Szanowni Państwo,
przed nami szczególne święta - niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie nam wszystkim spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem i promieniuje miłością i wiarą.
Niech Nowy Rok obdaruje nas wszystkich pomyślnością i szczęściem.
Wszystkim mieszkańcom naszej gminy w imieniu samorządu
życzymy Szczęśliwego Nowego 2015 Roku.
Leszek Jędras

Piotr Iwanus

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz

w listopadzie
03.11. – burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z prezydentem
Nowej Soli Wadimem Tyszkiewiczem. Tematem spotkania
była wspólna realizacja projektu pn. „Odra dla Turystów 2020
– lubuskie przystanie”.
06.11. – w Zaborze odbyło się posiedzenie Członków Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem”. W posiedzeniu uczestniczył burmistrz Piotr Iwanus.
07.11. – w miejscowości Proczki koło Zaboru posadzono
aleję 90 dębów z okazji 90-lecia Lasów Państwowych. Sadzonki, posadzone pod Zaborem, zostały wyhodowane w szkółce
w Rogozińcu, z nasion dębu Chrobry - jednego z najstarszych
w Polsce, gdyż jego wiek ocenia się na około 760 lat. W uroczystości uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
10.11. – w Czerwieńsku odbyły się uroczystości z okazji Narodowego
Święta Niepodległości.
Świętowanie rozpoczęto Niepodległościowym
Apelem Pamięci na placu
przy ratuszu. Apel był również okazją do wręczenia
żołnierzom 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku
aktów mianowania na kolejny stopień wojskowy, medali resortowych i odznak pułkowych. Następnie w sali sesyjnej ratusza
odbyła się uroczystość nadania pośmiertnie tytułu Honorowego
Obywatela Gminy i Miasta Czerwieńsk dla ks. Ignacego Zonia
– pierwszego powojennego proboszcza parafii w Czerwieńsku,
gorliwego kapłana, wielkiego patrioty, kapelana III Zgrupowania
AK ps. „Góral”, żołnierza wyklętego. Wnioskodawcami nadania
tego zaszczytnego tytułu byli: ks. Paweł Konieczny, Jacek Gębicki i Przemysław Góralczyk.
10.11. – w kościele parafialnym w Czerwieńsku
odbyła się uroczysta Msza
św. w intencji ks. Ignacego
Zonia i wszystkich poległych w walce o wolną
i niepodległą Ojczyznę.
Mszy św. przewodniczył bp
Tadeusz Lityński, który
wygłosił homilię. Przed
Eucharystią Jacek Gębicki
odczytał laudację, w której przedstawił życiorys
pierwszego proboszcza
w Czerwieńsku. Po tym
wprowadzeniu ks. Paweł Konieczny powitał przybyłych kapłanów z dziekanem ks. Dariuszem Glamą, byłego proboszcza
parafii ks. Henryka Nowika, kompanię honorową 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego z płk. Mirosławem Szwedem,
władze samorządowe: burmistrza Piotra Iwanusa, przewodniczącego Rady Miejskiej Leszka Jędrasa wraz z radnymi, poczty
sztandarowe oraz wszystkich przybyłych na te uroczystość wiernych. Wyraził także podziękowania Józefowi Dudkowiakowi,
który był blisko związany z ks. Ignacym Zoniem i przyczynił
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się do upamiętnienia jego osoby w postaci tablicy, która zawisła
w murach naszej świątyni. Podczas Eucharystii Ksiądz Biskup
oraz Józef Dudkowiak dokonali jej uroczystego odsłonięcia.
Biskup Lityński dokonał także jej poświęcenia. Po Mszy św.
otwarto okolicznościową wystawę.
11.11. – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia zasłużonym mieszkańcom województwa lubuskiego.
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości i przypadającego 11
listopada Święta Służby Cywilnej odznaczenia wręczył wojewoda
lubuski Jerzy Ostrouch podczas uroczystości w Wojewódzkiej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim.
W uroczystościach uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
12.11. – w Krośnie Odrzańskim burmistrz Piotr Iwanus
podpisał aneks do projektu, który zakłada budowę przystani
rzecznej na rzece Odrze w Nietkowie.
16.11. – w całym Kraju odbyły się wybory samorządowe. Już
w I turze mieszkańcy Gminy Czerwieńsk wybrali burmistrza,
którym ponownie został Piotr Iwanus. Uzyskał on 2006 głosów poparcia, co stanowiło 58,83% wszystkich ważnych głosów. Do Rady
Miejskiej VII kadencji swoich radnych wprowadziło 5 komitetów
wyborczych: KWW Na Rzecz Gminy i Miasta Czerwieńsk – 7;
KWW SLD Lewica Razem – 1; KWW Wspólnota Samorządowa
– 4; KWW Laski – 1 i KWW Piękne Zaodrze – 2. Rada Miejska
w Czerwieńsku będzie
liczyła 15 radnych.
07.11. – Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku otrzymało imię Stefana Roweckiego „Grota”.
Główne uroczystości odbyły się na placu apelowym
przed budynkiem szkoły.
Wzięli w nich udział min.:
starosta Powiatu Zielonogórskiego Ireneusz Plechan, burmistrz
Czerwieńska Piotr Iwanus, przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Jędras, dyrektor Departamentu Strategii i Planowania
Obronnego MON gen. brygady Sławomir Wojciechowski oraz
przedstawiciele Lubuskiego Kuratora Oświaty, 4 Zielonogórskiego
Pułku Przeciwlotniczego, Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Zielonej Górze i Komendy Miejskiej Policji w Zielonej
Górze. Dużą atrakcją tych uroczystości był program artystyczny
przygotowany przez uczniów LO, który przybliżył postać generała
„Grota” i okoliczności jego aresztowania.
20.11. – burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Dariuszem Hejdukiem – instruktorem z Klubu Karate „Nidan”. Tematem spotkania
było objęcie patronatem zgrupowania karate, które odbędzie się
w Czerwieńsku 14 grudnia br. w Hali Sportowej Lubuszanka. Ustalono, że podczas zgrupowania rozegrany zostanie Turniej o Puchar
Burmistrza Czerwieńska w Karate Tradycyjnym.
28.11. – w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze odbyło się
spotkanie w sprawie zawarcia umowy na wykonywanie prac
społecznych, przez tam osadzonych, na rzecz Gminy Czerwieńsk.
Umowę podpisał burmistrz Piotr Iwanus.
Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU
Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
Jacek Gębicki, Alina Juncewicz, Dariusz Grześkowiak (foto).
Adres: UGiM, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk,
tel./fax 68 327 80 91
skład i druk: sandmedia tel. 68 45 35 700
Materiały do składu przyjęto 12.12.2014 r., do druku przekazano 15.12.2014 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Co słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Panie burmistrzu,
przede wszystkim proszę przyjąć gratulacje za kolejne zwycięstwo w wyborach. Ze
względu na udział w nich jedynie dwóch
kandydatów – nie groziła nam, wyborcom druga tura, bo wszystko musiało
rozstrzygnąć się 16 listopada. Wygrał
Pan je zdecydowaną większością głosów,
chociaż pana kontrkandydat zebrał ich
ponad 1400. Jak dzisiaj już na chłodno
odbiera Pan ten wynik?
Piotr Iwanus: Dziękuję za gratulacje.
Ten wynik wyborów odbieram oczywiście
z wielką satysfakcją – głównie dlatego, że
jest on dla mnie potwierdzeniem akceptacji
dla prezentowanej przeze mnie w minionej
kadencji strategii rozwoju naszej gminy.
Ten ponowny wybór mobilizuje mnie dodatkowo, by w rozpoczynającej się właśnie
nowej perspektywie ﬁnansowej Unii Europejskiej jeszcze skuteczniej pozyskiwać
środki na rozwój i podnoszenie poziomu
życia mieszkańców naszej gminy. Z pokorą
jednak przyjmuję fakt, że te 1400 osób,
które zagłosowały na mojego konkurenta
nie były skłonne poprzeć mojej kandydatury. Oznacza to, że jeszcze pozostaje wiele
spraw do poprawienia, głównie w dziedzinie komunikacji między samorządem
a mieszkańcami. Należy z pewnością
skuteczniej prezentować opinii publicznej
motywy podejmowanych działań i pokazywać perspektywę, cel który zamierzamy
osiągnąć. Na pewno z uwagą będę analizował wszelkie krytyczne oceny i sugestie,
aby jeszcze efektywniej działać na rzecz
mieszkańców.
A. S.: To porozmawiajmy więc o tej
najbliższej perspektywie. O czego zaczyna się ta nowa kadencja?
P. I.: W połowie 2015 roku rusza pełną
parą kolejna, pewnie już ostatnia w takiej
skali perspektywa ﬁnansowa EU na lata
2014 – 2020. Sprawą niezwykle istotną dla
rozwoju gminy w oparciu o te środki jest
przygotowanie fundamentów dla możliwości skorzystania z tej pomocy. Taką właśnie
podstawą jest stworzenie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
Dzięki środkom z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, który w 85% pokryje
koszty przygotowania tej dokumentacji
rozpoczynamy procedurę przygotowania
miejscowych planów zagospodarowania dla
siedmiu miejscowości naszej gminy – Czer-

