozegrać Noworoczny
Mecz! I tak „nasi” dołożyli „naszym”
5:2, a po murawie uganiali się: Tomasz
Guzowski, Zygmunt Świniarek, Marcin
Gałka, Przemysław Lusznia, Dominik
Baranowski, Przemysław Kowalewicz,
Kamil Wojnarowski, Dariusz Wojnarowski, Dawid Kaczor, Krzysztof
Więckiewicz, Patryk Więckiewicz
oraz: Krzysztof Śnieżko, Ryszard Frąckowiak, Dariusz Łuczak, Stanisław
Cieślarczyk, Daniel Sawicki, Dariusz
Rotko, Alojzy Gnatowicz, Józef Stranc,
Karol Fitych i Konrad Fitych.
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
Nowy rok 2015 stał się faktem, witaliśmy go wesołą zabawą, pełni nadziei,
że będzie to dobry rok.
Poprzedni zakończył się magicznie,
otworzyły się serca wielu z nas. W grudniu
gotowi byliśmy dla innych zrobić więcej
niż kiedykolwiek. Może to za przyczyną
jegomościa w czerwonym kubraku z wielkim
worem, który już 6 grudnia rozpoczął wizyty
u dzieci. Klasy pierwsze dostały od Mikołaja
zaproszenie do kina, gdzie czekały na nie
Śnieżynki ze słodkimi upominkami. Wielkim
krzykiem radości uczniowie witali Gwiazdora podczas klasowych spotkań wigilijnych
i choć niektórzy widzieli w nim jednego
z nauczycieli, to przecież najważniejsze były
paczki, które rozdawał. Niezwykle rodzinnie
było w tym roku na naszych wigiliach.
Szkołę wypełniły cudowne zapachy ryby,
barszczu, pierogów, krokietów. Nie mogło
zabraknąć łakoci i owoców, ale najważniejsze były życzenia, łamanie się opłatkiem
i wspólne kolędowanie.
Otwarcie serca dla drugiego człowieka
jest celem naszych wolontariuszy. Z wielkim
zaangażowaniem pracują już kolejny rok, aby
innym było lepiej, milej, aby choć na chwilę
rozpromienić oblicze drugiego człowieka. To
oni przeprowadzili w naszej szkole zbiórkę
pieniędzy na GÓRĘ GROSZA. Jeden grosz
znaczy niewiele, ale potężna góra grosza
może przyczynić się do poprawy losu dzieci,
które nie z własnych przyczyn zostały odseparowane od rodzinnego domu. Celem akcji
jest właśnie zebranie funduszy na pomoc
dzieciom wychowującym się poza własną
rodziną, w tym na tworzenie i doﬁnansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów
dziecka, pogotowi rodzinnych czy rodzin
zastępczych. W ciągu 2 tygodni uczniowie
Szkolnego Klubu Wolontariusza zbierali
pieniądze, a potem nastąpiło wielkie liczenie. Sala nr 5 w ciągu jednego dnia na kilka
godzin zamieniała się w bank, a wszystkim,
którzy przeliczyli drobniaki, jeszcze na długo
pozostał w uszach ich dźwięk. Dziękujemy
wszystkim, dzięki którym nasza „góra grosza”
z dnia na dzień się powiększała! Szczególne
podziękowania kierujemy do uczniów z klas
I-III, bo właśnie one – choć najmłodsze – najszczodrzej powiększały „górę życzliwości”.
Ostateczny wynik jest następujący: podczas
zbiórki w klasach I - VI zebraliśmy 8 409
monet, co dało 258,84 zł
Z wielkim oddaniem wolontariusze
wraz z opiekunami przygotowywali też
nakrycia stołów na wigilię dla seniorów
z naszej gminy. To już wieloletnia tradycja,
kiedy to niezwykła grupa ludzi zaprasza
ludzi starszych, często samotnych na wyjątkowe spotkanie. Nasi wolontariusze uczą
się wrażliwości i szacunku dla drugiego
człowieka - wierzymy, że dobro, które dziś
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rozdają powróci kiedyś do nich.
Nieco młodszą tradycją zapoczątkowane
przez naszą szkołę jest kolędowanie. Powroty
do polskiej, dobrej tradycji noworocznych odwiedzin, wspólnego radowania się i śpiewania
kolęd są okazją do wielopokoleniowych spotkań. Wzajemne składanie życzeń, obdarowywanie maluchów słodyczami pozwalają, choć
na chwilę zjednoczyć tych, którzy przybywają
pod czerwieński Ratusz. W tym roku tradycyjnie na kolędników czekały władze gminne
i mieszkańcy. Wydawało się, że nawet pogoda
na chwilę stała się łaskawsza. Zaroiło się od
kolorowych postaci, Trzech Króli przywiodło
wielbłąda, a diabełki i kostuchy uśmiechały się
życzliwie do aniołków i pastuszków. Zaśpiewaliśmy wspólnie kilka kolęd, wysłuchaliśmy
kolędniczych rymowanek – było naprawdę
świątecznie.

