Otwarcie
nowej hali

czytaj str.: 4

w styczniu
01.01. – na terenie całej Gminy hucznie powitaliśmy Nowy
Rok 2018.
02.01 – Gmina Czerwieńsk przejęła od Powiatu Zielonogórskiego Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana
Roweckiego „Grota”. Od tego momentu będzie dla niego
organem prowadzącym. Zgodnie z warunkami zawartego
wcześniej porozumienia, jeszcze do końca obecnego
roku szkolnego LO pozostanie w swojej dotychczasowej
lokalizacji, czyli przy ul. Ogrodowej 9 w Czerwieńsku.
Z dniem 1 września 2018 r. zostanie przeniesione do budynku wygaszanego Gimnazjum im. Jana Pawła II przy
ul. Zielonogórskiej 43B, w którym - w roku szkolnym
2018/2019, będzie się też uczył ostatni już rocznik gimnazjalistów. W przejętym od Powiatu obiekcie zaplanowano
min. utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów,
natomiast w budynku przyległym do ośrodka rehabilitacji
– miejskiego żłobka.
09.01. – w Czerwieńsku odbyła się już VI edycja „Kolędowania przed ratuszem”. Organizatorem akcji była Szkoła
Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku.
09.01. – w Zielonej Górze odbyła się narada gminnych
szefów Obrony Cywilnej. W naradzie uczestniczył Burmistrz
Piotr Iwanus.
10.01. – delegacja z Gminy Czerwieńsk przebywała
w partnerskim Klietz (Niemcy). Wizyta poświęcona była
min. organizacji letniego wypoczynku, w którym od
wielu lat wspólnie uczestniczą uczniowie z Grundschule
w Klietz i ze Szkoły Podstawowej im. Z i St. Wróblewskich
w Nietkowie.
12.01. – w Laskach odbyło się zebranie wiejskie.
14.01. – w całym Kraju, już po
raz 26, zagrała
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. W naszej Gminie grały dwa sztaby:
w Czerwieńsku
(zebrano 64 074,
08 zł) i w Nietkowie (zebrano 4 806, 58 zł.).
16.01. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus zorganizował spotkanie noworoczne, na które zaprosił proboszczów
ze wszystkich parafii na terenie Gminy Czerwieńsk.
19.01. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z kierownictwem
firmy TOPPOINT z siedzibą w Płotach. Tematem spotkania były
plany dalszej rozbudowy firmy.
19.01. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z nowym
Komendantem Miejskim Policji w Zielonej Górze mł. insp.
Jarosławem Tchorowskim.
23.01. – Gmina Czerwieńsk rozpoczęła poszukiwanie
Inwestora Prywatnego do projektu budowy ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego z basenem odkrytym przy ul.
Zielonogórskiej w Czerwieńsku. Inwestycja planowana jest
w formule koncesji. Ośrodek ma bardzo duży potencjał możliwych kierunków zagospodarowania. Wkładem własnym Gminy
będzie działka o powierzchni 9689m² i wartości 968 900, 00 zł.
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Zakłada się również możliwość długoterminowej dzierżawy
linii brzegowej, usytuowanego w pobliżu zbiornika wodnego
Czerwieńsk, dla stworzenia spójnego i atrakcyjnego kompleksu
rekreacyjnego.
24.01. – Burmistrz Piotr Iwanus odbył noworoczne spotkanie
z sołtysami.
24.01. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.:
wypracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2017 r.;
informacja nt. użytkowania samochodu będącego w dyspozycji
Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku; stan przygotowania
Gminy do sytuacji kryzysowych - w tym stan wałów przeciwpowodziowych; sprawy bieżące.
24.01. – odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym
na wniosek Burmistrza Czerwieńska. Podczas sesji radni
podjęli następujące uchwały: uchwałę zmieniającą uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2023;
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk
na rok 2018; w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Czerwieńsk; uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia od Województwa
Lubuskiego realizacji budowy ścieżki rowerowej wraz
z infrastruktura towarzyszącą.
26.01. – uruchomienie w Czerwieńsku żłobka, było tematem
spotkania Burmistrza Piotr Iwanusa ze Starostą Zielonogórskim
Dariuszem Wróblewskim.
26.01. – w Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stefana
Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku odbył się bal studniówkowy.
27.01. – w hali sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku odbył
się XV Turniej Piłki Siatkowej im. Wiesława Kwaśniewskiego o Puchar Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców
Miasta Czerwieńsk.

29.01. – delegacja z Gminy Czerwieńsk przebywała z roboczą
wizytą w partnerskiej Gminie Drebkau (Niemcy).
30.01. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad komisji było min.: zapoznanie się z ofertą zajęć
dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w 2018 r.
i koszty z tym związane; opracowanie sprawozdania komisji
z działalności za 2017 r.; sprawy bieżące.
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 12.02.2018 r., do druku przekazano 13.02.2018 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: No to zaczęły się ferie
zimowe dla dzieci, a to oznacza, że zaraz
pierwsze półrocze w nowej strukturze oświaty za nami. Wygaszanie gimnazjum napsuło
pewnie samorządowcom sporo krwi, zwłaszcza, że tyle pieniędzy i zaangażowania od
wszystkich wymagało stworzenie znakomitych warunków pracy w tej szkole, a tu trzeba było wszystko poprzewracać w systemie.
Czy najtrudniejsze już za nami?
Piotr Iwanus: Bardzo staraliśmy się
stworzyć możliwie najlepsze warunki do
pracy w gimnazjum i to się udało, dlatego
decyzja o zakończeniu jego funkcjonowania
postawiła nas w trudnej sytuacji organizacyjnej i finansowej. Rozmawialiśmy wielokrotnie na łamach „U nas” o tej sytuacji
i podejmowanych próbach ocalenia dla
oświaty tej nowoczesnej placówki poprzez
utworzenie technicznej szkoły średniej. Te
działania spaliły na panewce, ale nie odpuszczaliśmy. Dzięki temu udało się porozumieć
ze Starostwem Zielonogórskim w sprawie
przejęcia przez gminę Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku. Obecnie, gdy
gmina jest już organem prowadzącym dla tej
placówki mogliśmy ją włączyć do gminnej
sieci szkół. Nie ukrywam, że jest to dla
nas duże wyzwanie, bo tego typu placówki
zwykle podlegają wyższemu szczeblowi
samorządu. Dzięki temu nowoczesny obiekt
przy ul. Zielonogórskiej będzie od 1 września siedzibą naszego liceum. Do chwili
wygaszenia ostatniego rocznika gimnazjum
będzie ten obiekt służył obu szkołom.
Wejście LO w strukturę oświaty gminnej
stworzyło nową sytuację organizacyjną, ale
po wstępnym rozpoznaniu, przygotowaliśmy projekt sieci. Wynika z niego, że żaden
z pracowników oświaty w naszej gminie
w związku z nową strukturą nie straci pracy, na czym nam zależy tak samo, jak na
wysokim poziomie edukacji. Oczywiście
nie wszyscy nauczyciele, głównie z racji
specyfiki przedmiotu, który wykładają, będą
mogli realizować swoje pensum w jednej
placówce. Trzeba będzie uzupełniać etat
w innych szkołach gminy. Będziemy otwarci na propozycje nauczycieli, przedstawimy
im w porozumieniu z dyrektorami placówek
możliwości uzupełniania etatów, będziemy
elastyczni także w zakresie podejmowania
pracy na niepełne etaty. Wybór jednak
zawsze pozostanie w gestii nauczyciela. Te
decyzje będą musiały zapaść w kwietniu.
Przed dużym wyzwaniem organizacyjnym
staną również dyrektorzy szkół, aby tak
ułożyć plany zajęć, aby umożliwić nauczycielom przemieszczanie się między
placówkami w celu uzupełnienia etatów.

