Jasełka

czytaj str.: 3

w Płotach

w grudniu
3-4.12. – w Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku odbył
się III Turniej Karate Tradycyjnego pod patronatem Burmistrza
Czerwieńska. Wzięło w nim udział ok. 200 uczestników. Gościem
specjalnym zgrupowania był sensei Paweł Janusz 4 Dan – trzykrotny Mistrz Świata w Karate Tradycyjnym – konkurencja KATA.
05.12. – w Gorzowie Wielkopolskim Burmistrz Piotr Iwanus
spotkał się z Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą
Rafalską. Tematem spotkania były sprawy społeczne w Gminie
Czerwieńsk. Szczególne zainteresowanie Pani Minister wzbudził
plan budowy w Czerwieńsku gminnego centrum rehabilitacji
i fakt, że Gmina Czerwieńsk już od 12 lat prowadzi własną przychodnię rehabilitacyjną. Elżbieta Rafalska zadeklarowała pomoc
w uzyskaniu dofinansowania do budowy Centrum. W spotkaniu
uczestniczyli również Dyrektor ZEAO w Czerwieńsku Danuta
Tomaszewska i Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego
w Gorzowie Wielkopolskim Roman Sondej.
05.12. – w Kostrzynie nad Odrą Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w spotkaniu z potomkami rodziny von Rothenburg (byłych
właścicieli Nietkowa i Czerwieńska). Są oni zainteresowani upamiętnieniem miejsca, w którym zostali pochowani ich przodkowie.
Chodzi o pamiątkowy obelisk, który miałby powstać w nietkowskim arboretum. W spotkaniu wzięli również udział: Danuta
Tomaszewska, Przemysław Góralczyk i Tomasz Zbieski.
06.12. – Burmistrz Piotr Iwanus prowadził rozmowy z projektantami Krzysztofem Berezowskim i Stanisławem Makałą w sprawie
kolejnego etapu inwestycji związanej z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w zaodrzańskiej części Gminy Czerwieńsk.
07.12. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było min.: przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za 2016 rok, wypracowanie
planu pracy komisji na 2017 rok oraz sprawy bieżące.
10.12. – w Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku odbył się
Festiwal Tańca o Puchar Burmistrza Czerwieńska. Organizatorem
festiwalu byli: Kraina Tańca oraz Stowarzyszenie Taneczne „HIT”.
12.12. – Burmistrz Piotr Iwanus prowadził rozmowy z firmą
konsultingową w sprawie dofinansowania do budowy ścieżek rowerowych, które mają powstać ze środków Europejskiej Współpracy
Terytorialnej.
12.12. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji
było min.: wypracowanie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2017 r.; wypracowanie planu pracy Komisji na 2017 r.;
sprawy bieżące.
12.12. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Zarządem Konstrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tematem
spotkania było rozszerzenie podstrefy w Czerwieńsku.
13.12. – w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się posiedzenie
Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. W posiedzeniu
uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
14.12. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.:
wypracowanie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej na
2017 r.; wypracowanie opinii do projektów uchwał; wypracowanie
planu pracy Komisji na 2017 r.; sprawy bieżące.
14.12. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus spotkał
się z Dietmarem Horke Burmistrzem Drebkau (Niemcy). Tematem
spotkania była realizacja wspólnego projektu finansowanego ze
środków EWT, który będzie polegał na rewitalizacji parku i arboretum w Nietkowie.
15.12. – Burmistrz Piotr Iwanus i prezes zarządu firmy Tönsmeier
podsumowali wzajemną współpracę w 2016 roku i nakreślili plany
na rok 2017.
16.12. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem
obrad komisji było min.: wypracowanie opinii do projektu uchwały
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budżetowej na 2017 r.; wypracowanie planu pracy Komisji na 2017 r.;
informacja o udzielonej pomocy de minimis, bądź nie za 2016 r.;
wypracowanie opinii do projektów uchwał; sprawy bieżące.
(Pomoc de minimis jest rodzajem pomocy publicznej, która nie
podlega notyfikacji. Jest to zazwyczaj wsparcie państwa udzielane
przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.
Zgodnie, bowiem z normą prawa rzymskiego de minimis non curat
lex – [z łac. Prawo nie troszczy się o drobiazgi], pomoc o niewielkich
rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku – sic!).
16.12. – w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Burmistrz Piotr Iwanus prowadził rozmowy w sprawie przebudowy
przystanku autobusowego przy ul. Składowej w Czerwieńsku.
16.12. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się
spotkanie wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu Zielonogórskiego.
Gospodarzem spotkania był Przewodniczący Sejmiku Województwa
Lubuskiego Czesław Fiedorowicz. Podczas spotkania omówiono
min. zmiany w funkcjonowaniu szkół podstawowych i gimnazjów
w związku z wejściem w życie zapowiadanej reformy systemu
edukacji. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
17.12. – w Leśniowie Wielkim odbył się III Jarmark Bożonarodzeniowy. Organizatorami jarmarku byli; PSP im. Kornela
Makuszyńkiego w Leśniowie Wielkim., Sołectwo Leśniów Wielki
i OSP Leśniów Wielki.
20.12. – w Zielonej Górze Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się
z Prezesem Zarządu PKS Zbigniewem Zaborowiczem. Tematem
spotkania był publiczny transport zbiorowy i funkcjonowanie w nim
PKS po 1 stycznia 2017 roku.
20.12. – w sali widowiskowej MGOK w Czerwieńsku zorganizowano jubileuszową XXV WIGILIĘ DLA SAMOTNYCH. Gościem honorowym wigilijnej wieczerzy był bp Tadeusz Lityński.
22.12. – w siedzibie Rejonu Energetycznego w Zielonej Górze
Burmistrz Piotr Iwanus prowadził rozmowy w sprawie podpisania
umowy na budowę oświetlenia na osiedlu „Widok” w Płotach.
28.12. – odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Podczas sesji radni wysłuchali sprawozdania Burmistrza Czerwieńska z jego działalności w okresie międzysesyjnym oraz podjęli
następujące uchwały: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk za rok 2017; w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2017-2023; w sprawie udzielenia bonifikaty przy
sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz
najemcy; w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk;
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czerwieńsku na
2017 rok; w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji stałych Rady
Miejskiej w Czerwieńsku na 2017 rok.
Podczas sesji dyskutowano min. o środkach, jakie w 2017 roku, będą
wydatkowane w ramach programu „500+”. Planuje się, że na terenie
Gminy Czerwieńsk zostanie nim objętych 1137 dzieci.
30.12. – Prezydent RP Andrzej Duda podjął decyzję o mianowaniu
gen. bryg. Sławomira Wojciechowskiego na stanowisko dowódcy
operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Sławomir Wojciechowski
w latach 2004 – 2007 pełnił obowiązki dowódcy 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku, a następnie
dowodził 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną. W latach
2009-2010 stworzył i dowodził pierwszą w kraju Grupą Bojową UE,
a w 2011 roku była dowódcą IX Zmiany Polskiego Kontyngentu
Wojskowego w Afganistanie.
Wydawca miesięcznika:
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Materiały do składu przyjęto 11.01.2017 r., do druku przekazano 12.01.2017 r.
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Jasełka w Płotach

Wszyscy wiemy, czym są jasełka. To przedstawienie wydarzeń ewangelicznych Bożego Narodzenia, zapoczątkowane przez
św. Franciszka z Asyżu. 21 grudnia br. w Zespole Edukacyjnym w Płotach mieszkańcy Płot i Zagórza uczestniczyli po raz
kolejny w jasełkach, przygotowanych przez nauczycieli i uczniów naszej Szkoły. Licznie przybyli widzowie już przed godziną
16:30 wypełnili wszystkie miejsca.
Aktorzy, uczniowie Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Płotach, od dwóch
miesięcy przygotowywali się do tego
przedstawienia. Nie tylko uczyli się na
pamięć swojej roli, ale na próbach ćwiczyli, jak odegrać postać Józefa, Maryi,
Trzech królów i pasterzy, aby przedstawić
Wielką Miłość przychodzącą do ludzi w
maleńkim Dzieciątku. Dzieci przekonująco zagrały również role niegościnnych
mieszkańców Betlejem, jak i człowieka,
który zlitował się nad Dwojgiem Wędrowców i i użyczył im swoją stajenkę.
To przygotowanie, ćwiczenie ról, przygotowanie scenografii i sam występ odbyło

się pod czujnym i pomocnym okiem nauczycieli naszej szkoły. Była to zespołowa praca pracujących w naszej Szkole
nauczycieli: pani Kasi Zaremby, Anny
Tabaki, Mai Wiśniowskiej i ks. Roberta
Perłakowskiego. Pani Dyrektor Danuta
Hołownia wspierała nas skutecznie i dodawała zapału młodym aktorom.
Radość i rozrzewnienie wzbudziły
w oglądających przedstawienie nasze
przedszkolaki, ubrane w biały strój i wyśpiewujące z radosnym zapałem, że „taki
duży i taki mały może świętym być”.
Brawa i aplauz widzów budziły radość
młodych aktorów i wynagrodziły im trud,

włożony w przygotowanie przedstawienia. Do zobaczenia za rok na kolejnych
jasełkach w naszej szkole.
RP
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Św. Mikołaj w Płotach
Dzieci z Płotów w tym roku były bardzo grzeczne, ponieważ Mikołaj odwiedził
Wiejski Dom Kultury wcześniej, bo 02.12.2016.