wieńska, Nietkowa, Lasek, Dobrzęcina,
Bródek, Nietkowic i Będowa. Rozpoczynamy konsultacje społeczne, które pomogą
nam skonkretyzować strategię rozwoju
tych miejscowości. Zachęcam mieszkańców do udziału w tych konsultacjach, aby
nie przeoczyć jakichś istotnych dla rozwoju
gminy zadań. Nie możemy zapomnieć, że
doﬁnansowanie z tego mechanizmu otrzymało jedynie 15 samorządów. To szansa,
której nie wolno nam zmarnować.
A.S.: Co tak właściwie te miejscowe
plany zagospodarowania mówią, do
czego są potrzebne?
P.I.: To w nich właśnie umieszcza się
najważniejsze informacje dla realizacji
konkretnych przedsięwzięć, na realizację
których pozyskiwać będziemy m. in. środki pomocowe UE. One bowiem określają
tereny inwestycyjne, pokazują planowane
miejsca pod budownictwo mieszkaniowe,
usługi , strefy ekonomiczne, sieci energetyczne i telekomunikacyjne. Te plany
to szkielet strategii rozwoju na wiele lat.
Posiadanie ich daje znaczącą przewagę
w wyścigu o środki pomocowe. Musimy
też pamiętać, że ta nowa perspektywa
finansowa promować będzie działania zintegrowane o zasięgu znacznie
szerszym, niż pojedyncza gmina. Aby
zaabsorbować tak wielkie środki, jakie
UE przeznacza na kolejny wyższy etap
rozwoju, potrzebne będzie współdziałanie
w ramach partnerstwa kilku gmin. Trzeba
będzie nie tylko łączyć środki ﬁnansowe
na realizację podejmowanych zadań, ale
także zmieni się ich charakter. Trzeba będzie pokazać jak te działania wpływają na
budowanie szerszych niż gmina struktur.
Dla przykładu nie wystarczy aplikować
o środki na ścieżki rowerowe w gminie.
Aby je uzyskać musimy pokazać w jaki
sposób zamierzamy je włączyć w cały
system powiązań regionalnych.
W tej dziedzinie również z wyprzedzeniem odczytujemy ten sposób
myślenia Unii Europejskiej. Od dwóch
lat podejmujemy współpracę w ramach
partnerstwa trzech gmin - Czerwieńska,
Dąbia i Sulechowa pod wspólnym hasłem
„Łączy nas Odra”. Działając wspólnie
naprawdę możemy więcej.
A.S.: Panie burmistrzu, sądząc po
tablicach informacyjnych w całej gmi-

nie, wydaje się, że także w dziedzinie
rozwoju powszechnego dostępu do internetu szerokopasmowego stajemy się
awangardą. Czy rzeczywiście w naszej
gminie ten dostęp do internetu będzie
taki powszechny?
P.I.: Niebawem – 15 i 16 grudnia
kończymy oﬁcjalnie realizację wielkiego
projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwieńsk”.
Realizacja obu etapów projektu - rozpoczętego jeszcze w 2010 roku pozwoliła
zrealizować inwestycję wartości ponad
6 mln zł w całości sfinansowaną ze
środków pozabudżetowych. Zbudowana
została sieć dostępowa do internetu szerokopasmowego o najwyższych parametrach prędkościowych do 500 Mb/s.
A co jeszcze ważniejsze to fakt, że
oprócz bezpłatnego dostępu do internetu
dla 363 beneﬁcjentów projektu (mieszkańców naszej gminy zagrożonych ze
względów ekonomicznych, czy społecznych wykluczeniem cyfrowym, którzy
otrzymali również niezbędny sprzęt
komputerowy) udało się w porozumieniu z UKE uzyskać zgodę na uzyskanie
dostępu do internetu wszystkim mieszkańcom gminy w oparciu o 14 punktów
dostępowych w całej gminie. Na stronie
internetowej gminy można uzyskać
wszelkie niezbędne informacje, w jaki
sposób uzyskać dostęp do tej sieci.
A.S.: Panie burmistrzu na koniec
chciałbym jeszcze zapytać, czy jest pan
dumny z faktu, że gmina doczekała się
swojej monograﬁi?
P.I.: Oczywiście. Mówiłem o tym także
podczas promocji tej książki 5 grudnia
w MGOK-u. To ważna publikacja nie tylko
ze względów prestiżowych, ale także dostarczająca wiedzy o historii naszej małej ojczyzny. Dumny jest tym bardziej, że wśród
autorów pod wodzą prof. UZ Tomasza
Nodzyńskiego znalazło się oprócz
dr Przemysława Bartkowiaka także
trzech historyków z naszej gminy –
dr hab. Daniel Koteluk, dr Przemysław
Góralczyk i mgr Jacek Gębicki. To dla
nas wielki zaszczyt, ponieważ wszyscy
trzej są absolwentami szkół czerwieńskich.
Mogę więc z dumą podkreślić, że zdobyte
tu podstawy wykształcenia stanowiły
przyczynek do ich dalszego rozwoju na
wyższych szczeblach edukacji. Jestem
przekonanym, że ta monograﬁa będzie
początkiem dalszych badań i kolejnych ciekawych publikacji o naszym środowisku.
A.S. Bardzo dziękuję za rozmowę
i do spotkania na łamach w nowym już
2015 roku.
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Święto Wolontariatu w Gimnazjum
Wolontariusze ze Szkolnego Koła
Wolontariatu z Gimnazjum w Czerwieńsku świętowali z początkiem grudnia
Światowy Dzień Wolontariatu. Ten
dzień to nie tylko powód do radości
i zabawy, ale przede wszystkim kolejna
szansa, aby pomóc osobom w potrzebie.
Zaplanowana loteria fantowa cieszyła
się ogromną popularnością. Dlaczego?
Otóż fanty w loterii i szanse na główną
wygraną można było „zakupić” za 10
plastikowych nakrętek lub 5 płyt CD.
Chętnych na wygraną, którzy przybyli do
szkoły z ogromnymi workami nakrętek
było bardzo dużo. Loteria zakończyła
się sukcesem. Pani dyrektor Magdalena
Grysiewicz wylosowała zwycięzcę. Tym
szczęśliwcem okazał się Szymon Lipiński
z klasy Ic.
Za nakrętki można było także kupić
ciasto w kawiarence, które szybciutko
znikło ze stołów. Święto uwieńczyła
wystawa przygotowana przez uczniów:
„Przepis na Wolontariusza”. I tak dowie-

dzieliśmy się, w jaki sposób kształtują się
charaktery naszych wolontariuszy. Potrzeba do tego m. in.: odrobina serdeczności,
łyżka miłości, szczypta życzliwości i…
gotowe.

Przyjazna szkoła
Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czerwieńsku uzyskało wyróżnienie
w II edycji ogólnopolskiego konkursu
„Szkoła przyjazna dla każdego” organizowanego przez Instytut Inicjatyw
Pozarządowych w Warszawie. Honorowy patronat nad konkursem objęli:

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz
Rzecznik Praw Obywatelskich. Zgłosiliśmy swoje osiągnięcia oraz metody
i formy pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w kategorii „Przyjazne miejsce”.
Kapituła konkursu uznała nasz wysiłek
i spośród 153 szkół z całej Polski to
właśnie nasze Gimnazjum uzyskało
wyróżnienie. Prezes Instytutu –pan
Grzegorz Całek napisał: „Wyróżnienia
wyróżnieniami, ale jestem przekonany,
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że dla Państwa, którzy na co dzień
pracujecie z uczniami ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, właśnie
ich dobro, uśmiech na twarzy dziecka
- to są rzeczy najważniejsze. Jestem

Nasze święto dobiegło końca a worek
z nakrętkami powędruje do pani Pauliny
Wybierackiej z Płot, którą serdecznie
pozdrawiamy.
Szkolne Koło Wolontariatu

pewien, że wykonujecie Państwo cudowną pracę. Dziękuję, że dzielicie się
z innymi swoimi doświadczeniami! Pochwalcie się zatem swoimi sukcesami!”
Materiały konkursowe przygotowała
Agnieszka Kostrzewa - koordynator
zespołu do spraw integracji w Gimnazjum w Czerwieńsku.
A. K.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
przez firmę Tönsmeier Zachód (styczeń 2014)
Miejscowość

odpady niesegregowane

odpady
segregowane

Piaśnica, Nietków, Boryń

9

22

x

x

x

15

x

x

Czerwieńsk - Ulice: Brzozowa, Cytrynowa,
Jagodowa, Kąpielowa, Krótka, Kukułcza, Leśna,
Łężycka, Młyńska, Moniuszki, Naftowa, Piaskowa, Składowa, Słoneczna,Sosnowa, Spokojna,
Wiosenna, Wodna, Zielonogórska

8

14

22

28

x

3

16

30

Czerwieńsk – Ulice: Akacjowa, Boczna, B.Chrobrego, Cicha, Działkowa, Graniczna, Jasna,
Klonowa, ks Muchy, Kwiatowa, Marii Rozwens,
Pl. Wolności, Podgórna, Przyleśna, Rycerska, Rynek, Strażacka, Strzelecka, Zachodnia , Kolejowa,
Polna, Ogrodowa

3

10

15

22

29

3

16

30

Płoty, Zagórze

5

12

19

26

x

3

16

30

Leśniów Wielki, Leśniów Mały

5

19

x

x

x

2

29

x

Dobrzęcin, Wysokie, Wyszyna, Laski

10

23

x

x

x

15

x

x

Będów, Bródki, Nietkowice, Sycowice

7

20

x

x

x

2

29

x

Na liceum patrz!
STRAŻ, WOJSKO, POLICJA i LO w CZERWIEŃSKU
Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego
Grota w Czerwieńsku rekrutuje uczniów do klas, które prowadzą
edukację pożarniczą, wojskową i policyjną. Kadeci mają zajęcia
teoretyczne i praktyczne ze specjalistami. Od kilku lat szkoła
organizuje konkursy związane z wiedzą na temat służb mundurowych. W roku szkolnym 2014/2015 konkurs zatytułowany
Strażak/żołnierz/policjant – zawód czy powołanie? polega na
stworzeniu prezentacji multimedialnej lub ﬁlmu i po raz pierwszy skierowany jest do uczniów gimnazjum. Celem konkursu
jest m.in. popularyzacja wiedzy z zakresu służb mundurowych.
Patronat nad konkursem objęli: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, 4 Zielonogórski Pułk
Przeciwlotniczy z Czerwieńska oraz Komenda Miejska Policji
w Zielonej Górze. Prace konkursowe wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć za pomocą e-mail,
poczty (płyta CD) lub osobiście (płyta CD lub PEN-DRIVE)
w terminie do 27 lutego 2015 r. do siedziby szkoły. Regulamin
konkursu znajduje się na stronie internetowej szkoły http://www.
lo-czerwiensk.pl/. Tam też można oglądnąć prace konkursowe
uczniów LO w Czerwieńsku (patrz: strona główna, artykuł:
I Ty możesz zostać członkiem jury). Wszystkich gimnazjalistów
serdecznie zapraszamy do udziału w zabawie, a na autorów
nagrodzonych prac czekają ciekawe i atrakcyjne nagrody.
A. J.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
dużo zdrowia, szczęścia, miłości
oraz wielu sukcesów i pomyślności
w zbliżającym się Nowym Roku 2015
Panu Burmistrzowi,
Przewodniczącemu Rady L. Jędrasowi,
pracownikom samorządowym,
Spółce „POMAK”, Służbie Zdrowia AGA-MEDIKA
w Czerwieńsku, EKOMED w Nietkowie,
wszystkim mieszkańcom gminy,
a w szczególności moim wyborcom, którzy oddali
na mnie swój głos w wyborach samorządowym
Życzy Kazimierz Ruszel

Zdrowych, pogodnych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia,
wszystkiego co dobre w Nowym 2015 Roku
mieszkańcom i wyborcom Płotów i Zagórza
życzą
Krystyna Motykiewicz i Jerzy Jarowicz

Listy do redakcji
Proszę Państwa,
zwracam się do wszystkich mieszkańców Czerwieńska, czytelników gazetki
„U nas”, wiedząc, że zaledwie niewielkie
grono obywateli zapoznało się z nową,
historyczną ciekawostką.
Otóż 5. grudnia br. to wyjątkowy dzień,
bowiem ukazała się pierwsza monograﬁa
Czerwieńska; dzień podsumowania wysiłku, rzetelnej pracy, osiągnięć i sukcesów
młodych naukowców, współautorów książki
„Czerwieńsk- monograﬁa 1945-2010";
• I część - dr Przemysław Góralczyk,
• II część - dr hab. Daniel Koteluk,
• III część - dr Przemysław Bartkowiak,
• IV część - autor - mgr Jacek Gębicki - pod
redakcją dr hab. Tomasza Nodzyńskiego,
profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Celem mojej obecności było poznanie
zakresu treści, w tym osiągnięć kolejnych
osób sprawujących władzę, sukcesów
mieszkańców oraz przypomnienie sylwetki dr hab. Daniela Kotyluka, a dr
Przemysława Góralczyka i mgr Jacka
Gębickiego - znamy.
Tymczasem dr hab. Daniel Koteluk,
mieszkaniec Czerwieńska, znany wśród

rówieśników, ostatnio rzadko widywany
w naszym środowisku jest pracownikiem
naukowym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Habilitację otrzymał nie tak dawno, bo
zaledwie kilka miesięcy temu. Gratuluję!
Daniela pamiętam jako mojego ucznia
klasy trzeciej szkoły podstawowej w Czerwieńsku. Spotykaliśmy się na lekcjach języka
polskiego. Zewnętrznych cech naukowca
wówczas nie zauważyłam, ale już wtedy można było dostrzec drzemiący w nim potencjał
wielu możliwości, a zwłaszcza siłę woli. Pamiętam Jego mamę- szczupłą i zwinną brunetkę o ﬁligranowej postaci i błyskotliwych
czarnych oczach, zawsze zatroskaną o losy
swojego dziecka. W tym miejscu gratuluję
sukcesu syna i życzę dalszych.
Sądzę, monografia będzie dla nas
podstawową lekturą, a dla mnie szansą
poznania szczegółów historii naszego
terenu, historii jego mieszkańców oraz
przypomnieniem wydarzeń wiążących się
ze wspomnieniami - myślę tu o starszym
pokoleniu. Dla młodszych - stanowi dokument i źródło historii o naszych rodzicach, dziadkach i pradziadkach. Lektura
skoryguje też nasze dotychczasowe opinie,

a patriotom - babciom i dziadkom - wyznaczy kolejne działanie - zrealizowanie
kolejnej ważnej, wychowawczej roli wobec wnucząt. Dalej odchodząc w sferę marzeń..., by nie mówiono o Polakach, że nie
mamy rodowodu , korzeni i bogactwa, jak
nasi zachodni sąsiedzi. Oni bowiem mają
dorobek, mają źródła dziedziczenia. My
- dorabiamy się, by było co dziedziczyć.
Tymczasem szanujmy to, co mamy.
Do naukowców prośba o praktyczne
rozwiązania, sugestie takie „o ludziach
dla ludzi”, jak sugerował na spotkaniu jeden z profesorów. Zatem wynika potrzeba
zbierania wiedzy o społeczeństwie Czerwieńska, o ich korzeniach, o przeszłych
i obecnych pokoleniach, o ich dążeniach,
zamiłowaniach, dobrej i złej egzystencji,
słabościach i sukcesach, gdyż chcemy
tworzyć historię naszego miasteczka.
Życzę wszystkim dobrych wzajemnych
relacji i Świąt Bożego Narodzenia wyjątkowo bogatych w przemyślenia.
Krystyna Nowakowska
SPROSTOWANIE:
Redakcja „U nas” przeprasza
p. Józefa Dudkowiaka
za błąd literowy jaki nieopatrznie wkradł
się w opublikowanym w zeszłym
numerze artykule pt. „Święto Niepodległości”
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Kosmiczna podróż rozpoczęta
Trzy… dwa… jeden… STARTUJEMY!
To już kolejny raz, kiedy Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
w Nietkowicach uczestniczy w realizacji
projektu przeznaczonego dla uczniów
klasy II i III z zakresu edukacji ﬁnansowej
oraz bezpieczeństwa - „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki”. Projekt wspiera Fundacja PZU oraz Fundacja
Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Trwa
10 miesięcy. Uczniowie odbywają podróż
z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce
Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym
miesiącu umiejętności.
W efekcie rozwijają samodzielność
w podejmowaniu decyzji finansowych, poznają wartość pieniądza oraz
sposoby oszczędzania. Każdy uczeń
otrzymuje własny „Dziennik podróży’,

w którym dokumentuje realizację poszczególnych zadań.
W grudniu, po otrzymaniu listu
– zaproszenia od przewodnika Grosika uczniowie klasy II rozpoczęli
przygotowania do międzygalaktycznej
podróży.
Chętnie wykonały zaproponowane
zadania, wykazując się dużą pomysłowością i zaangażowaniem, zwłaszcza przy
wykonaniu kosmicznego środka lokomocji. Rebusy, krzyżówki i rymowanki
w „Grosikowej ulotce” sprawiły dzieciom
dużo frajdy.
Na koniec wszyscy podziękowali
Pani Dyrektor Renacie Strzeleckiej
i rodzicom za udział w zajęciach.
Lucyna Gwardiak

Grupa wsparcia
Lecz dobrze przeżyte Dziś
uczyni każde Wczoraj snem szczęśliwym,
I każde Jutro wizją nadziei.
Dlatego kieruj swe oczy na ten właśnie dzień.
Takie jest powitanie świtu”.
(Dale Carnegiè)
„Ludzie tworzą wzajemnie „społeczność leczniczą” - życzliwą i akceptującą
społeczność, potraﬁącą rozbudzić w młodym człowieku i jego rodzinie wiarę
w celowość ich życia.
To motto stało się hasłem programowym Grupy Wsparcia dla rodziców
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W czerwieńskim Gimnazjum od
roku, cyklicznie, odbywają się spotkania Grupy. Obecnie zajęcia te są
realizowane w ramach programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła,”
z którego udało się pozyskać środki
finansowe na ten projekt. Warsztaty
z rodzicami prowadzą specjaliści. W listopadzie z rodzicami pracowała pani

Serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci córki Małgorzaty
Marii i Janowi Majkutom
składa zespół
Malinki i Rodzynki z Nietkowa
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Katarzyna Jaroni - psycholog z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Zielonej Górze. W grudniu zajęcia
poprowadzą: pedagog - socjoterapeuta
oraz doradcy zawodowi z Mobilnego
Centrum Informacji zawodowej w Zielonej Górze. Najważniejsze jest dobro
naszych uczniów, a tym samym dobro
ich rodzin. Dlatego specjaliści pokażą,
jak oddziaływać wychowawczo na
dziecko, aby mogło on odnieść sukces
na miarę swoich możliwości. Natomiast
doradcy zawodowi podpowiedzą, jaką
szkołę ponadgimnazjalną może wybrać
dziecko niepełnosprawne, czy w ogóle
jest szansa na to, by mogło się dalej
kształcić. Myślę, że takie spotkania
są bardzo potrzebne i przyniosą wiele
korzyści ich uczestnikom.
Agnieszka Kostrzewa

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł
Zenon Wieczorek
„Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Czerwieńsk”
Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia
Rada Miejska, Burmistrz i pracownicy
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku.

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
Rozsypał się nam worek z... sukcesami!
Uczymy się języków obcych
Dzisiaj nikt nie powinien mieć żadnych wątpliwości, iż warto uczyć się języków obcych. W wielu dziedzinach życia
ich znajomość jest już koniecznością,
a korzyści płynące z nauki są widoczne
bez względu na to, w jakim wieku znajduje się osoba doskonaląca swoje umiejętności w tym zakresie. Warto przy tym
pamiętać, że na naukę języków obcych
nigdy nie jest za późno. W naszej szkole
nauczany jest język angielski i niemiecki.
Swoje umiejętności sprawdzamy biorąc
udział w różnorodnych konkursach
21.11.2014 r. dziewięcioosobowa grupa
naszych uczniów wzięła udział w Drugim
Zielonogórskim Dyktandzie z Języka
Niemieckiego. Jego organizatorami byli:

towali się świetnie, ale dla nas największą
radością był tytuł laureata, który wyśpiewał duet Leon Komar (IVb) i Szymon
Mielczarek (IVa). Piosenka zespołu Guns
N’ Roses „Sweet Child O’mine”, niezwykła choreograﬁa oraz rockowe brzmienie
podbiły serca jurorów i publiczności.
Język angielski chłopcy szlifują w szkole,
zaś przygotowaniem scenicznym od lat
zajmują się rodzice Leona.

Uniwersytet Zielonogórski – Wydział
Humanistyczny, Instytut Filologii Germańskiej, Centrum Transferu Kultury Europejskiej oraz TSKMN w Zielonej Górze.
Wyniki dyktanda sprawiły wiele radości
zarówno uczniom, jak i ich opiekunowi. II
miejsce zajęła Michalina Frąckowiak (VI
b), III miejsce Daniel Śmigielski (VI b)
zaś IV miejsce wywalczył Marcel Janicki
(VI a) - to naprawdę wspaniałe wyniki.
Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej
Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab.
Paweł Zimniak wręczył zwycięzcom
dyplomy i nagrody.
Znajomością języka angielskiego
mogliśmy pochwalić się biorąc udział
w kolejnej już edycji konkursu Piosenki
Obcojęzycznej Wieża Babel organizowanym przez Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Czerwieńsku. Wzięli w nim
udział uczniowie z gminy Czerwieńsk oraz
z Przylepu. Wszyscy uczestnicy zaprezen-

literackim, który niestety jest przez nas
zaniedbywany, było między innymi przedmiotem „Kleksomanii” zorganizowanej
przez WiMBP w Zielonej Górze. Zespół
nasze szkoły nie miał problemów z różnorodnymi zadaniami przygotowanymi przez
organizatorów. Weronika Radyńska, Zuzanna Chylińska i Remigiusz Szul zajęli
- uczniowie klasy Va zajęli II miejsce.

„…Polacy nie gęsi
też swój język mają…”
napisał wiele stuleci temu Mikołaj
Rej. W obliczu sukcesów w konkursach
języków obcych nie mogło zabraknąć
dobrych wyników w konkursie języka
ojczystego. Posługiwanie się językiem

„Grunt to rodzinka…”
Tradycją naszej szkoły jest coroczny
udział w Konkursie o Nagrodę Doktora
Korczaka organizowanym przez Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne
„Civilitas”. Tym razem polegał on na
opracowaniu koncepcji oraz przeprowadzeniu cyklu działań mających na celu
upowszechnianie i praktykowanie wybranego przez Parlament Uczniowski prawa
dziecka. Uczniowie zapytani o prawo,
które jest im najbliższe i którego brak od-

czuliby najdotkliwiej, niemal jednogłośnie
wskazali „PRAWO DZIECKA DO ŻYCIA
W RODZINIE”. Opracowaliśmy całoroczny plan działań, które objęły nie tylko
uczniów, ale i rodziców oraz mieszkańców
Czerwieńska. Traﬁliśmy również na antenę
Radia Zachód. Wszystkie poczynania dokumentowaliśmy, zaś ukoronowaniem pracy było stworzenie ﬁlmu, którego aktorami
staliśmy się my sami. W naszym odczuciu
zrobiliśmy wiele. Komisja konkursowa
też nie miała wątpliwości – spośród
wszystkich zgłoszonych w województwie
projektów nasz zajął I miejsce.
„Tu jest mój dom”
Pisząc o sukcesach uczniów nie sposób pominąć dokonania naszych peda-

gogów. Z dumą donosimy, iż wieloletnia
praca powiązana z pasją badania dziejów
Czerwieńska przyniosła owoc w postaci
książki pt. „Czerwieńsk – monograﬁa
miasta”. Współautorami tej publikacji są
min.: dyrektor naszej szkoły mgr Jacek
Gębicki oraz dr Przemysław Góralczyk
– obaj panowie nauczają historii. Promocja książki odbyła się 5 grudnia br. w sali
widowiskowej MGOK w Czerwieńsku.
Gratulujemy wszelkich sukcesów
naszej małej społeczności szkolnej,
cieszymy się, że starania są zauważane,
a praca przynosi efekty i radość.
Beata Kaszewska
PS
Wszystkim czytelnikom życzymy wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych zapachem świątecznych przysmaków, nutą wspólnie śpiewanej kolędy,
bliskością, pokojem i radością.
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Mikołajki z MGOK
Spotkania z Mikołajem każdego roku wyczekiwane są przez dzieci
z wielką niecierpliwością i nadzieją. To dzień pełen radości gdyż wszyscy, którzy byli w mijającym roku grzeczni, otrzymują prezenty. Aby
tradycji stało się zadość w Ośrodku Kultury w Czerwieńsku, a także
w świetlicach wiejskich zorganizowano spotkania mikołajkowe. Przy
dźwiękach świątecznych piosenek dzieci tworzyły choinkowe łańcuchy,
pisały bądź malowały listy do Mikołaja ze swoimi życzeniami. Nie
brakowało muzycznych zabaw i sportowych zmagań, a także słodkiego
poczęstunku i upominków. Świąteczną atmosferę podkreślały pięknie
przystrojone choinki. W serdecznej atmosferze szybko upływał czas,
a na pożegnanie wszyscy życzyli sobie Wesołych Świąt!

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, magiczny. W miłej,
rodzinnej atmosferze przystrajamy nasze domy, mieszkania,
miejsca pracy. Najbardziej oryginalne są ozdoby wykonane
własnoręcznie, dlatego też, już po raz kolejny, Miejsko Gminny
Ośrodek Kultury organizuje rodzinne warsztaty świąteczne.
Do udziału zapraszamy osoby w każdym wieku, najchętniej rodziny
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z dziećmi. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z różnymi
technikami wytwarzania ozdób świątecznych, takich jak bombki,
dzwoneczki, choinki, stroiki. Pierwsze spotkanie miało miejsce
3.12 w Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie, kolejne odbyło
się 8.12 w Czerwieńsku, a następne: 10.12 w Płotach, 12.12
w Sudole,13.12 w Nietkowicach i 15.12 w Leśniowie Wielkim.

Wieża Babel 2014
Trzecia edycja konkursu piosenki obcojęzycznej Wieża Babel dobiegła końca.
W tym roku do grona uczestników konkursu dołączyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Przylepie. Po raz kolejny uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum
udowodnili, że języki obce nie są im obce.
Konkurs Wieża Babel odbył się 18
listopada 2014r. w Gimnazjum w Czerwieńsku, a został zorganizowany w ramach
obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych oraz projektu „Gimnazjum
w Czerwieńsku - Firma z Pełną Odpowiedzialnością”. Dlaczego Wieża Babel?
A dlatego, iż jest to symbol miejsca, gdzie
spotykają się ludzie mówiący różnymi
językami. I tak też było w tym przypadku.
Z naszej „Wieży” popłynęły obcojęzyczne
piosenki w wykonaniu uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów.
Zmagania uczniów oceniało niezależne
jury w składzie: pani Magda Orkwiszewska - animator kultury z Miejsko
Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku, pan Piotr Paderewski - instruktor
muzyczny z Miejsko Gminnego Ośrodka
Kultury w Czerwieńsku, pan Stanisław
Zimniewicz - nauczyciel muzyki, gitarzysta, perkusista, pan Stanisław Żaczek
- wokalista, gitarzysta, kompozytor oraz
pan Bartek Wilk - muzyk, perkusista. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursu
ufundowała Rada Rodziców Gimnazjum
oraz księgarnia językowa Polanglo.
Konkurs otworzyła pani Magdalena
Grysiewicz - dyrektor Gimnazjum w Czerwieńsku. Uczniowie prezentowali swoje
umiejętności solo i zespołowo. Każdy występ był wyjątkowy czy to dzięki interpretacji tekstu, rekwizytom, czy układowi choreograﬁcznemu. Niewątpliwie wśród wykonawców wyróżnił się Piotra Paliwoda

z Gimnazjum, który akompaniował na
keyboardzie swojemu nauczycielowi panu
Stanisławowi. Do przerwy na obrady jurorskie atmosfera wśród uczestników była
dosyć napięta, ale kiedy dorośli opuścili
salę… młodzież zaczęła tańczyć, śpiewać,
po prostu świetnie się bawić.
W końcu przyszedł czas na werdykt,
który przedstawił przewodniczący jury
pan Stanisław Zimniewicz. Po burzliwych obradach jury ustaliło, co następuje:
laureatami konkursu w kategorii gimnazjalnej zostały Hanna Wojtasińska oraz
Roksana Czerniec, natomiast wśród
uczniów szkół podstawowych triumfowali
Soﬁa Courtin ze Szkoły Podstawowej
w Przylepie oraz Leon Komar i Szymon

