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w styczniu
03.01. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus gościł
Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewę Rawę. Podczas spotkania omówiono główne założenia zmian, jakie niesie ze sobą reforma systemu
oświaty w Polsce, oraz konsekwencje ich wprowadzenia na terenie
Gminy Czerwieńsk. W spotkaniu uczestniczyli również: Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras, Dyrektor Centrum Usług
Wspólnych Danuta Tomaszewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Czerwieńsku Jacek Gębicki i Dyrektor Gimnazjum w Czerwieńsku Przemysław Góralczyk.
05.01. – odbyła się V edycja Kolędowania przy ratuszu. Tradycyjnie, uczniowie ze szkoły podstawowej w Czerwieńsku, do
wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek zaprosili mieszkańców
Czerwieńska, przedszkolaki oraz uczniów z gimnazjum i liceum
ogólnokształcącego. Gościnnie w kolędowaniu wzięli również udział
uczniowie z partnerskiej szkoły Schiebell Grundschule w Drebkau
(Niemcy). Noworoczne życzenia wszystkim kolędnikom złożył
Burmistrz Piotr Iwanus.
09.01. – w gorzowski Teatrze Osterwy Wojewoda Władysław
Dajczak spotkał się z lubuskimi samorządowcami. Pochwalił ich min.
za obsługę rządowego programu 500 plus (woj. lubuskie jest liderem
w tempie rozpatrywania wniosków), oraz podziękował za codzienną
współpracę. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
10.01. – w Leśniowie Wielkim odbyło się zebranie wiejskie.
11.01. – był najchłodniejszym dniem stycznia. W Czerwieńsku
o godz. 6.00 termometry wskazywały (- 16°C). Tylko przez 12 dni
stycznia, temperatura w ciągu, dnia utrzymywała się w wartościach
dodatnich, we wszystkie noce spadała poniżej zera. Tegoroczny styczeń był pierwszym od dwóch lat prawdziwie zimowym miesiącem,
któremu towarzyszyły opady śniegu i ujemne temperatury.
13.01. – w Czerwieńsku urodziły się trojaczki. To pierwsza,
tak liczna, ciąża w powojennych dziejach naszego miasta. Jakub,
Anna i Joanna czują się dobrze. Szczęśliwi rodzice będą się teraz
opiekować czwórką swoich dzieci.
13.01. – w Hali Sportowej „Lubuszanka” odbyło się Walne Zebranie Członków Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego.
15.01. – w Czerwieńsku i Nietkowie zorganizowano zbiórki
pieniędzy w ramach XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. W obu miejscowościach padły kolejne rekordy: w Czerwieńsku zebrano 43 622, 02 zł, a w Nietkowie 4 422,24 zł. W tym roku
fundacja Jerzego Owsiaka grała dla „ratowania życia i zdrowia
dzieci na oddziałach ogólno pediatrycznych oraz dla zapewnienia
godnej opieki medycznej seniorom”. Podobny cel przyświecał
zeszłorocznemu Finałowi.
16.01. – w Czerwieńsku odbyło się posiedzenie Zielonogórskiego
Związku Powiatowo-Gminnego.
18.01. – Burmistrz Piotr Iwanus podpisał umowę o dofinansowanie przebudowy dróg gminnych ze środków PROW (Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich).
20.01. – w Nowej Soli odbyło się spotkania przedstawicieli gmin
uczestniczących w projekcie budowy przystani rzecznych na Odrze.
Głównym tematem spotkania było ostateczne podpisanie protokołów
przekazania przystani. W imieniu Gminy Czerwieńsk protokół przejęcia przystani rzecznej w Nietkowie podpisał Burmistrz Piotr Iwanus.
To bardzo ważny moment dla idei turystycznego zagospodarowania
Odry i rozwoju infrastruktury rzecznej na lubuskim jej odcinku.
23.01. – w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie Wojewody Lubuskiego Władysława
Dajczaka oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewy Rawy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych
działań oraz przekazanie informacji dotyczących planów wrażania reformy edukacji. Przedstawiony został Zespół ds. wdrażania
reformy w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty
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w Gorzowie Wlkp. Obecnym na spotkaniu przedstawiono podstawy prawne oraz założenia przy opracowaniu przez samorządy
uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego
ustroju szkolnego. Przedstawiono również zaproponowany przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt takiego dokumentu.
