Wielka Orkiestra

pobiła rekord!
patrz str.: 4-5, 16

w grudniu
04.12. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku.
04.12. – w Zielonej Górze odbyła się narada zorganizowana
przez Nadleśnictwo Przytok poświęcona podsumowaniu działań
podejmowanych w ramach sezonu pożarowego w 2015 r. na terenie Powiatu Zielonogórskiego. W naradzie uczestniczył Burmistrz
Piotr Iwanus.
05.12. – w Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku odbył
się jubileuszowy X Mikołajkowy Festiwal Tańca. W turnieju wzięło
udział około 300 tancerzy. Jego organizatorem było Stowarzyszenie
taneczne „HIT”.
07.12. – w Zaborze odbyło się posiedzenie Lokalnej Grupy
Działania „Między Odrą a Bobrem”. W posiedzeniu uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
11.12. – W Urzędzie Miejskim w Nowej Soli odbyło się Walne
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Odra dla turystów”.
W zgromadzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
12.12. – w Leśniowie Wielkim odbył się II Jarmark Bożonarodzeniowy. Organizatorami jarmarku byli: Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim
oraz Sołectwo Leśniów Wielki.
13.12. – w Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku rozegrano
II Turniej Karate Tradycyjnego pod patronatem Burmistrza Czerwieńska. W turnieju wzięło udział 190 zawodników aż z 8 klubów (Poznania, Szczecina, Opola, Chocianowa, Byczyny, Krosna Odrzańskiego,
Zielonej Góry i Czerwieńska). Gościem specjalnym turnieju była Aneta
Zatwarnicka. Turniej zorganizował Klub Karate NIDAN.
14.12. – w czerwieńskim ratuszu miało miejsce podpisanie listu
intencyjnego pomiędzy Burmistrzem Czerwieńska, a dyrektorami
czerwieńskich placówek edukacyjnych tj. Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, Gimnazjum im. Jana
Pawła II, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
i Przedszkola, w sprawie utworzenia i zaprojektowania miejsca
spotkań i odpoczynku dla mieszkańców Czerwieńska.
14.12. – w Urzędzie Gminy Zabór odbyło się posiedzenie Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem”. W posiedzeniu
uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
14.12. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego.
15.12. – w Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie odbyło się
spotkanie opłatkowe. Organizatorami spotkania byli: Rada Sołecka
i WDK w Nietkowie.
16.12. – w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca
tegoroczną edycję konkursu Samorządowy Lider Zarządzania
2015 – Razem dla rozwoju. Nasza Gmina otrzymała wyróżnienie
w tym konkursie za projekt „Sołtysi - jako kluczowy element łańcucha komunikacji z mieszkańcami w procedurze opracowywania
dokumentów strategicznych i planistycznych Partnerstwa Gmin
Nadodrzańskich”. Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych
przykładów praktycznie stosowanych metod i narzędzi współpracy
międzysamorządowej i międzysektorowej. Konkurs jest częścią
projektu predefiniowanego, realizowanego przez Związek Miast
Polskich i partnerów (Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin
Wiejskich RP oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych), ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, pn. Budowanie
kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej, jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego.
16.12. – w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku odbyły się
ćwiczenia z ewakuacji osób znajdujących się w budynku ratusza.
Ćwiczenia przeprowadzono na wypadek zagrożenia terrorystycznego, którym mogłoby być np. podłożenie bomby.
16.12. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
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16.12. – w sali posiedzeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP. Tematem posiedzenia były przygotowania do kampanii sprawozdawczo-wyborczej w jednostkach
OSP i ogniwach Związku OSP RP. W posiedzeniu uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
16.12. – w Leśniowie Wielkim odbyły się rozmowy w sprawie
przekazania sołtysom i radom sołeckim świetlic wiejskich.
W spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Piotr Iwanus, Dyrektor
MGOK Jolanta Matuszkiewicz, Rada Sołecka Leśniowa Wielkiego
i przedstawiciele organizacji pozarządowych.
18.12. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
18.12. – w sali widowiskowej MGOK w Czerwieńsku odbyła się
XXIV Wigilia dla osób starszych i samotnych.
21.12. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus spotkał
się z sołtysami w sprawie przekazania sołtysom i radom sołeckim
świetlic wiejskich. W spotkaniu uczestniczyły również Dyrektor
MGOK Jolanta Matuszkiewicz oraz Radca prawny Katarzyna
Szczepankiewicz.
22.12. – w Urzędzie Gminy Zabór odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem”. W zgromadzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
22.12. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Prezydentem
Zielonej Góry Januszem Kubickim. Tematem spotkania były Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).
24.12. – w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia w Czerwieńsku
odnotowano +15OC. Meteorolodzy oświadczyli, że średnia temperatur w 2015 roku była najwyższa w całej historii pomiarów
meteorologicznych!
30.12. – odbyła się XIII sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Podczas sesji Radni przyjęli następujące uchwały: w sprawie zmian
budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2015; w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych;
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej stanowiącej
własność Gminy Czerwieńsk; w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognoza kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023; w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2016; w sprawie określenia
trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu
gminy; w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.; w sprawie
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 20162018; w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Promocji
Zdrowia w Gminie Czerwieńsk na lata 2016-2018; w sprawie
przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2016 rok;
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej
w Czerwieńsku na 2016 rok; w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju
Gminy Czerwieńsk na lata 2011 -2018.
Jeszcze przed rozpoczęciem XIII sesji, na sali sesyjnej, Burmistrz
Czerwieńska Piotr Iwanus, Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek
Jędras oraz Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego Ewa Wójtowicz wręczyli członkom redakcji
U Nas tabliczki gratulacyjne na pamiątkę Jubileuszu 25-lecia pisma,
który obchodziliśmy w październiku br.
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Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Witam p. burmistrzu
w nowym już 2016 roku. Początek stycznia to zwykle czas reﬂeksji już nie nad
tym, co za nami, ale wybiegania myślą
w przyszłość i poszukiwania kolejnych
wyzwań i wytyczania celów do zrealizowania w tych dwunastu miesiącach.
Tradycyjnie już na ostatniej sesji Rada
Miejska przyjęła uchwałę budżetową
i określiła w niej na co gmina powinna
wydać środki budżetowe (piszemy o tym
w tym numerze), ale ja chciałbym zapytać
co dla Pana będzie w tym roku szczególnie ważne do zrealizowania?
Piotr Iwanus: Oczywiście wszystkie
zadania wskazane w uchwale RM są równie ważne i ich realizacja to podstawowa
powinność Urzędu, ale skoro Pan pyta na
czym mi osobiście szczególnie zależy to
chciałbym w tym roku doprowadzić do
stworzenia w Czerwieńsku Gminnego
Centrum Rehabilitacji – ośrodka z prawdziwego zdarzenia, który powstanie na
miejscu dawnej kotłowni osiedla przy
Zielonogórskiej. Chcemy zrealizować ten
projekt w oparciu o ustawę o partnerstwie
prywatno-publicznym. W skrócie mówiąc
polega ono na umożliwieniu inwestorowi
zewnętrznemu – wyłonionemu oczywiście
w procedurze przetargowej – na zaprojektowaniu, wybudowaniu i eksploatacji
tego obiektu zgodnie z zatwierdzonym
programem funkcjonalno-użytkowym.
Gmina natomiast jako partner przedsięwzięcia będzie zobowiązana w ciągu
20-30 lat (w zależności od uzgodnień
z inwestorem) wykupić majątek lub wejść
w spółkę prawa handlowego i prowadzić
tę działalność. Dzięki temu gmina nie będzie musiała angażować sporych środków
finansowych na realizację tak potrzebnej
społeczeństwu placówki. Już dawno
temu tu na łamach „U nas” rozmawialiśmy o tym, że poradnia rehabilitacyjna
w Czerwieńsku, mimo uruchomienia
dodatkowych etatów nie jest w stanie przy
obecnych zasobach sprzętowych obsłużyć
wszystkich chętnych, dlatego budowa
centrum wydaje się niezwykle potrzebną
społecznie inwestycją. Poza tym z mojego
punktu widzenia osiągniemy dodatkowy
cel, jakim jest kolejny krok w zagospodarowaniu osiedla i pozbyciu się tego
szpecącego obiektu kotłowni.

A.S.: W uchwale budżetowej wyczytałem, że zapewnione są środki na udział
gminy w kosztach budowy nowej sali
gimnastycznej przy PSP w Czerwieńsku.
Czy to zadanie jest dla Pana równie
istotne?
P.I.: Tworzenie nowoczesnej infrastruktury oświatowej to dla samorządu
priorytet od wielu lat. Każdy, kto obiektywnie spojrzy na działania w tym sektorze musi przyznać, że konsekwentnie rok
po roku podnosimy poziom warunków
pracy nauczycieli i uczniów we wszystkich szkołach naszej gminy. W tym roku
takim priorytetem jest budowa nowej
hali sportowej przy PSP. Mamy już pozwolenie na budowę. Jeszcze w styczniu
złożymy wniosek do Ministerstwa Sportu
i Turystyki o uruchomienie dotacji na
rozwój bazy sportowej , a także z RPO
Lubuskie 2020 na poprawę bazy edukacyjnej. Jestem dobrej myśli, że już w II
półroczu będziemy mogli przystąpić do
realizacji tego projektu.
A.S.: W tym roku WOŚP nie mógł
grać – jak to bywało przez ostatnie kilka
lat – w kawiarni na basenie przy Zielonogórskiej, bo ten obiekt od jakiegoś czasu
zamknięty jest na głucho. Czy są jakieś
plany związane z tym miejscem? Na razie
robi to dość przygnębiające wrażenie.
P.I.: No niestety, obiekt w dotychczasowym stanie nie spełniał warunków do
działalności i oczekiwań mieszkańców.
Zamierzamy ten obiekt całkowicie przebudować również w oparciu o wspomnianą przy okazji centrum rehabilitacji ustawę o partnerstwie prywatno-publicznym.
W drugiej połowie roku przygotowany
będzie program funkcjonalno-użytkowy,
przewidujący m. in. stworzenie sali kon-

ferencyjnej z zapleczem socjalnym i hotelem. Ten program przewiduje również
renowację niecki basenu wraz z instalacją
urządzeń umożliwiających eksploatację
w obiegu zamkniętym wody. Chcemy wykorzystać również system odnawialnych
źródeł energii, aby ograniczyć koszty
eksploatacji.
Mówić o moich priorytetach na ten
rok to chcę powiedzieć, że należy do
nich na pewno dalsza realizacja projektu
uporządkowania gospodarki ściekowej
w miejscowościach na prawym brzegu
Odry. Zrobiliśmy w zeszłym roku duży
krok w tym kierunku i w 2016 nie będzie
inaczej.
Poza tym bardzo mnie cieszy fakt, że
po raz pierwszy pojawiły się zewnętrzne
środki na modernizację dróg lokalnych.
Złożyliśmy do PROW 4 wnioski o takie
modernizacje – dwie drogi w Płotach,
jedną drogę w Czerwieńsku na osiedlu
Zielonogórska i łącznicę od przejazdu na
drodze do Wysokiego do oczyszczalni
ścieków w Łężycy, która skróci dojazd
do Zielonej Góry . W sumie te inwestycje
w drogi lokalne kosztować będą 4 mln
200 tys. z czego udział gminy zamknie
się w kwocie 1,2 mln.
Do końca stycznia złożymy również
wniosek na środki potrzebne do budowy
ścieżki rowerowej wiodącej z Zielonej
Góry przez naszą gminę do Brodów.
A.S.: Panie burmistrzu widzę, że za
oknem zbiera się już młodzież ze szkoły
i chyba za chwilę zacznie się tradycyjne
kolędowanie przy ratuszu. Weźmie Pan
udział w tej tradycji?
P.I.: No oczywiście. Jeszcze tylko
pośpiewamy razem kolędy i młodzież
rozpocznie od jutra ferie zimowe. Aura
jak widać sprzyja, jest zimowo i śnieżnie,
więc pozostaje mi życzyć udanych i ciekawych ferii, a wszystkim mieszkańcom
z okazji nowego roku spełnienia także
tych najskrytszych życiowych planów.
A.S.: Dziękuję za rozmowę i zapraszam na kolędowanie.

Serdzecznie dziękuję osobom, którzy wzięli udział w zbiórce
artykułów żywnościowych w grudniu 2015 r.
Z okazji nowego roku mieszkańcom gminy czerwieńsk życzę
dobrego zdrowia i spełnienia marzeń
Radna Ewa Wójtowicz
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Rekordowa zbiórka orkiestry
Jeszcze długo po zakończeniu 24 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Czerwieńsku, jego organizatorzy nie mogli uwierzyć, że udało im się zebrać aż
tak dużo pieniędzy. Z puszek wolontariuszy i z licytacji ofiarowanych przedmiotów
uzyskano kwotę 24 097,12 zł.
Padł, zatem kolejny rekord w zbiórce pieniędzy, jaką wolontariusze WOŚP
z Czerwieńska prowadzą w ramach tej szlachetnej akcji. Wszystko wskazuje na to, że
również w skali Kraju odnotowany zostanie
wynik wyższy, niż w poprzednich edycjach.
Ale nie o bicie rekordów tu chodzi. Liczą się
dobre serce, wrażliwość na potrzeby innych
i poczucie wspólnoty, które w tego rodzaju
zrywach zawsze towarzyszyło większości
Polaków. Przez blisko ćwierć wieku, WOŚP
stała się fenomenem na skalę światową
i marką, z której my Polacy powinniśmy
być szczególnie dumni.
W Czerwieńsku Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy zagrała już po raz 22.
Szefem Sztabu Orkiestry, tak jak w poprzednich latach, był Dominik Brzezicki.
Tym razem Sztab Orkiestry mieścił się
w budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czerwieńsku. Tu również przeprowadzono wszystkie przedsięwzięcia, które
towarzyszyły tegorocznemu finałowi.

Hasłem tegorocznego, 24 finału WOŚP
było – Mierzymy wysoko! Na zakup
urządzeń medycznych dla oddziałów
pediatrycznych oraz dla zapewnienia
godnej opieki medycznej seniorów.
Fundacja WOŚP w trakcie swojej działalności wspierała pediatrię trzykrotnie.
Podczas 11. i 12. Finału WOŚP, odpowiednio w 2003 i 2004 roku, zbiórka była
poświęcona zakupowi sprzętu medycznego
dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młodszych. Następnie, po wieloletniej przerwie,
WOŚP wróciła do pediatrii w 23. Finale.
Dzięki wsparciu Orkiestry jest w tej dziedzinie coraz lepiej, ale potrzeby wciąż są
ogromne.
Łącznie, w ciągu trzech lat realizowania hasła godnej opieki medycznej
seniorów, Fundacja WOŚP wydała na
ten cel blisko 46 mln zł., wspierając 150
placówek zajmujących się leczeniem
geriatrycznym. Dobrze, że również
najstarsi Polacy mogą liczyć na wspar-

Dziękuję Wam za orkiestrę
Chciałbym podziękować wszystkim, bez których nic bym nie zorganizował i nic
nie zdziałał. Orkiestra zagrała w Czerwieńsku dzięki wielu ludziom, którzy od lat
włączają się aktywnie w całe to przedsięwzięcie.
Wśród nich jest ogromna rzesza młodych wolontariuszy - są to mali, wielcy
ludzie, którzy mają bardzo duże, ciepłe
serduszka - oraz nauczycieli ze szkoły
podstawowej i gimnazjum w Czerwieńsku.
To im chciałbym w pierwszej kolejności od
serca podziękować, a są to: Hanna Borowczyk, Dorota Budeń, Joanna Dwornicka,
Agnieszka Kędzia i Istiena BoguszewiczGnatowicz. Serdecznie dziękuję Panu Przemysławowi Góralczykowi - dyrektorowi
gimnazjum za udostępnienie gimnazjum
i zorganizowanie zaplecza gastronomicznego, Radzie Rodziców w składzie: Aurelia
Leszczyk - sympatyczna Pani sprzedająca
serduszka, Edyta Ożóg - która bardzo
mi pomagała już na długo przed finałem,
a w dniu finału pomogła mi zorganizować
pracę, pomogła przy licytacjach. Anna Rybaczek, Renata Pacholska, Janina Bosy,
Katarzyna Rajewska, Joanna Conio - te
wspaniałe panie wydawały nam ciasta, herbatę, kawę i dbały o to, aby nikt nie chodził
głodny i spragniony, serwowały również
grochówkę, która została ufundowana przez
burmistrza Czerwieńska Piotra Iwanusa.
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Podziękowania należą się również obsłudze
gimnazjum za zapewnienie nam dobrego zaplecza tj. Beacie Śpiewak, Sylwii Rejman,
Danucie Patrzykąt, Alinie Szeląg.
Cała impreza nie odbyłaby się bez
Lubomira Rotko, który wziął na swoje
barki nagłośnienie imprezy, był także
pomysłodawcą całego przedsięwzięcia.
Jak co roku odwiedził firmę Jorge celem
załatwienia światełka do nieba. Z firmą
Jorge współpracujemy już od wielu lat.
Za całe huczne, błyszczące zamieszanie
na niebie odpowiedzialni byli Michał
Kowalski i Wojtek Kurzac. Ustawieniem
sceny, przygotowaniem holu zajęli się: Filip
Zielenda, Eryk Glinka, Gabriel Leszczyk,
Nataniel Leszczyk i Janek Gębicki - ich
pomoc była nieoceniona, za co serdecznie
im dziękuję. Podczas samej imprezy mieli
też duży wkład.
Ogromne słowa podziękowania kieruję
do Jacka Gębickiego za prowadzenie całej
imprezy i wszystkich licytacji. Dzięki niemu
mogliśmy sprawnie przeprowadzić imprezę
i uzyskać tak wiele pieniędzy z samych
tylko licytacji.

cie Orkiestry i godną opiekę w jesieni
życia.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom
Czerwieńska i wszystkim ludziom dobrej
woli za okazane wsparcie i wielkie serce,
którym zechcieliście się Państwo podzielić
z innymi.
Jacek Gębicki
Dziękuję żołnierzom z Jednostki Wojskowej w Czerwieńsku za ustawienie
bardzo ciekawego stoiska promocyjnego.
Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem
wszystkich odwiedzających naszą Orkiestrę
i stanowiło nie lada atrakcję.
Chciałbym podziękować naszym strażakom z OSP w Czerwieńsku. Nasza młodzieżówka pokazała nam jak powinna wyglądać
pierwsza pomoc. Dzięki nim wszyscy dziś
wiemy, że nie musimy bać się pomagać.
W szczególności chciałbym złożyć podziękowania dla pana Jana Woty, który był
cały czas ze mną w kontakcie, a podczas
imprezy opowiadał o czynnościach naszych
najmłodszych strażaków.
Nasza impreza nie odbyłaby się bez
zespołów, solistów, tancerzy i Sebastiana
Cichonia z jego kostkami Rubika. Przesyłam wyrazy uznania dla naszych artystów:
Kornelii Wieruckiej i Hanny Wojtasińskiej, Formacji tanecznej „HIT”,
Patrycji Kotowskiej i Filipa Zielendy,
Zespołu 3+2, Cantilenie i Sześciopakowi
(pod wodzą pana Piotra Paderewskiego),
Shivering Lands i dwóm zespołom ze
szkoły muzycznej Yamaha z Zielonej Góry:
Helo i UMO. Oczywiście bez wsparcia
firm zewnętrznych nie dalibyśmy rady.
Dzięki firmie Jorge mieliśmy światełko do
nieba - nieodłączny element każdego finału. Dzięki firmie SoudBit z Zielonej Góry
mieliśmy cały tył naszej sceny i miejsce na

nasze światła, które zostały wypożyczone
ze sklepu AudioPol z Zielonej Góry. Mam
nadzieję, że wszystkim się one podobały,
podkreśliły naszą skromną scenę i nadały
odpowiedni charakter całej imprezie. Firma Xero Express również zrobiła dla nas
bardzo dużo: zaprojektowali nam pieczątkę
sztabu, wykonali identyfikatory dla organizatorów. Oczywiście nic byśmy nie zdziałali
bez gadżetów, fantów na licytacje, którymi
w tym roku bardzo hojnie zostaliśmy nimi
obdarowani. W tym roku odciążyli mnie
w tej roli Gabriel Leszczyk i Sebastianem
Batkowskim. Edyta Ożóg również bardzo
mnie wsparła w tym ciężkim zadaniu.

Byli również darczyńcy, którzy sami nas
znaleźli i przekazali przedmioty na licytację.
Chciałbym wszystkim bardzo serdecznie
podziękować, w tym gronie znaleźli się:
Kazimierz Ruszel, Edyta Ożóg, Ziel-Bruk
Makarewicz, Fundacja WOŚP, Play, Inex,
Pizzeria Fenix, salon fryzjerski „U Ewy”,
Agnieszka Borodziej, Paweł Plewko, Bank
PKO BP, Sklep Wędkarski w Czerwieńsku
Państwa Katarzyny i Mariusza Matlów,
Koło Wędkarskie w Czerwieńsku, sklep
ABC w Czerwieńsk, MGOK w Czerwieńsku, PHU „Hebe” Anna Wardyn,
Stowarzyszenie Odra dla turystów, Radio
Index, Katarzyna Tarnowska, feeby.pl, KS

Falubaz, Vitamin Shop, Antoni Kreczman,
Delikatesik Grażynka, Czesława Żurek,
Perceptus sp. z o.o., Seven sp. z o.o., Foto
Stawski.
Chciałbym również podziękować
wszystkim naszym gościom i osobom,
które wrzucały pieniążki do puszek, licytowały przedmioty i wszystkim, których
trudno dziś wyliczyć. Bez Was - nas by nie
było! Pamiętajcie, że gramy do końca świata
i o 1 dzień dłużej!
Pozdrawiam i dziękuję
Dominik Brzezicki - Szef Sztabu WOŚP
w Czerwieńsku

24.Finał WOŚP w Nietkowie
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za nami. Uff! Oj się działo w naszej szkole
w niedzielę 10 stycznia!!! Zakończyło się wielkie liczenie pieniędzy zebranych
podczas 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nietkowie. Wielkie
brawa dla mieszkańców Nietkowa, Lasek i Borynia, którzy w tym roku zebrali
w trzech miejscowościach - 3 365,50 zł.
Uczniowie i nauczyciele Publicznej
Szkoły Podstawowej w Nietkowie mogą
być dumni z kolejnego, 24 Finału WOŚP. Od
czternastu lat w Szkole Podstawowej tworzy
się sztab wolontariuszy – uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy przeprowadzają to
wielkie przedsięwzięcie, jakim jest zbiórka
pieniędzy na szczytny cel ratowania zdrowia
naszych najmłodszych i najstarszych obywateli. Nasi mali wolontariusze – od rana
zbierający pieniądze do puszek na ulicach
Nietkowa i Lasek to 25 uczniów. Dzieci
otrzymały identyfikatory, puszki i oraz karty
startowe „Play” z doładowaniem 15 zł na
koncie oraz gadżetami z WOŚP. Na dworze
zimno, w szkole cieplutko, toteż raz po raz
grupki dzieci wpadały na gorąca herbatkę
i dzieliły się wrażeniami. Wśród nich są
tacy, którzy od wielu lat co roku angażują
się bardzo chętnie w prace na rzecz innych.
Najaktywniejsi uczniowie: Martyna Marciniak i Martyna Hutta, Karolina Szeląg,
Sandra Borowska, Ala Choruzy, Julia
Żukiel, Justynka Wilczak. Ola Kozłowska, Monika Rzeszutek, Sandra Jadczak,
Martyna Szczublewska, Marian Jarosz,
Mateusz Piwoński, Beata Zaboklicka,
Szymon Kołacki, Błażej Ląd, Hubert Maciejewski, Klaudia Zaboklicka, Wiktoria
Dubowska, Wiktoria Sniegowska, Asia
Lebioda, Julia Rabiej i Julia Górecka.
Do puszek w sumie trafiło 1751,52 zł. Najwięcej udało się zebrać Monice Rzeszutek
i Sandrze Jadczak z Lasek – 242,80 zł oraz
Sandrze Borowskiej, Ali Choruzy i Julii
Żukiel 179,80 zł.
Dzień Finału WOŚP to co roku ogrom
pracy dla nauczycieli i pracowników szkoły
bowiem w tym dniu przygotowujemy wiele
atrakcji i przedsięwzięć dla odwiedzają-

cych szkołę mieszkańców. Oprócz loterii
fantowej i kawiarenki przygotowanej przez
rodziców uczniowie występują w happeningowym koncercie muzycznym dla
naszego środowiska, który jest przeglądem
szkolnych talentów i umiejętności. Jest to
przegląd wszelkiej twórczości dziecięcej
jaka ma miejsce w szkole przez cały rok
ale jego wykonanie jest zawsze bardzo

żywiołowe i spontaniczne. W tym roku ze
względu na przypadające od połowy miesiąca ferie, połączyliśmy występy artystyczne
WOŚP z koncertem i życzeniami dla babć
i dziadków z okazji zbliżającego się ich
święta. Impreza wielka, toteż gości było
co nie miara. Na scenie zaprezentowały się
przedszkolaki, uczniowie klas I-III , karatecy, zespół muzyczny „Rytm” oraz grupa
taneczna naszych uczennic „Deal” na co
dzień trenujących pod okiem absolwenta
naszej szkoły Marcina Domagały w świetlicy wiejskiej w Laskach. Najpiękniejsze
wrażenie artystyczne zrobili w tym roku
tancerze, zarówno wspomnianej grupy Deal
jak i przedszkolaki z oddziału przedszkolnego swoimi pięknymi układami. Maluchy
na scenie wyglądały zjawiskowo i trudno

było od nich oderwać wzrok. Loteria fantowa pracowała pełną parą, kawiarenka
pachniała kawą, ciastem i słodkościami.
Raz w roku nasza szkoła jest wyjątkowa,
przezywa właśnie takie spontaniczne oblężenie, tłum dzieci, rodziców i mieszkańców,
którzy przychodzą po to, aby dać wyraz
swojej sympatii i wsparcia tej szlachetnej,
ogólnopolskiej akcji. We wspaniałej atmosferze, muzycznie, z dużymi uśmiechami
i serduszkami spędziliśmy w szkole, miłe,
niedzielne popołudnie.
Pieniądze zebrane w ciągu dnia podliczyła wieczorem komisja w składzie:
Nauczyciele - Dagmara Łazuta, Katarzyna Grzelak, rodzice - Anna i Edward
Skibińscy oraz dyrektor szkoły p. Beata
Kłos-Wygas. Suma zebrana w Nietkowie,
Laskach i Boryniu - 3 365,50 zł w ciągu kilku godzin to naprawdę wielkie pieniądze.
Podliczenie pieniędzy zebranych
w niedzielę zakończyło ten wspaniały
dzień pełen wrażeń i emocji. W poniedziałek do szkoły – ale wszyscy wiedzą,
że będzie luźniej niż zwykle. Wolontariusze WOŚP otrzymali rano słodkie desery
od Rady Rodziców oraz podziękowania.
Bardzo dziękujemy tez wszystkim naszym sponsorom z Nietkowa, rodzicom
za upieczone ciasta oraz tym, którzy co
roku wspierają nasza Orkiestrę fantami p. Joanna Rudnicka – przewodnicząca
Rady Rodziców przy szkole oraz radny
p. Krzysztof Smorąg. Podziękowania
dla Koła Gospodyń Wiejskich, które
ofiarowało 200 zł. W tym roku zebrane
w 24. Finale środki zostaną przekazane na
zakup specjalistycznego sprzętu dla dzieci
z oddziałów pediatrycznych i godnej opieki
medycznej seniorów.
Nie byłoby Finału w Nietkowie ,gdyby
nie zaangażowali się wszyscy bez wyjątku,
pracownicy szkoły, rodzice oraz nauczyciele. Wspólnymi siłami robimy wielkie rzeczy
i wychodzi Wielkie Granie. Dziękujemy.
Sztab WOŚP w Nietkowie
nr 282 • 01.2016

