Drodzy Mieszkańcy Gminy Czerwieńsk
- niebawem zasiądziecie przy wigilijnych stołach
i łamiąc się opłatkiem, przekażecie sobie płynące
z serca życzenia wszystkiego, co najlepsze.
Pozwólcie, że my również w imieniu samorządu
złożymy Wam życzenia dobrych i atmosferycznych
Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym 2016 Roku
oprócz zdrowia i sukcesów w każdej dziedzinie,
także wielu odważnych planów i marzeń.
I niech się spełnią z nawiązką.
Leszek Jędras
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Burmistrz

w listopadzie
04.11. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus
gościł Senatora RP Roberta Dowhana.
05.11. – w Zabrze odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem”.
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
09.11. – w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Żarach
odbyła się wieczornica poświęcona pamięci żołnierzy wyklętych
pt. „Bo chcieli być wolni…”. Podczas uroczystości uczniowie
i nauczyciele wystawili sztukę poświęconą ks. Ignacemu Zoniowi
– żołnierzowi wyklętemu, pierwszemu, powojennemu proboszczowi parafii pw. Św. Wojciecha w Czerwieńsku i Honorowemu
Obywatelowi Gminy Czerwieńsk. W uroczystościach wzięli udział
ks. Paweł Konieczny, Jacek Gębicki i Przemysław Góralczyk.
11.11. – w Czerwieńsku odbyły się uroczystości z okazji
Narodowego Święta Niepodległości. Rozpoczęła je msza
święta w intencji Ojczyzny, którą celebrował ks. Marek Kidoń.
Następnie poczty sztandarowe, kompania honorowa 4 ZPPL oraz
mieszkańcy Gminy zgromadzili się pod Pomnikiem Pamięci,
gdzie wysłuchali okolicznościowego przemówienia Burmistrza
Czerwieńska oraz złożyli wiązanki kwiatów. Po uroczystościach
pod pomnikiem, w czerwieńskim ratuszu, odbyła się ceremonia
nadania pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Gminy
Czerwieńsk zmarłemu 23 stycznia 2014 roku – Wiesławowi
Kwaśniewskiemu. To symboliczne wyróżnienie Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszek Jędras wraz z Burmistrzem Piotrem
Iwanusem przekazali na ręce rodziny zmarłego.
13.11. – w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej
Górze odbyło się spotkanie poświęcone zmianom w organizacji
publicznych przewozów pasażerskich na terenie województwa
lubuskiego. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
13.11. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.
Przedmiotem obrad komisji było min.: kontrola dokumentacji
jednostek pomocniczych gminy za 2014 r. tj. sołectw: Laski, Leśniów Mały, Leśniów Wielki, Nietków, Sudoł, Wysokie, Zagórze
oraz kontrola dokumentacji jednostek pomocniczych gminy za
2015 r. tj. sołectwa Płoty; sprawy organizacyjne.
13.11. – w Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stefana
Roweckiego „Grota” odbyła się uroczystość nadania szkole
sztandaru. Aktu przekazania sztandaru dopełnił Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski. Dla uczczenia tego wydarzenia
kompania 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku oddała salwę honorową.
13-14.11. – w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Czerwieńsku odbył się IX Zlot Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego pn. Moja Ojczyzna jest ciekawa”.
16.11. – w Nietkowicach otwarto stołówkę „Pod dębami”,
którą prowadzi Spółdzielnia Socjalna „Nasze Zaodrze”. Spółdzielnia została założona w grudniu 2014 r. przez osoby bezrobotne – mieszkańców Zaodrza. W planach Spółdzielni jest również
uruchomienie w Nietkowicach ajencji pocztowej oraz prowadzenie
usług agroturystycznych z noclegami i pełnym wyżywieniem.
16.11. – Nadleśniczy Nadleśnictwa Sulechów odwołał okresowy zakaz wstępu do lasu, wprowadzony w dniu 10 lipca 2015 r.
w związku ze znacznym uszkodzeniem drzewostanu przez wiatr
w leśnictwach Brody oraz Będów.
17.11. – w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu
uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
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17.11. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się w czerwieńskim ratuszu
z Burmistrzem Sulechowa Ignacym Odważnym. Tematem spotkania
było funkcjonowanie jednostek oświatowych na ZAODRZU.
18.11. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji
było min.: informacja nt. inwestycji realizowanych w 2015 r.;
zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy; sprawy bieżące.
23.11. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Senatorem RP
Waldemarem Sługockim.
24.11. - Burmistrz Czerwieńska podpisał umowę na dostawę
27 zestawów komputerowych dla mieszkańców Gminy, którzy są
uczestnikami projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwieńsk –et@p II. Rozpoczął się tym samym
ostatni etap dostarczania sprzętu komputerowego mieszkańcom,
finansowany z budżetu komisji Europejskiej i Skarbu Państwa.
W ramach tego projektu Gmina Czerwieńsk rozdysponowała już
405 zestawów komputerowych dla mieszkańców oraz zbudowała
sieć dostępową do Internetu szerokopasmowego na swoim obszarze. W gminnej sieci zalogowanych jest obecnie 405 gospodarstw
domowych, wszystkie placówki oświatowe i kulturalne oraz część
organizacji pozarządowych – łącznie 419 komputerów. Wszyscy
beneficjenci będą mogli korzystać z bezpłatnego dostępu do
Internetu szerokopasmowego aż do końca 2020 r.
25.11. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad komisji było min.: informacja o kwartalnym wykonaniu
budżetu gminy, w tym kwota nadwyżki / deficytu oraz udzielonych
umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III
kwartał 2015 r.; rozpoczęcie prac nad wypracowaniem opinii do
projektu uchwały budżetowej na 2016 r.; sprawy bieżące.
26.11. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.:
ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Czerwieńsk – ich działalność
w 2015 r. i potrzeby na 2016 rok; rozpoczęcie prac nad projektem
uchwały budżetowej na 2016 r.; wydanie opinii do Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Czerwieńsk na lata 2016-2018;
opracowanie planu pracy Komisji na 2016 r.; sprawy bieżące.
26.11. – w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zabór odbyło
się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między
Odrą a Bobrem”. W skład nowego Zarządu Stowarzyszenia
został wybrany Lubomir Rotko – Kierownik Hali Sportowej
„Lubuszanka” w Czerwieńsku. W zebraniu uczestniczył Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus.
26.11. – Zarząd Dróg Wojewódzkich przywrócił kursowanie promów na przeprawach w Brodach i Pomorsku, które ze
względu na bardzo niski poziom wody w Odrze nie pływały od
połowy lipca br. Niestety, już 30 listopada poziom wody ponownie się obniżył i „uwięził” promy.
27.11. – w Krośnie Odrzańskim odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia „Odra dla turystów”. Gminę Czerwieńsk
reprezentował na tym spotkaniu Tomasz Pietruszka.
28.11. – w Sycowicach zorganizowano „Sołecki Dzień Seniora”.
30.11. – w Czerwieńsku odbyło się nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki POMAK.
Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU
Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
Jacek Gębicki, Alina Juncewicz, Dariusz Grześkowiak (foto).
Adres: UGiM, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk,
tel./fax 68 327 80 91, e-mail: unas.redakcja@wp.pl
skład i druk: sandmedia tel. 68 45 35 700
Materiały do składu przyjęto 11.12.2015 r., do druku przekazano 14.12.2015 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, ani
się człowiek nie obejrzał, a tu już kolejny rok
za nami. Wydawać by się mogło, że dopiero co
rozmawialiśmy o planach na ten rok, a tu już
trzeba sięgnąć pamięcią do przeszłości, żeby
spróbować ocenić minione działania. Więc
jaki był ten rok dla naszego samorządu?
Piotr Iwanus: Planując nasze działania
w kończącym się właśnie roku, od początku
zakładaliśmy, że upłynie on raczej pod znakiem przygotowań do absorpcji środków
pomocowych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Jesteśmy bowiem
w okresie planowania działań w nowej perspektywie ﬁnansowej, która z natury rzeczy
różnić się będzie znacznie od poprzedniej
pod względem zasad współfinansowania
ważnych dla życia mieszkańców inwestycji.
W tej nowej perspektywie ﬁnansowane będą
przedsięwzięcia o znacznie większej skali
niż dotychczas, a takie duże projekty infrastrukturalne z całą pewnością przerastać będą
możliwości ﬁnansowe poszczególnych gmin.
Chcąc nie chcąc samorządy będą musiały nauczyć się skutecznie współdziałać, by razem
móc realizować projekty, wychodzące poza
obszar pojedynczej gminy. To rzecz jasna
nie jest łatwe zdanie i wymagać będzie od
wszystkich całkowicie innego patrzenia na
sposób realizacji tych przedsięwzięć. W ramach RPO mieliśmy w tym roku przygotowywać dokumentację prawną i techniczną
dla konstruowania wniosków. Niestety przedstawiony przez Polskę Regionalny Program
Operacyjny, na podstawie którego marszałkowie województw uruchamiają na ten cel
środki dla samorządów nie został przez Komisję Europejską zatwierdzony i zmuszeni
jesteśmy czekać na rozstrzygnięcia.
A.S.: To znaczy, że w związku z tym żadnych działań w tym zakresie nasza gmina
nie podejmowała?
P.I.: Oczywiście nie siedzieliśmy z założonymi rękami, czekając na rozwiązania.
Podjęliśmy realizację wspólnego dla trzech
gmin – Czerwieńska, Sulechowa i Dąbia –
projektu pod nazwą „Partnerstwo gmin nadodrzańskich” w ramach Programu „Rozwój
miast poprzez wzmocnienie kompetencji
jednostek samorządu terytorialnego, dialog
społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009
– 2014. To kwota 1,8 mln złotych. Dzięki realizacji tego projektu mieliśmy więc środki na
przygotowanie najważniejszych dokumentów
koniecznych do realizacji inwestycji ze wspomnianej wcześniej perspektywy ﬁnansowej.
Myślę tu przede wszystkim o opracowaniu
miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego, zmian w studium uwarunkowań
czy ewidencji zabytków. Powstała również
dokumentacja techniczna na budowę nowej
sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
w Czerwieńsku wraz z pozwoleniem na
budowę. Wielką wartością realizacji tego
partnerskiego projektu jest fakt podjęcia
wspólnych działań trzech samorządów realizujących wspólny projekt. Zebrane przy tej
realizacji doświadczenia będą na wagę złota
w kolejnych dużych przedsięwzięciach, a takie
właśnie regionalne i ponadregionalne działania
będą ﬁnansowane ze środków Unii.
W ramach tych działań przystąpiliśmy
również do budowy przystani rzecznej
w Nietkowie, która to inwestycja kosztowała
gminę symboliczną złotówkę, bowiem w ramach projektu Odra dla Turystów udało się
ze środków zaoszczędzonych w ramach RPO
w latach 2007-2015 w całości sﬁnansować
to zadanie. Przystań w przyszłe wakacje na
pewno zostanie udostępniona turystom.
A.S. Co jeszcze w zakresie inwestycji
mógłby pan dopisać w tym roku po stronie
sukcesów?
P.I. Na pewno do nich należy wykonanie
I i II etapu realizacji planu porządkowania
gospodarki ściekowej w Bródkach i części
Nietkowic. Do plusów zaliczyłbym również
wykonanie 4 dróg gminnych w Czerwieńsku,
Płotach i Nietkowie. W 2015 zakończyliśmy
również realizację wielkiego projektu „Szerokopasmowy internet dla mieszkańców
gminy”, w ramach którego w tym roku 237
gospodarstw domowych uzyskało łącza
internetowe i zestawy do korzystania z szerokopasmowej sieci dostępowej. Inwestycja