W spotkaniu wzięli udział Burmistrz Piotr Iwanus i Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Danuta Tomaszewska.
24.01. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.: zabezpieczenia czasu wolnego dzieciom podczas ferii zimowych; wypracowanie
sprawozdania z działalności komisji za 2016 r.; wypracowanie opinii
do projektów uchwał; sprawy bieżące. Dużą część obrad członkowie
komisji poświęcili na omówienie zmian w gminnej oświacie, które
będą konsekwencją wprowadzenia w życie z dniem 1 września 2017 r.
zapisów reformy - zmieniającej dotychczasowy system oświatowy
w Polsce. Z dużą uwagą wysłuchano informacji Burmistrza na temat
planowanej sieci szkół oraz dyrektorów szkół odnośnie przygotowanych wariantów wykorzystania obiektów oświatowych i dalszego
zatrudnienia nauczycieli po likwidacji gimnazjum.
26.01. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się w czerwieńskim ratuszu z proboszczami wszystkich parafii znajdującymi się na terenie
Gminy. Tematem spotkania był min. podział środków finansowych
na remonty obiektów sakralnych, które wpisane są na listę konserwatora zabytków.
27.01. – w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku odbył
się „Dzień Niebieski”.
27.01. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem
obrad komisji było min.: analiza informacji nt. przebiegu i realizacji
w gminie rządowego programu „Rodzina 500+” w roku 2016; informacja o zwrocie dochodów pobranych do 31.12.2016 r. związanych
z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami; opracowanie sprawozdania
z działalności Komisji w 2016 r.; sprawy bieżące.
27.01. – w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze rozpoczęły się rozmowy w sprawie przejęcia i prowadzenia przez Gminę
Czerwieńsk Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego
„Grota”. Taką propozycję złożył Staroście Dariuszowi Wróblewskiemu
Burmistrz Piotr Iwanus. Do formalnego przejęcia miałoby dojść z dniem
1 września 2017 r. Spotkanie rozpoczęło proces negocjacji pomiędzy
samorządami i było okazją do przedstawienia obustronnych oczekiwań
w tym zakresie. W spotkaniu uczestniczyli również: Dyrektor CUW
Danuta Tomaszewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Czerwieńsku Jacek Gębicki i Dyrektor Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Czerwieńsku Przemysław Góralczyk.
30.01. – w szkołach rozpoczęły się ferie zimowe.
30.01. – w Płotach wybuchł ogromny pożar. Tuż przed północą
płomienie pojawiły się w jednej z hal firmy Pol-Truck i szybko
rozprzestrzeniły na sąsiednie pomieszczenia. Na miejsce przybyło 12 jednostek zawodowej straży pożarnej z Zielonej Góry oraz
jednostki OSP. Strażacy gasili pożar i jednocześnie bronili części
budynku zajmowanej przez firmę transportową XPO Logistics.
W środku stacji diagnostycznej znajdowały się ciężarówki, które
całkowicie spłonęły.
31.01. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się w Forst (Niemcy) ze
Starostą Powiatu Sprewa-Nysa Haraldem Altekrügerem. Tematem
spotkania było przygotowanie wniosku o dofinansowanie rewitalizacji zabytkowego parku w Nietkowie ze środków Programu
Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska.
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Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibiski: Panie burmistrzu,
ten rok zaczął się prawdziwie mocnym
uderzeniem – po raz kolejny wolontariusze WOŚP w naszej gminie pobili
rekord zbiórki. Podoba się Panu to zaangażowanie ?
Piotr Iwanus: Oczywiście, bardzo się
cieszę, że z każdym rokiem ta wspaniała
akcja społeczna nabiera wciąż rozpędu. To
prawdziwy fenomen, że po tylu latach zapał
coraz to nowych zastępów wolontariuszy
nie słabnie. Tu już nawet nie chodzi o wymierny, finansowy cel tej akcji, ale o to, że
młodzi ludzie, ale i dorośli, także czerpią
radość ze wspólnego skutecznego działania
na rzecz innych, na rzecz potrzebujących.
Finał WOŚP pokazuje, że jeśli uda się przekonać społeczność, że ich zaangażowanie
ma sens i nie jest marnowane, to gotowe
jest do naprawdę pięknych postaw i potrafi
działać razem dla wspólnego dobra. Tak
dobrze zorganizowane akcje przynoszą
naprawdę wiele dobrego.
