Wszystkim mieszkańcom i gościom naszej Gminy składamy
najserdeczniejsze życzenia:
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
miłych spotkań rodzinnych przy wielkanocnym stole oraz wiary w spełnienie
życzeń serdecznych, które złożymy sobie nawzajem.
Niech w to jedyne w roku święto także w nas zmartwychwstanie wiara, dobro,
i miłość - i niech pozostaną na dłużej.
Leszek Jędras

Piotr Iwanus

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz

w lutym
01.02. – w Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze Burmistrz
Piotr Iwanus prowadził rozmowy na temat przyszłych inwestycji, które
będą realizowane w ramach ZIT-ów (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Ich wartość na terenie Gminy Czerwieńsk ma wynieść
9,5 mln złotych - z czego na budowę ścieżek rowerowych planuje się
przeznaczyć kwotę 3,6 mln zł, a realizację kolejnego etapu projektu
„Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk” 2 mln zł.
02.02. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.: sprawozdanie z działalności sportowej w palcówkach oświatowych w Gminie
Czerwieńsk, w tym m. in. w zakresie udziału w turniejach, zajęciach
pozalekcyjnych, ogólna frekwencja na zajęciach sportowych, stałe
uczniowskie zespoły sportowe; informacja nt. funkcjonowania i działalności bibliotek na terenie Gminy Czerwieńsk na 2016 r.; wypracowanie
pinii do projektów uchwał; sprawy bieżące.
02.02. – w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze odbyło się spotkanie
starostów, wójtów i burmistrzów. Tematem spotkania był publiczny transport
zbiorowy. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
03.02. Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z z-cą Burmistrza Nowogrodu
Bobrzańskiego Mirosławem Walencikiem. Tematem rozmowy była koncepcja budowy ścieżek rowerowych od Lubska do Czerwieńska.
03.02. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Wicewojewodą Lubuskim Robertem Paluchem. Tematem spotkania była realizacja projektu
„Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich”, w którym obok
Gminy Czerwieńsk uczestniczą jeszcze gminy Dąbie i Sulechów. Omówiono min. przyjęte przez Rady Gmin Partnerskich zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
06.02. – w Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku odbył się
XIII Turniej Piłki Siatkowej im. Wiesława Kwaśniewskiego o Puchar
Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk.
W zawodach wzięło udział 10 drużyn, które łącznie rozegrały 16 meczów.
Zwycięzcą turnieju została drużyna z Jednostki Wojskiej w Czerwieńsku, II miejsce Groma Świdnica, III miejsce Fwspaniali ZG. Organizatorem turnieju był Samorząd Mieszkańców Miasta Czerwieńsk.
10.02. – odbyła się XIV Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Podczas
sesji radni przyjęli następujące uchwały: w sprawie pomocy finansowej
dla Województwa Lubuskiego; w sprawie określenia trybu udzielania
i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy; w sprawie opłat za zajęcie
pasa drogowego; w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości
diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek
pomocniczych Gminy Czerwieńsk; w sprawie nadania nazw ulicom na
terenie miejscowości Płoty; w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk; w sprawie
przystąpienia Gminy Czerwieńsk do realizacji projektu partnerskiego
pt. „Lepsze jutro” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020; w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Czerwieńsku do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Czerwieńsku;
w sprawie utworzenia Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego.
Rada przyjęła również sprawozdania z działalności komisji stałych Rady
Miejskiej za rok 2015.
12.02. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było min.: analiza realizacji
uchwał Rady Miejskiej za 2015 r.; analiza terminowości rozpatrywania
pism przez Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2015
r.; kontrola dokumentacji jednostki pomocniczej Gminy Czerwieńsk
tj. Sołectwa Leśniów Wielki za 2014 i 2015 r.; prawy bieżące.
13.02. – w Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku rozegrano Turniej
Halowej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Sportu.
16.02. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się Członkiem Zarządu Województwa Lubuskiego Alicją Makarską. Tematem spotkania był brak ujęcia w wojewódzkim „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich
na terenie województwa lubuskiego” połączeń do Czerwieńska. Powyższy
plan określa podstawowe zasady funkcjonowania przewozów pasażerskich,
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dla których właściwym organizatorem jest Marszałek Województwa Lubuskiego. Dokument ten stanowi akt prawa miejscowego, będący instrumentem prawnym, który jest niezbędny w procesie organizowania przewozów
o charakterze użyteczności publicznej. Plan w dotychczasowym kształcie
obowiązuje od września 2014 roku i obejmował jak dotąd wyłącznie
przewozy kolejowe. W ramach aktualizacji w dokumencie uwzględniono
również linie komunikacyjne w transporcie drogowym (autobusowym).
Wynika to z faktu, że dopłaty do biletów ulgowych, od dnia 1 stycznia
2017 roku obejmować będą wyłącznie linie użyteczności publicznej
ujęte w samorządowych planach transportowych. Nie uwzględnienie
w tym planie połączeń na trasie Czerwieńsk-Zielona Góra-Czerwieńsk,
oznacza dla mieszkańców naszej Gminy, że nie będziemy mogli korzystać
z dopłat do biletów ulgowych.
17.02. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji było
min.: informacja nt. gospodarowania gminnymi nieruchomościami
- sprzedaż, dochody, potrzeby remontowe w obiektach gminnych
[w tym przekazanych w użyczenie stowarzyszeniom, spółdzielni socjalnej
i osobom fizycznym] – według stanu na 31.12.2015r., oraz szczegółowe
plany w tym zakresie na rok 2016.; sprawy bieżące.
17.02. – w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku odbyło się spotkanie z Prezes Zarządu Okręgu Lubuskiego ZNP Bożeną Manią. W spotkaniu wzięli udział: Burmistrz
Piotr Iwanus, Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras, Dyrektor
ZEAO Danuta Tomaszewska i dyrektor szkoły Jacek Gębicki. Podczas
spotkania omówiono min. zmiany w prawie oświatowym oraz sytuację
w gminnej oświacie.
23.02. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem
obrad komisji było min.: informacja o wykorzystaniu, bądź nie wykorzystaniu, dotacji budżetowych za 2015 r.; sprawy bieżące.
25.02. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Senatorem RP
Waldemarem Sługockim. Tematem spotkania była aktualizacja „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na
sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na
terenie województwa lubuskiego”. Burmistrz Iwanus zabiegał podczas spotkania o uwzględnienie w przedmiotowym planie połączeń
autobusowych do Czerwieńska.
26.02. – w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli odbyło się spotkanie
członków Stowarzyszenia „Odra dla turystów”. Gminę Czerwieńsk
reprezentował Tomasz Zbieski. Podczas spotkania omówiono stan
zaawansowania prac przy budowie przystani rzecznych oraz plan rejsów
statków wycieczkowych ZEFIR i LAGUNA, które w sezonie 2016 będą
pływały po Odrze od 15 kwietnia do 31 października.
27.02. - w Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku odbył się halowy turniej piłki nożnej dla oldboyów o memoriał Marka Piechoty.
29.02. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się szkolenie doskonalące dla Szefów Obrony Cywilnej gmin powiatu zielonogórskiego.
Szkolenie zostało przeprowadzone przez Starostę Zielonogórskiego
we współpracy z Burmistrzem Czerwieńska. Tematem szkolenia była
organizacja publicznego transportu zbiorowego oraz zasady i warunki zapewnienia szybkiego i sprawnego dostarczania wody pitnej
dla ludności powiatu zielonogórskiego - np. na wypadek wystąpienia
zanieczyszczeń ujęć wody, awarii sieci wodociągowej, a także w sytuacji
obniżenia się poziomu wód gruntowych.
29.02. – z roboczą wizytą w Czerwieńsku przebywała delegacja
z partnerskiej Gminy Drebkau (Niemcy), której przewodniczył
Burmistrz Dietmar Horke. Tematem spotkania była kontynuacja
współpracy partnerskiej oraz omówienie szczegółowych przedsięwzięć,
które będą realizowane w 2016 roku. Podkreślono, że jednym z priorytetów we wzajemnych kontaktach stanie się poszerzenie obopólnej
współpracy na polu gospodarczym i biznesowym.
Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU
Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
Jacek Gębicki, Alina Juncewicz, Dariusz Grześkowiak (foto).
Adres: UGiM, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk,
tel./fax 68 327 80 91, e-mail: unas.redakcja@wp.pl
skład i druk: Fabryka Reklamy Sandmedia tel. 68 45 35 700
Materiały do składu przyjęto 11.03.2016 r., do druku przekazano 14.03.2016 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Dzień dobry Panie
Burmistrzu. Milowymi krokami zbliżają się
nie tylko święta Wielkanocne, ale i 1 kwietnia, kiedy to rusza sztandarowy projekt
nowej władzy – Rodzina 500+. W mediach
wciąż pojawiają się materiały dotyczące
realizacji tego przedsięwzięcia i nie brakuje
tam wielu znaków zapytania, wątpliwości
dotyczących zarówno weryfikacji wniosków, jak i później procedur przekazywania
pieniędzy z tego tytułu. Jak to zadanie
będzie realizowane w naszej gminie?
Piotr Iwanus: Jak już Panu mówiłem
w zeszłym miesiącu od strony organizacyjnej gmina jest w zasadzie przygotowana
do sprawnego rozpatrywania tych wniosków. Utworzymy jedno specjalne nowe
stanowisko do obsługi projektu. W oparciu o nasze dane mamy już w zasadzie
pełną informację o skali przedsięwzięcia,
wiemy ilu rodzin projekt dotyczy i jakie
środki musimy zapewnić. Od 1. kwietnia
będziemy przyjmować do weryfikacji
wnioski, które uprawnieni do skorzystania
z programu złożą w urzędzie. Szczegółowe
informacje na temat procedur publikujemy
zarówno w internecie na stronie urzędu, jak
i na łamach „U nas”. Osoby zainteresowane
mogą również skontaktować się z pracownikami OPS-u zarówno osobiście, jak
i telefonicznie. Wypełnione wnioski można
dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą.
Wprawdzie należne kwoty będzie można
odbierać osobiście w kasie urzędu, to jednak zachęcam wszystkich uprawnionych,
aby na wnioskach umieszczali informacje
o numerze swojego konta bankowego.
Wtedy będziemy mogli sprawnie przelać
pieniądze, zmniejszając w ten sposób kolejki, które zapewne utworzą się podczas
realizacji wypłat. Czy realizacja projektu
przebiegnie sprawnie, jak zwykle czas
pokaże, ale jestem dobrej myśli. Porozmawiamy o tym, jak program na dobre
już ruszy.
A.S.: Widzę, że w tej sprawie jest Pan
optymistą. Czy równie optymistycznie
ocenia Pan zmiany dotyczące edukacji
sześciolatków?
P.I.: Niestety tu jestem pełen obaw. Nie
wynikają one głównie z tego, że nie opanujemy sytuacji organizacyjnie – choć i to ma
znaczenie. Moje obawy dotyczą zarówno
konsekwencji ekonomicznych przedsięwzięcia, jak i sfery stricte edukacyjnej.
Zatrzymanie sześciolatków w przedszkolach spowoduje poważne konsekwencje
w organizacji pracy szkół. Zabraknie po
prostu dzieci, by utworzyć klasy pierw-