To będzie trudny proces i tylko dzięki wzajemnej współpracy i szukaniu najlepszych
rozwiązań uda nam się ten trudny nowy
system wdrożyć z możliwie najmniejszymi
problemami.
W maju rozpocznie się również nabór do
dwóch oddziałów w LO - od zainteresowania
uczniów tą placówką także wiele zależy.
A.S.: Będziemy oczywiście trzymać
kciuki i do sprawy powrócimy pod koniec
roku szkolnego. Tymczasem największa
szkoła podstawowa w naszej gminie
wzbogaciła się nie tylko o piękną nową
halę sportową, ale również o trzy nowe
pracownie.
P.I.: Tak, podjęcie przez samorząd decyzji o realizacji tego projektu było strzałem
w dziesiątkę. Przypominam bowiem, że
rozpoczęliśmy tę modernizację zanim nowy
rząd zmienił dotychczasowy system oświaty. Dzięki tej modernizacji szkoła mogła na
powrót przyjąć pod swój dach dwa kolejne
roczniki uczniów. Jestem naprawdę dumny,
że udało nam się tak pięknie zrealizować ten
plan i to naprawdę w ekspresowym tempie.
Cieszę się również, że przy okazji udało
się w ramach projektu termomodernizacji

obiektów użyteczności publicznej zainstalować także energooszczędne systemy fotowoltaiczne, które dodatkowo pozwolą nam
zaoszczędzić na kosztach ogrzewania.
A.S.: Panie burmistrzu, czy to prawda,
że w Czerwieńsku ma powstać placówka
wychowawcza na tym najmniejszym poziomie edukacji – myślę tu o uruchomieniu
żłobka?
P.I.: To prawda, sprawy tej najmłodszej
generacji naszych mieszkańców od lat są
oczkiem w głowie p. radnej Ewy Wójtowicz, która podejmowała tę problematykę
wielokrotnie. Teraz w związku z nową
siecią szkół stworzyła się możliwość pozyskania lokalu przy ul. Chrobrego 2a (przy
przychodni rehabilitacyjnej), który był salą
dydaktyczną szkoły. W grudniu powstał projekt zmiany przeznaczenia i wystąpiliśmy
o środki na modernizację z przeznaczeniem
na żłobek do Minister Rodziny i Polityki
Społecznej p. Elżbiety Rachwalskiej.
Wniosek został przyjęty, wyłoniliśmy biuro
projektowe, które do 30 kwietnia przygotuje
wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na budowę. Chcemy, aby
żłobek ruszył 1 września br. Na razie będzie
to 10 miejsc. W czerwcu podejmiemy decyzję, czy będzie to zadanie własne gminy, czy
też zostanie ono powierzone podmiotowi
zewnętrznemu. Oczywiście będziemy o tym
informować mieszkańców.
A.S. Bardzo dziękuję za rozmowę

Zagospodarowanie odpadów
Z miesiąca na miesiąc zwiększa się liczba
mieszkańców naszej Gminy, co bardzo cieszy.
Jednak tylko niewielki odsetek wywiązuje się
z obowiązku zgłoszenia tego faktu pracownikom zajmującym się gospodarką odpadami.
Wzrost liczby osób zamieszkujących nieruchomość wiąże się ze zwiększeniem ilości
produkowanych odpadów komunalnych.
Na terenie naszej Gminy przeprowadzane
są kontrole, mające na celu zweryfikowanie
rzeczywistej liczby osób zamieszkujących
nieruchomość do danych zawartych w deklaracji. Niestety, bardzo często okazuje
się, że dane te nie pokrywają się ze stanem
faktycznym. Przypominamy, że zgodnie
z ustawą z dnia 13 września 1996 roku (Dz.U.
z 2017 r., poz.1289 z późn. zm.) o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, obowiązek
uiszczania opłaty za każdy miesiąc powstaje
w momencie, gdy na danej nieruchomości
powstały odpady komunalne. Ponadto miesięczna kwota za odpady wyliczana jest na
podstawie ilości osób zamieszkujących daną
nieruchomość (niezależnie od ilości osób
zameldowanych). W związku z powyższym
zwracamy się do Państwa z prośbą o bieżące
dokonywanie korekt deklaracji w przypadku
każdej zaistniałej zmiany.

Jednocześnie prosimy o rozważne
korzystanie z pojemników, za które nie
ponoszą Państwo kosztów. W trwającym
nadal sezonie grzewczym niejednokrotnie
została zgłoszona konieczność wymiany
pojemnika, spowodowana spłonięciem lub
stopieniem pojemnika w wyniku wyrzucenia
gorącego popiołu. W przyszłości skutkować
to może koniecznością obciążenia wszystkich mieszkańców kosztami związanymi
z użytkowaniem pojemników.
Dodatkowo po przeanalizowaniu roku
2017 i porównaniu z latami poprzednimi
odnotowano znaczy wzrost produkowanych
odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnych. Zwiększył się również tonaż odpadów składowanych w Mobilnych Punktach
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Czerwieńsku oraz w Nietkowicach.
Ilość odpadów wielkogabarytowych, których
zbiórka organizowana jest dwa razy w roku
również znacznie się zwiększyła. Wszystkie
te składniki przekładają się na wzrost kosztów zbierania odpadów w przeliczeniu na
jednego mieszkańca naszej Gminy.
Anna Mała-Franciszkiewicz,
Marta Kowalik
nr 307 • 02.2018

U NAS

3

„Człowiek lubi wysiłek. Lubi, żeby mu się udało, chce wiedzieć, czy potrafi, co może,
mimo trudności chce wiedzieć, czy potrafi, co może, mimo trudności chce skończyć
i zwyciężyć, przekonać siebie i innych, że silny i zręczny. Zresztą siedzenie męczy. Jeżeli
w człowieku uzbiera się siła, a nie może jej zużyć, siedzi jakby głodny ruchu, znudzony,
jakby zatruty.”
(Janusz Korczak)

Mamy nową salę
Spełniło się marzenie kilku pokoleń uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Czerwieńsku, ich rodziców i nauczycieli. 2 lutego 2018 r. uroczyście oddano do użytku nową salę gimnastyczną oraz trzy nowoczesne pracownie
przedmiotowe.
Ten dzień na długo pozostanie w pamięci całej naszej szkolnej społeczności,
nie tylko ze względu na wielką radość, jaka towarzyszyła nam w związku
z otwarciem tego pięknego obiektu,
ale i z racji przybycia do szkoły wielu
znamienitych gości. Na zaproszenie
Burmistrza Czerwieńska Piotra Iwanusa

Anna Łagoda, Konsultant Pracowni Organizacji Systemów Wspomagania Szkół
z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Zielonej Górze Renata Kołkowska,
Członek Zarządu Chata Polska S.A. Joanna Bytner i właścicielka sklepu Chata
Polska w Czerwieńsku Iwona Matuszak,
Prezes PKP Cargo Tabor Czerwieńsk

i przedstawiciele instytucji wspierających
szkołę. Nieobecni na uroczystości: Marszałek Województwa Elżbieta Polak,
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak,
Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa
i Prezes Zarządu Okręgu Lubuskiego
Związku Nauczycielstwa Polskiego Bożena Mania przysłali listy gratulacyjne

i Dyrektora Szkoły Jacka Gębickiego
na uroczystość otwarcia przybyli min.:
Wicemarszałek Województwa Stanisław
Tomczyszyn, Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Roman
Sondej, Dyrektor Delegatury Kuratorium
Oświaty Krzysztof Słabczyński, Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski
i Wicestarosta Waldemar Kotlarski,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku Leszek Jędras wraz z radnymi,
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
Paweł Mierzwiak, Proboszcz Parafii pw.
św. Wojciecha w Czerwieńsku ks. Marek
Kidoń i Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nietkowicach
ks. Andrzej Drutel, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Edmund Prekurat,
Nadleśniczy Nadleśnictwa Zielona Góra
Arkadiusz Kapała, z-ca Komendanta
Miejskiego Policji kom. Krzysztof
Gajda, Przewodniczący Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego Mniejszości
Niemieckiej w Zielonej Górze Bolesław
Bernaczek, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie

Zbigniew Nowacki, Przewodnicząca
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku
Katarzyna Seweryn-Przymuszała wraz
z przedstawicielami Rady Rodziców,
Honorowi Obywatele Gminy Czerwieńsk,
dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych Gminy Czerwieńsk, sołtysi,
nauczyciele emeryci oraz inni przyjaciele

z okazji zakończenia budowy i oddania
do użytku naszej inwestycji.
Uroczystość rozpoczął Burmistrz Piotr
Iwanus, który przywitał wszystkich gości
i przedstawił główne założenia tej inwestycji
oraz źródła jej finansowania. Podziękował
za okazaną pomoc i wsparcie oraz profesjonalne i terminowe zakończenie robót
budowlanych. W swoim wystąpieniu pod-
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kreślił ogromną rolę, jaką ten nowy obiekt
będzie odgrywał w edukacji dzieci i młodzieży. Wyraził przekonanie, że wychodzi
on naprzeciw oczekiwaniom wszystkich
nauczycieli i uczniów naszej szkoły, którzy
bardzo chętnie będą korzystać z nowych
obiektów, aby realizować swoje pasje
i spełniać naukowe marzenia.
Po wystąpieniu Burmistrza miało
miejsce symboliczne przecięcie wstęgi, którego dostąpili: Wicemarszałek
Województwa Stanisław Tomczyszyn,
Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Roman Sondej,
Burmistrz Piotr Iwanus, Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras,
Proboszcz Parafii pw. św. Wojciecha
w Czerwieńsku ks. Marek Kidoń, Przewodnicząca Parlamentu Uczniowskiego
Zuzanna Ignaczak, Dyrektor Szkoły
Jacek Gębicki oraz główny wykonawca
inwestycji, właściciel firmy TechGips
Krzysztof Goławski.
Dopełnieniem części oficjalnej uroczystości była część artystyczna. Jak to
w sporcie bywa, słowa zostały zastąpione

pokazami sprawności ruchowej naszych
uczniów. Z nieukrywaną dumą prezentowaliśmy popisy gimnastyczne, baletowe,
akrobatyczne i taneczne. Wspaniale
prezentowali się przedstawiciele sztuk
walki oraz gier zespołowych. Krótkie
przedstawienie stało się zapowiedzią
sukcesów sportowych, których osiągnięcie będzie łatwiejsze w tak sprzyjających
warunkach.
Nowy obiekt składa się z sali gimnastycznej o wymiarach 12x24 m, z pełnym węzłem sanitarnym i szatniowym,
pokoju trenerów i dużego magazynu na
sprzęt sportowy. Na parterze łącznika,
który powstał pomiędzy dotychczasowym budynkiem dydaktycznym, a nową
areną sportową usytuowano salę, w której
będzie funkcjonowała świetlica szkolna.
Na piętrze zalazły się trzy nowoczesne,
w pełni wyposażone pracownie przedmiotowe: matematyczna, informatyczna
i przyrodnicza. Budynek posiada instalację fotowoltaiczną o mocy 34 kWh,
która może zaspokoić zapotrzebowanie
na energię elektryczną nie tylko dla