wartości ok. 6 mln złotych w 100% zrealizowana była ze środków pozabudżetowych.
A.S.: A co zaliczyłby pan do minusów?
P.I.: Przede wszystkim te opóźnienia
w zakresie przygotowania RPO przez Urząd
Marszałkowski, które trochę komplikują nam
pozyskiwanie kolejnych środków na rozwój.
Z tego też powodu nie zrealizowaliśmy jeszcze budowy szatni na boisku w Płotach, mimo
że wszystkie dokumenty mamy gotowe.
A.S.: Panie burmistrzu ostatnio wiele
mówi się o rządowym projekcie tzw. wygaszania gimnazjów. Co Pan sądzi o tym pomyśle z punktu widzenia naszej gminy?
P.I.: Muszę powiedzieć, że jako samorząd
od początku powstania idei reformy wprowadzającej do systemu oświaty ten szczebel
edukacji, podjęliśmy się trudnego zadania zapewnienia właściwych warunków lokalowych
i ﬁnansowych dla jej realizacji. Stworzyliśmy
bazę, jakiej nie powstydziłyby się większe od
Czerwieńska ośrodki. W mojej ocenie gimnazjum czerwieńskie bardzo dobrze spełnia swoją
misję. Poziom nauczania – choć jego ocena
merytoryczna raczej nie należy do kompetencji
władz samorządowych, tylko oświaty – z roku
na rok jest coraz wyższy, a uczniowie osiągają
wyniki nie gorsze niż w innych miastach. Oczywiście decyzja o tym wygaszaniu gimnazjów
nie należy do nas, ale jeśli zapadnie, gmina
jest przygotowana organizacyjnie na wszelkie
zmiany tego systemu.
A.S.: Dziękuję za rozmowę i oczywiście
życzę Panu miłych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego
Roku, w którym uda się zrealizować zarówno samorządowe, jak i osobiste plany.
P.I.: Dziękuję i wzajemnie. Niech i Panu
oraz wszystkim mieszkańcom naszej gminy
Nowy Rok przyniesie powody do radości
i satysfakcji. Wszystkiego najlepszego!

„Żeby dobrze przeżywać życie, trzeba widzieć w nim sens”
Szanowni Państwo,
Pragnę serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi Piotrowi Iwanusowi,
Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszkowi Jędrasowi oraz wnioskodawcy
Przewodniczącemu Samorządu Mieszkańców minionej kadencji Panu Tadeuszowi
Skowrońskiemu i wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Czerwieńsk za pośmiertne uhonorowanie mojego męża Wiesława Kwaśniewskiego i nadanie mu tytułu
„HONOROWY OBYWATEL MIASTA I GMINY CZERWIEŃSK”.
To wielki zaszczyt i honor otrzymać tak zacny tytuł i jest on zwieńczeniem wszystkich
nagród i tytułów jakie mój mąż otrzymał oraz dowodem wielkiego uznania za jego działalność społeczną na rzecz gminy. Wiesiek był człowiekiem bez reszty oddany rodzinie
i lokalnemu środowisku. Był bardzo dobrym mężem, ojcem i dziadkiem. Od młodzieńczych lat wielką wagę przywiązywał do nauki i do końca swoich dni ją pogłębiał.
Jego pasją było wojsko, gdzie swoją pracą oﬁcerską realizował się i zdobytą wiedzę
przekazywał innym, pełniąc służbę wojskową, a potem samorządową. Wszystkiego
czego się podjął wykonywał bardzo sumiennie z zapałem, przez co uzyskiwał duże
efekty w pracy zawodowej i społecznej.
Całe swoje krótkie życie był szlachetnym, mądrym człowiekiem, który bezinteresownie pomagał wielu ludziom, służąc pomocą czy poradą. Był osobą godną
naśladowania i taki pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Z wyrazami szacunku Halina Kwaśniewska z rodziną
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Pokażcie klasę
4 grudnia zakończył się Plebiscyt Gazety Lubuskiej „Pokażcie klasę”, któremu
patronował Lubuski Kurator Oświaty oraz Wojewoda Lubuski. Klasa II B naszego
Gimnazjum już po raz drugi włączyła się do zabawy i rywalizacji. Przygotowaliśmy
trzy prace konkursowe w finale, były to: film promujący nasze miasto, hasło dotyczące dopalaczy oraz prace z opakowań wtórnych – „Nowe życie opakowań”.
Jak konkurs widzą uczniowie? Oni zgodnie twierdzą, że nie było łatwo.

Do wykonania zadań przystąpiliśmy
z ogromnym zapałem. Gdy zaczynaliśmy
wątpić w możliwość wykonania wszystkiego, wspierali nas opiekunowie pani
A. Kostrzewa i pan A. Gruszczyński.
W realizacji zadania filmowego pomagała nam pani J. Stanaszek. Gdy obejrzeliśmy efekty swojej pracy, wiedzieliśmy,
że mamy duże szanse na sukces. Jednak
ważne były głosy czytelników, a więc
rodziców, naszych kolegów z innych
klas, dyrektora szkoły, nauczycieli
i pracowników gimnazjum. Do naszej
zabawy przyłączyli się także mieszkańcy
lokalnej społeczności. Ogromną pomoc
uzyskaliśmy od władz naszej gminy:
pana Burmistrza, radnych, pracowników
Urzędu Gminy. Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami
uczestniczyli w tej zabawie i rywalizacji.
Ten plebiscyt mocno nas ze sobą zintegrował, ale spełnił jeszcze jedno zadanie:
promował nasze miasto i gimnazjum
w województwie. Dziś wiemy, że razem
można dużo osiągnąć.
Bardzo gorąco dziękujemy za oddane na
nas głosy: władzom samorządowym, mieszkańcom, naszym kolegom i koleżankom,
a przede wszystkim naszym rodzicom, bo
bez nich żadna akcja nie byłaby możliwa.

Uczniowie klasy II b
wraz z wychowawcą - A. Kostrzewą

„Zaklinaczka młodzieży”
Światowy Dzień Wolontariusza w Gimnazjum w Czerwieńsku, 2 grudnia, to czas,
który pozostanie w naszej pamięci na długo.
Głównym powodem była wizyta szczególnego gościa, pani Pauliny Wybierackiej.
Od roku nasi uczniowie pomagają pani
Paulinie w zbieraniu nakrętek. Nakrętki to
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sposób płatności wcześniej za wózek, teraz
za rehabilitację. Pani Paulina opowiedziała
nam historię swojego życia, które wypełnione chorobą i cierpieniem ukształtowało
w niej potrzebę walki i odwagę. Jest ona
wolontariuszem i o swojej pracy wolontarystycznej mówiła z pasją. Uczniowie

z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli
w spotkaniu, a nasz gość „zaczarował”
młodzież swą pozytywną energią.
Dziękujemy Pani Paulinie za przybycie
i podzielenie się z nami cząstką swojego
życia.

Szkolne Koło Wolontariatu

Grupa wsparcia

Rodzice traktują swoje dzieci wyjątkowo, bo to ich rola,
a zadaniem nauczycieli jest, aby tę wyjątkowość rozwijać i pomagać w osiąganiu życiowych sukcesów. Dlatego ważna jest
nasza współpraca i pomoc.

Agnieszka Kostrzewa

„Każde dziecko otrzymuje od rodziców dyplom geniusza, od
szkoły świadectwo niedojrzałej dojrzałości, od uniwersytetu - patent mistrza, od życia – najczęściej - tytuł zdolnego
robigrosza.”
Aleksander Świętochowski
Jeśli chcemy, aby motto mogło się zrealizować, musimy dołożyć
wielu starań. Ważne jest, abyśmy umieli ze sobą współpracować,
tzn. dzieci – nauczyciele - rodzice. 17 listopada w Gimnazjum im.
Jana Pawła II odbyło się drugie już spotkanie Grupy Wsparcia dla
rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tym
roku tematem przewodnim zebrań jest pomoc dzieciom w wyborze
szkół ponadgimnazjalnych. Na spotkaniu gościem szczególnym była
pani Angelika Ładysz - wicedyrektor VI LO „Alter Ego” w Zielonej
Górze. Przedstawiła ofertę edukacyjną swojej szkoły. Zaprezentowała
zasady rekrutacji, a przede wszystkim zasady pracy z młodzieżą,
które umożliwiają im odniesienie sukcesu edukacyjnego, a tym
samym zawodowego i życiowego. Na szczególną uwagę zasługuje
informacja, że do tej szkoły obowiązują inne kryteria naboru. Liczy
się świadectwo ukończenia gimnazjum oraz opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej. 14 grudnia w naszym Gimnazjum odbędzie
się spotkanie z seksuologiem dziecięcym, który poruszy ważne problemy okresu dojrzewania. Już dziś serdecznie zapraszamy.

Z życia naszego
Gimnazjum...
Listopad obfitował w wiele atrakcji. Klasy IIb i IIId udały
się na wycieczkę do Tarnowa Podgórnego oraz do Poznania.
I tak 19 listopada rano wsiedliśmy do autokaru i w drogę.
Jako pierwszy cel obraliśmy sobie dwa duże zakłady pracy
w Tarnowie Podgórnym.
Zamierzaliśmy dowiedzieć się, jak wygląda praca w takich
ﬁrmach oraz jakich specjalistów zatrudniają. I tak uczniowie IIb z
panią Agnieszką Kostrzewą udali się do jednej z największych ﬁrm
w Polsce specjalizującej się w sprowadzaniu i sprzedaży maszyn
i urządzeń rolniczych. Mamy na myśli rodzinną ﬁrmę Korbanek.
Byliśmy zaskoczeni, bo od pomysłu do realizacji była krótka droga.
Dziś w ﬁrmie zatrudnia się wielu pracowników, a właścicielka jest
na 18 miejscu na liście najbogatszych Polaków. Dowiedzieliśmy
się, że najważniejsze są komunikacja, znajomość języków obcych,
pracowitość i kreatywność. Warto zatem inwestować w siebie.
W tym samym czasie uczniowie klasy IIId z panią Joanna
Dwornicką spotkali się z architektami ﬁrmy Jakon. Oprowadzający
pokazali działy projektowe, produkcyjne. Uczniowie mówią, że to
jedna z ciekawszych wizyt. Pracodawcy stawiają na kompetencje,
kreatywność i pracowitość.
Po spotkaniach, pełni wrażeń, ruszyliśmy w drogę do Poznania.
Zapadał zmierzch. Na rynku otoczyła nas magia świateł. To niesamowicie piękne miejsce, ale przed nami był jeszcze Teatr Wielki im.
A. Fredry, opera i spektakl „Skrzypek na dachu”. Odświętnie ubrani
zasiedliśmy na balkonach i oczekiwaliśmy na początek przedstawienia. Jak zagrała orkiestra, aktorzy zaśpiewali, to my poczuliśmy
dreszcze emocji. To było niesamowite przeżycie! Piękna gra aktorów,
śpiew i muzyka. Późną nocą wracaliśmy do domu. To był naprawdę
wspaniały wyjazd! Zrodził nam się apetyt na więcej…

Uczniowie klas IIb i IIID
wraz z wychowawcami

NA LICEUM PATRZ!

Nadanie sztandaru
To wielki dzień. I niezwykle ważny. Przedstawiciele władz
Powiatu Zielonogórskiego, gminny i miasta Czerwieńsk,
radni, dyrektorzy szkół i placówek, przedstawiciele straży,
wojska, policji i parafii, przedstawiciele mediów i firm,
rodzice, absolwenci…
Wielu znakomitych gości pojawiło się 13 listopada 2015 roku
w naszym liceum na uroczystości nadania szkole sztandaru. Po raz
pierwszy w historii szkoły mogliśmy zobaczyć poczet sztandarowy Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego
„Grota”. W jego skład weszli kadeci klasy wojskowej, policyjnej
i strażackiej: Wioleta Witkowska, Cezary Maciuszek oraz Klaudia Kaźmierska. Mieli oni zaszczyt przyjęcia sztandaru naszego
liceum. Po odczytaniu Aktu Ufundowania Sztandaru, poświęceniu
go oraz przekazaniu Staroście Powiatu Zielonogórskiego przez
przedstawicieli fundatorów: przewodniczącą Rady Rodziców
panią Iwonę Madej oraz radną Powiatu Zielonogórskiego panią
Beatę Zawadę Starosta Powiatu Zielonogórskiego pan Dariusz
Wróblewski przekazał sztandar dyrektorowi liceum. Dla uczczenia
tego wydarzenia kompania honorowa 4 Zielonogórskiego Pułku
Przeciwlotniczego oddała salwę honorową. Niezwykle podniosłym
momentem było złożenie przez uczniów klas I ślubowania, po raz
pierwszy - na sztandar. Ślubowanie prowadził pełniący funkcję
starszego kadeta Konrad Andrzejak-Wasilewski. Pagony nowo
mianowanym kadetom naszego liceum wręczali przedstawiciele
służb mundurowych – nasi partnerzy. Po ślubowaniu zastępca
dowódcy 4 pplot podpułkownik Andrzej Izydorczyk uhonorował
liceum Odznaką 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego,
wręczając dyrektorowi patent wraz z odznaką o numerze 223. To
wspaniałe wyróżnienie szkoły za współpracę z jednostką wojskową.
Dyrektor liceum wręczył Honorowe Odznaki Liceum za szczególne
zaangażowanie w rozwój szkoły i kształtowanie jej wizerunku nadane przez kapitułę. Odznaki otrzymali: pan Dariusz Wróblewski –
Starosta Powiatu Zielonogórskiego, pan Piotr Iwanus – Burmistrz
Czerwieńska, pani Irena Podsiadły – naczelnik Wydziału Edukacji
Powiatu Zielonogórskiego, pan Ryszard Górnicki – radny Powiatu
Zielonogórskiego. Uroczystości zwieńczyła inscenizacja związana
ze Świętem Niepodległości przedstawiająca rozbiory Polski. Apel
zakończył się odprowadzeniem sztandaru do gabinetu dyrektora.

Krzysztof Kaczmar
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Relikwie św. Rity w Płotach
Codzienność potrafi nas zaskoczyć i dotkliwie nam dopiec. Czy, borykając się z trudnościami i przeszkodami, polegamy wyłącznie na sobie? Czy zdarza się nam korzystać z pomocy, pomocy tych, którzy mają wielką moc, by nas wesprzeć? Pomocy świętych?
Gdy coś zgubimy pomoże św. Antoni, w czasie złej pogody, trzęsienia
ziemi – św. Aleksy Rzymianin. Młode
małżeństwa i narzeczonych wspiera św.
Dorota, a w sprawach, które wydają się
nie do rozwiązania wstawia się za nami
św. Rita. Kim ona jest?
Święta Rita urodziła się w Roccaporena, niedaleko Caccia we Włoszech.
Pragnęła wstąpić do zakonu, jednak
zgodnie z wolą rodziców, jako dwunastolatka wyszła za mąż. Poślubiła człowieka
o trudnym, wybuchowym charakterze. Rita
przez lata znosiła cierpliwie swój los i gorliwie
modliła się za męża, który z biegiem czasu
złagodniał. Niestety, krótko po nawróceniu
zginął z rąk jednego ze swoich wrogów.
Synowie postanowili pomścić śmierć ojca.
Rita, kochająca matka, prosiła Boga o pomoc
w powstrzymaniu ich. Jedynym na to sposobem była ich śmierć. I tak też się stało.
Po tych tragicznych wydarzeniach Rita
postanowiła zrealizować swoje marzenia
i wstąpić do zakonu sióstr augustianek.
Wykazując się ogromną cierpliwością
i wytrwałością, z pomocą Bożą, wstąpiła
do zakonu, gdzie na własną prośbę, by móc
współcierpieć z Jezusem, została obdarzona
szczególną łaską. „Otrzymała cierń” z korony Jezusa Chrystusa, który już do końca
życia tkwił w jej czole, powodując ogromny
ból. Cierń był niewidoczny, natomiast ranę

na czole można zobaczyć po dziś dzień.
Zmarła 22 maja 1457roku.
Rita została świętą za sprawą wielu
cudów. Cuda zdarzały się za jej życia i po
jej śmierci. Przychodzi z pomocą osobom,
które znajdują się w beznadziejnej sytuacji
życiowej. Z dnia na dzień rośnie kult tej
świętej, którą uważa się za bardzo skuteczną
orędowniczkę. Paraﬁanie z Płotów dołączyli
do czcicieli św. Rity modląc się do niej,
odprawiając comiesięczne nabożeństwa,
prosząc o wstawiennictwo.
Mieszkańcy wraz z księdzem proboszczem, odbywając we wrześniu pielgrzymkę
do Częstochowy i Krakowa, przywieźli
relikwie świętej z paraﬁi pw. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej z Klasztoru Augustianów
w Krakowie, gdzie rozpoczął się kult św.
Rity w Polsce. Przy okazji mogli jeszcze raz
usłyszeć historię Jej życia i dowiedzieć się