sze i to nie będzie problem tylko jednego
roku, ponieważ brak tego jednego rocznika
uczniów powtórzy się przez kolejne cztery
lata. Musimy mieć świadomość, że oznacza
to w konsekwencji znaczny ubytek środków
finansowych wynikających z subwencji
oświatowej. W szkole wynosi ona na jedno
dziecko 6.300 złotych natomiast na dziecko
w przedszkolu jedynie 1.300 zł. Stanowi
to ubytek w subwencji ok. 1 mln złotych.
Oczywiście, jeśli rodzice zdecydują, że
mimo wszystko nie zechcą puścić sześciolatków do klas pierwszych, to tak będzie.
W gminie nie zabraknie w przedszkolach
miejsc dla trzylatków, ponieważ takie było
zobowiązanie samorządu, że wszystkie
dzieci w gminie będą miały zapewnione
miejsca w przedszkolach i tego słowa dotrzymamy.
Obserwując dotychczasowe doświadczenia naszej gminnej oświaty w zakresie
edukacji najmłodszych, zachęcam wszystkich rodziców sześciolatków, żeby jednak
zdecydowali się posłać swoje dzieci do klas
pierwszych. Zarówno baza oświatowa, jak
i przygotowanie nauczycielek nauczania
początkowego gwarantują sześciolatkom
właściwy rozwój intelektualny i emocjonalny. Mamy już doświadczenia naprawdę
przemyślanej i spójnej koncepcji współpracy nauczycielek przedszkola i nauczania
początkowego w zakresie ułatwiania
dzieciom przejścia z systemu edukacji
przedszkolnej, w której dominuje opieka
nad dzieckiem, do edukacji wczesnoszkolnej, gdzie do opieki dochodzi ten element
dydaktyczny. Doświadczenia minionych lat
pokazują, że nie ma znaczących dysproporcji w przygotowaniu do edukacji szkolnej
dzieci uczęszczających do przedszkoli
w naszej gminie , także tych prowadzonych
przez stowarzyszenia. Nie ma naprawdę
obaw, że dzieci sześcioletnie nie poradzą
sobie w szkole. Poza oczywiście nielicznymi przypadkami, które można przecież
zdiagnozować – sześciolatki znakomicie
dadzą sobie radę w klasach pierwszych.
Naprawdę zachęcam gorąco rodziców
by taką decyzję podjęli dla dobra swoich
pociech. W Anglii dzieciaki rozpoczynają
edukację szkolną już w wieku lat 4, więc
nie widzę powodów, dla których nasze
sześciolatki nie poradziłyby sobie równie
dobrze.
A.S.: Panie burmistrzu, dobiega końca
realizacja projektu „Partnerstwo gmin
nadodrzańskich”. Jak rozumiem najważniejszym celem tego przedsięwzięcia było
połączenie sił trzech gmin – Sulechowa,

Czerwieńska i Dąbia, których łączy nie
tylko Odra, ale i w jakiejś mierze również
wspólne cele. Na czym one polegają i jakie
korzyści przyniesie ich realizacja w przyszłości?
P.I.: Rzeczywiście formalnie w kwietniu
na specjalnej konferencji podsumujemy realizacje tego projektu i wtedy może będziemy mogli szerzej porozmawiać o konkretnych efektach działań. Dzisiaj powiedzmy
tylko w skrócie o co tak naprawdę w tym
projekcie chodziło. Otóż przed nami nowa
perspektywa finansowa Unii Europejskiej
na lata 2016-2020, a w niej zmiana priorytetów. Nadszedł bowiem czas na projekty
infrastrukturalne o znacznie większej niż
dotychczas skali, projekty przekraczające
możliwości udziału finansowego jednej
gminy. Ta sytuacja wymusza łączenie się
w większe struktury partnerskie, by realizować projekty regionalne. Realizowany przez
nasze gminy projekt miał nam pomóc sporządzić nie tylko podstawowe dokumenty,
niezbędne do tworzenia długookresowych
strategii rozwoju i stanowiących podstawę
do aplikowania o środki unijne, ale także
nauczyć nas skutecznego współdziałania
w ramach większych partnerskich struktur
organizacyjnych. W przyszłości bowiem
tylko takie projekty będą miały szansę
realizacji.
W wyniku tego projektu powstały w naszych gminach strategie rozwoju naszych
gmin w ramach tzw. obszaru funkcjonalnego. W ślad za tym plany zagospodarowania
przestrzennego poszczególnych miejscowości, ewidencje zabytków, materiały
promocyjne itp. Myślę, że do tego projektu
jeszcze będziemy w naszych rozmowach
wracać nie raz.
A.S.: Panie burmistrzu na koniec
chciałem jeszcze zapytać o współpracę
z Drebkau. Ostatnio była u nas delegacja
tej partnerskiej gminy i jak słyszałem
zanosi się na zmiany. Na czym one będą
polegać?
P.I.: Doszliśmy wspólnie do wniosku,
że od tego roku rezygnujemy z organizacji
gminnych festynów, biesiad i spotkań,
za to więcej będzie imprez sportowych
i rekreacyjnych. Krótko mówiąc mniej
biesiadowania, a więcej sportu. Oczywiście
na poziomie sołectw, czy stowarzyszeń takie
spotkania i festyny mogą być realizowane,
ale nie będą one miały takiego oficjalnego,
jak dotąd charakteru. Przechodzimy na
nowy poziom naszych partnerskich kontaktów, mniej spotkań oficjalnych, więcej
tych organizowanych spontanicznie przez
samych mieszkańców obu gmin.
A.S.: Bardzo dziękuję za rozmowę
i życzę oczywiście wesołych i zdrowych
Świąt Wielkanocnych, podobnie zresztą jak
wszystkim naszym Czytelnikom.
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NA LICEUM PATRZ! Być jak żołnierz, policjant, strażak
Tym, co wyróżnia nasza szkołę spośród innych jest bez wątpienia kształcenie
mundurowe. Widać to już od pierwszego dnia. Rozpoczęcie roku szkolnego to
ważne wydarzenie w naszym liceum.
Tradycyjnie tego dnia dyrektor wita
uczniów klas pierwszych, a kadeci klas
drugich i trzecich otrzymują awanse. Dbamy
również o to, by uczcić kolejną rocznicę
wybuchu II wojny światowej złożeniem
kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności
w Czerwieńsku. Niezwykłym dla nas momentem była bez wątpienia uroczystość
nadania szkole sztandaru. Dla uczczenia tego
wydarzenia kompania honorowa 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego oddała salwę honorową. Nasze mundury były
również widoczne podczas
korowodu winobraniowego,
kiedy maszerowaliśmy przed
kolumną pojazdów wojskowych 4 Pułku Przeciwlotniczego z Czerwieńska.
Nie mogło nas zabraknąć
na uroczystych obchodach
święta pułku i podczas III
Sztafetowego Biegu Przeciwlotników. Wysłuchaliśmy również prelekcji o służbie wojskowej oraz patronie pułku i liceum generale
Grocie - Roweckim, którą prowadził oficer
pułku. Braliśmy także udział w głównych
uroczystościach, które odbyły się w Zielonej
Górze na Placu Bohaterów Westerplatte,
gdzie pododdziały pułku i pluton reprezentacyjny liceum złożony z kadetów klas
wojskowych uczestniczyły w apelu. Pluton
reprezentacyjny liceum defilował po pododdziałach logistycznych pułku.
Uczniowie naszego liceum nie tyko
mają możliwość treningu samoobrony walki wręcz, ale popularyzują także idee
proobronne wśród młodzieży szkolnej

naszego województwa. W październiku
we współpracy ze Szkolnym Związkiem
Sportowym Ziemi Lubuskiej szkoła zorganizowała zawody sportowo - obronne
Sprawni jak żołnierze. W tegorocznej edycji
w ramach pikniku przeprowadzony został
Turniej Strzelecki o Nagrodę Dyrektora.
W ramach współpracy z Jednostką Strzelecką 4053 z Zielonej Góry kadeci klas
wojskowych przeszli przez ciekawe szko-

lenie specjalistyczne z czerwonej taktyki.
Podczas szkoleń wojskowych uczniowie
biorą udział w ćwiczeniach bojowo-taktycznych, poznają obsługę działa przeciwlotniczego oraz PZR Grom. Zrealizowano
też działania taktyczne drużyny na patrolu,
budowę, składanie i rozkładanie kb Beryl.
W przerwie między działaniami taktycznymi były zajęcia samoobrony. Oczywiście
nie mogło zabraknąć treningu strzeleckiego.
Kadeci wykonywali strzelanie szkolne na
celność i skupienie.
Jest już tradycją naszej szkoły, że
uczniowie klas pożarniczych odbywają
zajęcia na terenie JRG nr 2 w Zielonej Górze. Uczniowie mogą zobaczyć, jak działa

Ocalić od zapomnienia
Tym, co wyróżnia nasza szkołę spośród innych jest bez wątpienia kształcenie
mundurowe. Widać to już od pierwszego dnia. Rozpoczęcie roku szkolnego to
ważne wydarzenie w naszym liceum.
Rozpoczynamy prace nad dokumentami
zgromadzonymi wcześniej w Czerwieńskiej
Izbie Pamięci. Już od wielu lat izba w naszym mieście nie funkcjonuje, a zebrane
wcześniej pamiątki przechodzą z jednego
miejsca w inne. Nadszedł czas aby zobaczyć
co z nich pozostało.
16 lutego 2016 r. Krystyna Nowakowska i Ewa Wójtowicz uczestniczyły
w roboczym spotkaniu w Muzeum Ziemi
Lubuskiej w Zielonej Górze. Dyrektor
muzeum p. Leszek Kania, z-ca p. Longin
Dzieżyca udzielili wszelkich wyjaśnień,