Podziękowanie
Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Czerwieńsku serdecznie
dziękujemy za zaproszenie na uroczystość otwarcia nowej sali gimnastycznej.
Była to okazja do spotkań i uroczych wspomnień sprzed lat, ale nade
wszystko okazja do poznania nowego obiektu sportowego, służącego uczniom
i nauczycielom. Stworzenie lepszych warunków do ćwiczeń i rozwoju kultury
fizycznej daje możliwość osiągania sukcesów. Swoje marzenia przedstawili nam
uczniowie w inscenizacji „Szybciej, wyżej, mocniej”.
Nic jednak nie dzieje się bez zaangażowania i odpowiedzialności osób
odpowiadających za finanse, projekty, wykonawstwo. Dziękujemy im za ten
ogromny wkład pracy, a Koleżankom i Kolegom Nauczycielom życzymy sukcesów dydaktycznych i wychowawczych.
Nauczyciele Seniorzy

nowo wybudowanej części, ale dla całego
obiektu szkolnego.
W ramach prowadzonej inwestycji powstał jeszcze duży parking dla rowerów,
wewnętrzna droga przeciwpożarowa oraz
nowa nawierzchnia placu przed głównym
wejściem do szkoły od ul. Granicznej.
Całkowity koszt tej inwestycji to
3 257 870, 25 zł. Arena sportowa została
dofinansowana ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki w wysokości 728 800,
00 zł, co stanowi 33% jej wartości.
Z Regionalnego Programu Operacyjnego
– Lubuskie 2020 otrzymano dofinansowanie do budowy i wyposażenia pracowni
przedmiotowych w wysokości 966 269,
83 zł, – czyli aż 85% tego zadania. Pozostała kwota tj. 1 562 800, 42 zł to środki
własne Gminy Czerwieńsk.
Jako społeczność szkolna pragniemy
jeszcze raz podziękować wszystkim,
którzy przyczynili się do powstania tak
ważnego dla nas obiektu. Słowa wdzięczności niech wyrazi wiersz, którym na
uroczystości, zebranym gościom, podziękowała Przewodnicząca Parlamentu
Uczniowskiego Zuzanna Ignaczak:
„Szanowni goście - to, co wam powiem –
nikomu się nie mieści w głowie!
W czerwieńskiej sali gimnastycznej cisnęły się talenty liczne,
Jaś w siatkówkę gra wspaniale, kto przegoni małą Alę?
Hubert wzrostu niewielkiego, bramki
strzela jak sam Diego!
Jak pomieścić tyle klas w małej salce –
pytam Was?
Ktoś na pomysł wpadł bombowy, może
obiekt całkiem nowy?
Za te poty, ducha walki, za dyplomy
i pucharki
Chyba nam się to należy?!
Rada Miejska też w to wierzy!!!
Już uchwała podpisana – Tak jest! Będzie
nowa hala!
Najpierw kamień wmurowali, w pocie
czoła budowali
Wiele trudu przy tym było, wiele osób się
głowiło…
No i powstał całkiem nowy – obiekt iście
wyjątkowy:
Duża sala gimnastyczna z prysznicami
i szatniami …
Trzy pracownie dydaktyczne,
Jest i pomieszczenie śliczne –
Na świetlicę wymarzone – nasze trudy
zakończone i marzenia są spełnione!
Dziękujemy władzom miasta, budowniczym i sponsorom,
że się z sercem pochylili nad czerwieńskich uczniów dolą!”
Beata Kaszewska,
Jacek Gębicki
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Orkiestra znów pobiła rekord
Już 5 listopada 2017 r. nad Zalewem
w Czerwieńsku odbyła się druga edycja
akcji Wędkarze dla WOŚP, której
organizatorami byli Grzegorz i Marta
Wieczorek oraz Andrzej Gagatek. Akcja ponownie zakończyła się sukcesem
i ostatecznie, dzięki Wędkarzom na
konto Sztabu WOŚP w Czerwieńsku
wpłynęła kwota 13 019,56 zł.
Sam finał to długie tygodnie przygotowań i spotkań, których końcowy efekt
mogliśmy wszyscy zobaczyć 14 stycznia

w towarzystwie MotoMyszy i żużlowców.
Zaszczycili nas swoją obecnością Sebastian
Niedźwiedź, Grzegorz Zengota oraz kierownik drużyny, Pan Tomasz Walczak. Sale
FALUBAZ-u i firmy Seven Komputery
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Nasz Finał wsparła również ekipa 4x4
DREAM Team, która zorganizowała widowiskową paradę i przejazd turystyczny „Terenówek”. Cały przejazd można zobaczyć
na profilu Terenwizji. Ponadto oferowali
możliwość przejazdu swoimi wyjątkowymi

zaprezentowały się Oriental Art, Kraina
tańca, Nastki i MiniNastki. Zaśpiewali dla nas 6-ściopak, Cantilena, BEZ
NAZWY, Klaudia Frątczak, Radek
Sieczkowski, Artur Wołk-Lewanowicz
oraz SOUNDGORSI, którzy zaśpiewali
piosenkę dla Jurka Owsiaka. Ze względów
zdrowotnych nie wystąpił PolishBoy, ale
liczymy na to, że za rok nadrobi zaległości
;). Na wszystkich artystów czekały słodkie
upominki ufundowane przez hurtownię
UNIMA. Firma INEX ufundowała ciepłe
posiłki, naczynia, napoje, okazyjne koszulki
oraz gadżety. Od Baru Fenix dostaliśmy 30
kg frytek. Gotowaniem zajęli się Agnieszka
i Wiesław Wojtkowscy oraz Marzena
i Robert Barańczukowie z przyjaciółmi,

br. w budynku Gimnazjum w Czerwieńsku.
Już z samego rana na ulice naszego miasta
wyszli wolontariusze. Mali ludzie o wielkich
sercach pokazali, że zbiórka to nie tylko
forma pomocy, ale też dobra zabawa, a co
najważniejsze – wspaniała lekcja na przyszłość. Pomimo zimna nikt się nie poddawał
- a najmłodsza wolontariuszka miała 8 lat!
Od kilku lat Finał WOŚP organizowany
w Czerwieńsku ma na celu łączenie pokoleń.
Ma to być impreza rodzinna, podczas której
każdy znajdzie coś dla siebie. W tym roku
po raz pierwszy dla wszystkich zainteresowanych przygotowane były sale tematyczne.
Pod okiem Pani Magdy Orkwiszewskiej
można było grać w gry planszowe. Pod
okiem Pań Henryki Wolny oraz Ireny Kamińskiej odbywał się konkurs plastyczny,
a dodatkowo Pani Irena malowała dzieciom
buzie. Olga Wierzbicka wiązała dla nas
balony w wybrane figury. Kolejną atrakcją
była niezwykła galeria zdjęć Pana Marka
Mizery. Pan Paweł Bazylewicz przenosił
chętnych w inne miejsca za sprawą wirtualnej rzeczywistości oraz pilnował wszystkich,
którzy próbowali swoich sił na torze wyścigowym. Kolejny raz funkcjonowała fotobudka, w której można było zrobić sobie zdjęcie

samochodami. Pan Paweł Graczyk z Dream Team’u przekazał na rzecz Orkiestry
107 kg monet o nominałach 1, 2 i 5 groszy
o wartości 1 143.49 zł. Przez cały dzień
kursowała Syrenka Pana Piotra Ignaczaka,
który przewoził naszych gości.
W tym roku po raz pierwszy korzystaliśmy z terminala płatniczego, który był
obsługiwany przez Pana Jacka Gębickiego. Wraz z Panem Jackiem prowadziłem
licytację, a podczas licytowania gadżetów
Falubazu wsparł nas wirtuoz mikrofonu
Rademenez! Nad przebiegiem licytacji
czuwały: Edyta Ożóg, Małgorzata Dobrowolska, Ewelina Bielawska, Justyna
Niećkowiak, Dorota Wojtkowiak.
Firma SoundBit zadbała o powstanie
sceny, firma Audiopol ją oświetliła, od
firmy Aikon otrzymaliśmy piękne banery,
Lubomir Rotko i Janusz Przybysławski
zadbali o niezawodne nagłośnienie. Dzięki
systemowi opracowanemu przez Mateusza
Paderewskiego na telewizorze umieszczonym na scenie wyświetlane były nazwy
zespołów występujących oraz na bieżąco
aktualizowano zebraną kwotę pieniędzy.
Czerwieński Finał WOŚP to tradycyjnie już występy taneczne. Na scenie