o cudach, które z Jej pomocą się dokonały.
22 listopada 2015 roku zapisał się w kronikach paraﬁalnych jako jeden z ważniejszych
dni. Tego dnia bowiem odbyło się wprowadzenie relikwii św. Rity do kościoła
pw. Matki Bożej Bolesnej w Płotach.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą
o godzinie 12.00, którą odprawili ksiądz
proboszcz Robert Perłakowski oraz zaproszeni goście: ksiądz dziekan Zygmunt
Zimnawoda, ksiądz proboszcz, Adrian
Put z paraﬁi pw. św. Stanisława Kostki.
Słowo Boże głosił ksiądz Jarosław
Leśny z paraﬁi św. Antoniego w Przylepie. Przybliżył nam osobę Chrystusa
Króla, który miłością obejmuje nas
wszystkich, od którego możemy czerpać siły,
a św. Rita pokazuje nam jak przyjąć Krzyż
Chrystusa. Dowiedzieliśmy się, że uzdrowienia za Jej wstawiennictwem pojawiają
się także w naszym otoczeniu, a wśród nas są
osoby, którym pomogła.
Wszyscy wierni, którzy spotkali się na
tej mszy przynieśli ze sobą czerwone róże
jako symbol nadziei na pokonanie trudności, z którymi się borykają. Po ucałowaniu
relikwii wróciliśmy do domów pełni wiary
i nadziei, że przezwyciężając trud dnia
codziennego oraz nieszczęścia, które nas
spotykają, nie walczymy sami, walczy
z nami św Rita. Pamiętajmy o tym i włączmy się do uczestnictwa w comiesięcznych
nabożeństwach, które odbywają się w niedzielę po 22 każdego miesiąca. Korzystajmy
z pomocy Tych, którzy nam ją oﬁarują.
P. Frączak

Leśniowskie rozmaitości
Listopad nie musi wcale być smutnojesiennym, szarym miesiącem. Może wtedy
dziać się naprawdę wiele, a zależy to… od nas. Znają i stosują tę zasadę w Szkole
Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim.
Na początku listopada przygotowaliśmy
święto naszej Ojczyzny. Uczniowie klasy V,
VI oraz przedszkolaczek Fabianek Wożniak pod opieką p. A. Batóg przygotowali
program pokazujący piękno Polski, a także
ważne elementy jej historii.
Pani R. Kapica stara się uwrażliwić
dzieci na potrzeby innych. Pod jej opieką
uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji
charytatywnej „Psu na budę” ogłoszonej przez
stowarzyszenie Inicjatywa dla Zwierząt. W jej
ramach zbierali i przynosili karmę, koce, smycze, zabawki i miski dla czworonogów, aby
łatwiej przetrwały zimę. Dar zebrane przez
uczniów zostały przekazane schronisku dla
bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze.
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Swoje zaangażowanie w niesienie
pomocy innym podkreślili 14 listopada,
biorąc udział w masowym „Biegu jeża”
w zielonogórskim Parku Tysiąclecia. Na
razie to jeszcze „ Małe jeże”, ale „czym
skorupka za młodu nasiąknie…”, więc
pewnie wkrótce tych młodych, pięknych ludzi zobaczymy wśród „Dużych
jeży”.
Listopad to tradycyjnie miesiąc konkursów przedmiotowych. Uczniowie
chętnie biorą w nich udział. Tak też było
i tym razem. Ci najlepsi zakwaliﬁkowali
się do etapu rejonowego. Laureaci zostali
wyłonieni z historii, przyrody, i języka
polskiego.

W tradycję naszej szkoły wpisuje się międzynarodowy jarmark bożonarodzeniowy.
W ubiegłym roku cieszył się ogromną
popularnością, więc w tym roku w jego organizację angażują się nie tylko uczniowie
i nauczyciele, ale także rodzice, władze
lokalne (sołectwo), a także sponsorzy. Ten
jarmark wprowadzi nas wszystkich w atmosferę zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia, najbardziej rodzinnych świąt.
Warto się do tego przygotować, aby dni
świąteczne iskrzyły nie tylko światełkami
i gwiazdkami, ale także życzliwymi sercami, poczuciem bezpieczeństwa i radością
uśmiechniętych Bliskich. I tego życzy
wszystkim Mieszkańcom naszej gminy
społeczność szkolna Leśniowa Wielkiego: Dyrektor, nauczyciele, pracownicy
i uczniowie.

A. Batóg, R. Kapica

Harmonogram odbioru odpadów kmunalnych
w miejscowościach gminy Czerwieńsk w roku 2016
POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ O GODZ. 6:00 W DNIU ODBIORU!
CZERWIEŃSK
Ulice: Akacjowa, Boczna, Bolesława Chrobrego, Cicha, Działkowa, Graniczna, Jasna, Klonowa, Kolejowa, Ks. Muchy, Kwiatowa, Marii Rozwens,
Ogrodowa, Pl. Wolności, Podgórna, Polna, Przyleśna, Rycerska, Rynek, Strażacka, Strzelecka, Zachodnia
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych) w każdy PONIEDZIAŁEK, wyjątki: 29 marca, 16 sierpnia, 27 grudnia
Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach):
styczeń
11
25

luty
08
22

marzec
07
21

kwiecień
04
18

maj
02
16
30

czerwiec
13
27

lipiec
11
25

sierpień
08
22

wrzesień październik
05
03
19
17
31

listopad
14
28

grudzień
12
27

CZERWIEŃSK
Ulice: Brzozowa, Cytrynowa, Jagodowa, Kąpielowa, Krótka, Kukułcza, Leśna, Łężycka, Młyńska, Moniuszki, Naftowa, Piaskowa, Składowa,
Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Wiosenna, Wodna, Zielonogórska
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych) w każdy WTOREK, wyjątki: 30 marca, 4 maja, 17 sierpnia, 2 listopada, 28 grudnia
Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach):
styczeń
12
26

luty
09
23

marzec
08
22

kwiecień
05
19

maj
04
17
31

czerwiec
14
28

lipiec
12
26

sierpień
09
23

wrzesień
06
20

październik
04
18

listopad
02
15
29

grudzień
13
28

PŁOTY
Ulice: Brzozowa, Czeremchowa, Dębowa, Jodłowa, Kalinowa, Leśna, Leśny Zaułek, Nowa, Osiedlowa, Rajska, Rzemieślnicza, Sportowa,
Srebrzysta, Tęczowa, Wodna, Wrzosowa, Zagórska
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych) w każdą ŚRODĘ, wyjątki: 7 stycznia, 31 marca, 5 maja, 18 sierpnia, 3 listopada, 29 grudnia
Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach):
styczeń
13
27

luty
10
24

marzec
09
23

kwiecień
06
20

maj
05
18

czerwiec
01
15
29

lipiec
13
27

sierpień
10
24

wrzesień
07
21

październik
05
19

listopad
03
16
30

grudzień
14
29

PŁOTY
Ulice: Jagodowa, Kameliowa, Letnia, Lubuska, Łąkowa, Młyńska, Mostowa, Ogrodnicza, Okrężna, Os. Widok, Pogodna, Polna, Sadowa,
Słoneczna, Strumykowa, Szkolna, Truskawkowa, Wąska, Wiosenna
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych) w każdy CZWARTEK, wyjątki: 8 stycznia, 1 kwietnia, 6 maja, 27 maja, 19 sierpnia, 4
listopada, 30 grudnia
Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach):
styczeń
13
27

luty
10
24

marzec
09
23

kwiecień
06
20

maj
05
18

czerwiec
01
15
29

lipiec
13
27

sierpień
10
24

wrzesień
07
21

październik
05
19

listopad
03
16
30

grudzień
14
29

czerwiec
1
15
29

lipiec
13
27

sierpień
10
24

wrzesień
7
21

październik
5
19

listopad
3
16
30

grudzień
14
29

czerwiec
01
29

lipiec
27

sierpień
24

wrzesień
21

październik
19

listopad
16

grudzień
14

ZAGÓRZE
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych):
styczeń
13
27

luty
10
24

marzec
9
23

kwiecień
6
20

maj
5
18

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach):
styczeń
13

luty
10

marzec
09

kwiecień
06

maj
05
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Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych):
styczeń
13
27

luty
10
24

marzec
9
23

kwiecień
6
20

maj
5
18

czerwiec
1
15
29

lipiec
13
27

sierpień
10
24

wrzesień październik
7
5
21
19

listopad
3
16
30

grudzień
14
29

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach):
styczeń
28

luty
25

marzec
24

kwiecień
21

maj
19

czerwiec
16

lipiec
14

sierpień
11

wrzesień
08

październik
06

listopad
04

grudzień
01
30

czerwiec
2
16
30

lipiec
14
28

sierpień
11
25

wrzesień
8
22

październik
6
20

listopad
3
17

grudzień
1
15
30

czerwiec
16

lipiec
14

sierpień
11

wrzesień
08

październik
06

listopad
04

grudzień
01
30

czerwiec
3
17

lipiec
1
15
29

sierpień
12
26

wrzesień
9
23

październik
7
21

listopad
5
18

grudzień
2
16
31

lipiec
14

sierpień
11

wrzesień
08

październik
06

listopad
04

grudzień
01
30

czerwiec
17

lipiec
15

sierpień
12

wrzesień
09

październik
07

listopad
05

grudzień
02
31

czerwiec
8
22

lipiec
6
20

sierpień
3
18
31

wrzesień
14
28

październik
12
26

listopad
9
23

grudzień
7
21

październik
06

listopad
04

grudzień
01
30

październik
07

listopad
05

grudzień
02
31

październik
13
27

listopad
10
24

grudzień
8
22

LEŚNIÓW WIELKI
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych):
styczeń
14
28

luty
11
25

marzec
10
24

kwiecień
7
21

maj
6
19

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach):
styczeń
28

luty
25

marzec
24

kwiecień
21

maj
19

BORYŃ - NIETKÓW
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych):
styczeń
2
15
29

luty
12
26

marzec
11
25

kwiecień
8
22

maj
7
20

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach) BORYŃ:
styczeń
28

luty
25

marzec
24

kwiecień
21

maj
19

czerwiec
16

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach) NIETKÓW:
styczeń
02
29

luty
26

marzec
25

kwiecień
22

maj
20

DOBRZĘCIN - PIAŚNICA - WYSOKIE
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych):
styczeń
7
20

luty
3
17

marzec
2
16
31

kwiecień
13
27

maj
11
25

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach) DOBRZĘCIN, WYSOKIE:
styczeń
28

luty
25

marzec
24

kwiecień
21

maj
19

czerwiec
16

lipiec
14

sierpień
11

wrzesień
08

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach) PIAŚNICA:
styczeń
02
29

luty
26

marzec
25

kwiecień
22

maj
20

czerwiec
17

lipiec
15

sierpień
12

wrzesień
09

LASKI
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych):
styczeń
8
21

8

luty
4
18
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marzec
3
17

kwiecień
1
14
28

maj
12
27

czerwiec
9
23

lipiec
7
21

sierpień
4
19

wrzesień
1
15
29

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach):
styczeń
02
29

luty
26

marzec
25

kwiecień
22

maj
20

czerwiec
17

lipiec
15

sierpień
12

wrzesień
09

październik
07

listopad
05

grudzień
02
31

BĘDÓW – BRÓDKI – NIETKOWICE - SYCOWICE
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych):
styczeń
8
22

luty
5
19

marzec
4
18

kwiecień
1
15
29

maj
13
28

czerwiec
10
24

lipiec
8
22

sierpień
5
20

wrzesień
2
16
30

październik
14
28

listopad
12
25

grudzień
9
23

czerwiec
9

lipiec
7

sierpień
4

wrzesień
1
29

październik
27

listopad
24

grudzień
22

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach):
styczeń
21

luty
18

marzec
17

kwiecień
14

maj
12

Noc Świętych w Płotach
Wigilia Wszystkich Świętych to magiczna noc, kiedy współcześni „świeci” urządzają bale oraz przechadzają się ulicami miast w pochodach i procesjach. Od kilku
już lat stało się to tradycją w wielu parafiach, aby nauczyć ludzi, że wspomnienie
świętych to dzień radosny, a nie pełen lęku i strachu. W tym roku do zabawy
włączyły się także dzieci z Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Płotach.
31 października 2015 roku o godzinie
18.15 parafialna salka przy kościele w
Płotach wypełniła się po brzegi „świętymi”, którzy przybyli na Bal Wszystkich
Świętych, zorganizowany przez księdza
proboszcza Roberta Perłakowskiego oraz
scholę parafialną. Obok Maryi i Józefa
spotkaliśmy także św. Ritę, św. Annę, św.
Piotra, św. Pawła, bł. Jana Pawła II i cały
zastęp aniołów, którzy wspaniale się bawili, biorąc udział w licznych konkursach.
Między zabawami dzieci korzystały z przy-

gotowanego, słodkiego poczęstunku. Dwugodzinną zabawę zakończył pochód ulicami
wsi. „Święci” maszerowali z pochodniami
w ręku i pieśnią na ustach. Po powrocie
wszyscy uczestnicy za wspaniałą zabawę
otrzymali nagrody, które ufundowali ﬁrma:
Toppoint Polska Sp. z o.o. oraz pani Danuta Paruch. Wszystkim zaangażowanym
bardzo dziękujemy.
Przygotowując się do tej zabawy dzieci
poznały postaci świętych, dowiedziały
się o tym, że są oni wzorem i przykładem

właściwych postaw życiowych, i że przede
wszystkim opiekują się nami z nieba.
My również postarajmy się nie zapominać o tym, przygotowując się do kolejnego
dnia „Wszystkich Świętych” i radujmy się
razem ze świętymi.

P. Frączak

nr 281 • 12.2015

U NAS

9

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

UWAGA MIESZKAŃCY
będzie możliwość dofinansowania demontażu
pokryć dachowych z eternitu w 2016 roku!!!
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze w 2016 roku będzie doﬁnansowywał przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania
azbestu. Podstawą ubiegania się o udzielenie doﬁnansowania jest
złożenie wniosku przez Gminę. Kwota doﬁnansowania przedsięwzięcia wyniesie do 100% całkowitego kosztu, przy czym kwota
dotacji nie może przekroczyć iloczynu 800 zł i sumy całkowitej
ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Doﬁnansowanie jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy (bez ograniczeń
dotyczących własności posesji, z których są usuwane odpady
zawierające azbest).
Warunkiem skorzystania z doﬁnansowania jest to, że dana
nieruchomość musi być ujęta w inwentaryzacji, którą posiada tut.
Urząd. Kosztami obejmującymi doﬁnansowanie będą wyłącznie
koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania
odpadów zawierających azbest. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości
we własnym zakresie.
W związku z powyższym zainteresowanych właścicieli
nieruchomości, którzy zamierzają skorzystać z doﬁnansowania
w 2016 roku prosi się o złożenie odpowiedniego wniosku
do Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku do 26 stycznia
2016 roku (wszelkich informacji na ten temat można uzyskać
pod nr tel.: 68/3219059 w Referacie zajmujący się gospodarką
odpadami). Wnioski można pobrać: ze strony internetowej
urzędu: www.czerwieńsk.pl zakładce „Gospodarka odpadami”
/ Azbest; u sołtysów; w Referacie zajmującym się gospodarką
odpadami.
MPS

OGŁOSZENIA
Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774) informuje, że w dniu 10 grudnia 2015 r.
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
na okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do
oddania w najem w drodze bezprzetargowej. Wykaz obejmuje część
nieruchomości o powierzchni 0,64 m2 położonej w obrębie Czerwieńska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 617.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku (pokój 109), tel. 68 3278179 oraz na stronie
internetowej urzędu: www.czerwiensk.pl.

MM
Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) informuje, że w dniu 02 grudnia 2015
r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku na okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej:
1) działka położona w obrębie Czerwieńska, oznaczona numerem ewidencyjnym 375/1 o powierzchni 163 m2 z przeznaczeniem
pod ogródek przydomowy,
2) działka położona w obrębie Czerwieńska, oznaczona numerem ewidencyjnym 261/3 o powierzchni 121,73 m2 z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy
i Miasta w Czerwieńsku (pokój 109), tel. (68) 3278179 oraz na
stronie internetowej urzędu: www. czerwiensk.pl.

MM

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia,
serd
deczn życzenia zdrowia, spełnienia
serdeczne
wszystkich marzeń
i wie
wielu sukcesów w nadchodzącym
Nowym Roku 2016 życzy
Panu Burmistrzowi i wszystkim
pracownikom Urzędu Gminy,
całe
całemu personelowi AGA-MEDIKA
w Czerwieńsku,
EKOM
MED w Nietkowie oraz Spółce POMAK
EKOMED
Kazimierz Ruszel

Czerwieńsk, dnia 25 listopada 2015 r.
Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) oraz Zarządzenia Nr 0050.122.2015 z dnia 23 listopada 2015 roku podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Oznaczenie nieruchomości
KW

Nr
działki

1

2

ZG1E/00075768/3 218/19
ZG1E/00053669/9 218/18

Powierzchnia
Położenie
w ha
nieruchomości
3
0,0296 ha
0,0390 ha

4

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

5
Sprzedaż na własność dla najemcy nieruchomości zabudowanej budynkiem
Obręb miasto
mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 45,40 m2
Czerwieńsk
położonej na działce oznaczonej numerem 218/19 o powierzchni 0,0296 ha,
ul. Klonowa 7/1 oraz udział 25/100 w nieruchomości oznaczonej numerem działki 218/18
o powierzchni 0,0390 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym.