A.S.: Panie burmistrzu, czy dla Pana
i całego samorządu gminy podobnym
wyzwaniem w tym roku będzie przeprowadzenie zmian w organizacji oświaty
w gminie w związku z nową ustawą,
która mimo uchwalenia jej przez sejm
wciąż budzi w społeczeństwie mnóstwo
wątpliwości i obaw? Dotyczą one nie
tylko nowej podstawy programowej,
wygaszania gimnazjum, czy organizacji
pracy w ośmioklasowych szkołach, ale
także miejsc pracy dla nauczycieli. Podziela Pan te obawy?
P.I.: Każda zmiana budzi zawsze
pewien niepokój i staje się wyzwaniem,
a gdy mówimy o tak poważnej sprawie jak
edukacja, to skutki jakichkolwiek decyzji
mają zupełnie inną wagę, bo decydują
o przyszłości naszego społeczeństwa.
Ten niepokój jednakże nie może nas paraliżować, tylko inspirować do szukania
rozwiązań i tak działamy.
Patrzę w przyszłość z optymizmem,
ponieważ od lat konsekwentnie inwestowaliśmy w bazę oświatową, modernizowaliśmy szkoły, unowocześnialiśmy te
obiekty. Dzisiaj, mając taką bazę, szkoły
podstawowe w gminie bez problemów
będą mogły przejść na system ośmioklasowy. Ten system w przypadku naszej gminy
pozwoli lepiej wykorzystać posiadane
zasoby, mimo niżu demograficznego.

A.S.: Czy tak optymistycznie patrzy
Pan również na Czerwieńsk? Szkoła przy
Granicznej jest w stanie przyjąć więcej
uczniów? A co z gimnazjum? Znów
szkoła podstawowa będzie w dwóch
budynkach na Granicznej i na Zielonogórskiej?
P.I.: Przede wszystkim obiekt przy
Granicznej bez problemów pomieści całą
szkołę podstawową, m.in. dzięki realizowanej obecnie budowie nowej szkolnej
sali gimnastycznej, przy której powstaną
dodatkowe trzy sale lekcyjne. Nie będzie
więc potrzeby wykorzystywania obiektu
gimnazjum na potrzeby szkoły podstawowej. Jeśli chodzi natomiast o gimnazjum,
to znaleźliśmy naszym zdaniem najlepszy
sposób na jego zagospodarowanie na potrzeby edukacji. Otóż, zaproponowaliśmy
powiatowi zielonogórskiemu, który jest
organem prowadzącym liceum im. Grota
Roweckiego w Czerwieńsku, przejęcie
przez samorząd gminy tej placówki i docelowo przeniesienie jej do obiektu wygaszanego gimnazjum przy Zielonogórskiej.
Obecnie trwają formalne uzgodnienia
w tej sprawie, wymagające przecież
przejścia przez dość skomplikowaną
procedurę prawną, podjęcie stosownych
uchwał i umów, ale najważniejsze, że jest
wola podjęcia takiego wyzwania. Pożytki
takiego rozwiązania wydają się oczywiste.
Liceum czerwieńskie zyska bowiem nowoczesny, piękny obiekt z pełnym zapleczem
sportowym, docelowo także internatem,
który wielu dojeżdżającym do szkoły
uczniom bardzo ułatwiłby życie. Poza tym
szkoła mogłaby poza klasami mundurowymi poszerzyć swoją ofertę kształcenia
w klasach o profilu ogólnym. Zbudowanie
tej nowej struktury to wielkie wyzwanie
dla kadry pedagogicznej obu istniejących
w czerwieńsku placówek. To od ich kreatywności i zaangażowania w stworzenie
atrakcyjnej oferty dla młodzieży, rozbudowy programowej przyszłego, prowadzonego przez samorząd gminy liceum w dużej
mierze będzie zależeć także sukces tego
projektu. Ten sukces bowiem oznacza również miejsca pracy i wykorzystanie w pełni
potencjału intelektualnego pracujących tu
nauczycieli. Spotkania z Radami Pedagogicznymi, Radami Rodziców i związkami
zawodowymi pokazały, że jest aprobata
dla takiego kierunku działania. Nie stoi
więc nic na przeszkodzie, by podjąć takie

rozwiązania. Wspólnie musimy zrobić
wszystko, aby nasze liceum przyciągało
do Czerwieńska jak największą grupę
nowych uczniów. Przyszłość tej placówki
zależy od naszej kreatywności, aktywnego
marketingu, a przede wszystkim od poziomu kształcenia. Na początku stycznia
zapoznaliśmy z naszym projektem Kuratora Oświaty p. Ewę Rawę i otrzymaliśmy
z jej strony również poparcie dla tego
pomysłu. Nie pozostaje nam nić innego,
jak aktywnie działać.
