Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy 2017 rok przyjmijcie Państwo
w imieniu władz samorządowych naszej gminy najserdeczniejsze życzenia wspaniałej,
rodzinnej atmosfery, zarówno przy wigilijnym stole, jak i w każdym powszednim
dniu nadchodzącego Nowego Roku.
Niech ten szczególny czas natchnie nas wszystkich nadzieją i siłą do podejmowania kolejnych
życiowych wyzwań i niech spełnią się te nawet najskrytsze marzenia i plany.
Szczęśliwego Nowego Roku!
Leszek Jędras

Piotr Iwanus

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz

w listopadzie
02.11. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus spotkał
się z kierownikiem Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury
i Sportu Urzędu Miejskiego w Sulechowie Wojciechem Sołtysem.
Tematem spotkania była wysokość środków finansowych, jakie
Gmina Czerwieńsk przekaże Gminie Sulechów w 2017 roku na
funkcjonowanie Gimnazjum w Pomorsku. Władze Sulechowa
oczekują dofinansowania w wysokości 30 000 zł. Burmistrz Piotr
Iwanus stoi na stanowisku, że dofinansowanie to powinno pozostać
na poziomie ubiegłorocznym, czyli wynosić 14 000 zł. Taką też
kwotę zabezpieczył w przyszłorocznym budżecie. W spotkaniu
uczestniczyła również dyrektor ZEAO w Czerwieńsku Danuta
Tomaszewska.
04.11. – na terenie 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku odbyły się uroczystości związane z pożegnaniem żołnierzy wyjeżdżających na misję do Kosowa w ramach
XXXV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR.
Jest to już trzecia misja sformowana na bazie 4 ZPPL. Poprzednie
odbyły się w 2010 i 2012 roku. W uroczystościach wzięli udział
Burmistrz Piotr Iwanus i Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras.
09.11. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z przedstawicielem firmy BERG Sp. z o.o. Sławomirem Laskowskim. Tematem
spotkania była realizacja projektu pn. „Wdrożenie kompleksowego pakietu IT dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk” i wybór jego
wykonawcy.
09.11. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
09.11. – w Zielonej Górze odbyło się VII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego
– Lubuskie 2020. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr
Iwanus.
10.11. – w Nietkowie Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Janem Głazowskim – projektantem i zarazem konsultantem tamtejszej stacji uzdatniania wody. Podczas spotkania uzgodniono, że
w dniu 24 listopada br. zostanie przeprowadzona ekspertyza, która będzie miała ocenić skuteczność złoża filtracyjnego na ujęciu
wody. Ekspertyza ta wykazała, że złoże filtracyjne spełnia swoje
zadanie. Ponieważ jakość wody, w niektórych częściach Nietkowa, nie jest zadowalająca, zostanie jeszcze przeprowadzone badanie laboratoryjne, które pozwoli na ocenę jakości materiałów
użytych w złożu filtracyjnym.
11.11. – w Czerwieńsku odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uświetniła je msza święta
w intencji Ojczyzny oraz apel pod Pomnikiem Pamięci, w którym
uczestniczyła Kompania Honorowa z 4 ZPPL oraz poczty sztandarowe. Tegoroczne obchody Święta Niepodległości zakończyła
uroczystość wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Gminy
i Miasta Czerwieńsk p. Adeli Siemaszko, która odbyła się w sali
widowiskowej MGOK.
14.11. – był najchłodniejszym dniem listopada. W Czerwieńsku
o godz. 6.00 odnotowano (- 8°C).
16.11. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego.
16.11. – odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza Czerwieńska. Podczas sesji radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zarządzania
drogami powiatowymi.
17.11. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
22.11. – w Zaborze odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem”. W zebraniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
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22.11. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Piotrem Długoszem – przedstawicielem firmy STIMO. Tematem spotkania była
sieć szerokopasmowego Internetu działająca na terenie Gminy
Czerwieńsk.
24.11. – w sali Filharmonii Zielonogórskiej odbyły się uroczystości z okazji XX – lecia Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych. W uroczystościach uczestniczył Burmistrz Piotr
Iwanus.
25.11. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z prezesami firmy APION ze Słupska i POMAK z Czerwieńska. Tematem spotkania była przebudowa i modernizacja
stacji uzdatniania wody w Płotach w związku z powstającym
tam nowym osiedlem domków jednorodzinnych. Firma APION
reprezentuje inwestora, który jest gotowy współfinansować przebudowę stacji. Na osiedlu „Cztery Pory Roku” ma powstać docelowo 147 domów. Część z nich wybuduje inwestor reprezentowany przez firmę APION.
27.11. – w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli odbyła się konferencja, połączona z galą wręczenia
nagród dla laureatów konkursu „Lubuski Włącznik – Lider Biznesu Społecznego”. W konferencji uczestniczył Burmistrz Piotr
Iwanus.
28.11. – w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku odbyła się prezentacja książki dr hab. Daniela Koteluka pt. „Papierowa propaganda” w bibliotece w osadzie wiejskiej Czerwieńsk
w powiecie zielonogórskim od 1949 do 1956 roku.
29.11. – w Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku obradowała Gminna Rada Sportu.
30.11. – w Czerwieńsku odbyło się posiedzenie Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego. Podczas posiedzenia
wybrano kandydata na dyrektora Biura Związku, które mieści się
w Czerwieńsku. Rekomendację Związku na to stanowisko otrzymała Liliana Krajewska.
30.11. we wszystkich szkołach na terenie Gminy Czerwieńsk
odbyły się pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej.
30.11. – odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie
zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk za rok 2016;
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 20162023; projekt uchwały w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej; projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych; projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty
prolongacyjnej; projekt uchwały w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych; projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk
z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok; projekt uchwały
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017; projekt uchwały
w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej
„Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku” oraz nadania jej
statutu; projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf i opłat za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Czerwieńsk; projekt uchwały w sprawie odmowy
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk.
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: Fabryka Reklamy Sandmedia tel. 68 45 35 700
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Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Panie burmistrzu
mieliśmy tym razem porozmawiać
o planach na nadchodzący 2017 rok.
Myślę jednak, że dobrym wstępem do
tej rozmowy będzie niedawna informacja rządu o tym, że samorządy nie
wykorzystują środków unijnych na
rozwój, a narzekają, że nie mają za co
realizować inwestycji. To jak to jest z tą
unijną kasą?
Piotr Iwanus: Oczywiście, że te
środki zostały przez Unię Europejską
przyznane, jednakże sięgniecie po nie nie
jest sprawą łatwą, ponieważ wymaga od
samorządów długofalowego planowania
swoich działań. Nie wystarczy o te środki poprosić. Przede wszystkim zanim
zacznie się starania o dofinansowanie jakiejkolwiek ważnej dla gminy inwestycji
trzeba mieć przygotowaną całą niezbędną
dokumentację – począwszy od strategii
rozwoju gminy, poprzez przygotowanie
miejscowych planów zagospodarowania,
sporządzenie projektów funkcjonalnoużytkowych danej inwestycji, montażów
finansowych, wreszcie całej dokumentacji
projektowej, aż po zezwolenia na budowę.
Dopiero z takim zestawem dokumentów
można skutecznie aplikować o wsparcie. Proces przygotowania i realizacji
inwestycji ze wsparciem środków pomocowych UE to minimum dwa lata
przygotowań. Samo sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania - nie
tylko, że trwa długo i wymaga mnóstwa
konsultacji społecznych - to także musi
być z czegoś sfinansowane. Trzeba więc
najpierw znaleźć programy pozwalające
przeprowadzić takie przedsięwzięcie.
Dla przykładu: w tym mijającym roku
wraz z samorządami Sulechowa i Dąbia
zrealizowaliśmy wspólnie taki projekt
przy wsparciu Norweskiego Mechanizmu
Finansowego i w efekcie mamy siedem
miejscowych planów zagospodarowania,
bez których dalej ani rusz. Pewnie, że nie
jest to łatwe, ale jednak możliwe. My to
wiemy, od lat tak właśnie działamy i stąd
jesteśmy stale w czołówce polskich samorządów lokalnych, które najskuteczniej
wykorzystują środki unijne.
A.S.: W porządku, przejdźmy więc
do konkretnych planów na 2017. Czego

