Razem dla
Niepodległej
czytaj str.: 4

w październiku
03.10. – delegacja z sołectwa Leśniów Wielki przebywała
w partnerskiej miejscowości Jehserig (Niemcy). Podczas tej
wizyty rozegrano coroczny turniej siatkówki, który organizowany
jest tam dla upamiętnienia zjednoczenia Niemiec. W turnieju wzięło
udział 10 drużyn, wśród nich reprezentacja Leśniowa Wielkiego,
która zajęła V miejsce. Podczas spotkania sołtysi partnerskich wsi
– Jerzy Majkut i Petra Nowka, podsumowali dotychczasową, 16
letnią już współpracę i zaplanowali kolejne działania.
04.10. – w Czerwieńsku odbyło się posiedzenie Zarządu Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego.
04.10. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Między Odrą a Bobrem”. Tematyka spotkania dotyczyła możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej do działań, które przewidziane są w Lokalnej
Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Spotkanie adresowane
było do wszystkich zainteresowanych pozyskaniem wsparcia
unijnego, a w szczególności osób chcących rozpocząć działalność
gospodarczą, chcących rozwinąć już prowadzoną działalność, organizacji i stowarzyszeń z terenu Gminy Czerwieńsk oraz innych
osób fizycznych.
05.10. – w Sulechowie Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się
z Burmistrzem Ignacym Odważnym. Tematem spotkania było
uporządkowanie gospodarki ściekowej w zaodrzańskiej części
Gminy Czerwieńsk.
06-07.10. – w Lesznie odbyły się główne uroczystości z okazji
Święta 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego. W uroczystościach wzięli udział Burmistrz Piotr Iwanus i Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszek Jędras.
07.10. – w sali widowiskowej MGOK w Czerwieńsku uroczyście
zainaugurowano nowy rok kulturalny. Uroczystość była połączona
z wręczeniem statuetki „Przyjaciel Kultury”, którą w tym roku
otrzymał Lubomir Rotko.
08.10. – uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku posadzili nad zalewem kolejne drzewa, kończąc
tym samym rozpoczętą przed rokiem akcję sadzenia ALEI OPTYMISTÓW. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Szkołę
Podstawową im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku, Nadleśnictwo
Zielona Góra, Halę Sportową „Lubuszanka”, Koło Łowieckie „Jeleń” i Ochotniczą Strażą Pożarną w Czerwieńsku. Sadzenie lip nad
zalewem, objął swoim patronatem Burmistrz Piotr Iwanus.
09.10. – w Czerwieńsku odbył się KM SPORT CROSSDUATHLON RUN & BIKE.
11.10. – w Nowej Soli Burmistrz Piotr Iwanus podpisał porozumienie w sprawie dokończenia budowy przystani rzecznej w Nietkowie, która realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego
Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie.
12.10. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Wiceprezydentem
Zielonej Góry Krzysztofem Kaliszukiem. Spotkanie odbyło się
w Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze i było poświęcone realizacji projektu „Lepsze Jutro”, który zakłada wsparcie osób
zagrożonych biedą i wykluczeniem społecznym. 3 października br.
rozpoczął się nabór do drugiej edycji tego projektu. Liderem przedsięwzięcia są Miasto Zielona Góra i Centrum Integracji Społecznej,
a partnerami Zielonogórski Klub Jeździecki i gminy Czerwieńsk,
Sulechów i Zabór.
12.10. – w Nietkowie odbyło się posiedzenie Komitetu Remontu Kościoła. W jego skład wchodzą parafianie z Lasek i Nietkowa,
a przewodniczy mu ksiądz proboszcz Marek Kidoń. Komitet zajął
się przygotowaniem dokumentacji technicznej, która pozwoli na
przeprowadzenie remontu kapitalnego kościoła w Nietkowie.
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14.10. – w Dniu Edukacji Narodowej Piotr Iwanus wręczył
Nagrody Burmistrza 22 nauczycielom z przedszkoli i szkół, dla
których Gmina Czerwieńsk jest organem prowadzącym. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w sali ślubów Urzędu Stanu
Cywilnego w Czerwieńsku. W uroczystości wzięli również udział:
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras i Dyrektor ZEAO
Danuta Tomaszewska.
14-15.10. – drużyna młodzieżowa OSP w Czerwieńsku wzięła
udział w XIX Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
które odbyły się w Mezilesi (Republika Czeska).
15.10. – w Czerwieńsku odbyła się jesienna edycja biegu Ronin
Race. Organizatorami biegu byli: Hala Sportowa „Lubuszanka”,
Ronin Team Czerwieńsk i Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku.
Partnerem biegu było Nadleśnictwo Zielona Góra.
18.10. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.:
przyjęcie informacji dotyczących realizacji uchwały o utrzymaniu
czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk oraz dotyczących
dożywiania dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych) w Gminie Czerwieńsk; sprawy bieżące.
18.10. – w sali sesyjnej czerwieńskiego ratusza Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z sołtysami. Tematem spotkania był fundusz sołecki.
20.10. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji było
min.: ocena stanu realizacji ujętych w budżecie 2016 r. projektów
i inwestycji (odniesienie do załącznika opisowego do budżetu Gminy na rok 2016) oraz przyjęcie informacji na temat budowy bloku
mieszkalnego w Czerwieńsku w ramach RTBS; sprawy bieżące.
20.10. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus spotkał
się z Prezesem Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zielonej Górze Zenonem Bambrowiczem. Tematem spotkania była budowa budynku wielorodzinnego w Czerwieńsku.
24.10. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem
obrad komisji było min.: przyjęcie informacji o wysokości środków
przypadających na dane sołectwo w roku 2017 oraz wysokości kwoty bazowej, a także wnioskach warunkujących przekazanie środków
z Funduszu Sołeckiego w roku budżetowym 2017; wypracowanie
opinii do projektów uchwał; sprawy bieżące.
24.10. – w Czerwieńsku odbyły się negocjacje w sprawie zawiązania
partnerstwa publiczno-prywatnego, w ramach, którego ma powstać przyszłe Centrum Rehabilitacyjne. Efektem tych negocjacji są ustalenia,
które zakładają min. powstanie do końca marca 2017 roku kompletnej
dokumentacji projektowej przygotowywanego przedsięwzięcia.
26.10. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było min.: kontrola organizacji
pracy i gospodarowania środkami przez Miejsko-Gminną Bibliotekę
Publiczną w Czerwieńsku oraz jej filie w 2015 r.; sprawy bieżące.
28.10. – w czerwieńskim ratuszu doszło do spotkania 8 wójtów
i burmistrzów – członków LGD „Między Odrą, a Bobrem”, którzy
omówili założenia do Lokalnej Strategii Rozwoju po zmianach
wprowadzonych na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Spotkaniu przewodniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
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Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Dzień dobry Panie
Burmistrzu. Ani się obejrzeliśmy, a tu kolejny rok się kończy, a wraz z nim połowa
kadencji tego samorządu. Listopad, to
taki miesiąc, który może przez swoją specyﬁczną aurę zawsze skłania do reﬂeksji
nad przeszłością. Za miesiąc chciałbym
z Panem porozmawiać na temat planów
na nadchodzący rok, natomiast dzisiaj
myślę, że warto podsumować tegoroczne
działania.
Z naszego styczniowego wywiadu (nr
282) wynotowałem plany, które chciał
Pan zrealizować w tym roku – czas powiedzieć sprawdzam!
Piotr Iwanus: Ok, bardzo proszę
o przypomnienie tej listy zamierzeń.
Sprawdzam, to sprawdzam...
A.S.: Zacytuję więc pierwszy akapit:
„skoro Pan pyta na czym mi osobiście szczególnie zależy to chciałbym
w tym roku doprowadzić do stworzenia
w Czerwieńsku Gminnego Centrum
Rehabilitacji – ośrodka z prawdziwego
zdarzenia, który powstanie na miejscu
dawnej kotłowni osiedla przy Zielonogórskiej.” I jak się ma realizacja tego
przedsięwzięcia?
P.I.: Cóż, to zadanie rzeczywiście należało do tych przedsięwzięć, na których
zależało mi szczególnie ze względu na
społeczne potrzeby. To jest oczywiście
zadanie wieloetapowe, a ze względu na
fakt realizacji w oparciu o ustawę o partnerstwie prywatno-publicznym, wymaga
szczególnej staranności na etapie rozwiązań prawnych, aby stworzenie i działalność
Centrum nie budziła jakichkolwiek zastrzeżeń formalnych. W kwietniu tego roku
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
adaptacji budynku byłej kotłowni przy
ul. Zielonogórskiej na to centrum i prace
ruszyły Rozpoczęły się wielomiesięczne
działania polegające najpierw na znalezieniu partnera, następnie negocjowaniu
najlepszych dla obu stron rozwiązań
finansowych, organizacyjnych a przede
wszystkim stworzenie odpowiedniego programu funkcjonalno-użytkowego. Dzisiaj
mogę powiedzieć, że zakończyły się już
te negocjacje z partnerem i myślę, że nie
dalej jak za pół roku powstanie niezbędna
dokumentacja do realizacji tego projektu.

A.S.: To przejdźmy do kolejnego
zadania na ten rok. Cytat z wywiadu:
„Tworzenie nowoczesnej infrastruktury
oświatowej to dla samorządu priorytet od
wielu lat.(...) W tym roku takim priorytetem jest budowa nowej hali sportowej
przy PSP. Mamy już pozwolenie na budowę. Jeszcze w styczniu złożymy wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki
o ruchomienie dotacji na rozwój bazy
sportowej, a także z RPO Lubuskie 2020
na poprawę bazy edukacyjnej.(...) w II
półroczu będziemy mogli przystąpić do
realizacji tego projektu”.
P.I.: To zadanie realizowane jest tak,
jak to sobie zaplanowaliśmy. Zresztą
każdy przechodząc ul. Graniczną może
na własne oczy zobaczyć postęp prac.
Ta hala to nie tylko lepsze warunki do
wychowania fizycznego, ale przy okazji
znaczna poprawa bazy lokalowej. Oprócz
hali przybędą bowiem szkole trzy kolejne
sale lekcyjne, co w kontekście reformy
oświaty jest rozwiązaniem niezwykle
istotnym.
A.S: We wspomnianym wywiadzie
mówił Pan również o planach związanych z modernizacją dróg, budową
ścieżki rowerowej... itd. Jak z realizacją
tych planów?
P.I.: O realizacji tych przedsięwzięć
rozmawialiśmy na bieżąco w kolejnych
naszych rozmowach, więc pewnie Czytelnicy dobrze wiedzą, że wszystkie te
zadania są realizowane. Inwestycje drogowe trwają i zakończą się w tym roku. Jeśli
chodzi o ścieżkę rowerową, to na jej 14
km odcinek do końca listopada złożymy
wniosek o dofinansowanie. Ścieżka kosztować będzie ok. 4,5 mln zł z czego 85%
stanowić będą środki pozabudżetowe.
W tym styczniowym wywiadzie nie
rozmawialiśmy np. o niezwykle dla nas
wszystkich istotnej sprawie, jaką jest
realizacja i dokończenie wieloletniego
programu związanego z wdrożeniem
szerokopasmowego dostępu do internetu.
Ten rozpoczęty projektem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie
Czerwieńsk” wieloletni plan informatyzacji naszej gminy wchodzi w kolejny
etap. Zebrane doświadczenia związane
z wdrażaniem tego powszechnego dostę-

pu do internetu szerokopasmowego zdecydowanie pomogły nam w budowaniu
społeczeństwa informatycznego. Dzięki
innowacyjnemu oprogramowaniu zdecydowanie poprawi się kontakt obywateli
z urzędem za pośrednictwem internetu.
Będzie można wiele spraw załatwić nie
wychodząc z domu. Każdy będzie mógł
np. sprawdzić swoje płatności wobec
urzędu, zakładu komunalnego itp. Niestety ten proces się nieco opóźnił, ponieważ początkowo UM z różnych względów nie przekazał dotacji na realizację
tego etapu projektu. Na szczęście po
naszym odwołaniu, w sierpniu pieniądze
zostały zwrócone i obecnie jesteśmy na
etapie wyłonienia obsługi inżynierskiej
tego przedsięwzięcia. Powstanie 10 programów do obsługi różnych płatności.
Aby jednak spełnić warunki uzyskania
dotacji musimy w przeciągu 12 miesięcy
uzyskać wskaźnik dostępu do internetu
dla co najmniej 1200 mieszkańców, którzy będą mogli samodzielnie korzystać
z internetowej obsługi systemów podatkowych i opłat. Jestem pewien, że taki
wskaźnik osiągniemy. To będzie kolejny
wielki skok cywilizacyjny. Nasza gmina
dołączy do grona prawdziwie nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie ośrodków samorządowych.
A.S. Panie burmistrzu, a co w tym
roku nie zafunkcjonowało tak, jak by
pan chciał?
P.I.: Najbardziej doskwiera nam
opóźnienie w uruchamianiu środków
z kolejnej perspektywy na lata 20162020. LGD dotychczas nie uruchomiło
żadnych nowych projektów i konkursów. W tym roku strasznie ślimaczyła
się też sprawa przyjęcia nas do RTBS.
Dopiero po 10 miesiącach starań walne
zgromadzenie członków RTBS podjęło
taką decyzję. To jest warunek konieczny,
aby można było myśleć o budowie bloku
mieszkalnego w tym systemie. Duże
nadzieje natomiast wiążemy z programem „Mieszkanie+”.Zgłosiliśmy swój
akces, jesteśmy gotowi do przystąpienia,
mamy odpowiednia działkę. Na razie
czekamy na decyzje. Podobnie zresztą,
jak na uruchomienie środków z PROW
na realizację dalszego etapu kanalizacji
na Zaodrzu. Mam nadzieję, że nowy
rok przyniesie w tej kwestii jakieś satysfakcjonujące nas decyzje i te programy
przyspieszą. Na to niestety nie mamy
wpływu. To na co mamy, zrealizujemy
niezwłocznie.
A.S. Bardzo dziękuję za rozmowę.
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Razem dla Niepodległej
Po raz kolejny 11 listopada mieszkańcy, poczty sztandarowe i kompania reprezentacyjna naszego pułku, licznie zgromadzili się na uroczystym capstrzyku
przy pomniku wdzięczności na czerwieńskim rynku, by razem uczcić 98 rocznicę
odzyskania niepodległości.
Świętowanie znaczących
dla naszej historii wydarzeń,
podtrzymywanie pamięci o bohaterskich czynach Polaków, to
nie tylko ugruntowana w Czerwieńsku tradycja, ale także
element wychowania patriotycznego i utrwalania wiedzy
kolejnych pokoleń Polaków
o fundamentach narodowej
tożsamości.
Tegoroczne świętowanie,
jak co roku odbywało się według
ceremoniału wojskowego, a ten
przebiega według stałego rytuału – wojskowe meldunki i prezentacja sztandarów,

uroczyste wciągniecie flagi państwowej
na maszt, okolicznościowe przemówienie

Adela Siemaszko

Honorowym Obywatelem Czerwieńska
Święto Niepodległości zakończyła w tym roku uroczystość wręczenia p. Adeli
Siemaszko tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta. Uroczyste wręczenie
tytułu w obecności władz samorządowych gminy, zaproszonych gości oraz bliskich
p. Adeli, odbyło się w sali widowiskowej Domu Kultury.
Zasługi wyróżnionej tytułem Honorowego Obywatela naszej gminy przypomniał w wystąpieniu poprzedzającym
wręczenie wyróżnienia – burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus.
Przypomniał w nim o dokonaniach
p. Adeli Siemaszko nie tylko na rzecz
edukacji wielu pokoleń młodych ludzi
naszego środowiska, ale także o jej działalności społecznej i samorządowej.
Swoją przygodę z nauczaniem i wychowaniem rozpoczęła w Czerwieńsku
zaraz po zdaniu matury już w roku 1955,
by przez z górą czterdzieści lat uczestni-
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czyć w budowaniu miejscowej oświaty.
W czasie pracy w szkole podstawowej
w Czerwieńsku systematycznie podnosiła
swoje kwalifikacje, by w 1976 roku otrzymać tytuł magistra filologii polskiej. Poza
pracą nauczycielską w roku 1975 pełniła
również funkcję zastępcy Gminnego Dyrektora Szkół w Czerwieńsku.
Pani Adela Siemaszko wykazywała
się wielkim zaangażowaniem i miała
znaczny wpływ na rozwój szkolnictwa
na terenie Gminy Czerwieńsk. Została
uhonorowana licznymi nagrodami i odznaczeniami, m. in. Złotym Krzyżem
Zasługi, Odznaką „Za
Zasługi w Rozwoju
Województwa Zielonogórskiego”, Medalem
„Zasłużony dla Szkolnictwa Zielonogórskiego”, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także
nagrodami Kuratora
i Ministra Oświaty.
W 1995 roku została wpisana do Księgi

burmistrza, apel pamięci o bohaterach
i największa atrakcja dla najmłodszej
generacji – salwa honorowa kompanii
reprezentacyjnej. Scenariusz wprawdzie co
roku pozostaje niezmienny, natomiast podniosły charakter tego wydarzenia zawsze
wywołuje w zebranych wzruszenie i poczucie wspólnoty i historycznej ciągłości
dziejów. Kiedy wiązanki przed
pomnikiem składają co roku
nowe pokolenia dzieci i młodzieży, wspólnie z ich rodzicami
i dziadkami, tworzy się jednocześnie poczucie dumy z miejsca,
w którym żyjemy i budujemy na
fundamentach przeszłych wydarzeń swoją własną teraźniejszość.
Dzięki tej pamięci o przeszłych
wydarzeniach i czynach nie tylko
wiemy „skąd nasz ród”, ale też,
że dla Ojczyzny warto być razem,
choćby dlatego, by wciąż była
Niepodległa.
Andrzej Sibilski
Pamiątkowej „Zasłużony dla Oświaty
i Wychowania”.
Pan burmistrz na zakończenie swojego wystąpienia podkreślił, że Pani Adela
Siemaszko była i jest autorytetem dla
uczniów, nauczycieli, rodziców. Cechuje
się wielką obowiązkowością, odpowiedzialnością, patriotyzmem i wysoką
kulturą osobistą. Cieszy się ogromnym
szacunkiem mieszkańców Czerwieńska.
Stanowi wzór dla młodego pokolenia
nauczycieli. Pan burmistrz mając na
względzie zasługi p. Adeli Siemaszko
dla naszej gminy z satysfakcją poparł
wniosek o przyznanie przez kapitułę tego
zaszczytnego tytułu.
Po wystąpieniu burmistrza uchwałę
Rady Miejskiej, nadającą tytuł honorowego
obywatela odczytał Przewodniczący Rady
Miejskiej p. Leszek Jędras. Po wręczeniu
okolicznościowego grawertonu upamiętniającego nadanie tytułu i okolicznościowych podziękowaniach, nastąpiła część
artystyczna uroczystości, którą był mini
recital pianistyczny byłej uczennicy szkoły
podstawowej w Czerwieńsku, a obecnie
uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego
w Zielonej Górze – Zuzanny Cymer. Po
koncercie miłym rozmowom, gratulacjom
i wspólnym fotografiom z wyróżnioną
tytułem p. Adelą nie było końca.
Nasza redakcja z radością przyłącza
się do gratulacji i podziękowań, życząc
p. Adeli satysfakcji z minionych dokonań
oraz wielu, wielu lat życia w zdrowiu i pogodzie ducha, którą tak chętnie obdzielała
najbliższych.
Andrzej Sibilski

Żegnaj Zosieńko
Nasza mama Zosia odeszła… Była fanką gazetki „U nas”, czytała ją od deski do deski… Wyjątkowa Zofia, królowa kuchni,
zawsze uśmiechnięta… wiele osób przyzna nam rację.
Czasami nazywaliśmy ją „sową osiedlową”. Śmiała się.
Dalej wydaje nam się, że ją widzimy w okienku na parterze
przy Granicznej. Miała bardzo dobry punkt obserwacyjny. Była
ciekawa, ale nie ciekawska. Kiedy zauważyła, że sytuacja wymaga interwencji, reagowała. Nic to, że była malutka, duchem
wielka była. Nie bała się pomóc.
Bardzo szanowała ludzi, a ludzie ją. Nie wymagała dużo.
Potrafiła się odwdzięczyć. Pierożki i śledziki Zosi to już legenda. Lekarze to odrębna historia. Na wizycie musiała wyglądać
wzorcowo. Nienaganna fryzura, eleganckie ubranie, makijaż…
Zresztą fryzurę to w każdej sytuacji musiała mieć zrobioną. Wtedy czuła się dobrze… Nie zawsze dawała radę… Złościła się…
Ale choć cierpiała, miała ogromny głód życia… Walczyła.
Waleczna Zosia spotkała na swojej drodze wspaniałych, dobrych ludzi. I tak sobie myślimy, że chciałaby abyśmy im w jej
imieniu podziękowali. Dziękujemy z całego serca…
A tak od siebie… wierzymy w to, że dobro powraca, i że
to dobro, które uczyniliście Zosieńce, a Ona Wam, wróci do
Was, do Nas…
Twoje dzieci
„Nigdy nie znałam osoby, która potrafiłaby dawać tak
dużo innym. Twoja szczodrość i dobroć odzwierciedla ilość
przyjaciół, których miałaś. Zarażałaś optymizmem każdego
ponuraka, a Twój uśmiech i dobre słowo potrafiły rozjaśnić
każdy szary dzień. Dla każdego zawsze znalazłaś miejsce przy
Twoim stole, ogarniając obiadki niczym najlepszy i najszybszy
kucharz świata. Uwielbiana przez wszystkich, których spotkałaś
na swojej drodze.”
Justyna
„Dobra, pomocna, mądra życiowo. Zawsze mówiła, że jej
dobrze doradzam, a to Ona doradzała mi. Miała dużo radości
w sobie. Choć była schorowana to potrafiła pocieszyć innych.
Złota Zosia.”
Basia
„Zosieńka, zawsze z uśmiechem, otwartymi ramionami
i otwartym serduchem. Na spontaniczną zapowiedź wizyty
reagowała równie spontanicznie: No to już nastawiam rosół!
Ależ pyszny był Zosieńko!”
Iza
„Jedyna i najlepsza na świecie opiekunka, nauczycielka,
kucharka... Moja babcia.”
Antek

Zofia Stanaszek urodziła się 19
kwietnia 1947 roku w Skwierzynie
jako czwarte dziecko Agnieszki
i Józefa Kołodziejczyków; miała
dziewięcioro rodzeństwa. Żona
Zbigniewa, matka trójki dzieci:
Wioletty, Joanny i Łukasza. Mieszkanka Czerwieńska od roku 1976.
W latach 80-tych i 90-tych pracowała jako sprzedawca w kantynie
wojskowej w Czerwieńsku oraz
w Liceum Lotniczym w Zielonej Górze. Utalentowana
fryzjerka i kucharka. Wystąpiła w dwóch filmach krótkometrażowych „Disappearing trzepaks” oraz „Ona”, które zostały nagrodzone na konkursach filmowych w Warszawie,
Gorzowie Wielkopolskim i Gdyni. Zmarła 15 października
2016 roku w Czerwieńsku.

Honorowe krwiodawstwo
w Czerwieńsku
Krew to jeden z najcenniejszych darów jaki możemy dać
drugiemu człowiekowi.
Mając na celu wdrażanie w życie szlachetnej idei honorowego krwiodawstwa, w sobotę 29 października, wraz z Ochotniczą
Strażą Pożarną z Czerwieńska przy współpracy z Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
zorganizowaliśmy akcję honorowego krwiodawstwa. Z 22
zarejestrowanych osób krew pobrano od 19, pozwoliło to na
zebranie 8550 ml krwi. Chciałbym serdecznie pogratulować
wszystkim tym, którzy oddali krew! Pamiętajmy, że oddając
krew ratujemy życie innych ludzi.
Wielkie podziękowania kieruję w stronę każdej osoby i instytucji zaangażowanej w rozpropagowanie akcji.
Wojciech Zawada

Sprostowanie

Bardzo przepraszamy zespół „Gama” za umieszczenie
w poprzednim numerze zdjęcia z jubileuszu pięciolecia zespołu,
na którym zamiast naszych Jubilatek znalazło się zdjęcie
zespołu Melodia, które autorce złośliwy chochlik podmienił
przy przesyłaniu do redakcji.
Taka pomyłka ma też swoją dobrą stronę, ponieważ nie tylko
możemy raz jeszcze pogratulować zespołowi Gama piątej
rocznicy istnienia, ale też przy okazji zapamiętamy raz na
zawsze, które Panie w jakim zespole śpiewają. Obu zespołom
życzymy sukcesów artystycznych, a poniżej na pamiątkę
jubileuszu zamieszczamy fotkę zespołu Gama.
Redakcja „U nas”

Pani Joannie Stanaszek
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci Matki
składają Dyrekcja i pracownicy
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku
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Osadnictwo w Czerwieńsku 1945-1959
Obok trudnej do oszacowania liczby
kolejarzy przyjeżdżali tutaj repatrianci
z zachodnioeuropejskich państw, a także
przesiedleńcy z byłych województw
wschodnich państwa polskiego. Było ich
najwięcej w osadzie wiejskiej. Opiekę
osobom trafiającym tutaj zapewniali
pracownicy odpowiedzialnego za proces
osadnictwa Państwowego Urzędu RepaPierwszymi osadnikami, którzy dotarli mającej znamiona przymusowości, docho- triacyjnego. Czasowa siedziba tej plaw kwietniu 1945 r. do tej miejscowości byli dziło w traumatycznych okolicznościach do cówki znajdowała się w długim budynku,
wielkopolscy kolejarze. Jeden z nich tak podziałów związków polsko-niemieckich. o nieregularnym kształcie, znajdującym
po latach pisał na ten temat: „Na początku W samym Czerwieńsku zlokalizowany się nieopodal wieży wodociągowej i niewielkiej pompowni.
maja wróciłem do Kargowej.
Po 1950 r., podobnie jak
Zakończyła się wojna i oddział
w innych regionach Polski zaPKP w Wolsztynie werbował
chodniej i północnej ludność
kolejarzy do obsadzenia stacji
powiększała się w osadzie nie
w większych miastach i węzłach
poprzez osadnictwo, ale głównie
kolejowych na przyłączonych
dzięki przyrostowi naturalnemu.
do Polski ziemiach Środkowego
Urodził się tutaj między innyNadodrza. Po otworzeniu mostu
mi 7 kwietnia 1951 Grzegorz
kolejowego na Odrze w pobliżu
Płocieniak, a 24 marca 1954 r.
Pomorska i Czerwieńska, mały
Zbigniew Płocieniak. W 1955
parowóz z jednym, pełnym kor. odnotowano na omawianym
lejarzy wagonem osobowym
obszarze 307 urodzeń i zaledwie
wyruszył z Wolsztyna najpierw
14 zgonów. W 1950 r. liczba
do Guben (Gubin), gdzie zosta- Ochronka (wczesna forma przedszkolna) w Czerwieńsku
mieszkańców w Czerwieńsku
wiliśmy czterech sokistów, dwóch (fotografia ze zbiorów Pani Marii Bukowskiej)
dyżurnych ruchu i dwóch nastawniczych był obliczony na 7 tys. miejsc, powołany wynosiła 1318, a cztery lata później 1537
zwrotnic. Zobaczyłem bardzo zniszczone w październiku 1946 r. w Zielonej Górze, osób. W czerwcu 1955 r. z kolei było ich
miasto, na ulicach ślady niedawnych walk stały punkt zborny dla wysiedlanej ludności 1841, a w listopadzie następnego roku
– do dziś mam w pamięci leżący w gruzach niemieckiej z powiatów: zielonogórskiego, żyło tam ponad 2 tys. mieszkańców. Odbut z urwaną nogą. Kolejne załogi stacji gubińskiego, krośnieńskiego, świebodziń- stępstwo od zasygnalizowanej tendencji
wysiadły w Krośnie Odrzańskim i Czer- skiego, wschowskiego oraz babimojskiego. demograficznej nastąpiło w wymiarze
wieńsku, aż wreszcie dojechaliśmy do W listopadzie tego roku wyekspediowano lokalnym, w szczytowym momencie
Zielonej Góry […]. Byliśmy pasażerami ze wspomnianego punktu trzy transporty przypadającym w drugiej połowie 1957
pierwszego po zakończeniu wojny pocią- po 55 wagonów, które zabrały łącznie 5429 r., podczas trwającej w latach 1956-1959
gu, który przejechał mostem na Odrze koło osób. W 1947 r. wysłano dodatkowo 6140 tzw. repatriacji ludności polskiej z ZSRR.
W jej wyniku powróciło do kraju około
Pomorska – Czerwieńska i pierwszego ludzi, po czym został on zlikwidowany.
pociągu, który wjechał na dworzec w ZiePo ustaniu działań wojennych zaczęli 250 tys. osób. W Czerwieńsku, przemialonej Górze”. Mimo, że funkcjonowały w miejsce ludności niemieckiej napływać nowanym na osiedle miejskie, utworzono
początkowo w mieście, a następnie osadzie pierwsi polscy osiedleńcy, za których ponownie działający od 6 stycznia 1957
struktury administracyjne, to w rzeczywi- uznać należy wspomnianych kolejarzy. do 20 marca 1960 r. punkt repatriacyjny,
stości realna władza należała do gminnych Choć istniał obowiązek meldunkowy to który został zlokalizowany w budynkach
ogniw partii komunistycznej czyli Polskiej bardzo trudno o konkretne ustalenia na koszarowych opuszczonych przez Szkołę
Partii Robotniczej w Czerwieńsku oraz ten temat, ponieważ zachowały się tylko Podchorążych Wojsk Wewnętrznych
zielonogórskich organów bezpieczeństwa. nieliczne odpisy dotyczące interesujące- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. KieJej sekretarz decydował między innymi go nas okresu, które fragmentarycznie rownictwo podlegającego MSW obiektu
o aprowizacji i osiedleniu nierzadko po- powielano w prowadzonych po 1956 objął członek Polskiej Zjednoczonej Partii
waśnionych osadników.
r. książkach meldunkowych. Znane są Robotniczej i były prezydent Zielonej
W 1939 r. należący do III Rzeszy Ro- przykładowo pewne informacje na temat Góry Józef Ziarnkowski. Sprawował
thenburg an der Oder liczył 1396 mieszkań- rodziny zamieszkałego przy placu Bole- on tę funkcję od 1 lutego 1957 do 31
ców. Trudno rozstrzygnąć ilu z nich uciekło sława Chrobrego w lokalu nr 4 rzeźnika grudnia 1959 r. Przewinęło się przez ten
stąd przed zbliżającymi się działaniami wo- Józefa Płocieniaka. Urodził się on w To- punkt 28 582 przybyszów z ZSRR. Być
jennymi w 1945 r., po czym wróciło do tej runiu 27 stycznia 1916 r., a przybył do może w efekcie tej akcji odnotowano 31
miejscowości po ich zakończeniu. Wiado- osady z pobliskiej wsi Sudoł stosunkowo grudnia 1957 r. krótkotrwały wzrost stanu
mo, że niewielką część tych ludzi starostwo późno, bo w roku 1950. W Czerwieńsku liczbowego mieszkańców Czerwieńska
skierowało do pracy w tutejszym młynie. żył również od 14 października 1956 r. wynoszący 2435 osób. W latach 1958Pracowali oni tam prawdopodobnie do cza- urodzony w Berlinie pod koniec XIX w. 1959 doszło do zmniejszenia wzmiankowanej liczby, która wahała się od 2175 do
su wysiedlenia z Polski. W trakcie tej akcji, Franciszek Trawiński.
W lutym 1945 r., Czerwieńsk (Rothenburg an der Oder) został zajęty przez 3. Armię Gwardii I Frontu Ukraińskiego, dowodzoną przez gen. płk. Wasyla Gordowa.
Pomimo, że szkody w następstwie działań wojennych szacowano w zakresie od
2 do 3%, to jednak być może z tej przyczyny w listopadzie tego roku Czerwieńsk
utracił prawa miejskie, stając się osadą wiejską. Tym bardziej, że zamieszkiwała
tam początkowo nierzadko rolnicza i nieliczna ludność polska, gdyż w 1945 r. były
w tym miejscu zameldowane zaledwie 63 rodziny. Rok później liczbę mieszkańców
szacowano na 711 osób.
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Biblioteka na „Przystanku Historia”
W dniu 18 września 2015 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej „Przystanek Historia” w Wojewódzkiej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.
W ramach tego projektu odbyło się
szereg rozmów wokół publikacji wydanych
nakładem IPN. Do tego rodzaju przedsięwzięcia należy zaliczyć mającą miejsce
26 października 2016 roku dyskusję nad
książką zatytułowaną „Władze wobec
Kościołów i związków wyznaniowych
na Środkowym Nadodrzu w latach 19801989”. Jej prowadzącym był dr hab. Konrad Białecki, a w charakterze referentów
wystąpili: dr hab. Elżbieta Wojcieszyk, ks.
dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz,
dr hab. Daniel Koteluk, a także dr Prze-

stwa wiejskiego, w tym w Czerwieńsku
oraz sąsiadujących z tą miejscowością
okolicznych wsiach Laski, Łężyca, Nietków, Płoty, Sycowice, Sudoł i Wysokie,
pod względem ekonomicznym przede
wszystkim w postaci sprowadzenia ich
mieszkańców do roli państwowych robotników w dużych gospodarstwach rolnych
nazywanych spółdzielniami produkcyjnymi
bądź Państwowymi Gospodarstwami Rolnymi. Chłopi, o czym dowodził ów mówca,
kwestionujący te przymusowe zabiegi
władz znaleźli oparcie wśród duchowień-

Uczestnicy „Przystanku Historia” dr hab. Konrad Białecki (moderator), prelegenci dr hab.
Elżbieta Wojcieszyk, dr Przemysław Zwiernik, dr hab. Daniel Koteluk, ks. dr hab. Dariusz
Śmierzchalski-Wachocz, zdjęcie udostępnione przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida w Zielonej Górze

mysław Zwiernik. Wspomniany dr hab.
Daniel Koteluk przedstawił słuchaczom
istotę władzy sprawowanej w kraju przez
polską partię komunistyczną (Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą). Cechowała się
ona, zwłaszcza w początkowym okresie,
posunięciami rządzących obliczonymi
między innymi na ujarzmienie społeczeń-

stwa, które sprzeciwiało się jednocześnie
staraniom obliczonym na wyrugowanie Kościoła katolickiego z życia narodu w latach
1944/1945-1989. Uwidoczniało się to np.
w usuwaniu ze szkół lub niedopuszczaniu
tam do wznowienia nauki religii (między
innymi w Czerwieńsku w okresie posługi
duszpasterskiej kapłanów Ignacego Zonia,

2200. Niektórzy z nich podejmowali działalność rzemieślniczą w pobliżu osiedla.
Przykładowo Rudolf Krasucki utworzył
i prowadził z powodzeniem w Nietkowie
warsztat kowalski.

napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab.
Czesława Osękowskiego przechowywanej w Zbiorach Biblioteki Uniwersytetu
Zielonogórskiego, a także następujących
publikacji W. Antkowiak, Wspomnienia
kolejarza – pioniera, [w:] Pionierzy Zielonej Góry – wczoraj i dziś, red. i oprac.
W. Pyżewicz, J. Stankiewicz, Zielona
Góra 2014; P. Bartkowiak, D. Kotlarek, Czerwieńsk w latach 1957-1989,
[w:] Czerwieńsk. Monografia miasta, red.
T. Nodzyński, Czerwieńsk–Zielona Góra
2014; T. Dzwonkowski, M. Kamiński,

Artykuł powstał na podstawie: dokumentacji dostępnej w zasobach Archiwum
Państwowego w Zielonej Górze oraz
maszynopisu pracy doktorskiej autorstwa
Witolda Towpika, pt. Repatriacja ludności polskiej z ZSRR na Ziemię Lubuską
w latach 1955-1960, Zielona Góra 2004

Ludwika Muchy i Felicjana Szklanego)
czy też bezpodstawnym pozbawianiu
wolności poszczególnych księży (w tym
ks. Ignacego Zonia) mających odwagę
publicznie potępić przedstawione działania.
Prelegent ten, mówił też o zainicjowanych
przez władze zabiegach, które sprowadzały
się do skłócenia przedstawicieli Kościoła
katolickiego z reprezentantami innych wyznań religijnych. O czym świadczy fakt, że
na jednym z dokumentów poświęconych
wywołanemu przez nie tego rodzaju konfliktowi zachowała się uwaga urzędnicza
o następującej treści „to dobrze”.
W ramach zasygnalizowanej dyskusji
nad przytoczonym opracowaniem, oprócz
wzmiankowanych znawców przedmiotu
omawiających losy np. ks. Henryka
Nowika i zielonogórskiej „Solidarności”,
w interesujący sposób wypowiadali się
ich słuchacze między innymi współautor
monografii Czerwieńska, a zarazem pracownik Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej
Górze dr Przemysław Bartkowiak.
Patrycja Tietz-Piotrowicz
MGBP w Czerwieńsku
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna informuje uprzejmie mieszkańców, że 28 listopada 2016 roku
o godzinie 16.30 w Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Czerwieńsku odbędzie się prezentacja książki Daniela
Koteluka pt. „Papierowa propaganda” w bibliotece w osadzie wiejskiej
Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim od 1949 do 1956 roku. Wstęp
wolny. Cena egzemplarza 25 zł.
Ofiarodawcy, dzięki którym ukazała
się drukiem ta publikacja otrzymają
ją bezpłatnie.
Serdecznie zapraszamy!

Zakład Taboru PKP w Czerwieńsku.
Dzieje węzła kolejowego, parowozowni,
lokomotywowni i Zakładu Taboru PKP
w Czerwieńsku, Zielona Góra 1998;
J. Gębicki, Tak budowaliśmy nasz nowy
dom nad Odrą 1945-1998, „Czerwieńsk
– U Nas” luty 1999, nr 79; H. Szczegóła, Pierwsze lata polskiej Zielonej Góry
1945-1950, [w:] Historia Zielonej Góry.
Dzieje miasta w XIX i XX wieku, red.
W. Strzyżewski, t. II, Zielona Góra 2012.
Daniel Koteluk
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Dni tolerancji i patriotyzmu
„Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową moralność, nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego uzupełniania
swego wykształcenia, pomagać innym”.
(Janusz Korczak)
Usłyszałam kiedyś słowa pewnej niepracującej już nauczycielki: „Zamknąć
szkoły w Dzień Nauczyciela, to jak nie
otworzyć drzwi gościom przychodzącym
do jubilata na urodziny”. Ogarnęła mnie
refleksja – jak święto nauczycieli to tylko w szkole z uczniami, bez których ani
mury nie ożyją, ani nauczyciele nie są
potrzebni. Z takim przesłaniem od kilku
już lat świętujemy 14 października. Jest to
jednak dzień niezwykły, bez podręczników
i zeszytów, ale twórczy, radosny, z refleksją. Tego dnia pochylamy się nad postacią
naszego patrona – Janusza Korczaka.
Można z niego czerpać nieprzerwanie.
No, bo przecież - pedagog, wychowawca, przyjaciel dzieci, bojownik o prawa
najmłodszych. Odnaleźliśmy w nim
także prekursora tolerancji, bo właśnie tej
problematyce poświeciliśmy tegoroczny
Dzień Patrona oraz cały poprzedzający go tydzień. „Tematyczne
przerwy” (tak je nazwaliśmy)
zachęcały do wspólnych zabaw,
działań, śpiewu i tańca. Kolorowe
tęcze – symbol tolerancji – pojawiały się w różnych zakątkach
szkoły. Prezentacje multimedialne, wystawy książek patrona, jego
cytaty – to wszystko dopełniła
próba odpowiedzi na pytanie: Jak
Janusz Korczak pokazał, że
nosił w sercu tolerancję? Łatwo
przychodzi nam oceniać kogoś,
a my czy potrafimy być tolerancyjni? – Niejednoznaczna była odpowiedź
na to pytanie. Poszukiwania w literaturze,
Internecie, filmie, we własnym domu,
w klasie – to wszystko prowokowało do
przemyśleń, dyskusji. Komu z trudem
przychodziło mówienie, mógł wyrazić,
co czuje w pracach plastycznych. „Wisienką na torcie” okazał się apel, który
z przymrużeniem oka zilustrował cechy
współczesnych nauczycieli, pokazał także
„typy” uczniów. Do domu wracaliśmy
zmęczeni, bo choć dzień świąteczny, to
jednak bardzo intensywny. Wierzymy, iż
każdy wziął z niego, co chciał i ile chciał,
a jeśli to „coś” zaowocuje – to wypełni się
sens naszej pracy.
KTO TY JESTEŚ?
Polak mały – odpowie każde dziecko.
Słowa wierszyka Władysława Bełzy
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pamiętają nasi rodzice i dziadkowie, bo
mimo nieustających zawirowań chcemy
czuć się Polakami przez wielkie „P”. Czy
jesteśmy także patriotami przez wielkie
„P”? Patriotyzmu uczymy się od najmłodszych lat. Zależy nam na tym szczególnie
w dobie zacierania granic, fascynacji tym,
co obce i odległe. Dbamy o to, aby każdy
uczeń znał słowa Mazurka Dąbrowskiego
i z dumą go śpiewał (nie tylko pierwszą
zwrotkę). Upowszechniamy symbole
narodowe, poznajemy historię naszego
narodu, promujemy postaci wielkich
Polaków, piękno naszej ojczyzny, pielęgnujemy czystość mowy polskiej.
W listopadzie nie mogło zabraknąć tych
wszystkich elementów. „Tematyczne
przerwy” w tym miesiącu poświeciliśmy
naszej ojczyźnie. Z dumą czytaliśmy
„życzenia”, jakie składali uczniowie Pol-

sce ( wpisując je w kontury kraju) – ich
dojrzałość przerosła nasze oczekiwania.
„Kącik patriotyczny – Tu jest mój dom”
– pozwolił czuć się naprawdę swojsko.
Tu wszystko było takie polskie – barwy
narodowe i Orzeł Biały, elementy naszej
kultury i tradycji, pieśni patriotyczne.
Poczuliśmy i usłyszeliśmy Polskę, z dumą
nosiliśmy kotyliony i biało-czerwone
wstążeczki. Festiwal pieśni patriotycznej
przygotowany przez uczniów klas starszych przypomniał wszystkim nucone
niegdyś powszechnie melodie. Gościem
specjalnym festiwalu były przedszkolaki
z 5-cio i 6-cio latków wraz z paniami: Martą Nowak, Karoliną Jędras
i Joanną Sobów. Wkroczyły niczym
wojsko – dostojnie, w galowych strojach.
Z dumą odśpiewały przygotowane utwory
– niemal poczuliśmy jak „płonie ognisko”

– wszystkim zrobiło się ciepło i swojsko.
Podsumowaniem tygodniowych działań
był konkurs wiedzy o Polsce. Kto może
zaśpiewać sobie „Kocham Cię Polsko”,
a kto obleje się rumieńcem? – tego jeszcze
nie wiemy. Wierzymy jednak, że Święto
Niepodległości nie będzie tylko dniem
wolnym od zajęć, ale dniem prawdziwego
radowania się z faktu, iż żyjemy w suwerennym kraju.
W REPORTERSKIM SKRÓCIE
• Klasy II b i III b wzięły udział
w Dniu Majsterkowicza zorganizowanym
przez CASTORAMĘ. To były świetne
lekcje techniki. Prawdziwe młotki, cęgi
i gwoździe, odpowiedni strój. Każdy
otrzymał zestaw materiałów i narzędzi
oraz krótki instruktarz. Panie nie mogły
pomagać- jak to mają to w zwyczaju –
zresztą dzieci poradziły sobie – wyczarowały stojaki na kubki oraz skrzynki na
narzędzia. Wszyscy z dumą pokazywali
swoje dzieło. W nagrodę wizyta w McDonald’s – to był naprawdę udany dzień.
• Klasa II c postanowiła przyjemne
połączyć z pożytecznym. Tajemnice
samolotów, balonów i latania zgłębiała
w pobliskim Przylepie. Wielkie
hangary, prawdziwe „stalowe ptaki”,
no i najprawdziwszy balon latający – to robiło wrażenie. Spotkanie
z ratownikiem pogotowia lotniczego
uzmysłowiło wszystkim jak ważna
i odpowiedzialna jest jego praca.
Przylep od zawsze kojarzy nam się
z końmi – nie mogło, więc zabraknąć
przejażdżki bryczką, a potem to już
tylko ognisko, kiełbaski i zabawy
integracyjne. Za tak cudownie spędzony dzień podziękowania składamy dziadkowi Patrycji Zielińskiej,
który pomógł nam zorganizować ten
wyjazd integracyjny.
• Udane okazało się spotkanie w Halloween klasy III d. Uczniowie doświadczyli jak można dobrze i mądrze bawić
w tym dniu. Sami zadbali o wystrój sali,
zaś mamy i babcie przygotowały pyszne
„straszne ciasteczka” i „dżdżownice”,
które „znikały” podczas przerw miedzy
zabawami. Taniec duchów, bieg z pajęczyną, zabawy z balonami czy dyniowe
kręgle – to pomysły jak mądrze i wesoło
spędzić Halloween. Największą frajdą
było szukanie cukierków na ciemnym
korytarzu oświetlonym jedynie latarkami. Taki wieczór na długo pozostanie
w pamięci.
• Klasa I a zdała EGZAMIN NA
UCZNIA – niewielka grupa pierwszaków wypełniła swoje zobowiązania z 1
września br. W kameralnym gronie spo-

Sześciopak i Cantilena
na festiwalu w Międzyzdrojach
Była to już XIV edycja Spotkań Artystycznych Seniorów, w której wzięło udział
45 zespołów ludowych i śpiewaczych.
Przez trzy dni (23 – 25 września) zespoły
prezentowały się na dwóch scenach
i Promenadzie w Międzyzdrojach.

Po ogłoszeniu wyników konkursu, wielka
radość wśród chłopaków - Formacja Artystyczna Sześciopak zdobyła Nagrodę
Dyrektora Międzynarodowego Domu
Kultury w Międzyzdrojach.

Dla takich chwil warto ćwiczyć i cieszyć się muzyką, by móc potem godnie
reprezentować MGOK i Czerwieńsk na
muzycznych scenach.
Wyjazd zespołów na Festiwal w Międzyzdrojach nie byłby możliwy bez
wsparcia finansowego. Wszystkim, którzy
pomogli nam w realizacji muzycznych
marzeń serdecznie dziękujemy.
w imieniu zespołów
Piotr Paderewski

Jako zdobywcy Grand Prix festiwalu
z roku ubiegłego, chłopaki z Formacji
Artystycznej Sześciopak mieli swój
mały koncert podczas Inauguracji Festiwalu, w przepięknym Amfiteatrze. Było
to niezapomniane przeżycie i dla zespołu,
i dla wspaniałej publiczności. W sobotnim
konkursie zarówno Sześciopak, jak i Cantilena zaprezentowały się wyśmienicie na
scenie, a na specjalne życzenie jury, panowie musieli zaśpiewać fragment piosenki
a cappella, aby udowodnić komisji piękną
harmonię czterogłosu, co zakończyło się
owacją publiczności i oklaskami komisji.
W znakomitych humorach, oba zespoły
udały się na międzyzdrojską promenadę,
gdzie bawiły setki zgromadzonych ludzi.
tkali się rodzice, uczniowie i dyrekcja. Po
wykonaniu zadań nie zabrakło dyplomów,
upominków i słodkiego poczęstunku. Życzymy miłej i ciekawej wędrówki drogą,
która nazywa się „Szkoła”.
• Po raz kolejny udowodniliśmy
całemu światu, że ŚNIADANIE DAJE
MOC! Akcję rozpoczęliśmy od przypo-

mnienia sobie teorii na temat zdrowego
odżywiania – piramida zdrowia to nasza”
przyjaciółka”. Znane z ekranów postaci
przemówiły do nas w prezentacjach – to
działa na wyobraźnię. Potem była już tylko praca. Kolorowe, a przede wszystkim
zdrowe kanapki zrobione przez dzieci
smakowały wybornie. My po prostu
WIEMY, CO JEMY!
Beata Kaszewska

Relacja młodych redaktorów

POZNAJ SWÓJ KRAJ
12 października 2016 r. wraz z klasą pojechałam na wycieczkę do Nowej Soli.
Opiekowali się nami: pan Dariusz Grześkowiak i mama koleżanki. Naszym celem było poznanie historii miejscowości, zwiedzenie muzeum i pobyt w Parku
Krasnala.
Najpierw zwiedziliśmy Muzeum Nowej Soli. Mogliśmy dotykać eksponatów.
Bardzo podobały mi się szczegółowe
makiety miasta. Następnie przewodnik
zaprowadził nas do domów mieszczańskich z przełomu XIX i XX wieku. Zobaczyliśmy wyposażenie dawnego saloniku,
pokoju pana domu. Na ścianach wisiały
obrazy, portrety i porcelana. Szczególnie
spodobała mi się maszyna do pisania.
W muzeum podziwialiśmy salę koncertową. Dawniej odbywały się w niej
koncerty uczniów ze szkoły muzycznej.
Zobaczyliśmy też pomieszczenia ze zbroją, armatami, umundurowaniem żołnierzy
od czasów średniowiecza do XX wieku.
Mogliśmy również podziwiać modele
bunkrów i samolotów, które składał dyrektor muzeum. Potem przeszliśmy do
sali, w której znajdowały się eksponaty

przyrodnicze: zwierzęta, skorupy żółwi,
czaszka hipopotama, skamieliny i inne
przedmioty. Przewodnik ciekawie opowiedział nam o historii Nowej Soli, a także o pochodzeniu nazwy miejscowości.
Następnym punktem programu był
Park Krasnala. Znajduje się w nim krasnal Soluś. Został on wpisany do Księgi
Rekordów Guinnessa. W parku podziwialiśmy wspaniałe place zabaw, plastikowe modele zwierząt rzeczywistych
rozmiarów i żywe zwierzęta. Świetnie się
bawiliśmy w sali zabaw.
Pełni wrażeń wróciliśmy do domu.
Wycieczkę uważam za udaną i pouczającą. Wzbogaciła ona naszą wiedzę o przeszłości Nowej Soli. Zachęcam wszystkich
do odwiedzenia tego miasta.
Weronika Dudek - uczennica kl. VI b
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Pokażmy klasę w szkole demokracji
Zaczęliśmy miesiąc od wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Przystąpiliśmy do
programu Szkoła Demokracji, którego koordynatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. Uczniowie poznają zasady demokratycznych zachowań, między innymi
wyboru swoich przedstawicieli do samorządu. Projekt wspiera rozwój samorządności
uczniowskiej i szkolnej demokracji oraz pomaga włączyć uczniów w życie szkoły.
Gimnazjaliści wzięli udział w inicjatywie społecznej „Gazety Lubuskiej”
dotyczącej zagrożeń wynikających z eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi. 11 X liczna grupa gimnazjalnej
młodzieży zebrała się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury, aby wysłuchać
wykładu terapeuty z Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii, pana Ernesta
Staniaka. Młodzież otrzymała komiksy,
których treścią jest zagrożenie płynące
z używania dopalaczy. Im więcej na ten
temat wiemy, tym łatwiej będzie asertywnie mówić: „NIE dopalaczom!”
Z kolei 20 X 2016r. uczniowie klas
trzecich pojechali na wycieczkę do Tarnowa
Podgórnego oraz Poznania w ramach zajęć
z doradztwa zawodowego oraz poznawania
polskiej przedsiębiorczości. Odwiedziliśmy
firmy Jakon oraz Korbanek. Młodzież
dowiedziała się, że warto inwestować we
własne pomysły, mieć odwagę i realizować
marzenia. Ważne jest przede wszystkim dobre wykształcenie, kompetencje oraz pracowitość, aby zostać człowiekiem sukcesu.
Październik zakończyliśmy obchodami Dnia Patrona. 27X zapoczątkowaliśmy
cykl działań poświęconych św. Janowi
Pawłowi II - patronowi naszej szkoły.
Uczniowie klasy IIIb przygotowali krót-

ki montaż poetycki poświęcony osobie
papieża, ale najważniejsze wydarzenie
tej uroczystości to ślubowanie uczniów
klas pierwszych i przyjęcie ich do grona
gimnazjalnej społeczności.
Wieczorem tego dnia, mogliśmy
wspólnie się pobawić na Halloweenowej dyskotece organizowanej przez

Zapracowany Październik…
Wolontariusze z Gimnazjum rozpoczęli rok szkolny oczywiście już we wrześniu
biorąc udział w ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei” w Zielonej Górze. Reprezentowali nas dumnie 24 września sadząc żonkile wraz z innymi wolontariuszami przy
budynku hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw.
W październiku zasadziliśmy także
cebulki żonkili przy naszej szkole tworząc
tym samym kolejne „Pole Nadziei”, tym
razem przy naszej szkole. Rokrocznie
porządkujemy też opuszczone groby
na cmentarzu w Czerwieńsku. Mimo
niesprzyjającej pogody i nieustannie
spadających liści udało nam się posprzątać groby osób, których rodzina już nie
możliwości zrobić tego osobiście. Zawsze
na zakończenie naszej pracy na cmentarzu
zapalamy znicze na tych grobach. Są to
ważne momenty, kiedy możemy uczcić

Samorząd Uczniowski ma głos
Przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła Demokracji”. To projekt certyfikowania i wspierania szkół, które
chcą wzmocnić funkcjonowanie instytucji demokratycznych na swoim terenie.
Nasze wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbywały się
właśnie pod hasłem Szkoły Demokracji. Kandydaci: Jakub Bonczyk z IIIb,
Filip Zielenda z IIIa, Eliasz Marchut z IIc oraz Hania Lubas z IIb przygotowali programy wyborcze i w na rożne sposoby zachęcali swoich wyborców
do oddawania głosów. Komisja Wyborcza przygotowała lokal wyborczy oraz
głosy. Wszystko odbyło się
zgodnie z zasadami demokratycznych wyborów. Młodzież
uczyła się i poznawała prawo
wyborcze. To bardzo ciekawa
lekcja demokracji. Wybory
wygrał Jakub Bonczyk. Gratulujemy i oczekujemy realizacji
wyborczych obietnic.
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Samorząd Uczniowski i klasę IIIb.
Ważną wiadomością jest również
fakt, iż uczniowie klasy IIIb Gimnazjum
w Czerwieńsku przeszli do finału Plebiscytu Gazety Lubuskiej „Pokażcie klasę.”
Prosimy naszych czytelników o oddawanie
głosów na tę klasę na stronie Gazety Lubuskiej – przez 10 dni jest to darmowa forma
głosowania. Tak więc nic to nas nie kosztuje, a możemy promować nasze Gimnazjum
w województwie i również naszą gminę.
Serdecznie prosimy o te głosy.
W imieniu Zespołu Promocji
Agnieszka Kostrzewa

choć przez chwilę pamięć osób już nieobecnych.
Agnieszka Kędzia

„Kasztaniaki”
w akcji
Tegoroczne otrzęsiny klas pierwszych
przebiegały pod znakiem Jesieni i Kasztana. Otrzęsiny to przeżycie dla każdego
pierwszaka - to ważne być przyjętym do
nowego środowiska szkolnego. Samorząd Uczniowski w tym roku postanowił
powiązać zabawę, rywalizację i poznanie
wiedzy historycznej za jednym razem.
Otrzęsiny odbyły się na terenie Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie.
Pomimo deszczowej pogody humory
dopisywały, a bardziej jak rywalizację
między klasami czuło się integrację całej społeczności. Wynik zabawy bardzo
mocno zależał od umiejętności koordy-

nacji zespołu klasowego. Konkurencje
dotyczyły wiedzy, sprawności, fantazji,
ale i zwinności.

Nad całością czuwał opiekun samorządu szkolnego Aleksander Gruszczyński, sędziami w konkurencjach byli
przedstawiciele SU klas drugich i trzecich
z przewodniczącym samorządu Jakubem
Bonczykiem. Zespołami klasowymi
kierowali ich wychowawcy w osobach
pań: Aleksandry Kwaśniewskiej (kl. Ia),
Beaty Jesionkowskiej (kl. Ib) i Joanny
Dwornickiej (kl. Ic).
W ramach konkurencji uczniowie wykonali ludziki z kasztanów oraz bili rekord
„Guinessa” wykonując kasztanowego
węża. Wykazali się spostrzegawczością
odszukując i lokalizując na planie muzeum
wskazany w konkurencji sprzęt wojskowy.
Znalazł się też czas na upieczenie i zjedzenie kiełbaski, wypicie gorącej herbaty.
Na podsumowanie zabawy i potwierdzenie przyjęcia do grona gimnazjalistów
wychowawcy odebrali okolicznościowe

dyplomy. A wszystko to odbyło się
w pięknych kolorach jesieni skropionych
mżawką. I to nie koniec naszej zabawy,
bo 27 października odbyła się dyskoteka
Halloweenowa. W atmosferze czarów
i mroku doskonale się bawiliśmy. Tak
więc nasz samorząd realizuje obietnice
wyborcze. Doskonale, tak trzymać.
Samorządowy sprawozdawca
Natalia Kuśmierska

NA LICEUM PATRZ!

Ciekawie w naszej szkole
W LO w Czerwieńsku bardzo dużo się
dzieje. W październiku zorganizowaliśmy
Mistrzostwa Powiatu Zielonogórskiego
w Indywidualnych Biegach Przełajowych,
które zakończyły się ogromnym sukcesem

naszych sportowców - III m. w biegu
dziewcząt i I m. wśród chłopców. Byliśmy
również na obchodach święta „naszej
jednostki”. Pan dyrektor z delegacją
kadetów klas wojskowych uczestniczył
w uroczystym apelu przeprowadzonym

na terenie jednostki w garnizonie Leszno.
Po uroczystości kadeci dziękowali za
współpracę Dowódcy Pułku oraz złożyli
wiązankę z biało - czerwonych kwiatów
pod tablicą upamiętniającą generała Stefana Roweckiego-Grota.
W ramach edukacji pożarniczej kadeci
- strażacy z zaproszonymi kadetami - policjantami mieli okazję w teorii i praktyce
wzbogacić swoją wiedzę i swoje umiejętności, jak zachować się w sytuacji zagrożenia pogryzieniem przez agresywnego
psa. Zajęcia poprowadził funkcjonariusz
PSP w Zielonej Górze w towarzystwie
fantastycznego psa - Kiciusia. Kadeci
- strażacy brali także udział w ćwiczeniach Miejskiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego, Zespołu Antykryzysowego
Uniwersytetu Zielonogórskiego z udziałem służb ratowniczych oraz innych
jednostek organizacyjnych. Tym samym
po raz kolejny mieli szansę przekonać się
na własnej skórze, jak wygląda praca strażaka. Nie zabrakło również spotkań z policjantem dla kadetów z klas policyjnych
oraz zajęć specjalistycznych w jednostce
wojskowej w Czerwieńsku, podczas których kadeci z klas wojskowych uczyli się,
jak strzelać na strzelnicy.
Mieliśmy także swoich reprezentantów w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie
odbył się III Lubuski Sejmik Młodzieżowy. Jego celem jest zachęcie młodzieży
do brania czynnego udziału w rozwoju
naszego województwa. Październik za-

kończyliśmy wizytą w Muzeum Ziemi
Lubuskiej i w Teatrze Lubuskim.
Przed nami kolejne miesiące nauki
i ciekawych zajęć, spotkań, imprez,
o których poinformujemy czytelników
„U nas”.
SU
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Wieści
z ratusza

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

OC - to warto wiedzieć!
Zagrożenia naturalne POWÓDŹ
W ostatnich latach Gmina Czerwieńsk były miejscem powodzi
opadowych i zatorowych. Stanowią one bardzo duże i rozległe zagrożenie dla ludności, mienia i zwierząt. Bezpośrednie zagrożenie
powodziowe dla Gminy Czerwieńsk stanowi rzeka Odra, a także
w mniejszym stopniu cieki wodne przepływające przez Gminę
- kanały. Powódź opadowa i towarzyszące jej wezbrania wody
w rzece Odra zagrażają zarówno północnej jak i południowej części Gminy Czerwieńsk. Wysoki poziom wody może powodować
tzw. „cofki” z rzeki Odry do cieków wodnych mających do niej
ujście, co powoduje objęcie powodzią większego areału terenu
gminy. Bardzo ważna jest zatem wiedza o sposobach zachowania
się przed, w czasie i po wystąpieniu powodzi.
Przed wystąpieniem powodzi:
• dowiedz się u władz lokalnych, jakie jest zagrożenie i ryzyko
powodziowe Twojego miejsca zamieszkania, a ponadto gdzie
zlokalizowane są miejsca tymczasowego zakwaterowania
ewakuowanej ludności, zwierząt, pojazdów i innego mienia;
• rozważ możliwości zabezpieczenia budynku przed powodzią poprzez uszczelnienie drzwi i piwnic materiałami wodoodpornymi;
• ubezpiecz siebie i rodzinę oraz swój majątek;
• zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania zazwyczaj jest to dźwięk syreny alarmowej, gong
lub specjalny sygnał dzwonów kościelnych;
• upewnij się, że wszyscy członkowie Twojej rodziny, zwłaszcza
dzieci, wiedzą co robić w razie powodzi;
W czasie zagrożenia powodziowego:
• włącz odbiornik na częstotliwość lokalnej stacji radiowej
w celu wysłuchania komunikatów o zagrożeniu i sposobach
postępowania;
• miejsca sypialne i najcenniejsze rzeczy przenieś na górne
kondygnacje budynku;
• zabezpiecz dokumenty osobiste Twoje i Twojej rodziny, np.
poprzez przywiązanie przedmiotów i urządzeń do stabilnych
elementów, tak aby nie zostały zabrane przez wodę;
• zgromadź w domu niezbędne zapasy niepsującej się żywności
oraz czystej wody;
• przygotuj się do ewentualnej ewakuacji prewencyjnej lub ratowniczej, zapakuj dokumenty i najcenniejsze części dobytku;
• zabezpiecz się w odpowiednią ilość źródeł światła - latarki,
świece, zapasowe baterie;
• uzgodnij z domownikami sposoby porozumiewania się w razie
rozdzielenia;
• najlepiej przekazujcie informacje o swoim miejscu pobytu
wspólnym znajomym lub rodzinie zamieszkałej poza terenem
zagrożonym powodzią;
• jeśli możesz odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce, np. do rodziny, znajomych;
• przygotuj się do ochrony swojego domu i dobytku przed skutkami powodzi (przygotuj worki z piaskiem);
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• usuń z terenu posesji pojazdy i przemieść je w bezpieczne
miejsce;
• usuń z najbliższego otoczenia wszystkie toksyczne substancje,
takie jak pestycydy i środki owadobójcze;
• jeśli masz jakieś zwierzęta, znajdź dla nich bezpieczne miejsce;
• pamiętaj, aby w chwili nadejścia powodzi nie były uwiązane
i w razie zaistnienia takiej potrzeby, mogły same się uratować,
najlepiej jeśli pozwolisz na ich ewakuację prewencyjną; jeśli
masz dostęp do Internetu, monitoruj prognozy pogody i stanu
zagrożenia.
W czasie powodzi:
• kiedy pojawi się nagłe zagrożenie powodziowe, wyłącz główne
zasilanie elektryczne, odłącz sieć gazową i wodociągową,
a także zamknij zasuwy (zawory) sieci kanalizacyjnej, zatkaj
kratki ściekowe oraz uszczelnij szambo;
• jeśli posiadasz telefon komórkowy miej go pod ręką;
• włącz radioodbiornik zasilany bateriami na częstotliwość
lokalnej stacji radiowej, aby uzyskać najnowsze informacje
o sytuacji. Zazwyczaj radio podaje także informacje o zagrożeniu i sposobach postępowania;
• przygotuj się do ewentualnej ewakuacji. Pamiętaj że osoby dorosłe powinny mieć przy sobie nie więcej niż 50 kg bagażu;
• miej pod ręką apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne leki
używane przez domowników, niezbędny zapas jedzenia i wody
pitnej, ciepłe ubrania, śpiwory i koce (zgromadź je w górnych
partiach domu, mieszkania);
• nie używaj w gospodarstwie domowym wody ze studni ani
wody gruntowej;
• w przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieść się na
wyżej położone tereny;
• w przypadku nakazu opuszczenia domu, zrób to natychmiast.
Dzieciom znajdującym się pod Twoją opieką przypnij do
ubrania karteczkę z ich imieniem i nazwiskiem oraz kontaktem
do ich opiekunów;
• jeśli czas pozwoli, zostaw wiadomość dla innych z informacją
dokąd i kiedy wyjechałeś, jeśli posiadasz skrzynkę na listy, to
zostaw wiadomość właśnie tam;
• jeśli musiałeś opuścić swój dom, zarejestruj się w punkcie
ewidencyjnym w ten sposób łatwiej odnajdzie cię rodzina;
• jeśli poruszasz się własnym samochodem i ugrzęźniesz na
zalanym obszarze, szybko opuść pojazd. Najlepiej jedź tylko
drogami wyznaczonymi przez władze;
• jeżeli woda szybko się przemieszcza, nie chodź po zalanych
obszarach;
• postaraj się nie panikować, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość
umysłu;
• staraj się pomagać innym, w tym podmiotom ratowniczym.
Po powodzi:
• słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych; jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych i zatorów
lodowych;
• nie wracaj do domu dopóki władze nie ogłoszą, że jest to bezpieczne oraz nie zostanie przywrócone zaopatrzenie w wodę
pitną, usprawniony system kanalizacji i usunięte odpady;
• sprawdź fundamenty Twego domu czy nie ma pęknięć lub innych
uszkodzeń, a w przypadku wątpliwości zgłoś to do nadzoru
budowlanego, władz samorządowych i do ubezpieczyciela;
• upewnij się, że budynek nie grozi zawaleniem - sprawdź ściany,
podłogi, okna i drzwi, uważaj na poluzowane tynki i sufity. Budynki, które znalazły się w zasięgu zalania (nie tylko przy głównym
nurcie), po ustąpieniu wód mogą zachowywać się niestabilnie;

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 0050.110.2016 z dnia 21 października 2016 roku
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Oznaczenie nieruchomości
Powierzchnia
Położenie
w ha
nieruchomości
KW
Nr działki
1
2
Księga wieczysta:
722
dla gruntu ZG1E
/00069685/2 dla lokalu
ZG1E/00080319/9
Księga wieczysta:
250/6
dla gruntu ZG1E
/00079112/8 dla lokalu
ZG1E/00080332/6
Księga wieczysta:
500/5
dla gruntu ZG1E
/00080261/7 dla lokalu
ZG1E/00089049/8

3
0,2434 ha

4
Obręb miasto
Czerwieńsk ul.
Składowa 5

0,2720 ha

Obręb miasto
Czerwieńsk ul.
Kolejowa 11

0,0991 ha

Obręb wsi
Sudoł
Sudoł 15

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni
tj. od dnia 26 października 2016 r. do dnia
16 listopada 2016 r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu, oraz na tablicy ogłoszeń

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena
nieruchomości

5
6
Sprzedaż dla najemcy na własność lokal mieszkalny numer 23.000 zł
4 o powierzchni użytkowej 29,11 m2 wraz z udziałem
130/1000 / w częściach wspólnych budynku oraz w prawie
użytkowania wieczystego gruntu przynależnego do lokalu
25.600 zł
Sprzedaż dla najemcy na własność lokal mieszkalny numer 4 o powierzchni użytkowej 27,20 m2 wraz z udziałem
3/100 / w częściach wspólnych budynku oraz w prawie
użytkowania wieczystego gruntu przynależnego do lokalu
Sprzedaż dla najemcy na własność lokal mieszkalny numer 78.800 zł
1 o powierzchni użytkowej 167,15 m2 wraz z udziałem
7.925/10000/ w częściach wspólnych budynku oraz
w prawie własności gruntu przynależnego do lokalu

w miejscowości Sudoł, a ponadto wykaz ten
zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu i w BIP. Termin do złożenia
wniosku przez osoby, którym przysługuje

pierwszeaństwo nabycia na podstawie
art. 34 ust 1 pkt 3 ustawy o gospodarce
nieruchomościami - 21 dni licząc od dnia
wywieszenia niniejszego wykazu.

Podziękowania
Panu Gerardowi Trybusowi
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci Matki
składają Dyrekcja i pracownicy
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku
• sprawdź instalację elektryczną i gazową;
jeśli to możliwe, przed przystąpieniem
do usuwania skutków powodzi w Twoim domu zrób zdjęcia bądź zapis wideo
zastanych uszkodzeń. Materiał ten przydatny będzie dla firmy ubezpieczeniowej
przy ubieganiu się o odszkodowanie, pomoże udokumentować straty. Wielkość
strat powodziowych zgłoś niezwłocznie
w firmie ubezpieczeniowej;
• w ramach możliwości włącz się do pomocy w usuwaniu skutków powodzi;
• zalane pomieszczenia zdezynfekuj, wywietrz, wysusz i odmaluj (szczególnie
jeśli przechowujesz w nich żywność,
przygotowujesz posiłki lub jeżeli przebywają w nich dzieci). Meble odsuń od
ścian na co najmniej 20 cm i podnieś
minimum 5 cm od podłogi;
• wyrzuć całą żywność, która miała kontakt z wodą powodziową a do celów
spożywczych używaj tylko wody butelkowanej lub dowożonej beczkowozami
przeznaczonymi do wody pitnej
P.W.

Mieszkańcy nowego osiedla domków jednorodzinnych
w Zagórzu dziękują sołtysowi Jerzemu Jarowiczowi,
który już po raz drugi bezinteresownie wyrównał drogę
prowadzącą do naszego osiedla, umożliwiając nam
w ten sposób codzienne funkcjonowanie.
			
„Nowi” Zagórzanie

Sport gimnazjalny…
Powiatowe Biegi Przełajowe odbyły
się w dnia 11 października 2016r. Organizatorem finałów było LO w Czerwieńsku.
W zawodach bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie naszego Gimnazjum.
W kategorii dziewcząt I miejsce zajęła
Gabrysia Łepkowska z kl 1c, V była
Agata Zaboklicka z 2d, VI Marta Czyżyńska, a VII Małgosia Matuszak - obie
z 1c. Wszystkie dziewczynki uzyskały
awans do finałów wojewódzkich. Wśród
chłopców III miejsce zajął Mateusz Solecki z 3b, który również dostał
się do finałów wojewódzkich.
W zawodach startowali też:
Mateusz Badecki, Eliza Czyżyńska, Łukasz Sulkowski
i Filip Zielenda.
Zatem aż 5 osób z naszej
szkoły uzyskało awans do finałów wojewódzkich, które odbyły się 21 października 2016r.

w Babimoście. Jest to ogromny sukces
naszych uczniów!
W finale wojewódzkim wystartowało
około 100 dziewcząt i 100 chłopców
w kategorii gimnazjum. Nasi uczniowie
zaprezentowali się na miarę swoich
możliwości i w swoich kategoriach uplasowali się w połowie stawki wszystkich
startujących.
Życzymy im dalszych sukcesów, nie
tylko w biegach przełajowych!
W. Dwornicki
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redaguje:
mgr Beata Frąckiewicz

Znowu śmieci!
Po raz kolejny nasze przedszkolaki
wzięły udział w akcji Sprzątanie świata.
Po raz kolejny pojawiły się pytania Kto
tak śmieci? Odpowiedź dorosłych niezmienna: Śmiecą ludzie… No właśnie,
ludzie – istoty przecież rozumne, należące
do rzędu naczelnych, a zachowują się, delikatnie mówiąc, prymitywnie, prostacko
i bezmyślnie! Pojawia się pytanie: dlaczego śmiecą? Otóż – z lenistwa, z głupoty,

Już przedszkolaki!
W najmłodszych grupach miała miejsce uroczystość związana z pasowaniem
na przedszkolaka. Tego typu wydarzenie
jest niewątpliwie przeżyciem dla rodziców
i sprawdzianem dla małych dzieci. Trzeba
przecież śpiewać piosenki, recytować
wiersze, a przede wszystkim, nie wskoczyć na kolana obserwującym rodzicom.
Debiutanci sprostali oczekiwaniom, bo
przecież inaczej być nie mogło. Gratulujemy rodzicom, a najmłodszym życzymy
beztroskiego i szczęśliwego dzieciństwa.
O Ojczyźnie – już w przedszkolu
Ojczyzna, patriotyzm, to pojęcia abstrakcyjne dla małych dzieci. Dlatego też
budzenie świadomości narodowej nie
jest łatwym zadaniem. Zacząć należy od

z braku wychowania. Słusznie stwierdził
Einstein: Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota,
choć nie jestem pewien co do tej pierwszej.
Pozostaje mieć nadzieję, że najmłodsze
pokolenie zostanie wyedukowane tak, aby
kolejne po nim nie sprzątały.
Czytajmy!
We wrześniu obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania ogłoszony przez Polską Izbę Książki. Nie chodzi
o to, aby w tym czasie szczególnie czytać
dzieciom książki. Ideą jest przypomnienie,
że codziennie należy czytać najmłodszym
bajki, opowiadania, wiersze. Korzyści
płynących z czytania dzieciom jest wiele.
Najistotniejsze to: wzmacnianie więzi
pomiędzy potomstwem, a rodzicem, stymulacja rozwoju intelektualnego, rozwój
umiejętności komunikacyjnych, rozwój
wrażliwości i wyobraźni, a także wpływ
na koncentrację. W sukurs zainteresowanym przychodzi Biblioteka Miejska
w Czerwieńsku. Pracownicy posiadają
doskonałą orientację w zgromadzonym
księgozbiorze dla dzieci, chętnie służą
radą i podpowiedzią. Przekonały się o tym
przedszkolaki podczas regularnych wizyt
w celu wypożyczenia książek.
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najbliższego środowiska dziecka, jakim
jest rodzina. To tutaj wszystko się zaczyna:
moja mama, mój tata, mój brat i wielkie poczucie przynależności do rodziny. W miarę
zdobywania doświadczeń przez dziecko,
kształtuje się podłoże do uczuć związanych
z przywiązaniem do miejscowości, kraju,
jego tradycji i kultury. Niebagatelną rolę
odgrywają święta i związane z nimi uroczystości. Z okazji, tak ważnego dla Polaków,
Święta Niepodległości, nasze najstarsze
przedszkolaki wystąpiły dla mieszkańców
Czerwieńska. W repertuarze wokalnym
znalazły się polskie pieśni patriotyczne oraz
utwory ludowe. Rozmawiajmy z dziećmi
o naszym kraju, naszych pięknych miejscach, zabytkach. Kultywujmy nasze polskie tradycje. Mówmy, że nasza Ojczyzna
to Polska, a my jesteśmy Polakami.

Pasowania czas...
Dnia 4 listopada o godzinie 12.00 w oddziale przedszkolnym Publiczej Szkoły
Podstawowej im. J. Brzechwy w Nietkowicach rozpoczęła się najważniejsza
uroczystość dla grupy najmłodszych
przedszkolaków oddziału przedszkolnego
– „Pasowanie na Przedszkolaka”.
W obecności rodziców i dyrektora
placówki czworo 2,5-latków, sześcioro
3-trzylatków i ośmioro 4- latków przystąpiło do „Pasowania na Przedszkolaka”.
Uroczystość rozpoczęła się od części
artystycznej. Dzieci zaprezentowały
to, czego nauczyły się w przedszkolu
do tej pory, pod kierunkiem Kamili
Grelowskiej. Wystąpiły w nowej roli
przedszkolaka- aktora, który tańczy,
śpiewa i recytuje. Występ dzieci wzbudził ogromne emocje.

Po części artystycznej nastał czas na
uroczyste naznaczenie dzieci magicznym
piórem. Aktu „Pasowania na Przedszkolaka” dokonała Pani Renata Strzelecka
– dyrektor Szkoły Podstawowej w Nietkowicach.
Na pamiątkę tej wyjątkowej chwili
przedszkolaki otrzymały dyplomy oraz
książki.
Kamila Grelowska

Wieści z hali
Rowerowy wyścig przełajowy „VII
MTB Wilcza” został rozegrany 18 września. W tej edycji zwyciężył Jarosław
Michałowski (1:23:40) a czwarty był
Marcin Dziub (1:25:38) – obaj Seven
Perceptus Team Płoty. Oprócz głównego
(34 km) rozegrano też wyścig „Hobby”
– 17 km. Zawody wchodzą w skład Lubuskiego Grand Prix MTB 2016 – wyścigi
organizowane są również w Sulęcinie,
Łagowie i Przytoku.

A w Przytoku 25 września były to II
Otwarte Mistrzostwa Zielonej Góry MTB
o Puchar Prezydenta Miasta Zielonej
Góry. Obaj zawodnicy uplasowali się tam
odpowiednio – na pierwszym i trzecim
miejscu. Na krótszym dystansie startowała
Katarzyna Boczkowska-Pidek (Płoty).

Kolejna impreza rozegrana na leśnych
trasach w okolicach naszej hali to KM
Sport Cross Duathlon – 9 października
zawodnicy rywalizowali łącznie na 4 km
biegu, 16 km roweru i ponownie 2 km
biegu. Zwyciężył Dawid Romanowski
z Zielonogórskiego Sogestu.
Czerwieńskie LO, wraz z halą sportową, było organizatorem (11 X), Mistrzostw
Powiatu w Biegach Przełajowych.
Bieg przełajowy Ronin Race rozegrano 15 października na trasie 10,5
km. Wśród kilkudziesięciu zawodników
wystartowali Paweł Forgel, Grzegorz
Fabisiak, Agnieszka Woch, Wiktor
Woch, Michał Kowalski i Kataryna
Przymuszała. Rywalizowała również,
na odpowiednio krótszym dystansie,
młodzież szkolna.

znań Maraton odbył się 9 października.
Zgromadził na starcie prawie 6,5 tysiąca
biegaczy, a wśród nich silną ekipę Czerwieńska. Paweł Forgel był 70 w kategorii
M40 z czasem 3:11:58, Grzegorz Pukacki 81 w M40 (3:14:04 – „życiówka!”),
Tomasz Ignasiak 118 w M40 (3:31:05),
Grzegorz Fabisiak 385 w M40 (3:43:11),
Agnieszka Woch 28 w K40 (3:44:19),
Paweł Olech 1349 w M30 (4:10:03) i Bolesław Brzeziński 5 w M70 (4:26:38).
Gratulujemy!
D. Grześkowiak

Co jeszcze? 5 listopada swój zjazd mieli w naszej hali fizjoterapeuci. W dniach
3 i 4 grudnia, tradycyjnie, odbędzie się
Turniej Karate (z udziałem specjalnego
gościa - Mistrza Świata…). 20 grudnia
to Mikołajkowy Festiwal Tańca HIT. 17
i 18 grudnia odbędą się turnieje piłkarskie
KS Falubaz.

Tegoroczny październik obfitował
w zawody biegowe. Pierwsze z nich to
Finał Powiatowy Indywidualnych Biegów
Przełajowych, których organizatorem
było czerwieńskie LO a rozegrano je
w okolicy Hali Sportowej „Lubuszanka”. Impreza ta zgromadziła bardzo dużą
ilość zawodników, ponieważ pierwsza
dziesiątka kwalifikowała się do zawodów
szczebla wojewódzkiego. I udało się!
Ze Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku
awansowali: Wiktoria Markowska
(II miejsce), Aleksandra Kokowicz (VIII
m.), Weronika Dudek (X m.) i Mateusz
Powchowicz (VIII m.).

A co słychać u naszych miłośników
biegania? 21 sierpnia Grzegorz Pukacki
startował w zawodach triathlonowych
w Ośnie Lubuskim (2:48:56).
Bieg Gladiatora (7 km) odbył się 17
września w Zielonej Górze. Wśród 350
zawodników znaleźli się Lubomir Rotko
i Sebastian Plonkowski (Płoty).
Świebodzińska Dziesiątka – 24 września pobiegli w niej Agnieszka Woch
i Bolesław Brzeziński.
XXXVIII PZU Maraton Warszawski
– tam, 25 września, wśród ponad 10 tys.
zawodników z całego świata „walczył”
Sebastian Plonkowski (3:53:13).
Z kolei I Zielonogórskie Biegi Górskie
- Rollercoaster – rozegrano 1 października
na trasach 21 i 10 km. Na krótszej rywalizowali Mateusz Kaziów (JW 1517)
i Michał Kowalski.
I jeszcze maraton - XVII PKO Po-

Sport
szkolny…

Z kolei Finał Wojewódzki Biegów
Przełajowych odbył się 21 października
na terenie pięknego ośrodka sportowego
w Babimoście, gdzie uczniowie szkół
podstawowych mieli do pokonania
dystans 800 m (dziewczęta) i 1000 m
(chłopcy). Najlepiej z naszej szkoły zaprezentowały się Wiktoria Markowska,
która dobiegła do mety na VII miejscu
i Weronika Dudek – miejsce XVI.
Wszyscy uczniowie biorący udział
w tych zawodach objęci są Ministerialnym Programem „Lekkoatletyka dla
każdego”. Dziękujemy im bardzo!
B. Oleszek, D. Siemaszko
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Pomazane miasto

Nielegalne graffiti to problem wielu polskich miast, niestety ten proceder dotarł
również do Czerwieńska. Grafficiarze niszczą przestrzeń publiczną, bo ich „twórczość”, rzadko można nazwać artystyczną.
Są tacy, którzy twierdzą, że to rodzaj
sztuki – to prawda, graffiti potrafi być
piękne i świetnie komponować się z otoczeniem. W wielu miastach powstają
niezwykłe murale, które są przykładem
artystycznego przekazu i sposobem na
przełamanie wszechobecnej szarzyzny
czy architektonicznej monotonii. Co
innego, gdy takie dzieła powstają na
zamówienie właścicieli nieruchomości
lub mają ich zgodę. Najczęściej są to
jednak nielegalne obrazy lub napisy, które niszczą elewacje budynków, murów,
lokomotywy, wagony i inne urządzenia
znajdujące się w przestrzeni publicznej.
Jest to nic innego jak niszczenie mienia.

Jeśli oszacowane straty nie przekraczają
420 złotych, wówczas mówimy o wykroczeniu. Powyżej tej kwoty, to już przestępstwo ścigane z art. 288 §1 kodeksu
karnego, za co grozi od trzech miesięcy
do nawet pięciu lat więzienia.
Na terenie Czerwieńska nie ma już
chyba ani jednej skrzynki energetycznej
czy transformatora, które oparłyby się
pseudo twórczości grafficiarzy. Ich malunki pokryły budynek centrali telefonicznej, można je zobaczyć na wielu bramach,
płotach, tablicach informacyjnych czy
ścianach budynków. Na początku października pojawiły się również na nowej
elewacji szkoły podstawowej i budynku

hali sportowej „Lubuszanka”. Koszt
usunięcia tych szpecących napisów, tylko
na budynku szkoły podstawowej, oszacowano na 3000 zł.
Wiele z tych napisów i rysunków
wyszło spod ręki jednego „artysty”. Jego
tożsamość jest w Czerwieńsku powszechnie znana. Problem polega jednak na tym,
że taki czyn trzeba udowodnić, a najlepiej
złapać sprawcę na gorącym uczynku.
Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie
i liczy na obywatelską postawę osób,
które mogłyby wskazać przestępcę.
Przy tej okazji warto sobie zadać
pytanie, jak długo jeszcze będziemy
przechodzić obojętnie obok przykładów
dewastacji, arogancji i chamstwa? Czy
możemy dalej tkwić w przekonaniu, że
jeśli to nie moje, to nie będę reagował
czy zwracał uwagę? Ja na taką postawę
się nie godzę!
Jacek Gębicki