A.S.: A jak te przekształcenia będą
wyglądać w praktyce?
P.I.: Po formalnym przejęciu przez
gminę liceum, a powinno to się odbyć do
końca sierpnia br., liceum w roku szkolny
2017/2018 pozostanie w dotychczasowym
obiekcie, a w gimnazjum ostatnie klasy
będą kontynuowały naukę przy ul. Zielonogórskiej. W roku szkolnym 2018/2019
liceum zostanie przeniesione do budynku
gimnazjum. Później zastanowimy się jak
sensownie zagospodarować obiekt po
liceum.
Przed nami sporo pracy. Tak znacząca
zmiana w systemie edukacji to dla samorządu naprawdę duże wyzwanie, ale jestem dobrej myśli. W całej, prawie już 27
letniej historii odrodzonego samorządu,
nieraz mierzyliśmy się z wielkimi wyzwaniami i daliśmy radę, z tym też damy.
A.S:. Skoro już poświęciliśmy naszą rozmowę na sprawy oświaty, to
chciałbym dopytać o ten zapowiadany
wcześniej projekt modernizacji obiektów
użyteczności publicznej, w tym przecież
i oświatowych.
P.I.: Niestety realizacja termomodernizacji nieco się obsuwa w czasie, ponieważ musieliśmy unieważnić pierwszy
przetarg na to zadanie. Wpłynęła tylko
jedna oferta i to znacznie przekraczająca
nasze możliwości finansowe. Musieliśmy
skorygować SIWZ i ogłosiliśmy nowy
przetarg. 23 lutego nastąpi otwarcie ofert
i mam nadzieję, że tym razem uda się ten
projekt uruchomić. 24 lutego otwieramy
również oferty na realizację projektu
budowy ścieżki rowerowej od granicy
z Zieloną Górą w Płotach do Nietkowa.
Realizacja tego przedsięwzięcia w jakimś
sensie również łączy się edukacją. Tym
razem jest to edukacja proekologiczna
i propagowanie aktywnych form rekreacji. Coroczne zawody MTB, organizowane przez „Lubuszankę”, pokazują, że
rowerzystów w naszym środowisku wciąż
przybywa.
A.S.: Dziękuję za rozmowę.
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Orkiestra wciąż bije rekordy
15 stycznia br. odbył się XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Czerwieńsku Orkiestra zagrała już po raz 23
i kolejny raz odnotowała rekord w zbiórce pieniędzy. Z puszek wolontariuszy i licytacji ofiarowanych przedmiotów zebrano
kwotę: 43 622,02 zł.
Już ubiegłoroczna zbiórka przeszła nasze najśmielsze oczekiwania – zebraliśmy
wówczas 24 097,12 zł, ale kwota, którą uzyskaliśmy w tym roku wprawiła nas w totalne
osłupienie. Nie sądziliśmy, że uda nam się
zebrać jeszcze raz tyle!
Nasze tegoroczne zbieranie rozpoczęliśmy już w listopadzie 2016 roku - dzięki
pomysłowi Grzegorza i Marty Wieczorków,
którzy postanowili zrobić coś dla WOŚP.
Tak zrodziła się impreza towarzysząca
o nazwie „Wędkarze dla WOŚP”. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania,
zorganizowali zawody, na które przybyło
około 50 zawodników. Wystawili wiele
przedmiotów na licytację, ustawili puszkę
i zebrane w ten sposób pieniądze przekazali
na ręce naszego Sztabu. Zebrana kwota była
imponująca - to ponad 6 000 zł. W ten oto
sposób, w dniu finału, nie startowaliśmy
już od zera zł.
Do wspaniałych imprez towarzyszących dołączył Dream Team 4x4. Państwo
Milena i Adam Malerowiczowie zaoferowali, że zorganizują rajd samochodów
terenowych, a cały dochód z tej imprezy
przekażą na rzecz naszego Sztabu. Po
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powrocie z rajdu zabierali ludzi i jeździli
z nimi w teren, aby mogli poczuć, jak
to jest przejechać się terenowym „potworem”. A licytację z możliwością
wykorzystania ich na jazdę samochodem
terenowym. W sumie dzięki ich ofiarności
i zaangażowaniu udało nam się podnieść
zebraną kwotę o kolejnych kilka tysięcy
złotych.