4

nr 284 • 03.2016

U NAS

które są przydatne na pierwszym etapie
porządkowania zbiorów. Pierwszego instruktażu udzieliła także kustosz muzeum
p. Izabela Korniluk.
Z pomocą J. Gębickiego, P. Góralczyka, L. Jędrasa, B. Marczeni i B. Tietz
od początku marca bierzemy się do pracy.
Osoby, które interesują się historią i chciałyby wziąć udział w pracach nad zbiorami
proszone są o kontakt z Ewą Wójtowicz
- tel. 603551792.
K. Nowakowska i E. Wójtowicz

komora dymowa, czyli swoisty zadymiony
labirynt, w którym słychać krzyki ofiar,
walące się ściany, ryk syren, jęki rannych.
Kadeci mają także możliwość przekonać
się, jak działa drabina mechaniczna wozu
drabiniastego na wysokości 25 metrów.
Doskonalą umiejętności wiązania węzłów
używanych w ratownictwie i budowę linii
gaśniczych. Zajęcia wzbudzają wiele emocji
i są kolejnym elementem szkolenia praktycznego naszych strażaków. Uczniowie
klas pożarniczych dzięki współpracy szkoły
z KM PSP w Zielonej Górze nie tylko ćwiczą na sprzęcie zarezerwowanym dla funkcjonariuszy pożarnictwa, ale
również ćwiczą razem z nimi,
biorąc np. udział w przygotowaniu do próbnej ewakuacji
w Domu Pomocy Społecznej
dla Kombatantów. Uczniowie
byli pozorantami z wcześniej
ustalonymi dolegliwościami.
Udział w ćwiczeniach był dla
naszych kadetów ciekawym
doświadczeniem i możliwością uczestniczenia w profesjonalnych działaniach. Jest to okazja do
zdobycia wyjątkowych doświadczeń, które
zbliżają ich do realizacji swoich marzeń.
Uczniowie klas policyjnych w ramach
wycieczki do Komendy Miejskiej Policji
w Zielonej Górze mieli możliwość poznania
codziennych zadań policji. Poznali także
Komendanta Miejskiego Policji, który wręczył naszym najbardziej aktywnym uczniom
policyjne gadżety. Rozmawiano o niebezpiecznych skutkach zażywania narkotyków
i dopalaczy. Policjant - technik kryminalistyki przedstawiał różne sposoby ściągania
odcisków palców oraz jak zabezpiecza się
ślady na miejscu przestępstw kryminalnych.
Uczniowie mogli przymierzyć ubiór ochronny policjanta, który jest używany w czasie
zbiorowego zakłócenia porządku publicznego. Uczniowie mogli również zapoznać się
z pracą dyżurnego komendy, który odbiera
telefony 997 i wysyła na interwencje patrole
policyjne. Kadeci wzięli także udział w finale programu profilaktycznego przeciwko
przemocy i agresji w auli Uniwersytetu
Zielonogórskiego, gdzie mogli zobaczyć
także występ zespołu teatralnego z Krakowa. W ramach edukacji policyjnej odbyło
się spotkanie z dzielnicowym, który omówił swoje zadania i obowiązki służbowe.
Uczniowie mogą przekonać się także, jakie
są zasady bezpieczeństwa w czasie udziału
w ćwiczeniach pododdziałów zwartych
policji na stadionie przy zabezpieczeniu
imprezy masowej.
Warto powtórzyć raz jeszcze: tym, co
wyróżnia nasza szkołę spośród innych jest
bez wątpienia kształcenie mundurowe.
SU

Na marginesie

pewnego wypracowania
Z p. Adelą Siemaszko rozmawia Krystyna Nowakowska
Nieoczekiwanie wpadła mi w ręce krótka recenzja uczniowskiego wypracowania.
Wzbudziła moje zainteresowanie z powodu
wyjątkowego podejścia nauczycielki do
ucznia. Merytoryczne sugestie i sposoby ich
przekazywania uczniowi pod rozwagę lub
do ewentualnego uzupełnienia brakujących
sekwencji, przekazane było z wyczuciem
i pedagogicznym taktem. Ponadto, piękne,
kaligraficzne pismo przyciągało mój wzrok.
Autorką oceny pracy tego ucznia była p.
Adela Siemaszko, osoba dobrze nam znana
w środowisku z niebywałej kultury osobistej. Namówiłam ją na krótką rozmowę.
Pani Adelo, dlaczego Czerwieńsk?
Adela Siemaszko - Czerwieńsk stał się
moim miejscem pracy i zamieszkania, bo
dom rodzinny w woj. poznańskim opuściłam
mając zaledwie czternaście lat. Mieszkałam
w internacie Liceum Pedagogicznego w Nowej Soli i w tym czasie zmarli moi rodzice.
Po ukończeniu liceum otrzymałam nakaz
pracy do Czerwieńska, na trzy lata. I mieszkam tu już sześćdziesiąt lat, i tu mieszkają
moje dzieci ze swoimi rodzinami. Śledzę
sukcesy moich dzieci i wnuków i jestem
z nich dumna. Tak więc, nie spodziewałam
się, że będę tu do końca.
K. N. - Co sprawiło, że Czerwieńsk stał
się dla Pani małą Ojczyzną?
A.S. - Chyba wszystko: rodzina, praca,
ludzie, piękny krajobraz i życie kulturalne.
Na początku, warunki mieszkaniowe i materialne były trudne. Mieszkałam razem z p.
S. Kopczyńską i p. H. Wiktorowską przy ul.
Chrobrego. Moja pensja wynosiła 600,- zł,
która wystarczyła zaledwie na wyżywienie.
A co z innymi potrzebami ? Buty kosztowały
300,- lub 400,- zł. Oszczędzałam na wszystkim, najczęściej jednak na jedzeniu. Nigdy nie
zapomnę zup zaprawianych smalcem. Dobry
humor nas jednak nie opuszczał. Śpiewałyśmy znane piosenki i opowiadałyśmy różne
dowcipy. Pomagali nam mieszkańcy, zwłaszcza ci, którzy mieli własne gospodarstwa rolne i przydomowe ogródki. Dzielili się z nami
warzywami i niekiedy przynosili mięso, które
wówczas, jakby inaczej, lepiej smakowało.
Przypominam sobie troskliwość mieszkańców Wysokiego. Dziękuję im za to. Powoli
poznawałam dzieci, ich rodziców, sąsiadów
i swoich rówieśników. Przyzwyczajałam się.
Czułam się dobrze wśród nich. Systematycznie chodziłyśmy do Kościoła, z czego nie były
zadowolone władze. O nich nie mogę dobrze

mówić. Przyznaję, że jako uczennica należałam do ZMP (Związek Młodzieży Polskiej),
bo musiałam, ale później poszło w zapomnienie. Składano mi propozycję przynależenia
do PZPR – odmówiłam i później już nikt nie
naciskał. Uszanowano moją decyzję. Prowadziłyśmy czasem długie rozmowy z księżmi,
by uzyskać duchowe wsparcie. W głębi serca
czułam, że nasza Polska nie jest taka, jaką
chcielibyśmy mieć. Tak też mówili inni, nie
wspominając nic o bolszewickich rozbojach,
o Katyniu i innych miejscach straceń; nie
było informacji. Nie byliśmy pewni spokoju,
żyliśmy w strachu o naszą przyszłość, pracę
i o to nasze miasteczko, które stawało się nam
coraz bliższe i do którego przybywali ludzie
z różnych stron Polski i Wschodu. Potem
zostałam żoną Mariana Siemaszko, starszego
ode mnie, mężczyzny, już z ukształtowanym
charakterem. Czułam w mężu silną podporę.
Zaczęło się prawdziwe, odpowiedzialne życie
rodzinne według wybranych wzorców, m. in.
Wokół marszałka Józefa Piłsudskiego – wielka to osobowość. Czuliśmy wdzięczność za
wszystko to, co dla nas zrobił, Polaków: za
wygraną Bitwę Warszawską, za przywróconą
nadzieję za wolność, za zmianę i wiarę w lepsze jutro. Minęło wiele lat. Doczekaliśmy się
wypełnienia luk w historii, znamy prawdę.
To też dzięki „białym krukom” - zakazanej
literaturze, trudno dostępnej i drogiej. Poznaliśmy literaturę biograficzną i beletrystyczną
o Marszałku Piłsudskim. Mąż nigdy nie
stracił nadziei i zawsze powtarzał, że jeżeli
nie my, to nasze dzieci będą świadkami tych
zmian. Ogromny szacunek dla Marszałka
mają nasze dzieci: Beata i Jurek oraz dwaj
wnuczkowie: Karol i Wojtek. Cały czas śledzą
wszystkie literackie nowości i wiedzą o Nim
wszystko. Mam nadzieję, że ten patriotyzm,
to silne uczucie wobec Ojczyzny wolnej
przetrwa i będzie przekazany razem z kultem
Marszałka następnym pokoleniom
K. N. - Jaka była Pani rola w wychowaniu i kształtowaniu osobowości dzieci?
A. S. - W pracy zawodowej starałam
się przekazać uczniom - jakim dobrem jest
Ojczyzna, jak wiele należy o niej wiedzieć,
jak starannie wypowiadać własne myśli, jak
ważyć słowa i wydobywać najpiękniejsze
określenia? O tym też rozmawiałam z moimi
dziećmi w domu. Sama mówiłam z odpowiednią starannością. Wychowywaliśmy
dzieci według jednej zasady: „Nasza siła
- wasza moc”, a oni to powielają. Wszyscy
nadal systematycznie biorą udział w nie-

Pani Adela Siemaszko jest humanistką,
magistrem filologii polskiej, nauczycielką
języka polskiego w latach 1955 – 1995.
Była kierownikiem, następnie dyrektorem
szkoły podstawowej i zastępcą dyrektora
Zbiorczej Szkoły Gminnej w latach 1967
– 1980. Obecnie przebywa na zasłużonej
emeryturze.

