III Gminny

patrz str.: 6

konkurs talentów

w styczniu
01.01. – mieszkańcy Gminy Czerwieńsk powitali Nowy
Rok 2016. Tradycyjnie, kilka minut po północy, przed czerwieńskim ratuszem życzenia noworoczne złożył mieszkańcom
Gminy Burmistrz Piotr Iwanus.
03.01. – był najchłodniejszym dniem stycznia. W Czerwieńsku o godz. 7.00 na termometrach odnotowano (- 15oC).
08.01. – w Czerwieńsku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu Sportowego „Piast”
Czerwieńsk. Podczas zebrania udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu, oraz wybrano nowe władze na
kolejną, czteroletnią kadencję. W składzie Zarządu znalazło się
pięcioro działaczy (poprzedni Zarząd liczył 9 osób): Waldemar
Dwornicki, Andrzej Nawrocki, Krzysztof Śnieżko, Damian
Świniarek i Zygmunt Świniarek. Zgodnie ze statutem, Zarząd
wybrał Prezesa Klubu, którym został ponownie Waldemar
Dwornicki.
10.01. – w Czerwieńsku i w Nietkowie zagrała Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podczas tegorocznego finału
wolontariusze zebrali rekordową ilość pieniędzy – w Czerwieńsku było to 24 097,12 zł, natomiast w Nietkowie 3 365,50 zł.
Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup urządzeń
medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.
11.01. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus
spotkał się z Burmistrzem Sulechowa Ignacym Odważnym.
Tematem spotkania była przyszłość Gimnazjum w Pomorsku,
do którego uczęszczają min. uczniowie z zaodrzańskiej części
naszej gminy, a które to Gmina Sulechów planuje zlikwidować
z końcem tego roku szkolnego.
11.01. – w Czerwieńsku obradowała Gminna Rada Sportu.
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
12.01. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad Komisji było
min.: wypracowanie sprawozdania komisji za 2015 rok; informacja nt. planowanych przedsięwzięć kulturalnych w 2016 r.;
wypracowanie opinii do projektów uchwał; sprawy bieżące.
14.01. – Burmistrz Piotr Iwanus został odznaczony przez
Prezydenta RP Andrzeja Dudę Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim,
podczas spotkania noworocznego, na które Wojewoda Lubuski
Władysław Dajczak zaprosił lubuskich samorządowców oraz
przedstawicieli administracji zespolonej.
15.01. – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku było
organizatorem przedsięwzięcia pt. „Dzień Niebieski”.
15.01. – przed ratuszem w Czerwieńsku, już po raz 4, kolędowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku. Do wspólnego śpiewania włączyły się również
dzieci z przedszkola oraz uczniowie z gimnazjum i liceum
ogólnokształcącego w Czerwieńsku. Oprócz najpiękniejszych
polskich kolęd usłyszeliśmy kolędę niemiecką, angielską, oraz
hiszpańską i amerykańską piosenkę świąteczną. Noworoczne
życzenia złożył kolędnikom Burmistrz Piotr Iwanus.
18.01. – Burmistrz Piotr Iwanus gościł w ratuszu proboszczów wszystkich parafii z terenu Gminy Czerwieńsk.
20.01. – w Czerwieńsku odbyło się spotkanie lekarzy
rodzinnych z Burmistrzem Piotrem Iwanusem. Tematem
spotkania była adaptacja nieczynnej dziś kotłowni osiedlowej
przy ul. Zielonogórskiej na Gminne Centrum Rehabilitacji.
Inwestycja miałaby powstać w ramach partnerstwa prywatno-publicznego.
25.01. – w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego
w Zielonej Górze odbyło się sympozjum pt. Możliwości
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rozwojowe lubuskich gmin w nowej perspektywie RPO 2020.
W jego trakcie przedstawiono także wyniki analizy potencjału
inwestycyjnego i eksportowego regionu w aspekcie rozwoju
gospodarczego gmin i przedsiębiorstw z terenu województwa lubuskiego. W sympozjum uczestniczył Burmistrz Piotr
Iwanus.
25.01. – w czerwieńskim ratuszu odbył się zjazd gminnych
jednostek OSP.
26.01. – w Nietkowie odbyła się uroczystość przekazania 3
zestawów komputerowych od firmy STIMO Niedzielski Sp.
J. dla Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Darowizna
ma być początkiem wyposażania pracowni multimedialnej,
która powstaje w Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie.
W uroczystości wzięli udział Burmistrz Piotr Iwanus,
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras oraz radni
i mieszkańcy Nietkowa.
27.01. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad
Komisji było min.: analiza zmian studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk; przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za
rok 2015; wypracowanie opinii do projektów uchwał; sprawy
bieżące.
27.01. – w Urzędzie Gminy Świdnica odbyło się spotkanie
poświęcone budowie ścieżek rowerowych, które mają powstać w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
28.01. - delegacja Gminy Czerwieńsk udała się z roboczą
wizytą do partnerskiej miejscowości Klietz, położonej w Saksonii – Anhalt (Niemcy). W składzie delegacji znaleźli się:
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Czerwieńsku Danuta Tomaszewska, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Nietkowie Beata Kłos-Wygas, radna Rady
Miejskiej w Czerwieńsku Ewa Wójtowicz oraz pracownik
UGiM w Czerwieńsku Tomasz Zbieski. Tematem spotkania
była kontynuacja współpracy partnerskiej oraz omówienie
i zatwierdzenie planów na rok 2016. Efektem spotkania będzie
tygodniowy obóz w Czerwieńsku, w którym weźmie udział
15-osobowa grupa dzieci ze szkół w Klietz i Nietkowie. Koszty
pobytu zostaną dofinansowane ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
29.01. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad Komisji było min.: informacja na temat analizy
poniesionych w 2015 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń;
wypracowanie opinii do projektów uchwał; sprawozdanie
z pracy Komisji za 2015 rok; sprawy bieżące.
29.01. – w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie odbyło się posiedzenie Zarządu oraz Komisji
Rewizyjnej Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.
Spotkanie było okazją do podsumowania działań Zrzeszenia w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, w tym min. zakresu
i przebiegu prac nad ankietyzacją dotyczącą proponowanych
przez rząd zmian w oświacie (kosztów, jakie poniosą gminy
w związku z cofnięciem obowiązku szkolnego dla dzieci
sześcioletnich), która realizowana jest we współpracy ze
Związkiem Gmin Lubelszczyzny. W posiedzeniu uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
Wydawca miesięcznika:
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Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
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skład i druk: Fabryka Reklamy Sandmedia tel. 68 45 35 700
Materiały do składu przyjęto 12.02.2016 r., do druku przekazano 15.02.2016 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Witam Panie
burmistrzu, rozmawiamy jeszcze przed
uchwaleniem ustawy tytułowanej przez
rząd jako „Program Rodzina 500+”,
ale prawdopodobnie zanim „U nas”
traﬁ do rąk czytelników stanie się ona
faktem. Kiedy to się stanie, jak zwykle
jej realizacja spadnie na barki samorządów. Już słychać w TV wypowiedzi
przedstawicieli tego szczebla władzy, że
nie będzie to łatwe zadanie. Jak nasza
gmina jest przygotowana na realizację
tej ustawy?
Piotr Iwanus: Jak Pan zauważył
dziś jeszcze nie znamy ostatecznego
kształtu tego dokumentu. Być może nastąpią jeszcze przed uchwaleniem jakieś
znaczące korekty, bo na razie więcej
jest znaków zapytania niż konkretnych
i jednoznacznych odpowiedzi. Skala
tego przedsięwzięcia jest ogromna, a pośpiech jaki towarzyszy jej procedowaniu
na pewno nie pomaga wszystkiego należycie przemyśleć, ale cóż zobaczymy.
Jeśli chodzi o nasze przygotowania to
oczywiście na tym etapie próbujemy to
wstępnie policzyć, kierując się oczywiście przedstawianymi przez rząd propozycjami, a nie obowiązującą ustawą,
której jeszcze nie ma. Z naszym wyliczeń
wynika, że w naszej gminie dzieci do 18
roku życia jest obecnie 1995 , natomiast
rodzin z jednym dzieckiem 703. Gdyby
ustawa weszła w życie w planowanym
kształcie to od 1 kwietnia 2016 łączna
liczba wypłacanych świadczeń wyniesie
1561. W tym oczywiście są dzieci z rodzin, w których kryterium dochodowe
pozwala na świadczenie już na pierwsze
dziecko.
A.S.: Jak te ilości przekładają się
na konkretne wydatki i jak gmina sobie
z tym zamierza poradzić?
P.I.: Przy tych założeniach ilościowych kwota wypłacanych świadczeń
wyniesie miesięcznie 780 tys 500 zł
co jeszcze w tym roku budżetowym
(9 miesięcy licząc od kwietnia) da kwotę
7 mln 24 tysięcy 500 zł. To kwota
ogromna, zważywszy, że cały budżet gminy na ten rok wynosi ok.
36 mln.

Ustawodawca przewiduje na obsługę tego zadania środki w kwocie 2%
wydatkowanych kwot. Obsługa i rozliczanie tego programu wymagać będzie
zatrudnienia dodatkowych osób.
A.S.: Jak Pan sądzi, czy z punktu
widzenia przedstawiciela samorządu, czy
ten program, to dobrze zainwestowane
pieniądze? Przyniesie on spodziewany
efekt demograﬁczny?
P.I.: Nie jest łatwo odpowiedzieć na
te pytania. Słowo inwestycja zawsze
kojarzy się z pożytkiem, jaki przyniesie poniesienie kosztu. Na początku
ten program podniesie wpływy do
domowych budżetów wielu rodzin.
W niektórych przypadkach w sposób
niezwykle znaczący. Mam jednak
wątpliwości, czy przełoży się on na
wzrost demograficzny. Boję się, że nie.
Wydaje mi się, że na poziom dzietności
większy wpływ ma tworzenie miejsc
pracy, rozbudowa placówek opiekuńczo-wychowawczych, przedszkoli,
żłobków itp. Generalnie tworzenie
warunków do łatwiejszego życia,
przyjaznego otoczenia, a nie tylko
wypłacanie ludziom zasiłków finansowych. Najlepiej, gdyby państwo było
stać i na te świadczenia i na tworzenie
przyjaznych warunków pracy i życia,
ale pieniędzy nie da się wyczarować
– trzeba je zarobić. Obciążenia podatkowe też mają swoją granicę.
Ale cóż, to są decyzje polityczne i one
do kompetencji burmistrza nie należą. Jak
zwykle czas pokaże czy ten program się
sprawdzi.
A.S.: Panie burmistrzu, skoro już
mówimy o wpływie projektów rządowych na funkcjonowanie gminy, to
proszę powiedzieć jak poradzimy sobie
ze zmianami w rekrutacji do szkół dzieci
sześcioletnich?
P.I.: Ta ustawa powoduje spore zamieszanie w organizacji nauczania. Od
trzech lat bowiem wdrażamy system,
w którym edukacja wczesnoszkolna
dotyczy sześciolatków. Zarówno nasze
placówki, jak i kadra pedagogiczna
przygotowane są do takiego systemu