Z całego serca chciałbym podziękować dzielnym wolontariuszom, którym
nie straszny był śnieg, mróz i inne niedogodności. W tym roku było to 58 osób.
Nasi wolontariusze to ludzie, którzy mimo
swojego młodego wieku, mają ogromne
serce i drzemie w nich duży potencjał w połączeniu z chęcią niesienia pomocy. Są naprawdę wielcy.
Cieszę się, że w tym roku PKS Zielona
Góra zgodził się na darmowy przejazd wolontariuszy Linią Zieloną.
Po raz pierwszy zdecydowaliśmy
się ogłosić konkurs plastyczny, który
miał pokazać dzieciom i młodzieży, czym
jest WOŚP. Konkurs okazał się prawdziwym „strzałem w dziesiątkę”. Zainteresowanie było bardzo duże, prac wpłynęła

ogromna ilość, wybór nie był łatwy, ale
po długich obradach udało nam się wyłonić zwycięzców i wyróżnić kilka prac.
Podczas XXV Finału WOŚP w Czerwieńsku nikt nie chodził głodny! Można
było posilić się grochówką ufundowaną
przez Burmistrza Czerwieńska, zjeść
kiełbasę z grilla (przekazaną nam przez
firmę Inex), kaszankę i bigos (ufundowane
przez Chatę Polską z Czerwieńska oraz
sklep pani Anny Kokowicz). Warto w tym
miejscu dodać, że mieszkańcy ulicy Akacjowej zebrali pieniądze na kupno wszystkich niezbędnych do przygotowania grilla
składników. To z nich Państwo: Agnieszka
i Wiesław Wojtkowscy, Justyna i Bogdan
Bielscy przygotowali te wszystkie wspaniałości i wydawali prosto z kuchni polowej,
której użyczył nam Adam Malerowicz.
Rada Rodziców wraz z rodzicami uczniów
zebrali pieniążki na naczynia jednorazowe,
upiekli pyszne ciasta, pani Bosy zrobiła pierożki. Do tego dbali jeszcze o nasze stoisko
konkursowe.
W tym roku było dużo stoisk do wyboru Stoisko Skansenu Fortyfikacyjnego
z Czerwieńska pod przewodnictwem

Pawła Pochockiego i Grupy Rekonstruktorów Historycznych. Idąc kawałek
dalej była sala z atrakcjami dla naszych
pociech, Olga Wierzbicka (lilka.pl) robiła balony, Irena Kamińska malowała
buźki dzieciom. Firma Seven komputery
zorganizowała stoisko, na którym można
było zasiąść w sportowym fotelu i przejechać trasę wyścigu na symulatorze, robili
i drukowali pamiątkowe zdjęcia. Strażacy
z OSP w Czerwieńsku, uczyli wszystkich
chętnych pierwszej pomocy. Przechodząc
już do samego sedna naszego Finału,
można było zobaczyć tancerzy z formacji
HIT, Mini Nastki, Nastki, zaśpiewały
dla nas dzieci z naszego przedszkola, zespół 3+2, Roksana Czerniec, zespół Sześciopak, Marlena Głosińska (wokalistka
zespołu Hello), Dorian Zarzycki Band.
Oczywiście cała impreza nie mogłaby
się obejść bez licytacji. Ogrom przedmiotów - dzięki hojności naszych darczyńców
i osób, które zaangażowały się w pozyskiwanie tych przedmiotów. Potężny ukłon
w stronę Kazimierza Ruszla, Edyty Ożóg
i Gabriela Leszczyka.
Bardzo cieszy mnie popularność licytacji, których niewątpliwą ozdobą byli:
Sebastian Niedźwiedź - zawodnik ZKŻ
Ekantor.pl Falubaz i Tomasz Walczak
- kierownika drużyny ZKŻ Ekantor.pl Falubaz. Jak łatwo zauważyć ten finał był bardzo wspierany przez ZKŻ Ekantor.pl
Falubaz, ponieważ poza wymienionymi
osobami pojawił się motor Sebastiana
i MotoMysz.