dzielnych mszach św., bo mają taką potrzebę, a dane słowo to tak, jak u Zawiszy.
K. N.- W Druskiennikach i w Wilnie
- w miejscach pamięci można zauważyć
nazwiska Siemaszko. Czy to strony rodzinne, krewni ?
A.S. - Tak. Mojego męża, a oficerowie
to drużyna naczelnego dowódcy Józefa
Piłsudskiego. Dlatego też honorem w rodzinie jest kontynuacja kultu Marszałka.
Tej historii nie da się zapomnieć. Myślę,
że godnie reprezentujemy przekazane nam
rodzinne wartości.
K. N. - Już ostatnie pytanie. Czy mogłaby Pani nam przypomnieć, a młode
pokolenie zapoznać z Pani działalnością na
rzecz mieszkańców Czerwieńska ? Ogromna praca z rodzicami uczniów, oświatowe
odznaczenia, wyróżnienia, nagrody, nawet
ministerialne są udokumentowane, chodzi
o pracę poza szkołą.
A. S. - Mogę chyba o sobie powiedzieć,
że byłam wieloletnią radną. Od 1967 r. –
radną Gminnej Rady Narodowej w Czerwieńsku; - od 1969 r. –radną Miejskiej (Gromadzkiej) Rady Narodowej w Czerwieńsku;
potem radną Powiatowej Rady Narodowej
w Zielonej Górze. Prowadziłam Oświatę
dla Dorosłych oraz kursy dla żołnierzy OTK
w Czerwieńsku. W 1977 r. otrzymałam medal za Zasługi dla Obronności Kraju. Jako
radna brałam udział w pracach uwzględniających wiele zmian dla dobra miasta.
W planie zagospodarowania przestrzennego
miasta wyznaczyliśmy teren, który teraz zajmuje gimnazjum, a był zarezerwowany pod
budowę liceum, tak wówczas myśleliśmy.
K. N. - Jestem wdzięczna za tę historię.
Serdecznie dziękuję
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Z życia Gimnazjum
W podsumowaniu pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku za I semestr roku szkolnego 2015 / 2016, o którym pisałem w poprzednim numerze
miesięcznika „Czerwieńsk – U nas”, jako jedną z form działalności szkoły
wymieniłem różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne. Po publikacji oraz podczas
spotkań z rodzicami uczniów klas szóstych, którzy chcieliby posłać swoje dzieci
do naszej szkoły, otrzymałem kilka próśb o więcej szczegółów w tej mierze.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Czytelników w kolejnych miesiącach
postaram się im sprostać.
Bez wątpienia jedną z wizytówek Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czerwieńsku jest pracownia ceramiczna. Dwa razy w tygodniu grupa
uczniów uczestniczy w zajęciach, powadzonych przez Panią Joannę Wojtaszek, nauczyciela plastyki w Gimnazjum w Czerwieńsku i jednocześnie
nauczyciela w Szkole Podstawowej
w Nietkowie. Entuzjazm, zaangażowanie, pasja i profesjonalizm pani Asi
stanowią gwarancję sukcesu uczniów,
którzy zdecydowali się uczestniczyć
w tej niecodziennej artystycznej
przygodzie.

Warto nadmienić, że Pani Asia Wojtaszek jest autorką statuetek filmowych,
które były wręczane podczas gali Festiwalu Filmu z Przesłaniem. Razem
z mężem jest także pomysłodawczynią
i wykonawczynią ozdobnych magnesów,
reklamujących nasze Gimnazjum oraz
twórczynią gadżetów, wręczanych jako
prezent dla wielu gości i zaprzyjaźnionych z naszą szkołą osób.

Praca w glinie jest dla wielu uczestników nowym i niezwykle ciekawym
doświadczeniem. Poznając techniki
pracy i technologię ceramiki, uczniowie nabywają nie tylko konkretnej
wiedzy teoretycznej ale także kształtują
umiejętność kreatywnego myślenia
i tworzenia w praktyce trwałych form
ceramicznych.

Dobre wybory,
to przemyślane wybory

Efektem pracy uczniów jest niezwykle bogaty wachlarz wytworów ceramicznych. Wykonane przez uczniów i p.
Asię prace można podziwiać w gablotce
na korytarzu w Gimnazjum, do czego
zachęcam. Wśród nich wymienić należy płytki ceramiczne, talerze, patery,
kubki, zegary, donice, kwiaty, ozdobne
domki itp. Ponadto wiele elementów
ceramicznych stanowi ozdobę wnętrza
budynku szkolnego i poszczególnych
szkolnych pomieszczeń. Prace powstałe
w pracowni cieszą oko w wielu miejscach w naszej (i nie tylko) gminie.
Ozdoby świąteczne i inne wytwory
ceramiczne uczniów można nabywać
podczas organizowanych corocznie
kiermaszy bożonarodzeniowych i wielkanocnych. Uczestnicy zajęć ceramicznych mieli także swój wkład w pomoc
innym, oddając prace na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, której
lokalny finał odbywał się m.in. w czerwieńskim gimnazjum.
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Działalność pracowni ceramicznej
nie byłaby możliwa bez odpowiednich
nakładów finansowych. Większa część

kosztów pokrywana jest z budżetu Gimnazjum. Pracownię wspiera
jednak także Rada Rodziców, której
należą się w tej mierze ogromne podziękowania.
Przemysław Góralczyk

Podstawa programowa kształcenia ogólnego zawiera założenia dotyczące realizacji
doradztwa zawodowego w gimnazjum. Mamy na uwadze kształcenie kompetencji
kluczowych.
W czerwieńskim Gimnazjum od
wielu lat realizujemy te założenia, mając na uwadze przede wszystkim dobro
młodzieży i wspieranie ich w ważnych
życiowych wyborach. Oprócz tradycyjnych warsztatów, prowadzonych przez
doradcę zawodowego, odbywamy szereg
wycieczek do zakładów pracy, aby tam
młodzież mogła zobaczyć, jak wygląda
produkcja, jakich specjalistów potrzebuje dzisiejszy rynek pracy. Obecny rok
jest rokiem szkolnictwa zawodowego
„Szkoła zawodowa - niezawodna”. Na
spotkanie z rodzicami zapraszamy przedstawicieli szkół zawodowych z naszego
regionu.
W Gimnazjum gościliśmy już
przedstawiciela Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze,
panią Grażynę Pikosz. Zapoznała
rodziców z możliwościami nauki

zawodu w tej szkole oraz szansami
na zatrudnienie po jej zakończeniu.
Obecnie na rynku pracy potrzebni są
fachowcy konkretnych specjalności.
9 marca z rodzicami spotkają się dyrektorzy Szkoły Zawodowej w Cechu
Rzemiosł oraz pracodawcy i uczniowie. Opowiedzą o możliwościach
zdobywania kwalifikacji zawodowych
w swojej szkole. W tym samym czasie
uczniowie Gimnazjum wezmą udział
w Targach Edukacyjnych Absolwent
2016r. i w spotkaniu z panią Klaudią
Dolatą - doradcą personalnym. Będą
to spotkania dotyczące dobrych wyborów drogi kariery zawodowej, dalszej
edukacji. Dziś wiemy, że wybór liceum
ogólnokształcącego nie zawsze jest
dobry, należy myśleć o przygotowaniu
zawodowym i technicznym.
Agnieszka Kostrzewa

Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
Podejmując działania związane z tematyką Żołnierzy Wyklętych przyświecały mi
słowa Witolda Pileckiego: „Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą
wiarę, tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni
uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim
życiem”.
Na mocy ustawy o ustanowieniu
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” z dnia 3 lutego 2011 roku,
1 marca czcimy „Żołnierzy Wyklętych”. Kogo honoruje wspomniana
ustawa, mówi preambuła - „w hołdzie
„Żołnierzom Wyklętym” - bohaterom antykomunistycznego podziemia,
którzy w obronie niepodległego bytu
Państwa Polskiego, walcząc o prawo
do samostanowienia i urzeczywistnienie
dążeń demokratycznych społeczeństwa
polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny
sposób, przeciwstawili się sowieckiej
agresji i narzuconemu siłą reżimowi
komunistycznemu”. Gmina Czerwieńsk
może pochwalić się już upamiętnieniem
osób, które nie godziły się na narzucony
siłą komunistyczny reżim. Nazwiskiem
Księdza Ignacego Zonia tytułujemy
jedną z ulic w naszym mieście, również
decyzją Rady Miejskiej przyznaliśmy
tej niezwykłej osobie tytuł Honorowego
Obywatela Miasta i Gminy Czerwieńsk,

a w kościele parafialnym w Czerwieńsku znajduje się poświęcona mu pamiątkowa tablica.
Chcąc nadal kultywować pamięć
o tych niezwykłych bohaterach, na
XIV sesji Rady Miejskiej złożyłem
interpelację, w której poprosiłem o to,
aby 1 marca na budynkach: Urzędu
Miasta i Gminy, placówek oświatowych
i użyteczności publicznej z terenów
naszej Gminy wywieszone zostały
biało-czerwone flagi, które upamiętnią
Żołnierzy Wyklętych. Interpelacja został rozpatrzona pozytywnie i 1 marca
na wielu obiektach dumnie powiewały
biało-czerwone flagi.
Mam nadzieję, że w kolejnych latach
będzie ich jeszcze więcej i mieszkańcy
naszej Gminy w ten właśnie sposób upamiętnią Żołnierzy Wyklętych.
Żołnierze Wyklęci wywołują wśród
Polaków skrajane emocje. Są podziwiani
za swoją postawę i za to co zrobili dla Ojczyzny. W nas natomiast narasta ogromne

Lekcja demokracji
W Gimnazjum Samorząd Uczniowski, wraz ze swymi opiekunami, 23 lutego przeprowadził wybory Rzecznika Praw Ucznia.

oburzenie na sposób w jaki zostali potraktowani przez siłą narzucony reżim.
Pojawia się też smutek, gdyż wciąż nie
brakuje osób, które negują Ich heroizm
i bohaterstwo.
Jednym ze środowisk, które wbrew
poprawności politycznej i utartym
schematom, przypominało o polskich
bohaterach i ważnych historycznych
rocznicach są kibice. Za taką postawę nazywano nas i nadal nazywa się
– faszystami, kibolami czy stadionowymi bandytami. Obce nam były
kosmopolityzm, koniunkturalizm
czy tęczowa tolerancja. Nigdy nie
znajdowali u nas szacunku i uznania
komunistyczni zdrajcy i mordercy.
Naszymi autorytetami i wzorami do
naśladowania byli i są często bezimienni bohaterowie, którym swoją
bezkompromisowością i niezależnością oddawaliśmy hołd.
W dobie upadku sztucznie podtrzymywanych autorytetów do Polaków
dociera w końcu prawda o Żołnierzach
Wyklętych. Są oni upamiętniani poprzez
pomniki, muzea, miejsca pamięci. Najważniejsi są jednak ludzie, którzy wypełnią testament Żołnierzy Wyklętych.
Pokolenie młodych, którzy nie pozwolą,
aby Polska kolejny raz utraciła swoją
niepodległość i suwerenność. Pokolenie,
które zawsze będzie walczyć o prawdę
i wartości jakie przyświecały Żołnierzom
Wyklętym.
Wojciech Zawada