Mielczarek ze Szkoły Podstawowej
w Czerwieńsku. Specjalne wyróżnienia
- nagrody jury - powędrowały do: Piotra
Paliwody z Gimnazjum w Czerwieńsku,
Barbary Stasiuk ze Szkoły Podstawowej
w Leśniowie Wielkim oraz Aleksandry
Kozłowskiej, Sandry Jadczak, Moniki Rzeszutek ze Szkoły Podstawowej
w Nietkowie. Wszystkim zwycięzcom
serdecznie GRATULUJEMY!!!
Ale to jeszcze nie był koniec… Bo na
koniec wystąpili Leon i Szymon ze Szkoły
Podstawowej w Czerwieńsku, a potem rock’n’rolla zatańczyła klasa IVa z Przylepu,
a potem to już wszyscy zaczęli tańczyć i…
było naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie.
A w przyszłym roku będzie jeszcze fajniej.
Serdecznie zapraszamy!!!
PS. Publiczność oraz widownia Wieży
Babel byli pod wrażeniem trójwymiarowej dekoracji wykonanej przez panią
Małgorzatę Piątkowską i pana Mariana
Białobłockiego. Szacun!!!
Grupa PR
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Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

INFORMACJA
Burmistrz Czerwieńska informuje, że na podstawie § 14
ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu
się ze sprawozdaniami z badań nr OL-LMiP-1951/2014 z dnia
18.11.2014 r. i OL-LBŚ-1288/2014 z dnia 19.11.2014r., próbki
wody pobranej w dniu 12.11.2014 r. z wodociągu publicznego
w Nietkowie o produkcji 100≤1000 m3/d, administrowanego
przez „POMAK” Sp. z o.o. w Czerwieńsku stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.
Analiza próbki wody o numerze OL-1801, pobranej dnia
12.11.2014 r. zgodnie z protokołem pobrania próbek wody do spożycia na NS-HK-ZG-233/14 wykazała, że woda w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym odpowiada wymaganiom
§ 2 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz. U. z 2007r, Nr 61, poz. 417 ze zm.).
MPS

Burmistrz Czerwieńska podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia
o przetargu ustnym nieograniczonym i ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości
Oznaczenie nieruchomości

Położenie
nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza,
wysokość wadium,
godzina przetargu
6

KW

Nr działki

Powierzchnia
w ha

1

2

3

4

5

ZG1E/00096631/7

287/5

0,1300

Obręb wsi Laski

- przetarg ustny nieograniczony
- nieruchomość zabudowana pozostałością po budynku (fragmentaryczne pozostałości ścian) - konieczna jest rozbiórka. Brak
planu, w ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem
B – tereny mieszkaniowe

cena 32.000 zł
wadium 3.200 zł
godz. 10.00

ZG1E/00041285/6

53/2

0,07

Obręb wsi
Leśniów Mały

- przetarg ustny ograniczony dla właścicieli działek 52/1, 52/2
i 53/1
- nieruchomość rolna niezabudowana, brak planu miejscowego,
w ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: grunty
orne RVI 0,02 ha, łąki trwałe ŁIV 0,05 ha

cena 2.500 zł
wadium 250 zł.
godz. 11.00

Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2015 r. w wyżej podanych godzinach w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku ul. Rynek 25. Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z określeniem
nieruchomości, której wpłata dotyczy, najpóźniej na 3 dni
przed terminem otwarcia przetargu tj. do dnia 16 stycznia
2015 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku:

PKO BP. SA. I O Zielona Góra 74 1020 5402 0000 0602 0027 8861.
Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.czerwiensk.pl w Biuletynie Informacji Publicznej
(BIP), oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w
Czerwieńsku ul. Rynek 25. Wszelkie dodatkowe informacje można
uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, pokój 109, lub pod nr tel. (68) 3278179.

Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518) oraz Zarządzenia Nr 99/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości:
Oznaczenie nieruchomości
KW

Nr działki

Powierzchnia
w ha

Położenie
nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Cena
nieruchomości

1

2

3

4

5

ZG1E/00098683/0

575/1

0,0578

Obręb miasto
Czerwieńsk
ul. Piaskowa

Sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość niezabudowana, brak planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów
działka ta sklasyfikowana jest jako grunty orne – RVI 0,0578 ha

cena:
35.000,00 zł.

ZG1E/00098703/7

349

0,0,374

Obręb miasto
Czerwieńsk
ul. Rynek 16

Sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość lokalową – lokal użytkowy nr 4 o
powierzchni 125,7 m2, udział w prawie do gruntu i częściach
wspólnych budynku przynależny do lokalu wynosi 47/100

cena:
121.000,00 zł.

księga wieczysta dla gruntu nr ZG1E/00094831/5
księga wieczysta dla lokalu nr ZG1E/00080402/8

61/8

0,4566

Obręb wsi
Leśniów Wielki
numer budynku 59

Sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość lokalowa – lokal mieszkalny nr 1
o powierzchni 77,90 m2, udział w prawie do gruntu i częściach
wspólnych budynku przynależny do lokalu wynosi 166/1000

cena:
19.000,00 zł.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - 21 dni
od dnia wywieszenia wykazu. Powyższy wykaz wywiesza się na
okres 6 tygodni od dnia 03 grudnia 2014 r. na tablicy ogłoszeń
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w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku, na tablicy
ogłoszeń w miejscowościach objętych wykazem, oraz na stronie
internetowej Urzędu i www.bip.czerwiensk.pl
Burmistrz Czerwieńska
/-/ Piotr Iwanus

Nowa kadencja Rady Miejskiej rozpoczęta
1 XII odbyła się I sesja Rady Miejskiej
w Czerwieńsku, która zainaugurowała VII
kadencję czerwieńskiego samorządu.
Na początku posiedzenia Radnym uroczyście wręczono zaświadczenia o wyborze
na Radnego Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Otwarcia sesji dokonał Radny Senior Jerzy
Jarowicz i wraz z najmłodszym Radnym,
Wojciechem Zawadą, przeprowadzili ślubowanie Radnych. Następnie, po uchwaleniu
porządku obrad, komisja skrutacyjna w składzie: Wojciech Zawada (przewodniczący),
Aleksander Gruszczyński i Krzysztof
Smorąg przeprowadziła wybory na Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej. Przewodniczącym Rady
Miejskiej w Czerwieńsku został Pan Leszek
Jędras, a Wiceprzewodniczącym Pan Henryk Góralczyk. Kolejnym punktem obrad
sesji było złożenie ślubowania przez Burmistrza Czerwieńska, Pana Piotra Iwanusa. Po
ślubowaniu Burmistrz Czerwieńska wygłosił
swoje expose, w którym podkreślił między
innymi to, iż wszyscy wybrani w wyborach
powinni wspólnymi siłami i ponad podziałami działać dla dobra Gminy. W swoich
działaniach Burmistrz chciałby skupić się
na działaniach związanych z budową ścieżek
rowerowych i modernizacją dróg gminnych
oraz oświetlenia. Ważne będzie wspieranie
lokalnych przedsiębiorców i organizacji
pozarządowych oraz budowa parkingów,
ciągów komunikacyjnych. Duży nacisk
zostanie położony na powstanie Gminnego
Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz
termomodernizację obiektów użyteczności
publicznej. Z informacji dotyczących Rady
Miejskiej warto dodać, iż Przewodniczący
planuje rozszerzyć informacje o Radnych
znajdujące się w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz nagłośnić salę sesyjną. Po
omówieniu spraw związanych z niezbędnymi dokumentami jakie muszą złożyć Radni
oraz ustaleniu terminu kolejnej sesji obrady
zostały zakończone.
5 XII odbyła się II sesja Rady Miejskiej
w Czerwieńsku.
Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Radni złożyli swoje
interpelacje oraz zapytania. Następnie, po

wcześniejszym zgłoszeniu kandydatur do
pracy w komisjach stałych Rady, Radni
jednomyślnie podjęli uchwały w sprawie:
składu osobowego stałych komisji Rady
Miejskiej w Czerwieńsku oraz składu
osobowego Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Czerwieńsku. Na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej członkowie
Rady jednomyślnie przyjęli dwa wnioski:
o ilościowym składzie komisji stałych Rady
Miejskiej oraz o wyborze na stanowisko
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Radnego Aleksandra Gruszczyńskiego.
Kolejną uchwałą podjętą tego dnia przez
Radnych były zmiany budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014.
W wyniku wprowadzonych zmian w Laskach został ułożony chodnik, a w parku
miejskim w Czerwieńsku została wyłożona
polbrukiem kolejna alejka. Te inwestycje
pochłonęły 25 tysięcy złotych. Następnie

Radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w Gminie Czerwieńsk. Stawki opłat pozostają bez zmian i zostaną utrzymane na
poziomie z bieżącego roku. Obie, bardzo
ważne, uchwały zostały przyjęte jednomyślnie. Podczas sesji głos zabrał członek Rady
Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego oraz Przewodniczący
Forum Organizacji Pozarządowych Gminy
Czerwieńsk informując zebranych o funkcjonowaniu Forum i Centrum Wsparcia
Organizacji Pozarządowych oraz pracach
nad powstaniem Rady Działalności Pożytku
Publicznego Gminy Czerwieńsk. Ponadto
Przewodniczący Samorządu Mieszkańców
Czerwieńska poinformował o turnieju piłki
siatkowej, który odbędzie się 24 stycznia.
Zebrał i opracował: Wojciech Zawada

Nikogo na świecie nie omija zmierzenie się z trudem, cierpieniem, czy osobistą
tragedią i w takich chwilach najważniejsze jest wsparcie życzliwych ludzi. Mimo,
że w jednej chwili, w wyniku pożaru utraciliśmy dach nad głową, to spotkaliśmy się z wieloma przejawami takiej właśnie ludzkiej serdeczności i życzliwości.
W imieniu całej mojej rodziny pragnę podziękować wszystkim strażakom z ośmiu
jednostek ochotniczej i zawodowej straży pożarnej, która to po kilku minutach
od zaalarmowania była już na miejscu zdarzenia i podjęła natychmiastową akcję gaśniczo-ratowniczą. Za ich sprawne i profesjonalne działania serdecznie
dziękujemy. Ponadto pragniemy podziękować przyjaciołom i sąsiadom, którzy
do późnych godzin wieczornych, w pocie czoła pracowali pomagając nam ratować i zabezpieczać ocalałe sprzęty. Bez Waszej pomocy byłoby nam bardzo
ciężko. Wasza pomoc i serdeczność jest nieoceniona. Jesteśmy pełni uznania
dla inicjatyw Burmistrza Iwanusa, który wraz z OPS w Czerwieńsku udzielił nam
natychmiastowego wsparcia. Podziękowania kierujemy również do właścicieli Pralni w Przylepie, do Zarządu Spółki POMAK w Czerwieńsku, Kierownictwa
Hali Sportowej "Lubuszanka" w Czerwieńsku oraz wszystkich życzliwych osób,
wspierających nas na różne sposoby. Dziękujemy również Księdzu Proboszczowi z Płotów, Sołtysowi Zagórza Panu Jerzemu za zainicjowanie akcji pomocy
i przede wszystkim parafianom z Płotów i Zagórza. W tych trudnych chwilach
każda ofiarowana pomoc była i jest dla nas bardzo ważna, więc za każdy odruch
serca wszystkim serdecznie dziękujemy.
Dzięki Waszym staraniom, zaangażowaniu i pomocy w nadchodzący świąteczny
czas, jesteśmy pełni nadziei na przyszłość.
Dziękujemy wszystkim ze szczerego serca.
Rodzina Kobrzyńskich

KOMUNIKAT
24 GRUDNIA 2014 R. – (WIGILIA)
URZĄD GMINY I MIASTA W CZERWIEŃSKU
BĘDZIE NIECZYNNY.
Podstawa prawna: art. 130 § 2 Kodeksu pracy.
Zarządzenie Burmistrza Czerwieńska Nr 120.8.2014 z dnia 30.10.2014 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające
w sobotę 1 listopada 2014r.

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim wyborcom, którzy okazali mi swoje zaufanie
i oddali na mnie głos w wyborach samorządowych do
Rady Powiatu Zielonogórskiego składam serdeczne
podziękowania. Uczynię wszystko, by godnie i skutecznie
reprezentować naszą gminę na tym szczeblu samorządu.
Beata Zawada
Radna Powiatu Zielonogórskiego
nr 268 • 11.2014

U NAS

11

Nie ma mocnych... na polskie dziewczyny!
Rozmowa z Anetą Żuk, mistrzynią świata z Tokio w karate kyokushin w kumite w full contact.
Anetko, serdeczne gratulacje! Bardzo
się cieszymy z Twojego sukcesu. Jesteśmy
dumni, że Mistrzyni Świata jest naszą
koleżanką. Jakie wrażenia przywiozłaś
z Japonii?
3 listopada 2014r. zdobyłam tytuł Mistrza Świata w karate kyokushin w kumite
full contact w kategorii +65 kg. Na turniej
do Tokio pojechałam razem z mężem,
Marcinem, również pasjonatem tego
sportu oraz trenerem Eliaszem Madejem.
Mężowi tym razem się nie udało – walczył
z Japończykiem, obrońcą tytułu MŚ, aktualnym wice MŚ. Wierzę jednak, że będzie
jeszcze okazja do rewanżu.
Stoczyłam kilka ciężkich pojedynków
z zawodniczkami bardziej utytułowanymi
ode mnie. Każda kolejna walka powodowała, że nabierałam wiatru w żagle.
W ﬁnale całkowicie przejęłam inicjatywę,
kończąc walkę kopnięciem kakato na
twarz przeciwniczki.
Czym dla Ciebie jest zdobycie złota
na tak prestiżowym turnieju?
Zdobycie tytułu MŚ jest moim życiowym sukcesem. Muszę jednak podkreślić,
że nie byłoby to możliwe bez wsparcia
męża, który stał za moimi plecami i motywował do walki. Wspierał psychicznie,
a w Polsce również ﬁzycznie, ponieważ
wspólnie przygotowywaliśmy się do
zawodów. Oprócz treningów w Dojo
w Zielonogórskim Klubie Sportowym
Karate u senseja Eliasza Madeja, sami
układaliśmy cykl treningów oraz taktykę
walki.
Muszę powiedzieć, że ogromna była
również pomoc moich Rodziców! Na czas
naszego pobytu w Japonii zajęli się naszymi synkami, więc mogliśmy spokojnie
zająć się walką na macie. Chciałam za to
serdecznie im podziękować, szczególnie
Mamie, która także przed zawodami spędzała wieczory z chłopcami byśmy mogli
trenować. Jest to nasz wspólny sukces.
Wspominasz o wsparciu rodziny, bez
której być może nie byłoby sukcesu. Macie z Marcinem dwóch synów: sześcioletniego Roberta i trzyletniego Pawła.
Czy wasze dokonania są dla chłopców
zachętą do aktywnego życia?
Cieszę się, że nasi synowie idą w ślady
rodziców. Robert od dwóch lat trenuje
karate. Stawia pierwsze kroki na macie,
bierze udział w zawodach, zdaje egzaminy na pierwsze stopnie kyu. Paweł też
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Wysoka, zgrabna,
szczupła, niesamowicie
sprawna. Żona, matka
dwójki dzieci, nauczycielka
wf w Leśniowie
Wielkim, trenerka
– wraz z mężem prowadzi
sekcję karate w Ochli.
Sama również czynnie
uprawia tę dyscyplinę
sportu. Wielokrotnie
reprezentowała Polskę
na arenach europejskich,
a w tym roku również
i światowych.
posiada kimono i chętnie je wkłada, gdy
jest taka okazja.
Czym jest dla Ciebie karate? Co ono
daje?
Trudno na to odpowiedzieć krótko, ale
postaram się: myślę, że sposobem na życie. Uzasadnienie? W szkole w Leśniowie
prowadzę zajęcia karate w ramach godzin
społecznych. Cieszą się one dość dużym
zainteresowaniem, bo warto trenować
karate. Udało mi się przekonać dzieci, że
oprócz usprawnienia ﬁzycznego, sport
ten kształtuje charakter, uczy dyscypliny, szacunku do drugiego człowieka, ale
przede wszystkim uczy pokory. Wszystkie
te wartości, które wpaja się podczas zajęć, nabierają znaczenia później, w życiu
codziennym. Już młodzi, a nawet bardzo
młodzi ludzie powinni wiedzieć, że
w życiu trzeba mieć jakiś cel i do niego
dążyć. Życie naprawdę nabiera kolorów,
gdy znajdzie się w nim miejsce na pasje!
Zachęcam.
Jakie są Twoje wrażenia po zetknięciu się z egzotyczną dla nas kulturą
i krajobrazami Japonii?
Podobała mi się kultura japońska.
Mieliśmy okazję przechodzić obok szkoły. Można było tu zauważyć, co mnie
zaskoczyło, bardzo elegancko ubranych
w garniturki uczniów. Dziewczęta nosiły
plisowane spódniczki. Wszyscy odnosili
się do siebie, a zwłaszcza do dorosłych
– nauczycieli i pracowników szkoły,
z ogromnym szacunkiem. Panowała niesamowita dyscyplina i nikt nie wyglądał
na nieszczęśliwego.

Podobało mi się Tokio. Architektura
tego miasta jest przepiękna, wpleciona
w zieleń. Widoki niezapomniane. Muszę
się pochwalić, że nauczyłam się jeść
pałeczkami. Sztuka trudna, ale do opanowania.
Anetko, jak Twój sukces odebrali
znajomi, przyjaciele?
Przez cały pobyt w Japonii czułam
psychiczne wsparcie z Polski. Wiedziałam, że trzymają za mnie kciuki i kibicują.
Uczniowie, nauczyciele i pracownicy PSP
w Leśniowie przywitali mnie dźwiękami
trąbek, ogromnym tortem, kwiatami i całą
masę serdeczności. Myślę, że w pełni
zrealizowali program „Kibic na 6”.
Serdecznie dziękuję Dyrekcji, Gronu
Pedagogicznemu, Pracownikom Szkoły
i Uczniom za wsparcie.
A my Tobie za radość, którą nam
dałaś. Dalszych sukcesów, Złota Dziewczyno!
Rozmawiała: Abat

Serdecznie dziękuję Mieszańcom
ul. Akacjowej, Bocznej,
Działkowej, Klonowej, Kolejowej,
Kwiatowej w Czerwieńsku za
poparcie w czasie wyborów
samorządowych.
Jednocześnie składam
najserdeczniejsze życzenia
Świąteczne i Noworoczne.
Ewa Wójtowicz

PSP Nietkowice

Spotkanie z przyrodą…
Wszystko zaczęło się od drobnych przedsięwzięć związanych z ekologią.
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Integracyjnym im.
Jana Brzechwy w Nietkowicach chętnie
włączyli się w akcję poprzez zbieranie zakrętek, płyt cd, zużytych telefonów komórkowych a także baterii. Pod hasłem „Turysto! Szanuj środowisko” - 29.09.2014 r.
uczestniczyliśmy w corocznej akcji Sprzątania Świata. Akcję rozpoczęto apelem,
który poprowadzili koordynatorzy akcji
Barbara Frydryk i Krzysztof Słoboda,
którzy zapoznali uczniów z zasadami

bezpieczeństwa i celem akcji, a następnie
przydzielili zadania. Pod opieką wychowawców uczniowie porządkowali teren
przyszkolny, place zabaw, okolicę cmentarza wraz z drogami doprowadzającymi
w kierunku szkoły. Niestety, była bardzo
duża ilość śmieci. Wszyscy uczestnicy
spisali się na medal.
Wyrazem nagrody za poniesiony
trud, 21.10.2014 r. odbyła się wycieczka
ścieżką dydaktyczno-przyrodniczą „Do
Waligóry”, następnie szlakiem dotarliśmy
do Leśniczówki w Klępsku. Podczas pokonywania szlaku uczniowie
podziwiając przyrodę
poznawali różne rodzaje
drzew, dowiedzieli się
wielu ciekawostek związanych z pracą w nadleśnictwie. Zwieńczeniem
pokonanej drogi było
wspólne ognisko, które zorganizowało nam
Nadleśnictwo Sulechów.

Następnym etapem dla młodych przyrodników była pogadanka z leśniczym –
p. Romanem Lipińskim na temat „Czysty las, czysta okolica” w Remizie strażackiej w Nietkowicach. Koło Gospodyń
Wiejskich ugościło nas słodkim poczęstunkiem i pieczonymi kiełbaskami.
Za wszelkie dobro i okazane serce
dziękujemy Nadleśnictwu Sulechów,
Ochotniczej Straży Pożarnej, Kole Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeniu
Miłośników Nietkowic.
Krzysztof Słoboda

Pożegnanie z grosikiem
Początek szkoły podstawowej to
okres, w którym uczniowie zaczynają
otrzymywać od rodziców kieszonkowe.
Pojawiają się więc pierwsze doświadczenia uczniów w zakresie samodzielnego
wyboru i podejmowaniu decyzji o wydawaniu własnych pieniędzy.
Uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczniów, a także wychodząc naprzeciw wymaganiom społecznym i ekonomicznym otaczającego świata nasza szkoła
od kilku lat bierze udział w ogólnopolskim
projekcie edukacji ﬁnansowej „Od Grosika

do Złotówki”. Poprzez realizację programu
uczniowie przygotują się do racjonalnego
i świadomego dysponowania posiadanymi
środkami ﬁnansowymi. Program w naszej
szkole wdrażany jest w klasach I-III przez
p. Annę Złotnik, p. Barbarę Frydryk
oraz p. Lucynę Gwardiak.
Obecnie zmagania z Grosikiem kończy klasa III pod opieką pani Basi. Przez
10 miesięcy uczniowie podróżowali po
różnych planetach. Za nimi jest już „kosmiczna” wyprawa na planetę Grosik,
Portfelik, Parasol, Skarbonka i Zabaw-

ka, gdzie dzieci dowiedziały się między
innymi, co to jest awers i rewers monet,
jak mądrze przechowywać pieniądze, jak
oszczędzać i dbać o swoje bezpieczeństwo. Już niedługo wylądują na ostatniej
planecie – Złotówka, ale tym razem zabiorą na nią swoich Rodziców. Tym niezwykłym podróżom towarzyszyło wiele
emocji i niezapomnianych przygód, co
pokazują zamieszczone poniżej zdjęcia.
Barbara Frydryk
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Wieści z hali
W hali sportowej „Lubuszanka” cyklicznie odbywają się różnego rodzaju
imprezy. 6 grudnia na Mikołajkowy Festiwal Tańca 2014 dla dzieci, Klub Taneczny
Hit oraz Kraina Tańca zaprosili formacje
baletowe, cheerleaderki, hip-hopowe,
zumby i show dance.
Natomiast 14 grudnia Klub Karate
Nidan zaprosił na Turniej Karate o Puchar
Burmistrza Miasta Czerwieńska w karate
tradycyjnym, dla dzieci,
młodzieży, juniorów, młodzieżowców i seniorów.
Dzień wcześniej odbyły
się treningi dla adeptów
tego sportu.
Na 20 grudnia planowany jest XII Turniej
Gwiazdkowy w halowej
piłce nożnej (rocznik 2003
i młodsi). Z kolei w styczniu (16, 17, 18) rozegrany
zostanie Turniej o Puchar
Przewodniczącego Rady
Miejskiej w halowej piłce
nożnej. Oraz (24 I) Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Przewodniczącego Samorządu
Mieszkańców Miasta Czerwieńska.
A co słychać u miłośników biegania? W XV Poznań Maraton Bolesław
Brzeziński uzyskał czas 4:06:39, Sylwia
Gołkowska 5:44:46, Tomasz Ignasiak
3:22:40, Grzegorz Pukacki 3:29:45,
Adam Bryszewski (JW) 3:59:41. W tym

maratonie (12 X) sklasyﬁkowano 6315
zawodników. Tego samego dnia rozegrano też XXVII Bieg Lwa legnickiego.
W tym półmaratonie Paweł Kamoda był
6-ty w M30 (1:19:24). Do mety dotarło
668 biegaczy. I półmaraton w Szamotułach – 19 X Michał Kowalski „wybiegał”
1:53:00 (245 w M30). Sklasyﬁkowano
1247 zawodników.
Goleniowska Mila Niepodległości
została rozegrana 11 listopada. Na 10
km trasie sklasyfikowano 936 biegaczy a wśród nich byli: Lubomir Rot-

ko, Michał Kowalski i Jacek Jędro.
A w XII Półmaratonie Świętych Mikołajów
(7 XII w Toruniu), wśród 3295 sklasyﬁkowanych biegaczy, byli: Michał Kowalski (1:38:06), Jacek Jędro (1:57:52)
i Edward Dylewski (1:59:11). Przy
okazji uczestnicy biegu pobili rekord do
Księgi Guinnessa w „pajacykach”.
D. Grześkowiak

Drodzy mieszkańcy miasta i gminy
Czerwieńsk, moi parafianie
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Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku była organizatorem gminnych
rozgrywek w koszykówce dziewcząt
i chłopców. W zawodach wzięły udział
reprezentacje szkół z Czerwieńska
i Nietkowa. Dziewczęta z Czerwieńska
zdecydowanie wygrały 20:6, natomiast
minimalnie słabsi okazali się chłopcy
przegrywając 6:7. Zwycięskie ekipy
będą reprezentować naszą gminę na
zawodach ośrodkowych.
Z kolei w gminnym turnieju piłki ręcznej chłopców, 3 XII w hali „Lubuszanka”,
PSP Czerwieńsk wygrała z Nietkowem
i tym samym zakwalifikowała się do
dalszego etapu rozgrywek.
Nasze zespoły zagrały w składzie:
Zuzia Kapela, Ola Majorczyk, Hania Lubas, Zuzia Chylińska, Jula
A l e k s a n d e r, P a u l a D w o r n i c k a ,
Jula Bielska, Karolina Pieczarka,
Ewa Zdyb i Oliwia Lorek oraz Maciek Kluj, Kuba Lewgowd, Tymek
Daraszkiewicz, Kacper Flis, Igor
B r z e z i ń s k i , M a t e u s z Tu ro w s k i ,
Marcel Janicki, Janek Tański, Kamil Placety, Mateusz Cichoń, Maks
Balcerowski i Marcin Kuchta. Gratulujemy!
B. Oleszek, D. Siemaszko

…i gimnazjalny

na początku drogi, by ktoś życzliwy
podał rękę i podprowadził człowieka, by
sam nie błądził i nie potykał się idąc po
omacku. Za wszelkie dowody i oznaki
życzliwości raz jeszcze Wam dziękuję.
Korzystając z okazji pragnę Wam
wszystkim i Waszym najbliższym życzyć
pełnych pokoju i radości Świąt Bożego
Narodzenia. Ponadto takie otwartości
i wielkiego serca jakie mieli pasterze, gdy
pojawili się w tę noc Bożego Narodzenia
przy Jezusie.

Reprezentacja naszego Gimnazjum
rozegrała (28 XI) mecz sparringowy w koszykówkę z zielonogórskim
Zastalem. Mimo widocznej różnicy
w umiejętnościach, nasi chłopcy dzielnie walczyli z trenującym pięć razy
w tygodniu przeciwnikiem. Do przerwy
przegrywaliśmy tylko trzema koszami,
jednak po zmianie stron uwidoczniła się
większa przewaga gości. Ostatecznie
pokonali nas 53:34.
Mimo porażki nasza ekipa zaprezentowała się na przyzwoitym
poziomie i na pewno mecz ten zaprocentuje w rozgrywkach powiatowych.
A najwięcej punktów dla naszej drużyny zdobył Ł. Nahorski, z którym
zagrali: D. Zawadzki, K. Kokot,
S. Laskowski, K. Stanisławiszyn,
K. Kuchta, R. Kuczak, A. Lebioda,
K. Zagórski, D. Gac, P. Szymański
i W. Zając.

Ks. Proboszcz Marek Kidoń

W. Dwornicki

Święta Bożego Narodzenia są okazją do złożenia sobie nawzajem życzeń. Bardzo
często składając je innym tak naprawdę życzymy im tego, czego sami chcielibyśmy dla siebie chyba, że na tyle dobrze znamy ludzi, że możemy im dedykować
coś wyjątkowo osobistego.
Jestem nową osobą w Waszej lokalnej
społeczności, która powoli poznaje ludzi
i daje się poznać innym. Staram się spotykając nowych ludzi budować ich obraz
takim jakim ich sam widzę – nie sugerując
się opiniami innych. Każdy nowo napotkany człowiek jest dla mnie jak czysta
tablica, którą zapisuję z wielką radością.
Przez okres 3 miesięcy od chwili objęcia
przeze mnie paraﬁi poznałem tu wielu
dobrych, życzliwych ludzi, którzy tak jak
mogą próbują mi pomóc wejść w tę nową
dla mnie rzeczywistość. Za co jestem im
bardzo wdzięczny. To ważne, zwłaszcza

Sport szkolny…

odbiorcom wielu wzruszeń, uśmiechu
i zadowolenia. Za występ otrzymały
gromkie brawa i podziękowania za tak
profesjonalny występ.

redaguje: Beata Frąckiewicz

Do naszych listopadowych notatek
wkradł się chochlik, który skradł
z poprzedniego numeru przedszkolne
aktualności. Tym samym nadmieniamy
w dużym skrócie, że w październiku
i w listopadzie w naszym Przedszkolu
wydarzyło się…
…Dzień Edukacji Narodowej
Z tej okazji w dniu 14 października
odbyła się przygotowana przez dzieci
5- i 6 letnie uroczystość wewnętrzna dla
wszystkich pracowników Przedszkola.
…Patriotycznie
Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości grupy IV i V pod okiem p. Grażyny
Czyż i p. Marty Nowak przygotowały
specjalny program montażu słowno- muzycznego, który miały okazję przedstawić
również w Liceum Ogólnokształcącym
w Czerwieńsku podczas akademii. Wyraz
zadumy, łzy wzruszenia i zachwyt na twarzach obecnych był dla nas najlepszym
dowodem na to, że nasze Starszaki są
wspaniałymi Patriotami a słowa pieśni,
które śpiewały mają dla nich ogromną
wartość.
…Bezpieczna Zerówka
14 listopada 2014r. w Komendzie
Miejskiej Policji w Zielonej Górze odbył
się ﬁnał powiatowy VIII edycji Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie
pod nazwą ,,Bezpieczna Zerówka” Nasza
drużyna w składzie: Karolina Bieniek,
Sylwia Łęczycka, Szymon Wojnarowski
zajęła I miejsce w eliminacjach powiatowych i będzie reprezentować nasz powiat
w eliminacjach wojewódzkich w Gorzowie
Wielkopolskim.
Gratulujemy i trzymamy kciuki!!!

Barbórka w Przedszkolu
Pierwszy tydzień grudnia w naszym
Przedszkolu bogaty był w liczne spotkania z ciekawymi ludźmi. Z okazji święta
Barbórki wszystkie grupy odwiedzili
prawdziwi Górnicy. Opowiedzieli nam
o swojej pracy - jak wyglądała ona kiedyś, a jak teraz, o tym, czym zajmują
się górnicy i jakie skarby wydobywają
z głębi ziemi. Przedszkolaki poznały
legendę o świętej Barbarze, patronce
górników oraz o Skarbniku mieszkającym pod ziemią i pilnującym jej dóbr.
Ponadto z wielkim zainteresowaniem
oglądały stroje wizytowe naszych gości,
w których niemały zachwyt wywołała
wśród nich czapka, a właściwie- czako
z pięknym białym pióropuszem. Wizyty
poprzedzone były oglądaniem ﬁlmów
o pracy górnika oraz pogadankami w poszczególnych grupach.
Na koniec dzieci otrzymały pamiątkowe czako do samodzielnego złożenia,
kolorowanki a nawet słodkie upominki.
Przedszkolaki natomiast podziękowały
swoim gościom kwiatami i gromkimi
brawami.
Dziękujemy Panom Górnikom za te
ciekawe lekcje preorientacji zawodowej,
już dziś wiele z naszych pociech zadeklarowało, że w przyszłości też zostaną
górnikami.
„Zawsze bądź wśród nas !
Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju nasz !”
Piątek w przedszkolnych murach był
przez dzieci długo oczekiwanym dniem.
To właśnie wtedy odwiedził nas Święty
Mikołaj! Co prawda nie mógł przyjechać swoimi saniami, bo aura za oknem
nie sprzyja takim podróżom, ale mimo
wszystko udało mu się dotrzeć do Dzieci.
Radości i uśmiechom nie było końca, tego
dnia dzieci były wyjątkowo grzeczne i bez

cienia wątpliwości zasłużyły na otrzymane prezenty!
Mikołaj był niezmiernie szczęśliwy
kiedy dzieci tak pięknie zaśpiewały dla
niego piosenki i recytowały wiersze. To
był magiczny dzień, w którym muzyka,
śpiew i radosny śmiech szczęśliwych
Przedszkolaków rozbrzmiewały wokół
niczym dzwonki reniferów…
„Szlachetne zdrowie…”
W minionym tygodniu odbyło się
w obu budynkach Przedszkola spotkanie
z Ratownikiem Medycznym. Dzieci miały okazję zobaczyć i dowiedzieć się jak
udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, a także samemu poćwiczyć niektóre
z takich działań.
Dodatkowo Przedszkole w Czerwieńsku dołączyło do projektu „Edukacja, promocja i proﬁlaktyka w kierunku zdrowia
jamy ustnej”. Jest on współﬁnansowany
przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej.
Z tego tytułu odbyły się we wszystkich
grupach pogadanki i spotkania z panią
Instruktor, która opowiedziała dzieciom
o zagrożeniach jakie niesie ze sobą zaniedbanie higieny jamy ustnej a także
pokazała jak prawidłowo myć zęby.
Takie spotkania są niezwykle ważne
a edukacja w zakresie bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia owocuje u przedszkolaków większą świadomością i motywacją
do dbania o zdrowie własne i innych.
Akcje charytatywne
Na przełomie listopada i grudnia nasze Przedszkole wzięło udział w akcjach
charytatywnych: „Góra Grosza” oraz „Psu
na budę”. Udział w tego rodzaju przedsięwzięciach ma na celu sprawić dzieciom
radość i zadowolenie a przede wszystkim
uwrażliwić je na los innych potrzebujących naszej pomocy i wsparcia.
Wszystkim rodzicom i dzieciom,
którzy włączyli się w akcje charytatywne
serdecznie dziękujemy.

Wizyta w Domu Pomocy Społecznej
dla Kombatantów w Zielonej Górze
21 listopada dzieci z grupy IV i V
gościnnie wystąpiły w Domu Pomocy
Społecznej dla Kombatantów w Zielonej
Górze. Pierwsza część koncertu zawierała elementy patriotyczne związane
z obchodami 11 Listopada Dnia Niepodległości. W drugiej części występu
artystycznego dzieci prezentowały swoje
talenty wokalne i taneczne. Dostarczyły
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Mikołajkowy Festiwal Tańca
Szóstego grudnia w Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku odbył się Mikołajkowy Festiwal Tańca pod patronatem
Burmistrza Czerwieńska.
Tegoroczna impreza przyciągnęła
ogromną liczbę tancerzy oraz publiczności. W ciągu całego dnia przez halę
przewinęło się przeszło 400 uczestników.
Impreza podzielona była na dwie części.
W pierwszym bloku tanecznym mieszkańcy Czerwieńska mogli podziwiać
uczestników w następujących stylach:
balet, zumba, cheerleaderki oraz hip-
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hop. W drugiej części prezentowały się
formacje show dance. I miejsce zdobyła
formacja z Czerwieńska, II miejsce formacja z Nowego Kisielina, a III miejsce
formacja z Zespołu Edukacyjnego nr 1
w Zielonej Górze. Naszą gminę reprezentowało łącznie 100 tancerzy, w tym
4 formacje z Czerwieńska. Wszyscy
uczestnicy nagrodzeni zostali medalami

oraz dyplomami. Tancerze ubrani byli
w profesjonalne kostiumy taneczne, które
koszty pokryło Stowarzyszenie Taneczne
Hit. Impreza nie mogłaby się odbyć bez
wsparcia Gminy Czerwieńsk oraz Gminy
Zielona Góra. Więcej informacji na naszym facebook Klub taneczny Hit.
Hanna Paradowska