Nasza scena powstałą dzięki takim
firmom jak: SoundBit, AudioPol, a to
wszystko by nie zagrało bez Lubomira
Rotko. Głosu, jak co roku, użyczył nam
Jacek Gębicki.
Finał wiąże się również z opieką nad
wolontariuszami i rozliczaniem zebranych
przez nich pieniędzy. Chciałbym bardzo
serdecznie podziękować osobom, które do
późnych godzi nocnych liczyły pieniążki.
Były to: Dorota Budeń, Hanna Borowczyk, Istiena Boguszewicz-Gnatowicz,

Agnieszka Kędzia, Beata Perczyńska
i Joanna Dwornicka.
Co to byłby za finał gdyby nie światełko
do nieba ufundowane przez firmę Jorge, odpalone przez Michała Kowalskiego. Mam
nadzieje, że wszystkim się podobało.  
Chciałbym bardzo podziękować wszystkim sponsorom, a w szczególności Maciejowi Szulcowi z VitaminShop z Zielonej
Góry, który ufundował koszulki dla organizatorów i na licytacje,  współpracownikom
i oczywiście wszystkim obecnym. Bez was
by nie było tego finału.
Jestem dumny z mieszkańców Czerwieńska za szczodre serce i wielką bezinteresowność. Cieszy mnie fakt, iż nasza
impreza nabrała rodzinnego charakteru.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
miała łączyć pokolenia – w Czerwieńsku
połączyła!. Dla wszystkich było oczywiste, że warto i trzeba pomagać. Pamiętajcie, gramy do końca świata i jeszcze
dzień dłużej!
Szef Sztabu WOŚP w CzerwieńskuDominik Brzezicki

P.s.
Szczególne słowa podziękowania kieruję do wszystkich, którzy zaangażowali
się w organizację i przeprowadzenie XXV
Finału WOŚP w Czerwieńsku tj.:
Organizatorzy: Jacek Gębicki, Lubomir Rotko,
Przemysław Góralczyk, Edyta Ożóg, Julianna
Bielska, Kazimierz Ruszel, Gabriel Leszczyk,
Grzegorz i Marta Wieczorek (Wędkarze dla
WOŚP), Wojciech Zawada.
Liczenie pieniędzy: Dorota Budeń, Hanna
Borowczyk, Istiena Boguszewicz, Agnieszka
Kędzia, Beata Perczyńska, Joanna Dwornicka.
Pomoc techniczna: Alicja Klis, Nataniel
Leszczyk, Bartosz Leszczyk, Filip Zielenda, Eryk
Glinka, Janek Gębicki, Bartosz Wojtkowski.
Rada Rodziców i Rodzice: Aurelia Leszczyk, Joanna Conio, Janina Bosy, Agnieszka
Marchut, Renata Pacholska, Anna Bondia-Góralczyk, Joanna Wojtaszek, Justyna i Bogdan
Bielscy, Agnieszka i Wiesław Wojtkowscy,
Marzena i Robert Barańczuk, Weronika Barańczuk, Beata Badecka, Izabela Cichoń.

Obsługa Gimnazjum: Alina Szeląg,
Beata Śpiewak, Danuta Patrzykąt, Sylwia
Rejman.
Nauczyciele Gimnazjum: Przemysław
Góralczyk, Magdalena Grysiewicz, Grzegorz
Pukacki.
Atrakcje: 4x4 Dream Team, OSP Czerwieńsk, Skansen Fortyfikacyjny Czerwieńsk,
Grupa Rekonstruktorów z Czerwieńska, Firma
Seven komputery, Lilka.pl, Irena Kamińska.
Firmy i osoby wspierające: Zielonogórski
Klub Żużlowy Ekantor.pl Falubaz, Jorge, VitaminShop Maciej Szulc, Stelmet BC Zielona
Góra, James Florence, SoundBit, AudioPol,
Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Czerwieńsku,
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku, Trek, Anna Kokowicz, Centrum kwiatowe Katarzyna Jędrzejewska,
Cukiernia „Grono”, Mercedes-Benz Grupa
Wróbel z Przylepu, Ziel-Bruk Makarewicz,
Arcobaleno, Top-Point, Skoda- Piotr Mielczarkiewicz, Caro Zielona Góra, Drukarnia
Wielki Format, Feeby.pl , Citypower Teresa
Tkaczuk-Waplak, Marek Cieślak, Sebastian
Niedźwiedź, Tomasz Walczak, Piotr Protasiewicz, Fabryka Pasji, