Czytelnikom miesięcznika „U nas”,
a także wszystkim mieszkańcom naszej gminy
życzymy niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia
przyniosą szczęście i pomyślność, niech moc wiary
i siły doda otuchy w zmaganiu się z codziennością.
Niech Nowy Rok będzie czasem pokoju
i realizacji osobistych zamierzeń.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Czerwieńska

Leszek Jędras

Piotr Iwanus

w listopadzie
10.11. - w czerwieńskim
MGOK-u odbyła się uroczystość wręczenia tytułów Honorowego Obywatela Gminy
i Miasta Czerwieńsk. Tytuły
otrzymali: Virginio Fidanza,
Ks. Henryk Nowik, Zbigniew
Lis i pośmiertnie Roman Winnicki. Podczas uroczystości
Zenon Wieczorek - również Honorowy Obywatel Czerwieńska
- otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, przyznany przez Prezydenta RP.
11.11. - w Narodowe Święto Niepodległości, mieszkańcy
Czerwieńska i licznie zgromadzeni goście uczcili pamięć
bohaterów walk o wolność naszej Ojczyzny. Uroczystości
rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny z udziałem kompanii honorowej 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego
w Czerwieńsku. Następnie pod „Pomnikiem Wolności” odbył się
apel bohaterów niepodległości. Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus, a zastępca
dowódcy pułku wręczył żołnierzom zasłużonym w służbie
polskiej misji wojskowej w Iraku odznaczenia „Gwiazda Iraku”.
Uroczystość zakończyła salwa honorowa i defilada kompanii
honorowej.
11.11. - w budynku parafialnym w Czerwieńsku przy ul. Ks.
Muchy, dokonano uroczystego
otwarcia zmodernizowanych
pomieszczeń. Odnowiona została
kancelaria parafialna, pomieszczenia Caritasu, a także sala
spotkań młodzieży. Remont został
przeprowadzony dzięki ofiarności
rodziny Fidanza oraz prezesom
firmy ARCOBALENO.
13.11. - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku
był gospodarzem I Rankingowego Turnieju Tańca pod nazwą
HIP HOP DANCE CLUBBING. W turnieju wzięło udział 40
uczestników, którzy rywalizowali z trzech kategoriach wiekowych: Młodzik młodszy, Młodzik oraz Junior.
18.11. - obradowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było: opinia
do budżetu gminy na 2010 rok; opinie do projektów uchwał;
sprawy bieżące.
18.11. - odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie
zmian w budżecie gminy na rok 2009; w sprawie ustalenia
wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty
targowej na rok 2010; w sprawie określenia wysokości stawek
podatkowych od środków transportowych; w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków ze
środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
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darki Wodnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych
i wielorodzinnych na terenie Gminy Czerwieńsk; w sprawie
opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk.
23.11. - burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w uroczystościach zorganizowanych w Czerwieńsku z okazji Dnia Kolejarza. Obchody kolejarskiego święta rozpoczęła Msza w kościele
parafialnym w Czerwieńsku, następnie uczestnicy uroczystości
spotkali się w Sali MGOK.
24.11. - obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było: kontrola
wydatkowania dotacji celowej z budżetu gminy w 2008 r. na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom; sprawy organizacyjne, w tym kontrola dokumentacji i wydatkowania przez gminę środków finansowych
w 2009 r. dla Sołectwa Sycowice.
25.11. - przed Ratuszem w Czerwieńsku odbyło się uroczyste
przekazanie na potrzeby Policji samochodu Nissan Qashai,
który Gmina Czerwieńsk kupiła za 56 tys. złotych. Kluczyki do
pojazdu przekazał burmistrzowi Piotrowi Iwanusowi - Damian

Dolczewski z zielonogórskiej firmy Nissan - Fijałkowski, ten
zaś wręczył je komendantowi powiatowemu policji Mariuszowi
Jankowskiemu. Ponieważ pojazd ma służyć przede wszystkim
miejscowym policjantom, ostatecznie za kierownicą eleganckiego Nissana usiadł asp. sztab. Jacek Józefowski - kierownik
posterunku w Czerwieńsku.
27.11. - w Kawiarence „U Leona” odbył się koncert zespołu
„Instant Blues”. Organizatorem imprezy był Klub Zdecydowanych Optymistów.
29.11. - 1.12. - burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w Konwencie Zrzeszenia Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów, który
odbył się w Karpaczu.
Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU
Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
Jacek Gębicki, Alina Juncewicz, Dariusz Grześkowiak (foto).
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tel./fax 068 327 80 91
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Co
słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Witam Panie Burmistrzu. Znowu kończy się nam rok
i jakoś trudno w ten grudniowy poranek
uciec przed refleksją nad minionymi
dwunastu miesiącami. Nie będę szczególnie odkrywczy, ale muszę zadać to
pytanie: Jak Pan ocenia z perspektywy
swojego urzędu ten kończący się właśnie
2009 rok?
Piotr Iwanus: Rzeczywiście trudno
było się nie spodziewać takiego pytania.
To naturalne, że od czasu do czasu warto
w całym tym zgiełku i zalataniu na chwilę
się zatrzymać i spojrzeć krytycznie za
siebie i spróbować uczciwie odpowiedzieć sobie co się udało, a co nie? Co
przysporzyło satysfakcji, a co odrobiny
rozczarowania? Czy zrobiło się wszystko,
żeby pokonać przeszkody, na jakie trafiamy zawsze, gdy próbujemy zrobić coś, co
z pozoru wydaje się przedsięwzięciem nie
na nasze siły?
Na jednej stronie gazety nie da się
niestety rzetelnie podsumować całego
roku. Tyle przecież się wydarzyło w każdej niemalże dziedzinie życia, dlatego
chciałbym się dziś skoncentrować na
tych najważniejszych dla gminy przedsięwzięciach. Tymi, z całą pewnością,
są inwestycje, które służą wszystkim.
W ciągu roku prezentowaliśmy w naszych rozmowach na bieżąco ich realizację, zalety, trudności, na jakie napotykamy, więc myślę, że nasi Czytelnicy
znają je doskonale, więc spis z natury
raczej sobie darujemy.
Zawsze, kiedy rok dobiega końca
warto jednak dokonać najprostszego,
ale zarazem najbardziej przejrzystego
podsumowania. Podzielmy więc sobie
kartę na dwie kolumny z nagłówkami
„+” i „-”.
Z całą pewnością po stronie plusów
możemy jako samorząd zapisać sobie
fakt pozyskania bardzo dużych środków
finansowych z programów regionalnych
Unii Europejskiej, a także innych programów pomocowych. Ta skuteczność
pozwoliła nam uruchomić naprawdę
wielkie i znaczące dla gminy inwestycje
infrastrukturalne. Uczyniliśmy w tym
roku wielki krok ku całkowitemu systemowemu uporządkowaniu gospodarki

wodno-ściekowej w aglomeracji Czerwieńsk. O tym jak te prace przebiegają
Czytelnicy doskonale wiedzą, więc
tym razem nie będziemy się wgłębiać
w niuanse realizacji. To wielkie wyzwanie logistyczne i finansowe, przed
jakim jeszcze nasza gmina nie stanęła
- dość przypomnieć, że koszt inwestycji
jest niemal równy całemu rocznemu
budżetowi gminy i gdyby nie środki
zewnętrzne, to szans na realizację nie
byłoby jeszcze bardzo długo. Sam nasz
udział finansowy w całości kosztów to
już jest przedsięwzięcie wymagające
determinacji i precyzyjnego planu,
w którym skupić się musieliśmy na najważniejszych priorytetach i przekładać
na później sprawy mniej istotne. To
kwestia trudnych wyborów, ale trzeba
było podjąć to ryzyko.
W tym miesiącu - 12 grudnia podpisaliśmy umowę w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie kanalizacji w miejscowościach Leśniów Mały i Wysokie.
W styczniu rozstrzygnięty zostanie
przetarg, a realizacja znajdzie swój finał w końcu przyszłego roku. Oznacza
to, że na koniec 2010 roku będziemy
mogli powiedzieć, że cała lewobrzeżna
część gminy będzie miała kanalizację
i wodociągi.
A.S.: A co z prawobrzeżnymi miejscowościami?
P.I.: Kończymy właśnie dokumentację techniczną dla budowy systemu
kanalizacji dla czterech miejscowości
północnej części gminy i w styczniu
przekazujemy ją do dalszej realizacji
Gminie Sulechów, która to w myśl
naszej umowy przejmuje projekt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej po tamtej stronie Odry. Nasze
cztery miejscowości i cztery z gminy
Sulechów połączone zostaną siecią kanalizacyjną, która doprowadzi ścieki do
oczyszczalni w Sulechowie. Dzięki tej
wspólnej inicjatywie gmin tzw. wskaźnik RLM (Realna Liczba Mieszkańców)
przekroczy 15 tys osób, co oznacza, że
będziemy mogli wspólnie skorzystać
z programu „Infrastruktura i Środowisko”. Wprawdzie kolejne kroki należeć

będą do Sulechowa, jednak nie oznacza
to, że nie będziemy projektu na bieżąco
monitorować i wspierać. Oczywiście
także nie zapomnimy o informowaniu
mieszkańców o stanie prac.
Z pewnością do wielkich plusów
mijającego roku możemy zaliczyć modernizację stadionu, wraz z budową obiektu
szatniowo-socjalnego oraz stworzeniem
boiska w ramach powszechnie znanego
programu „Orlik”. Cieszę się również
z modernizacji przychodni zdrowia
w Nietkowicach i Czerwieńsku. Mimo
naprawdę napiętego budżetu udało się
również naprawić i zmodernizować kilka
gminnych dróg.
A.S.: A co zapisałby Pan po stronie
minusów?
P.I.: Cóż, najważniejszy to chyba
zbyt mała dynamika dochodów z tytułu
sprzedaży nieruchomości. Myślę, że
głównym winowajcą jest tutaj światowy
kryzys finansowy, który potencjalnych
inwestorów nieco powstrzymywał
w podejmowaniu decyzji o zakupach nieruchomości na cele biznesowe. Spadek
tych dochodów ograniczył nam znacznie
pole manewru w dziedzinie zakresu
koniecznych remontów np. dróg, czy
oświetlenia. Oczywiście nie przenosimy
tych zadań na bliżej nieokreśloną przyszłość. Gdy tylko sytuacja finansowa się
poprawi, to bez zwłoki przystąpimy do
realizacji i tych tak potrzebnych zadań.
Ten trudny finansowo rok zmusił nas
również do zaciągnięcia kredytu, aby
w ogóle móc obsłużyć to wielkie przedsięwzięcie infrastrukturalne, o którym
tyle mówiliśmy. Kredytu udzielił nam
Europejski Bank Inwestycyjny w kwocie
12.900 mln zł ze spłatą do 2023 roku.
Zważywszy, że jego oprocentowanie
wynosi 1,8%, to transakcja wydaje się
być bardzo opłacalna. W dodatku otrzymaliśmy jeszcze dodatkowy bonus w postaci 1,2 mln zł upustu, co oznacza, że
każda rata miesięczna będzie dodatkowo
niższa o 10%.
Kończy nam się pewnie miejsce
na stronie, więc na koniec chciałbym
jeszcze raz serdecznie podziękować tym
wszystkim, dzięki którym miniony rok
możemy uznać za dobry i pożyteczny.
Dziękuję Radzie Miejskiej, a szczególnie
przewodniczącemu Leszkowi Jędrasowi
za współpracę i wsparcie, z wdzięcznością
myślę też o organizacjach pozarządowych; dziękuję związkom kultury, sportu, służbom, moim współpracownikom
i wszystkim, którzy pomagają w pracy
samorządu. Dobrych Świąt i szczęśliwego
Nowego Roku.
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Tłok na drodze

Trwający od 23 do 30 listopada br. remont przejazdu kolejowego w Przylepie,
spowodował wiele utrudnień i niedogodności dla mieszkańców lewobrzeżnej
części naszej Gminy.
Zamkniecie przejazdu kolejowego
w Przylepie było związane z trwającą modernizacją całej linii kolejowej na odcinku
Zielona Góra-Czerwieńsk. Głównym
inwestorem tej inwestycji jest Oddział
Regionalny Polskich Linii Kolejowych
w Poznaniu, zaś wykonawcą remontu
firma kolejowa D.O.M. Poznań.
Już na kilka dni przed zamknięciem
przejazdu, służby drogowe zajęły się wyznaczeniem objazdów i zamontowaniem
odpowiednich oznaczeń. Ruch samochodów osobowych, w kierunku Zielonej
Góry, skierowano drogą wojewódzką nr
279 przez Wysokie i Łężyce, natomiast
dla samochodów ciężarowych wyznaczoną objazd, również drogą nr 279, ale przez
Nietków i Leśniów Wielki.
Taka zmiana organizacji ruchu, spowodowała wiele utrudnień i niedogodności.
Szczególne powody do narzekań mieli
kierowcy aut osobowych, którzy w dużym
napięciu pokonywali odcinek drogi Wysokie-Czerwieńsk, bo właśnie jadąc w tym
kierunku byli zmuszeni poruszać się po
wyboistym i pełnym dziur poboczu. Rano
i w godzinach popołudniowych, ruch na
tym odcinku był tak duży, że samochody,
przemieszczały się w obu kierunkach,
w kolumnach liczących od kilku do kilkunastu nawet pojazdów. Dodatkowym
utrudnieniem było również to, że tędy poprowadzono objazd dla autobusów MZK,
które ze względu na swoją szerokość jeszcze bardziej ograniczały płynność ruchu.
Cała ta sytuacja obnażyła jeszcze
bardziej problem, z którym borykają się,
na co dzień użytkownicy tej drogi. Droga,
która została zbudowana prawie 70 lat
temu, nigdy nie przechodziła gruntownej
modernizacji. Wszelkie prace remontowe
ograniczały się jedynie do kosmetycznych
zabiegów przy utwardzeniu pobocza,
główna nawierzchnia (betonowa) jest taka,
jaką zostawili ją Niemcy w ubiegłym stuleciu. Jej szerokość, pozwala na poruszaniu
się po niej tylko jednego auta, drugie - jadące z przeciwka, musi ostro zjeżdżać na
pobocze w momencie mijania się.
Na tym odcinku drogi, w przeszłości,
wielokrotnie dochodziło już do wypadków,
których główną przyczyną było nie zjechanie na pobocze aut jadących z Wysokiego.
Zepchnięte w ten sposób samochody jadące od strony Czerwieńska, ze względu
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na brak pobocza, zazwyczaj „lądowały”
w rowie lub na przydrożnym drzewie.
Mimo tych niedogodności, co dzień,
wielu kierowców wybiera właśnie tę
drogę, aby dostać się do pracy lub jednego z centrów handlowych. Jest ona
„szybsza”, ze względu na brak przejazdu
kolejowego, który często hamuje ruch.
Droga wojewódzka nr 279 biegnie na
odcinku Zawada - Racula - Drzonków Ochla -Świdnica - Buchałów - Drzonów
- Leśniów Wlk. - Nietków - Czerwieńsk
- Wysokie. Można, więc powiedzieć, że
zatacza wielki łuk wokół Zielonej Góry
o długości 53 km. Na całej jej długości,
tylko niewielkie fragmenty przykryto
już nowym dywanikiem asfaltowym.
W chwili obecnej tylko trzy jej odcinki
(Buchałów - Drzonów, w miejscowości
Drzonów oraz Leśniów Wielki - Nietków)
ujęte są w harmonogramie budów i przebudów na lata 2008-2013 z terminem
realizacji w latach 2011-2013. Jednak
jak informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, w piśmie z dnia
06.11.2008 r., realizacja tych planów jest

uzależniona od wielkości środków, jakie
Województwo Lubuskie będzie mogło
przeznaczyć corocznie na inwestycje drogowe. Niestety w tych planach nie ujęto
jeszcze odcinka Czerwieńsk - Wysokie,
co oznacza, że utrudnienia na tej drodze
potrwają, co najmniej do 2015 roku!!!
Jakąś alternatywą, dla tej patowej
sytuacji, było by utwardzenie i położenie asfaltu na drodze gminnej łączącej
Czerwieńsk z Łężycą (obok oczyszczalni
ścieków). Droga ta posiada już „dywanik” asfaltowy z Łężycy do oczyszczalni
ścieków, pozostałe 2,5 km można by
wyremontować w ramach, tzw. „Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011” czyli popularnych
„schetynówek”. Województwo Lubuskie
ma otrzymać z tego programu 45 mln złotych. Nasza droga idealnie pasuje do tego
programu, więc jak zapewnia burmistrz
Piotr Iwanus, Gmina Czerwieńsk już
w przyszłym roku przygotuje odpowiedni
projekt i wystąpi o środki finansowe na
modernizację tej drogi.
Jeśli zatem uda się otrzymać wsparcie
finansowe ze „schetynówek”, Czerwieńsk
uzyska nowe, wygodne i bardziej bezpieczne połączenie z Zieloną Górą. Pozwoli to na częściowe odciążenie drogi
Czerwieńsk - Wysokie, przynajmniej
do czasu jej kompleksowej przebudowy
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Jacek Gębicki

Zima wszystko przystroiła: pola, drogi, rzędy drzew,
białym śniegiem oprószyła, jak bajkowo, jak we śnie.
Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składa wszystkim
pracownikom samorządowym oraz mieszkańcom GminyRadny
Kazimierz Ruszel i Piotr Kozłowski

Niech miłość, radość i szczęście opromienia Was i Wasze
Rodziny! Aby wszystkie dni w roku były tak piękne i szczęśliwe, jak ten jeden wigilijny wieczór. Aby Wasze twarze i twarze Waszych najbliższych zawsze rozpromieniał uśmiech,
a gwiazda Betlejemska prowadziła Was ku dobremu.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim
Uczniom, Nauczycielom, Pracownikom i Mieszkańcom
gminy Czerwieńsk najlepsze życzenia składają uczniowie,
nauczyciele i pracownicy szkoły w Leśniowie Wielkim.

Mikołajkowy festiwal tańca Czerwieńsk 2009
Stowarzyszenie taneczne HIT zorganizowało 5.12.2009 Mikołajkowy Festiwal Tańca dzieci i młodzieży. Impreza miała miejsce
na Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku.

Na parkiecie prezentowali się młodzi
i energiczni tancerze w różnych formach
tanecznych m.in. disco dance, hip-hop.
W sumie w festiwalu wzięło udział około
150 uczestników. Każdy zespół przygotował występy w różnych kategoriach. Na
scenie mogliśmy podziwiać programy
w formacjach oraz duetach.
Mikołajkowy festiwal tańca dzieci
i młodzieży to impreza, którą zorganizowaliśmy już po raz piąty - mówi Hanna

Góra), III miejsce Natalia Rzeszutek
i Marcin Domagała (Laski),
• w duetach hip-hop: I miejsce
Paulina Styś i Katarzyna Jagiełowicz
(Zielona Góra), II miejsce Aurelia
Felusiak (Czerwieńsk) i Karolina
Hejduk (Płoty), III miejsce Jessica
Kluj (Czerwieńsk) i Aleksandra Walas (Płoty),
• w formacji disco
dance: I miejsce zespół
z Nietkowa, II miejsce
zespół z Czerwieńska,
III miejsce zespół z Sulechowa,
• w formacji hip-hop:
I miejsce zespół z Sulechowa, II miejsce zespół
z Sulechowa, III miejsce
zespół z Czerwieńska.
Nie tylko tancerze, ale
również bardzo licznie
zgromadzona publiczność
doskonale się bawiła.
W imprezie nie zabrakło Mikołaja, który
zabawiał wszystkich uczestników turnieju.
Wszyscy uczestnicy biorący udział w imprezie otrzymali medale okolicznościowe
oraz dyplomy, a najlepsi puchary. Na zakończenie turnieju odbyła się sesja zdjęciowa. Stowarzyszenie Taneczne HIT pragnie

podziękować wszystkim, którzy pomogli
w organizacji turnieju. Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Zielonej Górze,
Urzędowi Gminy i Miasta Czerwieńsk,
Panu Lubomirowi Rotko za nagłośnienie
imprezy oraz Panu Janowi Dolińskiemu
za udostępnienie hali „Lubuszanka”.
Wszystkie chętne dzieci chcące
dołączyć do naszego klubu serdecz-

nie zapraszamy na treningi: Czerwieńsk (sala gimnastyczna przy SP,
poniedziałki i czwartki godz. 17:00),
Nietków (sala wiejska, wtorki godz.
17:30).
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.klub-hit.pl

Tradycji stało się zadość...
Jak co roku na trening szkółki tenisowej CST zawitał z paczkami Święty
Mikołaj. Wprawdzie sam nie uczestniczył
w zajęciach, bo zamiast rakiety tenisowej
musiał trzymać w dłoni spory biskupi
pastorał. Zapewnił jednak, że mimo siwej

brody wciąż jeszcze nieźle sobie radzi
na korcie i niejeden z młodych adeptów
tenisa miałby z nim kłopoty. Dziękując
dzieciakom za przykładanie się do treningów, obdarował je słodkościami i życzył
sukcesów nie tylko sportowych.

Paradowska, organizatorka i założycielka klubu tanecznego HIT. W turnieju
mogliśmy podziwiać wielu świetnych
tancerzy m.in. z Czerwieńska, Sulechowa, Zielonej Góry, Nietkowa, Chynowa
i Zawady. W jury zasiedli: Aleksandra
Barska, Katarzyna Porańczyk, Łukasz
Barski oraz Marcin Paradowski. Z pośród wszystkich uczestników wyłonili
oni finalistów:
• w duetach disco dance: I miejsce
Aurelia Felusiak (Czerwieńsk) i Karolina Hejduk (Płoty), II miejsce Paulina
Styś i Katarzyna Jagiełowicz (Zielona
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Nietkowianki nagrały płytę
Ruch śpiewaczy staje się powoli specjalnością naszej gminy. Zespoły prześcigają się w sukcesach, wygrywają liczące się
w tym środowisku wyróżnienia i nagrody nie tylko na szczeblu lokalnym, ale wręcz krajowym. O kolejnym sukcesie - tym
razem zespołu Nietkowianki - poinformowała nas p. Klamecka. Otóż Nietkowianki nagrały swoją płytę w profesjonalnym
studiu. Gratulujemy!
Zespół śpiewaczy
„NIETKOWIANKI” powstał w marcu 2006 r.
Mimo krótkiego okresu
swej działalności dał się
już poznać na wielu festiwalach i przeglądach
o zasięgu wojewódzkim
i ogólnopolskim.Ma na
swym koncie wiele cennych nagród i wyróżnień:
• w roku 2008:
- I miejsce na XII Festiwalu Współczesnej
Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim (w kategorii zespoły śpiewacze
z instrumentami klawiszowymi elektronicznymi),
- I miejsce w Nowogrodzkich Spotkaniach z Piosenką „Śpiewajmy razem”
oraz cenną nagrodę publiczności,
- V miejsce na II Festiwalu Piosenki
Biesiadnej w Czerwieńsku (w kategorii
zespoły śpiewacze),
- Wyróżnienie na II Diecezjalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Zielonej
Górze,
• w roku 2009:
- I miejsce na XIII Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim (w kategorii zespoły
śpiewacze amatorskiego ruchu artystycznego),
- V miejsce na III Festiwalu Piosenki
Biesiadnej w Czerwieńsku (w kategorii
zespoły śpiewacze)
- Wyróżnienie na VII Muzycznym Spotkaniu z Folklorem w Pieskach.
Zespół „Nietkowianki” preferuje
w swoim repertuarze żywiołową i dynamiczną muzykę w rytmach cygańskich,
biesiadnych oraz ludowych. Bierze aktywnie udział we wszystkich imprezach
kulturalnych i artystycznych organizowanych przez MGOK w Czerwieńsku.
Pracuję również nad choreografią na scenie (co można było dostrzec kilkakrotnie
podczas występów z okazji obchodów
„Dni Zielonej Góry”).
Zespół na początku roku 2009 otrzymał propozycję nagrania profesjonalnej
płyty w studio „POLYSOUND” RCAK
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w Zielonej Górze. Przy wspaniałej
współpracy p. Zbigniewa Adamcza-

ka oraz p. Grzegorza
Łukasiewiacza udało
nam się nagrać aż 12
pięknych i wzruszających utworów ludowych, biesiadnych oraz
cygańskich.
Korzystając z okazji w imieniu swoim
jak i całego zespołu
pragnę podziękować
w/w osobom za niezapomniany klimat oraz
prawdziwą przygodę
z muzyką, która z pewnością na długo pozostanie w naszych
sercach.

Badania bez tajemnic
Mammografia jest ważną częścią programu ochrony zdrowia kobiety, jest też cenną
metodą wykrywania raka piersi. W przypadku raka sutka czułość tej metody jest
oceniana na 80-95%.
Wykonane tą metodą zdjęcia pozwalają uwidocznić prawidłowe struktury sutka
i ewentualne ich zmiany. Obraz prawidłowego sutka zmienia się z wiekiem. Badanie to jest zalecane jako profilaktyczne po
40 roku życia.
W Polsce co dziesiąta kobieta po 35
roku życia jest zagrożona rakiem piersi,
a w wieku 45-55 lat choroba ta stanowi
najczęstszą przyczynę zgonu u kobiet.
Wczesne rozpoznawanie i związane z
nim właściwe leczenie
mają znaczący wpływ
w zmniejszeniu śmiertelności z powodu raka
sutka.
Regularna mammografia jest ważnym
krokiem w rozpoznawaniu i utrzymywaniu
zdrowia kobiety. To
proste i coraz bardziej
dostępne badania, które pomogą lekarzowi w ocenie zmian
w piersiach, a także

wcześnie dostrzec te zmiany, które nie
jest w stanie wyczuć w trakcie badania
fizykalnego.
Badania mammograficzne w ramach programu profilaktycznego NFZ
przeprowadzono w Czerwieńsku w
dniach od 2-5 grudnia br. Bezpłatne
badania dla kobiet w wieku 50-69
lat wykonała st. technik rtg Zdzisława Bartkowiak „DIAGNOSTYK”.
Wykonane zdjęcia
mammograficzne
oceniane będą przez
lekarzy radiologów,
a wyniki dostarczone
będą pocztą.
W naszej gminie
zamieszkuje 1188 kobiet (przekrój wiekowy 50-69 lat), gdzie
na 300 zarejestrowanych poddało się badaniu 224.
Frekwencja dość
niska, bo stanowi zaledwie 19%.
A.J.

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
Wszystkie dzieci nasze są
20 listopada niemal w każdym zakątku globu mówiło się o szczęściu dzieci.
Właśnie w tym dniu minęła 20 rocznica
uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.
Konwencja jest najbardziej rozpowszechnionym dokumentem dotyczącym praw
człowieka - podpisały ją wszystkie państwa
na świecie, a prawie wszystkie - z wyjątkiem Somalii i USA - ją ratyfikowały.
Z okazji obchodów rocznicy, Rzecznik Praw Dziecka we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej oraz Polskim Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka, zorganizował konferencję „Prawa Dziecka
- historia, stan obecny, perspektywy”.
Konferencja odbyła się w Warszawie,
w siedzibie APS. Wielkim zaszczytem
było zaproszenie na nią dwóch nauczycieli z naszej szkoły - Moniki Szymańskiej
i Beaty Kaszewskiej. O dzieciach i dla
dzieci mówili ministrowie, rzecznicy
praw, lekarze, prawnicy. Specjalne listy
wystosowali Małżonka Prezydenta RP
Maria Kaczyńska oraz Marszałek Sejmu
RP Bronisław Komorowski. Z wielkim
entuzjazmem zgromadzeni przyjęli wystąpienie Doroty Zawadzkiej - znanej,
jako najskuteczniejsza w Polsce niania.
Zebrani wysłuchali również koncertu
Zespołu Dziecięcego „SERDUSZKA”
ze Świdnicy, który przygotował specjalny
repertuar dotyczący praw dziecka.
„Dzieci zaczęły być słuchane, mogą
się wypowiedzieć w sprawach ich
dotyczących. To jest 20 lat wdrażania
dobrych inicjatyw na rzecz dzieci i 20
lat promowania praw dziecka” - podsumował konferencję w swoim wystąpieniu Marek Michalak - Rzecznik Praw
Dziecka.
W takim dniu, w naszej szkole, sami
zainteresowani - dzieci, po raz kolejny
mówiły o swoich prawach. W kilku
klasach odbyły się specjalne lekcje oraz
konkurs plastyczny. Uczniowie z grupy
teatralnej przygotowali kilkuminutowy
film - ukazujący prawa najmłodszych
oczami dziecka. Grupa dzieci z Klubu
UNESCO opracowała scenariusz audycji radiowej, która wyemitowana została w Radiu Zachód. Jeden z uczniów
wcielił się w postać Króla Maciusia
Pierwszego i odczytał wszystkim
klasom MANIFEST DO WSZYST-

KICH DZIECI ŚWIATA.
Punktem kulminacyjnym
był krótki apel, podczas
którego gospodarze wyrecytowali wiersz „Krzyknij
NIE!”. Wspaniale wybrzmiała też piosenka,
„Chociaż mało mamy lat”.
Było pięknie i bajecznie,
gdyż wszystkie klasy przyniosły kolorowe baloniki,
na których napisały swoje
marzenia.
Mamy nadzieje, że kiedy ucichną uroczystości
i zgasną flesze, o prawach dzieci nie zapomną ich najbliżsi - rodzice, opiekunowie,
nauczyciele.
25 listopada Dzień Pluszowego Misia
„Wszyscy zrozumieli dziś - każdemu
potrzebny jest miś”
Dzisiaj nikt nie wstydził się przynieść
do szkoły ukochanego misia. Na wystawie

wierszyki, pląsy, filmy. Przez chwilę nawet poczuliśmy się jak one - zajadaliśmy
słodziutki miodek.
To miłe, że miś, któremu powierzamy
nasze radości, smutki i złości ma swoje
święto.
„Czary mary wosku lanie
- co ma stać się niech się stanie”
Z utęsknieniem czekaliśmy na dzień
andrzejek, pełen wróżb i magicznej atmosfery. Jak nakazuje staropolska tradycja postanowiliśmy przepowiedzieć przyszłość. Wróżyliśmy z kart, liczb, gwiazd
i oczywiście z wosku. Wypowiadane
przez nas zaklęcie ma sprawić, aby spełniły się tylko najlepsze przepowiednie.
Słodki poczęstunek sprawił, że ten
dzień był naprawdę magiczny.
I kto powiedział, że jesień jest smutna,
że ma kolor szarego płótna...?
Beata Kaszewska

wszystkie prezentowały się znakomicie
- największy miał prawie 2 metry, a najmniejszy zaledwie kilka centymetrów.
Wszystkie jednak dla właściciela są po
prostu najukochańsze i bardzo cenne.
Poznaliśmy historię pluszaka, który liczy sobie już
107 lat i przypomnieliśmy
sobie znane misie. Wszystkie zadania były łatwe,
bo poświęcone miśkom.
Świetnie bawiliśmy się rozwiązując zagadki, dzielnie
walczyliśmy w konkursie
wiedzy o prawdziwych
niedźwiedziach. O misiach
było wszystko; piosenki,

PS.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim czytelnikom
życzymy rodzinnej i magicznej atmosfery
przy świątecznym stole, a Nowy Rok niech
przyniesie tylko dobre chwile.
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Smutny listopad?

Ale nie w PSP w Leśniowie Wielkim
Listopad wcale nie musi być miesiącem smutnym, depresyjnym. To zazwyczaj
miesiąc, który nie zachęca do spacerów, ale może wyzwalać szereg inicjatyw.
Te, wprowadzone w życie, potrafią uatrakcyjnić krótkie, zapowiadające nadchodzącą zimę, dni.
Teza ta doskonale sprawdza się com własne umiejętności i są przez nich
w Szkole Podstawowej im. K. Ma- serdecznie oklaskiwani.
kuszyńskiego w Leśniowie Wielkim.
Nasi uczniowie mogą pochwalić się
Szkoła konsekwentnie realizuje ustalo- osiągnięciami sportowymi. Prowadzona
ny na początku roku kalendarz imprez. przez p. Anetę Żuk, nauczycielkę wychoJako instytucja wychowawcza stara się, wania fizycznego, drużyna dziewcząt z Leaby nie zabrakło wydarzeń poważnych, śniowa zajęła I miejsce w gminnym turnieju
zmuszających do refleksji, ale także unihokeja. Debel chłopców - Bartek Wojtak potrzebnych dzieciom zabaw. Przy- taszewski z kl. VI i Mateusz Dragon z kl. V
gotowując uczniów do kultywowania uplasowali się na II miejscu turnieju tenisa
narodowych tradycji, szczególną rangę stołowego. Patrycja Marczak i Patrycja
nadajemy Świętu Niepodległości. Nie Gwizdek z kl. VI, finalistki powiatowych
możemy dopuścić, aby trud wielu po- biegów przełajowych uczestniczyły w wokoleń Polaków i ich poświęcenie, które jewódzkim finale w Łęknicy.
doprowadziło do odzyskania naszej
W listopadzie szkoła wdrożyła projekt
ojczyzny, odeszło w niepamięć. Tej uro- przygotowany przez nauczycielkę języka
czystości nadaliśmy poważny charakter, polskiego, A. Batóg. Jest to ogólnoszprzygotowując inscenizację muzycz- kolne dyktando, w którym biorą udział
no-poetycką z elementami historii pod uczniowie klas IV- VI oraz nauczyciele.
kierunkiem p. D. Rabiko i p. A. Batóg. W każdym miesiącu sprawdzane jest
Uczniowie klasy IV, V i VI dzieje od- opanowanie jednej reguły ortograficznej.
zyskiwania niepodległości przedstawili Podsumowanie w formie turnieju odbęnajpierw swoim kolegom na uroczystym dzie się w maju. Zwycięzcą dyktanda
apelu, a potem swoim rodzicom. Dzieci, obejmującego pisownię wyrazów z rz,
mimo tremy, chętnie prezentują rodzi- ż został Mateusz Dragon z klasy V.

Podziękowanie

dla Pana Jana Majkuta i Pana Kazimierza Ruszla
za naprawę i pomalowanie ławek dla dzieci na Św. Mikołaja
na placu zabaw w nietkowskim parku.

VII Turniej w Piłce Siatkowej
W dniach 16 - 17 stycznia 2010 Samorząd Mieszkańców Miasta
i kierownictwo Hali Sportowej Lubuszanka organizują tradycyjny
już VII Turniej w piłce siatkowej o puchar przewodniczącego SMM
Czerwieńsk.
Rozpoczęcie turnieju odbędzie się 16 stycznia o godzinie 9:00.
Drużyny można zgłaszać do dnia 14 stycznia 2010 pod numerem
telefonu:
Hala Sportowa Lubuszanka - (0-68) 3219019
Tadeusz Skowroński - (0-68) 4549085
Zygmunt Świniarek - (0-68) 3278197
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Trzeba podkreślić, ze wspaniale spisali
się nauczyciele - nie robią błędów ortograficznych! Mamy nadzieję, że dzięki
tym dyktandom, do których trzeba się
przygotować i elementowi rywalizacji
świadomość poprawności ortograficznej
wśród naszych uczniów będzie rosła.
Koniec miesiąca, to tradycyjnie andrzejki. Tegoroczne zostały przygotowane
przez p. E. Ryżlewicz i świetlicę. Na
poszczególnym stanowiskach można było
sobie powróżyć, a w konkursie dotyczącym patrona uroczystości wygrać słodkie
nagrody. Przez popołudnie andrzejkowe
swoje koleżanki i kolegów prowadziła
wróżka Roksana.
Dzięki zabiegom dyrektor szkoły,
p. M. Stolińskiej, szkołą coraz mocniej
wrasta w środowisko, oferując zajęcia popołudniowe dla dzieci i dorosłych, prowadzone przez profesjonalnych instruktorów.
I tak dzieci dwa razy w tygodniu pod okiem
instruktora poznają tajniki tańca nowoczesnego. Dzięki temu poprawiają swoją
postawę, poczucie rytmu, grację i elegancję
w poruszaniu się, ale także samodyscyplinę, dokładność i tak naturalną potrzebę
ruchu. Ich mamy, a także wszystkie chętne
panie uczestniczą w zajęciach aerobiku,
prowadzonych również dwa razy w tygodniu, poprawiając swoją kondycję.
Tak więc listopad w Leśniowie Wielkim jest miesiącem, w którym nie ma
miejsca na nudę, ponieważ… wiele się
tu dzieje.
A. Batóg

Otrzęsiny pierwszaków
W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku odbyła się cykliczna, coroczna impreza, która ma wprowadzać w szkolne progi naszych nowych pierwszoklasistów.
Wieloletnia tradycja otrzęsin na wesoło
to element przeciwdziałania wszelkim, nawet najmniejszym objawom „fali”, na którą
w naszej szkole nie ma miejsca. Chrzest
„kociaków” czy „prosiaczków” albo „kijanek”, obcinanie im „ogonków” to oczywiście
wesoła zabawa, podczas której starsi koledzy
wprowadzają w arkana szkolnego życia
młodszych „braci w nauce”, swych przyszłych następców. Rytuał musi się odbyć;
w tym roku co prawda nieco z opóźnieniem,
ale za to radośnie i z humorem.
19 listopada - „Diabelski Chrzest”
i możliwość wstąpienia do „piekiełka”

naszego Gimnazjum. Wzięli w nim udział
wszyscy uczniowie klas pierwszych wraz
ze swymi wychowawcami. Ciekawe, zabawne konkurencje odbywały się pod czujnymi spojrzeniami „szkolnej starszyzny”:
namaluj diabelski pojazd; quiz - czy znasz
naszą szkołę?; diabelskie: makijaż, konkurencje sportowe, tańce; zjedz diabelską
potrawę. Wielkie emocje - tekst ułożony
przez klasę rapuje wychowawca. Diabły
naczelne: Karolina Nahorska i Daniel
Kokowicz wraz ze swymi diablętami
(pomocnikami z Samorządu Szkolnego)
sprawnie prowadzą młode „diablęta” przez
meandry inicjacji.
Pierwszoklasiści (i ich nauczyciele też)
zaliczyli próby „na szóstki” i stali się w pełni
godnymi miana „Gimnazjalisty”. Wszystkie
zadania zostały przygotowane przez szkolnych samorządowców i ich opiekunów:
Waldemara Dwornickiego oraz Grzegorza
Pukackiego i zapewniły zebranym w gościnnej hali sportowej „Lubuszanka” wiele
miłych i radosnych przeżyć. Brawo!
D. G.

Wędkarze po sezonie
We wrześniowym numerze „U nas” pisaliśmy o największym w okolicy kole
Wędkarskim PZW nr 1. Co się u nich zmieniło od tego czasu? Przede wszystkim
przybywa nam członków, zauważa prezes Waldemar Bernacki.
Wędkarze łowią sobie dalej, ale
zawodów już nie organizujemy. Za to
przygotowujemy się do zebrania sprawozdawczego (wstępnie planujemy na
przełomie stycznia i lutego), dopinamy
nasz budżet i myślimy o organizacji imprez w nowym roku. Będzie to około 10
zawodów nie tylko dla członków Koła,
począwszy od kwietnia - tu najważniejsze
jest jak najwcześniejsze zarezerwowanie
wód - bo przyjeżdżają do nas nawet poznaniacy i wrocławianie.
Co z planowanymi od września imprezami? Wędkarze nie będą mile wspominać
Mistrzostw Okręgu (26 IX w Krośnie
Odrzańskim). Dostali tam drużynowo baty
i będą szukać rewanżu w przyszłorocznej
edycji zawodów. Za to zaplanowane Zakończenie Sezonu (27 IX w Nietkowie)
i Zawody Spinningowe (18 X na Starej
Odrze) zostały przeprowadzone.
Bal Wędkarza odbył się w ustalonym
terminie (17 X w Domu Kultury), niestety

nie za bardzo dopisali na nim sami zainteresowani. W imprezie zaplanowanej na 40
par uczestniczyło ich 32, z czego samych
wędkarzy była połowa... Jednak kto był,
nie żałuje. Zabawa przy muzyce orkiestry
była przednia i na poziomie. Organizatorzy liczą na to, że w przyszłym roku, tak
jak w latach ubiegłych, będzie lepiej...
Powołanie Społecznej Straży Rybackiej, mimo chętnych do pracy członków
Koła, na razie odwleka się w czasie. Stosowne decyzje muszą zapaść w Zarządzie
Okręgu i trzeba na nie jeszcze poczekać.
Zbliżają się święta, a o karpia w Odrze
będzie bardzo trudno. Po prostu przy tej
pogodzie nie żeruje i trzeba się wybrać na
stawy lub do marketów. Jeśli nie kupimy
żywej, to świeżą rybę można poznać
po czerwonych skrzelach... Przy okazji
spytałem prezesa Bernackiego o jakiś
tajny przepis na rybkę. I pech, bo go nie
ma. Karp ma być po prostu usmażony na
oleju i tyle.

Biorą teraz okonie - prezes pokazuje mi zdjęcie - w godzinę złowiłem
30 sztuk! Ma jedno z najlepszych mięs
wśród słodkowodnych ryb. Wędkarze
muszą jednak pamiętać o okresach
ochronnych, bo różne ryby mają je
w różnych terminach, o wymiarach nie
wspominając. O szczupaku na przykład
do maja trzeba zapomnieć. Za to poznałem ostatnio smak morskich wypraw
wędkarskich na przykład na dorsze.
Obiecuje podzielić się swoimi wrażeniami z czytelnikami „U nas”.
Koło prowadzi swoje całoroczne
grand prix. Według jeszcze nieoficjalnej
klasyfikacji seniorów, pierwsze miejsce
zajmie Rafał Huszcza, drugie Jarosław
Warszawski a trzecie Waldemar Bernacki.
Od nowego roku ma ruszyć strona
internetowa czerwieńskiego Koła nr 1.
Jej redagowaniem zajmie się sympatyk
wędkarzy Piotr Władykowski.
Korzystając z okazji, Zarząd Koła
dziękuje szerokiemu gronu swoich
członków za pracę i zaangażowanie na
rzecz koła i życzy wielu wielkich brań
w Nowym Roku!
D. Grześkowiak
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Cudze chwalicie...
...swego nie znacie. Takie hasło przyświeca członkom Szkolnego Kółka Turystycznego, które już ponad rok działa w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku.
Głównym celem działalności kółka jest
popularyzowanie różnych rodzajów turystyki jako aktywnych form wypoczynku.
To poszukiwanie przygód, odkrywanie
urokliwych zakątków, bogactwa przyrody, ciekawych zabytków. W ten sposób,
w dobie wszechobecnego internetu, można
u bardzo młodego człowieka kształcić wiele umiejętności, choćby współpracy w grupie, czytania mapy, rozumienia znaków
turystycznych a przede wszystkim uczyć
wrażliwości na otaczające nas piękno.
I trzeba to piękno zobaczyć na własne oczy,
dotknąć; tego nie da się w pełni odczuć
poprzez ekran komputera.
19 listopada opiekun kółka Hanna
Borowczyk zabrała 25-cio osobową
grupę na wycieczkę do... Zielonej Góry.
Nudny i nieciekawy spacer? Znamy ją
jak własną kieszeń? To taki duży market,
bo jeździmy tam przede wszystkim po
zakupy? Nic podobnego.
Często przechodzimy obojętnie obok
miejsc, które tak naprawdę są ciekawe,
obfitują w historię i legendy. Jednak
uczniowie z wycieczki byli bardzo zadowoleni. Okazali się wielce zainteresowani
i nie mieli czasu na „wyskoki”. Postarała
się o to przewodnik Grażyna Kulczycka
(członek „Przewodnika Lubuskiego”),
która profesjonalnie umiała skierować
uwagę trudnego, bo bardzo młodego
i z natury niecierpliwego, słuchacza we
właściwe strony.
Cóż zatem zobaczyliśmy interesującego? Zaczęliśmy od konkatedry pod
wezwaniem św. Jadwigi (II połowa XIII
w.; jej fundator, książę Konrad I Głogowski jest tu pochowany) i kościoła
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pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej (1746 - 1748, dawny zbór
protestancki). Obie świątynie są cały
czas otwarte, odrestaurowane i naprawdę
godne zobaczenia. Tak jak i cały układ architektoniczny zielonogórskiej starówki,
której zabudowa z XIX i początku XX w.
została wpisana do rejestru zabytków. To
pod nią płynie „Złota Łącza”, którą u nas,
w Czerwieńsku, ze względu na jej przeszłość nazywamy „Smródką”. Tu znajdują
się fragmenty murów miejskich (obok

- budynek Kurii Biskupiej), tu stoi ratusz
(1590) i XV-wieczna Wieża Łazienna,
zwana „Głodową” (1487).
Interesujące są też pomniki przyrody
- bluszcz przy ulicy Drzewnej i 800 letni cis przy ulicy Kopernika. To cenne
drewno (wyrabiano z niego łuki) wziął
pod ochronę specjalnym dekretem król
Władysław Jagiełło już w 1423 roku.
Spotkaliśmy też „surmię” (ulica Ciesielska), która nie jest pod ochroną, ale
jej nasiona w kształcie fasoli wszyscy
zbierali na pamiątkę.
Na koniec wycieczki - zwiedzamy Palmiarnię. Tu przy słodkim deserze można
było przypomnieć sobie różne zasłyszane
ciekawostki - o ufundowanym przez potomków „naszych” Rothenburgów witrażu
w konkatedrze czy o różnych figurach na
kamieniczkach, które (kiedyś) niepiśmiennym mieszkańcom miasta i okolic oraz
przyjezdnym miały ułatwiać orientację.
W Zielonej Górze jest wiele miejsc,
które warto zobaczyć. Żartobliwie - choćby ogród miejskiego kata i na poważnie przykładowo pomnik Kazimierza Lisowskiego. Myślę, że ta ciekawa, interesująca
wycieczka pomoże uczniom pozytywnie
kojarzyć stolicę naszego regionu.
Dorota Grześkowiak

Innowacyjna gmina
Dnia 18 listopada 2009 r. odbyło się seminarium nt.: „Innowacje bliżej nas”
organizowane przez Fundację Innowacji i Rozwoju pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, na którym ogłoszono wyniki regionalnej edycji
konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji”.
Konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji - podkategorii - gmina miejsko - wiejska
2009” jest przedsięwzięciem o zasięgu ogól- i zakwalifikowała się do udziału w edycji
nokrajowym i ma charakter otwarty. Uczest- ogólnopolskiej.
K.W.
nikami są przedsiębiorcy, gminy, organizacje
pozarządowe, uczestnicy indywidualni oraz
banki spółdzielcze. Celem konkursu jest
promocja idei innowacji w społeczeństwie
oraz w gospodarce poprzez kreowanie,
identyfikowanie oraz promowanie nowych
oraz istniejących przedsięwzięć o charakterze
innowacyjnym oraz rozwojowym w różnych
obszarach i segmentach życia gospodarczego
i społecznego.
Uczestnictwo w konkursie polegało na
przedstawieniu inwestycji podjętych przez
Gminę w rozwój infrastruktury, zrealizowanych po 01.01.2006 r., finansowanych
zarówno ze środków własnych samorządu,
jak również współfinansowanych ze środków zewnętrznych, głównie unijnych.
Aktywne działanie władz samorządowych Gminy, spowodowało, że
Gmina Czerwieńsk zdobyła tytuł „Innowacyjna Gmina” w kategorii - Gminy,

Przedszkolaki z Czerwieńska pokazały w listopadzie, że choć wzrostem są o wiele
mniejsi od rodziców to potrafią zachować się równie poważnie jak dorośli. Z okazji
Święta Niepodległości, odważnie jak żołnierze, złożyły kwiaty przy pomniku
w Czerwieńsku. Ich wiedza na temat Polski znów „urosła” tak jak one same.
Małe istotki z przedszkola pokazały też
jak wielkie mają serducha. Bez większego
namawiania zechciały pomóc suczce,
która jakiś czas temu często podchodziła
pod drzwi przedszkolnej kuchni, gdzie
zawsze spotykała się z gościnnością pań
kucharek. Od jakiegoś czasu piesek jest
w schronisku w Zielonej Górze. Nadal nie
znalazł swojego domu, więc przedszkolaki postanowiły mu pomóc włączając
się do ogólnopolskiej akcji „Podpisz pieska”. Pierwsze kroki zostały już podjęte.
Dzieci z najstarszej grupy nadały mu imię
„Kokoska”, a następnie wszystkie przedszkolaki mogły przynosić żywność i koce
dla naszej pupilki. 2 grudnia najstarsze
grupy dzieci osobiście zawiozły dary do
schroniska w Zielonej Górze gdzie mogły
zobaczyć różne rasy psów czekających na

przyjazny dom. Podziwiamy pracę osób
pracujących w schronisku i dziękujemy
za życzliwość i możliwość pogłaskania
małych szczeniaczków co wywołało
ogromną radość dzieci. Dziękujemy też
wszystkim rodzicom i ich pociechom za
wsparcie dla Kokoski. Dzięki tym prezentom początek zimnych dni z pewnością
będzie dla suczki o wiele przyjemniejszy.
Jednak, aby nie było zbyt poważnie, na
koniec listopada wszystkie przedszkolaki
wesoło bawiły się w swoich grupach wróżąc sobie przyszłość z okazji Andrzejek.
Teraz każdy czeka czy przyjdzie do przedszkola Mikołaj i doceni wielkie serducha
małych ludzi.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim

Listy do redakcji
PODZIĘKOWANIE
Panu europosłowi Arturowi Zasadzie,
serdeczne i gorące podziękowania za zorganizowanie i zaproszenie na wycieczkę
do Brukseli i Europarlamentu składają
wdzięczni mieszkańcy Nietkowa wraz
z Radnymi.

Wyrazy wdzięczności składamy również
Pani Annie Urbaniak, z biura europosła,
za ogromną pomoc w przygotowaniach
i dopilnowanie, aby wszystko była na „medal”, oraz Pani Marii Miłuch za pamięć
o Nietkowie, pomoc w przygotowaniach
oraz opiekę w trakcie wycieczki.
Kozłowski Piotr

wielkich serc otwartych na każdego,
umiejętności dzielenia się radością nie
tylko przy opłatku i miłości otwierającej
wszystkie drzwi.
B. C.

Wolontariusze
na święta
Wszyscy żyjemy w atmosferze
oczekiwania na Święta Bożego
Narodzenia. Oprócz duchowego
przygotowania atakują nas reklamy
telewizyjne i witryny sklepowe.
W czerwieńskim Gimnazjum wolontariusze mają pełne ręce pracy. Grudzień
jest dla nas bardzo pracowitym okresem.
Właśnie rozpoczęliśmy akcję zbierania
darów świątecznych dla najbardziej
potrzebujących. W sobotę, 12 grudnia,
młodzież kwestowała w Biedronce na
rzecz potrzebujących rodzin. Jest to akcja
z cyklu „Rodzina Rodzinie”. Jak co roku
odwiedzimy z życzeniami świątecznymi
emerytowanych pracowników szkoły oraz
pomożemy w organizacji Wigilii dla osób
samotnych.
Nie zapomnieliśmy też o światowych Dniach Wolontariatu. Oprócz
wystawy w holu szkoły proponujemy
wolontariuszom akcję „Pierwsza pomoc ratuje życie”. Szkolenie odbędą
członkowie naszego koła wolontariatu. Jest to ważna akcja. Korzystając
z okazji, pragniemy złożyć wszystkim
mieszkańcom gminy i czytelnikom
miesięcznika „U NAS” moc gorących
świątecznych życzeń.
Agnieszka Kostrzewa
nr 209 • 12.2009
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Z nietkowickiej parafii
W dniu szóstego grudnia uroczystością poświęcenia nowo wybudowanej kapliczki
poświęconej Matce Boskiej na której oprócz licznie zgromadzonych wiernych naszej
parafii uczestniczył burmistrz Piotr Iwanus i przewodniczący Rady Leszek Jędras,
zwieńczyliśmy kolejny rok prowadzonych prac na rzecz naszej świątyni.
W ostatnim artykule poświęconym historii naszej pracy na rzecz nietkowickiego
kościoła z września ubiegłego roku pisałem
o planach na kolejny rok. Zamierzenia były
ambitne i w dużej części dzięki ofiarności
wiernych zrealizowane. W miesiącach letnio jesiennych został zakończony remont
dwóch zachrystii. Rysiu Czemarmazowicz
wykonał tynkowanie ubytków w ścianach,
szpachlowanie i ich malowanie, położył
brakujące płytki podłogowe i cokoliki,
pomalował parapety, wyczyścił pomalował
i obrobił murarsko drzwi. Prace te objęły
powierzchnię ok. 100 m2 a koszt łącznie
z zakupionym materiałem (gips, farba, tynk,
nowe włączniki) wyniósł 3121 zł. W ubiegłym roku, jak pamiętają czytelnicy naszej
gazetki, grupa artystów pod kierunkiem
Romana Choinki pomalowała wizerunkami czterech aniołów prezbiterium naszej
świątyni i umówiła się na kolejną pracę
w tym roku, wykonanie
dwóch malowideł ściennych w bocznych wnękach.
Termin wykonania tych prac
został wstępnie ustalony na
wrzesień, a przygotowaniem ścian pod malowidła
zajął się budowlaniec Rafał
z Nietkowic, polegały one
na dwukrotnym szpachlowaniu, siatkowaniu i gruntowaniu podłoża, a koszt
tych prac łącznie z zakupionym materiałem
wyniósł 768 zł. Ściany pod malowidła
zostały przygotowane, na pozostawione
rusztowania mogli wchodzić artyści i wykonywać swoje dzieło. Dwoje studentów
akademii sztuk pięknych z Gdańska pod
kierunkiem artysty plastyka pana Romana
przystąpiło do wykonania dwóch scen
o wymiarach 700 na 180 cm. Wnękę lewą
po kilku dniach pracy wypełnił wizerunek
Zwiastowania NMP, a w prawej ukazała
się scena Zmartwychwstania Pana Jezusa,
efekt pracy był zachwycający. Malowidła
zostały wykonane farbami kazeinowymi
według ich własnych projektów. Koszt
wykonania malunków łącznie z własnym
materiałem wyniósł 8000 zł. Najgorszy
do przełknięcia był ten koszt, ale umowa jest umową i została wypełniona. Po
rozebraniu rusztowań ukazał się w całej
okazałości piękny tryptyk: zwiastowanie,
ukrzyżowanie i zmartwychwstanie, który
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ozdabia ściany frontowe prezbiterium,
kościół nabrał blasku i uroku, goście którzy
pamiętają wygląd wnętrza świątyni z przed
malowania nie poznają jej. To trzeba zobaczyć na własne oczy - zapraszamy.
Sierpień to miesiąc w którym rozpoczęliśmy nasz największy projekt
budowlany związany z przygotowaniem
groty - kapliczki dla figury Matki Boskiej,
której dawne miejsce w kościele zajął
malunek Zwiastowania NMP. Dzięki
pomocy p. Zenka Lewandowskiego
zakupiliśmy z okolic Bolesławca kamień
- piaskowiec w ilości około 8 ton, który
przyjechał do Nietkowic samochodem
ciężarowym, po ręcznym złożeniu go
u ścian świątyni i ustaleniu z proboszczem
Andrzejem miejsca usytuowania kapliczki przystąpiliśmy do prac. Pierwszy etap
to podkrzesanie dębu, w obrysie jego
korony miała być posadowiona kapliczka,
był mały problem z powodu jego wielkości, ale
dzięki pomocy jednostki
straży pożarnej z Sulechowa, która użyczyła
samochodu z podnośnikiem został rozwiązany.
Lipcowa sobota została
poświęcona na usunięciu
kilku akcyjek, sosenek
i zakrzaczenia wokół
ogrodzenia oraz na usunięciu z kosza podnośnika rozłożystych
gałęzi dębowych. Pracy nie brakowało
dla kilkunastu osób, a w roli pracowników
wysokościowych sprawdzili się nasi alpiniści Kaziu Czemarmazowicz i Mateusz
Harber. Cięte gałęzie leciały z wysokości
i trzeba było dużej ostrożności, by praca
przebiegła bezpiecznie. Kilka przyczep
gałęzi i chrustu zostało wywiezionych na
kompostownik, a obcięte konary zabezpieczone farbą przed infekcją grzybową.
Kolejnym etapem prac było wykonanie
wykopu pod grotę i wykopanie połączenia
z kościołem w celu doprowadzenia kabla
elektrycznego pod przyszłe oświetlenie
figury, uczestnikami tych prac była nasza
strażacka młodzież. Wykonaniem zbrojenia pod przyszłą kapliczkę zajął się nasz
szeryf Wiesiu Szymczak i po jej wykonaniu w kolejną sobotę przystąpiliśmy
do wylewania ławy przyszłej budowy.
Po wykonaniu tych prac nastał okres wy-

czekiwania, okres poszukiwań projektów
kapliczki, poszukiwań wykonawcy, zastanawiania się nad kształtem wielkością
i innymi detalami przyszłej groty. Głównymi architektami i wykonawcami prac
murarskich zostali z własnego wyboru
i przy ogólnym zadowoleniu wszystkich
zaangażowanych w ten projekt Panowie
Wiesiu i Rajmund Szymczakowie.
Praca ruszyła z kopyta. Dzień po dniu
rosła budowa, ciężka i bardzo żmudna,
a wręcz aptekarska dokładność polegająca na docinaniu każdej bryły piaskowca
i dopasowywanie jej do przyszłego
kształtu kapliczki posuwała ją powoli do
przodu. Efekt prac, przy których pomagał
(przynieś piaskowiec, wodę, zanieś, pozamiataj po zakończonej pracy) p. Józek
Harber i piszący te słowa był widoczny
z każdym dniem. Po kilkunastu dniach
pracy, oszkleniu ozdobnym szkłem metalowych ram i zakończeniu zwieńczenia
groty piaskowym krzyżem, wykonaniu
punktowego oświetlenia wnętrza groty,
które zapala się automatycznie o zmroku, i pokryciu kamienia impregnatem
przeciwgrzybowym, ukazał się w całej
okazałości widok groty. Do całkowitego zakończenia wszystkich prac przy
kapliczce pozostało wykonanie dwóch
ławek i wazonów na kwiaty też z piaskowca, umycie i odmalowanie figury Matki
Boskiej, wybudowanie marmurowego

klęcznika dla największych grzeszników
oraz wykonanie z odpadów marmurowych posadzki wokół groty te wszystkie
prace zakończyły zadanie. Efekt proszę
przyjechać i zobaczyć, wszyscy nam
zazdroszczą, w tym miejscu chciałbym
w imieniu proboszcza Andrzeja i swoim
podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pięknego obiektu
przede - wszystkim Panom Wiesiowi
i Rajmundowi Szymczakom - głównym
projektantom, wykonawcą groty, ławek,
wazonów, marmurowej posadzki i metalowych ram. Na słowa podziękowania
zasłużyli również panowie: Józef Harber,
Kazimierz i Marek Czemarmazowicz,
Roman i Paweł Olszewski, Mateusz
i Robert Harber, Paweł i Mariusz Burny,
Piotr Cierpicki, Kamil Wojciechowski,
Jakub Wolski, Damian Wolski. Koszt
materiałów i przywiezienia piaskowca
zamknął się kwotą 2103 zł, 1000 zł przekazane przez OSP w Nietkowicach to zakup
materiałów budowlanych (żwir, cement,
biały cement, ozdobne szkło, sterownik
oświetlenia i oświetlenie) - wielkie podziękowanie za ten dar, na Was zawsze
można liczyć.

Podświetlona kapliczka czekała tylko
na poświęcenie i oficjalne oddanie jej do
sprawowania religijnego kultu, nastąpiło
to szóstego grudnia wśród adwentowych
dekoracji i komunijnych dzieci, które w tą
niedzielę poświęciły medaliki. Po przykościelnych uroczystościach, zaproszeni
goście, proboszcz, wykonawcy prac i rada
parafialna udali się do remizy na uroczysty obiad przygotowany przez Panią Marysię (wielkie podziękowanie za włożony
trud w zaspokojenie podniebienia - bardzo
wszystkim smakowało), a ufundowany
przez OSP w Nietkowicach.
Kolejny rok naszej pracy na rzecz
upiększania naszego parafialnego kościoła minął, prac do wykonania pozostało jeszcze dużo (ogrodzenie, spięcie,
ogrzewanie) ale dzięki wspólnemu
zaangażowaniu wszystkich mieszkańców w nadchodzącym roku wykonamy
następne zadanie. Korzystając z okazji
w związku ze zbliżającymi się świętami
Narodzenia Pańskiego i Nowym rokiem
wszystkim mieszkańcom naszej Gminy,
a szczególnie mieszkańcom Zaodrza życzę wszelkiej pomyślności i zdrowia.
Damian Wolski

Ks. Dariusz Glama

- w publikacji „Who is Who w Polsce”!
Ksiądz Dariusz Glama jest proboszczem leśniowskiej parafii od 1996 roku. Uczy
religii w PSP w Leśniowie Wielkim. Wcześniej był wikariuszem w Strzelcach Krajeńskich, Żaganiu, Witnicy i Sulęcinie, a proboszczem w Kołczynie.
Do leśniowskiej parafii należą cztery zabytkowe kościoły. W każdym
z nich, dzięki staraniom
księdza proboszcza, wykonano wiele prac remontowych i konserwatorskich. Wszystkie odbywają się pod nadzorem
konserwatora zabytków.
W 2006r. przeprowadzone zostały prace
remontowo-konserwatorskie kaplicy grobowej w Leśniowie.
Wcześniej pomalowano kościół parafialny i wymieniono dach. Wykonano
również elewację świątyni i oświetlono
ją z zewnątrz. W Częstochowie dokonano
konserwacji Tryptyku Mistrza z Gościeszowic, który wrócił do kościoła dopiero
po odwilgoceniu budynku.
W drewnianym kościele w Trzebulach
(z 1670 r.) wykonano całkowitą konserwację drewna i wymieniono dach.

W kościele w Łagowie (z 1698 r.) wymieniono dach, pomalowano
kościół, odrestaurowano
herby fundatorów na sklepieniu nawy. W najlepiej
zachowanym kościele
w Drzonowie wykonano
prace malarskie i wymieniono instalację elektryczną - w planach jest
remont dachu. W trzech
kościołach wymieniono
ławki. Prace te zostały wykonane częściowo ze środków własnych parafii,
ale również dzięki pomocy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, urzędów
gminy w Czerwieńsku i Dąbiu oraz
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
W swych działaniach proboszcz
Glama może liczyć, jak sam mówi, na
wsparcie parafian. Przy każdym kościele
działa rada kościelna, która nadzoruje

Kronika parafialna
parafii św. Wojciecha
w Czerwieńsku
listopad 2009 r.

Kancelaria parafialna czynna:
sobota 800 - 900

CHRZTY
1. Patryk Aleksander KOZŁOWSKI
- Czerwieńsk
2. Patrycja Anna ZIELIŃSKA - Czerwieńsk
3. Szymon Jan MŁODUCHOWSKI
- Nietków

POGRZEBY
1. Czesław JUNCEWICZ - Nietków
2. Stanisław ZABOKLICKI - Wysokie
3. Marian WARSZAWSKI - Nietków
4. Leszek Andrzej WOLNIAK
- Czerwieńsk
to, co dzieje się w świątyni. Działalność
duszpasterska księdza Darka jest, przez
wielość kościołów, dość utrudniona.
Wierni mają jednak wiele możliwości uczestnictwa w życiu parafii:
w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży,
Parafialnym Zespole Caritas, Akcji Katolickiej i kółkach różańcowych. Dzieci po
I Komunii wyjeżdżają na pielgrzymkę
do Rokitna. Inni wierni mogą brać udział
w pielgrzymkowych wyjazdach poza
diecezję dwa razy w roku.
Działalność księdza proboszcza na
rzecz swojej parafii zasługuje na wielkie
uznanie. Od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ks. mgr Dariusz Glama
otrzymał tytuł „Conservator Ecclesiae”
za szczególny wkład w ochronę zabytkowych kościołów. W 2008 roku odebrał
złotą odznakę „Za opiekę nad zabytkami”
przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W listopadzie tego roku został wpisany do encyklopedii „Who is Who w Polsce”. Leksykon ten zawiera zbiór biografii
osobistości ze wszystkich dziedzin życia
publicznego: nauki, kultury i sztuki, gospodarki i polityki.
Serdecznie gratulujemy, życząc wytrwałości w dalszej działalności na rzecz
ochrony narodowego dorobku kulturalnego oraz satysfakcji z codziennej pracy
duszpasterskiej.
Dorota Rabiko
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Przekroczyć Pireneje
„To nie droga jest trudnością... To trudności są drogą...”
Camino de Santiago to szlak, którym od wieków podążają pielgrzymi
do grobu św Jakuba Starszego. Droga
wymaga wielkiej odwagi, poświęcenia,
uporu i tak po prostu dobrej kondycji.
Postanowiliśmy przejechać ten szlak
na rowerach. Tam jeszcze nas nie było.
Czy się uda? Czy damy radę? Wybieramy drogę francuską, która zaczyna się
w San Jean Pied de Pod, małej urokliwej
miejscowości u podnóża Pirenejów we

Lourdes

Francji, a kończy w Hiszpanii w Santiago
de Compostela. Po prawie rocznych przygotowaniach 29.09. 2009 podzieleni na
dwie grupy wyruszamy. Pierwsza grupa
jedzie samochodem załadowanym sprzętem, dzień później druga - samolotem,
aby spotkać się w Pau we Francji.
Pierwszy etap to przejazd do Lourdes, który pokonujemy już na rowerach.
Lourdes to przepiękne miasteczko
u podnóża gór, ale deszcz nie pozwala
nam w pełni podziwiać uroku i atmosfery
tego miejsca. Przy Grocie modlimy się
do Najświętszej Panienki o szczęśliwe

Msza w Pirenejach
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dotarcie do celu. Wzmocnieni duchowo pokonujemy Pireneje. Prawie nie
odzywając się do siebie, walczymy z
pierwszym podjazdem na przełęczy Roncesvalles. Przez chwilę rozglądamy się po
okolicy, to właśnie tutaj zginął Roland
podczas powrotu z wyprawy przeciwko
Saracenom. Przed nami już tylko 800
km. Czy się uda? Opuszczamy góry.
Zjazd i... nagle kolega szoruje po asfalcie
tuż obok koła samochodu ciężarowego.
Najświętsza Panienka
jednak czuwa. Skończyło
się „tylko” na otarciach
i potłuczeniu. Przez kilka
następnych dni jedziemy
przez pofałdowaną Nawarę, słynącą z wina La
Rioja i wysuszoną jak
piaski pustyni - Castylię.
Po drodze mijamy pielgrzymów podążających
samotnie lub w małych
grupkach. Pozdrawiamy
się wzajemnie: „Buen
Camino”.
Już od kilku dni towarzyszy nam słoneczna pogoda, temperatura w południe ok. 42°C. Mijamy kolejne miasta: Pampeluna, Burgos. Leon,
Astorga. Zwiedzamy wspaniałe zabytki
architektury sakralnej. Katedry w Burgos,
Leon przytłaczają swoją monumentalnością, koronkową fasadą, przepięknymi
ołtarzami i witrażami. Jednak w Astordze
pałac biskupi projektu Gaudiego budzi
mieszane uczucia. Przed nami widać
Góry Kantabryjskie. Czeka nas najtrudniejszy podjazd na Cruz de Ferro 1493
m n.p.m. Na tle błękitu nieba odcina się
potężny posąg pielgrzyma. Tam - kilka
fotek, rozmowa z wędrowcami i zjazd do
celtyckiej osady. Osada
jest zupełnie inna, ściany
budynków z miejscowego kamienia, dach, schody, balkony drewniane,
trochę powykrzywiane,
trochę zmurszałe. Czas
zatrzymał się tutaj dawno.
Galicja wita nas zielenią
drzew i traw. Portomarin
- do Santiago tylko ok.
100 km. Czujemy już cel

Roncesvalles

podróży. Mijamy coraz więcej pątników.
Trzynasty dzień podróży: kilka podjazdów i zjazdów - docieramy do Santiago.
Jesteśmy przed Katedrą. To właśnie
tutaj jest grób Apostoła. Wzruszenie
ściska gardła, ale co tu mówić, jesteśmy!
Dojechaliśmy!!! Jeszcze idziemy, jak
każe tradycja, objąć figurę św. Jakuba
znajdującą się w głównym ołtarzu. Dzień
później wszyscy idziemy na mszę. Kościół wypełniony do ostatniego miejsca.
Ledwo udaje się zająć miejsce na posadce
w nawie bocznej naprzeciwko ołtarza.

Pielgrzym z Brazylii

Zdrowych, pogodnych,
radosnych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz
szczęścia, życzliwości
i wszelkiej pomyślności
w 2010 Roku
mieszkańcom miasta i gminy
życzy
Samorząd Mieszkańców
Miasta Czerwieńsk

Alto de Poio

Patrzymy z dumą, jak przy głównym
ołtarzu ksiądz Adam koncelebruje mszę
wspólnie z innymi duchownymi różnych
narodowości. Dziękujemy Najświętszej
Panience za opiekę. Na zakończenie nabożeństwa zostaje opuszczona olbrzymia
srebrna kadzielnica, rozpalono węgliki
i sześciu mężczyzn wprawiło ją w ruch
wahadłowy. Rozpędzona szybuje nad
naszymi głowami, rozwiewając woń kadzidła. Błyskają flesze. Z zapartym tchem
patrzymy, jak na chwilę zatrzymuje się pod
kopułą, aby za chwilę być na przeciwległej
stronie sklepienia. Następny dzień, przed
nami już ostatni etap tej podróży - brzeg
Atlantyku. Idziemy do krypty grobowej,
gdzie znajdują się prochy św. Jakuba.
Ks. Adam koncelebruje mszę św. Na
zakończenie dotykamy pozłacanej urny.
Patrzę na kolegów i widzę, że nie tylko ja

Urna z prochami Apostoła

mam w oczach łzy. Ostatnie fotki. Docieramy na Przylądek Finisterra, prawdopodobnie najbardziej wysunięty na zachód
punkt kontynentalnej Europy.
Tam każdy w samotności wpatrzony w wody oceanu stara się
zapamiętać tę chwile, nasycić
widokiem oczy.

na brzegu maleńkiej zatoczki muszle
przegrzebka, symbolu pielgrzymów. I to
właściwie już koniec, czas do domu. Po-

Z wysokiego klifu widać
maleńkie kutry, jachty pod
żaglami. Tak... to dla takich
chwil warto było jechać setki kilometrów, przekraczać
Pireneje. Na rowerowych
licznikach 1058 km. Wieczorem wypite czerwone wino
potęguje radość z pokonania Spotkanie na placu katedralnym
trudności składających się na nasze wrót. Jeszcze w Santiago de Compostela
Camino. Zabieramy ze sobą znalezione spotykamy się z pielgrzymami z naszej
gminy. Ksiądz Paweł już z daleka nas
poznaje. Serdeczne uściski na placu przed
Sanktuarium. Oni dopiero zaczynają
swoją podróż, my zakończyliśmy. Do
zobaczenia w Czerwieńsku.
Wyprawa trwała od 29.08.2009 do
17.09.2009 a uczestniczyli w niej: Zygmunt Przybyła - znawca win hiszpańskich i nie tylko, Waldemar Polewski
- współorganizator, Ks. Adam Firak
- dobry duch wyprawy, Tadeusz Miczek
- ostoja spokoju, Wojciech Leszczyłowski - nasza encyklopedia, Zbigniew
Blandzi - organizator, kierownik wyprawy, Ola Polewska - zabezpieczenie
logistyczne, Paweł Bogacz - zabezpieczenie techniczne.
Z. B.

Santiago de Compostela

P.S
Serdeczne podziękowania za pomoc
w transporcie pp. J. i W. Wójtowiczom.
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kultury
SZCZYPTA

Mikołajki z mgok
6 grudnia obchodzone są Mikołajki. Zgodnie z tradycją w nocy z 5 na 6 grudnia
św. Mikołaj przynosi podarki dla wszystkich tych (dzieci i dorosłych), którzy byli
grzeczni w minionym roku.
Mikołajkowe prezenty są najczęściej pozostawiane pod poduszką lub
w wyczyszczonych bucikach, ale można
otrzymać je również osobiście. Tak też
było w naszym mieście. 6 grudnia na
ulicach Czerwieńska pomocnice Mikołaja

częstowały cukierkami przechodniów,
zapraszając na spotkanie z Mikołajem do
MGOK-u. O godz. 13 zebrała się całkiem
spora grupa dzieci z niecierpliwością
oczekujących na starszego pana w czerwonym kubraku, dzierżącego wielki wór
z prezentami. Ze względu na całkiem
niezimową pogodę sanie utknęły i Mikołajowi musieli pomóc nasi czerwieńscy
Strażacy. Przy głośnych okrzykach dzieci
zebranych przed Ośrodkiem Kultury zajechał Mikołaj ze swoimi pomocnikami.
Ciekawe konkursy, zagadki, nauka tańca
pingwinów to tylko niektóre z licznych

atrakcji, jakie zapewnili organizatorzy
uczestnikom zabawy mikołajkowej.
Wszyscy mali i duzi otrzymali łakocie
i prezenty od Mikołaja, który
zabrał też listy z prośbami i życzeniami na Święta
Bożego Narodzenia. Po zakończonej zabawie dzieci
z żalem pożegnały orszak
Mikołaja.
Do organizacji Mikołajek aktywnie zaangażowała
się młodzież uczęszczająca

na zajęcia w MGOK. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Jana Wota,
który bezpiecznie dowiózł Mikołaja do
Ośrodka Kultury.