Cena nieruchomości
6
Cena nieruchomości
- 42.940,00 zł.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 25 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu, na stronie internetowej Urzędu i w BIP.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1
pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami - 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Burmistrz Czerwieńska
/-/ Piotr Iwanus
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Nietków w szkolnym kalejdoskopie
Projekt „W pracowni mistrza
– nie ma sztuki bez fantazji”
Nasze Przedszkolaki
Nie ma sztuki bez fantazji, wiedzą to
Przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego
czyli popularnej „ zerówki” przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Nietkowie, które
przystąpiły do Ogólnopolskiego Wielkiego
Konkursu Ekologicznego „Zrób to sam”,
Dzieci wykonały pracę a właściwie orkiestrową instalację muzyczną pt „Muzyka
wiatrem grana”. Jest to orkiestra składająca się z niepotrzebnych rzeczy, które
dzieci znalazły wraz z rodzicami we
własnych gospodarstwach domowych.
Różne przedmioty mają posłużyć do
zabawy w wydawanie różnorodnych
dźwięków granych na wietrze i wsłuchiwanie się w ich brzmienie. W skład
orkiestry wchodzi mnóstwo elementów,
począwszy od rowerowej ramy, kół,
talerzy a skończywszy na emaliowanych
czajnikach. Wspólnymi siłami kreatywnych dzieci i pomysłowych rodziców
wyszło „dzieło” czyli wielki instrument,
który już samym wyglądem robi wielkie
wrażenie. Do tego pięknie brzmi a jego
wykonanie przyniosło dzieciom mnóstwo
zabawy i radości. Instrument wzbudził
olbrzymie zainteresowanie, pomysł i wykonanie pozytywnie oceniało też jury konkursu.
Miło nam poinformować, że przedszkolna
orkiestra znalazła się na liście laureatów. Na
2400 nadesłanych prac z całej Polski nasze
maluchy zajęły 19 miejsce.
Może z muzycznej instalacji nie będzie wielkiego koncertu ale „przedszkolna
orkiestra” jest zdecydowanie użytkowym
instrumentem, na co dzień przynosi mnóstwo zabawy. Z pewnością też znajdzie stałe
miejsce aby służyć następnym pokoleniom
i do zabawy i do dalszych inspiracji. Nasze
maluchy w oddziale przedszkolnym od lat
mogą poszczycić się ogromną kreatywnością
i pracowitością w dziedzinie sztuki. Chętnie
podejmują różne manualne prace pod bacznym okiem nauczycieli. Powstają piękne prace w różnych technikach i formach, lepienie
w glinie, wspólne projekty i indywidualne
arcydzieła. Często organizowane artystyczne
spotkania warsztatowe z rodzicami pokazują,
że jest to jedno z najbardziej ulubionych form
ekspresji twórczej naszych dzieci, do tego
kształtujących manualną sprawność jakże
potrzebną aby radzić sobie biegle w trudnej
sztuce pisania. Jest to wzorowy start do
szkoły. Brawo maluchy.
W szkole rozpoczęły się przygotowania
świąteczne. Jak co roku nasza świetlica
organizuje warsztaty artystyczne na których

uczniowie wykonują ozdoby i dekoracje
świąteczne. W tym roku, nazwanego przez
MEN „Rokiem Szkoły Otwartej” szersza
oferta skierowana była tez do rodziców z zachętą wykonania wspólnej pracy z dziećmi
i przeżywania nastroju zbliżających się świąt.
Popołudnie z mamą i wykonanie wspólnego
stroika to dodatkowa przyjemność i klimat
zbliżających się świąt. Chętnych rodziców
było mnóstwo, zarówno w oddziale przedszkolnym jak i szkole, co odnotowujemy

z przyjemnością. Szczególnie iż nasza szkoła
uzyskała w tym roku bardzo sympatyczny
grant Banku Zachodniego WBK 3.000 zł
na realizację projektu z edycji Banku Dziecięcych Uśmiechów. Projekt „W pracowni
mistrza – nie ma sztuki bez fantazji” –jest
przeznaczony na organizację zajęć warsztatowych dla 20 osobowej grupy dzieci w ramach

świetlicy i szkolnej gliniarni. Warsztaty będą
odbywać się do końca roku szkolnego, dzieci będą rozwijać swoje talenty plastyczne,
kreatywność i twórczą inwencję. Projekt
powstał z myślą o dzieciach, które spędzają
na świetlicy wiele godzin, dodatkowe środki
pozwolą na urozmaicenie zajęć plastycznych
i poszerzenie oferty naszej pracowni – gliniarni, gdzie dzieci lubią przebywać godzinami.
Powstaną prace konkursowe oraz użytkowe,
prezenty okolicznościowe, stroiki i inne
drobiazgi. Projekt Miejmy nadzieję, że
realizacja projektu przyniesie i dzieciom,
i rodzicom wiele satysfakcji. Warto dodać,
że projekt „W pracowni mistrza – nie ma
sztuki bez fantazji” będzie realizowany
we współpracy z niedawno powstałym
Stowarzyszeniem Mieszkańców Nietkowa, które wspiera wszelkie inicjatywy
dotyczące dofinansowania i pozyskiwania dodatkowych środków na cele
edukacyjne. Rozstrzygnięto tez wyniki
Wojewódzkiego Konkursu organizowanego przez Polski Związek Wędkarski
„Złów i wypuść”, do którego przystąpili
uczniowie naszej szkoły. W tym roku nasi
uczniowie zajęli świetne lokaty: Karolina
Dubowska kl. IV II miejsce w województwie,
a Wiktoria Owsińska kl. III – trzecie miejsce.
Nagrody pieniężne z pewnością przydadza się
na świąteczne prezenty, a rodzicom zdolnych
dzieci należą się obrzymie gratulacje.

Beata K.W.

Listy do redakcji
Szanujmy innych, jeśli chcemy,
by nas szanowano
Ciąg dalszy relacji z obchodów 70-lecia
PSM im. Zoﬁi i Stanisława Wróblewskich
w Nietkowie. W sukurs za odkrywaniem
prawdy, dzieleniem się odpowiedzialnością
i pozyskiwaniem szacunku.
Tę maksymę dedykuję uczestnikom
uroczystości jubileuszowej szkoły w Nietkowie. Tym, którzy chcą wiedzieć więcej
i Tym, który dowodzą swoich racji dobrymi
przykładami, pozytywnym zachowaniem
i Tym, którzy są na bakier z kulturą, a nawet
Tym, którzy idą „z zaparte”. A wszystko po
to, by nie tracić nadziei na dalsze zmiany,
choćby z zakresie podmiotowości każdego
człowieka.
Różnorodność treści wystąpień zaproszonych gości stworzyła możliwość do ich
skomentowania, a nawet dyskusji. Zatem
pozwolę sobie poszerzyć dotychczasowe informacje opublikowane w dwóch ostatnich
numerach gazetki „U nas”.

Rozważmy, kogo dotyczył ten Jubileusz?
- przywołanych wspomnieniami Patronów szkoły,
- obecnych nauczycieli i uczniów,
- rodziców i absolwentów od 1945 r.,
będących zarazem mieszkańcami Nietkowa
i okolic,
- wszystkich, którzy utożsamiają się ze szkołą; pionierów, Honorowych Obywateli, etc.
- gości: przedstawicieli władzy oświatowej, samorządowej (gminnej, powiatowej),
którzy mieli swój udział w rozwoju szkoły
lub zadeklarowali chęć współpracy.
Wysoka frekwencja uczestników świadczy o zainteresowaniu wydarzeniem, o aktywności i odpowiedzialności mieszkańców,
co też jest zasługą organizatorów.
W latach siedemdziesiątych pracowałam
w tej szkole. Dzisiaj pozostały w mojej pamięci tylko najpiękniejsze obrazy, i najlepsze
wspomnienia. Dotyczą one mojej praktyki
dokończenie na str. 12
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dokończenie ze str. 11
pedagogicznej u Pani Zoﬁi Wróblewskiej,
pracy z uczniami, współpracy z rodzicami
i Gronem Pedagogicznym, bowiem razem
tworzyliśmy sympatyczną, przyjazną i twórczą atmosferę, pomagając sobie wzajemnie
w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych,
bo gotowych wówczas nie było, no może
z wyjątkiem tablic ortograﬁcznych.
W czasie uroczystości zaprezentowałam
moich uczniów i wychowanków, absolwentów roku szkolnego 1975/76. Oni mają
swój jubileusz 40 lecia ukończenia szkoły
w Nietkowie.
Podkreśliłam ich życiowe osiągnięcia
i indywidualne sukcesy. Myślę , że warto
wspomnieć że najlepszą uczennicą w tej klasie
była Dorota Petryszyn, obecnie naukowiec
w dziedzinie medycyny. Uroczystość wzbogacili swoją obecnością nauczyciele i absolwenci,będący dzisiaj pokoleniem babć i dziadków.
Spotkanie było okazją do wielu wzruszających
i humorystycznych wspomnień, których osobiste historie kryją wiele wydarzeń, przygód,
przyjaźni i są istotne w tworzeniu historii
szkoły i środowiska. Natomiast ostatnie lata
dowodzą, że szybkie tempo przemian i rozwoju
szkoły nastąpiło dzięki zaangażowaniu wielu
osób, instytucji i środkom unijnym. Goście
podziwiali przyjazny i urokliwy klimat szkoły
i wygodne warunki pracy dla nauczycieli
i uczniów. Wiele ciepłych słów i podziękowań
usłyszała Pani Beata Kłos-Wygas – dyrektor
szkoły, uczniowie i nauczyciele. Gromkie brawa należą się Pani Klameckiej za muzyczny
podkład do artystycznego programu. I tak na
zakończenie - „Prawdziwa cnota krytyk się nie
boi”. To, co dla jednych jest wartością - drudzy
jej w ogóle nie dostrzegają. Dla jednych było
wystarczające, że na Jubileusz przybyli zacni
goście, ale drudzy dostrzegli, że po krótkich,
swoich przemówieniach, mających raczej
charakter kampanii przedwyborczej, opuścili
szkołę, nie czekając na dalszy ciąg wydarzeń,
okazując tym samym brak szacunku dla pozostałych – wytrwałych, taktownych i cierpliwie
wsłuchujących się w treści kolejnych przemówień i artystyczne prezentacje uczniów. Tym
drugim zabrakło też rzeczowych informacji
o osiągnięciach szkoły – uczniów i nauczycieli,
o źródłach pomocy szkole. Takie święto to okazja do odznaczeń, nagród i wyróżnień. Dlatego
szanujmy innych, by nas szanowano. W tym
miejscu podkreślę przykładowe, zwarte przemówienie Pana Burmistrza Piotra Iwanusa
stanowiące źródło odniesienia dla kolejnych
wypowiedzi. Ciekawostką i historycznym
elementem takiej jubileuszowej uroczystości
mogłoby być honorowe miejsce dla najstarszego absolwenta szkoły. Zgodnie z tradycją
ślę wszystkim Państwu – Czytelnikom „U nas”
Świąteczne i Noworoczne życzenia - Wszystkiego Najlepszego!
Krystyna Nowakowska
Czerwieńsk 12.12.2015
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Niezwykły zlot
W dniach 13 -14 listopada br. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Czerwieńsku odbył się IX
Zlot „Moja mała Ojczyzna jest ciekawa”
zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. W zlocie brali
udział uczniowie szkół podstawowych.
Gospodarzem zlotu była klasa V a.
Przed uczestnikami zlotu organizatorzy
postawili wiele zadań do wykonania. Już
pierwszego dnia wieczorem mieliśmy okazję
zwiedzać bunkry nad Odrą. Historię tego miejsca przedstawił nam przewodnik, Pan Paweł
Pochocki. Emocji dodawał fakt, że było już
ciemno i na miejsce zmuszeni byliśmy dotrzeć
tylko w świetle latarek. Wieczorem także nie
było czasu na nudę. Wspólnie śpiewaliśmy
turystyczne piosenki oraz przedstawialiśmy
wcześniej przygotowane humorystyczne
scenki dotyczące podróży pociągiem. Na
zakończenie tego pełnego emocji dnia odbyła
się wspaniała dyskoteka.
W sobotę, już z samego rana, udaliśmy się
do Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
na konferencję prasową. Na intrygujące nas
pytania odpowiadał Burmistrz Czerwieńska
Pan Piotr Iwanus. W spotkaniu uczestniczyli
także: Przewodniczący Rady Miasta Pan
Leszek Jędras oraz Panowie: Kazimierz

Gębicki i Henryk Góralczyk. Nie lada
wyzwaniem było odpowiedzieć na wszystkie
pytania dotyczące rozwoju kolei na naszym
terenie, bezpieczeństwa w naszym mieście,
a także wielu spraw dotyczących spraw
młodzieży, zagospodarowania okolic zalewu
i ochrony środowiska. Musimy przyznać, że
przedstawiciele władz naszego miasta stanęli
na wysokości zadania i na wszystkie pytania
otrzymaliśmy wyczerpujące odpowiedzi.
Po spotkaniu z Burmistrzem udaliśmy
się na miejsce gdzie stoi stary parowóz T-3,
przy którym już czekał były maszynista
Pan Stanisław Gola. Opowiedział on nam
jego historię, a później mogliśmy wejść do
kabiny maszynistów.
Po obiedzie rozpoczęliśmy grę terenową, która polegała na odnalezieniu Panów
Jacka Gębickiego oraz Przemysława
i Henryka Góralczyków. Nagrodą były
ich opowieści i ciekawostki z historii terenu
i kolejnictwa Czerwieńska.
Wieczorem opiekunowie zorganizowali
nam ognisko, przy którym każdy mógł upiec
sobie kiełbaskę. Miło było siedzieć i patrzeć
na płomienie. Każdy otrzymał pamiątkowe
dyplomy i upominki.
Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć
w tym zlocie. Był to pouczający, intensywny
i efektywnie dobrze spędzony czas.

Uczniowie z klasy Va

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
Klasa 5a z rodzicami i wychowawcą
serdecznie dziękuje Państwu Marcie i Wojciechowi Pogorzałom za zorganizowanie
Pikniku Rodzinnego w Zagórzu. Był
to pożytecznie i aktywnie spędzony czas.
Podczas spotkania rozegraliśmy wspaniały mecz rodzice kontra dzieci w „dwa
ognie” - tym razem rodzice wygrali, ale już
planowany jest mecz rewanżowy. Te kilka
godzin spędzonych na świeżym powietrzu,
ze swoimi rodzicami i rodzeństwem, to
naprawdę bezcenny czas. Dziękujemy także
sołtysowi Zagórza Panu Jerzemu Jarowiczowi za udostępnienie nam bardzo ładnie
zagospodarowanego terenu przy stawie.
Oby jak najwięcej takich miejsc powstawało
w naszej gminie. Dziękujemy!

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
Kiedy świat przyrody zwalnia, a zegar natury jakby ciszej i wolniej bije, to właśnie
mury szkolne wypełniają się gwarem, to one stają się świadkami uczniowskiej
przygody. Razem weselej, radośniej, ciekawiej i łatwiej.
Jeden z listopadowych tygodni nazwaliśmy TYGODNIEM DZIECIĘCEJ
ŻYCZLIWOŚĆI. Postanowiliśmy spotykać się codziennie, aby mówić o rzeczach
ważnych i przyjemnych, aby i wspólnie
przeżyć miłe chwile. Każdy dzień miał
swoje hasło, uczył czegoś innego, ale miał
jeden cel – zadbać o dobre samopoczucie
najmłodszych uczniów i dać im wiele
życzliwości.

PONIEDZIAŁEK - rozpoczęliśmy od
przypomnienia osób stojących na straży
praw dzieci. Prezentacja multimedialna
ukazała nie tylko postać rzecznika praw
dziecka, ale przypomniała nasze prawa
i wskazała, kto pomoże nam, gdy są
łamane.
WTOREK - był DNIEM SZEPTU,
dniem walki z naszą „korytarzową zmorą”
– hałasem. Udowodniliśmy sobie, że potraﬁmy uwolnić się od krzyku, że lepiej czujemy
się, odpoczywając w ciszy, słuchając muzyki poważnej. Pilnowało nas MAGICZNE

UCHO, które reagowało zmianą koloru na
narastający hałas. Niestety walka z hałasem
nie jest łatwa, ale postanowiliśmy zrobić
wszystko, aby nad nim zapanować – wiele
zależy od nas samych.
ŚRODA - DZIEŃ PLUSZOWEGO
MISIA połączyliśmy z DNIEM ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ. Zaroiło
się od przytulanek z dzieciństwa, było
kolorowo i radośnie. ŻYCZLIWY LISTONOSZ otworzył naszą korczakowską
skrzynkę na listy i wręczył nam karteczki
z pozdrowieniami. Była muzyka i wspólny taniec.
CZWARTEK - był nieco poważniejszy. Donośnie apelowaliśmy do
dorosłych hasłami: KOCHASZ DZIECI
NIE PAL ŚMIECI! Nasze misie ubrały
maseczki chroniące przed trującymi
oparami. Spalane w piecach śmieci, choć
są niewidoczne dla oka, to jednak podstępnie niszczą nasze zdrowie. Podobnie
jak dym papierosowy biernie wdychany
przez otoczenie palacza. Rumieniec
wystąpił na twarzach dorosłych, którzy
usłyszeli prośbę dzieci: NIE PAL PRZY
MNIE – PROSZĘ!
PIĄTEK - kolorowo i magicznie.
Korytarze szkolne wypełnił zapach
topionego wosku. Krążyły po nim wróżki, które przepowiadały przyszłość.
Wspólne zabawy i taniec były świetnym
podsumowaniem niezwykłego tygodnia.
Owocem tygodniowej pracy była też nauka naszej szkolnej piosenki. Udało się!

Poruszyliśmy wiele tematów ważnych
i ciekawych, co z tego zostanie – tego
nie wiemy, ale za rok powtórzymy tę
inicjatywę.
Kolejny tydzień był również bogaty – w mikołajkowe prezenty. Były one
różne. W tym roku Mikołaj postawił na
kulturę. Klasy pierwsze i drugie otrzymały zaproszenie do kina na ﬁlm „Dobry
dinozaur”, zaś IV b obejrzała przygody
BELLI I SEBASTIANA 2. Klasy trzecie
odwiedziły nowoczesne CENTRUM
NAUKI KEPLERA i PLANETERIUM.
Nie zabrakło oczywiście tego, co dzieci
lubią najbardziej – słodkich upominków –
sądzimy, że miłość do słodyczy 6 grudnia
jest wybaczana – szczególnie, gdy łakocie
pozostawia jegomość Mikołaj. Przyjemne
z pożytecznym – tak krótko można ująć
tegoroczne mikołajki.
Grudzień to miesiąc ważny dla górników. Już po raz kolejny odwiedził nas
zaprzyjaźniony górnik. Prawdziwy – czarny jak węgiel – mundur, czako z białym
pióropuszem i opowieści o pracy tych
odważnych ludzi. Nasz gość podarował
każdemu czapkę górniczą, rozdał także
kolorowanki i inne materiały. Lubimy takie
niezwykłe lekcje, bo na długo pozostają
w naszej pamięci.
Kalejdoskop listopadowych wydarzeń
niepostrzeżenie wprowadził nas w kolejny
miesiąc, który ma swój niepowtarzalny
urok i czar.
Czytelnikom już dziś życzymy cudownych chwil grudniowych, pracowitych, ale
jakże ważnych przygotowań do wspólnego bożonarodzeniowego świętowania,
zatrzymania przy rodzinnym stole, wśród
bliskich i dostrzeżenia tego, co w toku
zwykłego, codziennego życia gdzieś nam
umyka.

Beata Kaszewska
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Niezwykłe spotkanie
Siedzę cichuteńko, patrzę przez okienko
Poruszyły się zasłonki.
Chyba już go słyszę, chyba już go widzę,
Zadźwięczały jego sanek dzwonki.
Początek grudnia, mimo, że pogoda
nie nastraja nas bożonarodzeniowo, to
jednak wokół atmosfera robi się coraz
bardziej świąteczna… W piątek, 4. grudnia odwiedził nas niezwykły Gość... Czekaliśmy na Niego z niecierpliwością cały
rok i wreszcie do nas przybył z wielkim
workiem pełnym prezentów! MIKOŁAJ!
Znany wszystkim- małym i dużym siwy
Starzec w czerwonym płaszczu jak co
roku zapukał do naszych drzwi. Dzieci
przywitały go radosnym śpiewem i oklaskami. Tego dnia uśmiechy na ich twarzach nie miały końca- wspólne zabawy,
piosenki i wierszyki wypełniły czas tego
niezwykłego spotkania, pod koniec którego zostaliśmy obdarowani wspaniałymi
upominkami.
I choć za oknem pogoda iście wiosenna, życzymy wszystkim białych,
pięknych, magicznych Świąt wypełnionych ciepłem rodzinnych spotkań, zapachem pierników i świerkowych gałązek
oraz spokojem zaklętym w dźwiękach
kolędy…

Andrzejkowe zabawy
W przedszkolu zabawa
Andrzejek to czas
Niech magia i wróżba
Królują wśród nas.
Już zaczynamy, już nie czekamy
Zabawa dalej, start…
30 listopada odbyła się w przedszkolu
zabawa andrzejkowa. W tym dniu dzieci
mogły dowiedzieć się czegoś więcej na
temat zwyczajów tego święta. Uroczystość
z okazji Andrzejek odbyła się w ciekawym
i magicznym nastroju, gdzie oprócz dobrej
zabawy przy muzyce, z pomocą swoich
pań dzieci wróżyły sobie i przepowiadały
wspólnie przyszłość... Zabawa była pełna
radości, swobody i niespodzianek. Swoją
energię dzieci rozładowały tańcząc i śpiewając w rytm dziecięcych piosenek.

„GÓRA GROSZA”
Rozpoczęliśmy akcję „Góra Grosza”.
W tym roku to już XVI edycja akcji zorga-

SZORTI - został znaleizony przy drodze głównej w Czerwieńsku.
Psiaka potrąciło auto. Widać, że psiak mieszkał w domu, potraﬁ zachować czystość. Na spacerach grzecznie idzie koło nogi. Z innymi
psami dogaduję się dobrze, lub nie zwraca na nie uwagi. Jest psem
bardzo pragnącym kontaktu z człowiekiem, przy każdej możliwej
okazji wtula się i domaga głaskania, ale nie jest nachalny. Lubi psie
smakołyki. Szukamy jego właścicieli, bądź osoby, która dobrze się
nim zaopiekuje i nigdy nie porzuci.
Chętnych do adopcji psa proszę o kontakt ze schroniskiem
dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze, tel. 68 3230766 lub
Urzędem Gminy i Miasta w Czerwieńsku tel. 68 3278179.
Płeć:
rasa:
wiek:
wielkość:

pies
mieszaniec
ok. 5 lat
mały

I choć za oknem pogoda iście wiosenna,
życzymy wszystkim białych, pięknych,
magicznych Świąt wypełnionych ciepłem
Informację o psie oraz zdjęcie pobrano ze strony: schroniskozg.pl
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nizowana przez Towarzystwo Nasz Dom.
Celem akcji jest zbieranie funduszy, poprzez
zbiórkę monet w szkołach i przedszkolach w
całej Polsce na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, na tworzenie
programów, które pozwolą dzieciom wrócić
do domu lub tworzenie takich miejsc, które
będą zbliżone do domu rodzinnego. Akcja
„GÓRA GROSZA” chce pomóc dzieciom
spokojnie dorastać.
Zbiórka monet trwa od 23 listopada do 4
grudnia. Pamiętajmy o tym, że każdy grosz
się liczy i może pomóc!

Koleżance!
Iwonie Jarzębskiej
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci męża
Czesława Jarzębskiego
składa
Sołtys i Rada Sołecka Zagórza

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci MAMY
Anny Kępka
Składają Ewie Rogalskiej i Eli Miklewicz
Kuzynka Marysia, kuzyn Józek,
Pani Iwona Klamecka oraz koleżanki z Zespołu GAMA
z Leśniowa Małego

Warsztaty, warsztaty...
Listopad i grudzień to miesiące,
w których Miejsko Gminny Ośrodek
Kultury odwiedza swoje placówki
w całej gminie organizując warsztaty plastyczne dla mieszkańców wsi.
Tematyka jest różna. W listopadzie
robiliśmy wianki z liści i przepiękne
żelowe świece, a w grudniu skupiamy się na ozdobach świątecznych;
tworzymy drzewka, bombki, anioły.
Warsztaty to świetna okazja do integracji mieszkańców, także międzypokoleniowej, której towarzyszy
im niezwykle miła, kameralna, ale
i twórcza atmosfera.
W każdej miejscowości zajęcia
cieszyły się dużą popularnością.
Uczestnicy warsztatów chętnie korzystali z fachowych rad instruktorki
plastyki, które w połączeniu z własną
inwencją twórczą dały znakomite
efekty w postaci pięknych i niepo-

wtarzalnych dzieł. MGOK zapewnia
wszelkie niezbędne materiały, od
uczestników oczekujemy tylko chęci,

zapału, dobrego humoru i wzajemnej
życzliwości ☺
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Sport szkolny… Wieści z hali
Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku była organizatorem
ośrodkowych rozgrywek w piłce ręcznej chłopców. Zawody
rozegrano 9 grudnia na parkiecie Hali Sportowej „Lubuszanka” z udziałem szkół z Nowogrodu, Nietkowa, Drągowiny
i oczywiście gospodarzy. Nasi reprezentanci spisali się znakomicie pokonując wszystkich rywali! Oto rezultaty naszych
spotkań: z Nowogrodem 7:5, z Drągowiną 13:2 i z Nietkowem
9:5. A kolejność końcowa drużyn jest następująca: I miejsce
SP Czerwieńsk, II – SP Nowogród, III – SP Nietków i IV –
SP Drągowina.
Uczniowie naszej szkoły wywalczyli tym samym awans
do Mistrzostw Powiatu. Serdecznie gratulujemy i życzymy
powodzenia w kolejnych rozgrywkach!
B. Oleszek, D. Siemaszko

...i gimnazjalny
Czerwieńskie Liceum Ogólnokształcące było organizatorem Mikołajkowego Dnia Sportu. Ponieważ nasze
szkoły współpracują ze sobą, skorzystaliśmy z zaproszenia do udziału w tym święcie sportu. Wystawiliśmy reprezentację w piłce nożnej – chłopcy jeden mecz wygrali,
jeden zremisowali i jeden przegrali. A warto podkreślić,
ze grali ze starszymi przeciwnikami. A w siatkówkę - nasza mieszana drużyna jeden z pojedynków rozstrzygnęła
na swoją korzyść. Jednak w tym dniu nie liczyły się
wyniki, ale dobra wspólna zabawa!
W. Dwornicki

Zdrowych i wesołych Świąt
Bożego Narodzenia
oraz Dosiego Nowego Roku 2016
Mieszkańcom Płotów i Zagórza
Życzą
Radni i Sołtysi Płotów i Zagórza

LZPN przeprowadził, 21 listopada, szkolenie sędziów piłkarskich. Oby przełożyła się ta kursokonferencja na jakość arbitrażu
na naszych, i naszych sąsiadów, boiskach. Czego sobie wszyscy
na pewno życzymy. I tenis. Ziemny, chociaż w hali. W dniach
28 – 29 listopada CTT rozegrało XI Turniej Tenisa Ziemnego.
Natomiast 5 grudnia Kraina Tańca i Stowarzyszenie Taneczne
Hit organizowało Mikołajkowy Turniej Tańca o puchar Burmistrza Czerwieńska. Z kolei 6 grudnia Wojskowe Mikołajki dla
dzieci, żołnierzy i swych pracowników cywilnych organizował
4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy.
A co w najbliższym czasie wydarzy się w naszej „Lubuszance”? 12 grudnia odbędzie się zgrupowanie, a 13 – II Turniej Karate
pod patronatem Burmistrza Czerwieńska w karate tradycyjnym
organizowany przez Klub Karate „Nidan”. Z kolei 19 grudnia
– XII Turniej Gwiazdkowy „Lubuszanka UKP Cup 2015” w halowej piłce nożnej (od godz. 10). Warto podkreślić, że właściwie
we wszystkich imprezach, które dzieją się na hali, Hala Sportowa
„Lubuszanka” jest ich współorganizatorem i wypada, chociaż przy
końcu roku, zwyczajnie jej za to podziękować.
Pasjonaci biegania również oddawali się swojej pasji. W IV
Biegu Niepodległości – 11 listopada w Żaganiu (dystans 10 km),
wystartowali: Agnieszka Hosa, Dariusz Ciechacki, Robert
Pałucki i Grzegorz Zdyb. Z kolei w XXVII Goleniowskiej Mili
Niepodległości (10 km) brali udział Lubomir Rotko i Michał
Kowalski. A w XIII Półmaratonie Świętych Mikołajów (6 grudnia w Toruniu) pobiegł Michał Kowalski (1:44:49). I jeszcze
I Charytatywny Bieg Dobrych Mikołajów (6 grudnia w Zielonej
Górze, 10 km) to występ Agnieszki Woch, Bolesława Brzezińskiego i Krzysztofa Filara.
D. Grześkowiak

