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w marcu
01 i 03.03. – żołnierze 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku brali udział w uroczystościach
związanych z Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. Takie
uroczystości odbyły się w Żarach i Zielonej Górze.
07.03. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się spotkanie robocze poświęcone organizacji Spartakiady Rot(h)enburgów.
Odbędzie się ona w Czerwieńsku w dniach 21-23 czerwca br.
Spotkaniu przewodniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
08.03. – MGOK w Czerwieńsku zaprosił panie na „Magiczny
Dzień Kobiet”. Wszystkie uczestniczki uroczystych obchodów
Dnia Kobiet przywitał Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Smorąg.
08.03. – Burmistrz Czerwieńska ogłosił nabór wniosków
o przyznanie dotacji do wymiany starych kotłów węglowych.
11.03. – obradowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji
było min.: zapoznanie członków komisji z problematykom
rozpatrywania skarg i wniosków; sprawy organizacyjne.
11.03. – odbyło się zebranie mieszkańców i wybory w sołectwie Leśniów Wielki.
12.03. - odbyło się zebranie mieszkańców i wybory w sołectwie Leśniów Mały.
13.03. - odbyło się zebranie mieszkańców i wybory w sołectwie Nietków.
14.03. - odbyło się zebranie mieszkańców i wybory w sołectwie Płoty.
15.03. - odbyło się zebranie mieszkańców i wybory w sołectwie Zagórze.
18.03. – w Czerwieńsku odbyło się posiedzenie Zarządu Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego.
18.03. - odbyło się zebranie mieszkańców i wybory w sołectwie Wysokie.
19.03. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad komisji było min.: analiza rocznych sprawozdań
finansowych jednostek organizacyjnych i jednostek kultury za
2018 rok; analiza windykacji podatkowych i opłat lokalnych
oraz zaległości podatkowe; wypracowanie opinii do projektów
uchwał, wg zakresu działania komisji; rozpatrzenie projektów
uchwał przedłożonych Radzie; sprawy bieżące.
19.03. – odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek
Burmistrza Czerwieńska. Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk;
w sprawie wyrażenia woli na założenie i prowadzenie przez
Gminę Czerwieńsk pięcioletniego technikum; w sprawie
wyrażenia zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola prowadzone na terenie Gminy Czerwieńsk przez osoby
fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Czerwieńsk dotacji
w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu
zadań oświatowych.
19.03. - odbyło się zebranie mieszkańców i wybory w sołectwie Dobrzęcin.
20.03. – w siedzibie PROW (Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich) w Zielonej Górze Burmistrz Piotr Iwanus prowadził rozmowy dotyczące zagospodarowania terenów wokół
czerwieńskiego zalewu.
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20.03. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło
się spotkanie poświęcone budowie mostu na Odrze w Pomorsku. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
20.03. - odbyło się zebranie mieszkańców i wybory w sołectwie Sudoł.
22.03. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.:
wypracowanie opinii do sprawozdania: z realizacji Gminnego
Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020 za 2018
rok oraz Gminnego Program Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar
Przemocy w Rodzinie za 2018 rok; informacja nt. zajęć uczniów
naszej gminy w Centrum Keplera i Przyrodniczym w Zielonej
Górze (rodzaj zajęć, ilość uczniów biorących udział, częstotliwość korzystania z tych miejsc); sprawy bieżące.
25.03. – w Czerwieńsku obradowała Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Obsługi Mienia Komunalnego POMAK.
25.03. - odbyło się zebranie mieszkańców i wybory do Samorządu Mieszkańców miasta Czerwieńsk.
25.03. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było min.: analiza
realizacji uchwał Rady Miejskiej w Czerwieńsku za 2018 r.;
sprawy bieżące.
26.03. – w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca działalność sportową w Silach Zbrojnych RP
w 2018 r. Wśród zawodników sportu powszechnego najwyżej
ocenione zostały wyniki uzyskane przez żołnierza 4. ZPPLOT kpt. Marcina Kołoszuka. W ubiegłym roku ten oficer startował
w trzech dyscyplinach na szczeblu Wojska Polskiego: pokonywanie Ośrodka Sprawności Fizycznej, na którym uzyskał 2 złote
medale indywidualnie i drużynowo; w pięcioboju wojskowym
uzyskując 2 złote medale indywidualnie i drużynowo oraz
w biegu Patrolowym uzyskując srebrny medal w biegu drużynowym. Swoimi osiągnięciami kpt. Kołoszuk przyczynił się do
ósmego z rzędu triumfu reprezentacji Dowództwa Generalnego
Rodzajów Sił Zbrojnych nr 1 we współzawodnictwie w sporcie
powszechnym w Wojsku Polskim. Kpt. Marcin Kołoszuk po
raz drugi z rzędu został zwycięzcą plebiscytu „Mistrz Sportu
Powszechnego 2018 roku” organizowanego przez portal polska-zbrojna.pl.
27.03. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji
było min.: realizacja zadań Gminy w zakresie zagospodarowania
odpadów komunalnych; sprawy bieżące.
30.03. – w świetlicy wiejskiej w Będowie odbyły się warsztaty plastyczne pt. „Ale jajo!”. Organizatorem warsztatów był
MGOK w Czerwieńsku.
31.03. – mieszkańcy Czerwieńska zorganizowali sprzątanie
miejskiego parku. Z inicjatywą tego społecznego zrywu wystąpiła w mediach społecznościowych Anna Wawruch. Wystarczyły zamieszczone na miejskim portalu zdjęcia zaśmieconego
terenu, by zachęcić mieszkańców do działania. Pomysłodawczyni parkowych porządków już zapowiedziała kolejną akcję.
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Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Dzień dobry panie
burmistrzu. Przed nami święta wielkanocne i chciałoby się porozmawiać
w takim radosnym wiosennym nastroju.
Niestety rzeczywistość skrzeczy i nie
sposób nie odnieść się do największego
w historii III RP strajku nauczycieli,
który od 8 kwietnia wciąż trwa i spędza
sen z powiek nie tylko pracownikom
oświaty, ale i rodzicom, dzieciakom i samorządowcom.
Jak sytuacja przedstawia się w naszej
gminie?
Piotr Iwanus: Na dziś sytuacja
wygląda tak, że do strajku przystąpiły
wszystkie szkoły naszej gminy. To bardzo
trudna sytuacja dla nas wszystkich – począwszy od uczniów, którzy od tygodnia
już nie uczęszczają na zajęcia, przez
rodziców, którzy muszą się nimi zaopiekować, po władze samorządowe, które
muszą to jakoś ogarnąć. Od razu jednak
chciałbym powiedzieć, że strajkujący
nauczyciele, mimo niezwykle trudnej
decyzji, którą podjęli w obronie swoich
praw, bardzo przeżywają fakt, że zostali
zmuszeni do tak desperackiego kroku,
jakim jest przerwanie zajęć szkolnych
w tak szczególnym okresie egzaminów
gimnazjalnych i końcowych po ósmej
klasie. Znam doskonale odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę naszych
nauczycieli i wiem, że odejście od tablic
to dla nich straszna trauma i ostatnia
rzecz, którą chcieliby uczynić, ale uznali,
że czara goryczy się przelała. Ze względu
na specyfikę tego zawodu żaden czas na
podjęcie sporu zbiorowego nie jest dobry.
Proponowane przez związki zawodowe od wielu miesięcy prośby do rządu
o podjęcie poważnego i otwartego dialogu
o problemach oświaty były ignorowane
i odsuwane na bliżej nieokreśloną przyszłość. W końcu nauczyciele nie wytrzymali presji. O tym, że strajk wybuchnie
wiedzieliśmy wszyscy już od dawna.
Sytuacja spowodowana decyzjami rządu,
zmieniającymi diametralnie system edukacji bez rzetelnej analizy skutków, bez
prawdziwych konsultacji społecznych,
bez uwzględnienia uwag zgłaszanych
przez samorządy, prędzej, czy później
musiała doprowadzić do poważnego kryzysu w tej sferze życia społecznego. Na to
wszystko nałożyły się jeszcze problemy
organizacyjne pracy szkół. Wielu nauczy-