a posiłki wydawali uczniowie z Zespołu
Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze - Daria Gąska,
Damian Dubowski, Żaklina Stefanowicz, Natalia Grochola. Ciasta i pierożki
przygotowali rodzice uczniów ze Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku i Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Czerwieńsku.
Tradycyjnie licytowaliśmy specjalne
torty przygotowane przez Justynę Bielską
i Zdzisławę Kubicką. Firma Jorge oraz
Michał Kowalski i Jacek Jędro zapewnili
nam piękne Światełko do Nieba.
Dzięki maszynom do liczenia pieniędzy, które w tym roku wypożyczyli
nam mBank i Ksiądz Proboszcz Marek Kidoń z Parafii pw. św. Wojciecha
w Czerwieńsku łatwiej było policzyć
pieniądze. Za ich liczenia i regularne
podawanie zebranej kwoty wielkie brawa
dla Doroty Budeń, Agnieszki Kędzi,
Istieny Boguszewicz-Gnatowicz, Hanny
Borowczyk, Zofii Blandzi, Wiesławy
Śliwińskiej, Joanny Dwornickiej, Beaty
Perczyńskiej i Alicji Kliś.
Czym byłby Sztab WOŚP Czerwieńsk
bez ludzi, którzy go tworzą? Ogromny

XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy już za nami. Tradycyjnie Orkiestra zagrała w Czerwieńsku, ale jej finał zaczął się na długo przed 14 stycznia.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu czerwieńskiego Sztabu i ogromnej ofiarności
mieszkańców, zebrano niewyobrażalną wręcz kwotę - 64 074,08 zł.
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ukłon leci w stronę Lubomira Rotko,
Jacka Gębickiego, Przemysława Góralczyka, Doroty Budeń, Hanny Borowczyk, Istieny Boguszewicz-Gnatowicz,
Edyty Ożóg, Kazimierza Ruszla, Gabriela Leszczyka, Wojciecha Zawady,
Agnieszki Kędzi, Pawła Bazylewicza,
Filipa Zielendy, Eryka Glinki, Julianny
Bielskiej, Julii i Doroty Kamińskich.
Organizatorzy: Hala Sportowa LUBUSZANKA, Gimnazjum w Czerwieńsku
im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku,
Klub Zdecydowanych Optymistów, Seven Sp. Z O.O., 4x4 Dream Team, Adam
i Milena Malerowicz, Jarosław Bac,
Grzegorz i Marta Wieczorek, Andrzej
Gagatek. Wsparcia udzieliła nam obsługa
Gimnazjum w składzie Sylwia Rejman,
Beata Śpiewak, Danuta Patrzykąt, Alina Szeląg. Rada Rodziców Gimnazjum:
Janina Bosy, Izabela Cichoń, Agnieszka
Marchut, Renata Pacholska, Anna Bondia-Góralczyk.
Naszą imprezę bardzo hojnie wsparli
sponsorzy: Fundacji WOŚP, Arcobaleno,
Caro, Falubaz Zielona Góra, Niedźwiedź Racing #72, Jarosław Hampel,
Zengi Racing - Grzegorz Zengota #29,
Piotr Protasiewicz Pepe Racing, TopPoint, Mercedes-Benz Grupa Wróbel,
Hurtowni pościeli „Świt”, IVECO, Odra
dla turystów - przygoda z dostawą do
portu, Stelmet, Enea BC Zielona Góra,
Solarium Martina, Kebab u Yogiego,
Salon Fryzjerski „Aneta”, Salon Fryzjerski „u Ewy”, Vitamin-Shop Zielona
Góra, Maciej Szulc, Skokoloco - Park
Trampolin, Restauracja Batuta, KiM
Speedway Team, Seven Komputery,
Paweł Pochocki, Itaka, Vitamin Clinic
Zielona Góra, Studio fotograficzne TaJo

Finał WOŚP w Gimnazjum
To już 26 Finał WOŚP. Wzięli w nim
udział również wolontariusze z Gimnazjum im. Jana Pawła II. Rano 14 stycznia
dostaliśmy „wyprawki” wolontariuszy
WOŚP, czyli m.in. puszki i identyfikatory.
Potem wyruszyliśmy na całodzienną wyprawę. Różnie to wyglądało - jedni z nas
pojechali z rodzicami do Zielonej Góry,
drudzy zbierali datki w Czerwieńsku,
inni kwestowali w dwóch różnych miejscach. W ciągu dnia mogliśmy odpocząć
w sztabie, czyli w naszym Gimnazjum.
A wtedy mogliśmy kosztować pysznych
potraw wolontariuszy z kuchni oraz ciast
pań z Rady Rodziców Gimnazjum. Około

godziny 16 zaczęliśmy liczyć zawartość
naszych puszek. Kilkoro z nas długo liczyło monety jedno- i dwugroszowe. Ale
było i tak, że niektórzy z nas zebrali duże
kwoty licząc na koniec wyłącznie banknoty. A wieczorem, kiedy już rozliczyliśmy
się z zebranych przez nas datków, nasi
opiekunowie podliczyli całość zbiórki.
Nasz udział to 12207,84 zł! Teraz czekamy na przyszły rok i przyszły finał, a jest
na co czekać: pozytywna energia, dużo
dobroci i pomoc potrzebującym!

photography, Beata, Gosia i Łukasz
Olczykowie, Wesoły Ogród, Centrum
Kwiatowe, Grono, Blech, Dariusz Gorbacz, Saba, Skoda, Doktor Leks, Marba,
Adam Górny- Relax, Artur Bazylewicz,
Biuro Serwis, Jaja-Brychcy, Irek, Roman Ułasik, ZUH, Bodera, Perceptus,
Chata Polska, Montanha Verde Cafe,
BioSport, Lejdis, Aikon, Kacper Gomólski, Anna i Edward Kokowiczowie,
InfoCzerwieńsk.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy
pracowali przy Finale! Radom rodziców,
pracownikom Gimnazjum i Hali Spor-

towej, Sztabowi WOŚP Czerwieńsk,
Wolontariuszom, wszystkim ludziom
dobrej woli! Dziękuję Mieszkańcom Czerwieńska i wszystkim gościom, którzy nas
odwiedzili. Sztab WOŚP w Czerwieńsku
uzbierał podczas XXVI Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej 64 074,08 zł!
Zapraszam na naszego Facebooka, gdzie znajdują się zdjęcia i relacje
i wszystkie potrzebne informacje: www.
facebook.com/wospczerwiensk

Wolontariusze Szkolnego Koła
Wolontariatu Gimnazjum w Czerwieńsku

Dominik Brzezicki - Szef Sztabu
WOŚP w Czerwieńsku
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Jesteśmy po to, aby Ci pomóc

- w ostatni czwartek każdego miesiąca od
16:00 -19:00

Burmistrz Czerwieńska w oparciu o przepisy ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomanii oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy realizuje
zadania, które mają służyć mieszkańcom gminy poprzez udzielenie pomocy w tym zakresie.
W Gminie Czerwieńsk funkcjonuje Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych,
w którą wpisują się coroczne uchwalane: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Gminny Program Profilaktyki Narkomanii, a także Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy.

Ponadto zapraszamy na indywidualne
spotkania, rozmowy i zgłoszenia osób uzależnionych do objęcia procedurą postępowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Przewodnicząca Barbara Marczenia pełni dyżur
w każdy poniedziałek w godz. 14:30-16:00
w budynku Przychodni Zdrowia w Czerwieńsk I piętro (Punkt Porad Prawnych)
- tel. 887195204.
Osoby, które są po terapii bądź potrzebują
wsparcia w trwaniu w abstynencji mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach Grupy
AA. Spotkania odbywają się w każdy wtorek od godziny 18:00 w budynku ,,Orlik''
przy stadionie miejskim w Czerwieńsku
przy ul. Kwiatowej (I piętro).
Pomoc dla osób doznających przemocy w rodzinie można uzyskać do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku przy ul. M. Rozwens 2, przy którym
działa również Zespół Interdyscyplinarny.
Można również zgłaszać się indywidualnie do punktu psychologa-socjoterapeuty prowadzonego przez dr Barbarę Toroń-Fórmanek mieszczącego się
w Przychodni Zdrowia w Czerwieńsku
ul. Zielonogórska 2 (II piętro). Psycholog
przyjmuje w każdy poniedziałek w godz.
15:00 -19:00.
W sytuacjach pilnych należy dzwonić
na Policję lub do dzielnicowego - tel. 999
lub 112.
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia”tel. 800 120 002.