Na początku zabawy odczytaliśmy
list od Mikołaja, w którym zamieścił
zadania dla dzieci. Dzieci sumiennie się
zabrały do wykonywania zadań. Dodatkowo były nagradzane gwiazdeczkami,
które później zamieniły się w nagrody.
Na początku z zamkniętymi oczami
poszukiwaliśmy prezentów w „Mikołajowym worku”, następnie obrzucaliśmy
się „śniegowymi kulami” zrobionymi
z gazet, chustkami...
Tworzyliśmy portret Mikołaja z talerzyków papierowych, które później
oceniał sam Mikołaj. Zabawę osładzał
nam poczęstunek.
Z niecierpliwością wyczekiwaliśmy
Mikołaja, kiedy przybył przywitaliśmy Go wierszykiem. Za wykonanie
wszystkich zadań dzieci zostały obdarowane prezentami. Bardzo Dziękujemy Sołectwu i p. Sołtysowi za wsparcie
w możliwości przygotowania paczek
dla dzieci. Na koniec zrobiliśmy wspólne zdjęcie.

Wigilijne
spotkanie

...Jest taki dzień...dzień Bożego Narodzenie, w którym
nikt nie powinien być sam, to czas miłości, radości i spotkań rodzinnych, lecz w życiu bywa tak, że wśród nas są
ludzie, którzy nie mają takiej możliwości... Sołectwo Płoty
oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Płotów po raz kolejny
wyszli z inicjatywą dla takich osób, zorganizowali „Wigilie dla samotnych”, jest to dla niektórych mieszkańców
jedyna możliwość do spotkania, porozmawiania czy też do
powspominania. Sołtys z Płotów p. Jan Dobrychłop wraz
z ks. proboszczem Robertem Perłakowskim rozpoczęli
ucztę Wigilijną, na której nie zabrakło ciepłych słów, Bożego słowa oraz przepysznych potraw wigilijnych przygotowanych przez panie z KGW, którym bardzo dziękujemy.
Każdy kto przybył otrzymał podarunek niespodziankę...
Wszystkim życzymy spokojnych, radosnych świąt
Bożego Narodzenia... i spotkania się w przyszłym roku.
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Jubileuszowy występ
20 grudnia 2016 roku dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Leśniowie Wielkim pojechały do Czerwieńska
z świątecznym występem.
Już po raz dziesiąty przedszkolaki przyniosły dobrą nowinę
kierownictwu i pracownikom firmy LfC. Podczas bożonarodzeniowego przedstawienia, na które składały się wiersze, zimowe
piosenki i kolędy, każdy dorosły mógł wrócić myślami do własnego dzieciństwa, gdzie z niecierpliwością i radością czekał na
te świąteczne dni.
Po występach były piękne życzenia, miłe upominki jak piernikowe serduszka i jubileuszowy tort. Każdy mały artysta otrzymał
paczkę pełną wspaniałych prezentów, a grupa darowiznę. Dzięki
temu dzieci pojadą już w styczniu na wycieczkę.
Serdecznie dziękujemy panu Prezesowi Lechosławowi Ciupikowi za tak miłą i długotrwałą współpracę.
Izabella Nowak

III Jarmark Bożonarodzeniowy w Leśniowie
Dnia 17 grudnia przy szkole w Leśniowie Wielkim odbył się już po raz trzeci Jarmark
Bożonarodzeniowy, zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową, Sołectwo
oraz Ochotniczą Straż Pożarną z Leśniowa Wielkiego
Tego dnia każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. Były świąteczne ozdoby, stroiki, no
i oczywiście smakołyki, takie jak: pierogi,
barszczyk, pierniczki, ciasta, a także gorące napoje. Dzieci zajadały się frytkami
i popijały gorącą czekoladę. Wszystko
było pyszne :)
Tradycyjnie rozpoczęliśmy Imprezę
wspólnym ubieraniem choinki, którą podarował pan leśniczy Sławomir Dragon.
Przy choince dzieci mogły pomalować
sobie buźki lub otrzymać swoją świąteczną karykaturę. Najmłodsi wspaniale się
bawili razem z Mikołajem, który rozdawał
cukierki. Bardzo dziękujemy, że Mikołaj
znalazł czas i zawitał do nas.
Podczas Jarmarku powołana została komisja, mająca za zadanie wyłonić zwycięzców we wcześniej ogłoszonym „Gminnym
Konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową”.
Komisja w składzie Pan Burmistrz Piotr
Iwanus, ks proboszcz Jacek Grzelak oraz
pani katechetka Ewelina Najdek miała bardzo „ciężkie” zadanie ponieważ wszystkie
szopki były piękne. Nagrodzono wszystkie
prace. W kategorii klas 0-III przyznano
I miejsce Nadii Frączak, II miejsce - prace:
Leny Szkolniak, Amelii Fleszer i Amelii
Woźniak oraz grupy zerowej z Nietkowa,
III miejsce Kalina Jasińska, Nikola Szefler

oraz Maksymilian Lewandowski z PSP
Czerwieńsk. W grupie wiekowej IV-VI
zwyciężyła praca zbiorowa Agata Kielka,
Dominika Topolska i Antoni Karaś z PSP
Nietkowice, a II miejsce również uczennice
z PSP Nietkowice Maja Kusiowska i Ola
Warchoł. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy.
Na scenie wystąpili tancerze z naszej
szkoły oraz z Niepublicznego Przedszkola
prezentując świąteczne układy przygotowane przez panią Martę Maciejewską.
Do wspólnego kolędowania zaprosiły
dzieci z przedszkola i zerówki przygotowane przez panią Izabellę Nowak oraz
Iwonę Kowalczyk. Gościnnie wystąpiła
schola „Zjednoczeni w Duchu” z Płotów
oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich
z Leśniowa Wielkiego.
Dużą popularnością cieszyła się loteria
fantowa, w której trzy główne nagrody
ufundował p. Dwojak z Leśniowa Małego.
Właścicielami szczęśliwych losów byli:
Monika Majkut, Mariusz Majkut i pan
Kamil Fleszer. GRATULUJEMY!!!!
Tuż po zmroku odbyły się widowiskowe pokazy.
Pokaz gaszenia ognia zaprezentowali
miejscowi strażacy z OSP w Leśniowie
Wielkim. Taniec z ogniem, jak co roku,

Śniadanie daje moc
Dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Leśniowie Wielkim
po raz pierwszy uczestniczyły w akcji Śniadanie Daje Moc.
Już wcześniej, podczas zajęć i zabaw
poznały zasady zdrowego żywienia. Wykonały razem z panią plakat, na którym
przedstawiły wszystkie poznane zasady.
Dzień 8 listopada był bardzo wyczekiwany. Dzieci wspólnie z nauczycielką
przygotowały listę zakupów, na której
znalazły się tylko zdrowe produkty. Pani
zrobiła zakupy, a dzieci zadbały o po-

rządek w sali. Zaprosiły rodziców do
pomocy, a na samo śniadanie także panią
dyrektor. Dzieci, podzielone na mniejsze
grupki:
• smarowały masłem razowy chleb,
• przygotowały pasty z jajek białego sera
i wędzonej ryby,
• układały na półmiskach plastry szynki
i żółtego sera,

wykonała „Charlie - Grupa Kuglarska”.
Spektakl w wykonaniu Pawła i Asi był
wspaniały. Ostatnią atrakcją był „wystrzałowy” pokaz sztucznych ogni, które
ufundował p. Radosław Warszawski
z Leśniowa Małego.
Na koniec wszyscy uczestniczyli
w zapaleniu i wypuszczeniu lampionów
na cześć p. Milenki Boguszewicz, która
była pomysłodawczynią Jarmarku. Chwilą
wspomnień i słowami „Michaś zawsze będziesz z nami” zakończyliśmy tegoroczną
uroczystość.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom,
organizatorom, rodzicom i sponsorom za
pomoc w organizacji III Jarmarku Bożonarodzeniowego.
Patrycja Frączak