cieli, aby zrealizować dotychczasowe
pensum godzin musi uzupełniać etaty
w kilku placówkach. W przypadku małych gmin oznacza to przemieszczanie się
nie tylko w obrębie jednej miejscowości.
Przeładowane, niedopracowane programy
nauczania, rosnąca lawinowo biurokracja,
wieczne majstrowanie w systemie i na
końcu poziom płac tej niezwykle istotnej
dla rozwoju społeczeństwa grupy zawodowej spowodowały ten bunt.
Mimo naprawdę napiętej sytuacji
udało nam się bez większych perturbacji
przeprowadzić egzaminy gimnazjalne.
Od poniedziałku 15 kwietnia, dzięki odpowiedzialnej postawie dyrektorów szkół
i nauczycieli, którym zależy najbardziej
na tym, by absolwenci szkół nie ucierpieli
z powodu tej sytuacji, mimo nieprzerwanej akcji strajkowej egzaminy odbędą się
we wszystkich placówkach naszej gminy.
Część strajkujących nauczycieli pomoże
przy organizacji egzaminów. To wyraz
odpowiedzialności środowiska nauczycielskiego za swoich uczniów, ale również
swoisty wyraz podziękowania rodzicom
za zrozumienie i wyrazy sympatii, z jakimi spotykają z ich strony w tym trudnym
czasie. Myślę, że nikomu tak nie zależy
na najszybszym zakończeniu strajku, jak
samym nauczycielom, ale teraz wszystko
zależy od decyzji rządu i to władza powinna wykazać wolę rozwiązania problemu.
Uruchomienie obrad tzw. okrągłego stołu
w sprawie systemu oświaty byłoby dobrym krokiem, pozwalającym na wyjście
z tej patowej sytuacji. Samorząd w tej
sprawie uczynić zbyt wiele nie może.
A.S.: Panie burmistrzu, strajk jest już
na takim etapie, że wzajemne obwinianie
się stron już niczego konstruktywnego
nie przyniesie. Trzeba poszukać gdzieś
tej nici porozumienia. Jak patrzę na to
z zewnątrz, to wydaje mi się, że rząd zrobił
naprawdę wiele, aby zaognić sytuację.
Ten nieustanny hejt, realizowany przez
telewizję „publiczną”, te tysiące okropnych komentarzy w portalach, realizowane w większości przez najętych trolli,
a także komentarze samego premiera,
że to samorządy przeznaczają środki na
oświatę na inne cele, próbują robić nam
wszystkim wodę z mózgu i raczej eskalują
strajk, niż go wygaszają. Co Pan o tym
myśli, jako gospodarz gminy?

P.I.: Wypowiedź premiera, którą pan
przytoczył rzeczywiście zbulwersowała
środowisko samorządowców. Nikt bowiem, tak jak samorząd nie troszczy się
o właściwy poziom warunków do realizacji
zadań oświatowych. Już nie wspomnę
nawet o środkach, które z budżetu gminy
dokładamy do systemu, aby on właściwie
funkcjonował. Subwencji oświatowej ledwo starcza na pokrycie płac. Gdyby nie
aktywność samorządu to nasze szkoły nie
wyglądałyby tak jak dzisiaj. Każdy, kto
sięgnie pamięcią jeszcze kilkanaście, czy
nawet kilka lat wstecz i przypomni sobie
jak wtedy wyglądały placówki oświatowe,
to musi przyznać, że dokonaliśmy cywilizacyjnego skoku o całą epokę. Najlepiej
to widać z zewnątrz. Od wielu lat bowiem
współpracujemy z miastami partnerskimi
zza Odry. Na początku transformacji przepaść między wyglądem naszych placówek
i ich była niewyobrażalna, to były dwa
światy. Dzisiaj, gdy pokazujemy im nasze
szkoły, goście z miast partnerskich nie mogą
wyjść z podziwu jak wielką pracę wykonaliśmy. Już prawie wszystkie szkoły publiczne
nie tylko, że są nowocześnie wyposażone,
zmodernizowane i wykorzystujące OZE,
to mają sale gimnastyczne z prawdziwego
zdarzenia. Pewnie już we wrześniu taką
halę uruchomimy w Leśniowie Wielkim.
Reasumując, mogę powiedzieć z dumą, że
jako samorząd wywiązujemy się z naszych
powinności wobec oświaty z nawiązką, czego oczywiście życzymy również państwu,
w którego kompetencjach jest zapewnienie
właściwych warunków finansowych dla jej
funkcjonowania.
A.S.: Panie burmistrzu, mam nadzieję, że jak spotkamy się za miesiąc strajk
będzie już przeszłością i obie strony konfliktu znajdą jakieś sensowne i choćby
częściowo satysfakcjonujące rozwiązanie
i będziemy mogli porozmawiać o innych
istotnych dla życia naszej gminy sprawach . W maju czekają nas tradycyjne
Dni Czerwieńska, a w czerwcu kolejna
Spartakiada Rot(h)enburgów. Oby te
dwa święta radości nie odbywały się
w cieniu przedłużających się protestów.
P.I.: Też mam taką nadzieję. Na koniec
chciałbym jeszcze powiedzieć naszym
nauczycielom, że podobnie jak większość
mieszkańców naszej gminy doceniam
ich wysiłek i zaangażowanie nie tylko
w ciągłe podnoszenie poziomu edukacji
na wszystkich jej etapach, ale także za
aktywność na rzecz lokalnych społeczności, na którą zawsze jako samorząd
mogliśmy liczyć.
A.S.: Dziękuję za rozmowę.
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Wydarzenia związane ze strajkiem nauczycieli opanowały wszystkie media. To
zrozumiałe, gdyż sprawa nie jest błaha i dotyka nie tylko pracowników oświaty.
My, nauczyciele, bardzo rzadko sięgamy po tak ostateczną formę protestu,
jaką jest strajk. Wybieramy raczej dyskusję, walkę na argumenty, usiłujemy się
„dogadać”, często ustępujemy. Jesteśmy
nastawieni na porozumienie, bo naprawdę
czujemy się odpowiedzialni za edukację,
naprawdę chodzi nam o dobro dziecka,
naprawdę zdajemy sobie sprawę, że nasz
zawód jest szczególny. No właśnie…

role, które pełni nauczyciel w czasie swojej pracy. Wymieńmy tylko kilka rzeczy,
tak dla porządku.
Po pierwsze, wychowawstwa (tego
ogromu pracy nie da się krótko streścić),
czasu brakuje na rozmowy i działania
wychowawcze (a przecież mamy aż 1
godzinę wychowawczą w tygodniu).
Po drugie, organizacja i przeprowadzenie imprez klasowych, szkolnych,
środowiskowych. (Pamiętajmy, trzeba
się do nich przygotować, często również
je wyćwiczyć z dziećmi - oczywiste, że
po lekcjach).
Po trzecie, praca z uczniem zdolnym,
czyli konkursy przedmiotowe, artystyczne, sportowe (czyli indywidualna praca
z dziećmi po lekcjach).
Po czwarte, wyjazdy, wycieczki,
zielone szkoły… (i kolejne godziny pozalekcyjne).
Po piąte, kontakty z rodzicami, wszystkie rady pedagogiczne, spotkania zespołów
wychowawczych, przedmiotowych i innych, szkolenia, spotkania ze specjalistami.