U NAS

5

Nasza Parafialna Wigilia
(…) Jezus, przychodzący do nas w postaci małego,
Bezdomnego dziecka z Miłosierdziem chce obdarzyć
wszystkim potrzebnymi łaskami.
Wraz z Jego przyjściem w naszych sercach może na nowo
zagościć miłość, pokój i radość.
Otwórzmy nasze serca na przychodzącą Miłość
a Ona sama sprawi, że stanie się to naszą rzeczywistością (…).
Mało dajesz gdy dajesz tylko ze swego
bogactwa, ale jeśli dajesz samego siebie,
wtedy dajesz naprawdę.
Miłość, jaką nowonarodzony Jezus ma
dla każdego z nas jest bardziej troskliwa
i wielkoduszna. I wszystko staje się dobre,
dzięki dobrym ludziom.
Już po raz 24 w naszej parafii 18
grudnia 2015 roku odbyła się uroczysta
Wigilia dla starszych czasami samotnych
mieszkańców naszej parafii. Poprzedziła
ją Msza Święta odprawiona przez ks. Arkadiusza Tokarka. Następnie uczestnicy
udali się do sali MGOK, która w tym
szczególnym dniu przybrała odświętne
oblicze dzięki młodzieży i Agnieszce
Kędzi z Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czerwieńsku, oraz wolontariuszom ze
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku. Dzięki ludziom
wielkiego serca goście zasiedli przy suto
zastawionych stołach.
Dzieci ze szkoły podstawowej z klasy II B przygotowały na tę uroczystość
Jasełka pod kierownictwem Beaty Kaszewskiej i Wandy Goli, a pod kierownictwem Bożeny Wesołowskiej kolędy
zaśpiewał chór.
Ks. Arkadiusz Tokarek wprowadził
przybyłych w świąteczny nastrój czytając
fragment Ewangelii Św. Łukasza o Bożym Narodzeniu. Życzenia wszystkim
gościom złożył Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszek Jędras.
Jak nakazuje tradycja zebrani łamali
się opłatkiem składając sobie życzenia. Po

Naszej Koleżance
Pani Emilii Szumskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Babci
składają
Zarząd oraz pracownicy
Spółki POMAK w Czerwieńsku.
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oficjalnej części wszyscy zebrani zasiedli
do wigilijnej wieczerzy. Po posiłku, który
składał się z 12 potraw było wspólne
śpiewanie kolęd.
Zorganizowanie wieczerzy nie byłoby możliwe, gdyby nie Wielkie Serca
naszych darczyńców. I właśnie im za to
serce dziękujemy.
Wspomogły nas Firmy: Jorge, ZielBruk, LFC, Agia Medika, POMAK,
GKRPA, Samorząd Mieszkańców,
Jednostka Wojskowa w Czerwieńsku,
Chata Polska oraz Urszula i Leszek Jędras, Teresa i Krzysztof Romankiewicz,
Anna i Edward Kokowicz, Katarzyna
i Mariusz Matla, Urszula Bielecka, Dorota Siemaszko, Szczepan Soporowski,
Andrzej Rutkowski, Dorota Gołębiowska-Magda.
Dzięki szczodrości wyżej wymienionych możliwe było przygotowanie
wieczerzy.
Swój udział w przygotowaniu mieli
również: Beata Kaszewska, Wiesława
Śliwińska, Agnieszka Kędzia, Istiena
Gnatowicz, Bartosz Śliwiński, Alek-

sandra Kokot, Maciej Rutkowski, Igor
Brzeziński, Eliza Zdziebłowska, Natalia
Kędzia, Stanisław Bortnowski, Sylwia
Bortnowska, Jakub Kęcik, Grażyna
Antoszczak, Bożena Kapela.
Serdeczne podziękowania kierujemy
do pań które wieczerzę przygotowały:
Elżbieta Kęcik, Janina Bosy, Grażyna
Komisarek, Joanna Conio, oraz Monika Gola, Bożena Śliwińska.
Pani Dyrektor Jolancie Matuszewskiej oraz pracownikom MGOK
dziękujemy za gościnę, pomoc, oraz
pięknie przygotowaną salę. Do wszystkich czytelników oraz osób, które
w jakikolwiek sposób nam pomogły
kierujemy słowa:
Boże,
czy aby nie zapomnieliśmy
jak iść do naszego zbawienia?
Jaką drogą i co robić: pisać wiersze
śpiewać pieśni, kolędy,
stroić choinki?
Gdzie mam szukać swego Zbawiciela:
w przyjściach i odejściach
i kiedy Go szukać?
Czy naprawdę staję się człowiekiem?
Stara Cyganka napisała do Boga:
Ty nie zapomniałeś i ja Cię pamiętam.
O, Boże, dokąd iść?,
...żeby być Człowiekiem.
Serc otwartych na przyjęcie błogosławieństwa, jakie nam, naszym rodzinom
i całemu światu przynosi nowonarodzony
Zbawiciel.
Organizatorzy

Razem dla Czerwieńska
Listopad i grudzień były miesiącami wzmożonych działań młodzieży i dzieci z Liceum
Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, Gimnazjum im. Jana
Pawła II, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka oraz Przedszkola
w Czerwieńsku. Wspólnie podjęliśmy się realizacji Inicjatywy lokalnej, która miała
na celu przybliżyć mieszkańcom tego miasta ideę samorządności i skłonić ich do
podjęcia działania dla dobra całej społeczności lokalnej.
Odbiorcami naszych działań byli
wszyscy mieszkańcy Czerwieńska,
zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci i
młodzież. Bardzo ważne było to, że udało
nam się dotrzeć do osób, które jeszcze
nie doświadczyły kontaktów z władzami
lokalnymi, czyli dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, po to aby przekonały się, jak ważne jest wiedzieć na kogo
chcemy głosować i czego oczekiwać od
władz i móc w przyszłości identyfikować
się z działaniami samorządów lokal-

nych i podejmować działania dla dobra
wspólnego.
Żeby zachęcić mieszkańców Czerwieńska do refleksji na temat idei samorządności, a następnie do konkretnego
obywatelskiego działania, podjęliśmy
szereg inicjatyw:
1. Przeprowadzone zostały zajęcia
edukacyjne na temat idei samorządności
oraz sonda uliczna dla mieszkańców.
2. Stworzyliśmy model samorządowca, który będzie spełniał oczekiwania

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

Szkoły zaśmiecone hałasem
Zbyt duży hałas dezorganizuje i rozprasza, zniechęca do podejmowania wysiłku
umysłowego. Umiarkowany rozszerza zakres uwagi, a zwiększa ilość docierających
do nas różnorodnych bodźców - sprawia, że jesteśmy bardziej kreatywni.
Każdy, kto odwiedza szkołę podczas
przerwy zaskoczony jest wszechobecnym hałasem panującym na szkolnych
korytarzach. Natężenia dźwięku zwykle
utrzymuje się w granicach 90 – 110 decybeli, mniej więcej taki hałas wytwarzają
silniki samolotu pasażerskiego, który
podchodzi do lądowania. Dla dzieci
hałas jest czymś zupełnie naturalnym.
Używają większej ekspresji przy wyrażaniu siebie, zarówno przez ruch, gesty,
mimikę, czy głośniejszą rozmowę. Wydaje się, że w niczym im nie przeszkadza.
A jednak …
Hałas to jeden z najsilniejszych
stresorów. Powoduje dolegliwości
układu pokarmowego, nadciśnienie
tętnicze, osłabia funkcjonowanie
systemu odpornościowego, zwiększa
ryzyko wystąpienia chorób sercowo
- naczyniowych. Nadmiar decybeli wywszystkich mieszkańców. Został on
uroczyście wręczony przez przedstawicieli wszystkich jednostek oświatowych
burmistrzowi Piotrowi Iwanusowi.
3. Zapytaliśmy mieszkańców, a szczególnie młodzież i dzieci, jakie mają
oczekiwania w stosunku do władz lokalnych.
4. Opracowaliśmy projekt wspólnego
działania, na rzecz utworzenia na terenie
Czerwieńska miejsca spotkań dla wszystkich mieszkańców, który będzie spełniał
ich oczekiwania.
5. Podpisaliśmy list intencyjny w
sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady
Miejskiej i wstępnie uzyskaliśmy poparcie radnych oraz Przewodniczącego Rady
Miejskiej Leszka Jędrasa.
Jesteśmy bardzo dumni z naszych
uczniów i przedszkolaków, ponieważ
dostrzegli realną możliwość włączenia się w życie społeczno-polityczne
swojej miejscowości. Zrozumieli, że
ich zdanie może się liczyć, że ktoś pyta
ich o nie i że jeżeli wspólnie postanowią coś zrobić, to uzyskają sukces pod
warunkiem że włożą w to pracę i będą
o to dbać.
Anna Lipecka

wołuje rozdrażnienie, zniecierpliwienie,
sprzyja zachowaniom agresywnym, niepokojom i lękom. Przebywanie w hałasie
dezorganizuje, rozprasza. Coraz częściej
uskarżamy się na bóle głowy, złe samopoczucie.
Problem staje się poważny. Wszak
szkoła to nie jedyne źródło hałasu o wysokim natężeniu. Towarzyszy on dzieciom
na ulicach, płynie ze słuchawek przenośnych odtwarzaczy, atakuje z głośno
nastawionych telewizorów.
Wszystkim nam zależy, by szkoła była
wesoła, ale nie hałaśliwa i rozkrzyczana.
Dlatego podjęliśmy w naszej szkole bezwzględną walkę z hałasem, a jedna z klas
przystąpiła do projektu pn. „Żeby zobaczyć i usłyszeć, musisz zamienić hałas
w ciszę”. Do jego realizacji niezbędny był
zakup elektronicznego ucha do pomiaru
hałasu. Dzięki wsparciu sponsora takie
„ucho” znalazło się w naszej szkole
i od tego momentu służy wszystkim
dzieciom.
Elektroniczne ucho pozwala kontrolować natężenie dźwięków podczas
zajęć, kształtować nawyk właściwego

zachowania się. Świeci w trzech kolorach. Jeżeli w klasie jest głośno, zapala
się czerwony kolor, gdy rozmawiamy
spokojnym głosem – zapala się zielony
kolor. Pomarańczowy – informuje, że
zbliżamy się do niebezpiecznej granicy. Reaguje nie tylko na krzyk. Jest
wrażliwe także na szuranie krzesłami,
trzaskanie drzwiami, tupanie, klaskanie,
gwizdanie.
Efekty? W klasie jest zdecydowanie
ciszej. Uczniowie nazwali klasę, w której
ucho zostało zamontowane, „strefą ciszy”
i chętnie spędzają tutaj przerwy. Byłyby
one bardziej przyjazne dla uczniów i nauczycieli, gdyby takie elektroniczne ucha
znalazły się w każdej sali i na każdym
korytarzu.
Iwona Mielczarek
P.s.
Do realizacji projektu „Żeby zobaczyć
i usłyszeć, musisz zmienić hałas w ciszę”
niezbędny był zakup elektronicznego ucha
do pomiaru hałasu.
Dziękujemy firmie INEX Zakład
Przetwórstwa Drobiu s.c. Inga Kaczor,
Leszek Kaczor za zakup tego urządzenia i umożliwienie nam realizacji
projektu.
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Leśniów Wielki i ich goście

radośnie witali Boże Narodzenie
Jarmark bożonarodzeniowy w Leśniowie Wielkim staje się tradycją.
W tym roku oprócz organizatorów, czyli Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim oraz Sołectwa Leśniów Wielki na
czele z Sołtysem Jerzym Majkutem połączyły się we wspólnym działaniu różne
organizacje, także z sąsiadujących miejscowości.
Były z nami: zespół „Gama” z Leśniowa Małego, który pod kierownictwem pani Iwony Klameckiej zaprosił
wszystkich do wspólnego kolędowania,
Paweł Kubaś i Ernest Borowski z Sudołu zaprezentowali orginalny taniec
z ogniem, „aktorzy” z własnej inicjatywy wystawili jasełka. Na jarmarku
zaprezentowały się dzieci z WDK
w Leśniowie Wielkim przygotowane
przez panią Joannę Wójcik oraz pana
Łukasza Lisowskiego, a także uczniowie i przedszkolaki z PSP w Leśniowie
Wielkim, którzy śpiewali pieśni bożonarodzeniowe w różnych językach, dzięki
czemu do wspólnego kolędowania mogli przyłączyć się również goście z niemieckiego Jehserig, wsi partnerskiej
Leśniowa Wielkiego. Czas umilały nam
również Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Leśniowie Wielkim, śpiewając
znane kolędy. Ciekawym wydarzeniem
był również przygotowany przez OSP
w Leśniowie Wielkim pokaz gaszenia
pożaru oraz pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom pożaru.
Wśród straganów z piernikami, ozdobami, grzanym winem, krokietami,
gorącą czekoladą przechadzali się nie
tylko mieszkańcy Leśniowa Wielkiego,
Leśniowa Małego i Sudołu, ale także
z Czerwieńska, Płotów, Zagórza, Trzebul,
Łagowa i Gronowa. Cieszymy się z tak
dużej frekwencji!
Stargany obsługiwały panie nauczycielki z leśniowskiej szkoły i przedszkola
wspólnie z rodzicami swoich uczniów
oraz Panie z kół gospodyń wiejskich.
Jarmark Bożonarodzeniowy był tak
atrakcyjny i barwny, że przyciągnął
„konkurencję”- Panie z zespołu „Gama”
bez zgody organizatorów oferowały
własną loterię fantową, na której sprzedawały przygotowane różne fanty za co
przepraszamy.
Serdeczne podziękowania składamy
sponsorom: Panu Adrianowi Dwojakowi, fundatora trzech tabletów, które
można było wygrać w loterii fantowej
oraz prezesowi firmy Jorge, Panu Andreasowi Gargalisowi. Dzięki otrzymanym

8

nr 282 • 01.2016

U NAS

fajerwerkom mogliśmy hucznie zakończyć jarmark. Podziękowania składamy
również Pani Monice Rosińskiej, Panu
Robertowi Rabiko za zakup niezbędnych materiałów. Nasze przedsięwzięcie
nie udałoby się bez zaangażowania do
pomocy naszych absolwentów, strażaków, mieszkańców, którzy pomagali
przy organizacji oraz bez Pana Alka
Wojtaszewskiego naszego przyjaciela

szkoły. Impreza wprowadziła wszystkich
uczestników w przedświąteczny nastrój,
pełen życzliwości, poczucia jedności
i pojednania. Życzymy aby gościł on jak
najdłużej w naszych sercach. Dziękujemy
wszystkim tym, którzy choćby w najmniejszym stopniu przyczynili się do
organizacji jarmarku! DO ZOBACZENIA
ZA ROK!!!!
Milena Boguszewicz

Góra grosza
Okres świąteczno – noworoczny to czas wielu akcji charytatywnych. Nasze Gimnazjum od lat wspiera inicjatywę Towarzystwa Nasz Dom.
Tak było i podczas tej, XVI już edycji
akcji. Jej celem jest zbieranie funduszy na
pomoc dzieciom wychowującym się poza
własną rodziną. To ważne, by uświadomić
uczniom, że oddając choćby jeden grosz,
można realizować wielkie przedsięwzięcie na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Że to wspólne działanie uczniów,
rodziców, nauczycieli i pracowników
szkoły na rzecz potrzebujących dzieci. I że
można włączyć się w ogólnopolską inicjatywę na rzecz dzieci z opieki zastępczej.

A to 20 tysięcy w Domach Dziecka i 50
tysięcy w rodzinach zastępczych…
Cieszy, że nasza szkolna społeczność nie
przeszła obok tej akcji obojętnie. Zebraliśmy
24714 sztuk monet na kwotę 451,30. Całość
ważyła 49,2 kg. Przesyłkę organizatorom dostarczy Poczta Polska – partner akcji. W szkole
najwięcej, bo 12830 sztuk monet zebrała
klasa I a pod opieką wychowawcy Agnieszki
Kędzi. Samorząd Szkolny serdecznie dziękuje
wszystkim ofiarodawcom!
D. G.

Z życia Gimnazjum
Koniec 2015 roku w czerwieńskim Gimnazjum obfitował w wiele wydarzeń, był
też pełen różnorodnych inicjatyw.
Grudzień to przede wszystkim czas
oczekiwania Święta Bożego Narodzenia.
Tradycją szkoły stało się organizowanie
wigilii klasowych oraz wspólnej wigilii
dla uczniów klas trzecich, pracowników szkoły i zaproszonych gości. Tak
było też i tym
razem. Wspólne świętowanie
rozpoczęliśmy
od montażu
słowno-muzycznego, przygotowanego
przez uczniów
z klasy II c i zespół muzyczny.
Śpiewanie kolęd przeplatano czytaniami, mówiącymi o Bożym Narodzeniu.
Następnie uczniowie klasy pierwszych
i drugich udali się do klas, a uczniowie
klas trzecich spotkali się na stołówce
szkolnej. Wspólna wieczerza wigilijna została także i tutaj wzbogacona o śpiewanie
kolęd w wykonaniu zespołu muzycznego
i uczniów z poszczególnych klas. Cieszyła
nas obecność zaproszonych gości w osobach p. Henryka Góralczyka, p. Danuty
Tomaszewskiej, p. Barbary Marczeni,
p. Pauliny Wybierackiej. Nauczycielom,
rodzicom i wszystkim, którzy okazali pomoc przy organizacji tego dnia w szkole
składam serdeczne podziękowania.
Z ciekawą inicjatywą wyszły samorządy uczniowskie naszego Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcącego im.
Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku. W grudniu 2015 roku złożyły
na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Czerwieńsku p. Leszka Jędrasa wniosek o utworzenie Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Czerwieńsku. W czasie spotkania, które obyło się w bardzo sympatycznej atmosferze, nakreślono wstępnie
kierunki, w którym powinny pójść prace
w tej mierze. Już 30 grudnia 2015 roku
wniosek młodzieży trafił pod obrady Rady
Miejskiej w Czerwieńsku. Został przedstawiony przez jej Przewodniczącego,
który bardzo życzliwie wypowiadał się
o inicjatywie naszych szkolnych społeczności. Z wstępnych zapowiedzi wynika,
że prace nad utworzeniem Młodzieżowej
Rady Gminy, nadaniem jej statutu i ustalenia trybu wyboru członków Rady, mogą
zakończyć się już w czerwcu tego roku.