• wykonały owocowe szaszłyki z gruszek,
winogron i bananów.
Kiedy na dużym stole ułożono wszystkie potrawy, każdy miał możliwość nałożenia na talerzyk tego, co lubi. Dorośli
zachęcali do próbowania innych potraw
i wielu przedszkolaków skusiło się na
„małe co nieco”. Wszystko dzieciom
smakowało, pani dyrektor zachwycała
się pięknie nakrytym stołem, smacznymi
potrawami oraz ogromnym zaangażowaniem uczestników. Po śniadaniu
sprzątnięto salę a dzieci stwierdziły, że
takie śniadania powinny być częściej, bo
przecież „śniadanie daje moc”.
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

MAGIA ZIMOWEGO CZASU
Choć za oknem temperatury i aura nie nastrajają pozytywnie, to jednak zimowy
czas potrafi rozgrzać nasze serca, a święta, które przeżywamy w tym okresie są
najpiękniejsze w całym roku.
Już 6 grudnia z zapartym tchem czekali
na Mikołaja ci, którzy wierzą w niego bezgranicznie, ale wyglądali go także i ci, którzy
już „dawno dorośli i nie dają się nabrać”.
W naszej szkole oczywiście dobrotliwy Jegomość zaznaczył swoją obecność. Musiał
się nieźle napracować, gdyż dla każdego
ucznia pozostawił upominek. Ale tego dnia
- zgodnie z hasłem: I TY MOŻESZ ZOSTAĆ
MIKOŁAJEM – postanowiliśmy sprawiać
sobie miłe niespodzianki. Mocy dodawały
nam chyba czerwone czapki, bo naprawdę
było miło. Staliśmy się wyjątkowo uprzejmi,
szukaliśmy okazji do pomocy koleżankom
i kolegom, a „mikołajowa poczta” zapełniała
się karkami z pozdrowieniami. Aż szkoda, że
mikołajki są tylko raz w roku.
Czas oczekiwania na Święta Bożego
Narodzenia uprzyjemnił nam TYDZIEŃ
DOBROCI I ŻYCZLIWOŚCI. Każdy
dzień szykował nam miłe niespodzianki.
Były piosenki i prezentacje, każda klasa
wykonała plakat i łańcuch choinkowy,
który był niezwykły – zapisaliśmy na nim
życzenia i połączyliśmy w jedną ogromną
ozdobę. Pobiliśmy też rekord w tworzeniu
kręgu życzliwości – w przyjaznym uścisku
połączyli się uczniowie i nauczyciele, na
koniec wykonaliśmy wspólnie piosenkę
o przyjaźni – tak doniosły chór zabrzmiał
naprawdę niezwykle.
Magia grudniowych dni trwała jednak
nadal. Szkoła powoli przybierała uroczysty
wygląd. Niemal każdego dnia pojawiał
się nowy elementy dekoracji, do których
wykonania użyto nietypowych materiałów
– wystarczy powiedzieć, że były to surowce,
które otrzymały drugie życie.
Cały rok wyczekujemy na dzień kla-

sowych wigilii. Nie ma wówczas lekcji,
przychodzimy odświętnie ubrania, szkolne
korytarze wypełniają świąteczne zapachy.
Tradycją już stały się wigilie, na których
pojawia się sianko pod białym obrusem, nakrycie dla niespodziewanego gościa i tradycyjne wigilijne potrawy. Dzieleniu się opłatkiem i życzeniom towarzyszą kolędy. Nie
możemy wypatrywać pierwszej gwiazdki,
ale nasłuchujemy dzwonków mikołajowych
sań, które zwiastują pojawienie się worka
z prezentami i choć w niektórych workach
pojawiły się rózgi, to nikt nie pozostał bez
upominku. Rozchodziliśmy się do domów
w iście świątecznych nastrojach.
Powrót do szkoły w Nowym 2017
Roku, zwiastował kolejne przeżycia. Od
pięciu lat nasza szkoła jest organizatorem
KOLĘDOWANIA PRZY RATUSZU. Do
kolędowania zapraszamy czerwieńskie
szkoły i przedszkole oraz mieszkańców.
W tym roku, zaproszenie do wspólnego
kolędowania przyjęli również nasi przyjaciele z partnerskiej Schiebell Grundschule

W tym pięknym czasie Nowego Roku 2017 życzymy wszystkim mieszkańcom naszej
gminy cudownej wędrówki, podczas której spotkamy prawdziwych przyjaciół, spełnimy
ukryte na dnie serca marzenia, dojrzymy uśmiech na obliczach bliskich. Niech ten nowy
czas naznaczony będzie ludzką życzliwością, szczęściem i optymizmem.
Uczniowie i grono pedagogiczne S.P. im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku

Międzynarodowy
Dzień Wolontariusza
Kolejka uczniów na korytarzu Gimnazjum, zamieszanie i gwar… Sprawdzamy
co się dzieje.
Wolontariusze także w dzień swojego
święta pracują na rzecz potrzebujących. Tak
było i u nas 8 grudnia. Zorganizowaliśmy
loterię fantową, której główną wygraną był
podwójny bilet do kina. Za los można było
zapłacić 2 zł., przekazać 20 nakrętek lub 5
płyt CD. Zainteresowanie było ogromne.
Niestety nie wszyscy kupili taką ilość losów na jaką się przygotowali. Fanty były
ciekawe. Wśród nich znaleźliśmy słodycze, maskotki, przybory szkolne. Główną
atrakcją okazały się fanty przygotowane
przez nauczycieli. Były to np. śniadanie
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w Drebkau (Niemcy). Barwny pochód
z „gorejącą gwiazdą”, królami, pasterzami,
aniołami i diabłami oraz oczywiście z naszym zaprzyjaźnionym wielbłądem, podąża
do ratusza, przed którym każdego roku
czekają na nas władze miasta. To niezwykłe
spotkanie pełne jest ciepła, daje poczucie
bliskości wszystkich mieszkańców naszej
małej społeczności. Duzi i mali, biedni i zamożni, rządzący i rządzeni zatrzymują się na
moment, aby złożyć sobie życzenia i wspólnie wyśpiewać radość z nadejścia Nowego
Roku. I choć mróz dokuczał, to jednak pełną
piersią wyśpiewaliśmy kolędy i pastorałki.
Gorąco przyjęci zostali kolędnicy z klasy VI
a – to oni zgodnie z tradycją, wierszowanym
słowem wkupili się w łaski gospodarzy
i wyprosili kosze z cukierkami. Mamy nadzieję, że barwny pochód kolędników, który
przemierzał ulicami Czerwieńska, obudził
w nas nadzieję na spełnienie wszystkich
świątecznych i noworocznych życzeń. My
także pragniemy się do nich dołączyć:
Beata Kaszewska

serwowane przez pana od historii, herbatka
u pani pedagog lub zwolnienie z kartkówki
z języka niemieckiego. Szczęście sprzyjało
Mateuszowi Soleckiemu, którego wylosowała pani sekretarka i to on otrzymał bilety
do kina. Tego dnia można było zakupić
przepyszne ciasto i obejrzeć małą wystawę
kartek świątecznych, które przygotowali
wolontariusze. Kartki z życzeniami powędrują do osób samotnych z naszej gminy.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza życzymy wszystkim wolontariuszom
z naszej gminy dużo sił do dalszej pracy
i uśmiechu na co dzień.
Szkolne Koło Wolontariatu

Wspomnienia mojego pradziadka
Mój pradziadek Antoni Krasucki urodził się 3 listopada 1926 roku na Ukrainie na
Wołyniu. Jego rodzice mieszkali we wsi Podolany w gminie Berezie w powiecie
krzemienieckim. Pradziadek w roku 2016 skończył 90 lat i nie pamięta już wszystkiego dokładnie, ale opowiedział mi trochę o czasach swojej młodości i tego, co
się działo wtedy na terenach, gdzie mieszkał.
Pradziadek opowiadał, że
gdy Ukraińcy zaczęli coraz
gorzej traktować Polaków,
a w końcu mordować, wszyscy bardzo się bali. Bywało,
że ze strachu chodzili spać
na pola w sianie lub w lesie, gdzie chowali się całą
rodziną w liściach. Któregoś razu obok ich kryjówki
przechodzili Ukraińcy, którzy szukali
Polaków. Cała rodzina ukryła się w liściach. Młodsza siostra pradziadka była
przy ojcu, który zakrył jej dłonią buzię,
by się nie odezwała. To ich uratowało,
gdy jeden z Ukraińców nadepnął jej na
rękę, schowaną pod liśćmi. Dzięki temu,
że się nie odezwała, Ukraińcy odeszli nie
zauważając ich.
Pradziadek mieszkał na wsi z rodziną
do koło 1941 roku. Potem ze strachu
o swoje życie, cała rodzina przeniosła się
do Krzemieńca, do miasta powiatowego.
Tam pradziadek pracował w piekarni,
gdzie płacono mu chlebem. Dzięki temu
rodzina miała, chociaż to do jedze-

nia. Było bardzo biednie
w tamtych czasach. Niemcy cały czas rabowali, ale
i tak nie byli tak okrutni jak
Ukraińcy, którzy mordowali
Polaków, swoich sąsiadów.
Któregoś razu, gdy pradziadek jechał konno wypasać
ogiery, zaczepili go dwaj
koledzy. Chcieli, by pojechał z nimi w inne miejsce. Pradziadek
jednak zauważył, iż mają ze sobą widły,
które nie były przecież potrzebne podczas
wypasu. Pradziadkowi udało się wymigać
od podążenia z nimi. Wtedy wypasając
ogiery dobrze się ukrył w nocy. Już nigdy
więcej nie pojechał w tamto miejsce. Domyślił się, że dawni Ukraińscy koledzy
chcieli go zabić.
Usłyszałem też od pradziadka, że
w tamtym czasie została zamordowana
jego babcia, które po prostu szła z jednej
miejscowości do drugiej. Pradziadek
widział zamordowanych Polaków, którzy
byli jeszcze w swoich łóżkach i tylko
jedno dziecko się uratowało, to, które

schowało się w szafie. Zdarzyło się też,
że spotkał samotnie stojący wóz, gdzie
byli zamordowani ojciec z synem. To były
bardzo złe czasy. Pradziadek postanowił
wstąpić do wojska, by walczyć o to, by
kiedyś była Polska. Tak też zrobił i kiedy
przyszedł czas, gdy musiał pożegnać się
z rodziną, nie płakał. Miał wtedy 18 lat
i wolał wyruszyć na front, walczyć i jeśli
będzie trzeba zginąć w walce. Nie chciał
być zamordowanym przez okrutnych
Ukraińców.
Gdy wojna dobiegła końca, pradziadek stacjonował z wojskiem w Jarocinie
i tam został zwolniony z dalszej służby.
Dzięki temu, że utrzymywał kontakt listowy z rodziną, wiedział, że mieszkali oni
wtedy już na terenach obecnie zachodniej
Polski w Trzcińsku – Zdroju. Tam udał
się mój pradziadek i odnalazł dom, gdzie
mieszkała jego rodzina. W tym domu mój
pradziadek mieszka do dziś.
Już mieszkając w Trzcińsku – Zdroju
mój pradziadek poznał swoją żonę, Stanisławę Paradowską. Jak się okazało,
pochodziła ona również z Wołynia. Jej
rodzina mieszkała najprawdopodobniej
w miejscowości Równe. Niestety prababci już z nami nie ma od kilku lat i nie
mogła tego potwierdzić.
Kacper Chocaj
uczeń klasy VI PSP w Czerwieńsku

Wyróżnienie dla PSP w Nietkowicach!
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nietkowicach została wyróżniona wśród 84 szkół
województwa Lubuskiego.
Konkurs dotyczył jakości prowadzonych zajęć sportowych w programie „Mały
Mistrz”, który realizujemy w Naszej szkole
od 2015 roku. „Mały Mistrz” skierowany
jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego ideą jest zdobywanie nowych
umiejętności ruchowych oraz podnoszenie
sprawności fizycznej. Realizatorem programu jest Szkolny Związek Sportowy Ziemia
Lubuska. Finansowanie projektu
pochodzi ze środków Urzędu
Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.
W ramach programu „Mały
Mistrz”, służącego poprawie stanu zdrowia, sprawności fizycznej
i umiejętności ruchowych uczniów
klas I-III, promowaniu nowych,

atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową, a także
monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju
fizycznego i sprawności fizycznej uczniów
klas I-III szkół podstawowych i zachęceniu
uczniów do podejmowania nowych form
aktywności fizycznej.
12. grudnia br. nagrody i wyróżnienia
za tę aktywność wręczyli: wicemarsza-

łek Romuald Gawlik, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
– Bogusław Sułkowski oraz Bogusław
Wontor – prezes Lubuskiej Federacji
Sportu. W uroczystości uczestniczyli
także: dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej – Sławomir Kulczyński,
radny województwa Tadeusz Pająk,
przedstawiciele gmin, powiatów oraz
dyrektorzy szkół.
Wyróżnienie dla naszej szkoły oraz
sprzęt sportowy o łącznej wartości 1.500
zł. odebrała p. dyrektor Renata
Strzelecka wraz z nauczycielem
wychowania fizycznego Bartoszem Ballem. Sprzęt ten jest
dostosowany do wieku uczestników i ma pomóc w doskonaleniu
zajęć prowadzonych w ramach
programu.
Bartosz Ball
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Zima w Nietkowie pod znakiem WOŚP
Kończy się pomału czas świątecznych nastrojów, pastorałek.
Uczniowie naszej szkoły przedstawili
w grudniu przed świętami tradycyjne
jasełka dla społeczności uczniowskiej
oraz rodziców wraz z muzyczną oprawą.
Po raz ostatni już z Jasełkowym spektaklem i kolędowaniem wystąpili też 6.
stycznia w nietkowskim kościele. Licznie
zgromadzeni wierni mogli obejrzeć taki
wyjątkowy i niecodzienny występ a nasi
mali aktorzy w kościelnej scenerii szopki
betlejemskiej czuli się wyjątkowo dostojnie i uroczyście. Wspólne śpiewanie,
mimo, że w środku zimy mocno rozgrzewało od serca.
Nowy rok kalendarzowy dopiero się
zaczął a tu już mamy w szkole ręce pełne
roboty. Kończy się pierwszy semestr
przed oczekiwanymi feriami zimowymi,
więc spóźnialscy ale ambitni uczniowie
poderwali się do lotu aby powalczyć
jeszcze o lepsze oceny w półrocznej
klasyfikacji
Tak jak co roku, od 15 już lat w naszej
szkole, powstał Sztab Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. To jest dla nas
wszystkich wielka sprawa a co się z tym
wiąże wiele obowiązków organizacyjnych.

Wielkimi krokami zbliża się 25. Finał
WOŚP, więc wre praca przygotowawcza
przy organizacji koncertu dla środowiska
lokalnego w wykonaniu naszych uczniów.
Koncert noworoczny jest muzycznym
happeningiem, jedną z najważniejszych
szkolnych imprez kalendarzowych, która
zamienia naszą skromną salę gimnastyczną
w salę koncertową. Trwają przygotowania
grupy wolontariuszy oraz całego zaplecza
na dzień Finału. W noworocznym koncercie ze swoim najlepszym repertuarem
występują dla zgromadzonych widzów
na sali wszyscy uczniowie oraz przedszkolaki oraz szkolne zespoły „Rytm”
i „Kanon”. W tym roku zaprezentuje
się również grupa projektowa języka
angielskiego „English is Fun czyli baw
się angielskim”. Projekt realizowany
w naszej szkole dzięki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach
którego uczestnicy projektu przygotowali
specjalny występ piosenek angielskich
w klimacie zimowo-świątecznym. Znane
i lubiane przeboje wyśpiewają utalentowani uczniowie, którzy językiem angielskim operują śmiało i z sukcesem.

Koncert noworoczny organizowany co
roku w dniu Finału WOŚP to wyjątkowy
przegląd możliwości i talentów uczniowskich. W tym roku również odbędzie się
w szkole podczas 25. Finału WOŚP i jak
co roku angażuje wszystkich nauczycieli
i pracowników szkoły, mieszkańców i rodziców, którzy pieką ciasta, organizują kawiarenki i czuwają nad bezpieczeństwem
dzieci. 15. stycznia Orkiestra znowu zagra
dla najmłodszych i najstarszych w całej
Polsce – taka solidarność międzypokoleniowa. Tak jak co roku na pewno będzie to
udany, fantastyczny dzień w Nietkowie,
świetna zabawa i satysfakcja dla wszystkich, a zgromadzone pieniądze będą naszą
nietkowską cegiełką na rzecz tej wielkiej,
ogólnonarodowej zbiórki.
A przed nami lada moment ferie
zimowe, które należy koniecznie bezpiecznie spędzić i w domu i na świeżym
powietrzu. W pierwszym tygodniu ferii
szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze
w szkolnej świetlicy oraz na sali gimnastycznej. Dyrektor wraz z gronem pedagogicznym życzy zarówno uczniom jak
i ich rodzicom ciekawego, bezpiecznego
wypoczynku.
Beata K. W.

O domowych finansach w Paradyżu
Spora grupa parafian z Czerwieńska wraz z proboszczem ks. Markiem Kidoniem
19 listopada zeszłego roku wzięła udział w konferencji pn. „Biblia o finansach”.
Głównym jej celem było zapoznanie uczestników z zasadami edukacji finansowej
Crown, która chce zapewnić ludziom możliwość poznania Bożych zasad zarządzania
majątkiem i finansami.
Uczestnicy spotkania mogli się podczas wykładów i prezentacji multimedialnych mogli dowiedzieć się więcej o tym
co Biblia mówi na temat zarządzania
pieniędzmi i gospodarowania tym wszystkim, co od Boga otrzymaliśmy. Pokazuje
jak świadome zarządzanie finansami
wpływa na nasze emocje, zdrowie, stan
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ducha i życie w dobrej relacji z Bogiem.
Konferencja składała się z 6 sesji
wykładowych. Była również czasem na
świadectwa zastosowania Bożych zasad
finansowych, prezentację filmów, wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami
oraz możliwość zadania pytań wykładowcom i instruktorom Crown.

Podczas konferencji uczestnicy zapoznali się z następującymi zagadnieniami:
• Na czym polega biblijna odpowiedzialność w kwestii pieniędzy, pracy i prowadzenia firmy?
• Jak wydawać pieniądze po Bożemu by
nie wpaść w pułapkę złych wpływów.
• Dlaczego i gdzie szukać rady?
• Jak i po co, wspierać innych, czynić
darowizny i przekazywać ofiary ?
• Po co oszczędzać i jak to robić po Bożemu?
• Długi i jak z nich wychodzić?
• Edukacja finansowa dzieci.

Z dziejów Czerwieńska
Długo zastanawiałem się, o czym napisać w kolejnym numerze naszego lokalnego
miesięcznika. Umówiliśmy się z dr hab. Danielem Kotelukiem, że będziemy pisać na
zmianę. „Wypadło” na mnie - szukałem tematu. I trafił się nagle, podczas jednej
z rozmów. Okazało się, że bardzo wielu Czytelników interesuje to, w jaki sposób
powstają te artykuły. Skąd jest tyle informacji? Jak się je zdobywa? Uświadomiłem
sobie, że rzeczywiście, by powstał niewielki artykuł musi minąć wiele czasu i nie
jest to zasługa jednego człowieka. Tak więc zacznijmy… od początku.
Pasja i chęć dzielenia się własną wiedzą. Bez nich albo artykuł będzie nudny,
albo będzie nikłej wartości. Albo jedno
i drugie. Przyszły autor musi już posiadać
pewną wiedzę, ale także spore doświadczenie badawcze. Mieć przysłowiowego
„nosa”. Często w archiwach, w których poszukiwałem materiałów źródłowych, informacje o gminie Czerwieńsk znajdowałem
w pozornie niezwiązanych z zagadnieniem
teczkach. I tak zupełnie przypadkiem znalazłem informację, że w 1808 roku podczas
wyznaczania nowego szlaku pocztowego
łączącego Księstwo Warszawskie z Królestwem Saksonii wytyczono go z ówczesnego Sulechowa do Krosna Odrzańskiego
właśnie przez tereny zaodrzańskie dzisiejszej gminy Czerwieńsk.
Temat. Dobór tematyki jest zadaniem
niezwykle trudnym. Bo to, że temat interesuje autora nie musi wcale oznaczać, że
będzie ciekawił czytelników. W styczniowym numerze aż prosi się, by opisywać
przełom roku w dawnym Czerwieńsku,
pokazać to, jak kiedyś żegnano stary rok
i jak witano nowy. Można opisać zwyczaje świąteczne w dawnych czasach.
Ale co zrobić z informacją, którą przykładowo znalazłem w gazecie regionalnej
„Grünberger Wochenblatt” z grudnia
1933 roku, mówiącą, że na dzisiejszym
Placu Wolności miał miejsce wypadek
z udziałem rowerzysty, który nagle skręcił

• Uczciwość jako styl życia.
Warto było uczestniczyć w tym spotkaniu, ponieważ uczestnicy mogli
spojrzeć na problem z zupełnie innej
strony. Pismo Święte zawiera ponad 2350
wersetów dotyczących pieniędzy, majątku
i bogactwa, a ich nieznajomość dla wielu
ludzi ma obecnie przykre konsekwencje,
które można nazwać niewolą finansową.
Coraz częściej jest to główną przyczyną
bankructw, rozwodów, chorób psychicznych, samobójstw oraz utraty bliskiej
relacji Bogiem i innymi ludźmi.
Taka pogłębiona refleksja z pewnością
potrzebna jest każdemu z nas.
Krystyna Nowakowska

pod nadjeżdżający samochód. Czy też
z innego numeru czasopisma reklama na
wyroby alkoholowe czy nekrologi. Można
takie informacje spróbować połączyć, bo
takie wzmianki historyczne, których posiada się wiele, nie zawsze można wpleść
w treść artykułu.
Przypadek. Często informacje odnajduje się przez przypadek. W Tajnym
Archiwum Państwowym w Berlinie, przeglądając setki dokumentów, natrafiłem
swego czasu na niepozorną kartkę. Na niej
umieszczonych było kilka zdań, z których wynikało coś niezwykle ważnego.
Okazało się, że jest to dokument, w którym cesarz Niemiec Wilhelm II w 1903
roku godzi się na włączenie do dawnego
Czerwieńska wsi Nowy Nietków (okolice
dzisiejszego młyna i ul. Łężyckiej). Dokument miał kolosalne znaczenie dla wyjaśnienia sytuacji współistnienia dwóch
miejscowości Czerwieńska i Nowego
Nietkowa od 1690 do 1903 roku.
Często z kolei są to liczące kilkaset
stron materiały, zebrane w jeden skoroszyt, których tylko przejrzenie zajęło
by wiele godzin. Wówczas trzeba umieć
ocenić, które z nich są ważne, które mniej.
Przede mną zadanie niezwykle trudne przebrnąć przez setki stron protokołów
z obrad Rady Miejskiej w Czerwieńsku
od 1809 roku. Bo zachowały się wszystkie. I stanowią ważną bazę źródłową do
następnych artykułów.
Wsparcie. W „Łączniku Zielonogórskim” autorem wielu felietonów o historii
Zielonej Góry jest Tomasz Czyżniewski,
który umiejętnie wplótł motyw dociekliwej żony, która sprytnie zadawanymi
pytaniami stawała się inspiratorem poszukiwań naukowych autora. I rzeczywiście
tak jest. Chcąc badać dzieje trzeba być
albo samotnikiem, który poświęca się
tylko i wyłącznie badaniom naukowym,
albo mieć wyrozumiałą żonę, która podziela pasję lub w jej realizacji tak po
ludzku nie przeszkadza. Inaczej się nie
da. Dzięki za to Aniu!
Nie bez znaczenia są osoby i instytucje, które wspierają finansowo. Nie byłoby wielu artykułów, gdyby nie życzliwość
Burmistrza Czerwieńska pana Piotra

Iwanusa, który zawsze życzliwe podchodził do wszelkich spraw związanych
z poszukiwaniem materiałów naukowych
i umożliwiał wyjazdy do instytucji zagranicznych.
Życzliwość. Bez niej nie byłoby
niczego. W 2006 roku po raz pierwszy
udaliśmy się z Tomaszem Zbieskim do
Archiwum Ewangelickiego w Berlinie,
gdzie spotkaliśmy bardzo życzliwego
nam zastępcę dyrektora tej instytucji.
Okazało się, że byliśmy pierwszymi,
którzy interesowali się Czerwieńskiem.
Stąd nie mieliśmy żadnych problemów
z uzyskaniem materiałów źródłowych, co
więcej uzyskiwaniem znacznych rabatów
finansowych przy kopiowaniu dokumentów. To tam znaleźliśmy materiały
o pastorze Juliuszu Schöne, który pełnił
swoją posługę w Czerwieńsku w latach
1838 – 1858. Jego biografia jest przeze
mnie przygotowywana.
Ciekawe pióro. By pisać ciekawie,
trzeba także sprawnie posługiwać się piórem. Bo można chcieć wiele powiedzieć,
ale trudność pisarska może wszystko
zniweczyć. Kiedy ma się także wiele
materiałów należy w pewnym momencie
zaprzestać dalszych badań i zasiąść do
pisania. Często jest tak, że siedzi się przed
komputerem godzinami i wychodzi tylko
jedno sensowne zdanie. Innym razem
można nie zdążyć pisać na klawiaturze,
by przelać myśli, które przekładają się
na trafny tekst.
Redakcja. Bardzo wiele zależy od
zespołu redakcyjnego. Bo to on akceptuje
prace, to on jest cierpliwy. To dzięki życzliwości pana Andrzeja Sibilskiego (którego nieraz w ostatniej chwili pytałem,
czy jest jeszcze miejsce) ukazywały się
wszystkie artykuły. To z Jackiem Gębickim wielokrotnie rozmawialiśmy o czym
jeszcze można napisać. To wiele razy
pan Dariusz Grześkowiak przypominał
o zbliżającym się terminie oddawania do
druku „U naska”. To życzliwość pani Aliny Juncewicz motywowała do dalszych
badań. Dzięki Wam, bo jesteście wielcy.
Czytelnik. W ten opisany wyżej sposób powstaje dopiero gotowy produkt jednostronicowy artykuł do miesięcznika
„Czerwieńsk – U nas”. Niby niewielki, za
którym jak widać, często „stoi” wielu ludzi. Najważniejszy jednak jest Czytelnik.
Bo „dobry” artykuł musi być skierowany
do ludzi i co najważniejsze – mówić o ludziach. Wtedy jest coś wart.
Autor. Dopiero na samym końcu jest
ten, który tekst przygotowuje i się pod nim
podpisuje. Co niniejszym nieskromnie
czynię…
Przemysław Góralczyk
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Wieści
z ratusza