Do realizacji tych programów wyznaczone zostały następujące jednostki gminne:
- Powołana przez Burmistrza Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w składzie: przewodnicząca
komisji - Barbara Marczenia, sekretarz Lidia Róg, członkowie: Sylwia BieżańskaJędroszkowiak, Mirosława Lewandowska
oraz Wanda Gola.
Komisja inicjuje i monitoruje działania
związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem
działania Komisji jest zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie
działań w związku z podejrzeniem zaistnienia
przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi
problemami alkoholowymi, a także ograniczenie dostępności alkoholu.
Podejmowane działania mają za zadanie
wsparcie osób uzależnionych oraz ich rodzin, a także kształtowanie zdrowego stylu
życia oraz pomoc rodzinom w trudnych
sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona
jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego zobowiązania osoby
uzależnionej od alkoholu do poddania się
leczeniu odwykowemu. Ponadto komisja

realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
W Czerwieńsku utworzono dwa punkty
konsultacyjno-terapeutyczne
Punkty Konsultacyjno-Terapeutyczne
w Czerwieńsku mieszczą się przy ul. B.
Chrobrego 2 (II piętro wejście jak do budynku rehabilitacji)
• mgr Marek Gieruszyński – psychoterapeuta - świadczy pomocy osobom uzależnionym i członkom rodzin z problemem
alkoholowym i narkotykowym. Pomoc jest
udzielana w następujące dni:
- w drugi czwartek każdego miesiąca od
16:00 - 19:00
- w ostatnią środę każdego miesiąca od
16:00 - 19:00
- w ostatni czwartek każdego miesiąca od
16:00 -19:00
• mgr Wiesława Gieruszyńska
– psychoterapeuta - świadczy pomocy osobom współuzależnionym
Pomoc jest udzielana w następujące dni:
- w drugi czwartek każdego miesiąca od
16:00 -19:00
- w ostatnią środę każdego miesiąca od
16:00 -19:00

Dyżury radnych Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2018 rok
Czerwieńsk, Dobrzęcin, Wysokie, Wyszyna
Lp.

1.

2.

3.

4.
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Nazwisko
i imię
Góralczyk
Henryk

Miejscowość
Czerwieńsk

Gruszczyński
Czerwieńsk
Aleksander

Jędras
Leszek

Wójtowicz
Ewa
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Czerwieńsk

Czerwieńsk

Data w godzinach od - do
12.03.2018 r.
g. 1000 - 1200
03.09.2018 r.
g. 1000 - 1200
5.02.2018 r.
g. 1510 - 1600
5.03.2018 r.
g. 1510 - 1600
23.04.2018 r.
g. 1510 - 1600
10.09.2018 r.
g. 1510 - 1600
05.06.2018 r.
g. 1400 - 1500
02.10.2018 r.
g. 1400 - 1500
14.03.2018 r.
g. 1700 - 1800
27.09.2018 r.
g. 1700 - 1800

Miejsce dyżuru
Biuro Rady
pokój nr 101
UGiM w Czerwieńsku

5.

Zawada
Wojciech

Czerwieńsk

09.02.2018 r.
g. 1900 - 2000
16.03.2018 r.
g. 1900 - 2000 podane indywidualnie
17.04.2018 r. w ogłoszeniu o dyżurze
g. 1700 - 1800
11.09.2018 r.
g. 1700 - 1800

Nietków
j. w.

1.

Salejko
Magdalena

Nietków

2.

Smorąg
Krzysztof

Nietków

j. w.

17.05.2018 r.
g. 1630 -1830
20.09.2018 r.
g. 1630 -1830
19.04.2018 r.
g. 1700 - 1900
12.10.2018 r.
g. 1700 - 1900

Budynek szatni na boisku sportowym w Nietkowie
Wiejski Dom Kultury
w Nietkowie

Laski
MGOK w Czerwieńsku
Sala Kominkowa

1.

Łapkowski
Henryk

Laski

18.03.2018 r.
Budynek szatni na bog. 1800
isku sportowym w Nie09.09.2018 r.
tkowie
00
g. 18

Leśniów Wielki, Leśniów Mały, Sudoł
Dokowicz

1. Zofia

Przychodzka

2. Żaneta

Leśniów
Wielki

Sudoł

06.02.2018 r.
g. 1600 -1800
05.09.2018 r.
g. 1600 -1800
20.02.2018 r.
g. 1700 - 1900
22.05.2018 r.
g. 1700 - 1900

Wiejski Dom Kultury
w Leśniowie Wielkim

Świetlica Wiejska
w Sudole

Nietkowice, Będów, Bródki, Sycowice
19.03.2018 r.
g. 1700 - 1900
10.09.2018 r.
g. 1700 - 1900
Będów 12.05.2018 r. g. 1800
08.09.2018 r. g. 1800
Bródki
10.05.2018 r. g. 1800
06.09.2018 r. g. 1800
Sycowice 11.05.2018 r. g. 1800
07.09.2018 r. g. 1800

Wajler-Kiel- Nietko1. ka Katarzyna
wice

Woch

2. Cezary

Stołówka „Pod
Dębami” w Nietkowicach
Świetlica
Wiejska
Świetlica
Wiejska
Świetlica
Wiejska

Na podstawie § 79 Statutu Gminy Czerwieńsk (Dz. Urz.
Woj. Lubus. z 2003 r. Nr 32, poz. 666):
„1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż 2 razy w roku.
2. Nie rzadziej niż 2 razy w roku radni winni przyjmować w
swoich okręgach wyborczych – w terminie i miejscu podanym
uprzednio do wiadomości wyborców – osoby, które chciałyby
złożyć skargi i wnioski, czy postulaty.
3. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować Obywateli Gminy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w sprawach
dotyczących Gminy i jej mieszkańców”.

Posiedzenia Rady Miejskiej w Czerwieńsku w styczniu 2018 roku
24 stycznia odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
W posiedzeniu, zwołanym na wniosek Burmistrza Czerwieńska, uczestniczyło 12 Radnych. Podczas sesji Rada Miejska jednomyślnie przyjęła
uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową oraz budżet na 2018
rok. Zmiany w budżecie dotyczą m. in. zabezpieczenia przeciwpożarowego
w budynku Gimnazjum w Czerwieńsku (18.000,00 zł) i spłaty pożyczki
(465.739,00 zł). Ponadto Radni przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia
regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwieńsk oraz uchwałę
w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego realizacji budowy
ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
24 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. Radni wypracowali sprawozdanie
z działalności Komisji za rok 2017 i zapoznali się z informacją nt. użytkowania samochodu będącego w dyspozycji Centrum Usług Wspólnych
w Czerwieńsku. Samochód zakupiony przez naszą Gminę służy do dowożenia dzieci do specjalnych placówek oświatowych w Zielonej Górze. Na
wniosek rodziców dzieci, którzy uważają, że często wykorzystywany jest
do innych celów, Radni zajęli się tym problemem. Z uwagi na braki w dostarczonych dokumentach Komisja zajmie się tą sprawą na swoim kolejnym
posiedzeniu. Kolejny punkt porządku obrad dotyczył stanu przygotowania
Gminy do sytuacji kryzysowych i stanu wałów przeciwpowodziowych. Na
zakończenie posiedzenia Radni poruszyli temat planu zagospodarowania
Zalewu w Czerwieńsku, zgłosili swoje uwagi i wnioski.
30 stycznia odbyło się posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.
Radni wypracowali sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2017
i zapoznali się z ofertą zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i związanymi z tym kosztami. W placówkach kultury dzieci wezmą
udział m. in. w zajęciach sportowych, plastycznych, kulinarnych.
Wojciech Zawada

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych
do zbycia w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej
Oznaczenie nieruchomości
Powierzchnia
Położenie
Nr
w ha
nieruchomości
KW
działki
1
2
3
4

I. Księga wieczysta
dla gruntu; ZG1E 759
/00098612/2

0,0028 ha

II. Księga wieczysta dla gruntu;
ZG1E/00068378/0
0,0645 ha
834/9
ZG1E/00052948/2 834/10
0,0646 ha
Księga wieczysta
dla lokalu: ZG1E
/00068381/4

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

5
6
Zbycie na własność w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla nieruchomości sąsiednich oznaczonych
numerami działek 758 i 760. Działka niezabudowana
Obręb miasto
w ewidencji gruntów oznaczona symbolem Bp.- zurCzerwieńsk
Cena netto – 3.000 zł
banizowane tereny niezabudowane.
ul. Przyleśna
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka leży na terenie MN2- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.
Zbycie na własność w drodze bezprzetargowej dla najemcy lokal mieszkalny Dobrzęcin 7 lokal nr 6 o poObręb miejsco- wierzchni użytkowej 28,4 m2 do którego przynależy
wości Wysokie piwnica nr 6 o powierzchni 7,2 m2, a z lokalem tym Cena – 25.500 zł
- Dobrzęcin
związany jest udział wynoszący 13/100 części we wspólnej nieruchomości oraz udział wynoszący 1/6 części w
działce zabudowanej budynkiem gospodarczym.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj.
od dnia 06 lutego 2018 r. do dnia 27 lutego
2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
i miejscowości Wysokie oraz wykaz ten zostanie ogłoszony na stronie internetowej Urzędu
i w BIP, a także w gazetce „U NAS”.
Termin do złożenia wniosku dotyczące-

go nieruchomości oznaczonej nr I w/w wykazie przez osoby , którym przysługuje
pierwszeństwo nabycia na podstawie art.
34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami – 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Termin do złożenia wniosku dotyczącego

nieruchomości oznaczonej nr II w/w wykazie
przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia na podstawie art. 34 ust 1 pkt 3
ustawy o gospodarce nieruchomościami- 21 dni
od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus
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Na Liceum patrz!