Byłaby to wspaniała wiadomość, na które
czeka wielu uczniów naszych szkół.
Idea pomocy powinna być bliska
każdemu człowiekowi. W związku z tym
10 stycznia 2016 roku na terenie gimnazjum zorganizowano 24 Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Drzwi naszej
szkoły otworzyły się dla wielu
mieszkańców
gminy, którzy
zechcieli wesprzeć działania
Orkiestry Jurka
Owsiaka. Dziękuję za miłe słowa skierowane przez szefa
sztabu WOŚP p. Dominika Brzezickiego pod adresem moim, pracowników
Gimnazjum i członków Rady Rodziców.
To jednak ja w imieniu swoim i innych
chciałbym podziękować Panu Dominikowi Brzezickiemu, bez którego Orkiestra
w Czerwieńsku pewnie nie zagrałaby,
za Jego inicjatywę, organizację Finału
i wielkie zaangażowanie. To wszystko to
Pana zasługa.
Z niepokojem, podsycanym niepewnością, przyjęliśmy zapowiedzi władz
państwowych dotyczące przyszłości
polskich gimnazjów. 11 listopada 2015
roku nauczyciele Gimnazjum nr 24

w Toruniu zainicjowali akcję „Ratujmy
gimnazja”. Jej celem było przedstawienie
merytorycznych argumentów przeciwko
zapowiadanej likwidacji Gimnazjów oraz
zaprezentowanie propozycji zmian, które
przyczyniłyby się do poprawy jakości
pracy szkół. W akcji wzięło udział 1109
gimnazjów z całej Polski, włączyło się
w nią także gimnazjum czerwieńskie.
Inne natomiast szkoły podjęły decyzje
o zawieszeniu na budynkach transparentów z hasłem „Rząd chce zlikwidować
tę szkołę”. Z podobną prośbą do mnie
wystąpili także nauczyciele Gimnazjum
w Czerwieńsku. Uznałem jednak, że to
konkretnie działanie jest przedwczesne.
Z kolei 30 grudnia 2015 roku Ministerstwo
Edukacji Narodowej zaprosiło wszystkich
zainteresowanych do grupy Ekspertów
Dobrych Zmian w Edukacji. Postanowiłem
skorzystać z danej możliwości i zgłosić
chęć udziału w pracach tej grupy. Liczę,
że w MEN zechcą skorzystać z mojej
wiedzy i doświadczenia, choć mam także
świadomość, że może być to trudne, gdyż
zainteresowanie pracą w grupie wyraziło
już ponad 400 osób. Działania w obronie
gimnazjów sprawiły jednak to, że wśród
społeczeństwa zaczął zmieniać się obraz
i wizerunek tego typu szkół. Do wielu
ludzi dotarło to, że nauczyciele w gimnazjach umieją pracować z młodzieżą w tym
wieku, że problemy wychowawcze nie są
wcale większe od tych, z którymi borykają
się np. szkoły podstawowe, że w gimnazjach dzieje się naprawdę wiele dobrego,
że podejmowane są ciekawe inicjatywy.
Dokładnie tego przykładem jest nasze
czerwieńskie gimnazjum.
Przemysław Góralczyk

Pracownicy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku serdecznie dziękują
wszystkim rodzicom naszych uczniów, absolwentom, nauczycielom z zaprzyjaźnionych szkół oraz mieszkańcom naszej gminy za tak liczne poparcie ogólnopolskiej
akcji „Ratujmy Gimnazja”. Dziękujemy, że zawsze możemy na Państwa liczyć!
Dyrektor i pracownicy Gimnazjum w Czerwieńsku
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Mikołajowe czapki rozdane
Choć na dworze oznak zimy było brak
i jakoś trudno było poczuć świąteczną
atmosferę, nauczyciele języków obcych
z Gimnazjum w Czerwieńsku postanowili
to zmienić. Zwykły wtorek 15 grudnia
2015r. stał się niezwykły dzięki „Konkursowi Piosenki Obcojęzycznej o Czapkę
Świętego Mikołaja”.
Konkurs został zorganizowany w ramach zbliżających się Świąt oraz Europejskiego Dnia Języków Obcych.
Szkolny korytarz został przystrojony
flagami krajów Unii Europejskiej, na
scenie stanęła choinka, w tle szalony

Perczyńska, pani Sylwia BieżańskaJędroszkowiak i pan Stanisław Zimniewicz. Z każdym kolejnym występem
atmosfera Świąt była coraz bardziej
wyczuwalna. Po wysłuchaniu utworu
„Let it snow”, wszyscy byli przekonani,
że zaraz spadnie śnieg, po „Jingle bells”
widownia siedziała w saniach i zjeżdżała
z górki, a kolęda „Holy night” przeniosła
wszystkich do nieba…
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło
po 5 godzinie lekcyjnej. Na zwycięzców
czekały nagrody rzeczowe ufundowane
przez Radę Rodziców m.in. ekskluzywne
nakrycia głowy Świętego M. Werdykt był
następujący. Laureatką głównej nagrody
w kategorii solista została Roksana
Czerniec z klasy 3d. Nagroda publicz-

Mikołaj grający na gitarze, a uczniowie
klasy Ib raczyli wszystkich słodkościami
w mini kawiarence. Do konkursu zgłosiły się 4 solistki oraz 6 zespołów wokalnych. Zmagania konkursowe oceniało
żywiołowe jury w składzie: pani Beata

ności oraz tytuł laureatek w kategorii
zespół powędrował do uczennic z klasy
3b - Jessici Kluj, Natalii Hirko, Sylwii
Masłowskiej, Korneli Szczepaniak,
Patrycji Kotowskiej i Jessici Greguły.
Zaś nagrodę specjalną jury uzyskała

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej o Czapkę Świętego Mikołaja został rozstrzygnięty.

Świąteczna
Paczka

Szkolne Koło Wolontariatu z Gimnazjum w Czerwieńsku również w tym roku
szkolnym wzięło udział w akcji „Świąteczna Paczka”. Rodzice, uczniowie,
nauczyciel, pracownicy szkoły zebrali w
prezencie dla rodziny w trudnej sytuacji
życiowej wiele produktów, począwszy od
artykułów spożywczych, poprzez zabawki
a także rowery. Tym samym kolejny raz
społeczność szkolna mogła pomóc innym.
Zbierając od każdego małą część stworzyliśmy pokaźny prezent. Dziękujemy
wszystkim darczyńcom!
Szkolne Koło Wolontariatu
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Kornelia Wierucka z klasy 3d. Warto
dodać, iż zwycięzców charakteryzowało

jedno - niesamowity, niewyobrażalny
i niezaprzeczalny TALENT. Serdecznie
dziękujemy i gratulujemy WSZYSTKIM
uczestnikom konkursu!
Nauczyciele języków obcych

Rada Miejska uchwaliła
budżet na 2016
W przedostatnim dniu starego roku Rada
Miejska uchwaliła budżet gminy na
2016 r. Zaplanowano dochody budżetu
w wysokości 36 mln 328 tys. 974 zł.
Wydatki natomiast to 36 mln 582 tys.
780 zł. Oznacza to, ze zaplanowano deficyt budżetu na poziomie 253 tys 806
zł. Zgodnie z przyjęta uchwałą źródłem
pokrycia tego deficytu będą przychody
z pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Na stronie internetowej gminy opublikowany jest pełny tekst uchwały budżetowej z wszystkimi szczegółowymi
danymi i każdy z mieszkańców, jeśli
zainteresowany jest uzyskaniem precyzyjnych informacji na ten temat, tam
właśnie znajdzie potrzebne informacje.
Większość z nas jednak nie ma czasu na
zagłębianie się w matematyczne zawiłości
i po prostu chciałoby się dowiedzieć, na
co w tym nowym roku możemy liczyć,
co zostanie zrobione, jakie działania podejmie samorząd za zaplanowane w tym
zatwierdzonym przez Radę planie budżetowym na bieżący rok.
Lwią część wydatków gminy w tym
roku (29.356.583,57 zł) stanowić będą
tzw. wydatki bieżące, które zostały zaplanowane w budżecie w wysokości niezbędnej do należytego wykonania zadań własnych Gminy. W większości przypadków
wysokość wydatków szacowano na poziomie wydatków poniesionych w roku 2015
z uwzględnieniem planowanego wzrostu
kosztów przyjętego w wysokości średnio
do 1,7 % dla towarów i usług oraz wzrostu płac i pochodnych dla pracowników
administracyjnych o średnio 1,7 % oraz
możliwości budżetowych na sfinansowanie zadań. Ta część wydatków w budżecie
gminy obejmuje m. in. wydatki jednostek
budżetowych, wydatki na dotacje na
zadania bieżące, wydatki na świadczenia
na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków
zewnętrznych oraz wydatki na obsługę
długu publicznego.
Pewnie wielu z nas interesuje, na co
możemy liczyć w tym roku po zapewnieniu środków na bieżącą działalność
wszystkich gminnych instytucji, jak np.
oświata, opieka społeczna, bezpieczeń-