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

UWAGA MIESZKAŃCY
Nabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie azbestu
w 2017 roku!
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w 2017 roku będzie dofinansowywał przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów
usuwania azbestu. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Czerwieńsk dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Fundusz zrefunduje do
100% kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota dotacji
nie może przekroczyć iloczynu 800 zł i sumy całkowitej
ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.
Dofinansowanie jest przeznaczone na usuwanie wyrobów
zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy
(bez ograniczeń dotyczących własności posesji, z których
są usuwane odpady zawierające azbest).
Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest to, że
dana nieruchomość musi być ujęta w inwentaryzacji, którą
posiada tut. Urząd. Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania,
transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających
azbest. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym
zakresie.
W związku z powyższym zainteresowanych właścicieli nieruchomości, którzy zamierzają skorzystać z dofinansowania
w 2017 roku, prosi się o złożenie odpowiedniego wniosku do
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku do dnia 20 stycznia
2017 roku (wszelkich informacji na ten temat można uzyskać
pod nr tel.: 68/3219059 w referacie zajmującym się gospodarką
odpadami).
Wnioski można pobrać:
• ze strony internetowej urzędu: www.czerwiensk.pl w zakładce
„Gospodarka odpadami”/Azbest;
• u sołtysów;
• w referacie zajmującym się gospodarką odpadami.
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U. z 2016 r., poz. 2147) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku, w sołectwach objętych wykazem oraz
na stronie internetowej urzędu (www.czerwiensk.pl) w dniu
03 stycznia 2017 r. na okres 21 dni został wywieszony wykaz
nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze
bezprzetargowej z przeznaczeniem pod ustawienie pojemników
na zbiórkę odzieży używanej. Wykaz obejmuje następujące
nieruchomości:
- obręb Czerwieńsk: część działki nr 645 o pow. 1,29 m2 przy
ul. Zielonogórskiej, część działki nr 649/38 o pow. 1,29 m2 przy
ul. Zielonogórskiej, część działki nr 356/1 o pow. 1,29 m2 przy
ul. Rycerskiej, część działki nr 575/2 o pow. 1,29 m2 przy ul.
Piaskowej,
- obręb Płoty: część działki nr 252/3 o pow. 1,29 m2,
- obręb Nietków: część działki nr 366/1 o pow. 1,29 m2 przy
ul. Ogrodowej,
- obręb Leśniów Wielki: część działki nr 327/2 o pow. 1,29 m2,
część działki nr 176/2 o pow. 1,29 m2,
- obręb Wysokie: część działki nr 51 o pow. 1,29 m2,
- obręb Laski: część działki nr 322/5 o pow. 1,29 m2.
MM.

PRZETARG
Burmistrz Czerwieńska ogłasza ustny przetarg nieograniczony
na najem lokalu użytkowego w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej 30a, o powierzchni 87m2. Cena wywoławcza 1m2
powierzchni wynosi 3,50 zł + VAT.
Przetarg odbędzie się 2 lutego 2017 roku o godz. 900 w Urzędzie
Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25 pok. 102.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.
Informacje można uzyskać w Referacie GKiM Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku tel.327 85 65
(Marianna Ostrowska)

Zbiór
uporządkowany
Na początku 2016 r. podjęłyśmy się zadania, polegającego na
uporządkowaniu zbioru pochodzącego z Izby Dziejów Gminy
Czerwieńsk, która została otwarta 11 listopada 2005 r.
Jej głównym organizatorem i autorem był nieżyjący już
Honorowy Obywatel Czerwieńska – p. Tadeusz Kopczyński. Cały ówczesny zbiór został także skatalogowany przez

autora ekspozycji w dokumencie: „Izba
Dziejów Gminy Czerwieńsk – 60 lat
Budowania Małej Ojczyzny nad Odrą
w Gminie Czerwieńsk 1945-2005”. Ten
katalog udało nam się dołączyć do obecnych zbiorów. Przejęłyśmy także część
materiałów z wystaw: „Ludzie z Pasją”,
„700-lecie wsi Płoty i Nietkowa”, „130lecie budowy Kościoła w Czerwieńsku”,
„Droga do Wolności”.
W 2016 r. zbiory znajdowały się
na luźnych tablicach kartonowych
formatu A0 (spis tablic znajduje się
w dołączonych zbiorach) . Materiały te kilkakrotnie zmieniały swoje
miejsce „pobytu” co spowodowało,
że stały się niekompletne, częściowo
uszkodzone itp.
Nasze zadanie polegało na:
- tematycznym posegregowaniu zbioru
- odklejeniu od kartonów: zdjęć, informacji,
dokumentów (w większości kopie)
- część materiałów została przez nas ponownie skserowana lub przepisana
- zdjęcia podpisano, posegregowano
tematycznie

Wszystkie odzyskane pamiątki przechowane zostały:
W segregatorach o tytułach:
- Honorowi Obywatele
- Oświata w Gminie Czerwieńsk tom
I, II
- Historia Czerwieńska tom I , II, III
- Sport w Gminie Czerwieńsk
- Mieszkańcy gminy Czerwieńsk, Stowarzyszenia,
- Sukcesy, Pasje
W kartonach umieszczono:
- Historię Izby Dziejów Gminy Czerwieńsk
- Materiały różne – spis treści dołączono
do materiałów
- Dokumenty Tadeusza Kopczyńskiego
Honorowego Obywatela Gminy Czerwieńsk
- Album (niekompletny) ze zdjęciami
Jadwigi Weiss Honorowego Obywatela
Gminy Czerwieńsk
- Plakat pamiątkowy przedstawiający
Adelę Siemaszko Honorowego Obywatela Gminy Czerwieńsk
- Zdjęcia Czerwieńska
- Plakaty z czasów PRL

Jana Pawła II w Czerwieńsku Panu dr
Przemysławowi Góralczykowi.

Wszystkie materiały zostały przekazane Dyrektorowi Gimnazjum im.

Ewa Wójtowicz
i Krystyna Nowakowska

Sugerujemy uzupełnienie następujących treści:
- Oświata lata 2006- 2016
- Sukcesy gminy - zdobyte nagrody, wyróżnienia 2005-2016
- Informacje o Kronikach Szkolnych
- Katalog i zbiór filmów autorstwa gimnazjalistów
- Informacje o Ludziach z Pasją:
p. Owczarzak, Hit, p. Szkop, redakcja
U Nas, p. Kozak, p. Laskowski, p. Suworow i in.
- Aktualizacja i uzupełnienie wiadomości
o zakładach pracy działających na terenie
gminy
- Katalog i zbiór: książek, publikacji,
których autorami są mieszkańcy naszej
gminy.
Składamy podziękowania osobom, które pomogły nam w pracach:
B. Marczeni, A. Juncewicz, T. Zbieskiemu, L. Jędrasowi, P. Góralczykowi,
L. Majorczyk.

Informacja dotycząca wysoce zjadliwej
grypy ptaków H5N8

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są
zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypomina się o podstawowych zasadach
postępowania.

- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie
ptaki;
- stosować w gospodarstwie odzież
i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami
umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których
utrzymywany jest drób;
- przetrzymywać drób w przeznaczonych
do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po
otwartym wybiegu.

Należy bezwzględnie przestrzegać
zasady bioasekuracji:
- zabezpieczyć paszę przed dostępem
zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

Z informacji uzyskanych od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Głównego Lekarza Weterynarii wynika, że za brak stosowania zasad
bioasekuracji będą nakładane kary
administracyjne.

Z dniem 27 grudnia 2016 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia
środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.
U. poz. 2091).
Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 ww.
rozporządzenia, osoby utrzymujące
drób lub inne ptaki zobligowane są
do zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których
utrzymywany jest drób lub inne ptaki,
z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. Przepisy przedmiotowego
rozporządzenia obejmują również
w gospodarstwach utrzymujących
drób na własne potrzeby, a także
w miejscach, w których utrzymywane są inne ptaki.
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków
(HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groźny

dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla
gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw.
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
w miejscowościach gminy Czerwieńsk w roku 2017

Pojemniki należy wystawić przed posesję o godz. 6:00 w dniu odbioru!
CZERWIEŃSK
Ulice: Akacjowa, Boczna, Bolesława Chrobrego, Cicha, Działkowa, Graniczna, Jasna, Klonowa, Kolejowa, Ks. Muchy, Kwiatowa, Marii Rozwens,
Ogrodowa, Pl. Wolności, Podgórna, Polna, Przyleśna, Rycerska, Rynek, Strażacka, Strzelecka, Zachodnia
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych): w każdy PONIEDZIAŁEK – wyjątki: 18 i 29 kwietnia, 23 grudnia
Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach):
MAKULATURA + PLASTIK + SZKŁO
09.01. pon 23.01. pon 06.02. pon 20.02. pon 06.03. pon 20.03. pon 03.04. pon 18.04. wt! 29.04. sob! 15.05. pon 29.05. pon 12.06. pon 26.06. pon
10.07. pon 24.07. pon 07.08. pon 21.08. pon 04.09. pon 18.09. pon 02.10. pon 16.10. pon 30.10. pon 13.11. pon 27.11. pon 11.12. pon 23.12. sob!