Była prawdziwa komisja wyborcza
czuwająca nad prawidłowością przebiegu wyborów, prawdziwa urna i nawet
parawany. W wyborach udział wzięło 111
uprawnionych do głosowania (uczniów),
którzy 42 głosami zdecydowali powierzyć
te funkcję wysokiego zaufania ks. Arkadiuszowi Tokarkowi.
Rzecznik Praw Ucznia ma być mediatorem w przypadku różnicy zdań między
uczniem i nauczycielem oraz innymi pracownikami szkoły, więc wypada życzyć,
by w ogóle nie miał zajęcia…
Społeczność Szkolna dziękuje członkom Samorządu Uczniowskiego, zaangażowanym w przeprowadzenie wyborów: Julii Kroczyńskiej, Barbarze
Wojtaszek, Oliwii Lorek, Kacprowi
Łęcowi, Kornelii Szczepaniak i Patrycji
Kotowskiej.
D. G.
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
Postęp cywilizacyjny, galopujący rozwój środków porozumiewania się na odległość, łatwość podróżowania sprawiły, że świat stał się „mniejszy”. Tym samym
postawił przed nami nowe wymagania – znajomość języków obcych, które stają
się „przepustką” do innych krajów. Ich nauka jest coraz popularniejsza, nie tylko wśród ludzi młodych, ale także małych dzieci. Jest nie tylko zwykłym hobby,
ale przede wszystkim umiejętnością pozwalającą na dobre funkcjonowanie we
współczesnym świecie, realizację marzeń, czy znalezienie pracy. Podnosi poczucie
wartości i dodaje pewności siebie.
Od kilku lat w naszej szkole mamy
możliwość nauki języka angielskiego
i niemieckiego. Staramy się wykorzystywać najnowsze metody pracy, techniki
multimedialne. Niezwykle pomocna stała
się ufundowana przez CHATĘ POLSKĄ
sala z nowoczesną tablicą multimedialną
oraz sprzętem komputerowym. Zdobyte
umiejętności „testujemy” w różnorodny
sposób. Wypracowaliśmy tradycję bloku
konkursów w języku obcym.
W pierwszym semestrze odbyły się
dwa konkursy recytatorskie, w których
obok walorów estetycznych i interpretacyjnych, niezwykle istotnym kryterium była
poprawna artykulacja wyrazów zgodna
z fonetyką języka angielskiego lub niemieckiego. W klasach I- III zwycięzcami
zostali: Katarzyna Dopadło, Maja Przymuszała, Magdalena Mizera, Nataniel
Szul i Anna Zaremba. W klasach IV-VI
po najwyższe laury sięgnęli: Zuzanna
Ignaczak, Remigiusz Szul, Aleksandra
Wierucka. Wyróżnienia zaś otrzymały:
Weronika Dudek i Marta Czyżyńska.
2 marca br. odbył się najbardziej lubiany przez uczestników konkurs, w którym
mogli pochwalić się umiejętnościami
wokalnymi w wybranym przez siebie
języku obcym. Wysłuchaliśmy solistów
oraz zespołów. Utwory często „porywa-
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ły” widownię. Zwycięzcami w kategorii
uczniów klas I – III zostały: Patrycja
Michalska, Amelia Kaczor, Anna Boksa
i Weronika Przybyła. W klasach IV – VI
najlepiej wypadły: Julia Bielska, Natalia
Tyrakowska, Marta Czyżyńska.
Wspomniany blok konkursów daje
także możliwości tym, którzy nie mają
zdolności aktorskich czy wokalnych, a ich
potencjałem są uzdolnienia plastycznotechniczne.
Uczniowie klas VI wykonywali projekt
mieszkania lub domu, który musiał być opisany w języku obcym. Spośród 25 uczestników wyłoniono zwycięzców, a zostali
nimi: Marta Czyżyńska, Julia Bielska,
Remigiusz Szul. Wyróżnienie otrzymali:
Piotr Śnioch, Weronika Dudek, Gabriela
Kołodziejczyk, Karolina Getel.
W kwietniu odbędzie się rozstrzygnięcie kolejnych zmagań. Tym razem
uczniowie klas II-III wykonują projekt
atlasu zwierząt.
Jak widać w naszym BLOKU KONKURSÓW każdy może znaleźć coś dla
siebie, w zależności od indywidualnych
predyspozycji. Zgodnie z teorią inteligencji wielorakich Howarda Gardnera
daje to szansę na odkrycie pokładów,
które tkwią gdzieś głęboko w naszych
dzieciach.

„A niechaj narodowie wżdy postronni
znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język
mają”
(Mikołaj Rej)
Rozwijając umiejętności lingwistyczne, nie możemy zaniedbać języka
nam najbliższego - ojczystego. Jest to
szczególnie ważne w dobie lakonicznego
porozumiewania się na portalach społecznościowych, za pomocą SMS-ów, skrótowych przekazów słownych. Jesteśmy
świadkami postępującego ubożenia mowy
ojczystej, kaleczenia jej i zaśmiecania
dziwnymi tworami. Choć to niezwykle
trudne, robimy wszystko, aby język polski
nadal pozostał polskim. Jednym z takich
działań jest organizowanie szkolnego
konkursu recytatorskiego. Komisje oceniające wysłuchały 29-u uczestników
z klas młodszych i 15-u z klas IV-VI.
Niełatwym zadaniem było wyłonienie
najzdolniejszych recytatorów. Wszyscy
z zapartym tchem czekali na wyniki. Do
kolejnego – gminnego etapu zakwalifikowała się ośmioosobowa grupa dzieci
młodszych i siedmioosobowa starszych.
Już dziś trzymamy kciuki i dziękujemy za
solidną dawkę „mowy ojczystej” w najlepszym wydaniu.
Przed nami jeszcze kilka propozycji
konkursów, których celem jest nie tylko
sprawdzenie własnych możliwości, czy
zdrowa rywalizacja. Pragniemy, żeby
wzorce języka ojczystego trafiły do jak
najliczniejszej grupy uczniów. Tak oto
realizujemy idę nauki przez zabawę
i dobrze pojętą rywalizację.
Beata Kaszewska

Z sukcesem jej do twarzy
Drobniutka, urocza blondyneczka do szkoły wystartowała w wieku 6 lat z otwartą głową, tornistrem ciężkim od podręczników i apetytem na wiedzę. Ciekawa
wszystkiego, dociekliwa, rzetelna w pracy, a przy tym roześmiana, lubiąca zabawę
i spotkania z przyjaciółmi-ot, na pierwszy rzut oka, zwyczajna dziewczynka. O kim
mowa? To Basia Stasiuk uczennica klasy piątej Szkoły Podstawowej w Leśniowie
Wielkim, laureatka wojewódzkiego konkursu przyrodniczego!
Z Basią Stasiuk, laureatką wojewódzkiego konkursu przyrodniczego
z prawdziwą przyjemnością rozmawia
Anna Batóg
AB: Basieńko, przede wszystkim
w imieniu wszystkich pracowników szkoły
i swoim serdecznie gratuluję Ci sukcesu.
BS: Dziękuję
AB: Czy chętnie bierzesz udział
w konkursach wiedzowych? Dlaczego?
BS: O, bardzo chętnie, bo dzięki temu
zdobywam wiedzę, doświadczenie, dowiaduję się ciekawych rzeczy.
AB: Jakie konkursy wybrałaś w tym
roku i jak się do nich przygotowałaś?
BS: Brałam udział w szkolnych konkursach z matematyki, historii, języka
polskiego, przyrody, a także w konkursie
„W Europie jeździmy bezpiecznie”. Zakwalifikowałam się do konkursów rejonowych z polskiego, historii i przyrody.
Do szkolnych konkursów nie przygotowywałam się szczególnie. Wykorzystałam
wiedzę zdobytą na lekcjach. Dopiero do
rejonowych i wojewódzkich musiałam
przysiąść fałdów, gdyż jestem uczennicą
klasy V i musiałam poznać materiał klasy
VI. Czytałam podręczniki, rozwiązywałam
testy, a do wojewódzkich czytałam dodatkowe książki.
AB: Basiu, a kto Cię wspiera?
BS: Głównie rodzice, a także nauczyciele. Rodzice od najmłodszych lat zaspakajali moją ciekawość książkami, filmami
edukacyjnymi. Dużo podróżuję z rodzicami
do miejsc, które poznaję w podręcznikach
szkolnych i książkach. Bardzo fajnie jest
poznawać Polskę, jej różnorodne okolice,
spotykać ciekawych ludzi. Nie doświadczamy tego siedząc przed komputerem. Muszę
również powiedzieć, że nauczyciele naszej
szkoły doceniają moją pracę i motywują do
zdobywania wiedzy. Spotykają się ze mną
poza godzinami lekcyjnymi.
AB: Zakwalifikowałaś się do etapu
wojewódzkiego z przyrody i historii.
Konkurs przyrodniczy już za Tobą. Zostałaś jego laureatką. Przybliż nam jego
charakter.
BS: To konkurs, w którym trzeba
wykazać się wiedzą o Polsce, roślinach,

zwierzętach, zjawiskach fizycznych, chemicznych i atmosferycznych. Musiałam
poznać konkursowy materiał. W tym celu
czytałam dodatkowe książki, rozwiązywałam testy.

AB: Zadania z którymi przyszło Ci się
zmierzyć, były trudne? Jak to oceniasz?
BS: Nie sprawiły mi szczególnej
trudności.
AB: Wkrótce staniesz do zmagań
w wojewódzkim konkursie historycznym.
Wszyscy, cała Leśniowska szkoła trzyma
za Ciebie kciuki !
BS: Dziękuję bardzo. Postaram się
wypaść najlepiej jak umiem.
AB: Basiu na zakończenie powiedz
naszym czytelnikom, w tym Twoim rówieśnikom, czy warto się uczyć i dlaczego?
BS: Warto, jak najbardziej. Nauka
zaspakaja naszą wrodzoną ciekawość.
Zawsze byłam ciekawa wszystkiego i zadawałam mnóstwo pytań. Dzięki uczeniu
się otrzymuję na nie odpowiedzi.
AB: Basia, ta filigranowa, inteligentna
dziewczyna potwierdza, że wiedza, którą
poznajemy, sprawia, że życie jest ciekawsze, mądrzejsze, dostarcza wielu wrażeń,
często przyjemności, bywa źródłem sukcesów, do których dążymy. Tak więc warto
się uczyć już od najmłodszych lat. I dobrze
żeby to sprawiało nam przyjemność. Basia to przykład dziecka sześcioletniego
w pierwszej klasie, które dynamicznie się
rozwija i dziś osiąga sukcesy na miarę
dużo starszych rówieśników.

Otwarcie oddziału przedszkolnegodla dzieci

3-4 letnich w PSP w Nietkowicach
Informujemy, że z dniem 01 września 2016 r. otwieramy w PSP w Nietkowicach,
obok oddziału przedszkolnego dla dzieci 5 i 6 letnich, drugi 5 – godzinny oddział
przedszkolny dla dzieci 3 i 4 letnich.
Wychowanie przedszkolne polega
na kierowaniu przebiegiem procesu
rozwojowego. Właściwy dobór treści,
metod i środków oddziaływania na
dzieci, stosowany w przedszkolu, pobudza ich rozwój i pozwala doprowadzić
je do takich osiągnięć, jakich bez tych
poczynań nie dałoby się w tym wieku
uzyskać. Dlatego zachęcamy rodziców
mających dzieci w wieku przedszkolnym
z miejscowości: Nietkowice, Będów,
Sycowice i Bródki do składania wniosków o przyjęcie dziecka do placówki.
Wniosek można pobrać w sekretariacie
PSP w Nietkowicach lub ze strony
Szkoły www.spnietkowice.edupage.org
w zakładce „Strefa rodzica”.
12 kwietnia 2016 r. o godz.9.30
zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY or-

ganizowany w Szkole w oddziale przedszkolnym.
W tym dniu będziecie Państwo mieli
okazję uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, zwiedzić oprócz oddziału przedszkolnego całą szkołę, zaobserwować warunki
jakie nasza Szkoła stwarza dzieciom.
Dzieci 3 i 4 letnie podobnie jak starsze
będą miały możliwość korzystania odpłatnie z obiadów, a uprawnieni w ramach
pomocy MOPS-u.
Wnioski prosimy składać w sekretariacie Szkoły do 31 marca 2016 r.
(W przypadku osób, do których informacja dotrze później termin będzie wydłużony do 30.04.2016 r.).
Serdecznie zapraszam
Dyrektor PSP w Nietkowicach
mgr Renata Strzelecka
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Ogłaszanie i odwołanie alarmów, sygnałów
alarmowych i komunikatów ostrzegawczych
Jednym z przedsięwzięć struktur zarządzania kryzysowego zgodnie z §3 pkt 6
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25
czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej
Kraju, szefów obrony cywilnej województw,
powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96
poz. 850) jest przygotowanie i zapewnienie
działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania
o zagrożeniach oraz sprawowanie nadzoru
nad jego funkcjonowaniem zgodnie z art.
20 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.
z 2013 r. Nr 0 poz. 1166).
Do ogłaszania (odwoływania) alarmów
wykorzystuje się syreny alarmowe obrony
cywilnej, centralne oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i Ośrodki Telewizji
Polskiej, syreny nie włączone do miejskich
systemów alarmowych (syreny zakładów
pracy, straży pożarnej itd.)
Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawiają się następująco
{załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów
wykrywania skażeń i powiadamiania o ich
wystąpieniu oraz właściwości organów w tych
sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)}.
Po ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu
ostrzegawczego należy:
• włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny i wyregulować na odbiór programu
lokalnego, w którym zostaną podane komunikaty i instrukcje dotyczące dalszego
postępowania,
• postępować według zaleceń organów
obrony cywilnej,
• poinformować osoby znajdujące się
w Twoim otoczeniu o ogłoszonym alarmie
i sposobie postępowania.

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE
SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU
Lp.

1

2

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego:
1. Osoby znajdujące się w domu
powinny:
- ubrać się;
- wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu;
- zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;
- zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed
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Sygnał akustyczny – modulowany
Ogłoszenie
dźwięk syreny
alarmu
w okresie trzech
minut

Odwołanie
alarmu

Sygnał akustyczny – ciągły
dźwięk syreny
w okresie trzech
minut

WIZYJNY
SYGNAŁ
ALARMOWY

ŚRODKI
MASOWEGO PRZEKAZU
Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowa:
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
OGŁASZAM ALARM
…………………………………
(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

DLA
…………………………………
Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowa:
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
ODWOŁUJĘ ALARM
…………………………………

Znak żółty kształcie
trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach
innej figury geometrycznej.

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

DLA
…………………………………
KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

Lp.

1

RODZAJ
ALARMU

Uprzedzenie
o zagrożeniu
skażeniami

SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU
ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowa:
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
OSOBY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE
………….........……………………
OKOŁO GODZ. ……… MIN. ……..
MOŻE NASTĄPIĆ SKAŻENIE
…….....……………………………
(podać rodzaj skażenia)

W KIERUNKU
…………………………………….

SPOSÓB ODWOŁANIA ALARMU
ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
ODWOŁUJĘ
UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU
………………………………………….
(podać rodzaj skażenia)

DLA
………………………………..………

(podać kierunek)

2

3

PAMIĘTAJ!
PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZIAŁAĆ
SZYBKO,
ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI.

RODZAJ
ALARMU

AKUSTYCZNY
SYSTEM
ALARMOWY

Uprzedzenie
Formę i treść komunikatu uprzedzenia
o zagro- o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy
żeniach zaPaństwowej Inspekcji Sanitarnej
każeniami

Uprzedzenie o
klęskach
żywiołowych i
zagrożeniu
środowiska

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
INFORMACJA O ZAGROŻENIU
I SPOSOBIE POSTĘPOWANIA
MIESZKAŃCÓW
…………………………......…………
(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas
wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

skażeniami, środki opatrunkowe oraz
w miarę potrzeb i możliwości latarkę
-elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na
baterie) itp.;
- zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie
usłyszeć sygnetu alarmowego); pospiesznie
udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.
2. Osoby znajdujące się w zakładzie pracy,
szkole lub miejscu publicznym powinny:
- przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróży;
- udać się do najbliższego schronu lub

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
ODWOŁUJĘ
UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU
………………………………………….
(podać rodzaj skażenia)

DLA
……………………….....………………
Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
ODWOŁUJĘ
UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU
………………………………………….
(podać rodzaj skażenia)

DLA
……………………….....………………

ukrycia;
- pomagać słabszym, chorym i ułomnym;
- podporządkować się ściśle poleceniom
służb porządkowych obrony cywilnej.
3. Osoby prowadzące pojazdy mechaniczne lub konne:
- powinni się zatrzymać,
- pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść
do ukryć,
- obsługa pojazdów i pasażerowie udają się
do najbliższego ukrycia,

XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja
Pracy oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizują XIV edycję Ogólnokrajowego
Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

i przebywających w gospodarstwie
rolnym,
• estetyka gospodarstw.
Szczegółowe informacje można uzyskać w:
1) KRUS OR w Zielonej Górze ul. Gen.
Józefa Bema 44, tel. 68 452 31 06 i podległych placówkach terenowych,
2) Ośrodku Doradztwa Rolniczego
w Kalsku,
3) Okręgowej Inspekcji Pracy w Zielonej
Górze,
4) Lubuskiej Izbie Rolniczej.
Uwaga: właściciele trzech najbezpieczniejszych gospodarstw wyłonieni
w etapach regionalnych i wojewódzkich Konkursu nie mogą brać udziału
w Konkursie przez okres trzech kolejnych lat, a zdobywcy II i III miejsca
finału krajowego przez okres pięciu lat.
Zdobywcy I miejsca w finale krajowym
nie mogą uczestniczyć w kolejnych
edycjach Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Tomasz Pietruszka

Konkurs ma na celu promowanie
zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Laureaci etapów wojewódzkiego i krajowego zdobędą nagrody
rzeczowe i wyróżnienia.
Udział w Konkursie mogą wziąć
pełnoletnie osoby prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone
w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli), które wypełnią formularz zgłoszeniowy. Formularz należy dostarczyć
osobiście lub za pośrednictwem np. poczty do najbliższej placówki terenowej lub
Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w Zielonej
Górze do 31 marca 2016 roku. Formularze są dostępne w placówkach terenowych i oddziałach regionalnych KRUS,
w prasie rolniczej, na stronie internetowej
KRUS (www.krus.gov.pl).
Komisja konkursowa oceni zgłoszone

gospodarstwa, biorąc pod szczególną
uwagę:
• ład i porządek w obrębie podwórza,
zabudowań i stanowisk pracy,
• stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym schodów i używanych
drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
• wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony
ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
• stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwach,
• warunki obsługi i bytowania zwierząt
gospodarskich,
• stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
• rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na
bezpieczeństwo osób pracujących

- z pojazdów konnych należy wyprząść konie
i uwiązać je za trwałymi osłonami.
Należy pamiętać, ze w przypadku gdy nie
będziemy mieli możliwości ukrycia się
w specjalnie przygotowanej do tego budowli
ochronnej, należy wykorzystać zagłębienia
terenu lub inną trwałą osłonę!

w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących
systemów wykrywania i alarmowania po
ogłoszeniu rozpoczęcia treningów lub ćwiczeń przez właściwe terytorialnie organy
administracji publicznej, z 24-godzinnym
wyprzedzeniem, w środkach masowego
przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty
na danym terenie. Ogłoszenie zawiera informacje o zakresie i zasięgu terytorialnym
prowadzonego treningu lub ćwiczenia.

z sygnałami alarmowymi a co za tym idzie
sposobami postępowania po ich ogłoszeniu,
który stanowi element powszechnej samoobrony ludności.
P.W.

W związku z powyższym oraz zgodnie z „Kalendarzowym planem działania
w zakresie obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego w 2016 roku” stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.4.2016
Burmistrza Czerwieńska z dnia 20 stycznia
2016 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2016 r.
na terenie gminy Czerwieńsk odbędą się
w godz. 12:00 – 12:30 głośne próby syren
alarmowych w następujących terminach:
24 marca 2016 r.
23 czerwca 2016 r.
22 września 2016 r.
15 grudnia 2016 r.
Celem tego przedsięwzięcia jest praktyczne sprawdzenie działania Systemu
Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach,
sprawdzenie sprawności technicznej urządzeń alarmowych oraz zapoznania ludności

„Ludzie, których kochamy, zostają na
zawsze, bo zostawili
ślady w naszych sercach”

Po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach należy:
- nałożyć indywidualne środki ochrony
(jeśli takowe się posiada) oraz udać się do
najbliższego ukrycia i przebywać w nim
do chwili odwołania alarmu.
Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu
skażeniami lub zakażeniami należy:
- sprawdzić posiadane indywidualne środki,
- sprawdzić zabezpieczenie posiadanych
zapasów żywności, wody, paszy,
- sprawdzić szczelność przygotowanych
pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,
- jeśli nie ma innych zaleceń - udać się do
pomieszczeń ochronnych (ukryć),
- przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz
wykonywać polecenia organów obrony
cywilnej.
Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystane wyłącznie
w sytuacji rzeczywistego zagrożenia oraz

Wszystkim, którzy w tak bolesnych
dla nas chwilach dzielili z nami smutek
i żal, okazali wiele duchowego wsparcia,
współczucia i życzliwości oraz wzięli
udział we Mszy św. i ceremonii
pogrzebowej, naszego kochanego
MĘŻA, TATY, TEŚCIA i DZIADKA
Śp. Aleksandra Łepkowskiego
serdeczne podziękowania składa
pogrążona w smutku
ŻONA Z RODZINĄ
Dziękujemy Dowódcy JW 4 PPLOT
w Czerwieńsku za wystawienie
Kompanii Honorowej.
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Wieści
z ratusza

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

Informacja w sprawie możliwości
uzyskania przez spółki wodne dotacji
z budżetu Gminy Czerwieńsk
Burmistrz Czerwieńska podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy
Czerwieńsk na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu
Gminy Czerwieńsk, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania określa uchwała nr XIV/154/12 Rady
Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 czerwca 2012 roku (Dz. U.
Województwa Lubuskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. poz. 1291).
Wysokość dotacji celowej zapisanej w budżecie Gminy
Czerwieńsk na 2016 r. na pomoc dla spółek wodnych wynosi
15 000,00 złotych (słownie piętnaście tysięcy złotych 00/100).
Termin składania wniosków o przyznanie dotacji celowej
wyznaczono do dnia 11 kwietnia 2016 r.
Wniosek do pobrania w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku w Referacie zajmującym się gospodarką odpadami komunalnymi, tel. 68 3219059 lub na stronie: www.bip.czerwiensk.pl
w zakładce: Ogłoszenia.
Treść uchwały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Czerwieńsk: www.bip.czerwiensk.pl w zakładce: Prawo
lokalne/Uchwały Rady Miejskiej.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

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.
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, 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.
Do otrzymania uprawnieni będą rodzice i opiekunowie prawni lub
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XIV Sesja Rady Miejskiej
10 II odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. W posiedzeniu uczestniczyło 15 Radnych, którzy na samym początku
jednomyślnie zmienili porządek obrad wprowadzając 3 nowe projekty
uchwał. Po wysłuchaniu informacji z działalności Burmistrza w okresie
międzysesyjnym Radni zgłosili swoje interpelacje i zapytania.
Kolejnym punktem obrad było głosowanie na uchwałami:
• W sprawie pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.
W 2017 roku Gmina Czerwieńsk udzieli pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej na realizację zadania pn: „Dostosowanie przeprawy promowej
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku do kursowania poza
porą dzienną”. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji
celowej w wysokości nie wyższej niż 25% ostatecznej.
• Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania
i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu gminy.
• Zmieniająca uchwałę sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.
• W sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla
radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek
pomocniczych Gminy Czerwieńsk.
• W sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Płoty.
• W sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk.
• W sprawie przystąpienia Gminy Czerwieńsk do realizacji projektu
Partnerskiego pt. "Lepsze jutro" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego - Lubuskie 2020.
• Zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli
Rady Miejskiej w Czerwieńsku do Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Czerwieńsku.
• W sprawie utworzenia Zielonogórskiego Związku PowiatowoGminnego.
Po zaopiniowaniu projektów uchwał przewodniczący komisji
stałych przedstawili sprawozdania z działalności poszczególnych
komisji w 2015 roku, w których zawarli informacje o ilości
posiedzeń, frekwencji, składzie oraz poruszanych tematach.
Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte jednomyślnie. Podobne
sprawozdanie, ale dotyczące całej Rady Miejskiej, przedstawił
Przewodniczący RM.
Wojciech Zawada
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.
Beata Przymus

Projekt na finiszu
Realizacja wielkiego partnerskiego projektu gmin Czerwieńska, Dąbia
i Sulechowa pod nazwą „Rozwój społeczno – gospodarczy Gmin Nadodrzańskich” zmierza powoli do swojego zakończenia. Już za miesiąc
odbędzie się w Czerwieńsku konferencja podsumowująca efekty tego
przedsięwzięcia.
Komitet Sterujący zebrał się w Czerwieńsku 2 marca br. na swoim
26. posiedzeniu, by przedyskutować dotychczasowe dokonania i zaplanować kolejne działania. Podczas spotkania przedstawicieli uczestników
projektu komitet zapoznał się i przyjął sprawozdanie z realizacji projektu
za miniony 2015 rok.
Na podstawie dotychczasowych działań i przyjętych dokumentów,
które zostały zrealizowane w ramach projektu Komitet Sterujący podjął
sprawę ubiegania się o dokumentację na rewitalizację w ramach obszaru
funkcjonalnego. W związku z tym,
że wnioski mogą składać jedynie
Jednostki Samorządu Terytorialnego,
nie ma możliwości aby Partnerstwo
Gmin Nadodrzańskich mogło złożyć
wspólną aplikację. W tej sytuacji Komitet Sterujący zadecydował, że każda
z Gmin Partnerskich złoży oddzielny
wniosek, a zamówienie na wykonanie
dokumentacji będzie złożone wspólnie. W wyniku synergii Partnerstwo
osiągnie lepszy efekt ekonomiczny
z korzyścią dla wszystkich jego członków niż w działając indywidualnie.
Komitet Sterujący zapoznał się również ze stanem zaawansowania prac
dotyczących opracowania dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami
i decyzją środowiskową dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej
na obszarze Gminy Dąbie. Z zadowoleniem przyjęta została informacja
o uzyskaniu decyzji środowiskowej oraz stopniu zaawansowania prac. Prezentacja elementów dokumentacji projektowej nastąpi za dwa tygodnie.
Komitet Sterujący podjął również decyzję w sprawie ustalenia terminu konferencji kończącej realizację projektu. Ustalono, że odbędzie się
ona w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwieńsku w dniu 20
kwietnia br. Na konferencję zaproszone zostaną władze Województwa
Lubuskiego, a także starostowie, sołtysi prasa oraz realizatorzy poszczególnych działań w projekcie.
Konferencja będzie miała poza jej merytorycznym programem również odpowiednią oprawę artystyczną i promocyjną. Konferencja będzie
również zarejestrowana, a powstała dokumentacja stanowić będzie III
część filmu promującego projekt oraz obszar funkcjonalny.
Bogusław Kuta

Naszym Pracownikom
Ryszardowi i Karolowi Wróbel
wyrazy współczucia z powodu śmierci
Teściowej i Babci
Składają Zarząd oraz Pracownicy Spółki POMAK w Czerwieńsku

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość, to nieśmiertelność”...
Autor: Emily Dickinson
Koleżance Urszuli Łepkowskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci MĘŻA
oraz
Pani Emilii Szumskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci TATY
Składa Burmistrz oraz pracownicy Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku

„… koniec by nigdy nie kończyć
czas by utracić bliskich
łzy by chodziły parami
śmierć aby wszystko się stało
pomiędzy światem, a nami…”
			
ks. J. Twardowski
Sz.P.
Urszuli Łepkowskiej
z powodu śmierci Męża
oraz
Emilii Szumskiej
z powodu śmierci Taty
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
składają
Radni Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
Koleżance Emilii Szumskiej
z powodu śmierci Taty
oraz
Pani Urszuli Łepkowskiej
z powodu śmierci Męża
składają
Zarząd oraz Pracownicy Spółki POMAK w Czerwieńsku

Pani Urszuli Łepkowskiej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci męża
oraz
Pani Emilii Szumskiej
serdeczne wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci ojca
składają
sołtys, rada sołecka i radni z Nietkowa
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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!
redaguje:
mgr Beata Frąckiewicz

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

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…

Dzień Babci, Dzień Dziadka
Babcia, babcia, to starsza dziewczynka
Co kiedyś miała usta jak malinka
Mamę i tatę dawno wychowała
Za to w prezencie wnuki dostała
Wnuki dostała – to właśnie my.
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. 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!

Z wizytą w przedszkolu w Laskach
Jak miło odwiedzić miejsce gdzie bezpiecznie, pod fachową opieką przebywają
małe dzieci. Tak jest w Niepublicznym Przedszkolu „Ence-Pence” w Laskach.
Już od wejścia na teren obiektu
widzimy, że to kraina maluchów. Kolorowo, ciepło, przytulnie. Wszystko
przygotowane pod dzieci w wieku od
3 do 6 lat. Gromadka składająca się 28
przedszkolaków bawi się i uczy pod
czujnym okiem Pań: Ewy Kurowskiej,
Judyty Frątczak, Doroty Rychłej
(gościnnie). Dzieci mają rytmikę (p. D.
Krzyżaniak), tańce (p. Ola Barska),
język angielski (p. A. Walicka), a raz
w miesiącu przyjeżdża Lubuskie Biuro
Koncertowe. Pieczę nad wszystkim ma
szefowa p. Urszula Stanisławiszyn.

Od pomysłów, a także co jest i było
realizowane aż kręci się w głowie. Na
bieżąco o działalności przedszkola można
przeczytać i przeglądnąć galerię zdjęć na
Facebooku.
Przedszkole odwiedzili 18 lutego 2016
r. przewodniczący RM Leszek Jędras,
dyrektor ZEAO Danuta Tomaszewska
i radna Ewa Wójtowicz. Życzymy wytrwałości i sukcesów w dalszej pracy,
a dzieciom bezpiecznych i wesołych
zabaw.
E. Wójtowicz

Turniej Halowy U-9
Rozegrano III Halowy Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Przewodniczącego
Rady Sportu. 13 lutego dzieci rywalizowały w dwóch grupach wiekowych:
U-9 (roczniki 2006, 2007, 2008) i U-11
(roczniki 2004, 2005). A kolejność koń-
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cowa w kategorii U-9 była następująca:
I miejsce Odra Nietków, II miejsce Start
Płoty, III miejsce Piast I Czerwieńsk i IV
miejsce Piast II Czerwieńsk. Najlepszym
bramkarzem okazał się Aleksander Dziwota ze Startu, najlepszym strzelcem

Tomasz Przymus z Odry a najlepszym
zawodnikiem – Hubert Dwornicki
z Piasta I. Z kolei w kategorii U-11 kolejność końcowa okazała się następująca:
I miejsce Odra Nietków, II miejsce Piast
I Czerwieńsk, III miejsce Start Płoty i IV
miejsce Piast II Czerwieńsk. Najlepszym
bramkarzem okazał się Jakub Stranc
z Piasta II, najlepszym strzelcem Igor
Filar ze Startu a najlepszym zawodnikiem
– Igor Szymczak z Odry.
Organizatorzy Turnieju – Rada Sportu,
UMiG Czerwieńsk, Hala Sportowa „Lubuszanka” oraz trener Damian Świniarek
z Klubu Sportowego Piast Czerwieńsk
serdecznie dziękują wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie rozgrywek
a szczególnie młodym zawodnikom za
zapał do sportowej rywalizacji.
W. Dwornicki

Sport szkolny…
Luty był miesiącem rozgrywek powiatowych. Uczniowie naszej szkoły
wyjeżdżali dwukrotnie na Mistrzostwa
Powiatu w piłce ręcznej i koszykówce. I
tak w Nowogrodzie dziewczęta zajęły III
miejsce a chłopcy miejsce IV w piłce ręcznej. Natomiast w Sulechowie dziewczęta
uplasowały się na II miejscu a chłopcy
również na II miejscu w koszykówce.
Niestety nie udało się wywalczyć awansu
do dalszego etapu rozgrywek.
Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Paulina Dwornicka, Julianna Bielska, Julia Aleksander, Ewa

Zdyb, Agata Mazur, Zuzanna Chylińska, Małgorzata Matuszak, Marta
Czyżyńska, Wiktoria Markowska, Alicja Piwońska, Aleksandra Kokowicz,
Igor Brzeziński, Kamil Placety, Piotr
Śmiałek, Mateusz Turowski, Bartek
Wojtkowski, Mateusz Cichoń, Julian
Przymuszała, Jan Tański, Piotr Kozak,
Szymon Strzelczyk i Piotr Fruk.
Serdecznie dziękujemy za sportową
postawę i godne reprezentowanie naszej
Szkoły. Życzymy dalszych sportowych
sukcesów!
B Oleszek, D. Siemaszko

…i sport gimnazjalny
W miesiącu lutym reprezentanci
naszej szkoły brali udział w czterech
finałach powiatowych rozgrywanych
w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Jako pierwsi do rywalizacji przystąpili
chłopcy – w Sulechowie, po bardzo wyrównanym turnieju zajęliśmy III miejsce
w piłce ręcznej. Dziewczęta rozgrywały
swe mecze również w Sulechowie i podobnie jak chłopcy uplasowały się na
najniższym stopniu podium.
Lepiej nasi reprezentacji zaprezentowali się w finałach powiatowych w koszykówce. Dziewczęta po bardzo zaciętym
boju uległy Gimnazjum Kargowa 12:9
i po zwycięstwie 10:9 nad Sulechowem
zajęły II miejsce. Natomiast chłopcy po
wysokiej wygranej nad Trzebiechowem
44:13 o I miejsce zagrali z koszykarzami z Sulechowa. Po wyrównanej walce

(prowadziliśmy nawet 15:10) niestety
w końcówce opadliśmy z sił i ostatecznie
przegraliśmy 34:28. Do dalszych rozgrywek awansował tylko zwycięzca…
Nasze Gimnazjum reprezentowały dziewczęta: J. Kluj, J. Greguła,
P. Kotowska, S. Masłowska, K. Szymanowska, M. Dubowska, R. Czerniec,
N. Kuśnierska, J. Kuśnierska, P. Lebioda, Z. Kapela, A. Majorczyk i chłopcy: D. Zawadzki, K. Stanisławiszyn,
P. Szymański, S. Laskowski, R. Kuczak,
K. Kokot, K. Kuchta, S. Cichoń, P. Kujawski, D. Gac, A. Stieler, M. Badecki,
K. Enkot, D. Jarosz, W. Zając.
Wszystkim reprezentantom dziękujemy za trud i wysiłek, jaki włożyli w te
rozgrywki, w godne reprezentowanie
naszego Gimnazjum.
W. Dwornicki

Wieści z hali
W Hali Sportowej „Lubuszanka”
rozegrano Memoriał Marka Piechoty
w halowej piłce nożnej. Do rozgrywek
przewidzianych dla starszych zawodników stanęło sześć drużyn, niestety bez
naszych Oldboy’ów…
I miejsce wywalczył Koncept
Zielona Góra, II miejsce zdobyli
Lubuszanie I a III miejsce zajęli Lubuszanie II. Natomiast IV miejsce
zdobył KP Zielona Góra, V miejsce
przypadło Stowarzyszeniu Drzonków a ostatnie, szóste zajęła Korona
Kożuchów. Najlepszym bramkarzem
okazał się Tomasz Lubiński (Koncept
Zielona Góra) a najlepszym strzelcem
został Marco Piechota (Lubuszanie I).
W turnieju padło łącznie 47 goli…
Najbliższe plany? Zawodnicy
i kibice zainteresowani KM Sport
Crossduathlon będą mieli swoje „pięć
minut” 20 marca. Z kolei 23 kwietnia
– rozegrana zostanie 5 edycja biegu
przełajowego Jorge Cross. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału
i kibicowania!
I na kolejne imprezy też. 1 maja
Hala Sportowa „Lubuszanka” i I Rock
Triathlon Zielona Góra planują przeprowadzić Crosstriathlon. Ma składać się
z 500m pływania, 24 km roweru i 6 km
biegu. I wszystko po naszych okolicach,
gdzie trudnego „terenu” nie brakuje.
A na 18 czerwca zaplanowany jest Ronin Race. Wszystkich zainteresowanych
odsyłamy na cross.wlubuskiem.pl – po
informacje i na zapisy.
A co słychać u miłośników biegania? 27 lutego „nasi” brali udział
w II Ultramaratonie Zielonogórskim
„Nowe granice”. Na dystansie 103km,
w terenie, wzdłuż nowych granic
miasta (i trochę naszych), z własnymi
słabościami i z innymi zawodnikami,
rywalizowały zespoły czteroosobowe, dwuosobowe i „soliści”. Na
mecie sklasyfikowano 98 mężczyzn,
16 kobiet, 14 tandemów i 66 sztafet.
A wśród sztafet reprezentacja Ronin
Czerwieńsk w składzie: Michał Kowalski, Krzysztof Filar, Grzegorz
Pukacki i Krzysztof Blacha zajęła
wysokie 7 miejsce z czasem 8:01:20.
A na 36 miejscu sklasyfikowano
sztafetę Forest Run z czasem 9:40:10,
w której pobiegli Grzegorz Fabisiak
i Paweł Forgel. Serdeczne gratulacje
dla naszych biegaczy!
D. G.
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Dzień Kobiet w MGOK
„Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów”
Pierre de Brantome
Uroczyste obchody Dnia Kobiet na stałe zadomowiły się
w ofercie kulturalnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Czerwieńsku, który każdego roku, stara się przygotować
dla Pań atrakcyjne widowisko. Bezpłatne zaproszenia rozeszły
się błyskawicznie. Każda z Pań została przywitana kwiatkiem

przez Burmistrza Czerwieńska, Pana Piotra Iwanusa oraz
Przewodniczącego Rady Miejskiej, Pana Leszka Jędrasa.
Program artystyczny zatytułowany „Za zdrowie Pań…” w wykonaniu Teatru Rozrywki „Trójkąt” z Zielonej Góry wzbudził
prawdziwy aplauz, a upominki rozlosowane na zakończenie
wieczoru będą miłą pamiątką tego wspaniałego dnia.
Dzień Kobiet zorganizowano również w placówkach wiejskich. Serdecznie dziękujemy Kołom Gospodyń Wiejskich
i Radom Sołeckim za to, że przyczynili się do tego, aby każda
kobieta poczuła się w dniu swego święta wyjątkowo.

Warsztaty Wielkanocne
Święta Wielkanocne tuż, tuż, dlatego też Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku zorganizował cykl warsztatów plastycznych niemalże we wszystkich
placówkach kulturalnych naszej gminy.
W Dobrzęcinie, Nietkowie i Nietkowicach uczestnicy wykonywali ozdoby
z filcu. W Sudole, Bródkach, Będowie
i Laskach powstały jajka z wikliny oraz
przepiękne kwiaty z... rajstop. W Leśniowie Wielkim, Płotach i Czerwieńsku
stworzono przepiękne świąteczne figurki
z masy solnej oraz jajka zdobione różnego
rodzaju materiałem. Wszędzie panowała

radosna, świąteczna atmosfera. Wszystkim powoli udziela się świąteczny klimat.
Uczestnicy potwierdzają, swoją stale
zwiększającą się frekwencją, że wspólne, twórcze spędzanie czasu jest okazją
do chwili oddechu w czasach, gdy świat
pędzi do przodu i często zapomina się
o tym, że Święta to czas radości, spokoju
i przebaczenia.

Rezultaty prac powstałych na warsztatach będzie można zobaczyć na wystawie
świątecznej w MGOK w Czerwieńsku,
gdzie w dniu 18 marca o godz. 16 nastąpi
rozstrzygnięcie konkursu wielkanocnego
na najpiękniejszą palmę i pisankę wielkanocną. Serdecznie zapraszamy!