Szczególny zawód, czyli jaki?
Uprzywilejowany, powiedzieliby
niektórzy, przecież pracujemy 18 godzin
tygodniowo. I niby wszyscy wiedzą,
że to 18 godzin dydaktycznych, ale czy
wszyscy wiedzą, co oznacza jedna dydaktyczna godzina pracy nauczyciela?
Żeby ją przeprowadzić, trzeba się starannie przygotować, tzn. wymyślić każdy
jej etap (od wprowadzenia po ewaluację),
by zrealizować podstawę programową
(narzuconą odgórnie), wziąć pod uwagę
różne tempo pracy uczniów, zastosować
aktywizujące metody i różne formy pracy.
Potem przygotowanie pomocy dydaktycznych: kart
pracy, ćwiczeń, najlepiej z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii i należy być przy
tym kreatywnym, nie wystarczy sam podręcznik i ćwiczenia. Na to wszystko potrzebny
jest czas, bo każda twórczość
tego wymaga.
A podczas lekcji nauczyciel musi działać jak człowiek
orkiestra, bo przecież pracuje
z całą klasą, którą powinien
zmotywować, zintegrować,
zdyscyplinować, zindywidualiUczniowie wsparli dziś (15.04) swoich nauczycieli
zować, żeby nauczyć… Ale to
Po szóste, nieprawdą jest, że nauczynadal nie koniec. Trzeba jeszcze sprawciele mają wakacje od 23 czerwca do 1
dzić wytwory pracy uczniów…
A przecież to cały czas jedna godzi- września, ponieważ część pedagogów
po zakończeniu roku szkolnego pracuje
na dydaktyczna.
Wydawać by się mogło, że to prze- w komisjach rekrutacyjnych do połowy
cież oczywiste, że osławione 18 godzin lipca, a wszyscy nauczyciele od 20 sierpdydaktycznych wymaga od nauczyciela nia są zaangażowani w różne działania
wiele więcej pracy i przed, i po lekcjach. przez dyrektora szkoły. Przedmiotowcy
A jednak ciągle słyszymy, jak niewiele w czasie wakacji opracowują również
raporty po egzaminach.
pracujemy.
O biurokracji, ogromie papierów,
Niewiele pracujemy?
Oczywiście w tym artykule nie ma których się od nas wymaga nawet mówić
miejsca, żeby opisać dokładnie wszystkie się nie chce.
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Dodajmy do tego jeszcze dyżury między lekcjami – w ogłuszającym hałasie.
Tak właśnie wygląda 18 godzin naszej
pracy.
Dlaczego więc strajkujemy? Jak do
tego doszło?
Krok 1 - Reforma edukacji w wykonaniu pani Zalewskiej, a raczej deforma
edukacji, którą to my musimy realizować.
Każda zmiana w edukacji powinna być
przemyślana i wprowadzona od początku,
czyli od pierwszej klasy szkoły
podstawowej. Likwidacja gimnazjów i powrót do ośmioklasowych
szkół podstawowych od początku
budziły sprzeciw naszego środowiska. Natomiast sposób wprowadzenia tego pomysłu w życie
jest kuriozalny. Wystarczy tylko
przypomnieć podwójne roczniki,
dla których wcale nie przybędzie
miejsc w szkołach średnich. Naszym lokalnym problemem jest
też zapowiadana rejonizacja –
pierwszeństwo przyjęcia do szkół
średnich uczniów zamieszkałych
w Zielonej Górze.
Krok 2 - Przeładowane podstawy programowe, które uniemożliwiają
nam skuteczne powtórzenie i utrwalenie
materiału z uczniami, bo ciągle gonimy za realizacją treści programowych,
zwłaszcza w obecnych VII i VIII klasach.
W tych dwóch klasach skumulowano
treści z trzech lat gimnazjum.
Krok 3 – Zmuszenie nas do pracy
w kilku placówkach na „łatanych” etatach, co skutecznie ogranicza czas, który
możemy poświęcić naszym uczniom.
A musimy przygotować młodzież zarówno gimnazjów jak i szkół podstawowych

do różnych egzaminów. I robimy to,
biegając między szkołami.
Krok 4 - Rozdawanie publicznych
pieniędzy. Od lat słyszymy, że nie ma
pieniędzy na podwyżki ze względu na
trudną sytuację gospodarczą. Kiedy
jednak pieniądze się znajdują i przed wyborami rozdaje się je na dodatki socjalne,
otwarcie domagamy się podwyżki zarobków. Sytuacja, w której dodatki socjalne
są wyższe niż proponowane podwyżki
płac jest niedopuszczalna. Dodajmy, że
nasze zarobki od lat są poniżej średniej
krajowej.
Krok 5 - Arogancka postawa władz,
które odrzucają wszystkie proponowane
rozwiązania, a dogadują się na boku
z zarządem tylko jednego poprawnego
politycznego związku, by skłócić resztę.
Nie wysłuchano ani podpowiedzi pracodawców, którzy jasno wskazywali,
skąd wziąć pieniądze na podwyżki, nie
rozpatrzono nawet propozycji prezydenta w tej sprawie. Najłatwiej mówić „nie

damy” z pozycji władzy i pozorować
chęć dialogu.
A gdyby tak, inaczej…
Jesteśmy gotowi do zmian. Większość z nas chciałaby pracować oficjalnie 8 godzin dziennie, w czasie których
moglibyśmy się do zajęć przygotować.
Oczekujemy tylko zapewnienia nam odpowiedniego miejsca w szkole, potrzebnego sprzętu (nie naszego prywatnego),
materiałów biurowych (nie naszych
własnych) i trochę ciszy. To chyba nie są
wygórowane żądania? Czas na systemowe
rozwiązania, tak dalej być nie może…
My też mamy rodziny i chcielibyśmy po 8 godzinach pracy wrócić do
domu i poświęcić ten czas najbliższym,
a nie słyszeć ciągle „znowu rozkładasz
te papiery”, „przestań przeglądać ten
dziennik”, „wyszłaś za mąż za szkołę
czy za mnie?”
Nie zgadzamy się na przerzucanie
na nas odpowiedzialności moralnej,

że strajkujemy w czasie egzaminów,
traktując uczniów jako zakładników. To
my przygotowaliśmy tych uczniów do
egzaminów, nie rząd, nie ministerstwo.
W tym wszystkim wcale nie chodzi o to,
by egzaminy czy matury się nie odbyły.
Strajkujemy w tym czasie, by zwrócić
uwagę na najważniejszy problem - edukację i godność pracy.
Tu na dole protestujemy bez względu
na przynależność związkową, czując
wsparcie rodziców i uczniów. Potrafimy
się porozumieć. Martwi nas brak gotowości rządu do rozmów i jawne przeczekiwanie strajku. Naprawdę brak dostępu kilku
milionów młodzieży do nauki to sprawa
do przeczekania? Parafrazując Herberta,
trudno ze szczytu schodów zrozumieć
inną perspektywę niż własna. Zamknięte
drzwi szkoły powinny nas wszystkich
zmobilizować i do refleksji, i do działania.
Strajkujący nauczyciele

Nakręceni na projekty…
Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku kończą swoją pracę
w projekcie Fundacji EFC (Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego).
Nasze zadanie polegało na nakręceniu 10 animacji przedstawiających
Top Zawody. Młodzież odbyła zajęcia
warsztatowe, które przeprowadziła pani
Marzena Więcek z Lubuskiej Akademii
Twórczych Poszukiwań. Uczniowie poznawali tajniki pracy twórcy animacji,
projektowali, tworzyli makiety sceno-

grafii. Były to bardzo kreatywne zajęcia.
Przyniosły dużo radości i dobrej zabawy.
Efekty naszej pracy pokażemy podczas
dwudniowego spotkania sieciującego
w Warszawie. Będziemy reprezentowali
naszą szkołę, ale również miasto i region,
ponieważ w Województwie Lubuskim
tylko dwa projekty dostały dofinansowa-

nie, oprócz nas jest jeszcze Technikum
z Lubska.
Choć zbliża się to, co nieuchronne,
a więc koniec funkcjonowania Gimnazjum, to uczniowie jeszcze istniejącej
szkoły pracują, rozwijają swoje pasje i poznają nowe możliwości. Warto korzystać
z takich ofert, bo one pozwalają poszerzać
swe horyzonty.
Koordynator projektu
Agnieszka Kostrzewa
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

Coraz cieplej i weselej
Od pierwszych dni marzec puszczał do nas słoneczne oko zapowiadając rychłą
wiosnę. Jednak dopiero 21 dzień tego miesiąca stał się okazją do jej powitania.
Zrobiliśmy to z „przytupem”!
W tym roku pierwszy dzień wiosny
upłynął na poszukiwaniach skarbu. Kolorowo ubrane grupy uczniów ruszyły
w teren o godzinie 9.00. Pierwsze zadanie
polegało na odnalezieniu ukrytego na
boisku listu w butelce, który zawierał
wskazówki do dalszych poszukiwań. Każda klasa została skierowana w inny rejon
naszego miasteczka. Podczas wędrówki
należało być czujnym, aby odnaleźć
przedmioty zgodnie z podanym poleceniem. Po dotarciu na wyznaczone miejsce
uczniowie szukali kolejnej wiadomości.
Tym razem była ona zaszyfrowana. „Złamanie szyfru” pozwoliło na odczytanie
informacji kierującej poszukiwaczy do
miejsca, gdzie czekał ukryty skarb. Jakaż
była radość, kiedy znaleziskiem okazała
się torba pełna łakoci. Tradycji stało
się zadość – były wagary, ale spędzone
wspólnie i na dobrej zabawie. Niektóre
klasy pożegnały zimę rozrzucając kostki
lodu na cztery strony świata, a co z Marzanną – zawstydzona i brzydka uciekła
gdzie pieprz rośnie.
Okazją do żartów i uśmiechu był też 1
kwietnia. Zamiany nauczycieli, śmieszne
zadania, udawane kartkówki - psikus
gonił psikus. Jednak tego dnia nie to
było najważniejsze. Wszyscy z niecierpliwością czekali na długą przerwę.
To właśnie wtedy miała nas odwiedzić
reprezentacja FALUBAZU na swoich
motorach. Rozwieszone plakaty zapowiadały niezwykłe spotkanie. Przygotowane na boisku nagłośnienie i miejsce
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na spotkanie – uczniowie, nauczyciele
i rodzice ( niektórzy w barwach ukochanej
drużyny) – chwile oczekiwania dłużyły
się. Dobiegające nas odgłosy silników
spowodowały przyspieszenie oddechów
i wypatrywanie gości. Kto wjedzie, jako
pierwszy, co powie, czy będą pamiątkowe
zdjęcia i autografy? I oto naszym oczom
ukazał się on, i dopiero po chwili doszło
do naszej świadomości, że przyjechał na
dziwnym motorze…, motorku..., motorowerku…, rowerku…, że skądś znamy
tę postać, że ten kombinezon jakoś mało
profesjonalny i tylko ryk silnika coraz donośniejszy był prawdziwy, bo cała reszta
to PRIMA APRILIS – ten żart udał się jak
żaden inny. Początkowe rozczarowanie
przerodziło się w śmiech i zadowolenie,
że cała społeczność szkolna ubawiła się
„po same pachy”, bo czy nie oto właśnie
chodziło?
CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA
O wielkich sercach naszych uczniów
i rodziców pisaliśmy wielokrotnie.
Zbliżające się święta stały się okazją
do kolejnych działań. Klasa VI b od
kilku lat wspiera małą Marysię, która
niemal od urodzenia walczy z ciężką
chorobą. Hasło przewodnie działań
brzmi POMÓŻMY MARYSI. Klasa
VI b z wychowawczynią dobrze wiedzą,
że oprócz pomocy materialnej niezwykle
ważny jest stały kontakt i zwykła ludzka
pamięć. Pani Ola – mama dziewczynki
– ze wzruszeniem opowiada o radości có-

reczki spowodowanej kartką świąteczną
czy urodzinową. Wiele szczęścia przyniosła dziecku paczka wysłana z okazji
Dnia Kobiet. Kolejna – urodzinowa już
w drodze. Przez cały czas kontynuujemy
zbieranie nakrętek na rzecz dziewczynki.
Marysię czeka bardzo poważna operacja
serduszka – trzymamy kciuki za jej powodzenie.
O bardzo chorych dzieciach z Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu
Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pamiętał nasz szkolny PARLAMENT. Akcja PODARUJ
PREZENT NA ZAJACZKA MAŁYM
PACJENTOM ma na celu zbiórkę
nowych: zabawek, maskotek, gier,
książek, bloków, zeszytów, naklejek,
krzyżówek, które choć na moment
pozwolą cierpiącym dzieciakom zapomnieć o szpitalnej rzeczywistości.
Wrażliwych czytelników również zapraszamy do akcji.
Z myślą o zakupie nowego wózka
dla osoby potrzebującej wolontariat
gimnazjalny zorganizował w naszej
szkole loterie fantową. Akcja cieszyła

przewagą „mieć” nad „być” niezwykle
ważne jest przekazanie najmłodszym,
iż są wartości nadrzędne, których wycenić się nie da, ale są nie do przecenienia.

się wielkim zainteresowaniem. Zebrane
pieniążki zostaną przekazane na zakup
potrzebnego sprzętu.
SZKOLNE KOŁO WOLONTARIUSZA postanowiło trafić z wielkanocnymi
życzeniami do osób chorych i starszych z naszego otoczenia. Uczniowie
przygotowali własnoręcznie kartki
wielkanocne, które zostały przekazane seniorom przez księży podczas
przedświątecznych wizyt. Wierzymy,
że życzenia wywołają radość w sercach
ludzi cierpiących, często samotnych
i opuszczonych.
„Dobro wraca” – to wartość dodana
do każdego gestu wrażliwości i bezinteresownej pamięci o innych. W dobie
zobojętnienia, szalonego pędu życia,

W REPORTERSKIM SKRÓCIE
Zakończyliśmy zmagania w SZKOLNYM KONKURSIE PIĘKNEGO CZYTANIA uczniów klas młodszych. Po
trzech etapach miano MISTRZÓW
CZYTANIA wywalczyli: Michał Lipowski, Zuzanna Paprzycka, Melania
Piotrowicz, Antoni Bonczyk, Barbara
Gnitecka.
W konkursie UBIERZ JEŻA zorganizowanym przez Szkołę Podstawową
w Gronowie wyróżnione zostały „jeżowe
kreacje” przygotowane przez: Ingę Pi-

Wreszcie wiosna!
Skończyły się ponure, krótkie dnie i zimowy marazm. W zamian słońce, ciepły
wiatr i uśmiechnięci ludzie. Taka pogoda
nastraja do spacerów i pogaduszek na
powietrzu. Wreszcie nie trzeba pochylać

głowy w obronie przed przenikliwym wiatrem i zimnem. Można śmiało się rozejrzeć
dookoła i dostrzec, jak piękny jest świat
w wiosennej odsłonie, czyli brać przykład
z przedszkolaków. Cebule, pietruszki, fasole i zioła na przedszkolnych parapetach
w pełnej krasie! A ileż przy tym radości,
nauki i zabawy! Dzieci są ciekawe otaczającej ich rzeczywistości i bardzo chętnie
biorą udział w zabawach badawczych. Jest
to także doskonała okazja do zachęcania
dzieci do spożywania warzyw i części zielonych jadalnych roślin. Podczas spacerów
zwracamy ich uwagę na elementy budzącej
się do życia przyrody i zawsze wywołuje to
ich zachwyt i zaciekawienie. Oczywiście,
clou wiosennej przygody było pożegnanie
zimy i oficjalne powitanie wiosny. W tym

wowarczyk, Vanessę Banię, Wojciecha
Zapadkę i Julię Kamińską.
W półfinale KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
w Przytocznej Małgorzata Żmuda
otrzymała wyróżnienie.
W wojewódzkim etapie konkursu
recytatorskiego PRO ARTE w Kostrzynie
nad Odra naszą szkołę reprezentowały:
Agata Stanisławiszyn i Lidia Węclewicz
oraz Zuzanna Paprzycka, która otrzymała wyróżnienie.
Świetlica szkolna zorganizowała
ŚWIĄTECZNE WARSZTATY, na które
zaprosiła rodziców. Efektem wspólnej
pracy były kolorowe dekoracje świąteczne.
Beata Kaszewska

dniu dzieci dołożyły wszelkich starań, aby
wiosna była wesoła i kolorowa. Szczerze
Państwa nakłaniamy do spacerów, przejażdżek rowerami i wdychania wiosny
pełną piersią!
Informacje
Bardzo Państwa prosimy o szczególną
czujność w związku z różnego typu infekcjami. Dzieci zakatarzone, kaszlące, skarżące się na dolegliwości żołądkowe należy
zatrzymać w domu. Prośba podyktowana
jest troską o całą społeczność przedszkolną.
Informujemy, iż nabór wniosków dla
nowych dzieci i deklaracji o kontynuowania wychowania przedszkolnego został
zakończony.
Dorota Nowicka
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Konkurs wielkanocny 2019
Wiosna w rozkwicie, święta tuż, tuż, a jak Wielkanoc, to warsztaty wielkanocne
oraz konkurs na najpiękniejszą pisankę i palmę, organizowany przez Miejsko –
Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku.
W szranki stanęły przedszkolaki,
uczniowie szkół podstawowych, a także Rady Sołeckie, Koła Gospodyń
Wiejskich, zespoły śpiewacze, grupy
nieformalne oraz indywidualiści. Jedni
farbowali, inni malowali, jeszcze inni
rzeźbili czy oklejali. Komisji niezwykle
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trudno było wyłonić zwycięzców, jednak
po długiej, burzliwej naradzie postanowiono nagrodzić:
Konkurs na pisankę wielkanocną
• I Kategoria (do lat 10):
I miejsce – Patryk Wróbel,
SP w Nietkowie

II miejsce – Jakub Kęcik,
SP w Czerwieńsku
III miejsce – Grzegorz Walkowiak,
Zespół Edukacyjny w Płotach
• II Kategoria (10-16 lat)
I miejsce – Nataniel Szul, Czerwieńsk
II miejsce – Bartosz Jadczak,
SP w Leśniowie Wielkim
III miejsce – Hubert Mazur,
świetlica wiejska w Bródkach

• III Kategoria (powyżej 16 lat)
I miejsce – Edyta Langier-Róg, Będów
II miejsce – Jolanta Słaboń, Bródki
III miejsce – Diana Chwałko, Czerwieńsk
Konkurs na palmę wielkanocną:
• I Kategoria (do 10 lat)
I miejsce – Zespół Edukacyjny w Płotach
II miejsce ex aequo – świetlica w Bródki
i świetlica w Będowie
III miejsce – SP Czerwieńsk, świetlica
szkolna

• II Kategoria (10-16 lat)
I miejsce – świetlica wiejska w Sycowicach
II miejsce – świetlica wiejska w Dobrzęcinie
III miejsce – sekcja plastyczna Plastusie,
MGOK Czerwieńsk
• III kategoria (powyżej 16 lat)
I miejsce – KGW w Leśniowie Wielkim
II miejsce – KGW w Płotach

UWAGA MIESZKAŃCY

Zmianie ulegają godziny otwarcia
MPSZOK w Czerwieńsku
Gmina Czerwieńsk informuje, że zmianie ulegają godziny otwarcia MPSZOK
w Czerwieńsku (ul. Składowa 2).
MPSZOK będzie otwarty dla mieszkańców od godziny 12.00 do 15.00 w każdy
wtorek począwszy od dnia 09 kwietnia 2019 roku.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom
konkursu, gratulujemy zwycięzcom,
a wszystkim mieszkańcom naszej gminy,
z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy
pogodnego nastroju, wzajemnej życzliwości, ciepła przy świątecznym stole
i szczęścia wszelakiego.
Jolanta Matuszkiewicz, Dyrektor MGOK
wraz z pracownikami

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że Referat zajmujący się gospodarką odpadami
został przeniesiony z ul. Rynek 18
(były budynek Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty,
dawny budynek Banku WBK) na
ul. Ogrodową 9 w Czerwieńsku budynek po byłej Szkole Rolniczej
i Wojskowej - I piętro pierwsze
drzwi w prawo.

W Płotach chłopcy pamiętali o Święcie Kobiet
Dzień 8 marca jest wyjątkowym
dniem dla każdej kobiety, dlatego i nasi
uczniowie z Zespołu Edukacyjnego
w Płotach postanowili w sposób specjalnych uczcić ten dzień i w ten sposób
męska część naszych uczniów pod bacz-

nym okiem p. Agnieszki Nojszewskiej
zrobiła kobietom niespodziankę. Chłopcy
przygotowali krótkie wystąpienie, podczas którego złożyli swoim koleżankom
i wszystkim Paniom pracującym w naszej
placówce życzenia w formie wierszy,

zaśpiewali piosenkę, a na koniec chłopcy
rozdali każdej kobiecie, tej małej i tej
większej, tradycyjne tulipany.
Brawo chłopaki!
Agnieszka Nojszewska
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Z dziejów Czerwieńska

„Sypialnia” Zielonej Góry (część I)
Nietkowice, Płoty, Sudoł, Sycowice, Wysokie i Zagórze. Zgodnie z ustaleniami
podjętymi już 23 października 1972 r.,
dotychczasowa gromada Nietkowice,
mimo trudności komunikacyjnych z interesującym nas miastem, związanych
z niezadowalającą działalnością promu
na Odrze, jak również gromada Leśniów
Wielki łącznie z Leśniowem Małym
Przywódcy Związku Socjalistycznego wili wówczas ten organ: Jan Pacholski, i Sudołem, znalazły się w obrębie gminy
Republik Radzieckich (ZSRR) zmierzali Zenon Chlewicki, Wiesław Szatkowski, Czerwieńsk. Należy podkreślić, że mieszw interesującym nas czasie do zintegro- Wincenty Sarnowski, Józef Dutkowiak, kańcy wsi Nietkowice, Bródki, Będów,
wania oraz ujednolicenia całego obozu Mieczysław Skórzewski (przewodniczą- Sycowice bezskutecznie sprzeciwiali się
socjalistycznego. W tym celu nasilono na- cy Prezydium), Jan Palonek, Tomasz proponowanym rozwiązaniom, ponieważ
uczanie języka rosyjskiego, traktowanego Wyrostek, Ludwik Śliwiński, Kazimie- przedstawiciele pierwszej z wymieniojako wspólnego dla całego
nych miejscowości postuobozu. Propagowano jednolowali utworzenie na ich
cześnie jednolity model stylu
terenie gminy obejmującej
życia oraz tę samą ideologię.
Pomorsko i Brody. RepreNa drodze do rzeczywistego
zentanci zaś kolejnej z nich
upodobnienia Polski do popopierali to rozwiązanie z zazostałych państw uzależniostrzeżeniem, że w granicach
nych od ZSRR stał jeszcze
tej jednostki administracyjnej
inny podział administracyjny,
powinny znaleźć się następuktóry zreformowano w latach
jące wsie: Pomorsko, Brody
1973-1975. Zasygnalizooraz Brzezie z powiatu suwany proces objął najpierw
lechowskiego, jak również
tzw. administrację wiejską,
osiedle Radnica z powiatu
bowiem już 29 listopada
krośnieńskiego. Podobne
1972 r. Sejm na mocy ustawy
stanowisko zajęły osoby
zdecydował o utworzeniu
ze wsi Będów i Sycowice,
gmin oraz o zmianie ustawy
aczkolwiek kategorycznie
o radach narodowych. W ten
domagały się one, aby nowa
sposób zniesiono ówczesny
gmina należała do powiatu
podział terenów wiejskich
zielonogórskiego.
na gromady, tworząc w ich
W tym czasie obszar promiejsce 2365 gmin. Wspojektowanej gminy zamieszkimniane działania stanowiły Fragment projektu mapy odzwierciedlającej zmienione w ramach reformy wało 7800 osób. W jej graniswoistego rodzaju preludium administracyjnej z lat 70. XX w. granice powiatu zielonogórskiego wraz cach szacowano obecność:
przedsięwzięcia, którego z Czerwieńskiem (zbiory Archiwum Państwowego w Zielonej Górze)
990 gospodarstw rolnych
istota polegała na likwidacji
o łącznej powierzchni w hekpośredniego ogniwa w administracji ra Szendi, Michał Zawada, Bronisław tarach 5042, 2 Państwowe Gospodarstwa
państwowej w postaci powiatów, a także Głogowski, Jagna Urbaniak, Ignacy Rolne, 10 szkół, Gminną Spółdzielnię
na dążeniu do zwiększenia liczby woje- Trawiński, Jan Gbiorczyk, Franciszek „Samopomoc Chłopska”, 31 sklepów
wództw. W 1975 r. utworzono także nowe Modrzyk, Leontyna Tomiak, Maria spożywczych i branżowych, 2 Międzyterenowe organy administracji państwo- Kujawska, Bogdan Jessa, Julia Pła- kółkowe Bazy Maszynowe, 9 kółek rolniwej, które były jednocześnie organami zińska, Maria Wojnarowska, Stanisław czych, 4 poczty, 31 punktów usługowych,
wykonawczymi oraz zarządzającymi rad Pawłowski, Marianna Szulewska i Jan 2 ośrodki zdrowia, posterunek Milicji
narodowych. Byli nimi m.in. w miastach Jamroch. 1 stycznia 1973 r. w woje- Obywatelskiej, Urząd Stanu Cywilnego
i gminach, gdzie funkcjonowały wspólne wództwie zielonogórskim na podstawie oraz 5 barów i gospód.
rady narodowe, w tym w Czerwieńsku, uchwały XIX/71/72 Wojewódzkiej Rady
Siedzibą gminnej rady narodowej był
Narodowej (WRN) w Zielonej Górze Czerwieńsk, a konkretnie, identycznie
naczelnicy miast i gmin.
W obręb zmniejszonego wojewódz- z 5 grudnia 1972 r., utworzono 100 jak w minionych latach, ratusz. Pierwsza
twa zielonogórskiego weszło miasto gmin, w tym w Czerwieńsku w powie- sesja Gminnej Rady Narodowej w Czeri gmina Czerwieńsk. 21 grudnia 1972 cie zielonogórskim. W jej skład weszły wieńsku odbyła się 3 stycznia 1973 r.
r. miała miejsce ostatnia sesja Miejskiej obszary sołectw: Będów, Bródki, Laski, Na tę okoliczność, jak to określono,
Rady Narodowej w Czerwieńsku. Stano- Leśniów Mały, Leśniów Wielki, Nietków, oflagowano wzmiankowany budynek.
Czerwieńsk w latach 70. XX w. określany był mianem „sypialni” Zielonej Góry ze
względu na miejsce pracy, z pominięciem kolejarzy i wojskowych, jego mieszkańców. W pierwszej połowie wspomnianego okresu miasteczko oraz okoliczne wsie
znalazły się w orbicie przemian administracyjnych, które, z pozoru, wydają się
nieciekawe. W rzeczywistości ich przebieg pozwala zrozumieć nie tylko ówczesne
mechanizmy rządzenia, ale również umożliwia nawet zaznajomienie się ze stanem
technicznym poszczególnych obiektów, zwłaszcza ratusza, o którym będzie mowa
w kolejnej części tej publikacji.
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Uczestniczyło w niej 57 spośród 73
radnych, a także 60 zaproszonych gości.
Przewodniczącym rady został członek
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
(PZPR) Wincenty Sarnowski, a jego zastępcą reprezentant quasi-politycznego
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego
Marian Dybowski. Wyłoniono zarazem
następujące komisje: Komisję Planu,
Budżetu, Finansów i Spraw Komunalnych, Komisję Rolnictwa, Leśnictwa
i Zaopatrzenia Ludności, Komisję Ładu
i Porządku Publicznego i Komunikacji
oraz Komisję Oświaty, Kultury i Spraw
Socjalnych. Z racji, że Czerwieńsk miał
być gminą miejsko-wiejską, powołano
dodatkowo Komisję Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
Ostatecznie, na mocy uchwały nr
XIX/72/72 WRN w Zielonej Górze, również z 5 grudnia tego roku zdecydowano,
że z dniem 1 stycznia 1973 r. utworzona
zostanie wspólna rada narodowa dla
gminy i miasta Czerwieńsk. Zniesienie
gromad oznaczało również kres istnienia Gromadzkich Rad Narodowych
w Czerwieńsku, Leśniowie Wielkim
oraz Nietkowicach. Przy okazji tej zmiany głoszono, że czyni się ją dla dobra
mieszkańców. Quasi-samorządy, w po-

staci odchodzących do lamusa gromad
i powracających gmin, były jednak bardzo
ograniczone w obliczu zwierzchności
mianowanych urzędników partyjnych
nad osobami formalnie wybieranymi,
co w istocie potwierdzało nadrzędność
aparatu partyjnego nad administracją
rządową – wojewodami, naczelnikami
miast etc. Tym bardziej, że od 1977 r.
przewodniczący rad narodowych miast
i gmin oraz naczelnicy miast i gmin (oraz
ich zastępcy według uznania danego
Komitetu Wojewódzkiego PZPR) musieli uzyskać pozytywną opinię ze strony
partii komunistycznej, gdyż stanowiska
te znajdowały się w tzw. nomenklaturze
kadr. Formalnie nomenklatura stanowiła,
zgodnie z radzieckimi rozwiązaniami,
wykaz posad kierowniczych w państwie,
pozostających w kompetencji decyzyjnej
instytucji partyjnej.
Daniel Koteluk
Publikacja ta powstała w oparciu
o dokumentację źródłową dostępną
w zbiorach Archiwum Państwowego
w Zielonej Górze, a także dzięki pomocy
Pana Ireneusza Grzybowskiego, kustosza
wspomnianego archiwum. Wykorzystano

też relację Pana Jarosława Głuszka,
kustosza z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida
w Zielonej Górze oraz następujące pozycje: Uchwała nr XIX/71/72 Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia
5 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia
gmin w województwie zielonogórskim,
„Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Zielonej Górze” 1972 r., nr
10, poz. 98, s. 5; P. Bartkowiak, D. Kotlarek, Czerwieńsk w latach 1957-1989,
[w:] Czerwieńsk. Monografia miasta,
red. T. Nodzyński, Zielona Góra 2014, s.
93-95; A. Czubiński, Polska i Polacy po
II wojnie światowej (1945-1989), Poznań
1998, s. 578-579; A. Friszke, Polska. Losy
państwa i narodu 1939-1989, Warszawa
2003, s. 334; J. Gębicki, Lifting czerwieńskiego ratusza, „Czerwieńsk – U Nas”
08.2008, nr 193, s. 9; D. Magier, System
nomenklatury partii komunistycznej, [w:]
Dzieje biurokracji na ziemiach polskich,
red. A. Górak, K. Latawiec, D. Magier,
t. 3, Lublin-Siedlce 2010, s. 671, 692;
K. Nowakowska, O poczuciu rzeczywistości, „Czerwieńsk – U Nas” 01.2011, nr
222, s. 10; H. Szczegóła, Zielona Góra.
Rozwój miasta w Polsce Ludowej, Poznań
1984, s. 70.

Kolejny chuligański wybryk
Wandale nie dają za wygraną. Dopiero co pisaliśmy o demolce parkowych ławek,
a już pojawiło się nowe doniesienie o zniszczeniach.
Tym razem zniszczona została
parkowa altana, a ławka z niej została wyrwana i utopiona w parkowym
strumyku. Bezmyślnym niszczycielom
nie oparły się też wiaty na ścieżce rowerowej, a już prawdziwym szczytem
głupoty sprawców była demolka w sa-

mym centrum naszego miasta. W sobotę
6 kwietnia o godzinie 20:25 zniszczona
została bowiem fontanna znajdująca
się przed czerwieńskim ratuszem. Najgorsze w tym wszystkim jest fakt, że
to nie był tzw. występ gościnny kogoś
z przyjezdnych. Naszą piękną fontannę

zniszczyli tym razem rdzenni mieszkańcy Czerwieńska. Ręce opadają, bo
to oznacza, że kolejne środki finansowe
w wysokości 10 000,00 zł zostaną przeznaczone na kosztowne naprawy, a nie
na upiększanie miasta. Mamy nadzieję,
że sprawcy zostaną jednak pociągnięci
do odpowiedzialności – także finansowej.
A.S.
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Rekrutacja uczestników do Dziennego
Domu Senior+ w Czerwieńsku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku informuje, że trwa rekrutacja uczestników zajęć w Dziennym Domu Senior+
w Czerwieńsku, który będzie mieścił się w Czerwieńsku przy ul. Ogrodowej 9 i funkcjonował w strukturach Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czerwieńsku.
Dzienny Dom Senior+ rozpocznie
swoją działalność w ciągu najbliższych
tygodni i będzie ośrodkiem wsparcia dla
15 nieaktywnych zawodowo, samodzielnych seniorów w wieku 60+ zamieszkujących na terenie Gminy Czerwieńsk.
Placówka będzie czynna przez 5 dni
w tygodniu od poniedziałku do piątku
(z wyłączeniem świąt i dni ustawowo
wolnych od pracy) w godzinach od 8.00
do 16.00.
Działanie będzie realizowane w ramach Programu Wieloletniego Senior+
na lata 2015-2020 współfinansowanego
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. Celem programu
jest wsparcie seniorów przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz
społecznej aktywizacji w zależności od
potrzeb stwierdzonych w środowisku
lokalnym. W ramach programu udostępniona zostanie seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie
wolnego czasu, a także zaktywizowanie
i zaangażowanie seniorów w działania
samopomocowe i na rzecz środowiska
lokalnego.
W ramach działalności Dzienny Dom
Senior+ będzie zapewniał ofertę usług
dostosowaną do potrzeb i możliwości
seniorów w tym:
- socjalne – m.in. zapewnienie posiłku
w formie cateringu,
- edukacyjne,
- kulturalno-oświatowe,
- aktywności ruchowej/kinezyterapii,
- sportowo-rekreacyjne,
- aktywizacji społecznej i międzypokoleniowej,
- terapii zajęciowej,
- działania prozdrowotne,
- inne dostosowane do potrzeb uczestników.
W Dziennym Domu Senior+ seniorzy
będą mogli nawiązywać i podtrzymywać relacje społeczne, realizować pasje
i zainteresowania oraz rozwijać formy
samopomocy.
Decyzje o kwalifikacji do udziału
w działaniach realizowanych w Dzien-
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nym Domu Senior+ podejmowane będą
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach rekrutacyjnych oraz w oparciu
o przeprowadzony wywiad środowiskowy
przez pracownika socjalnego, zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Czerwieńsku.
Pobyt i uczestnictwo w zajęciach
organizowanych w Dziennym Domu
Senior+ mogą być częściowo odpłatne.

Wysokość ponoszonej opłaty będzie
uzależniona od sytuacji dochodowej
uczestnika. Ustalona zostanie w drodze decyzji administracyjnej wydanej
przez kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej o skierowaniu na pobyt do
Dziennego Domu Senior+ w oparciu
o uchwałę Rady Miejskiej w Czerwieńsku w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
W piątek (5 kwietnia br.),
pierwszy raz w historii Stowarzyszenia Mieszkańców
Nietkowa, odbyło się walne
zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Dokładnie rozliczono działalność Stowarzyszenia w roku poprzednim,
szczególnie pod kątem działalności finansowej. Wszystkie zrealizowane projekty
zostały rozliczone terminowo
i bez uwag, a efekty działalności widać szczególnie
w WDK. Dokumenty sprawozdawcze zostały elektronicznie złożone w Urzędzie
Skarbowym i przygotowane do KRS. Nie było więc dla nikogo zaskoczeniem, że Zarząd Stowarzyszenia jednomyślnie
otrzymał absolutorium.
Szybko minęły ostatnie 4 lata. Właśnie tyle trwa kadencja
władz Stowarzyszenia. Prezes podziękował działaczom za
aktywność, wkład pracy i poświęcony czas na realizację wielu
inicjatyw lokalnych dla dobra wspólnego. Przystąpiono do procedury wyboru zarządu oraz komisji rewizyjnej Stowarzyszenia.
W skład władz na kolejną kadencję weszli: Krzysztof Smorąg
(Prezes SMN), Edward Skibiński (Wiceprezes Zarządu), Halina
Bryndza (Skarbnik), Beata Śpiewak (Sekretarz). Komisja Rewizyjna działać będzie w następującym składzie: Andrzej Kozak

(Przewodniczący), Magdalena
Salejko (Sekretarz), Monika
Jabłońska (członek komisji).
Decyzje walnego zebrania
członków Stowarzyszenia zostały sformalizowane i zapisane w formie uchwał.
Na zakończenie zebrania omówiono plany realizacji kolejnych projektów
i przedsięwzięć w Nietkowie.
Członkowie Stowarzyszenia
aktywnie uczestniczą w wielu
inicjatywach i przedsięwzięciach – również w formie
wsparcia innych organizacji
działających w Nietkowie. Tak
też będzie w kolejnych latach. Wśród najbliższych przedsięwzięć
jest projekt Mały Ratownik, wsparcie organizacji Dnia Strażaka,
pomoc przy Spartakiadzie Rothenburgów, pomoc w organizacji
Flisu Odrzańskiego oraz 20-lecia współpracy z Greifenhain,
organizacja wycieczki dla członków Stowarzyszenia (z rejsem
po Odrze), projekt dla seniorów – zajęcia w WDK, a także
organizacja integracyjnejnego spotkania Sylwestrowego dla
mieszkańców. Po twórczej wymianie poglądów i ustaleniu planu
działania na 2019 rok walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
zostało zamknięte. Podjęte decyzje będą teraz skutecznie wdrażane w życie, a ich efekty wkrótce będą widoczne w Nietkowie.
Krzysztof Smorąg (nietkow.pl)

w Dziennym Domu Senior+. Czynność ta zostanie poprzedzona rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym
przez pracownika socjalnego.

UWAGA MIESZKAŃCY

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4 i na stronie www.
opsczerwiensk.pl.
Dokumentem rekrutacyjnym, który należy złożyć jest:
- wypełniony wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu
Senior+,
- wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy,
- wypełnione przez lekarza rodzinnego zaświadczenie
o stanie zdrowia.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu Senior+ zapraszamy do
składania dokumentów u pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, w godzinach pracy
instytucji.
Szczegółowe informacje dotyczące Dziennego Domu Senior+ można uzyskać pod numerem telefonu 68 327 83 37 i 68
303 03 87.

w 2019 roku będzie możliwość dofinansowania
demontażu pokryć dachowych z eternitu
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze w dniu 28 marca 2019 roku
poinformował tut. Urząd, że będzie realizował Program
priorytetowy „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
Program będzie ogłoszony w maju 2019 roku.
Na dzień dzisiejszy nie znane są szczegóły dotyczące
zasad dofinansowania wszystko będzie regulował program
ogłoszony w maju.
W związku z powyższym zainteresowanych właścicieli
nieruchomości, którzy zamierzają skorzystać z dofinansowania w 2019 roku prosi się o złożenie odpowiedniego
wniosku do 30 kwietnia 2019 roku do Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku (Referat Gospodarki Gruntami
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Ogrodowa 9) lub
o kontakt telefoniczny: 68/3219059.
MPS
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Sport
szkolny

Szkoła Podstawowa w Świdnicy.
Uczniowie, którzy reprezentowali naszą szkołę to: Michał Radkiewicz, Aleksander Radkiewicz, Michał Rutkowski,
Szymon Dudek, Szymon Jankowski,
Hubert Dwornicki, Kajetan Plonkowski, Hubert Miczek, Franciszek
Śmigielski, Bartosz Kupiec oraz Hubert Matuszak. Drużyna w tym samym
składzie zdobyła Mistrzostwo Powiatu
w koszykówce.
W dniu 2 kwietnia pojechaliśmy na
kolejne zawody powiatowe, tym razem
były to drużynowe biegi przełajowe
w Kargowej. Zawody odbyły się w nowej
formie wprowadzonej od tego roku, polegającej na tym, że drużyna liczy 6 uczestników i każdy z nich zdobywa punkty.
Drużyna, która zdobyła najmniej punktów
wygrywa. W ten sam sposób rywalizują
chłopcy i dziewczęta. Chłopcy w składzie
Patryk Kołodziejczyk, Michał Radkiewicz, Aleksander Radkiewicz, Michał
Rutkowski, Jakub Stefaniak, Seweryn

Kowalski, Kajetan Plonkowski zdobyli
Mistrzostwo Powiatu, co dało im awans
do finału wojewódzkiego. Dziewczęta
w składzie Zofia Tyrakowska, Kinga
Stec, Agata Stanisławiszyn, Hanna
Sawka, Laura Przymus, Gabriela
Zielińska, uplasowały się na VI miejscu.
Finał wojewódzki w drużynowych
biegach przełajowych odbył się na pięknym obiekcie sportowym w Babimoście
w dniu 5 kwietnia. Chłopcy rywalizując
w tym samym składzie, z 14 innymi drużynami, uplasowali się na VII miejscu.
Dziękuję wszystkim zawodnikom za
walkę fair play i reprezentowanie naszej
szkoły oraz życzę dalszych sukcesów.
Chciałabym również podziękować
panom Tomaszowi Czuprynowi i Andrzejowi Szczęsnemu oraz Polskiemu
Związkowi Lekkiej Atletyki za przekazanie sprzętu sportowego i odzieży
sportowej, który otrzymaliśmy w ramach
programu „Lekkoatletyka dla każdego”.
Dorota Siemaszko

Z podwórka
na stadion

Reprezentacja naszej szkoły wystąpiła w składzie: Augustyniak Bartosz,
Dwornicki Hubert, Przymuszała Maja,
Marzec Dominik, Pruszyński Jakub,
Stefaniak Jakub, Zych Mathias, Tom-

kowicz Kacper, Palonek Kacper i Pepera Witold.
Dziękujemy naszym zawodnikom za
sportową postawę!
Waldemar Dwornicki

W marcu bieżącego roku Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku była organizatorem mistrzostw
powiatu w piłce ręcznej i koszykówce
chłopców. Zawody odbyły się w Hali
Sportowej „Lubuszanka”. W piłce ręcznej rywalizowało pięć drużyn, a poziom
zawodów był bardzo wyrównany. W finale spotkały się reprezentacje Szkoły
Podstawowej w Czerwieńsku oraz Szkoły
Podstawowej w Trzebiechowie. Ostatecznie po rzutach karnych w zawodach
zwyciężyła szkoła z Trzebiechowa, natomiast uczniowie czerwieńskiej szkoły
zdobyli tytuł Wicemistrzów Powiatu. III
miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr
3 w Sulechowie, IV miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie, V miejsce

W dniu 1 kwietnia 2019 r. reprezentacja SP Czerwieńsk wzięła udział
w finale turnieju „Z podwórka na stadion
o Puchar Tymbarku” w Gorzowie Wlkp.
Wystąpiliśmy w kategorii U-12 rocznik
2007 i młodsi.
W rozgrywkach grupowych odnieśliśmy jedno zwycięstwo i doznaliśmy
jednej porażki. Z drugiego miejsca awansowaliśmy do ćwierćfinałów. Niestety na
tym szczeblu trafiliśmy na późniejszych
zwycięzców z Kostrzyna. Mimo ofiarnej
walki przegraliśmy to spotkanie i odpadliśmy z turnieju.
Po turnieju zawodnicy byli jednak
bardzo zadowoleni, wszyscy otrzymali
medale i upominki. Była to świetna zabawa i sportowa przygoda.
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Tenisowy Turniej Przedwiośnia
Stałym punktem programu działalności Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego
jest dooroczny turniej halowy pod nazwą „Turniej Przedwiośnia”.
Jest to impreza kończąca zimową
edycję rozgrywek i zapowiedzią rychłego
przejścia na maczkę. Turniej rozpoczął
się 16 lutego. Mecze finałowe rozegrano
miesiąc później. W turnieju W kategorii

mężczyzn zwyciężył Tomasz Obst,
wygrywając z Bogdanem Matysikiem
6:2, 6:3, a w kategorii kobiet zwyciężyła
Sylwia Hejduk pokonując Agatę Czarkowską 2:6, 6:2, 6:4.
Gratulujemy zwycięzcom. Pierwszym
turniejem otwierającym sezon letni będzie
otwarty turniej z okazji Dni czerwieńska,
które w tym roku odbędą się w dniach 1719 maja br. Organizatorzy zapraszają do
udziału wszystkich chętnych amatorów
tenisa ziemnego.
Jak zapowiadają władze stowaryzszenia korty ruszą już w połowie
kwietnia, chyba, że aura zrobi nam
psikusa i przykryje mączkę białym puchem lub deszczem. W końcu kwiecień

plecień... ale bądźmy dobrej myśli.
Zapraszamy na korty.
A.S.

Wieści
Kolejny sukces
z Lubuszanki Andrzeja
Coraz bliżej do wielkiej imprezy biegowej – Jorge Cross zostanie rozegrany w okolicach naszej Hali 27 kwietnia. Amatorzy
przełajów jeszcze mogą się zapisywać na stronie super – sport.
A kolejna wielka impreza, która nas czeka to „Wilcza MTB” –
cross rowerowy po okolicznych lasach zostanie rozegrany 19
maja. Zapisy dla chętnych na pulsar – sport trwają. Rozpoczęły
się też przygotowania do Ronin Race Plus – zaplanowane na
15 czerwca.
Zbliża się nieuchronnie czas Spartakiady Rothenburgów
(21, 22, 23 czerwca) – część sportowej rywalizacji odbędzie
się na obiektach naszej Hali. Lista dyscyplin i zgłoszonych
drużyn jest już właściwie zamknięta – będzie piłka nożna, siatkówka, koszykówka, strzelectwo, tenis stołowy, tenis ziemny,
szachy, badminton i unihokej. 12 kwietnia odbędzie się kolejne
spotkanie organizatorów tego sportowego, międzynarodowego
wydarzenia. A 13 kwietnia Kraina Tańca oraz Stowarzyszenie
Taneczne Hit wraz z Halą organizują Wiosenny Festiwal Tańca
o Puchar Burmistrza Czerwieńska. Będzie to wielka impreza, bo
zaplanowano ją w dwóch częściach. Zainteresowanym polecamy
strony klubhit.pl oraz kraina-tanca.pl
A co słychać u miłośników biegania? W III Biegu Tropem
Wilczym – Biegu Niezłomnych (5 km, 3 marca w Polkowicach)
wystartowali Grzegorz Siwiński i Kacper Siwiński. Z kolei
45 Cross Żagański (10 km, 23 marca) to impreza biegowa,
w której wzięli udział Sylwia Skorupska, Sławomir Kasperski
i Grzegorz Siwiński. Wraz z wiosenną pogodą takich imprez
będzie tylko przybywać…
D. Grześkowiak

Sieczkowskiego

Po raz kolejny
mieszkaniec naszego
miasta wrócił z dwoma
brązowymi medalami
z Mistrzostw Polski
w kick-boxing’u, które
odbyły się 29-31marca
w miejscowości Włoszakowice. W zawodach
wzięło udział 406 zawodników z 68 klubów
z całej Polski. Zawodnicy startowali w dwóch
formułach: light-contact
oraz pointfighting. Andrzej wystąpił w kategorii wagowej do 94 kg.
Gratulujemy!
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