mieszkańcy mogą się spodziewać na
koniec przyszłego roku.?
P.I.: Wśród planów inwestycyjnych,
które znajdą się w uchwale budżetowej
na przyszły rok oraz bieżących remontów
i zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury, chciałbym wymienić przede
wszystkim trzy zadania o najwyższym
priorytecie:
• zakończenie budowy sali gimnastycznej
przy SP w Czerwieńsku,
• stworzenie centrum rehabilitacyjnego,
udzielającego mieszkańcom gminy nieodpłatnej pomocy w tym zakresie,
• wykonanie termomodernizacji 11 obiektów użyteczności publicznej.
Oprócz tych trzech zadań realizować
będziemy budowę ścieżki rowerowej
od Zielonej Góry przez Czerwieńsk do
Nietkowa, a także w oparciu o złożone
już przez gminę wnioski aplikacyjne
projekty renowacji parków w Nietkowie
i Laskach.
Sala sportowa w szkole przy ul.
Granicznej to istotny element stworzenia
bazy lokalowej dla wprowadzanej od
nowego roku szkolnego reformy oświaty. Przy okazji budowy sali powstaną
bowiem dodatkowo trzy sale lekcyjne
do nauczania matematyki, informatyki
i przedmiotów przyrodniczo-chemicznych. Zrobimy wszystko, aby nowy
rok szkolny można było rozpocząć już
w oparciu o te sale.
Centrum rehabilitacji natomiast to
potrzeba chwili. Zapotrzebowanie społeczne na tego typu pomoc jest ogromne. Ochrona zdrowia należy do zadań
gminy, stąd nasza wielka determinacja,
aby jak najszybciej i możliwie na jak
najwyższym poziomie zapewnić usługi
rehabilitacyjne. Istniejąca przychodnia
rehabilitacyjna nie spełnia niestety
standardów, zapewniających finansowanie działania przez NFZ, dlatego
na wszelkie możliwe sposoby poszukujemy wsparcia finansowego dla tej
nowej inicjatywy. Udało mi się zainteresować naszym pomysłem p. Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej –
p. poseł Elżbietę Rafalską. Inicjatywa
podjęcia się przez samorząd realizacji
takiego ważnego społecznie zadania
bez oglądania się na NFZ bardzo

spodobała się p. minister i obiecała
daleko idącą pomoc w sprawie znalezienia możliwości dofinansowania tej
inwestycji. Obecnie intensywnie poszukujemy jeszcze innych źródeł wsparcia
finansowego dla tego przedsięwzięcia,
a jednocześnie pracujemy nad projektem funkcjonalno-użytkowym przyszłej placówki. Dlatego jestem dobrej
myśli, że uda się zrealizować to tak
ważne społecznie zadanie.
Trzecie z tych priorytetowych zadań
na przyszły rok – termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej
w efekcie pozwoli nam zaoszczędzić
sporo pieniędzy wydawanych dotąd
m. in. na ogrzewanie tych placówek.
Trzeba pamiętać, że będzie to w sumie
jedenaście obiektów, a więc oznacza
to de facto sfinansowanie, wykonanie
i rozliczenie kilkunastu inwestycji,
więc czeka nas sporo odpowiedzialnej
pracy.
A.S.: Budowa tej ścieżki rowerowej,
którą wymienił pan tak mimochodem
z innymi zadaniami na przyszły rok, to
też niemałe zadanie, prawda?
P.I.: Tak rzeczywiście – inwestycja, którą zrealizujemy we współpracy
z Zieloną Górą to koszt 5,6 mln złotych,
z czego dofinansowanie wyniesie aż
85% wartości, więc po takie pieniądze
warto się schylić, zwłaszcza, że taka
ścieżka ułatwi życie nie tylko turystom,
ale także mieszkańcom, którzy coraz
częściej korzystają z tego jak najbardziej ekologicznego środka transportu.
Dojazd do Czerwieńska, zarówno od
strony Nietkowa, jak i Płot będzie nie
tylko wygodniejszy, ale przede wszystkim
bardziej bezpieczny. Poza tym w pewnym
sensie jej budowa również przysłuży się
realizacji profilaktyki zdrowotnej. Im
więcej osób będzie korzystać z rowerów,
ruszać się na świeżym powietrzu, tym
mniej pacjentów będzie miało centrum
rehabilitacji.
Renowacja parków krajobrazowych
natomiast stanie się dodatkową zachętą
do ich odwiedzenia i spędzania tam czasu
na łonie natury. Mam nadzieję, że w grudniowym numerze 2017 roku, będę mógł
powiedzieć, że udało się zrealizować te
zamierzenia. Życie oczywiście niesie co
dnia niespodzianki i nie szczędzi nam kłopotów, ale zrobimy wszystko, co w naszej
mocy, aby zrealizować te plany.
A.S.: Bardzo dziękuję za rozmowę
i oczywiście trzymam kciuki za powodzenie! Dosiego Roku!
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Pokolenie 50+…komputer
Projekt pod nazwą „Wykorzystanie komputerów i Internetu w życiu codziennym”
był realizowany od 5 września do 30 listopada 2016 roku. To pionierskie przedsięwzięcie w Gminie Czerwieńsk polegało na realizacji cyklu zajęć dydaktycznych
mających na celu przełamanie barier mentalnych w wykorzystywaniu komputerów
w życiu codziennym oraz nabycie podstawowych umiejętności w praktycznym
wykorzystaniu Internetu przez mieszkańców Nietkowa. Oferta była skierowana
głównie do osób w wieku emerytalnym i tzw. „pokolenia 50+”, ale ze specjalnych
zajęć mogła też skorzystać młodzież szkolna.
Zajęcia były bezpłatnie prowadzone
w Wiejskim Domu Kultury. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z przeglądarką internetową i jej ustawieniami, poznali
lokalne strony internetowe, zapoznali się
z zasobami Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku, założyli sobie pocztę elektroniczną
i praktycznie przesyłali e-maile z drukami
urzędowymi oraz z załącznikami graficznymi, poznali zasady wymiany informacji
na portalach społecznościowych i mieli
możliwość założenia swojego profilu
na Facebook’u, poznali również ogólne
zasady prowadzenia bankowości elektronicznej oraz sposoby dokonywania
zakupów w sieci od momentu wyszukania
produktu do chwili dostarczenia go pod
wskazany adres, przy pomocy podstawo-

Mikołajki w MGOK
6 grudnia w Ośrodku Kultury w Czerwieńsku, dzieci z sekcji tanecznych, wokalnych i plastycznych zebrały się, aby
świętować imieniny Mikołaja. Konkurs
wokalny piosenek o tematyce zimowej,
karaoke kolęd i pastorałek, własnoręcznie
wykonane, przepiękne ozdoby na choinkę oraz wspólne zdobienie pierniczków
wprowadził wszystkich w świąteczny
nastrój. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku i malinowej herbatki pani Mikołajowej, która z wielką radością przekazała wszystkim dzieciom podarunki od
Mikołaja. Świąteczny nastrój, za sprawą
naszych podopiecznych, powoli wkracza
w mury naszego ośrodka :)
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wego oprogramowania poznali też sposoby
obróbki zdjęć cyfrowych. Ważnym elementem szkolenia było zwrócenie uwagi
na zagrożenia występujące w sieci, próby
wyłudzania danych osobowych, bezpieczeństwo komputerów oraz ustawienia
tzw. kontroli rodzicielskiej. Specjalne
zajęcia - dedykowane młodzieży szkolnej
- koncentrowały się na zagadnieniach bezpieczeństwa, zagrożeniach dla młodzieży,
zjawiskach negatywnych oraz prostych
sposobach unikania ich. Na zakończenie
projektu przygotowano wystawę zdjęć,
która przez kilka tygodni będzie prezentowana w WDK Nietków.
Zajęcia cieszyły się sporym zainteresowaniem. Wszystkie zagadnienia teoretyczne były sprawdzane przez szkolonych
praktycznie, bo Stowarzyszenie zapewniło sprzęt komputerowy i stałe podłączenie
do szybkiego Internetu w WDK. Co
ważne, z komputerów tych można było
korzystać nie tylko podczas zajęć. Są one
udostępnione dla mieszkańców w godzinach otwarcia WDK w Nietkowie. Nikt
też nie patrzył na zegarek, ani nie forsował
nadmiernego tempa przekazywania wiadomości - każde zagadnienie trwało tyle
czasu ile potrzebowali szkoleni na jego

przyswojenie. Projekt był przygotowany
i realizowany tak, aby efekty dydaktyczne
zostały należycie utrwalone.
Dziękując mieszkańcom za miłą
atmosferę i aktywny udział w przedsięwzięciach projektowych, członkom
Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
za przygotowanie i skuteczne przeprowadzenie projektu, nie sposób pominąć roli
naszej gminy, a szczególnie Burmistrza
Piotra Iwanusa, w realizacji tego przedsięwzięcia. Sam pomysł to nie wszystko.
Każdy projekt musi mieć solidnie przemyślany i przygotowany budżet. Dzięki
dobrej współpracy, pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku o wsparcie realizacji
zadania publicznego i dofinansowaniu
przez Gminę Czerwieńsk tego projektu
zajęcia mogły być atrakcyjne, uczestnicy otrzymali drobne pamiątki, a całość
zakupionego wyposażenia zostanie
przekazana w dalsze użytkowanie dla
Wiejskiego Domu Kultury w Nietkowie.
Mieszkańcy będą mogli z niego korzystać
przez kolejne lata.
Prezes Stowarzyszenia
Mieszkańców Nietkowa
Krzysztof Smorąg

Papierowa propaganda
Poniedziałek, 28 listopada, okazał się ważnym dniem dla kulturalnej tożsamości
naszego miasta. I zarazem całej gminy. Właśnie wtedy Daniel Koteluk, na co
dzień skromny pracownik publicznej biblioteki, oficjalnie zaprezentował swą
najnowszą książkę.
Na spotkanie do czerwieńskiego
Gimnazjum zaproszeni zostali burmistrz,
radni, dyrektorzy szkół, pracownicy na-

ukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego,
a przede wszystkim mieszkańcy – bo to
dla nich – i w pewnym sensie o nich – jest
ta książka. Jesteśmy przecież pochodną
czasów i wydarzeń, które kiedyś miały
miejsce, które już dawno minęły i w jakiś
sposób oddziałują…
„Papierowa propaganda w bibliotece
w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim od 1949 do 1956
roku” powstała w oparciu o książki,
książki inwentarzowe, dokumenty i zapiski z biblioteki w Czerwieńsku i jej filii.
Po oficjalnej prezentacji autor wręczył
egzemplarze swej publikacji osobom,
które wsparły proces jej wydania oraz
podpisywał je wszystkim zainteresowanym. Spotkaniu towarzyszyła wystawa

Świąteczne warsztaty
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a to czas, w którym
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury organizuje, jak co roku,
warsztaty plastyczne. Podczas tegorocznej odsłony zapropono-

książek z tamtego okresu, którą z wielką
uwagą oglądali nie tylko uczniowie, ale
i dorośli odwiedzający szkołę.
Autor książki odbył również spotkania
z dorosłymi oraz gimnazjalistami, dla
których poruszane w książce sprawy to
już bardzo odległa historia.
Promocja książki dr hab. Daniela
Koteluka to wspólne przedsięwzięcie
Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwieńsku.
D. Grześkowiak

waliśmy uczestnikom tworzenie ozdobnych inicjałów, zdobienie
szkła i drewna metodą decoupage oraz wykonywanie choinek
z włóczki. Odbyło się 25 spotkań, w różnych częściach naszej
gminy, w których uczestniczyło prawie 400 osób. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom za stworzenie fantastycznej atmosfery,
pyszne ciasta i świąteczny nastrój.
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NA LICEUM PATRZ!

Dzień Profilaktyki
To nie był dzień jak co dzień - 16 listopada w naszym Liceum Ogólnokształcącym
im. Stefana Roweckiego Grota w Czerwieńsku to Dzień Profilaktyki.
Można stać i czekać. Można mieć
nadzieję, że nasze dziecko, nasz uczeń
wyrośnie na mądrego dojrzałego człowieka. My nie czekamy, chronimy, uczymy
i dajemy refleksję, nim młody człowiek
dokona ważnych życiowych wyborów.
Kiedy stanie przed wyzwaniem, które
niesie niebezpieczeństwo, musi być sil-

ny, wierzyć w siebie, mieć świadomość
ryzyka oraz własnego sprawstwa i odpowiedzialności w momencie wyboru. 16 listopada - Dzień Profilaktyki - dał uczniom
wiedzę, umiejętności i refleksję profilaktyczną. Cztery dwugodzinne warsztaty
cieszyły się dużym zainteresowaniem
wśród naszych kadetów. Niektórzy z nich
wzięli udział we wszystkich proponowanych formach. A było w czym wybierać:
„Profilaktyka zachowań ryzykownych”,
„Nałóg - przegrane życie”, „Zarządzanie
sobą w czasie”, „Aktywne metody uczenia się”, „Budowanie poczucia własnej
wartości”.
Propozycja profilaktyczna w całości
została sfinansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. W imieniu naszych

uczniów, pana dyrektora Mirosława Zelisko i pracowników LO w Czerwieńsku
mogę powiedzieć tylko „Dziękujemy!”.
Dziękujemy również panu Piotrowi
Iwanusowi - burmistrzowi Czerwieńska
i pani Barbarze Marczeni - przewodniczącej GKRPA.
Zadania zostały przygotowane przez
specjalizującą się w warsztatach profilaktycznych firmę - Dialog Centrum Edukacji i Profilaktyki w Krakowie.
Praca, wiedza, refleksja i pełen profesjonalizm trenera, psychologa i doradcy
- pani Anny Andrysiak - tak możemy
podsumować dzień PROFILAKTYKI
w naszej szkole.
Marlena Działabij-Drupka

Zostań wolontariuszem Ośrodka Pomocy Społecznej
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W czerwieńskim gimnazjum działo się…
Listopad jest bardzo refleksyjnym miesiącem, to czas spotkań przy grobach
najbliższych oraz czas pamięci o bohaterach. Tradycyjnie uczniowie Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Czerwieńsku uczestniczyli w obchodach Narodowego Święta
Niepodległości, 11 listopada biorąc udział w mszy świętej oraz w uroczystościach
pod pomnikiem.
Z kolei 16 listopada rodzice uczniów
klas III spotkali się z doradcą - konsultantem do spraw personalnych - panią
Iwoną Żurek - pracownikiem firmy
Audit. Spotkanie odbyło się w ramach
doradztwa zawodowego, organizowania
dalszego kształcenia uczniom gimnazjum.
Pani Żurek przedstawiła rodzicom nowe
trendy na rynkach pracy, a tym samym
zwróciła uwagę na kierunki dalszego
kształcenia młodzieży. Była to bardzo
ciekawa forma konsultacji i cieszyła się
uznaniem rodziców.
Od 23 do 25 listopada w naszej szkole
trwały próbne egzaminy gimnazjalne.
Uczniowie zmagali się z egzaminami
z historii, języka polskiego, matematyki,
przedmiotów przyrodniczych oraz języków obcych. Po zakończeniu pracy zgodnie podsumowali, że nie było łatwo.
Uczniowie klasy IIIb udali się 24
listopada do firmy LFC w Czerwieńsku
w ramach zajęć z doradztwa zawodowego. Mieli okazję poznać ciekawy zakład
pracy, mieszczący się na terenie naszego

miasta. Dowiedzieli się, na czym polega
praca mechatronika czy inżyniera biotechnologa. Nasze spotkanie zaowocowało
powstaniem reportażu w Radiu Zachód
z serii Magazyn Edukacyjny i emisją tego
programu 26 listopada na antenie radia.
W piątek 25 listopada gimnazjaliści
bawili się wspólnie na dyskotece andrzejkowej. Po tygodniu pełnym egzaminacyjnych stresów przydało się wszystkim
trochę wytchnienia. To nie koniec zabawy.

O tym, że języków obcych można nauczyć
się nie tylko podczas lekcji, gimnazjaliści
z naszego Gimnazjum wiedzą nie od dziś.
W poniedziałek 28 listopada, w ramach
Europejskiego Dnia Języków Obcych,
odbył się w tutejszej szkole Konkurs
Piosenki Obcojęzycznej. Już od pierwszej
przerwy rozbrzmiewały piosenki w języku
angielskim i niemieckim. Młodzi artyści
zmagali się w trzech kategoriach: solista,
duet lub zespół. Jury (w składzie: dyrektor
P. Góralczyk, S. Zimniewicz, M. Galik
i J. Stanaszek) nie miało łatwego zdania,
gdyż poziom wykonywanych utworów
był bardzo wyrównany. I tak I miejsce
w kategorii solista oraz nagrodę publiczności otrzymała Julianna Grysiewicz
za wykonanie piosenki Sweater Weather
a w kategorii duet - Paulina Strzelczyk
i Jakub Bonczyk za nastrojowy utwór
Give me love. Tytuł najlepszego zespołu
otrzymała grupa wykonawców z klasy
II c, która zaprezentowała się w piosence
Ju ju on the beat. Nagrody ufundowała
Rada Rodziców. Gratulujemy wszystkim
wykonawcom i zapraszamy wszystkich
do udziału w konkursie za rok!
Zespół Promocji - A. Kostrzewa

Samorząd
Uczniowski
ma głos
Mija kolejny okres pracy Samorządu
Uczniowskiego. Byliśmy współorganizatorami dyskoteki andrzejkowej 25
listopada 2016r. Zaprosiliśmy wspólnie
z uczniami klasy IIIb wszystkich gimnazjalistów do zabawy, aby tradycji stało
się zadość. Przystąpiliśmy do realizacji
kolejnych projektów: „Góra grosza” oraz
„Świąteczny wystrój sal lekcyjnych”.
Przedstawiciele naszego Gimnazjum:
Jakub Bonczyk, Barbara Wojtaszek
oraz Bartłomiej Śliwiński weszli w skład
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czerwieńsku. 12 grudnia odbędzie się I Sesja
Rady, na której rozpoczną się prace nad
statutem.
Opiekun samorządu – A. Gruszczyński

Zdrowych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Dosiego 2017 Roku
Sponsorowi - Marcinowi Feszterowi
oraz mieszkańcom Zagórza i Płot życzy
Sołtys i Radny Jerzy Jarowicz
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
Konwencja o prawach dziecka - jest z nami, na co dzień
Imię patrona naszej szkoły, zobowiązuje do spojrzenia na każde dziecko w sposób
szczególny – przez pryzmat pedagogiki Starego Doktora. W listopadzie tradycyjnie
już obchodzimy rocznicę ustanowienia Konwencji o Prawach Dziecka. Jednak tematyka praw dzieci pojawia się w naszej szkole cyklicznie wg planu. Pragniemy
uświadamiać dzieciom i ich rodzicom oraz nauczycielom, czym jest prawo dziecka
do „szczęśliwego dzieciństwa”.
Po raz pierwszy w tym roku już pierwszego dnia pobytu w szkole - podczas
DNIA INTEGRACYJNEGO mówiliśmy
o tolerancji, równości wszystkich wobec
prawa szkolnego, które sami ustanowiliśmy. Odwoływaliśmy się do przesłania
naszego patrona Janusza Korczaka.
Były filmy, prezentacje, powstawały hasła
i plakaty.
Kolejne spotkanie z prawami przeżywaliśmy w październiku, kiedy to przez
cały tydzień podczas przerw upowszechnialiśmy hasła tolerancji, uczyliśmy się
piosenek głoszących prawa dzieci do równości i szczęścia, były zabawy i konkursy.
Tydzień pracy uwieńczył Dzień Patrona
– uroczysty, ale i pracowity – z refleksją,
po to, aby mieć świadomość, iż „mamy
prawo do swych praw” - my i wszyscy
wokół nas.
Zgodnie z duchem demokracji dziecięcej przeprowadziliśmy wybory do Parlamentu Uczniowskiego. Wszystko było
doniosłe i prawdziwe: kampania wyborcza,
listy kandydatów, stanowiska wyborcze
z symbolami szkolnymi, komisja i wreszcie urna. Prezentacja i ukonstytuowanie
nowego parlamentu nastąpiło podczas
obchodów OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA
PRAW DZIECKA. Mając tak solidne podstawy rozumieliśmy przyczyny powstania
Konwencji o Prawach Dziecka i jej wielkie
znaczenie. Listopadowe obchody rocznicy
uchwalenia wspomnianego dokumentu
przebiegały wg scenariusza opracowanego
przez nauczycieli noszących zaszczytny
tytuł przyznany przez UNESCO - Szeryfa
Praw Dziecka. Okolicznościowa prezentacja multimedialna przybliżyła uczniom
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prawa dzieci i instytucje stojące na ich straży. Wysłuchaliśmy przesłania Rzecznika
Praw Dziecka – Marka Michalaka. Pokaz
„Dziecko w fotografii – obrazem i muzyką
malowany” – kazał nam zobaczyć to, co
piękne w każdym z nas, ale przywiódł też
łzy bitych, poniżanych, bezdomnych, czy
osieroconych, ujrzeliśmy smutne oczy
świadków wojny i zła. To właśnie o nich
myśleli twórcy „Konwencji…” i dla nich
my obchodzimy każdego roku rocznicę
ustanowienia dokumentu stojącego na
straży praw najmłodszych. Uwieńczeniem
tego wyjątkowego dnia były wybory
naszego szkolnego RZECZNIKA PRAW
UCZNIA. Wybraliśmy pana Macieja
Rutkowskiego. Wiemy, że w trudnych
chwilach możemy liczyć na jego wsparcie,
zrozumienie i pomoc. Tak zbudowani,
z całą mocą zaśpiewaliśmy poznane piosenki głoszące szczęście i radość dzieci
z całego świata.
NASZE WĘDROWANIE
W dniach 25 – 26 listopada uczniowie
klasy VI a uczestniczyli w X Zlocie Krajoznawczym - „Moja mała ojczyzna jest
ciekawa. Na szlaku dawnej kolei” zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo
Krajoznawcze w Zielonej Górze. Tym
razem zlot odbył się w Otyniu. Pierwszego dnia odbył się inauguracyjny apel, na
którym przedstawione zostały wszystkie
drużyny. Następnym punktem programu
było integracyjne ognisko, na którym
przy dźwiękach gitary, każda drużyna
mogła się przedstawić i zaprezentować
swój ulubiony pląs. Wszyscy bawili się
świetnie. W sobotę, już z samego rana,
zlotowcy wyruszyli w teren, gdzie uczestniczyli w grze terenowej w lesie przygotowanej przez harcerzy z Otynia. Dzieci
zdobywały punkty za np.: strzelanie do
celu z karabinku sportowego, udzielanie
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, szukanie metalowych artefaktów
używając wykrywacza metali. Następnie wszyscy wyruszyli na długą pieszą
wycieczkę, po bezdrożach, do mostu na
rzece Odrze we wsi Stany. Wg niektórych

źródeł, to najdłuższy w Europie stalowy
most kolejowy na rzece Odrze oddany do
użytku jeszcze przed I wojną światową,
bo w 1907 roku. Jego długość wynosi 642
m. Obecnie ze względu na zniszczenie
torowiska spowodowane przez powódź
w 1997 r. most jest nieczynny. Wieczorem
organizatorzy zaprosili uczniów jeszcze
do jednej zabawy. Tym razem był to
konkurs fotograficzny. Podczas nocnego spaceru drużyny musiały wyszukać
ciekawe miejsca w Otyniu i wykonać
ciekawe zdjęcia. Uczniowie wrócili do
domu zmęczeni, ale pełni wrażeń oraz
z nadzieją, że będą mogli uczestniczyć
w następnym Zlocie już za rok.
NA SZLAKU DZIECIĘCEJ DEMOKRACJI
30 listopada br. we wszystkich szkołach naszej gminy odbyły się wybory do
Młodzieżowej Rady Miejskiej I kadencji. Z przyjemnością informujemy, że
przedstawicielami nasze szkoły w Radzie
będą: Zuzanna Ignaczak (kl. VI a),
Korneliusz Daraszkiewicz (kl. V b) oraz
Piotr Śliwiński (kl. VI a). Praca w Radzie
ma przygotować młodych mieszkańców
gminy do dorosłego działania w samorządach mieszkańców. Celami Rady są
m. in. rozwijanie i upowszechnianie idei
samorządności wśród młodzieży, rozpoznawanie zainteresowań i potrzeb młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych, demokratycznych, prospołecznych,
obywatelskich, prozdrowotnych oraz
proekologicznych. Do kompetencji Rady
należy m. in. reprezentowanie interesów
młodzieży wobec instytucji samorządowych, współpraca z organami gminy,
placówkami oświatowymi oraz innymi
organizacjami i instytucjami w zakresie
spraw dotyczących młodzieży i dzieci,
współpraca z samorządami uczniowskimi
szkół znajdujących się na terenie gminy
Czerwieńsk, opiniowanie i konsultowanie

projektów uchwał podejmowanych przez
Radę Miejską dotyczącą dzieci i młodzieży. Wszystkim nowo wybranym członkom
Młodzieżowej Rady Miejskiej gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

redaguje:
D. Nowicka

Małe i skrzydlate
Zbliża się zima. Najgorsza i najcięższa
pora roku dla ptaków. Niektóre z nich podjęły ogromny wysiłek i odleciały tam, gdzie
cieplej. Niektóre jednak, a jest ich całkiem
sporo, pozostały w naszym kraju licząc na
pomoc człowieka. Uczniowie z Gimnazjum w Czerwieńsku, pod czujnym okiem
nauczycieli, fachowo wykonali karmnik.
Dzieło zostało zamontowane w przedszkolu przy ulicy Kwiatowej. Serdecznie
dziękujemy! Dokarmianie ptaków to wielka
odpowiedzialność. Powinno przebiegać
w sposób ciągły i zakończyć się wiosną.
Ptaki szybko przyzwyczajają się do łatwego
źródła pokarmu i dłuższe przerwy w dostarczaniu pożywienia mogą być dla nich nie-

W REPORTERSKIM SKRÓCIE
• Obejrzeliśmy spektakle profilaktyczne przygotowane przez Grupę T
z Torunia: „Supełek, czyli nieoczekiwana
zmiana miejsc” (kl. I-III) oraz „Wielka
ucieczka” (kl. IV-VI). Nauka przez sztukę
– to wpływa na naszą wyobraźnię;
• Klasy młodsze poszerzały swoją wiedzę w Centrum Nauki Keplera i Planetarium
– to wspaniałe lekcje i choć bez ławek i tablicy, to jednak najbardziej skuteczne;
• Pierwszaki spotkały się z pszczelarzem, poznały jego pracę i degustowały
pyszny i zdrowy miodek;
• „Dzień życzliwości i pozdrowień”
pełen był uśmiechów, serdeczności i miłych listów;
• Dyskoteka andrzejkowa stała się
okazją do szaleńczej zabawy. Nie mogło
obyć się bez zaklęć - „Czary mary wosku

lanie, – co ma stać się – niech się stanie”
– lubimy andrzejki za magię wróżb;
• Szkolny Klub Wolontariusza przeprowadził akcję „Góra Grosza” oraz akcję
„Złotóweczka za ciasteczko” (zbiórka
funduszy na szczytny cel). 5 grudnia
dobro wróciło - wolontariusze z okazji
swojego święta otrzymali miłe upominki
– dziękujemy im za wielkie serce;
• IV a wybrała się do kina na film
„Vaiana: skarb oceanu”;
• II b i III b odwiedziły stadion żużlowy, poznały żużel „od zaplecza” i świetnie się bawiły;
• Spotkanie z górnikiem klas I-ej i IIich było okazją do poznania tego trudnego,
ale potrzebnego zawodu. Mieliśmy okazję
złożyć na ręce przybyłego gościa najlepsze
życzenia dla całego górniczego stanu.
Beata Kaszewska, Hanna Borowczyk

bezpieczne. Nie należy dokarmiać ptaków
resztkami z pańskiego stołu. W karmniku
powinny znaleźć się niesolone ziarna słonecznika, niesolona słonina, płatki owsiane,
ziarna lnu, rodzynki, jabłka, drobne kasze.
Spróbujmy, a sikory, dzięcioły, kowaliki,
dzwońce, mazurki, kosy, rudziki i wiele
innych, będą cieszyły nasze oko wielkim
zamieszaniem w karmniku.

Wyczekiwany gość
W Polsce, św. Mikołaj odwiedza nas
szóstego grudnia. Ubrany jest w czerwony, długi płaszcz, nosi białą brodę, a na
plecach dźwiga worek z prezentami.
Taki gość pojawił się również w naszym
przedszkolu. Obdarował każde dziecko
prezentem i każdą grupę atrakcyjnymi
zestawami zabawek. Mimo pośpiechu,

Andrzejkowe zabawy
Dawniej andrzejki były ściśle związane z aspektem matrymonialnym. Na ten
wieczór czekały wszystkie młode panny.
Dzisiaj, wieczór andrzejkowy to przyjemność, okazja do spotkania z przyjaciółmi
i dobra zabawa. Zabawy zorganizowano
również dzieciom. Kim będę w przyszłości? Jak będzie miał na imię mój najlepszy
przyjaciel? Co czeka mnie za kilka lat? –
dzieci też chcą poznać swoją przyszłość.
Uwielbiają zabawy we wróżenie i bardzo
się w nie angażują. Natomiast interpretacja wyglądu zastygłej masy woskowej, to
prawdziwa uczta dla dziecięcej wyobraźni.
Pielęgnujmy zwyczaje i tradycje, bo to
nasza spuścizna, która świadczy o ogromnym, polskim dorobku kulturowym.

opowiedział dzieciom nieco o sobie i dał
się zaprosić do wspólnej zabawy. Obiecał
wrócić za rok, a dzieci dobrze wiedzą, że
dorośli słowa dotrzymują.
„To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.”
E. Waśniowska
Niech te święta Bożego Narodzenia
przyniosą radość, wiarę i bliskość.
Nowy Rok niech będzie
czasem spokoju
i wszelkiej pomyślności.
Dyrektor i Pracownicy
Przedszkola w Czerwieńsku
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Nietków w szkolnym, jesiennym kalejdoskopie
Jesień żegnamy w naszej szkole zdecydowanie w tanecznym i ale i wytężonym
pracą nastroju. Za nami tradycyjne szkolne imprezy i przedsięwzięcia: otrzęsiny
klasy czwartej i wybory „Super chłopaka” w naszej szkole.
Najsympatyczniejszym przedstawicielem „płci brzydkiej” w tym roku, po długiej
walce i staraniach został uczeń klasy V
Aleks Pietryka. Społeczność uczniowska
wzięła udział w super zabawach i konkursach jakie przygotował Szkolny Samorząd.
Jak co roku odbyły się też w naszej szkole

wesołe i nastrojowe zabawy dyniowo –
haloween’owe. Uczniowie wzięli udział
w konkursach, zabawach, nauczyciele
zgrabnie przemycili trochę nowych słówek
i zwrotów angielskich, które wzbogaciły
uczniowskie zasoby słownictwa. Najważniejsze, że było bardzo wesoło, klimatycznie
a uczestnicy szczęśliwi i uśmiechnięci.
Zabawy przygotowali uczniowie projektu „English is fun” wraz z nauczycielką
j. angielskiego p. Wiolettą Popławską.
Stałym elementem szkolnej rzeczywistości jest już realizacja programu „Ratujemy i uczymy ratować” fundacji WOŚP.
Kolejny raz wzięliśmy udział w akcji bicia
rekordu podczas Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca! Programem zajmuje się w naszej szkole p. Iwona Smorąg
we współpracy z p. B. Rubachą. Uczniowie
na przerwach mogli potrenować udzielanie
pierwszej pomocy z użyciem fantomów
po czy wszyscy wzięliśmy udział w akcji
bicia rekordu, w którym jak największa
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liczba osób zgromadzona w wielu miejscach
jednocześnie wzięła udział w lekcjach resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Próba
miała miejsce na sali gimnastycznej naszej
szkoły. Nie było to dla nas nic nowego,
gdyż robiliśmy to już przez 3 lata z rzędu.
Nasz tegoroczny wynik to 35 uczestników.
Wynik Guinnessa, który musieliśmy pobić
w skali całego przedsięwzięcia to 11 840
osób. Miło, że nasza szkoła ma swój udział
w tak ważnym działaniu.
Pierwszy raz w naszej szkole odbyły się
wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. Nasza szkolę reprezentować
będą uczennice klasy szóstej Ola Kozłowska
i Sandra Jadczak. Mamy nadzieję, że głos
młodych obywateli będzie wnosił wiele ciekawych aspektów w dyskusjach dotyczących
młodzieży w naszej gminie.
Jesienne klimaty w naszej szkole
pomału ustępują zimie i czarowi świąt
Bożego Narodzenia. Zrobiło się nastrojowo za sprawą szkolnych mikołajek, które
w tym roku owocowały w Integracyjne

wyjazdy uczniów do kina, teatru lub na
basen. W szkole, jak co roku odbył się
Mikołajkowy Turniej sportowy dla klas ze
słodkim poczęstunkiem. Oprócz zmyślnych
konkurencji w klimacie mikołajkowym
były również nagrody i słodki poczęstunek.
Sportowo mikołajkowe zmagania przygotował szkolny samorząd, którym opiekuje się
p. Małgorzata Kasperowicz i p. Sylwia
Stasiczek oraz nauczyciel wf-u p. Bogdan
Rubacha.
Cały czas trwają na szkolnym korytarzu
akcje charytatywne: „Góra grosza” - zbiórka ogólnopolska na rzecz dzieci z domów
dziecka oraz „Zbiórka dla Burka” - akcja
zbierania karmy dla piesków z zielonogórskiego schroniska. Uczniowie dzielnie
gromadzą grosze i karmę dla czworonożnych przyjaciół, a finał akcji już niedługo
dobiegnie końca. Wolontariat pełni bardzo
ważna rolę w naszej małej społeczności
a uczniowie są skrupulatnie pod lupą jeśli
chodzi o wielkość zaangażowania w takie
płynące od serca akcje. W szkole powstał już
Sztab WOŚP, który pomału przygotowuje
się do wielkiego 25.Finału Orkiestry.
Od września 15-osobowa grupa uczniów pracuje pod czujnym okiem

A w naszym szkolnym przedszkolu
Tak nasze maluchy żegnają kolorowa
porę roku. Warsztaty plastyczne dla dzieci
z rodzicami i wspólne popołudnia w inspirującej, kreatywnej atmosferze to już
tradycyjne działania podejmowane w naszej
placówce szkolnej.
I tak, pewne jesienne popołudnie
nasze dzieci z Oddziału Przedszkolnego
spędziły w atmosferze rozbudzenia zmysłów. Tematem spotkania, które zainicjowały opiekunki grupy p. M. Kozłowska
i J. Wojtaszek było wykonanie „Jesiennego drzewa” w formie płaskiej. Kreatywni
rodzice zgromadzili mnóstwo „darów
jesieni” oraz pomysłów do wykorzystania
do wspólnej pracy z przedszkolakami.

Podczas zajęć, dzieci wśród aromatów,
obrazów, smaków i muzyki utrwalały
wiadomości o aktualnej porze roku. Pracowały małe łapki i ręce rodziców przyklejając, wycinając, malując i powstały piękne
prace z wykorzystaniem różnorodnych
materiałów oraz darów jesieni. Trudno
powiedzieć, które było najpiękniejsze.
Ważne, że wykonane z mamą. A na deser
pani Małgosia i Marzenka przygotowały
pyszne jesienne przysmaki – pieczone
jabłka z orzechami i miodem. Pysznie
było. Dziękujemy wszystkim, którzy
spędzili wolny czas ze swoimi dziećmi
i wyczarowali takie piękne popołudnie.
Zapraszamy na kolejną, zimową opowieść
i plastyczną inspirację.

p. Beaty Kłos-Wygas realizując projekt języka angielskiego „English is fun” ze środków
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Grupa projektowa konwersuje, śpiewa,
gotuje „szlifuje” zwroty i słówka. Przygotowano klimatyczną imprezę dyniowohaloween’ową dla najmłodszych uczniów
w szkole z konkursami i grami. Szczególnie
teraz słychać nas kiedy w klimacie świąt Bożego Narodzenia przygotowujemy angielski

repertuar piosenek na koncert noworoczny
dla mieszkańców Nietkowa jaki odbędzie
się podczas 25.Finału WOŚP.
Zamykając szkolny kalejdoskop wydarzeń w roku 2016 serdecznie zapraszamy na
„Jasełka” w wykonaniu naszych uczniów
jakie odbędą się w naszej szkole przed świętami Bożego Narodzenia oraz w kościele.
Dyrektor szkoły
Beata Kłos-Wygas

„Bliżej świąt” i tolerancja
Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone corocznie 16 listopada,
a ustanowione w 1995 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESO.
Przyjęta wówczas deklaracja Zasad Tolerancji mówi, że „Tolerancja to szacunek,
akceptacja i uznanie różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz
wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności”.
Dzisiaj, w Europie obserwujemy dużą
różnorodność kulturową, rasową i religijną
i dlatego musimy tak kształtować nasze
dzieci i młodzież, aby potrafiła przyjąć
postawę daleką od agresji, a bliższą poszanowaniu drugiego człowieka, niezależnie
od jego wyznania, pochodzenia, poglądów,
stanu zdrowia, wyglądu czy majętności.
Tego właśnie dnia w naszej Szkole w Nietkowicach po raz kolejny gościliśmy grupę
uczniów i nauczycieli ze szkoły partnerskiej

i klejów, przeróżnych, drewnianych przedmiotów i kolorowych papierów. Tym razem
zaproponowaliśmy wspólną pracę na warsztatach artystycznych. Decupage to artystyczne
postarzanie przedmiotów. Tę technikę wykorzystano do ozdobienia prezentów świątecznych – szkatułek, kalendarzyków, serduszek,
lusterek, zawieszek. Pod kierunkiem pani Mai
Muciek dzieciaki wykonały przecudne prace,
które potem z dumą umieściły na wystawie.
Podczas pracy uczyły się swoich imion i powtarzały trudne wyrazy. Zabawy i śmiechu
było przy tym wiele, zwłaszcza wtedy, gdy na

nosach pojawiły się kolorowe kropki. Zachwyt
naszych gości wzbudziła zabawa polegająca
na wyklaskiwaniu i graniu na kubkach jednego rytmu. Udało się to jednocześnie 42
osobom. Potem był obiad. Zdziwienie naszych
uczniów wywołał fakt, że młodzi Niemcy nie
jedli kaszy, którą oni woleli od makaronu.
W drugiej części warsztatów lepiono z gliny
renifery. Glina musiała wyschnąć, więc było
więcej czasu na granie na bum bum rurkach
(rurki diatoniczne), które przypadły do gustu
wszystkim bez wyjątku. Uderzając kolorowymi tubami o różnej długości o podłogę
zagraliśmy Kankana, „Mission Imposible”
i „Feel good” J. Browna. Bawiliśmy się przy
tym znakomicie.
Wszystko, co dobre i miłe szybko
się kończy – nasze spotkanie również.
Uczestnicy warsztatów otrzymali dyplomy,
dyrektorzy szkół wymienili prezenty i już
zaczęli rozmowy o dalszej współpracy. Cieszymy się, że pokazaliśmy naszym uczniom
i naszym gościom jaki sposób można wykorzystać, aby się porozumieć, pokazać własne
zwyczaje i kulturę, nawet wtedy, gdy dobrze
się nie zna języka.
Warsztaty przebiegały pod ogólnym
hasłem „Bliżej świąt”, a uczestnikami byli
uczniowie klas starszych z naszej Szkoły
i z Grundschule z Leuthen oraz nauczyciele
z obu szkół. Dziękujemy Władzom Gminy
za pomoc w organizacji tej ważnej, dla naszej szkolnej społeczności imprezy; Panu
Tomkowi Zbieskiemu za to, że pełnił rolę
tłumacza, a Rodzicom za pyszne wypieki.
MM i WK

Tylko zdrowe emocje!
w Leuthen. Wizyta ta była wynikiem projektu
„Tworzymy i bawimy się razem” w ramach
współpracy przygranicznej Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr. Spotkaliśmy się już kolejny
raz. W obecności Rodziców i Pani Danuty
Tomaszewskiej - dyrektor ZEAO w Czerwieńsku, gości powitała Pani Renata Strzelecka
- dyrektor naszej Szkoły, życząc uczestnikom
warsztatów udanej i twórczej zabawy. Piosenką
i tańcem do powitań przyłączyli się nasi uczniowie. Potem oprowadziliśmy gości z Niemiec po
naszej szkole. Pokazaliśmy im klasy i gabinety,
bibliotekę i świetlicę. Stwierdzili, że warunki do
nauki mamy świetne, a typowo polskie głoski
- trudne do wymówienia.
Pierwsze lody zostały przełamane podczas wspólnego śniadania – naszym gościom szczególnie smakowały przeróżne
ciasta przygotowane przez mamy naszych
uczniów. Tańce integracyjne zlikwidowały
resztki onieśmielenia. Każdy z ciekawością
zerkał na stoły z mnóstwem pędzli, tub farb

„Sport kluczem do zdrowia” to organizowany co roku przez wychowawców wraz z nauczycielem wychowania fizycznego turniej
sportowy dla uczniów klas I – III Państwowej
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
z Oddziałem Integracyjnym w Nietkowicach.
Na wydarzenie zaproszono również rodziców,
którzy aktywnie brali udział w turnieju.
23. listopada w sali sportowej szkoły
zrobiło się głośno ponieważ emocji nie brakowało. Jak podkreślają organizatorzy, frekwencja dopisała. W sumie w zmaganiach
sportowych udział wzięło blisko 50 osób.
Każda edycja to duża dawka sportowych
emocji, zdrowa rywalizacja i dobra zabawa
dla całej rodziny.

„Takie wydarzenia to świetna okazja do
integracji, ale także rozwijania umiejętności
i sportowej pasji. Szczególnie dzisiaj w dobie Internetu i komputerów bardzo ważnym
elementem wychowawczym powinno być
aktywne spędzanie wolnego czasu i zarażanie dzieci zdrowym trybem życia już od
najmłodszych lat” – dodaje Pani Dyrektor
szkoły podstawowej Renata Strzelecka.
Turniej zakończył się głośnymi oklaskami i podziękowaniami ze strony dzieci
dla zaangażowanych rodziców. Każdy
z uczestników otrzymał dedykowany dyplom i poczęstunek w formie zdrowego
owocu. Z niecierpliwością czekać będziemy
na kolejną edycję sportowych zmagań.
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Z parafii w Płotach…
Maryjo, Matko nasza!
Od dawien dawna Maryja towarzyszyła nam Polakom w trudnych chwilach. Przeprowadzała przez ciężkie bitwy, chroniła nasze miasta, domy, rodziny. Dziś, jako
patronka wielu kościołów, nadal roztacza nad nami opiekę.
Kult Maryi jest bardzo rozwinięty,
świadczą o tym liczne modlitwy i pieśni.
15 września w Płotach obchodziliśmy
święto Matki Bożej Bolesnej, patronki

Widowiskowo zaśpiewane zostały piękne
utwory Ave Maria” Schuberta czy „Ave
Maria Jasnogórska”. Na pożegnanie wybrzmiała kołysanka „Dobranoc Maryjo,
ja już idę spać”
Wyśpiewane pieśni dostarczały nie
tylko ogromnego przeżycia artystycz-

nego, ale także były modlitwą do Matki
Bożej Bolesnej, w którą włączyli się
wszyscy słuchacze.
Na koniec ksiądz proboszcz, Robert
Perłakowski, serdecznie podziękował
wykonawcom oraz wyraził głęboką
nadzieję, że takie uroczystości na stałe
zapiszą się w kalendarz wydarzeń parafialnych.
Po występie jeszcze długo wspólnie
przeżywaliśmy, dzieliliśmy się wrażeniami i dziękowaliśmy sobie nawzajem,
a było za co, bo szybko nie zapomnimy
tego występu
P. Frączak

Marsz Wszystkich Świętych
„…Kocha bliźniego, jak siebie samego”- te słowa dzieci z Parafii pw. Matki
Bożej Bolesnej w Płotach wyśpiewały podczas marszu świętych, który odbył się
31 października 2016. Miał on na celu przygotowanie do wesołego i radosnego
święta, jakim jest dzień Wszystkich Świętych.
naszego Kościoła. Aby przedłużyć czas
świętowania, miejscowa schola „Zjednoczeni w Duchu” wraz z chórkiem
parafialnym przygotowali przegląd pieśni
Maryjnych pt.: „Cześć Maryi”.
Podczas koncertu wysłuchaliśmy wielu popularnych utworów, takich jak ”My
chcemy Boga”, „Maryjo Królowo Polski”
wykonaną przez najmłodszych członków
scholi oraz tytułową pieśń „Cześć Maryi”.

Wszystkich Świętych jest to święto
tych, którzy już weszli do nieba. Tego
dnia oddajemy im cześć i przypominamy
sobie o tym, że Oni nieustannie się nami
opiekują. To za ich pośrednictwem zwracamy się do Boga. Inicjatywą księdza
proboszcza, Roberta Perłakowskiego,
było zorganizowanie Balu Świętych,
podczas którego dzieci z parafii przebierały się za wylosowanych przez siebie
świętych.

Wieści
z ratusza

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

Informacja dotycząca zimowego
utrzymania dróg w sezonie 2016-2017
Miejscowość

Rodzaj dróg

Odpowiedzialny

Informacji udziela

Będów, Bródki,
Sycowice,
Nietkowice

gminne

Przedsiębiorstwo Usług
Leśnych Leon Bubieńczyk
Nietkowice 133

Leon Bubieńczyk
tel. 68/ 35 222 68, 506 018 588

Czerwieńsk,
Leśniów Wielki,
Leśniów Mały,
Laski,
Nietków, Płoty,
Zagórze,
Wysokie,
Dobrzęcin

gminne
powiatowe

Usługi Transportowe
Roman Antkowiak
ul. Spokojna 7,
66-016 Czerwieńsk

Roman Antkowiak
tel. 691 362 691

wojewódzkie

Rejon Dróg Wojewódzkich
Rejon Dróg Wojewódzkich
65-339 Zielona Góra, ul. Nowa 1 tel. 68 322 17 00

krajowe

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze Rejon
w Nowej Soli
67-100 Nowa Sól
ul. Wojska Polskiego 100

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze Rejon
w Nowej Soli
tel. 68 387 24 66

Ewentualne uwagi można zgłaszać w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Paniom - Irenie Wojnicz i Krystynie Janas, tel. 68 3278 565
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Prowadzona przez miejscową scholę
„Zjednoczeni w Duchu” zabawa szybko
nabrała tempa.
Wesoły nastrój dopisywał od samego początku. Osiemnaścioro dzieci
we wspaniałych przebraniach chętnie
uczestniczyło we wszystkich zabawach
i konkurencjach, za które otrzymywały
słodkie nagrody. Nasi mali „święci”
tańczyli, śpiewali, brali udział w quizach
aż wreszcie „zwiedzali Europę” słynnym
pociągiem.
Po zakończonej imprezie z dyplomami, woreczkami pełnymi słodyczy
i nagród rzeczowych, wszyscy wyruszyli w pochodzie Świętych. W blasku
pochodni, przy akompaniamencie gitary dzieci wraz z rodzicami i księdzem
maszerowały ulicami miejscowości,
zachęcając swoją postawą do radosnego
świętowania uroczystości Wszystkich
Świętych.
To już drugi taki bal w naszej parafii,
a mamy nadzieję, że nie ostatni, bo zabawa była przednia i udowodniła, że radość
można okazać na wiele sposobów!
P. Frączak

A u nas w Leśniowie…
Listopad to miesiąc powszechnie uważany za nostalgiczny, skłaniający do zadumy
nad pozornie smutną egzystencją. I cóż się dziwić, skoro pogoda za oknem nas
nie rozpieszcza, a temperatury powietrza wcale nie motywują do długich spacerów
czy zabaw na zewnątrz. Jednak nuda, nostalgia i apatia to pojęcia, które w szkole
w Leśniowie nie istnieją! Miesiąc upłynął nam pod znakiem zdrowego stylu życia
a i nie zabrakło też wątków patriotycznych oraz akcji charytatywnych. Tyle się
w listopadzie wydarzyło…
W zdrowym ciele zdrowy duch
Hasło to zna każdy, jego prawdy wpajamy dzieciom już od najmłodszych lat, dlatego też klasy 1-3 oraz Zerówka akcją pt:
„Śniadanie daje moc” rozpoczęły w szkole
„Tydzień Zdrowego Żywienia”. Było tak
smacznie i kolorowo, że niejeden zaraził
się od nich chęcią dbania o swój zdrowy
jadłospis. Maluchy samodzielnie przygotowywały wyśmienite kanapki i sałatki pełne
witamin i pod czujnym okiem
swoich Nauczycielek uczyły się
bezpiecznie posługiwać sztućcami podczas kroić, zwracać
uwagę na porządek i higienę
podczas pracy a także poznały elementy przyjęciowego
savoir-vivre podczas nakrywania do stołów.
Zwieńczeniem tygodnia
było uroczyste podsumowanie
przez Panią Dyrektor Monikę
Stolińską i wręczenie drobnych upominków tym, którzy
wykazali się największą dbałością o swoje codzienne menu.
Podczas tego tygodnia dzieci nie tylko
wiele się nauczyły, ale też świetnie się
bawiły, bo przecież lekcje prowadzone
poprzez zabawę i doświadczenie dają
największe rezultaty.
Jednak zdrowe odżywianie to tylko
połowa sukcesu - żeby być zdrowym
i uśmiechniętym należy także pamiętać
o aktywności fizycznej. Tu przykład
dobrej praktyki daje nam już od lat Pani
Aneta Żuk, która po raz kolejny wystartowała w zawodach Karate. Tym razem
w Narodowym Ośrodku Olimpijskim
w holenderskim Papendal podczas XXX
Mistrzostw Europy Kyokushin wywalczyła Wicemistrzostwo Europy w kategorii
+ 65 kg full contact! Z dumą gratulujemy
osiągniętego wyniku!!!
Pani Aneta swoje zamiłowanie do
sportu skutecznie przekazuje uczniom naszej szkoły. 3 grudnia w Nowym Tomyślu
odbył się Turniej Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza, w którym to wśród 146
zawodników startowała uczennica PSP
w Leśniowie Wielkim Agata Woźniak.

Agatka w konkurencji kumite bez kontaktu 9-latek wywalczyła 4 miejsce.
Ci, którzy nie trenują z Panią Anetką
Karate i wolą delikatniejszą formę aktywności z zapałem uczestniczą po lekcjach
w zajęciach tanecznych. Taniec tak bardzo
spodobał się uczniom, że dziewczęta starszych klas nawet na przerwach organizują
krótkie spotkania z muzyką, w których
bierze udział niemalże połowa szkoły!

Niech żyje Polska Niepodległa!
Taki okrzyk rozbrzmiał w szkolnych
murach 10 listopada- w przeddzień Święta
Niepodległości. Tego dnia klasa czwarta
pod kierunkiem nauczycielek: historiiPani Anny Kijewicz i języka polskiegoPani Beaty Frąckiewicz poprowadziła
uroczysty apel. Uczniowie przybliżyli
koleżankom i kolegom wydarzenia mające miejsce prawie przed wiekiem w naszej
ojczyźnie. Historyczne opowieści o bohaterskich walkach naszych przodków
o odzyskanie niepodległości Polski
przeplatały się z poezją i pieśniami patriotycznymi, które wspólnie śpiewaliśmy. Ta
niezwykła lekcja historii przypomniała
nam czym był patriotyzm i jak może się
on objawiać w dzisiejszych czasach.
Uczniowie mieli również okazję obejrzeć wystawę pamiątek pochodzących
z początku dwudziestego wieku - elementy
uzbrojenia żołnierzy, kartki z frontu czy
zdjęcia generałów wzbudziły w nich duże
zainteresowanie i jeszcze bardziej przybliżyły fakty, które poznali podczas apelu.