kształcenia. Tymczasem atmosfera
stworzona przez media i lobby rodziców, których symbolem jest małżeństwo
p. Elbanowskich i ich portal ratujmaluchy.pl spowodowała, że wielu rodziców
postanowiło nie puszczać do szkoły
swoich 6-letnich pociech. Dla przykładu do PSP w Czerwieńsku rodzice
zaledwie dziewięciorga sześciolatków
zadeklarowali chęć skierowania ich do
szkoły. Oznacza to, że nie da się sformować nawet jednej klasy. Konsekwencje
są takie, że gdyby sześciolatki miały
pozostać w przedszkolach to w przyszłym roku zabraknie miejsc dla dzieci
3-letnich. Na to nie możemy sobie pozwolić. Prawdopodobnie trzeba będzie
wtedy oddziały przedszkolne sześciolatków i tak utworzyć w oparciu o bazę
lokalową szkół. Naprawdę zachęcam
rodziców do głębokiego przemyślenia
tej decyzji i zapisywanie sześciolatków
do szkoły. Na pewno nie przyniesie to
im szkody. Szkoły i kadra pedagogiczna
zapewnią im właściwy poziom edukacji,
dostosowany do ich wieku.
A.S.: Na koniec chciałbym zapytać
o inne tzw. bieżące sprawy. Nad czym
aktualnie pracuje samorząd?
P.I.: Na finiszu jest projekt współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, dotyczący strategii
rozwoju gmin nadodrzańskich. 10 lutego Rada Miejska zatwierdziła zmiany
w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania gminy i niebawem
na tej podstawie powstaną miejscowe
plany zagospodarowania Czerwieńska, Nietkowa, Lasek, Dobrzęcina,
Będowa, Nietkowic i Bródek. Plany
zostaną wyłożone mieszkańcom do
wglądu z prośbą o zgłaszanie do nich
uwag. Zachęcam do zapoznania się
z tymi dokumentami, aby sprawdzić
jakie tereny przeznacza się na jakie
potrzeby. Przygotowujemy również
dokumentację konieczną do realizacji
projektu termomodernizacji 12 obiektów użyteczności publicznej (audyty
energetyczne, dokumentacje budowlane itp.) tak, by do czerwca wniosek był
gotowy.W czerwcu również kończy się
tzw. czas trwałości projektu zbiornika
retencyjnego, co umożliwi nam przejęcie obiektu w użytkowanie, a co za
tym idzie zagospodarowanie terenów
wokół, ale szerzej może porozmawiamy o tym na wiosnę.
A.S. : Dziękuję za rozmowę.
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RODZINA 500 PLUS
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku informuje, że skończyły się konsultacje
na temat ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci potocznie nazywanej
PROGRAMEM 500+. Obsługą zadania w zakresie wypłat świadczeń w gminie
Czerwieńsk będzie się zajmował Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku,
ul. M. Rozwens 4.
Według wstępnych zamierzeń świadczenia z ustawy o pomocy państwa w
wychowaniu dzieci wypłacane będą od dnia
1 kwietnia 2016 roku. Wnioski dostępne
będą dopiero po uruchomieniu programu i
dopiero od momentu startu programu będzie
można je składać. Jeśli wniosek zostanie
złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy,
rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W
kolejnych miesiącach świadczenie będzie
wypłacane od miesiąca, w którym rodzice
złożą wniosek. Do programu będzie można
dołączyć w dowolnym momencie.

ale w tym przypadku wprowadzono
kryterium dochodowe 800 zł na osobę
w rodzinie lub 1200 zł na osobę w
rodzinie w przypadku dziecka z niepełnosprawnością.
Rodziny zastępcze również otrzymają
wsparcie w wysokości 500 zł, jednakże
na podstawie innej ustawy, a mianowicie
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, w której planuje się
wprowadzenie dodatku w wysokości
500 zł.

Świadczenie wychowawcze 500 zł dla
każdej rodziny (niezależnie od dochodu)
wypłacane będzie na drugie i kolejne
dziecko do ukończenia przez nie 18 lat.
Możliwa będzie wypłata świadczenia również na pierwsze dziecko,

Do otrzymania uprawnieni będą rodzice i opiekunowie prawni lub faktyczni.
Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się
oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich.
Warto zauważyć, że świadczenie
otrzyma każda rodzina bez względu na

stan cywilny rodziców, czyli rodziny,
w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz
rodzice pozostający w nieformalnych
związkach.
Prawo do świadczenia będzie ustalane
na okres 1 roku – od 1 października do 30
września. Pierwsze przyznane świadczenie będzie ważne dłużej – do 30 września
2017 roku.
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie
będzie liczone do dochodu przy ustalaniu
prawa do świadczeń z pomocy społecznej,
funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń
rodzinnych. Od kwoty tej nie będą odprowadzane żadne składki.
Wszelkie informacje na temat programu RODZINA 500 PLUS dostępne
są w zakładce 500 plus na stronie www.
mrpips.gov.pl
Ważne:
Ustawa jest w trakcie procedowania. Ostateczny kształt ustawy i warunki wypłacania znane będą dopiero
po wejściu w życie ustawy o pomocy
państwa w wychowaniu dzieci.

Dar od Stimo
We wtorek 26 styczna 2016 roku firma STIMO Niedzielski Sp. Jawna przekazała trzy zestawy komputerowe dla Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Burmistrz Czerwieńska aktywnie wspiera podjęte przez stowarzyszenie działania i patronował
przekazaniu trzech zestawów komputerowych, które będą początkiem wyposażania pracowni multimedialnej w Wiejskim
Domu Kultury w Nietkowie.
W obecności Przewodniczącego Rady
Miejskiej, radnych, Dyrektor MGOK,
Sołtys Nietkowa, pracowników urzędu
gminy i członków stowarzyszenia padło
wiele ciepłych słów pod adresem firmy
STIMO i jej Dyrektora Generalnego –
pana Piotra Długosza - za szczególną
umiejętność połączenia działalności biznesowej z działalnością charytatywną.
Istotne jest fakt, że przekazany sprzęt
ma takie samo oprogramowanie jak
komputery dostarczane dla uczestników
projektu przeciwdziałania wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Czerwieńsk. To
oznacza, że umiejętności zdobyte na tym
sprzęcie będzie można bez przeszkód
doskonalić na komputerach w domu. Po
wyposażeniu pracowni w meble i podłączeniu zestawów do Internetu oferta zajęć
w WDK poszerzy się - nie tylko dla młodzieży, ale i dla starszych mieszkańców.
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Reforma oświaty

to nasz wspólny problem
System oświaty stał się obiektem krytyki. Obecnie
toczą się we wszystkich środowiskach różnego rodzaju debaty dotyczące kształtu współczesnej oświaty.
Wycofanie obowiązku szkolnego od 6 roku życia oraz
zapowiedzi kolejnych reform edukacji wywołują zaniepokojenie środowiska oświatowego i samorządowego
oraz lokalnego.
Nasze doświadczenie związane z kształceniem i prowadzeniem szkół pozwala nam stwierdzić, że wycofanie
sześciolatków z pierwszej klasy wywoła wiele problemów finansowych i organizacyjnych również w Gminie
Czerwieńsk, których konsekwencje odczują uczniowie,
rodzice oraz pracownicy oświaty. Skutkiem wprowadzanych zmian będzie pogorszenie jakości edukacji,
ponieważ wycofanie reformy oznacza zmniejszenie
subwencji oświatowej w przypadku Gminy Czerwieńsk
o kwotę około 1 miliona złotych., brak miejsc dla dzieci
2,5 i 3 letnich, „pusty” rocznik w szkołach, może dojść
do łączenia klas. Dlatego powołujemy się na bardzo
dobre doświadczenia jakie mamy odnośnie edukacji
dzieci 6 – letnich we wszystkich szkołach podstawowych naszej gminy. Możemy posłużyć się przykładem
Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim,
gdzie już 3 roczniki dzieci sześcioletnich przeszły klasę
pierwszą. Sześciolatkom zagwarantowano dynamiczny
rozwój, zapewniono jak najlepsze warunki kształcenia
i dostęp do dobrej edukacji. Ten program pracy z dziećmi 6 – letnimi w klasie I w Leśniowie Wielkim został
bardzo wysoko nagrodzony przez Wojewodę lubuskiego
oraz Ministerstwo Edukacji. Sześciolatków w Gminie
Czerwieńsk nie trzeba ratować przed szkołą. Szkoły
są dobrze przygotowane na przyjęcie dzieci 6 – letnich
w Gminie Czerwieńsk.

wała na posiedzeniu rządu w dniu 19 stycznia 2016 r., że
w lutym na temat planowanych zmian w systemie oświaty
rozpocznie się debata, która potrwa do końca czerwca
2016 r. Równolegle będzie pracowała grupa ekspertów,
która oceni obecną podstawę programową wychowania
przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Po ich zakończeniu
rozpoczną się prace nad nową podstawą.. Wówczas też
będzie ostateczna decyzja w jaki sposób zmieni się cały
system edukacji.
Miejmy nadzieję ,że debata będzie prowadzona na konkretne argumenty – podparte liczbami i badaniami a nie
ograniczaniem się do haseł: „młodzież w trudnym wieku”,
„przemoc” itp. . Los gimnazjów nie jest jeszcze przesądzony,
w konsekwencji można się spodziewać bardzo dużego oporu
wobec zmiany, zarówno ze strony nauczycieli, jak i również
innych środowisk.
Opr. Danuta Tomaszewska dyr. ZEAO

A co z gimnazjami ?
Przez ostatnie miesiące toczy się intensywna debata
dotycząca pomysłu wygaszania gimnazjów. Główne
argumenty wysuwane za likwidacją gimnazjów dotyczą
kumulacji młodzieży w najtrudniejszym okresie dorastania w jednej przestrzeni w krótkim czasie, co wpływać
ma negatywnie na rozwój emocjonalny, zagrożenie
zachowaniami ryzykownymi, wzrost zachowań związanych z przemocą. Na przeciw likwidacji gimnazjów
stoją argumenty o gigantycznym wysiłku jaki został
włożony w dostosowanie tych szkół, programów i dostosowania się samych nauczycieli do pracy z młodzieżą
w jej najbardziej burzliwym okresie. Swoje stanowisko
wobec gimnazjów zaprezentowało Gimnazjum w Czerwieńsku na łamach miesięcznika ,, U nas’’ nr 282/16.
Pani Anna Zalewska Minister Edukacji poinformonr 283 • 02.2016
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Talenciaki
„Talenciaki” to nowa nazwa gminnego
konkursu talentów, który odbył się
w MGOK 28 stycznia 2016 roku.
Już po raz trzeci, podczas ferii zimowych we wszystkich placówkach MGOK
przeprowadzane są eliminacje do konkursu talentów. Do finału, każda miejscowość
mogła zakwalifikować do pięciu podmiotów wykonawczych. W sali widowiskowej MGOK spotkali się najlepsi mali
artyści, wyłonieni w drodze eliminacji.
Imprezę, z dużym poczuciem humoru
poprowadziła Marta Maciejewska, instruktor tańca z WDK w Nietkowie. Jury
w składzie: przewodnicząca Jolanta Matuszkiewicz – dyrektor MGOK, Hanna
Łuczak – Przyjaciel Kultury i Zdzisława
Orkwiszewska – instruktor w MGOK,
oceniało wykonawców poprzez zielonej
koniczynki (jestem na tak) lub czerwonej
koniczynki (musisz jeszcze popracować).
Ze wszystkich „czerwonych” głosów
jury musiało się wytłumaczyć. Dzieci
prezentowały swoje talenty wokalne,
taneczne i cyrkowe. Poziom prezentacji
z każdym rokiem rośnie. Do ścisłego
finału jury zakwalifikowało cztery podmioty wykonawcze, z których poprzez

głosowanie „serduszkowe”, publiczność
wybrała zwycięzcę.
Finałowa czwórka to:
- zespół wokalno – instrumentalny Rezonans z WDK w Nietkowie,
- Klaudia Frątczak z WDK w Nietkowie,
- zespół taneczny HIPS ze świetlicy
w Dobrzęcinie,
- Jessika Czerniec z WDK w Płotach.
Publiczność, przeważająca ilością

Z życia Gimnazjum
Nowy semestr roku szkolnego 2015/2016 rozpoczął się 1 lutego. Przed uczniami
kolejne 5 miesięcy wytężonej nauki. Warto w tym momencie podsumować dotychczasową pracę szkoły.
Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czerwieńsku liczy 11 oddziałów.
Uczęszczało do niego w I semestrze 213
uczniów. W szkole zatrudnionych jest
28 nauczycieli, jeden z nich korzystał
z urlopu dla poratowania zdrowia, oraz 7
pracowników niepedagogicznych.
Praca dydaktyczna, wychowawcza
i opiekuńcza była realizowana w całości
w oparciu o odpowiednie uregulowania
prawa oświatowego i uregulowania
wewnątrzszkolne. W sierpniu 2015 roku
w związku ze zmianą przepisów prawa
oświatowego dokonano niezbędnych
zmian w Statucie Szkoły.
Klasyfikowanych zostało 212 uczniów.
Najwyższą średnią w szkole uzyskał Eliasz
Marchut z klasy I c. Średnia ocen we
wszystkich klasach wyniosła 3,39 i jest
wyższa od średniej szkoły w I semestrze
w poprzednich trzech latach szkolnych.
Ustalono także oceny z zachowania. 74
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uczniów uzyskało wzorowe oceny z zachowania, 38 uczniów oceny bardzo dobre, 22 uczniów oceny dobre, 26 uczniów
poprawne oceny z zachowania. Wszystkie
one stanowią aż 75% wszystkich ocen
z zachowania. Wystawiono także 32
nieodpowiednie oceny z zachowania i 20
ocen nagannych. Stanowią one ostrzeżenie i mają skłonić uczniów do poprawy
dotychczasowego zachowania.
Uczniowi klas trzecich dwukrotnie
przystąpili do próbnych egzaminów
gimnazjalnych.
Od 1 września 2013 roku w Gimnazjum funkcjonuje oddział integracyjny
(kl. III c). Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest
dodatkowo wzmacniane przez prowadzenie zajęć rewalidacyjnych.
W ramach realizacji obowiązków
wynikających z Art. 42, ust. 2, pkt 2
ustawy Karta Nauczyciela dla uczniów

głosów wyłoniła laureata „talenciaków”.
W tym roku została nim Jessika Czerniec,
która zachwyciła publiczność wspaniałym
wykonaniem piosenki Dernière danse”.
Jessika, będzie reprezentowała gminę
Czerwieńsk na imprezach organizowanych przez MGOK. Wszyscy wykonawcy
otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie
upominki a finaliści wspaniałe nagrody
ufundowane przez MGOK.

zorganizowano zajęcia pozalekcyjne
uwzględniające ich potrzeby i zainteresowania. Przeprowadzano także zajęcia
doraźne, służące pogłębianiu wiedzy oraz
przygotowaniu uczniów do konkursów
przedmiotowych, organizowanych przez
Lubuskiego Kuratora Oświaty.
W szkole działa: Szkolne Koło Wolontariatu, zrzeszające uczniów deklarujących chęć pomocy innym, Samorząd
Uczniowski, w skład którego wchodzą
reprezentanci wszystkich oddziałów.
W I semestrze roku szkolnego
2015/2016 w szkole przeprowadzono etapy szkolne konkursów przedmiotowych,
organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty: konkurs z języka polskiego
– 13 uczestników – do rejonu zakwalifikowanych dwoje uczniów (Kornelia
Pukacka i Kornelia Wierucka); w etapie
rejonowym Kornelia Pukacka i Kornelia Wierucka uzyskały po 22 punkty
(88% poprawnych odpowiedzi) i zostały
zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego; konkurs z fizyki – 10 uczestników;
konkurs z matematyki – 18 uczestników
– do rejonu zakwalifikowanych zostało
czworo uczniów (Kornelia Pukacka,
Kornelia Wierucka, Eliasz Marchut,
Jakub Wardyn); konkurs z geografii – 7

uczestników – do rejonu zakwalifikowało
się dwoje uczniów (Kornelia Pukacka,
Natalia Rybaczek); konkurs z biologii – 5
uczestników – do rejonu zakwalifikowało
się dwoje uczniów (Eliasz Marchut,
Natalia Kuśmierska); konkurs z języka
angielskiego – 17 uczestników – do rejonowego etapu zakwalifikowało się dwoje
uczniów (Wojciech Wiśniewski, Jakub
Wardyn); konkurs z języka niemieckiego
– 5 uczestników; konkurs z historii – 8
uczestników – do rejonu zakwalifikowało
się dwoje uczniów (Alan Drzewiecki,
Natalia Kuśmierska).
Uczniowie klasy II b wygrali plebiscyt
„Pokażcie klasę”, zorganizowany przez
„Gazetę Lubuską”.
Zgodnie z harmonogramem odbyły się
następujące imprezy szkolne: inauguracja
nowego roku szkolnego, „Sprzątanie
świata”, „Dzień Chłopaka”, „Dzień Patrona Szkoły”, „Dyskoteka Andrzejkowa”, „Mikołajkowy Konkurs Piosenki
Obcojęzycznej”, Wigilia dla klas trzecich
i pracowników szkoły oraz zaproszonych
gości, XXIV finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, „Kolędowanie
2016”, „Dzień Niebieski”. Mają one na
celu integrację środowiska szkolnego
i lokalnego; zostały zorganizowane na
bardzo wysokim poziomie.
Szkoła w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
współpracowała w I semestrze roku
szkolnego 2015/2016 z instytucjami:
Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczna,
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Centrum Pomocy Rodzinie,
Szkołami Podstawowymi w Czerwieńsku, Nietkowie, Nietkowicach i Leśniowie Wielkim, Liceum Ogólnokształcącym
w Czerwieńsku, Miejsko - Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Czerwieńsku, Halą
Sportową „Lubuszanka”.
We wszystkie działania szkoły aktywnie włączali się rodzice, którym należą
się ogromne podziękowania. Ja ze swej
strony dziękuję Radzie Rodziców, z przewodniczącą Edytą Ożóg, za pierwsze pół
roku bardzo dobrej współpracy.
Działania podejmowane w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku
w I semestrze roku szkolnego 2015/2016
były wszechstronne. Szkoła brała pod
uwagę potrzeby uczniów i oczekiwania
rodziców. Stopień zaangażowania nauczycieli w działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze należy ocenić
bardzo wysoko. Wszystkim pracownikom
szkoły dziękuję za wkład i ogromne zaangażowanie.
Przemysław Góralczyk

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku

serdecznie zaprasza do udziału
w Konkursie Wielkanocnym
REGULAMIN KONKURSU NA PALMĘ
WIELKANOCNĄ (praca zbiorowa).
Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie mogą uczestniczyć grupy
formalne i nieformalne z gminy Czerwieńsk – konkurs otwarty.
2. Warunkiem udziału jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej przy użyciu
naturalnych tworzyw i tradycyjnych form
zdobniczych.
3. Głównym kryterium oceny prac będą
walory artystyczne i estetyczne, wzorowanie się na tradycjach ludowych oraz
inwencja twórcza autorów.
Uwagi: 1. Wysokość palmy: do 2,8 m.
2. Palma powinna mieć stabilną konstrukcję umożliwiającą jej pionowe
ustawienie.
3. Do każdej pracy należy dołączyć
metryczkę:
- nazwa instytucji bądź organizacji (np.
SP Czerwieńsk, KGW Płoty)
- miejscowość,
- imiona i nazwiska autorów,
4. Konkurs rozstrzygnięty będzie w czterech kategoriach wiekowych:
- Przedszkola,
- Szkoła podstawowa,
- Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna,
- Dorośli.
REGULAMIN KONKURSU NA PISANKĘ
WIELKANOCNĄ (praca indywidualna).
Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy z gminy Czerwieńsk – konkurs
otwarty indywidualny.
2. Warunkiem udziału jest wykonanie pisanki wielkanocnej – technika dowolna.
3. Głównym kryterium oceny prac będą
walory artystyczne i estetyczne, nawiązanie do tradycji wielkanocnych oraz
inwencja twórcza autorów.
Uwagi: 1. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę:
- imię i nazwisko autora,
- wiek,
- miejsce zamieszkania,
2. Konkurs rozstrzygnięty będzie w czterech kategoriach wiekowych:
- Przedszkola,
- Szkoła podstawowa,
- Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna,
- Dorośli.
3. Prosimy o zabezpieczenie pracy przed
uszkodzeniem.

REGULAMIN KONKURSU
NA DEKORACJĘ WIELKANOCNĄ.
1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy z gminy Czerwieńsk – konkurs
otwarty.
2. Warunkiem udziału jest wykonanie przestrzennej dekoracji wielkanocnej np. w formie koszyczka, wianka, rzeźby. Możliwość
zastosowania dowolnych technik.
3. Preferowane wykonanie dekoracji z takich materiałów jak np.: gałązki, bibuła,
własnoręcznie wykonane wydmuszki
i inne ozdoby związane z Wielkanocą.
4. Głównym kryterium oceny prac będą
walory artystyczne i estetyczne, wzorowanie się na tradycjach ludowych oraz
inwencja twórcza autorów.
5. Do każdej pracy należy dołączyć
metryczkę:
- imię i nazwisko / nazwa instytucji bądź organizacji (np. SP Czerwieńsk, KGW Płoty)
- wiek wykonawców,
- miejscowość,
6. Konkurs rozstrzygnięty będzie w czterech kategoriach wiekowych:
- Przedszkola,
- Szkoła podstawowa,
- Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna,
- Dorośli.
7.Prosimy o zabezpieczenie pracy przed
uszkodzeniem
UWAGA!
1. Warunkiem udziału w konkursach jest
dostarczenie prac do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury do dnia 17
marca 2016 r.
2. Prace nie posiadające metryczki nie
będą oceniane.
3. Za prace uszkodzone w transporcie
organizator nie odpowiada.
4. Wszystkie prace biorące udział w konkursie będą wyeksponowane w formie
wystawy.
W dniu 18 marca 2016 r. o godz. 16.00,
w Ośrodku Kultury w Czerwieńsku
nastąpi ogłoszenie wyników konkursu
i wręczenie nagród.
5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę
na ekspozycję prac, publikację nazwisk
i wizerunku autorów w środkach masowego przekazu.
6. Prace zgłoszone do konkursu oceni
jury, które wyłoni laureatów i przyzna
nagrody i wyróżnienia.
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

Za nami pierwsze półrocze
Jeszcze w uszach dźwięczy pierwszy szkolny dzwonek, a tu już pora na podsumowanie pierwszego półrocza. Średnie ocen policzone, wnioski wyciągnięte. Jednak
nie samą nauką żyją uczniowie.
W roku OTWARTEJ SZKOŁY staraliśmy się przyciągnąć do niej ciekawych
ludzi, zorganizować ciekawe imprezy.
Sami także postanowiliśmy wychodzić
poza jej mury. Statystyka jest imponująca – kilkadziesiąt różnych mniejszych
i większych przedsięwzięć, o których
regularnie piszemy na łamach U NAS.
A jak oceniają to sami zainteresowani
– uczniowie? Postanowiłam zapytać ich
o to, co najbardziej utkwiło im w pamięci.
Wymieniali cały kalejdoskop wydarzeń,
ale chyba najmocniej w pamięci pozostały dzieciom zajęcia odbyte wspólnie
z ich rodzicami, w nietypowym miejscu
i formie.
„Pierwsze koty za płoty” powiedziały
wychowawczynie klas pierwszych, które na zebranie po pierwszym półroczu
zaprosiły rodziców i ich pociechy. Mali
uczniowie postanowili sami opowiedzieć,
na czym upłynęły im pierwsze miesiące
pobytu w szkole. Były oczywiście wiersze, piosenki i tańce, ale także pokaz
wiedzy i umiejętności pierwszaka. Do
egzaminu stanęli również rodzice, dla
których niektóre pytania dzieci były naprawdę kłopotliwe. Podobne spotkanie
odbyło się w klasie III a.
Do wspólnej pracy w szkole swoich
rodziców zaprosiły także inne klasy, które
pod okiem mam dekorowały pierniczki.
Własnoręcznie przygotowane łakocie
smakowały naprawdę wyśmienicie.
Mamy spisały się dzielnie, jako nauczycielki, – choć jak mówiły, niełatwo poradzić sobie z tak liczną dziatwą.
Klasa III b postanowiła połączyć
przyjemne z pożytecznym. Przygotowane
wspólnie z rodzicami karty świąteczne, stroiki i ozdoby były sprzedawane,
a uzyskane środki zostaną przeznaczone
na klasową wycieczkę. Podczas niecodziennych lekcji panowała rodzinna
atmosfera, a praca stała się przyjemnością
dla uczniów i dla rodziców.
Klasa II b najwięcej pracy, ale i serca
włożyła w bożonarodzeniowe jasełka
– przygotowywane, jako prezent na zebranie. Każdy miał swoją rolę – wszyscy
wywiązali się z niej znakomicie. Przedstawienie wprowadziło w magiczny nastrój
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rodziców przybyłych na zebranie. Jednak
największą tremę mieli mali aktorzy
przed prawie stuosobową publicznością
seniorów i władz naszej gminy. O tym,
że się podobało świadczyły gromkie brawa, ale i to, że widzowie włączali się do
wspólnego śpiewu.
Kiedy rozmawiałam z uczniami klas
II c i II d, pytając, co podobało im się
najbardziej w mijającym półroczu – odpowiedzieli, że „lekcje z książką”. Zaciekawiona zasięgnęłam języka u wychowawczyń, które opowiedziały o realizowanym
projekcie „ Czytam sobie w bibliotece”.
Jest to projekt Centrum Edukacji Społecznej realizowany wspólnie z Miejską
Biblioteką w Czerwieńsku. Uczniowie II
c przeżywali przygody Gabrysi i wilczka
o wdzięcznym imieniu Szarka. Z kolei
dzieci z II d poznały trzech niezwykłych
astronautów, z którymi udali się w niezwykłą podróż na Księżyc. Takie czytanie
– to jest przyjemność!
Klasom starszym również zadałam
pytanie o najprzyjemniejsze chwile
w szkole w pierwszym półroczu. Jedni
wymieniali dyskoteki, wyjazdy do kina
i teatru inni wspominali konkursy i zawody, ale „hitem” były klasowe spotkania
integracyjne.
Klasy IV zorganizowały spotkania
wspólnie z nowym wychowawcą i rodzicami. Nic nie zastąpi turniejów sportowych oraz gier i zabaw na świeżym
powietrzu, gdzie ramię w ramię bawią się
dzieci i ich rodzice. „Na deser” pyszności
przygotowane przez mamy (IV a) lub
ognisko w Zagórzu (IV b). Z gościnności
i uroków Zagórza skorzystała klasa V a.
Rodzice bawili się jak dzieci, a dzieci
były dumne, że mają takich wspaniałych
i chętnych do wspólnej zabawy rodziców. Ognisko na zakończenie było jak
wisienka na torciku. Czyżby moda na
ogniska? Właśnie tak rodzinny turniej
siatkówki zakończyli uczniowie klasy VI
a i VI b. W dwumeczu rodzice- rodzice
i uczniowie – uczniowie nie brakowało
zapału i ducha sportowej rywalizacji,
ale bez względu na wynik zwyciężyła
dobra zabawa i zadowolenie ze świetnie
spędzonego czasu wolnego.

Noc poza domem – w tym wieku!? –
Nie do pomyślenia!? A jednak! Klasa V
b wspólnie z wychowawcami – „starym
i nowym” zorganizowała „Noc w Gimnazjum”. To była niezwykła noc – rozgrywki
sportowe w hali LUBUSZANKA, turniej
tenisa stołowego i „mundial piłkarzyków”.
Na kolację ukochana przez młodzież
pizza - trochę niezdrowo, ale przecież
„raz – nie zawsze”. Jak powiedzieli mi
wychowawcy – tak zgodnej klasy jeszcze
nie widzieli – może to, co bywało niemiłe
okryła tajemnicą nietypowa pora.
„Noc w szkole” – tę imprezę najbardziej wspominają uczniowie VI b. Prezent
– za wykonanie zabawnego zadania, gra
w karty, twister, quizy, kalambury, mecz
koszykówki – niemal brakło im tchu.
Jednak to nie wszystko – ze starej skarpetki wyczarować miłego bałwanka – to
właśnie potrafią ich mamy. One także
zaprosiły na pyszną, wspólną kolację. Jak
mówią uczniowie – nie przestraszyli się
opowieści o duchu szkoły, a to pewnie,
dlatego, że nie było czasu i sił na jego
wypatrywanie.
Tyle uczniowie, a co jeszcze w moim
dziennikarskim notatniku? Oto flesz naszych sukcesów:
1) Gabriela Kołodziejczyk - I miejsce w konkursie plastycznym „Lubuskie
smakuje”. Organizator Agencja Rynku
Rolnego.
2) Ewa Zdyb - wyróżnienie w konkursie na hasło reklamujące „Dzień niebieski” w Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czerwieńsku.
3) Oliwia Krzyniak i Martyna
Langner - wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie wiedzy o zdrowiu i jego
ochronie.
4) Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych - 4
dziewczynki awansowały do finału wojewódzkiego);
5) Finał Wojewódzki w Indywidualnych Biegach Przełajowych;
6) Ośrodkowy Turniej Piłki Ręcznej
Chłopców – 1 miejsce naszej reprezentacji i awans do dalszych rozgrywek,
7) Wojewódzkie Zawody Lekkoatletyczne: bieg na 300 m – I m. Wiktoria
Markowska, II m. Aleksandra Kokowicz, III m. Nikola Zapalska, bieg na
600 m – I m. Weronika Dudek, II m.
Gabriela Łepkowska, skok w dal – I m.

Nienawiść - jestem przeciw
Hejt, czyli internetowe obrażanie jest zjawiskiem powszechnym. Można się z nim
spotkać m.in. w serwisach społecznościowych, w komentarzach pod artykułami,
filmami i zdjęciami. Specyficzną kategorią hejtu jest tzw. mowa nienawiści, która
obraża osoby lub całe grupy ze względu na cechy przynajmniej częściowo od nich
niezależne, takie jak rasa lub pochodzenie.
Intensywna agresja werbalna, szczególnie odnosząca się do wyglądu czy zachowań młodych ludzi potrafi być dla nich
przykrym doświadczeniem, powodującym
wysoki poziom negatywnych emocji jak
wstyd, strach, poczucie braku akceptacji.

Powszechność hejtu i mowy nienawiści
w sieci niosą za sobą konsekwencje nie
tylko dla ofiar, ale także dla neutralnych
ich odbiorców. O problemie postanowili
porozmawiać gimnazjaliści z czerwieńskiego Gimnazjum. 15 stycznia zrealizowaliśmy projekt: „Dzień Niebieski: Inny –
Obcy - Nerd”. Naszym przedsięwzięciom
od 6 lat patronuje burmistrz Czerwieńska,
pan Piotr Iwanus. W warsztatach prowadzonych przez specjalistów psychologów
i pedagogów udział wzięli uczniowie klas
I i II Gimnazjum oraz dzieci ze szkół
podstawowych naszej gminy. Wspólnie
wypracowali „Kodeks antyhejtowania”.
Uczniowie szkół podstawowych wzięli
udział w konkursie na hasło reklamujące
projekt. Szczególnym zainteresowaniem
cieszyła się debata, w której uczestniczyli
uczniowie klas III Gimnazjum, młodzież
LO w Czerwieńsku oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili nas:
przewodniczący Rady Miejskiej pan
Wiktoria Markowska, bieg na 60 m –
II m. Wiktora Markowska, II m. Dominik Zapalski.
8) Szkoła otrzymała podziękowanie
od Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka za zorganizowanie obchodów
Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 20
listopada 2015 r.
9) Zakwalifikowanie się 17-u uczniów
(20,24%) do etapów rejonowych konkursów przedmiotowych: przyroda (6) – Rozalia Pukacka, Aleksandra Wierucka,
Mateusz Cichoń, Kamil Fabisiak,
Zuzanna Ignaczak, Piotr Śnioch; j.

Leszek Jędras, kierownik OPS-u pani
Beata Przymus, dyrektor MOK-u pani
Jolanta Matuszkiewicz, kierownik
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pani Barbara
Marczenia, przewodnicząca Komisji
Infrastruktury rady Miejskiej pani Ewa
Wójtowicz, pedagodzy i psycholodzy
z Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej
w Zielonej Górze. Spotkanie prowadziły
panie psycholog Ewa Moczulska i Alicja Ślączka - Lubiedzińska. O swoich
doświadczeniach opowiadały panie Jola
i Krystyna - osadzone z Zakładu Karnego
w Krzywańcu. Mówiły o zachowaniach
ryzykownych, przemocy i konsekwencjach tych zachowań. Swoim świadectwem poruszyły zarówno dorosłych jak
i młodzież. Spotkanie zakończyło się

angielski (2) – Aleksandra Wierucka,
Piotr Kozak; matematyka (3) – Julian
Przymuszała, Aleksandra Wierucka,
Mateusz Cichoń; j. polski (2) – Paulina
Dwornicka, Aleksandra Wierucka;
historia (4) – Remigiusz Szul, Rozalia
Pukacka, Julian Przymuszała, Kamil
Fabisiak.
10) 84 uczniów tj. 67,74% uczniów
wzięło w konkursach przedmiotowych
organizowanych na etapie szkolnym.
11) Dobra organizacja i przeprowadzenie imprez szkolnych: „Tydzień
Bezpieczeństwa”, „Turniej siatkówki dla

tradycyjnym wypuszczeniem niebieskich
balonów - symbolu tolerancji i zrozumienia. Projekt przygotowali uczniowie
klasy IIb Gimnazjum pod kierownictwem
pani Agnieszki Kostrzewy i pani Sylwii
Bieżańskiej-Jędroszkowiak. Wszyscy
zgodnie twierdzimy, że takie akcje są
bardzo potrzebne. Trzeba zwracać uwagę
na dobro drugiego człowieka. Akceptując
inność, szanujemy siebie.
Organizatorzy Dnia Niebieskiego

rodziców”, „Dzień Nauczyciela - Dzień
Patrona”, „Egzamin Pierwszoklasisty”,
„Narodowe Święto Niepodległości”,
Debata „Bezpieczne ulice”, „Kolędowanie”.
12) Aktywny udział w 24 Finale
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
(wolontariusze z naszej szkoły sami zebrali 10 529,54 zł).
Czy jesteśmy z siebie dumni? Tak.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli
nas w budowaniu naszej małej szkolnej
rzeczywistości.
Beata Kaszewska
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NA LICEUM PATRZ!

Okiem ucznia

Za nami pierwszy semestr roku szkolnego 2015/2016, podczas którego wiele się
działo w naszym liceum. Nasza współpraca z mundurowymi partnerami jest niezwykła i wyjątkowa. Mamy jednak również swoje sukcesy na polu dydaktycznym.
Angażujemy się w wiele projektów, konkursów i inicjatyw. Wciąż się rozwijamy.
Warto przypomnieć, że 13 listopada 2015 r. w rok po nadaniu szkole imienia
odbyła się uroczystość nadania sztandaru.
Zmierzyliśmy się z niemiecką ortografią, biorąc udział w III Otwartym
Zielonogórskim Dyktandzie z Języka
Niemieckiego, zorganizowanym przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu
Zielonogórskiego wspólnie z Towarzystwem Społeczno - Kulturalnym Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze.

Kolejnym językowym przedsięwzięciem
był szkolny konkurs bożonarodzeniowy i pisanie listów do Św. Mikołaja.
W szkole realizowany jest także projekt
Językowego Słownika Tematycznego.
Mieliśmy również swoich reprezentantów
na Olimpiadzie Języka Niemieckiego
i jak co roku w naszej szkole obchodzony
był Europejski Dzień Języków Obcych.
W tym dniu uczniowie zmagali się z różnymi zadaniami z zakresu znajomości
języka niemieckiego i angielskiego, czyli
z prawidłową wymową tzw. „łamańców
językowych”.
Nieźle radzimy sobie również na polu
języka ojczystego. Wygraliśmy XVIII
Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania, który tak jak w 4 edycji ogólnopolskiej
akcji Narodowe Czytanie, dotyczył „Lalki”
B. Prusa. W szranki stanęli uczniowie
z sześciu szkół. Byliśmy najlepsi! A że żadna dziedzina życia nie może funkcjonować
i rozwijać się bez czytania, to w ramach
zajęć języka polskiego realizowaliśmy
PROJEKT: KULTURA CZYTELNICZA. Zadania, przed którymi stanęliśmy,
były nietypowe: stworzenie port folio
modowego, dla którego inspiracją były
książki, napisanie opowiadania miłosnego
lub kryminalnego, którego akcja rozgrywa
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się w bibliotece, stworzenie własnego
kanonu lektur, przeprowadzenie wywiadu
z bibliotekarką, opracowanie i przeprowadzenie ankiety o czytelnictwie, wymyślenie haseł promujących działanie bibliotek,
wybranie 15 cytatów życia, podzielenie
się 30 pomysłami na to, co można robić
w bibliotece.
W podsumowaniu nie można zapomnieć o naszym udziale w „niebieskim
dniu” organizowanym przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku
i spotkaniu z paniami, które odbywają
karę w zakładzie karnym w Krzywańcu.
Niewątpliwym sukcesem jest zwycięstwo w konkursie na inicjatywę lokalną,
który realizowany był w ramach projektu LUBUSKA AKADEMIA DEBAT
SZKOLNYCH z programu Obywatele
dla Demokracji. Wzięliśmy także udział
w projekcie „Stop łamaniu praw człowieka”, w ramach którego odbyły się
projekcje filmów przygotowanych przez
uczniów. Wykonaliśmy także plakaty
nawołujące do przestrzegania praw człowieka oraz złożyliśmy swoje podpisy
pod manifestem „Jestem przeciw łamaniu
praw człowieka”.
Nieodłącznym elementem tego dnia
było włączenie się do akcji Amnesty International i pisanie listów nawołujące do
uwolnienia osób niesłusznie więzionych.
Zaangażowaliśmy się w PRAWYBORY
DO PARLAMENTU RP. Uczniowie oddawali głosy na partie, które ich zdaniem

powinny dostać się do parlamentu. Była
to bardzo ciekawa lekcja demokracji.
Zorganizowaliśmy profrekwencyjny happening na terenie Czerwieńska. Rozdawaliśmy ulotki z terminem wyborów oraz
hasłami zachęcającymi go głosowania.
W naszej szkole przeprowadzony został
także projekt „Lubuska Akademia Debat
Szkolnych".
Z dużą energią i zaangażowaniem
wzięliśmy także udział w konkursie
„Żyj z pompą”, organizowanym przez
gdańską fundację, która pomaga ludziom
przewlekle chorym, których życie i zdrowie wspomagane było lub jest przez
pompy do żywienia, do oddychania,
do podawania insuliny czy leków przeciwbólowych lub inny sprzęt medyczny
i rehabilitacyjny. Nasza szkoła od kilku
lat wspiera także HOSPICJUM im. Lady
Ryder of Warsaw w Zielonej Górze.
Z roku na rok zbieramy coraz więcej
funduszy na to hospicjum.
I semestr maturzyści zamknęli studniówką. Zabawa była wspaniała. Piękne
panie, eleganccy panowie, szacowni
goście, dostojnie zatańczony polonez,
pyszne jedzenie i tańce do utraty tchu.
Dzieje się u nas. Dzieje.
Andżelika Sabadach,
uczennica klasy III

Karnawałowy styczeń w Nietkowie
Nowy rok w naszej szkole rozpoczął się karnawałowo. Przedszkolaki oraz najmłodsi
uczniowie uczestniczyli we wspaniałej zabawie kostiumowej jaką przygotował
Szkolny Samorząd oraz nauczyciele. Gry, konkursy i dużo muzyki spowodowało, że
czas upłynął we wspaniałej, tanecznej atmosferze. Bal przebierańców to zawsze
okazja do zaprezentowania swoich pomysłów i kreatywności. Tak jak co roku,
było na co popatrzeć i podziwiać.
Uczniowie, którzy nie wyjechali na
zimowiska i ferie mogli również w szkole spędzić tydzień z dala od książek
i tablicy. Zamiast tego dużo sportu, zajęć plastycznych, mistrzowskie zawody
i kino. Ciepło i bezpiecznie można było
spędzić czas, zwłaszcza w szkolnej „gliniarni”, która jest zawsze pełna twórczej
pasji i energii. Szczególnie teraz, gdy
ruszył pełną parą nasz szkolny projekt
z grantu Fundacji Banku Zachodniego
WBK – program „Bank Dziecięcych
Uśmiechów” na zajęcia pozalekcyjne
„Nie ma sztuki bez fantazji”. Jest to
cykl warsztatów artystycznych, które
prowadzone będą przez 10 miesięcy
w naszej szkole. Warsztaty mają charakter terapeutyczny w zakresie podnoszenia samooceny dzieci, wsparcia
i rozwoju różnorakich umiejętności, tak
manualnych jak i ekspresji twórczej.
Dzięki współpracy szkoły w realizacji

projektu ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Nietkowa, wsparcie finansowe na
materiały plastyczne może być udzielone
większej ilości dzieci a trzeba przyznać,
że chętnych „artystów” do uprawiania
sztuki i fantazji w szkole nie brakuje.
Lepsze i efektywne zagospodarowanie
czasu wolnego po południu z pewnością
będzie nie tylko ciekawe, ale i bardzo
rozwijające.
Na koniec zimowych radości – spotkanie z babciami i dziadkami w oddziale
przedszkolnym w Nietkowie z okazji ich
święta. Tłusty czwartek z babcią i dziadkiem musiał być bardzo wesoły i słodki.
Przy słodkim poczęstunku i pysznych
wypiekach miło było posiedzieć i spędzić
czas z milusińskimi. Piękne występy dzieci oczarowały gości a potem były wspólne
tańce i zabawy do których babcie ruszyły
z wielką ochotą. Dzieci rozdały prezenty
własnoręcznie robione, były życzenia

Aniołowie się radują…
Bogata tradycja kolędowania towarzyszy nam od lat.
Początkowo byli to kolędnicy, którzy w wigilijny wieczór chodzili po domach
przebrani za postacie z szopki betlejemskiej i śpiewali kolędy.
Gościliśmy w swoich domach także kolędników wcielających się w Żyda, Diabła,
Króla, odgrywających scenkę z ostatnich
dni Heroda w zamian za drobne datki.

Dzisiaj rzadko można spotkać kolędników, częściej uczestniczymy w jasełkach czy koncertach kolęd.
W święto Trzech Króli bajkowa

i mnóstwo buziaków – tak krótko można
podsumować to wspaniałe popołudnie
w naszym przedszkolu.
B.K.W
sceneria otaczała Płoty i Zagórze.
To był naprawdę magiczny dzień: za
oknami zima rozświetlona blaskiem
choinkowych światełek odbijających
się w lśniącym śniegu.
W tym dniu, miejscowa schola
„Zjednoczeni w Duchu” zaprosiła mieszkańców do wspólnego kolędowania.
Chór aniołów rozpoczął od tradycyjnej
„Wśród nocnej ciszy”, potem ”Bóg się
rodzi” i inne pieśni bożonarodzeniowe
a skończył na „Znak pokoju”. Najmniejsze aniołki” zasiadły przy wigilijnym
stole, powiedziały piękne wierszyki i zaśpiewały pastorałki. Artyści nie zawiedli
a widzowie dopisali.
Z roku na rok spotykamy się w większym gronie i coraz odważniej włączamy
się do świątecznego śpiewu, by przez
kolędę przekazać sobie życzenia. Z rozgrzanymi sercami i uśmiechami na ustach
opuściliśmy kościół i wróciliśmy do
swoich domów.
Cieszymy się, że styczniowy wieczór
z kolędą na dobre zapisał się w historii
miejscowości a mieszkańcy z wielkim
zainteresowaniem pytają o kolejny. Zatem
do zobaczenia za rok!
P. Frączak
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Wieści
z ratusza

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

UWAGA MIESZKAŃCY!!!
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że
w kwietniu 2016 roku odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
na terenie Gminy Czerwieńsk.
Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne, które ze
względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane w pojemnikach na odpady komunalne np. stare meble (stoły, krzesła,
szafy), wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery i inne sprzęty
domowe o dużych rozmiarach, opony z samochodów osobowych.
Jednak do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się np.: odpadów budowlanych, sanitarnych, ram okiennych, drzwi, elementów
ogrodzenia, części samochodowych inne niż opony.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: np.: lodówki,
zamrażalki, pralki, zmywarki, piece elektryczne, odkurzacze,
czajniki elektryczne, miksery, radia, suszarki do włosów, telewizory, video, monitory, komputery, drukarki, telefony, baterie,
wiertarki, wkrętarki, kosiarki, piły, spawarki i wiele innych
urządzeń elektrycznych.
Odpady będą odbierane przez firmę Tonsmeier Sp. z o.o.
wg poniższego harmonogramu:
MIEJSCOWOŚĆ

DATA

Czerwieńsk

11.04.2016 r. (poniedziałek)

Płoty, Zagórze

12.04.2016 r. (wtorek)

Będów, Bródki, Nietkowice, Sycowice 13.04.2016 r. (środa)
Nietków, Boryń

14.04.2016 r. (czwartek)

Leśniów Wielki, Leśniów Mały, Sudoł,
18.04.2016 r. (poniedziałek)
Wyszyna
Laski, Dobrzęcin, Piaśnica, Wysokie

19.04.2016 r. (wtorek)

Powyższe odpady należy wystawić dzień wcześniej od daty odbioru ich przez firmę Tonsmeier Sp. z o.o., w widocznym miejscu,
przed posesją (obok posiadanego pojemnika na odpady komunalne).
Ponadto informujemy, że w/w dni to terminy rozpoczęcia zbiórki
w danej miejscowości, jeżeli firma nie odbierze odpadów (nie zdąży)
w danym dniu będzie je odbierać w kolejnych dniach.
MPS/MS

Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to czas,
w którym Go znajdujemy. Wieczność to czas,
w którym Go posiadamy”...
Św. Franciszek Salezy
Koleżance Urszuli Łepkowskiej
Z powodu Śmierci Mamy
Wyrazy głębokiego współczucia
Składa Burmistrz oraz pracownicy Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j.
Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) informuje, że w dniu 10 lutego
2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku, w miejscowości Nietków i w miejscowości Laski
na okres 21 dni wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
Wykazy obejmują następujące nieruchomości:
1) działkę położoną w obrębie miejscowości Nietków, oznaczoną numerem ewidencyjnym 193/2 o powierzchni 1100 m2
z przeznaczeniem na ogródek przydomowy,
2) działkę położoną w obrębie miejscowości Laski, oznaczoną numerem ewidencyjnym 322/6 o powierzchni 620 m2
z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy
i Miasta w Czerwieńsku (pokój 109), tel. 68 3278179 oraz na
stronie internetowej urzędu: www.czerwiensk.pl.
(MM)

Powszechna

samoobrona ludności
Jedną z wielu funkcji państwa jest zapewnienie obywatelom podstawowych warunków ochrony przed potencjalnymi
i realnymi zagrożeniami. Chociaż zadania te w większości
przypadków pozostają przede wszystkim w gestii administracji
samorządowej oraz organów władzy, administracji, organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych, to dużą rolę
w tych dziedzinach przypisuje się obywatelom.
Powszechna samoobrona to termin z zakresu teorii wojskowości
określający oddolną formę obrony narodowej (system obrony narodowej dzieli się na dwie części: cywilną i wojskową), polegającą
na samorzutnym, trwałym lub doraźnym organizowaniu się ludności
cywilnej w miejscu zamieszkania, dla przeciwstawienia się zagrożeniom życia, mienia i środowiska. Zagrożenia te mogą wynikać
zarówno z działalności ludzkiej, jak i z przyczyn naturalnych.
Obowiązek szkolenia ludności w zakresie powszechnej
samoobrony obejmuje każdego obywatela Rzeczypospolitej
Polskiej. Szczegółowo reguluje to art. 4 ust. 2 pkt. 6, art. 139 ust.
1 pkt. 1 ppkt. c, art. 168 i 173 ustawy z dnia 21 listopada 1967
r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.).
Zgodnie z § 3 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25
czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego działania Szefa Obrony
Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów
i gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850) organizatorem szkolenia ludności
w zakresie powszechnej samoobrony jest właściwy terenowo
szef obrony cywilnej, który opracowuje w tym celu „Program
szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony”.
Szkolenie polega na obowiązkowym udziale ludności w zajęciach podstawowych lub ćwiczeniach praktycznych. Zajęcia
podstawowe, zgodnie z §2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony
ludności, prowadzi się w formie zorganizowanego szkolenia
lub w formie samokształcenia.
Celem głównym „Programu szkolenia ludności w zakresie
powszechnej samoobrony” jest przygotowanie mieszkańców

gminy Czerwieńsk do rozpoznawania i prawidłowego reagowania
na występujące zagrożenia w miejscu zamieszkania i w danym
rejonie. Ponadto jego celem jest także przyswojenie podstawowych wiadomości na temat rodzajów zagrożeń, obowiązujących
rodzajów alarmów i sposobów reagowania w przypadku zaistnienie
zagrożenia oraz opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu
zachowania się w momencie wystąpienia zagrożenia jak i kształtowanie postaw społeczeństwa w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i społeczności lokalnych, odpowiedzialności
za stan środowiska naturalnego i udzielania pomocy.
Obowiązkiem ludności w zakresie przygotowań do powszechnej samoobrony jest m.in.:
• zapoznanie się z rodzajami, sposobami ich ogłaszania i odwoływania oraz zasadami zachowania się po usłyszeniu poszczególnych sygnałów alarmowych,
• przygotowanie i wykorzystanie domowych pomieszczeń
ochronnych,
• zaopatrzenie siebie i członków rodziny w indywidualne środki
ochrony przed skażeniami oraz przygotowanie do ochrony lokali, budynków mieszkalnych, gospodarczych, żywności, wody,
płodów rolnych i pasz,
• zaopatrzenie domowej apteczki w podstawowe leki i materiały
opatrunkowe,

• opanowanie zasad i sposobów udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanym,
• zgromadzenie i odpowiednie zabezpieczenie zapasów żywności i wody dla siebie i rodziny na czas utrzymywania się
zagrożenia,
• przygotowanie mieszkania (budynku) pod względem ppoż.
i ochrony przed skażeniami, itp.
• zapoznanie się z zasadami wykonywania prostych prac ratunkowych w rejonie porażenia,
• w przypadku zarządzenia ewakuacji - zabezpieczenie mienia,
wyłączenie dopływu wody, prądu, gazu, spakowanie rzeczy osobistych, dokumentów, środków ochrony przed skażeniami oraz żywności, ścisłe wykonywanie poleceń organizatorów ewakuacji.
W związku z powyższym w celu realizacji ww. przedsięwzięć publikowane będą artykuły o tematyce dotyczącej
powszechnej samoobrony ludności, rodzajów zagrożeń oraz
sposobów reagowania w przypadku ich wystąpienia i obowiązujących rodzajów alarmów. Zachęcamy wszystkich do
zapoznania się z nimi w celu pogłębienia swojej wiedzy oraz
prawidłowego rozpoznawania i reagowania na występujące
zagrożenia w miejscu swojego zamieszkania.

Suche XX - lecie

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności
Obywatelskiej „CIVIS SUM”

Obchody Jubileuszu XX rocznicy powstania Grupy Anonimowych Alkoholików „Kwiatowa” w Czerwieńsku odbyły się 30
stycznia. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w tutejszym
kościele, celebrowaną przez ks. proboszcza M. Fidonia i diecezjalnego duszpasterza trzeźwości ks. H .Grządko.
Na zakończenie mszy Wojtek złożył „świadectwo trzeźwości”.
Po mszy św. zaproszeni z całego województwa uczestnicy ruchu
AA i goście udali się do MGOK-u, gdzie po poczęstunku odbył się
uroczysty miting AA. Spotkanie zaszczycili swą obecnością burmistrz pan Piotr Iwanus, przewodniczący Rady Miejskiej Leszek
Jędras, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pani Barbara Marczenia i członkowie
komisji, księża Marek Fidoń i Henryk Grządko oraz psycholog
z Poradni Konsultacyjno Terapeutycznej mgr Marek Gieruszyński. Jubilatom życzenia złożyli burmistrz i przewodnicząca
Komisji. Miting prowadzili Dorotka, Darek i Leszek. Założyciel
grupy Wojtek przedstawił zebranym historię grupy. Podczas
mitingu uczestnicy dzielili się swoim doświadczeniem w drodze
do trzeźwości oraz utrzymania abstynencji. Grupa AA Kwiatowa
należy do jednych z prężniejszych i stale rozwijających się grup
AA w województwie. Po mitingu uczestników poczęstowano
gorącym posiłkiem, po którym rozpoczęła się zabawa taneczna.
Radością i tańcom nie było końca aż do 4 nad ranem.
Organizatorzy serdecznie dziękują władzom samorządowym, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
dyrekcji MGOK-u, kierownikowi Hali Sportowej „Lubuszanka” za pomoc w realizacji uroczystości jak i za zaangażowanie
w pomoc ruchowi trzeźwościowemu.
Obchody jubileuszu nie byłyby możliwe bez sponsorów, którym serdecznie dziękujemy: Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Czerwieńsku, Parafialnemu Zespołowi Caritas przy Parafii p.w. św. Wojciecha w Czerwieńsku, Zakładom Mięsnym „Zyguła” w Zbąszynku. To dzięki
nim uczestnicy mieli nie tylko coś dla duszy, ale i dla ciała.
Grupa AA „Kwiatowa”

P.W.

zaprasza mieszkańców Gminy Czerwieńsk
do korzystania z bezpłatnych porad
prawnych i psychologicznych

Stowarzyszenie CIVIS SUM kontynuuje
od 26 stycznia 2016 r. współpracę z Gminą
Czerwieńsk na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej
i psychologicznej dla wszystkich mieszkańców.
Dla wszystkich, bez względu na kryteria Stowarzyszenie
kontynuuje dyżur prawnika w ramach zawartego w 2015 roku
z Burmistrzem Gminy Czerwieńsk porozumienia o współpracy.
Wszyscy mieszkańcy mogą korzystać z pomocy w każdy wtorek
od godz. 17.00 do 18.00, Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
(Budynek Ośrodka Zdrowia), ul. Zielonogórska 2, I piętro.
Oprócz bezpłatnych porad prawnych mieszkańcy gminy
mogą skorzystać z konsultacji psychologicznych, mediacji
oraz wsparcia asystenta obywatelskiego, który w razie potrzeby może towarzyszyć Klientowi podczas załatwiania jego
spraw w urzędzie czy sądzie.
Konsultacje psychologiczne,
mediacje, wsparcie asystenta
obywatelskiego spotkania ustalane indywidualnie - telefonicznie pod nr 68 454 82 47.
Konsultacje z zakresu prawa
pracy - telefoniczny dyżur
inspektora pracy w każdy wtorek w godz.: 16:00-18:00.

Harmonogram dyżurów prawnika:
Dla osób spełniających kryteria ustawy
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
Nie obowiązują zapisy na porady

Stowarzyszenie „CIVIS SUM” już od 12 lat prowadzi w Zielonej Górze Biuro Porad Obywatelskich, w którym udzielane
są bezpłatne porady prawne i obywatelskie (więcej na www.
civis-sum.org.pl oraz pod nr tel 68/454 82 47)
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowany ze środków przekazanych przez Powiat
Zielonogórski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego
Porady prawne oraz innych specjalistów dla wszystkich mieszkańców
Gminy Czerwieńsk są organizowane w ramach realizowanego przez
Stowarzyszenie projektu w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG
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Dzień Babci, Dzień Dziadka
Babcie i dziadkowie, nasi kochani
i niezawodni mieli znów swoje święto…
Dzieci w poszczególnych grupach przygotowały swoim wspaniałym gościom
piękne i wesołe przedstawienia, po których zaprosiły ich do wspólnej zabawy.
redaguje:
mgr Beata Frąckiewicz

Kolędowanie przy ratuszu
Początek stycznia, początek nowego
roku… z jednej strony pełni nadziei na
przyszłość, z głowami zaprzątniętymi
planami, z drugiej strony- wciąż jeszcze
nastrojeni Bożym Narodzeniem…W takiej
atmosferze starsze dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w corocznym kolędowaniu przy ratuszu w Czerwieńsku.
Wspólne śpiewanie kolęd i przeżywanie świątecznych tradycji to wspaniała
okazja do zaszczepienia dzieciom poczucia przynależności do społeczeństwa
oraz poszanowania polskiej kultury
i patriotyzmu.
Ostatki w przedszkolu
Pierwszy tydzień lutego upłynął
nam pod znakiem szaleństwa- zarówno
kulinarnego, jak i typowego szaleństwa
w zabawie. Tydzień zaczęliśmy wspólnie
z chętnymi rodzicami, którzy odwiedzili
nas aby razem przygotować rozmaite
pyszności na zbliżający się tłusty czwartek. W przedszkolnych korytarzach roznosił się wspaniały i kuszący zapach faworków, pączków i róż karnawałowych…aż
trudno było im się oprzeć…ale właściwie
po co się im opierać- wszak w tłusty
czwartek można jeść bez ograniczeń!

A następnego dnia dzieci przyszły
do przedszkola w barwnych strojach na
długo oczekiwany bal. Wesoła muzyka,
gwar, radosny śmiech dzieci wypełniały
w piątek mury obu budynków przedszkola. Królowały tego dnia postaci z bajek- księżniczki, wróżki, piraci i wielcy
bohaterowie…a każda z nich wyglądała
niezwykle i wyjątkowo. Radości dopełniły paczki upominkowe rozdane w każdej
z grup…ech, co to był za bal…
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Rekrutacja 2016/2017
W myśl Ustawy o systemie oświaty
z 7 września 1991r. (Dz. U. z 1996r. nr
67 z późn. zm.) oraz zgodnie z treścią
Statutu Przedszkola w Czerwieńsku
ustalone zostały nowe zasady rekrutacji
dzieci do przedszkola na rok szkolny
2016/2017.
Podobnie jak dotychczas podstawą
zapisu dziecka do przedszkola na dany
rok szkolny jest złożenie „Wniosku
o przyjęcie dziecka do Przedszkola
w Czerwieńsku” – w przypadku dzieci
nowo przyjmowanych lub „Deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Czerwieńsku” – w przypadku dzieci już uczęszczających do Przedszkola w Czerwieńsku.
Rekrutacja trwać będzie od 1- 31
marca i obejmie dzieci, których rodzice
mieszkają w gminie Czerwieńsk lub
w przypadku wolnych miejsc, także
dzieci, których rodzice mieszkają poza
gminą Czerwieńsk.
KRYTERIA KWALIFIKOWANIA
DZIECI DO PRZEDSZKOLA
W CZERWIEŃSKU:
1. Dzieci 6-letnie odbywające roczne
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – niżej określone kryteria od 4
do 11 nie mają zastosowania.
2. Dzieci 5-letnie oraz 4-letnie w związku z prawem tych dzieci do edukacji
przedszkolnej – kryteria od 4 do 11 mają
zastosowanie.
3. Dzieci 3-letnie w przypadku wolnych miejsc – kryteria od 4 do 11 mają
zastosowanie.
4. Dzieci obojga rodziców pracujących
- z udokumentowanym zatrudnieniem

Wieści z hali
Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar
Przewodniczącego Rady Sportu dla młodzieży zostanie rozegrany 13 lutego.
Memoriał Marka Piechoty, turniej
halowej piłki nożnej dla oldboy’ów, odbędzie się 27 lutego.
Zawodnicy i kibice zainteresowani
KM Sport Crossduathlon są zaproszeni
na 20 marca. A 23 kwietnia – odbędzie się

Było radośnie i miło, czyli dokładnie
tak jak to zwykle jest z kochanymi
Dziadkami.
Nie znikające z twarzy uśmiechy
przedszkolaków to najlepszy dowód na
to, że Babcia i Dziadek to ich najlepsi
przyjaciele!
w formie aktualnej umowy o pracę
przedłożonej do wglądu dyrektora.
5. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w danej placówce.
6. Dzieci matek lub ojców samotnie je
wychowujących. (przez osobę samotnie
wychowującą rozumie się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą
w separacji orzeczonej prawomocnym
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną).
7. Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź
całkowitą niezdolność egzystencji na
podstawie odrębnych przepisów.
8. Dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej.
9. Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w danej
placówce.
10. Dzieci z rodziny, w której znajduje
się rodzeństwo z orzeczoną znaczną lub
umiarkowaną niepełnosprawnością.
11. Dzieci zmieniające placówkę z powodu zmiany miejsca zamieszkania.
Jeżeli ilość dzieci będzie większa od
ilości miejsc w przedszkolu, zostanie
powołana komisja rekrutacyjna, która
w oparciu o dostarczone do wniosku
dokumenty i w odniesieniu ich do
w/w kryteriów podejmie decyzje o ewentualnym przyjęciu bądź wpisze dzieci
na listę rezerwową (na niosek rodziców/
opiekunów). Dzieci z listy rezerwowej
przyjmowane będą na wolne miejsca
według kolejności zgłoszeń. W przypadku nie zakwalifikowania dziecka do
przedszkola, rodzice mogą składać do
dyrektora odwołanie w terminie 7 dni
od dnia wywieszenia listy zakwalifikowanych. Odwołania są rozpatrywane
w ciągu siedmiu dni od daty złożenia.
5 edycja biegu przełajowego Jorge Cross.
Będzie się działo!
U pasjonatów biegania – tym razem
skromniej. 6 stycznia rozegrano w Sobótce
Górski Maraton Ślężański. Wśród sklasyfikowanych na mecie 210 zawodników
była, 13 wśród pań, Dorota Szymkowiak
(5:48:23). Wtedy też odbył się Półmaraton,
ale na wydłużonym do 24 m dystansie. Do
mety dobiegło 260 biegaczy, wśród nich
Michał Kowalski (3:06:37).
D. G.

Nowy zarząd CST
Na swoim Walnym Zebraniu 15 stycznia br. Czerwieńskie
Stowarzyszenie Tenisowe wybrało nowy zarząd. Na kolejną
kadencję funkcję prezesa powierzono Jackowi Potockiemu,
jego zastępcą został Waldemar Napora, a sekretarzem zarządu
Bogdan Matysik.
Z zapowiedzi programowych nowego
zarządu wynika, że od tego sezonu CST
zamierza zdecydowanie zmienić zasady
dotychczasowych rozgrywek ligowych,
kładąc zdecydowany nacisk na popularyzację tenisa wśród mieszkańców naszej
gminy. Nowy zarząd po doświadczeniach
rozgrywek ligowych w minionym roku,
gdzie mimo przygotowania tabel ligowych,
sporządzeniu tabel rozgrywek itp. znaczna
część meczy, szczególnie w lidze kobiet,
w ogóle się nie odbyła. Było więc sporo
uwag, co do organizacji rozgrywek. Kulały
również zajęcia szkółki tenisowej, spadało
zainteresowanie nowych adeptów gry w
tenisa. Zdaniem członków nowego zarządu
musimy wspólnie poszukać nowych sposobów popularyzacji tej dyscypliny, aby
stowarzyszenie dalej się rozwijało.
Zdaniem wiceprezesa Waldemara Napory: „Konieczny jest powrót do głównej
idei, jaka przyświecała nam na początku
tworzenia stowarzyszenia, czyli rozwój
oraz propagowanie tenisa ziemnego w
środowisku, organizacja zawodów sportowych oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków Stowarzyszenia. Niestety trochę zamknęliśmy się we

własnym gronie i ten rozwój wychodził nam
jakoś nieszczególnie. Dlatego trzeba zrobić
wszystko, aby CST nabrało znowu wiatru w
żagle i aktywnie propagowało uprawianie
tej dyscypliny”.
Wybór Jacka Potockiego na prezesa
nowego wydaje mi się bardzo dobrym
krokiem na drodze odświeżenia wizerunku stowarzyszenia. Jacek jest poniekąd
wychowankiem CST, tu uczył się gry
w tenisa, tutaj polubił ten sport i jako
młody energiczny człowiek nada naszemu stowarzyszeniu nowego ducha. W
każdym razie trzymamy za niego kciuki
i będziemy go wspierać. Rozmawiałem z
Jackiem podczas turnieju siatkówki o Puchar Przewodniczącego RM i przyznam,
że nabrałem pewności, iż założone przeze
mnie i Waldka Naporę stowarzyszenie
ma szansę nie tylko na dalsze działanie,
ale także zmobilizowanie do uprawiania
tenisa kolejnych pokoleń. To, że warto –
to jesteśmy wszyscy o tym przekonani.
Ambicją nowego zarządu jest reaktywowanie działalności szkółki tenisowej
dla najmłodszych w myśl przysłowia
„Czym skorupka za młodu nasiąknie…”
dlatego już niebawem pojawią się plakaty

zachęcające rodziców do zapisywania
swoich pociech na zajęcia tenisowe. Gdy
uda się skompletować grupę nowych
adeptów, zarząd znajdzie trenera i zajęcia
znów zostaną uruchomione.
Jeśli Andżelika Kerber mogła wychować się w podpoznańskim Puszczykowie, to dlaczego w Czerwieńsku nie
może narodzić się jakiś tenisowy talent?
Ostatnio media podały, że nowym trenerem Urszuli Radwańskiej został Radek
Nijaki, a przypomnę, że trenował on
z Przemkiem Stęcem. Grali także na
kortach w Czerwieńsku. Piszę o tym,
bo nigdy nie wiadomo czyj talent może
zabłysnąć. Jeśli tego nie spróbujemy, to
się nie dowiemy, a poza tym nikt nie musi
być zaraz mistrzem – gra w tenisa to nie
tylko zawodowstwo, ale naprawdę frajda
dla każdego. Trzeba spróbować – sezon
już tu, tuż. O kolejnych działaniach nowego zarządu będziemy informować w
kolejnych numerach „U nas”.
Andrzej Sibilski
Z ostatniej chwili: Są już sponsorzy,
którzy uwierzyli w sens tej działalności.
Nasz wieloletni przyjaciel czerwieńskiego
tenisa – p. prezes Zbigniew Wasylkowski
z firmy CPN Ekoserwis oraz państwo
Leszek i Inga Kaczor właściciele firmy
„Inex” zadeklarowali już swoje wsparcie
materialne dla realizacji tego projektu.
W imieniu nowego zarządu CST bardzo
im dziękujemy, obiecujemy nie zawieść
i czekamy na kolejnych przyjaciół stowarzyszenia.

XIII Turniej Piłki Siatkowej im. Wiesława Kwaśniewskiego
o Puchar Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk
6 lutego po raz trzynasty pasjonaci
siatkówki spotkali się, aby rywalizować
w turnieju, którego inicjatorem był
Wiesław Kwaśniewski.
W zawodach udział wzięło 10 drużyn:
Fwspaniali ZG, Sportowy Czerwieńsk,
Iron Church, Urząd Celny ZG, Grom
Świdnica, Sportowy Czerwieńsk II, Przedszkole Czerwieńsk, Jednostka Wojskowa
Czerwieńsk, Grzmoty ZG i Orzeł ZG, które
podzielono na 3 grupy. Łącznie rozegrano
16 meczy. Zwycięzcą turnieju została
drużyna Jednostki Wojskowej, II miejsce
wywalczyła drużyna Groma Świdnica, III
miejsce na podium zajęli Fwspaniali ZG.
Najlepszą zawodniczką turnieju została
Ewa Fediów z Groma, a tytuł najlepszego
zawodnika powędrował do Piotra Hetmańskiego z Jednostki Wojskowej.
Dzięki współpracy Samorządu Mieszkańców i Hali Sportowej mogliśmy

uczestniczyć w dobrze zorganizowanej
imprezie środowiskowo-sportowej.
Bardzo cieszy to, że w zawodach bierze
udział coraz więcej osób z naszego mia-

sta. Serdecznie gratuluję i pozdrawiam
drużynę Przedszkola w Czerwieńsku,
która zadebiutowała w turnieju nie bacząc na doświadczenie i profesjonalizm
pozostałych drużyn.
Serdecznie dziękuję osobom, bez
których organizacja turnieju byłaby niemożliwa: Waldemarowi Dwornickiemu
i Krzysztofowi Patrzykątowi za sędziowanie. Marlenie Piecha, Janowi Wocie
i Robertowi Góreckiemu za utworzenie
sztabu medycznego, który czuwał nad
naszym bezpieczeństwem. Kierownictwu
i pracownikom Hali Sportowej „Lubuszanka” za udostępnienie i obsługę obiektu. Za obecność, wsparcie i dobre rady
Radnym Rady Miejskiej – Magdalenie
Salejko, Aleksandrowi Gruszczyńskiemu i Leszkowi Jędrasowi.
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Ferie w MGOK-u

W tym roku ferie zimowe nasze województwo rozpoczynało jako pierwsze, już 18
stycznia. „Jak co roku ferie w MGOK-u” spędziła duża grupa (prawie siedemdziesięcioosobowa) dzieci w wieku od 7 do 13 lat.
MGOK zaplanował na całe dwa tygodnie atrakcyjny program profilaktyczny,
łączący różnorodne działania artystyczne
pod hasłem „ Rock and rolla razem gramy
i używkom się nie damy”. Dzieci poszerzały wiedzę o używkach poprzez udział
w tematycznych zabawach ruchowych,
muzycznych, teatralnych i plastycznych.
Rozbudzały wyobraźnię i wiedzę o swoich kolegach, rysując portret przyjaciela.
Dowiedziały się jak walczyć z alienacją
społeczną, jak postępować i do czego prowadzą nieodpowiednie zachowania oraz
błędy w odżywianiu. Stworzyły tasiemca
z butelek po napojach.
Poznały twórczość gwiazd lat 60-tych:
Elvisa Presleya i zespołu The Beatels.
Inspirując się ich twórczością stworzyły
big bandy, zaprojektowały i wykonały
„gitary rockowe”. Nauczyły się tańczyć
rock and rolla, twista i boogie woogie.

Przygotowały kartki i upominki na Dzień
Babci i Dziadka. W dniu ich święta zorganizowały pokaz i poczęstunek dla swoich
bliskich. Piosenka, która poznały podczas
ferii „Moja babcia tańczy rock and rolla”,
w wykonaniu 60-osobowego chóru wywołała burzę oklasków i porwała do tańca
duże grono przybyłych na uroczystość
babć i dziadków. Babcia Stenia (której
serdecznie dziękujemy) opowiedziała
jak dawniej spędzano wolny czas bez
internetu, telewizji czy telefonów komórkowych. Dzieci poznały zabawy naszych
dziadków. Nie zabrakło gry w gumę,
skakankę czy warcaby. By przekonać się
jakie znaczenie dla zdrowia i kondycji
ma ruch, uczestnicy ferii wzięli udział
w zawodach sportowych, które odbyły się
na hali sportowej „Lubuszanka”.
Dzieci dowiedziały się o szkodliwym
działaniu wszelkich używek, odtwarzając

postacie w przedstawieniu „Moje życie
mój wybór”. Aktywnie uczestniczyły
w spektaklu teatralnym pt. „Agresji mówię nie”. Zwieńczeniem tej wiedzy był
Gminny konkurs na plakat profilaktyczny
i organizacja wystawy pokonkursowej.
Jury przyznało trzy wyróżnienia: Natalia
i Fabian Woźniak z Leśniowa Wielkiego,
Jessika Greguła z Dobrzęcina, Hania,
Wiktoria, Basia i Kalinka z Leśniowa
Wielkiego oraz miejsca: III miejsce ex
aequo Klaudia Fratczak z Nietkowa
i Wiktoria Dubowska z Lasek, II miejsce
Wiktoria Dirbach z Lasek, I miejsce
Weronika Barańczuk z Czerwieńska.
Nagrody ufundowała Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwieńsku.
Tradycyjnie, dzieci przygotowywały
się do Gminnego Konkursu „Talenciaki”.
W eliminacjach wzięło udział 16 podmiotów wykonawczych. Nominowane
zostały dwie pary taneczne i troje wokalistów. Ferie zakończyły się kostiumowym
balem karnawałowym, któremu towarzyszyły konkursy, zabawy. Wybór króla
i królowej balu był ostatnim akcentem
aktywnego czasu spędzonego w MGOK
podczas ferii. Do zobaczenia latem.