CZERWIEŃSK
Ulice: Brzozowa, Cytrynowa, Jagodowa, Kąpielowa, Krótka, Kukułcza, Leśna, Łężycka, Młyńska, Moniuszki, Naftowa, Piaskowa, Składowa,
Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Wiosenna, Wodna, Zielonogórska
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych): w każdy WTOREK – wyjątki: 19 kwietnia, 27 grudnia
Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach):
MAKULATURA + PLASTIK + SZKŁO
09.01. pon 23.01. pon 06.02. pon 20.02. pon 06.03. pon 20.03. pon 03.04. pon 18.04. wt! 29.04. sob! 15.05. pon 29.05. pon 12.06. pon 26.06. pon
10.07. pon 24.07. pon 07.08. pon 21.08. pon 04.09. pon 18.09. pon 02.10. pon 16.10. pon 30.10. pon 13.11. pon 27.11. pon 11.12. pon 23.12. sob!

PŁOTY
Ulice: Brzozowa, Czeremchowa, Dębowa, Jodłowa, Kalinowa, Leśna, Leśny Zaułek, Nowa, Osiedlowa, Rajska, Rzemieślnicza, Sportowa,
Srebrzysta, Tęczowa, Wodna, Wrzosowa, Zagórska
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych): w każdą ŚRODĘ - wyjątki: 20 kwietnia, 4 maja, 17 sierpnia, 2 listopada, 28 grudnia
Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach):
MAKULATURA + PLASTIK + SZKŁO
10.01. wt

24.01. wt

07.02. wt

21.02. wt

07.03. wt

21.03. wt

04.04. wt

19.04. śr! 02.05. wt

16.05. wt

30.05. wt

13.06. wt

27.06. wt

11.07. wt

25.07. wt

08.08. wt

22.08. wt

05.09. wt

19.09. wt

03.10. wt

17.10. wt

14.11. wt

28.11. wt

12.12. wt

27.12. wt

31.10. wt

PŁOTY
Ulice: Jagodowa, Kameliowa, Letnia, Lubuska, Łąkowa, Młyńska, Mostowa, Ogrodnicza, Okrężna, Os. Widok, Pogodna, Polna, Sadowa,
Słoneczna, Strumykowa, Szkolna, Truskawkowa, Wąska, Wiosenna
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych): w każdy CZWARTEK - wyjątki: 21 kwietnia, 5 maja, 3 listopada, 29 grudnia
Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach):
MAKULATURA + PLASTIK + SZKŁO
10.01. wt

24.01. wt

07.02. wt

21.02. wt

07.03. wt

21.03. wt

04.04. wt

19.04. śr! 02.05. wt

16.05. wt

30.05. wt

13.06. wt

27.06. wt

11.07. wt

25.07. wt

08.08. wt

22.08. wt

05.09. wt

19.09. wt

03.10. wt

17.10. wt

14.11. wt

28.11. wt

12.12. wt

27.12. wt

31.10. wt

ZAGÓRZE
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych):
styczeń
11
25

luty
08
22

marzec
08
22

kwiecień
05
20 czw

maj
04 czw
17
31

czerwiec
14
28

lipiec
12
26

sierpień
09
23

wrzesień
06
20

październik
04
18

listopad
02 czw
15
29

grudzień
13
28 czw

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach):
MAKULATURA + PLASTIK + SZKŁO
10.01. wt

07.02. wt

07.03. wt

04.04. wt

02.05. wt

30.05. wt

27.06. wt

25.07. wt

22.08. wt

19.09. wt

17.10. wt

14.11. wt

12.12. wt

LEŚNIÓW MAŁY – SUDOŁ - WYSZYNA
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych):
styczeń
11
25

luty
08
22

marzec
08
22

kwiecień
05
20 czw

maj
04 czw
17

czerwiec
14
28

lipiec
12
26

sierpień
09
23

wrzesień
06
20

październik listopad
04
02 czw
18
15
29

grudzień
13
28 czw

LEŚNIÓW MAŁY - SUDOŁ
Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach):
MAKULATURA + PLASTIK + SZKŁO
24.01. wt

12

21.02. wt

nr 294 • 01.2017

U NAS

21.03. wt

19.04. śr! 16.05. wt

13.06. wt

11.07. wt

08.08. wt

05.09. wt

03.10. wt

31.10. wt

28.11. wt

27.12. śr!

WYSZYNA
Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach):
MAKULATURA + PLASTIK + SZKŁO
10.01. wt

07.02. wt

07.03. wt

04.04. wt

02.05. wt

30.05. wt

27.06. wt

25.07. wt

22.08. wt

19.09. wt

17.10. wt

14.11. wt

12.12. wt

LEŚNIÓW WIELKI
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych):
styczeń
12
26

luty
09
23

marzec
09
23

kwiecień
06
21 pt

maj
05 pt
18

czerwiec
1
16 pt
29

lipiec
13
27

sierpień
10
24

wrzesień
07
21

październik listopad
05
03 pt
19
16
30

grudzień
14
29 pt

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach):
MAKULATURA + PLASTIK + SZKŁO
24.01. wt

21.02. wt

21.03. wt

19.04. śr! 16.05. wt

13.06. wt

11.07. wt

08.08. wt

05.09. wt

03.10. wt

31.10. wt

27.12. śr!

28.11. wt

BORYŃ - NIETKÓW
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych):
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik listopad

13

10

10

07

06 sob

02

14

11

08

06

04 sob

01

grudzień

27

24

24

22 sob

19

17 sob

28

25

22

20

17

15
30 sob

30

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach) BORYŃ, NIETKÓW:
MAKULATURA + PLASTIK + SZKŁO
11.01. śr

08.02. śr

08.03. śr

04.05. czw 31.05. śr

05.04. śr

28.06. śr

26.07. śr

23.08. śr

20.09. śr

18.10. śr

15.11. śr

13.12. śr

DOBRZĘCIN - PIAŚNICA - WYSOKIE
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych):
styczeń
04

luty
01

18

15

marzec
01

kwiecień
12

maj
10

czerwiec
07

lipiec
05

sierpień
02

wrzesień
13

październik listopad
11
08

grudzień
06

15

26

24

21

19

17 czw
30

27

25

20

29

22

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach) DOBRZĘCIN, WYSOKIE:
MAKULATURA + PLASTIK + SZKŁO
10.01. wt

07.02. wt

07.03. wt

04.04. wt

02.05. wt

30.05. wt

27.06. wt

25.07. wt

22.08. wt

19.09. wt

17.10. wt

14.11. wt

12.12. wt

23.08. śr

20.09. śr

18.10. śr

15.11. śr

13.12. śr

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach) PIAŚNICA:
MAKULATURA + PLASTIK + SZKŁO
11.01. śr

08.02. śr

08.03. śr

04.05. czw! 31.05. śr

05.04. śr

28.06. śr

26.07. śr

LASKI
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych):
styczeń
05

luty
02

19

16

marzec
02

kwiecień
13

maj
11

czerwiec
08

lipiec
06

sierpień
03

wrzesień
14

październik listopad
12
09

grudzień
07

16

27

25

22

20

18 pt
31

28

26

21

30

23

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach):
MAKULATURA + PLASTIK + SZKŁO
11.01. śr

08.02. śr

08.03. śr

05.04. śr

04.05. czw! 31.05. śr

28.06. śr

26.07. śr

23.08. śr

20.09. śr

18.10. śr

15.11. śr

13.12. śr

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

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

07 sob
20

03

03

14

12

09

07

04

01

13

10

08

17

17
31

28

26

23

21

18

15
29

27

24

22

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach):
MAKULATURA + PLASTIK + SZKŁO
25.01. śr