Pomagamy :)
Zbliża się czas Bożego Narodzenia,
świąt, które wielu z nas kojarzą się z dobrocią serca i dawaniem. W listopadzie
w naszej szkole odbyło się kilka akcji
charytatywnych i każda z nich cieszyła
się dużym powodzeniem. Zbieraliśmy
karmę, koce, zabawki dla zwierzaków
ze schroniska w ramach akcji „Psu na
budę”, dodatkowo dzieci uczęszczające na świetlicę razem z Panią Renatą
Kapicą wykonywały aniołki, które
później wraz z kartkami świątecznymi
przygotowanymi pod okiem Pani Eweliny Najdek zostały wysłane do dzieci
z Oddziału Onkologicznego szpitala
w Lublinie. Ponadto bierzemy także
udział w akcji Góra Grosza - zbierają
wszyscy - duzi i mali.
Takie akcje to wspaniała okazja do
pomocy innym oraz do tego, aby każdy
z nas pamiętał, że jego gest jest ważny
i potrzebny, bo przecież: „gdyby
kropla powiedziała: nie jestem
potrzebna- nie byłoby oceanu”.
Bawimy się i podtrzymujemy
polskie tradycje…
W listopadzie nie można zapomnieć o dwóch ważnych dla
dzieci dniach- Dniu Pluszowego
Misia i Andrzejkach! Towarzyszyły im klasowe konkursy,
tańce, wróżby i oczywiście
elementy historii zarówno tej
dotyczącej pluszowego misia
jak i tej dotyczącej tradycji andrzejkowych.
Ech… tyle się u nas ostatnio działo…
A tu już grudzień i święta za pasem,
przygotowujemy Bożonarodzeniowy
Jarmark i Jasełka, a każdy z nas myśli
już o rodzinnej choince i zapachu wigilijnych przysmaków, dlatego też słowami
Dziecka z leśniowskich Jesełek składamy
życzenia:
„(…) w noc szczęśliwego rozwiązania,
by nam się wszystko rozplątało, węzły,
konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć
jak kukiełki.
By Anioł podarł każdy dramat aż do rozdziału ostatniego,
Kładąc na serce pogmatwane jak na
osiołka - kompres śniegu.
Aby wątpiący się rozpłakał na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska - cichych ufnych - wzięła
na ręce.
Jak ciepły chleb wzięła na ręce.”
WESOŁYCH ŚWIĄT!
nr 293 • 12.2016
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Wędkarze byli pierwsi!
Jeszcze nawet nie rozpoczęła się jubileuszowa 25. Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, a nasi wędkarze już zorganizowali zawody wędkarskie pod auspicjami
tej imprezy zebrali kwotę 6649,41 zł na wsparcie funduszu orkiestry. Głównym
organizatorem akcji „Wędkarze dla WOŚP” było czerwieńskie Koło nr 1 Polskiego
Związku Wędkarskiego.
Pomysłodawcą akcji był Grzegorz
Wieczorek, który jak sam wspomina,
wpadł na ten pomysł pewnego jesiennego
wieczoru, kiedy zaczęło się już mówić
o jubileuszu orkiestry. Pomyślał sobie, że
może warto byłoby zrobić dla tej sprawy
coś niebanalnego, ciekawego, a przy okazji zdecydowanie szybciej niż inni. I tak
zrodził się pomysł wędkarskich zawodów
w Dychowie na rzecz orkiestry. Jak sam
wspomina, podzielił się swoim pomysłem
z kolegą Marcinem Bergerem i wspólnie
postanowili szybko rozesłać informacje
do całego wędkarskiego światka.
Odzew był błyskawiczny. W ciągu
doby napłynęły pierwsze zgłoszenia od
wielu znanych w gronie wędkarzy osób,
m. in. od p. Marty Gottwald i reprezentacji polski kobiet w wędkarstwie (złotych
medalistek drużynowych świata 2016), od
czołowych zawodników światowej klasy,
jak Adam Niemiec, Mariusz Sułek,

Kacper Górecki, a także od wielu firm,
które postanowiły wesprzeć ideę.
Aby impreza miała załatwione wszelkie niezbędne formalności G. Wieczorek
skontaktował się ze sztabem WOŚP
w Czerwieńsku, oficjalnie zgłosił imprezę, przedstawił sztabowi program i organizację zawodów oraz zasady licytacji na
rzecz orkiestry.
W niedzielę 20 listopada br. zjawiło
się w Dychowie 31 zawodników, którzy
mimo dość kiepskiej pogody i niespecjalnie dobrego brania nie tylko nie żałowali
przyjazdu i uczestnictwa, ale bardzo zaangażowali się w licytację. W tę niedzielę
ważniejszy bowiem od wyników był cel,
dla jakiego wędkarze stanęli w szranki
zawodów.
Te zakończyły się zwycięstwem
Grzegorza Stróżniaka, który wyprzedził
Wojciecha Tajalewskiego, oraz Krzysztofa Sendłaka. Zwycięzcy otrzymali

stosowne puchary i wyróżnienia, po czym
nastąpił najważniejsza część imprezy,
czyli licytacja. Namacalnym i przede
wszystkim policzalnym jej efektem była
suma 6649,41 zł, które to pieniądze organizatorzy zawodów przekazali na konto
Wielkiej Orkiestry.
Organizatorzy składają wielkie podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do pomocy w tym dziele. Przede
wszystkim sponsorom imprezy, a także
wszystkim, którzy zadbali o pyszne jedzenie – szaszłyki (Andrzej Gagatek),
bigos (Marta Wieczorek, Sylwia Wasąg,
Jolanta Wieczorek), grochówkę (Marcin
Berger), kiełbaski z grilla i inne frykasy
(Marta Opara).
Wędkarze swoją akcją z pewnością
przejdą do historii WOŚP, ale jak mówią
to nie było ich ostatnie słowo.
Andrzej Sibilski

SPONSORZY IMPREZY:

Panu
Leszkowi Jędrasowi
Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Czerwieńsku
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu
śmierci Teściowej
składają Radni Rady Miejskiej
w Czerwieńsku, Burmistrz Czerwieńska
oraz pracownicy Urzędu
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„Można odejść na zawsze,
by stale być blisko”...
Ks. Jan Twardowski
Naszym przyjaciołom
Urszuli i Leszkowi Jędrasom
Składamy nasze najgłębsze wyrazy
współczucia z powodu
śmierci Mamy i Teściowej.
Redakcja „Unas”

• Sklep wędkarski 555 Mirosław Cyra
• Gliny Natura Mateusz Przebięda
• Robert Sanecki
• ABC EKO Grzegorz Wieczorek
• Swiss Krono
• Hanys-Team Krosno Odrzańskie Marcin
• Berger
• Górek Gliny - Kacper Górecki
• SARS
• WKS SAN-FISH
• Sensas Sów-Pol Dynów
• Koło Wędkarskie nr 1 w Czerwieńsku
• Mały rekin
• Wiadomości Wędkarskie
• Adam Niemiec
• Sklep Gozdawa
• Mariusz Sułek - Normark
• Sklep Fish24.pl
• TRAPER
• Gut-Mix
• Sklep Wędkarski Katarzyna
i Mariusz Matla
• Strefa Druku Ida Łuczak

XIII Tenisowy Puchar Burmistrza
W dwa ostatnie weekendy listopada
odbył się tradycyjny turniej halowy o Puchar Burmistrza Czerwieńska. Zawody
te były oficjalną inauguracją tenisowego
sezonu zimowego, który od lat jest kontynuowany w hali „Lubuszanka”.
W tegorocznym turnieju udział wzięło
czternaścioro uczestników. W weekend
19/20 listopada rozegrane zostały mecze
pierwszej rundy eliminacyjnej, natomiast
półfinały i finały rozegrane zostały tydzień później.

W kategorii kobiet pierwsze miejsce
zajęła Julia Sarnowska, drugie miejsce
przypadło w udziale Agacie Czarkowskiej, natomiast na trzecim stopniu
podium znalazła się Anna Sarnowska.
W kategorii mężczyzn zwycięzcą turnieju
został Piotr Krzyżanowski, w finale wygrywając z Henrykiem Obstem. Trzecie
miejsce zajął Krzysztof Tołoczko.
Puchary zwycięzcom turnieju wręczył
burmistrz Czerwieńska – Piotr Iwanus.
A.S.
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Złote Gody
„Ludzie, których kocha się z całego serca,
nigdy się nie starzeją.”
Słowa te były mottem przewodnim uroczystości Złotych
Godów Małżeńskich obchodzonych w tym roku w naszej
gminie.
Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodziło w tym roku 16
par z terenu naszej gminy a byli to:
1) Irena i Zbigniew Bernaccy z Czerwieńska,
2) Iwona i Bolesław Drzewieccy z Nietkowa,
3) Wanda i Krzysztof Gotlibowscy z Czerwieńska,
4) Krystyna i Teodor Grussy z Czerwieńska
5) Marianna i Edward Jagiełłowie
z Bródek,
6) Stanisława i Józef Karbownikowie
z Czerwieńska,
7) Helena i Jerzy Kędzierscy
z Czerwieńska,
8) Teresa i Jan Kubiccy z Płotów,
9) Józefa i Lechosław Lisieccy
z Czerwieńska,

10) Janina i Janusz Obecny z Leśniowa Wielkiego,
11) Sabina i Bronisław Olechnowiczowie z Nietkowa,
12) Regina i Kazimierz Stasińscy z Czerwieńska,
13) Zofia i Zenon Śmiałkowie z Płotów,
14) Jadwiga i Jerzy Warszawscy z Lasek,
15) Zofia i Robert Wołkowscy z Płotów,
16) Zofia i Bolesław Zielińscy z Płotów
Wzorem lat ubiegłych Urząd Stanu Cywilnego w Czerwieńsku ustalił dane osób zamieszkujących na terenie naszej gminy,
które w 1966 roku zawarły związek małżeński oraz wystąpił do
kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie
jubilatom medali „Za długoletnie pozycie małżeńskie.”
Jak co roku w listopadzie szanownych jubilatów w ich
domach odwiedził Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus,
wręczając medale, kwiaty oraz drobne upominki. Jubilaci nie
ukrywali wzruszenia.
Mija 50 lat od chwili, gdy stanęliście
na ślubnym kobiercu przyrzekając sobie
miłość, wierność i uczciwość. Z tej okazji
składamy wyrazy szacunku i uznania za
wytrwałość i zgodne pożycie małżeńskie.
Życzymy dużo zdrowia, radości oraz kolejnych, wspólnie spędzonych lat.
Z-ca Kierownika USC Marita Miśta