Czytać warto, należy, wypada!
W roku szkolnym 2017/18 Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego
„Grota” w Czerwieńsku przystąpiło do realizacji działań w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Na początku oczywiście musieliśmy
zadać sobie pytania: Jakie książki chcemy
kupić? Jakie pozycje uczniowie, rodzice
i pracownicy szkoły chcieliby najchętniej
przeczytać? Rozpoczęły się więc już na
początku września burzliwe rozmowy
i konsultacje. Wszyscy mogli zgłaszać swoje
propozycje drogą mailową lub wpisywać
ulubionych autorów i tytuły książek na pla-

katach. Zapytaliśmy również pracowników
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze oraz Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Czerwieńsku o tytuły
najczęściej wypożyczanych książek.
Kiedy w końcu ustaliliśmy ostateczną
listę naszych preferencji, rozpoczęły się
„negocjacje” z wydawnictwami. Dzięki
Narodowemu Programowi Rozwoju Czy-

O kulturze słowa i nie tylko
To tytuł realizowanego w naszym Gimnazjum projektu w ramach Rządowego Programu Bezpieczna +. Projektowe działania wpisują się doskonale w cele zaproponowane przez MEN – komunikację i współpracę z lokalnym środowiskiem. Skąd
pomysł na temat? Z obserwacji. Codziennie widzimy młodych ludzi z telefonem
komórkowym w rękach. Nie mają potrzeby rozmowy z koleżanką siedzącą obok,
można przecież jej na Facebooku coś napisać. Nie odwiedza się dziś chorego
kolegi, informacje o tym, co dzieje się w szkole, napiszemy „Na grupie” na
Facebooku. To medium społeczne stało się wszechobecne w naszym życiu, a my
nie potrafimy rozmawiać…
Ten projekt miał za zadanie wykształcić w młodych ludziach poczucie własnej
wartości, nauczyć ich komunikacji, mediacji i sztuki kompromisu, a nade wszystko współpracy w zespole. Pokazaliśmy
im osoby, które pracują w sferze kultury
słowa i uczą „kultury słowa”, a także
tworzą obrazy - zatrzymując dzieło kultury w kadrze aparatu fotograficznego.
Ponadto pokazaliśmy grupę zawodów
w oparciu o predyspozycje, typ osobowości według klasyfikacji Hollanda. Jednak
najważniejszy jest fakt, że zaproszone
osoby kochają swoją pracę. Tak więc byli
z nami: dziennikarka Radia Zachód - pani
Elżbieta Wozowczyk-Leszko, dzienni-
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karz miesięcznika U Nas – pan Dariusz
Grześkowiak, dziennikarka TVP Gorzów
oraz wielu specjalistów: psycholog, socjoterapeutka, doradcy zawodowi. Młodzież uczestniczyła w wielu ciekawych
warsztatach, ucząc się zasad komunikacji
niewerbalnej, rozwiązywania konfliktów
przez mediacje. Rozwijaliśmy pasje
fotograficzne, dziennikarskie. I tu rodzi
się pytanie: Czy nam się udało, co z tych
działań w nas zostanie? Myślę, że dużo:
powstała audycja w Radiu Zachód „Gry
i zabawy dla dzieci” współtworzona i prowadzona przez nasze uczennice z klasy
IIc , przygotowane przez panią Elżbietę
Wozowczyk-Leszko a wyemitowana na

telnictwa udało nam się zakupić 103 pozycje, wśród których nie zabrakło kryminałów,
powieści historycznych, horrorów oraz typowych powieści poruszających problemy
współczesnej młodzieży. Wzbogaciliśmy
również księgozbiór biblioteki szkolnej
o 264 lektury łącznie z audiobookami tak,
aby wszyscy mogli z nich korzystać. W ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa w naszej szkole przeprowadzono wiele akcji promujących czytelnictwo. Jedną z nich było wykonywanie
przez uczniów plakatów. Uczniowie mieli
możliwość w ciekawy i kreatywny sposób
zachęcić kolegów i koleżanki do czytania
książek. Z kolei uczniowie klasy I policyjnej
uczestniczyli w debacie oksfordzkiej na
temat: WARTO CZYTAĆ KSIĄŻKI. Ich
zadaniem było przekonać oponentów oraz
publiczności do swoich racji. Dyskusja
była bardzo emocjonująca. Nasi uczniowie
uczestniczyli także w spotkaniach autorskich z Katarzyną Bondą, Marcinem
Mellerem oraz Elisabeth Herrmann.
W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zrealizowano w roku
szkolny 2017/2018 projekty zachęcające
do sięgnięcia po książkę również w języku
obcym. Na zajęciach podsumowujących
uczniowie wykonali plakaty promujące
literaturę niemiecko - i anglojęzyczną.
Pamiętajmy! CZYTAĆ WARTO,
NALEŻY, WYPADA!
L. A.
antenie radia. Młodzież nakręciła reportaż
o ludziach pracujących z pasją. Uroczyste
podsumowanie działań projektowych odbyło się 12 grudnia. Gościliśmy w Gimnazjum panią Edytę Wozowczyk-Leszko,
panią Edytę Ożóg – kierowniczkę biura,
pana Grzegorza Zengotę – zawodnika
Falubazu Zielona Góra. Goście rozmawiali z młodzieżą o swoich pasjach,
realizacji marzeń i osiąganiu życiowych
celów. Uczniowie Szkół Podstawowych
z Czerwieńska i Leśniowa Wielkiego
wzięli udział w konkursie fotograficznym
pt. „Praca z pasją”. Pierwsze miejsce zajęła
Aleksandra Lewandowska z klasy VII b
SP w Czerwieńsku, wyróżnienia otrzymały
Aleksandra Siwińska z SP w Czerwieńsku
oraz Wiktoria Agata Woźniak, Wiktoria
Martyna Woźniak i Natalia Masłowska
z Leśniowa Wielkiego. Bardzo dziękujemy
uczestniczkom konkursu oraz ich opiekunom. Możemy z ogromną satysfakcją
stwierdzić, że dobrze się bawiliśmy,
uczyliśmy, a spotkani ludzie zarazili nas
swoimi pasjami. Pracę nad realizacją
projektu koordynowały panie Agnieszka
Kostrzewa i Joanna Dwornicka.
Agnieszka Kostrzewa

WOŚP w Nietkowie
Jak co roku w Nietkowie Szkoła Podstawowa organizuje wielki Finał WOŚP dla
uczniów i mieszkańców Nietkowa.

„Równać szanse” na półmetku
W Nietkowie grupa młodzieżowa z programu Równać Szanse w Ogólnopolskim
Konkursie Grantowym realizuje swoje zadania zgodnie z harmonogramem.
Jak przystało na nazwę projektu - „Co
nam w duszy gra” młodzi ludzie zmierzają
się ze swoimi zadaniami i trudnościami.
Po stworzeniu „kącika młodzieżowego”
w Wiejskim Domu Kultury kończymy też
pomału zadanie przygotowania ścieżki
dydaktyczno-historycznej. Zebrane materiały, wywiady i zdjęcia z przeszłości
dziejów Nietkowa to już duża dokumentacja i sporo wiedzy, która posłuży
do opracowania tablic informacyjnych
jakie pojawią się w naszej miejscowości.