stwo, gospodarka komunalna itp.
Samorząd planuje w tym roku wydać
na różnego rodzaju inwestycje majątkowe objęte limitem wydatków wieloletnich ujętych w przedsięwzięciach
Wieloletniej Prognozy Finansowej, kwotę
4.484.968,50 zł, a 587.770,00 zł na nowo
rozpoczynane przedsięwzięcia wieloletnie
ujęte w WPF.
I tak w tej grupie kosztów wydamy:
• 1.355.295,00 zł - na budowę infrastruktury rowerowej w ramach strategii
niskoemisyjnych na terenach miejskich
(inwestycja planowana w ramach nowego
programowania RPO 2014-2020),
• 1.316.589,00 zł – na termomodernizację i oświetlenie w ramach zarządzania
energią i wykorzystania odnawialnych
źródeł energii (inwestycja planowana
w ramach nowego programowania RPO
2014-2020),
• 352.942,00 zł - na renowację parków
i terenów zielonych (inwestycja planowana w ramach nowego programowania
RPO 2014-2020),
• 587.770,00 zł – na modernizację drogi
gminnej na odcinku od skrzyżowania
z drogą wojewódzką nr 279 do oczyszczalni ścieków „Łącza” w obrębie wsi
Łężyca”,
• 253.380,00 zł – na realizację projektu
Rozwój społeczeństwa informacyjnego
(inwestycja planowana w ramach nowego
programowania RPO 2014-2020),
• 90.000,00 zł – na budowę domów
przedpogrzebowych w Nietkowie i Nietkowicach,
• 528.992,50 zł – na budowę sali sportowej
przy PSP im. J. Korczaka w Czerwieńsku
W ramach nowych jednorocznych
wydatków majątkowych Rada Miejska
uchwaliła limit wydatków w wysokości
2.741.227,93 zł.
Z tych środków przeznaczono m.in.:
• 128.417,93 zł - na wydatki majątkowe
realizowane ze środków Funduszy Sołeckich,
• 61.264,00 zł - na dotacje celowe dla
innych jednostek sektora finansów publicznych,
• 1.435.052,00 zł - na budowę i modernizacje dróg gminnych (w tym modernizacja ul. Strumykowej w Płotach),
• 230.700,00 zł – na dokumentacje projektowe, w tym m.in. projekt budowlany
oczyszczalni ścieków Bródki,

• 70.000,00 zł - na modernizację pomieszczeń w budynku Urzędu,
• 27.000,00 zł - na przebudowę instalacji
hydrantowej w PSP w Czerwieńsku ,
• 18.000,00 zł na utworzenie przegród przeciwpożarowych w Gimnazjum
w Czerwieńsku,
• 160.000,00 zł budowa oświetlenia ulicznego (Laski, Będów),
• 415.297,00 zł budowa budynku szatniowo-socjalnego przy boisku sportowym
w Płotach,
• 256.000,00 zł budowa placów zabaw
i siłowni plenerowych (w tym udział
środków funduszy sołeckich w wysokości
60.503,00 zł.).
W uzasadnieniu uchwały budżetowej
p. skarbnik Urszula Napierała napisała:
„Ograniczenia ustawowe określające
indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia
przy utrzymujących się wysokich wydatkach
bieżących na zadania własne w sposób
oczywisty ograniczają możliwości finansowe gminy, w tym również w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Znakomita
większość wydatków majątkowych planowana do realizacji od roku 2016 opiera się
na montażu finansowym przy współudziale
środków bezzwrotnych, w tym z budżetu
środków europejskich nowej perspektywy
2014- 2020. Ponadto od roku 2015 planuje się do realizacji inwestycje wieloletnie
związane z szeroko pojętą efektywnością
energetyczną – np. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz promowanie
strategii niskoemisyjnych szczególnie dla
obszarów miejskich, które w perspektywie
najbliższych 3-5 lat obniżą koszty bieżące
utrzymania substancji komunalnej”.
Wynika z tego, że przyjęty przez samorząd plan finansowy na bieżący rok
budżetowy został tak skonstruowany, aby
przede wszystkim zapewnić środki na
właściwe funkcjonowanie gminy i obsługę
zobowiązań wynikających z realizowanych
w poprzednich latach wielkich projektów
modernizacyjnych. Myślę, że podobnie jak
w latach ubiegłych, władze samorządowe
równie skutecznie sięgną po pozabudżetowe środki finansowe, jakie znajdą się do
dyspozycji samorządów w nowej perspektywie UE. Akurat w wyścigu po dotacje na
przeróżne europejskie programy rozwojowe
nasza gmina należy do szczególnie aktywnych zawodników. Oby tak dalej...
Andrzej Sibilski
nr 282 • 01.2016

U NAS

11

Wieści
z ratusza

Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Czerwieńsk
Informujemy, że w dniu 5 sierpnia 2015 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej (Dz.U.poz.1255). Zgodnie z ustawą
Powiat od dnia 01 stycznia 2016 r. będzie realizował zadanie
zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ – lokal
przy ulicy Zielonogórskiej 2 ( II piętro)-Budynek Przychodni
Zdrowia w Czerwieńsku
Harmonogram udzielanych nieodpłatnych porad prawnych :
Poniedziałek
od godz. 8,00 do godz. 12,00
Wtorek
od godz. 13,00 do godz. 17,00
Środa
od godz. 8,00 do godz. 12,00
Czwartek
od godz. 13,00 do godz. 17,00
Piątek
od godz. 8,00 do godz. 12,00
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Zasady udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej:
1. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.
2. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest według
kolejności zgłoszeń. Z ważnych powodów osoba udzielająca
nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić inną kolejność.
3. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może
zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.
4. Radca prawny lub adwokat może z ważnych powodów
odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując
osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy
oprawnej na obszarze powiatu.
5. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie
prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu
sądowo administracyjnym;
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądo-

wych lub ustanowienie pełnomocnika
z urzędu w postępowaniu sądowym lub
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika
patentowego w postępowaniu sądowo
administracyjnym.
6. Nieodpłatna pomoc prawna nie
obejmuje spraw:
- podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- z zakresu prawa celnego, dewizowego
i handlowego;
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
7. Osoba udzielająca nieodpłatnej
pomocy prawnej dokumentuje każdy
przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej poprzez wypełnienie karty
nieodpłatnej pomocy prawnej, w której
zamieszcza się dane dotyczące:
- formy udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy
prawnej;
- dziedziny prawa, z której udzielono
nieodpłatnej pomocy prawnej;
- formy udzielonej nieodpłatnej pomocy
prawnej;
- czasu poświęconego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej.
8. Za zgodą osoby uprawnionej, osoba
udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może zawrzeć w wyżej wskazanej
karcie dane zbiorcze osoby uprawnionej
dotyczące:
- wieku;
- płci;
- wykształcenia;
- średniego miesięcznego dochodu;
- liczby członków gospodarstwa domowego;
- miejsca zamieszkania;
- posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Odmowa ujawnienia tych
danych nie stanowi podstawy odmowy
udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
****
Osoby uprawnione do otrzymania
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
sposób wykazania uprawnienia:
1. Osoba, której przyznano świadczenie z pomocy społecznej w okresie 12
miesięcy poprzedzających zwrócenie się
o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej
i wobec której w tym okresie nie wydano
decyzji o zwrocie nienależnie pobranego
świadczenia
- przedkłada oryginał albo odpis decyzji
o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu
świadczenia, o którym mowa w art. 106
ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej;
- składa pisemnie oświadczenie nr 2 o braku wydania decyzji o zwrocie nienależnie
pobranego świadczenia.
2. Osoba posiadająca ważną Kartę Dużej Rodziny  przedkłada ważną Kartę Dużej
Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
3. Osoba, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia
24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego  przedkłada zaświadczenie, o którym
mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego.
4. Osoba posiadająca ważną legitymację weterana albo legitymację weterana
poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach
działań poza granicami państwa

- przedkłada ważną legitymację weterana
albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia
19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań
poza granicami państwa. 5. Osoba,
która nie ukończyła 26 lat  przedkłada
dokument tożsamości. 6. Osoba, która
ukończyła 65 lat - przedkłada dokument
tożsamości.
7. Osoba, która w wyniku wystąpienia
klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej
lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty
- składa oświadczenie nr 1 o wystąpieniu klęski żywiołowej, katastrofy
naturalnej lub awarii technicznej.
Osoby wskazane w punktach 1-6 wymagające niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, które z uwagi
na sytuację kryzysową lub zdarzenie
losowe nie są w stanie przedstawić
wskazanych dokumentów, składają
oświadczenie nr 3.