22.02. śr

22.03. śr

20.04. czw! 17.05. śr

14.06. śr

12.07. śr

09.08. śr

06.09. śr

04.10. śr

02.11. czw! 29.11. śr 28.12. czw!
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Grudniowe
nastroje

szopki. Jest to coś, co zapada głęboko
w pamięć, szczególnie dzieciom.
Tradycyjnie, tuż przed świętami,
zorganizowano wigilię. Przedszkole to
głównie dzieci i personel. Codziennie,
przez kilka godzin, obcują ze sobą. Rodzą się więzi. Dlatego też, naturalnym
wydaje się wspólne świętowanie przy
wigilijnym stole. Odświętnie nakryte stoły, biały opłatek, aromat przygotowanych
potraw i radość z tego, że obok jest drugi

człowiek. Uroczystość dopełniły kolędy
i pastorałki zaprezentowane przez starsze
przedszkolaki. My dorośli, posiadamy
arsenał smaków, zapachów i emocji, które
zapisały się w naszej pamięci pod słowem
Boże Narodzenie. To jest ważne, napawa
radością i uśmiechem. Zadbajmy o to,
żeby nasze dzieci też miały podobne doświadczenia oraz czerpały radość z tego,
co istotne w życiu.
D. Nowicka

Grudzień to czas, w którym dzieci
z niecierpliwością wyczekują Mikołaja,
choinki, świątecznych spotkań i niespodzianek. To również wdzięczna pora na
działalność plastyczną i muzyczną. I nikogo do niczego nakłaniać nie trzeba, bo
dzieciaki tak jakoś naturalnie garną się do
działania i aktywności. Podczas pobytu
w przedszkolu powstało mnóstwo pięknych ozdób świątecznych, kartek z życzeniami dla bliskich, bożonarodzeniowych
rysunków i malunków. Przedszkolaki
z ochotą śpiewały kolędy i pastorałki.
Dzieliły się wrażeniami na podstawie
obserwacji tego, co dzieje się w ich rodzinnych domach: przygotowanie ozdób,
świąteczne wyjazdy, domowe porządki.
Warto mieć rodzinne zwyczaje związane
ze świętowaniem Bożego Narodzenia.
W niektórych domach jest to wspólne ubieranie choinki, pójście na Pasterkę, robienie
ozdób, pieczenie pierniczków, ustawianie

Wieści z hali…
Grudzień to czas turniejów, które
tradycyjnie odbywają się w tym przedświątecznym czasie. 4 i 5 XII odbyło
się Noworoczne Zgrupowanie Karate
i III Turniej Karate pod Patronatem
Burmistrza Miasta Czerwieńsk. Zawody prowadził Paweł Janusz (4 dan
- Mistrz Świata 2016 w konkurencjach
Kata i Kata Drużynowym). 10 XII
to Mikołajkowy Festiwal Tańca Hit.
17 XII odbył się turniej piłkarski dla
rocznika 2006 – Lubuszanka Falubaz
Toyota Cup 2016. Udział wzięły ekipy
Piasta Czerwieńsk, Akademii Piłkarskiej Falubaz, Akademii Piłkarskiej
Reissa Poznań, Warta Poznań, Górnik
Nowe Miasto Wałbrzych, KP Progres
Gorzów Wlkp. i KS Stilon Gorzów
Wlkp.
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Co będzie się działo w najbliższym czasie? 21 stycznia odbędzie się XIV Turniej
Piłki Siatkowej im. Wiesława Kwaśniewskiego o Puchar Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk. 22
stycznia rozegrany zostanie wspólnie z KS
Falubaz turniej piłkarski dla rocznika 2005
„Gramy bez presji”. Natomiast w dniach 26,
27 i 28 stycznia planowany jest XXI Turniej
Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego
Rady Miejskiej.
A co słychać u miłośników biegania?
IV Bieg BiegamBoLubię bez Granic, 5 listopada w Gubinie, zgromadził około 400
biegaczy. Wystartowali tam Agnieszka
Woch, Bolesław Brzeziński i Dariusz
Ciechacki.
Z kolei 11 listopada w Żaganiu odbył
się V Bieg Niepodległości. Wśród prawie

1200 zawodników pobiegli Bolesław
Brzeziński, Mateusz Kaziów (JW. 1517),
Michał Kowalski, Dariusz Ciechacki, Grzegorz Zdyb (Leśniów Wielki)
i Agnieszka Woch.
Lubuska Liga Biegowa podsumowała (27 XI w żagańskim pałacu) starty
zawodników w dziesięciu biegach branych pod uwagę w tym rankingu. Najwyżej sklasyfikowani zostali Bolesław
Brzeziński (ukończył 8 biegów i zajął
8 miejsce w swej kategorii wiekowej),
Agnieszka Woch (8 biegów i 3 miejsce)
oraz Dariusz Ciechanki (8 biegów i 36
miejsce).
I jeszcze II Charytatywny Bieg Dobrych Mikołajów w Zielonej Górze (10
km, 4 grudnia) – wśród biegaczy znaleźli
się Bolesław Brzeziński i Krzysztof
Filar.
D. Grześkowiak

Sport
szkolny
Uczniowie z PSP w Czerwieńsku
w minionym roku kalendarzowym mieli
możliwość rozwijania swoich uzdolnień
sportowych na zajęciach pozalekcyjnych
w ramach ministerialnych programów
„Junior Sport” oraz „Lekkoatletyka dla

każdego”. Uczniowie chętnie i licznie
uczestniczyli w tych zajęciach oraz reprezentowali naszą szkołę i miasto na
imprezach sportowych, również organizowanych przez operatorów wojewódzkich
tych programów. Brali na przykład udział
w Festiwalu Junior Sport w Drzonkowie
oraz w Ogólnopolskiej Halowej Olimpiadzie „Lekkoatletyka dla każdego” – Toruń
2016. W tej imprezie Województwo Lubuskie w kategorii szkół podstawowych
zajęło I miejsce. Miło nam poinformować,
że w zwycięskiej drużynie wystąpiły dwie
uczennice naszej szkoły: Wiktoria Mar-

kowska i Weronika Dudek. Serdeczne
gratulujemy!
Program „Junior Sport” już się kończy, ale widząc potrzeby i chęci dzieci do
uczestniczenia w zajęciach sportowych
mamy nadzieję, że również w nowym
roku będą miały możliwość rozwijania
swoich sportowych pasji na bezpłatnych
zajęciach w naszej szkole.
Dziękujemy wszystkim osobom, które
przyczyniły się do tego, iż program „Junior Sport mógł być realizowany w PSP
Czerwieńsk.
B. Oleszek, D. Siemaszko

Sport gimnazjalny
Dnia 6 grudnia odbył się II Sportowy
Turniej Mikołajkowy organizowany przez
czerwieńskie LO. Rywalizacja odbywała
się w piłce nożnej chłopców i siatkówce
dziewcząt. Nasi reprezentanci spisali się
wyśmienicie. Dziewczęta po trzech wygranych meczach i jednej porażce zajęły
I miejsce w rywalizacji z licealistkami.
Dodać warto, że w zawodach brały udział
uczennice z klasy I i dwie zawodniczki
z klasy II. Natomiast chłopcy po wygranych dwóch meczach i poniesieniu dwóch
porażek zajęli III miejsce.
Reprezentantami naszej szkoły byli
następujący uczniowie: Zuzanna Kapela, Justyna Hirko, Emilia Chołuj,
Zuzanna Chilińska, Ewa Zdyb, Paulina Dwornicka, Julia Żukiel, Martyna
Szczublewska, Julianna Bielska, Julia
Aleksander, Maksymilian Szczublewski, Mateusz Badecki, Kajetan Enkot,
Bartosz Rafa, Dawid Jarosz, Łukasz

Sulkowski, Rafał Chmielewski, Patryk
Węclewicz, Alan Salejko i Szymon Szymański. Gratulujemy wyników osiągnię-

tych w rywalizacji ze znacznie starszymi
uczniami!
W. Dwornicki
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Pan Krzysztof Wasylkowski
Prezes CPN Ekoserwis
w Czerwieńsku

Podziękowanie
Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać
Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.
Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody,
wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń .

Szanowny Panie Prezesie !
Pragniemy skierować na Pana ręce szczególnie słowa
podziękowania dla Pana oraz Pana pracownika za wielką
życzliwość, bezinteresowną pomoc. To dzięki Państwu
możemy realizować wiele inicjatyw kierowanych dla osób
chorych i w podeszłym wieku. Przychylność Państwa pozwala nam już kilka lat przechowywać sprzęt terapeutyczny
w postaci łóżek medycznych. Okazana przez Państwa dobroć
jest dowodem na to, że nigdy nie pozostajemy osamotnieni
w naszych działaniach i zawsze możemy na Państwa liczyć.
Okazane wsparcie traktujemy jako wyraz Państwa dobroci
i chęci niesienia pomocy potrzebującym.
Wraz z nadejściem Nowego Roku w imieniu własnym
i personelu Przychodni Zdrowia w Czerwieńsku pragniemy
wraz z podziękowaniem złożyć Państwu serdeczne życzenia,
wiele pomyślności w sferze zawodowej i w życiu osobistym,
dobrego zdrowia i wszystkiego co się szczęściem zwie.
Personel NZOZ „ULMED” w Czerwieńsku.