Co u nas słychać?
Jak zwykle nie nudzimy się. Wszystkie dzieci ciekawe świata spotykają się
w KLUBIE CIEKAWSKICH. Celem
zajęć jest rozwijanie zainteresowań dzieci
z klas młodszych poprzez gromadzenie
ciekawostek, dzielenie się nimi, wymianę
spostrzeżeń i uwag. Zainteresowania dzieci
w młodszym wieku szkolnym nie są jeszcze
sprecyzowane i ukierunkowane. Dzieci
są ciekawe świata, który je otacza. Jeśli
dostarcza im się odpowiednich bodźców,
zainteresowania i zamiłowania rozwijają
się szybciej i mają szansę utrwalenia się.
Zajęcia Klubu Ciekawskich umożliwiają
uczniom poszerzenie wiadomości z różnych
dziedzin, rozwijają pamięć, wyobraźnię,
logiczne myślenie, spostrzegawczość, uczą
pracy w zespole. Na zajęciach dominują
metody aktywne. Praca dziecka polega na
działaniu, doświadczaniu oraz gromadzeniu
informacji z różnych dziedzin. Poprzez
akceptowanie i zachęcanie do stawiania
pytań i szukania odpowiedzi wzmacniane
są umiejętność kreatywnego myślenia i wyciągania wniosków. Dzieci mają możliwość
podzielenia się z innymi swoją wiedzą.
Jesienny cykl spotkań był bliski przyrodzie. Dzieci zdobywały sprawność
STRAŻNIKA PRZYRODY, wykonywały

„ekogrzybki”, przygotowały informacje na
temat segregowania śmieci - pod hasłem:
„ŚMIECI-WIEM JAK Z NIMI WYGRAĆ”.
Podczas zajęć rozmawiały o kampanii
„KOCHASZ DZIECI, NIE PAL ŚMIECI”
napisały LISTY DO ZIEMI oraz wykonały
plakaty - ZGNIEĆ ŚMIEĆ, które zawisły na
korytarzach szkolnych. W październiku nasza
szkoła żyje wyborami do parlamentu i dniem
patrona – stąd tematy spotkań ciekawskich
też bliskie były tym zagadnieniom. Dzieci
poznawały postać Janusza Korczaka, mówiły o demokracji w szkole oraz o swoich
prawach i obowiązkach. Kiedy na dworze
zapanowała ponura pogoda ciekawscy
przenieśli się w cieplejsze miejsca. Najpierw
odbyli podróż do egzotycznej Afryki. Najwięcej emocji było podczas wykonywania
prawdziwych buszmeńskich masek. Styczeń
powitał dzieci niezwykłą podróżą do Japonii.
To nie koniec, ale jeśli ktoś się zaciekawił,
zapraszamy do KLUBU CIEKAWSKICH.

Nie próżnuje też ZIELONY PATROL,
który pracuje już kolejny rok. Młodzi adepci
ekologii z właściwą sobie werwą i dziecięcą
ciekawością poznają świat przyrody oraz
patrolują najbliższe środowisko. „Strażnicy” podejmują wiele ciekawych inicjatyw.
Ostatnio wspólnie z Parlamentem Uczniowskim postanowili pomóc czworonogom
z zielonogórskiego schroniska dla zwierząt
– ogłosili akcję pod hasłem „POMÓŻMY
IM”. Jak zwykle prośba o pomoc spotkała się
z niezwykłym odzewem. Pojawiła się pokaźna ilość wszelakiej karmy oraz koce, kołdry
– tak bardzo potrzebne podczas zimowych
chłodów. Zebrane dary zostały uroczyście
przekazane wraz z życzeniami świątecznymi
pracownikom i wolontariuszom Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt oraz schroniska
zwierząt w Zielonej Górze. Przybyli do naszej szkoły osobiście i byli szczerze wzruszeni, bo „świąteczny prezent” dla zwierzaków
zapełnił kilkanaście mikołajowych worków.
My też byliśmy z siebie dumni, bo przecież
„mały może naprawdę dużo”.
Ps. W rozpoczynającym się roku 2015
wszystkim mieszkańcom gminy życzymy
wszelkiej pomyślności.
Beata Kaszewska