Zawiadomienie
Burmistrza Czerwieńska
Zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce
nieruchomościami Burmistrz Czerwieńska podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni
tj. od 05 stycznia 2016 r. do dnia 26 stycznia 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
ul. Rynek 25, na tablicy ogłoszeń we wsi
Wysokie, a także na stronie internetowej
Urzędu i www.bip.czerwiensk.pl.
- obręb wsi Wysokie działka niezabudowana, rolna oznaczona numerem 142
o powierzchni 0,4737 ha.
JB

Dziękujemy

obiecujemy, że podczas tegorocznych Dni
Czerwieńska raz jeszcze będzie okazja do
spotkania tych wszystkich, którzy przez
to ćwierćwiecze aktywnie uczestniczyli
w tworzeniu „U nas” i wtedy będziemy
mogli nie tylko powspominać minione
lata, podziękować wszystkim za pomoc
w redagowaniu miesięcznika, ale także
otworzyć się na nowe pomysły i działania
w przyszłości.
Raz jeszcze bardzo dziękuję.
Andrzej Sibilski

Miłym dla redakcji akcentem rozpoczęła się ostatnia w minionym roku sesja
Rady Miejskiej, ponieważ otrzymaliśmy
z rąk p. Przewodniczącego Rady piękne
grawertony upamiętniające jubileusz 25
lecia naszego gminnego miesięcznika.
Serdecznie dziękuję za to wyróżnienie
tak w imieniu redakcji jak i wszystkich
tych, którzy zamieszczają
na naszych łamach swoje artykuły, dzieląc się z
mieszkańcami tym, co dla
nich ważne, ciekawe i warte
upamiętnienia. Jesteśmy
dumni, że „U nas” towarzyszy naszemu gminnemu
życiu, dokumentując jego
historię od początku odrodzonego samorządu III RP.
Dziękując za to wyróżnienie
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a tym samym zadbali o to, by słowo Tradycja nabrało odpowiednich kształtów
w sercach Dzieci bardzo dziękujemy .

redaguje:
mgr Beata Frąckiewicz

Finał Turnieju „Bezpieczna Zerówka”
10 grudnia w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. odbył się
finał wojewódzki IX edycji Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczna Zerówka”. Nasze
przedszkole reprezentowały dzieci z gr. V
w składzie: Marysia Rutkowska, Oskar
Szczepaniak, Patryk Seweryn.
Dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom zdobyły I miejsce.

Świątecznie...
„Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to,
czym się żyło: i zwyczaje, i święta rodzinne.
I dom pełen wspomnień”.
Antoine de Saint-Exupéry
Za nami kolejne Boże Narodzenie.
Według wielu, najpiękniejsze i najbardziej nastrojowe święta. W domach
dominowała przedświąteczna krzątanina,
a i w przedszkolu nikomu się nie nudziło.
Kolorowa choinka, dźwięki pastorałek,
malowanie, wycinanie, ozdabianie.
Wreszcie wspólne świętowanie przy
wigilijnym stole poprzedzone występem
najstarszych przedszkolaków. Tradycyjne
Jasełka to przecież nasza historia i nasza

religia, nasze Boże Narodzenie. Właśnie
w takim podniosłym nastroju upłynął miło
grudniowy czas. Czas szczerych życzeń,
dzielenia się opłatkiem, radości podczas
spożywania wigilijnych potraw.
Niech Boże Narodzenie trwa w naszych sercach przez cały Nowy Rok.
Niech ta aura nie zniknie podczas powrotu do codziennych zajęć. Starajmy
się każdego dnia, choćby skromnym
gestem czy ciepłym słowem, dawać
dowód na to, jak bardzo zależy nam na
najbliższych i na tych, których codziennie spotykamy.
Wszelkiej pomyślności, dobrego samopoczucia i zwykłej, ludzkiej radości
w 2016 roku!
Pracownicy
Przedszkola w Czerwieńsku

Bezpieczne wędrówki
od grosika do złotówki
Zwycięzcy otrzymali dyplomy najmłodszych ekspertów ds. bezpieczeństwa
i cenne nagrody rzeczowe dla siebie oraz
dla przedszkola.
Serdecznie gratulujemy !!!
Warsztaty świąteczne
Grudzień to miesiąc w którym z każdym dniem stajemy się coraz lepsi, milsi,
radośniejsi… coraz częściej znajdujemy
czas dla naszych bliskich i chętnie go
z nimi spędzamy. Atmosfera zbliżających
się świąt działa na nas w magiczny sposób. W naszym przedszkolu tradycyjnie
atmosferę Bożego Narodzenia pomogły
nam stworzyć kochane Babcie i wspaniali Rodzice, którzy w odpowiedzi na
zaproszenie Dzieci przybyli na świąteczne
warsztaty. Jak zwykle unosił się zapach
pieczonych pierników, a z sal słychać było
gwarne rozmowy, dźwięki kolęd i radosny
śmiech, które towarzyszyły nam podczas
ubierania choinek i robienia pięknych
ozdób świątecznych.
Świąteczne pierniczki i ozdoby wykonane przez Dzieci, ich Babcie i Rodziców
z pewnością zawisły na niejednej choince
oraz były ozdobą wigilijnych stołów.
Wszystkim, którzy razem z nami
tworzyli niepowtarzalną atmosferę świąt
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Edukacja wczesnoszkolna to okres, który
ma ogromne znaczenie dla rozwoju dzieci. Zdobyta w tym czasie wiedza i nabyte
umiejętności stanowią bazę do dalszej
nauki. Zgłębianie wiedzy finansowej
powinno odbywać się przez całe życie,
a rozpoczynać jak najwcześniej, zgodnie
z przysłowiem „Czym skorupka za młodu
nasiąknie, tym na starość trąci”.
Z przyjemnością przypominamy, że
nasza szkoła realizuje projekt „Bezpieczne
wędrówki od grosika do złotówki”, który
trwał 10 miesięcy. Celem przedsięwzięcia było przybliżenie tematyki z zakresu
finansów oraz bezpiecznego zachowania
w różnych sytuacjach życia codziennego
i w sytuacjach nadzwyczajnych.
W trakcie galaktycznej podróży
uczniowie odwiedzili następujące plane-

ty: Grosik, Portfelik, Skarbonka, Zabawka, Parasol i Złotówka.
Obecnie zmagania z Grosikiem kończy
klasa III. Podczas spotkania, na które zaproszona została Pani Dyrektor Renata Strzelecka oraz Rodzice nastąpiło podsumowanie
działań podjętych w trakcie trwania projektu.
Uroczystość rozpoczęła się programem artystycznym przygotowanym przez uczniów
klasy trzeciej. W dalszej części spotkania
odbyły się konkursy, w których uczniowie
wykazali się wiedzą i umiejętnościami nabytymi w trakcie galaktycznej podróży.
Podczas wykonywania różnorodnych
zadań dzieciom towarzyszyły ogromne
emocje. Na szczęście wszyscy byli świetnie przygotowani.
Na zakończenie wręczono drobne
upominki i nagrody dla dzieci.
Lucyna Gwardiak

Wieści z hali
Hala Sportowa „Lubuszanka” była organizatorem XII Turnieju Gwiazdkowego „Lubuszanka UKP Cup 2015” w halowej
piłce nożnej dla chłopców. 19 grudnia na parkiecie rywalizowało
osiem drużyn. I miejsce wywalczył UKP I Zielona Góra, II-gie
– Promień Żary, III-cie – Carina Gubin, IV-te – Arka Nowa Sól,
V-te – UKP II Zielona Góra, VI-te – Chrobry Głogów, VII-me –

Miłośnicy biegania też mieli okazję oddawać się swej
pasji. W XIIII Półmaratonie Świętych Mikołajów, 6 grudnia
w Toruniu, Michał Kowalski uzyskał czas 1:44:49 a Dorota
Szymkowiak 2:21:58. Natomiast w I Charytatywnym Biegu
Dobrych Mikołajów (też 6 grudnia, 10 km w Zielonej Górze), wśród trzech setek zawodników, pobiegli Agnieszka
Woch, Krzysztof Filar i Bolesław Brzeziński (najstarszy
uczestnik biegu).
Zaprzyjaźniony Rothenburg nad Nysą był organizatorem
imprezy biegowej. 26 grudnia, na jednej z tras (12 km) w

Orzeł Międzyrzecz i VIII-me – Piast Czerwieńsk. Najlepszym
zawodnikiem okazał się Sebastian Lucyk, najlepszym bramkarzem – Bartłomiej Madeja a najlepszym strzelcem – Kamil
Antosiak.

2Speckweglauf rywalizowali (i reprezentowali naszą gminę)
Arkadiusz Przymuszała, Lubomir Rotko, Dorota Szymkowiak i Michał Kowalski.
D. Grześkowiak

Dla miłośników piłki nożnej bardzo ważny jest 1 stycznia –
sylwestrowy mecz zawsze przynosi pierwszą bramkę w roku.
Wzorem krakowskich piłkarzy, którzy pierwsi to zaczęli, na
Stadionie Miejskim m. Romana Winnickiego, już po raz 35ty (!) stkali się piłkarscy zapaleńcy. A w tym roku „złote buty”
przypadły Darkowi Rotko, autorowi pierwszego gola Anno
Domini 2016.
14, 15 i 17 stycznia to Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej – wyniki podamy w następnym numerze. Z kolei 6 lutego zostanie rozegrany XIII Turniej
Piłki Siatkowej im. Wiesława Kwaśniewskiego o Puchar Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk. A
13 lutego rywalizować będzie młodzież w Turnieju halowej Piłki
Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Sportu.
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Czerwieńsk

Nietków