Realizacja projektu okazała się dużym
wyzwaniem. Sporo pracy przy realizacji
harmonogramu – wyjazdy do teatru i zajęcia warsztatowe z aktorem, przygotowanie kiermaszu wielkanocnego, zajęcia
kulinarne i przygotowujące spektakl
teatralny. A trzeba się jeszcze uczyć. Pomału jednak udaje nam się przechodzić
kolejne etapy i z dumą patrzymy już na
to, co zostało zrobione.
Koordynator projektu
Beata Kłos-Wygas

Ponad dwudziestu wolontariuszy
w tym w roku kwestowało dzielnie
na ulicach Nietkowa, Lasek i Leśniowa. Suma kwoty zebranej w ciągu
dnia to 4806,56 zł. Ogromna jak na
nasze małe społeczności. Oprócz tego
co zebrano do puszek na tę finałowa
kwotę składają się również inne akcje organizowane podczas koncertu
finałowego dla mieszkańców, głównie
cegiełki i słodka kawiarenka zorganizowana przez Radę Rodziców w naszej
szkole. Uczniowie jak co roku przygotowali program artystyczny w którym
wystąpiły talenty szkolne - i te duże
i mniejsze. Każdy starał się dać od siebie trochę zaangażowania i wyszło jak
zawsze - olbrzymie przedsięwzięcie.
Publiczność dopisała. Szkoła pękała
w szwach. Rodzice dumni, dzieci przejęte, sztab WOŚP policzył pieniądze.
Suma 4806,56 zł to wielkie pieniądze.
Dziękujemy rodzicom, sponsorom oraz
nauczycielom i pracownikom szkoły
oraz naszym uczniom za ogromną
pracę i zaangażowanie.
Wielka Orkiestra to jedno z najgorętszych wydarzeń w naszej szkole. Wszyscy
tworzymy te orkiestrę.
Dziękujemy.
Dyr. Szkoły Beata Kłos-Wygas

„Jest taka chwila, o której myślimy,
która na pewno nadejdzie,
ale zawsze nie w porę
i zawsze za wcześnie”
Pani Iwonie Klameckiej
wyrazy współczucia z powodu
śmierci TATY
składa
Zespół „Melodia”
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Ludzie dobrej woli
Tacy ludzie są wśród nas. Blisko, na wyciągnięcie ręki. Obdarowują innych tym, co
mają. Nie chodzi tu tylko o rzeczy materialne,
ale o czas, wysiłek i zaangażowanie. Naturalne jest, że poświęcamy się dla swojej rodziny.
Jednakże obdarzać uwagą i pomagać innym,
to trochę trudniejsza kwestia. Z tego miejsca
serdecznie dziękujemy pani Małgorzacie
Jutrowskiej, właścicielce pizzerii Fenix,
za bezinteresowne sfinansowanie działania
związanego z ozonowaniem pomieszczeń

przedszkolnych przy ulicy Kwiatowej. Dziękujemy także paniom: Barbarze Żmudzie
oraz Magdalenie Lenartowicz za wysiłek
włożony w organizację balu karnawałowego
dla rodziców. Miło nam stwierdzić, że przedszkolaki też potrafią otworzyć się na potrzeby
drugiego człowieka. Całkiem niedawno,
w okresie bożonarodzeniowym, wykonały
cały stos aniołków z masy solnej. Wiedziały,
że ich wytwory zostaną przekazane uczestnikom Wigilii dla Samotnych. Dostrzegajmy
dobro od innych ludzi, zastanawiajmy się
nad nim, dajmy coś od siebie, bo jak mówi
ksiądz Tischner: Tajemnica dobra na tym
polega, że człowiek, który ogląda dobro drugiego człowieka, sam staje się dobry. Dobro
rozprzestrzenia się samo.
Lepiej dmuchać na zimne!
To piękne przyglądać się, jak dzieci dorastają. Z dnia na dzień zachodzą w nich subtelne zmiany. Staramy się im nieba przychylić,
odsunąć wszelkie zło i niebezpieczeństwa.
Niestety, wszystkiego nie możemy przewidzieć. Zdarzają się takie sytuacje, na które nie
mamy wpływu. Wystarczy chwila i tragedia
gotowa. Można jednak przygotować dzieci
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na pewne ewentualności. Wypracować odpowiednie reakcje i zachowania. Zgodnie
z założeniami zawartymi w planie pracy,
wszystkie dzieci uczestniczyły w symulacjach kontaktów z nieznajomymi. Scenki
sytuacyjne zwróciły uwagę na konsekwencje
związane z oddaleniem się z obcą osobą i pokazały prawidłowe zachowania. Przed nami
jeszcze zagadnienia dotyczące znajomości
numerów alarmowych, właściwego zachowania się w pobliżu jezdni oraz postępowania z niebezpiecznymi przedmiotami.
Babcia i dziadek
Instytucja bardzo cenna i niezwykle
pożądana. Trudny do oszacowania ogrom
uśmiechu, cierpliwości i wybaczania. Swoje
dzieci wychowane, teraz czas na czystą
radość płynącą z kontaktów z wnukami.
Tradycyjnie, w naszym przedszkolu, odbyły
się uroczystości dla babć i dziadków. Tańce,
piosenki, wiersze i samodzielnie przygo-

towane upominki, wyrażały wdzięczność
wnuków za każdą chwilę spędzoną z dziadkami. Podkreślamy, iż przygotowanie
takiego spotkania wymaga od dzieci wiele
wysiłku, energii i zaangażowania. Jednakże
świadomość celu spowodowała, że dzieci
wyjątkowo szybko się uczyły i były niezwykle zdyscyplinowane.
Dzieci z dziećmi
Koledzy są nie tylko w przedszkolu,
czy na podwórku, ale także w sąsiedniej
miejscowości. Wystarczy krótka podróż
autobusem i spotkanie gotowe. Dlatego też,
chętnie widujemy się z przedszkolakami
z Lasek. Można pobawić się innymi zabawkami, w innym otoczeniu, spróbować wejść
w relacje z innymi dziećmi. Nie zawsze jest
to łatwe. Jednakże regularne wizyty sprzyjają prawidłowemu rozwojowi społecznemu
i otwarciu na rówieśnika.
B. Zawada, D. Nowicka

Aleksandra Blandzi

radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze

Zakupy przez internet, a prawo
konsumenta do zwrotu towaru
W minionym miesiącu do redakcji trafiło pytanie: czy i na jakich zasadach towar
zakupiony w internecie może zostać zwrócony sprzedawcy.
Odpowiadając na powyższe wątpliwo- bowiązany jest do zwrotu ceny zapłaconej
ści, wskazuję, iż zgodnie z obowiązujący- przez kupującego. Stosownie do obowiąmi przepisami każdy kupujący w sieci ma zujących przepisów przysługuje mu na to
prawo zwrócić nabyty towar w terminie 14 14-dniowy termin liczony od dnia złożenia
dni od daty jego odbioru. Taki zwrot może oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
nastąpić bez podania przyczyny. Należy Istotne jest, iż sprzedawca może wstrzyjedynie złożyć sprzedawcy oświadczenie mać zwrot płatności do czasu otrzymania
o rezygnacji z zakupu, tj. oświadczenie rzeczy albo dowodu jej nadania.
Pamiętajmy jednak, że towar, który
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. chcemy zwrócić może być przez nas
Wzór oświadczenia dostępny jest między jedynie sprawdzony pod względem jego
innymi na stronie internetowej Urzędu funkcjonowania. Oznacza to, że nie może
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. być używany ponad potrzebę sprawdzenia
Następnie, w ciągu 14 dni od przesłania jego cech. W przeciwnym razie klient odsprzedawcy wypełnionego oświadczenia powiada za zmniejszenie jego wartości.
konsument ma obowiązek zwrócić sprzePodstawa prawna: Ustawa z dnia 30
dawcy zakupiony towar (przeważnie na maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.
własny koszt). Sprzedawca natomiast zo- U. Z 2017 r., poz. 683)

Zimowy Turniej Tańca
Hala Sportowa „Lubuszanka” w Czerwieńsku była areną zmagań I Zimowego
Turnieju Tańca Szkoły Oriental Art. W wydarzeniu – 13 stycznia - wzięło udział
14 grup tanecznych czyli 145 osób. Zatem jurorzy nie mieli łatwego zadania, aby
przyznać miejsca na podium.
A jury pracowało w składzie: przewodniczący: B-boy Paweł Bębenek
„Benio” (specjalizuje się w tańcu break
dance), Emilka Klaudia Satała „Dancehall Queen” (specjalizuje się w tańcu
dancehall) oraz Weronika Osowiec animator kultury ze specjalnością taniec
(specjalizuje się w tańcu nowoczesnym).
Jednak werdykty zapadły jednogłośnie.
Kategoria Mini Formacje: 1. Zerówka
z Publicznej Szkoły Podstawowej im.

MGOK Czerwieńsk, 3. Dream Team, 4.
Buntowniczki, 5. Resist.
Tylko u nas mogliśmy oglądać występ b-boy’a Benia, który pokazał nam
jak kręcić się na głowie, łokciu i jak
zrobić salto. Tylko na naszej scenie
mogliśmy zobaczyć pokaz jedynego
w swoim rodzaju duetu: Marcina Domagały oraz Emilii Satały - publiczność była zachwycona ich umiejętnościami i energią.

Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie
Wielkim, 2. Misie, 3. Smerfiki.
Kategoria Juniorzy: 1. Neonówki, 2.
Zbuntowane Lalki, 3. Cool Kids z Wiejskiego Domu Kultury w Nietkowie
(placówka MGOK Czerwieńsk), 4. Super
Girls, 5. Flow, 6. Cuksy.
Kategoria Seniorzy: 1. Czadersi Świetlica Wiejska w Łagowie, 2. Layla Amira

Główną nagrodę przyznawaną przez
dyrektora Gimnazjum w Czerwieńsku
- dr. Przemysława Góralczyka czyli
Grand Prix Turnieju otrzymała formacja
LAYLA AMIRA z Czerwieńska!!!!
Jesteśmy bardzo dumni z każdej grupy, z każdej osoby. Dla nas wszyscy są
zwycięzcami! My wiemy, ile nasi tancerze
wkładają serca, pracy i trudu w taniec.

Dla Nas każda grupa jest najlepsza. A już
za rok szykujemy się do kolejnej edycji
naszego konkursu i mamy nadzieję, że bę-

dzie Nas jeszcze więcej. Chcielibyśmy też
złożyć szczególne podziękowania Patronowi Honorowemu panu Przemysławowi
Góralczykowi dyrektorowi Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Czerwieńsku oraz
kierownikowi Hali Sportowej „Lubuszanka” panu Lubomirowi Rotko.
Na koniec dodam tylko, że w związku
z tak dużym zainteresowaniem zajęciami tanecznymi już od lutego ruszamy
w Czerwieńsku. Spotykamy się w każdy
piątek o godz. 15:30 na sali z lustrami
w Hali „Lubuszanka”. Zajęcia dedykowane są dla osób od 12 lat i więcej.
Zachęcamy serdecznie do skorzystania
z naszej oferty - Oriental Art.
Marta Maciejewska
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Turniej im. Wiesława Kwaśniewskiego
W sobotę, 27 stycznia, odbył się XV Turniej Piłki Siatkowej im. Wiesława
Kwaśniewskiego o Puchar Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Miasta
Czerwieńsk.
10 drużyn, które zgłosiły się do rozgrywek, zostało podzielonych na 2 grupy,
w których grano systemem „każdy z każdym”. Następnie rozegrano półfinały oraz
mecze o 3 i 1 miejsce. Za waleczność,
ambicję i walkę o każdy punkt tytułem
najlepszej zawodniczki turnieju uhonorowana została Pani Jagoda Krűger
z drużyny JW 1517, a najlepszym zawodnikiem został Paweł Szemiot z drużyny
Tim Trans I. W finale rozgrywek drużyna
Tim Trans I pokonał Nieuchwytnych
Runo-Węgiel Zawada i tym samym zostali zwycięzcami tegorocznego turnieju.
Trzecie miejsce zdobyła drużyna JW
1517, która pokonała ekipę Tim Trans II.
W turnieju wystąpiły również drużyny
Sportowy Czerwieńsk, Iron Church,
e-obuwie.pl, Gramy Kim Się Da, Izba
Administracji Skarbowej Zielona Góra,
Green Gang Zielona Góra. Grając w siatkówkę upamiętniliśmy postać samorządowca zasłużonego dla naszej lokalnej

społeczności. Rangę spotkania podkreśliła swoją obecnością rodzina śp. Wiesława
Kwaśniewskiego – żona Pani Halina
oraz dzieci Ola i Darek. Za organizację
rozgrywek i pomoc dziękuję Panu Lu-

Wieści z Lubuszanki
Nasza Hala Sportowa „Lubuszanka”, oprócz areny sportowych zmagań i rywalizacji,
stała się również miejscem ważnych spotkań. W styczniu swe spotkania sprawozdawczo – wyborcze odbyły obydwa nasze koła wędkarskie oraz Czerwieńskie
Stowarzyszenie Tenisowe.
Zimowy Turniej Tańca Oriental Art przez Radę Sportu oraz Halę Sportową
odbył się 13 stycznia. Z kolei 27 stycznia trwały w dniach 19, 20 i 21 stycznia. Do
Hala wraz z Samorządem Mieszkańców rywalizacji stanęło osiem ekip. W półfiorganizowała XV Turniej Piłki Siatkowej nałach Piast pokonał Znicz 6:3 a Odra II
im. Wiesława Kwaśniewskiego o Puchar uległa Odrze I – 1:8. W meczu o III miejsce
Przewodniczącego Samorządu Mieszkań- Znicz przegrał z Odrą II 3:5, natomiast
ców Czerwieńska. Ponadto nasze Liceum w wielkim finale Odra I pokonała Piasta
Ogólnokształcące organizowało dwa 4:3. W całym turnieju kibice mieli co
turnieje powiatowe – 30 stycznia w ko- oglądać – padło 88 bramek! (75 w elimiszykówce oraz 6 lutego w piłce ręcznej. nacjach i 33 w półfinałach i finałach). A oto
I kilka słów o XXIII Halowym Turnieju klasyfikacja końcowa drużyn w kolejności
Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego zajętych miejsc: Odra I Nietków, Piast
Rady Miejskiej. Rozgrywki organizowane Czerwieńsk, Odra II Nietków, Znicz
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bomirowi Rotko i Panu Zygmuntowi
Świniarkowi, za zabezpieczenie imprezy
pod kątem medycznym Pani Marlenie
Piecha, za sędziowanie Panu Krzysztofowi Kaszewskiemu i Panu Wojciechowi
Zarembie.
Wojciech Zawada
Przewodniczący Zarządu Samorządu
Mieszkańców Miasta Czerwieńsk

Leśniów Wielki, JW 1517, Sparta Nietkowice, Start Płoty i Oldboy’s Czerwieńsk.
Najlepszym strzelcem okazał się Marek
Wolak (Odra I), najlepszym bramkarzem
Jacek Fleszar (Piast) a najlepszym zawodnikiem Wojciech Pochylski (Znicz).
Gratulujemy!
Najbliższe plany? 24 lutego odbędzie
się Memoriał Marka Piechoty w halowej
piłce nożnej (organizowany przez współzawodników i Halę Sportową). Tego też
dnia rozegrany zostanie Bieg przez Nowe
Granice (Zielonej Góry). Na tej ponad
100 km trasie (rozgrywanej w różnych
kategoriach i zahaczającej o naszą gminę)
pojawią się też „nasi” zawodnicy. A już 14
kwietnia – Jorge Cross! Przygotowania
do tej imprezy już trwają i zapisy na supersport.com.pl też są otwarte.
D. Grześkowiak

Pokazaliśmy klasę!
W tym roku szkolnym Gazeta Lubuska, po raz kolejny,
ogłosiła konkurs „Pokażcie klasę” oraz „Nauczyciel na medal”. Plebiscyt organizowany był we współpracy z Lubuskim
Urzędem Wojewódzkim – Wojewodą Lubuskim Władysławem
Dajczakiem oraz Lubuskim Kuratorem Oświaty – Ewą Rawą.
Lubuski Kurator Oświaty pani Ewa Rawa podkreśliła, iż
konkurs ten umożliwia włączenie się do wspólnej zabawy całej
społeczności szkolnej. Podkreśliła, że taka aktywizacja przełoży
się dodatkowo na sukces całej społeczności szkolnej, a udział
w plebiscycie będzie doskonałą okazją do rozwijania współpracy
zespołów klasowych i nauczycielskich.
Miłym zaskoczeniem było to, że taką nominacje otrzymała
klasa I c. Mimo, iż to pierwszaki, to umieli pokazać, że potrafią
uczyć się, pracować, bawić i pomagać innym. Dzięki głosom,
które zebrali drogą SMS-ową oraz KAPITULE weszli do finału
etapu wojewódzkiego. To wielki sukces. W ramach obowiązkowych zadań należało wykonać plakat „Bezpiecznie korzystamy
z urządzeń elektrycznych” oraz nagrać krótki filmik promujący
kulturę kibicowania. Można nas obejrzeć na kanale YouTube
pod adresem https://youtu.be/s4vf2YoD8.
Rodzice aktywnie włączyli się do pracy. Wspomagali działania
wychowawcy, współuczestniczyli w realizacji obowiązkowych zadań. Znaleźli sponsorów, dzięki którym pierwszaki mogły walczyć
dalej. JEDNAK podjęto decyzję o rezygnacji z dalszych zmagań, a
zebrane pieniądze postanowiono przeznaczyć na pomoc dzieciom
z Syrii. Wszystkich nas wzruszył los małych Syryjczyków.
Nominację w plebiscycie Gazety Lubuskiej „Nauczyciel na
medal” otrzymała pani Iwona Mielczarek - nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej. W pierwszym etapie: Zielona Góra i powiat

zielonogórski, zajęła ona III miejsce, co dało jej awans do etapu
wojewódzkiego. Rywalizowało 25 nauczycieli. Ostatecznie wychowawczyni klasy I c zajęła VII miejsce w województwie.
19 grudnia 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim została zorganizowana uroczysta gala, podczas której zwycięzcom wręczono
dyplomy, medale oraz nagrody.
Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy
trzymali za nas kciuki i dopingowali nas z całego serca. Podziękowania kierujemy także do pani Joli Rzeszuto i pani Oli
Barskiej oraz pana Marcina Gorzelanego – bez ich wsparcia
nie udałoby się nam nagrać filmu.
Uczniowie klasy I c,
rodzice, wychowawca Iwona Mielczarek
Gratulujemy zarówno klasie I c, jak i ich wychowawczyni pani Iwonie Mielczarek – życzymy, aby wypracowany sukces owocował wieloma
pięknymi chwilami i przyświecał wszystkim szkolnym dniom.
Społeczność Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku
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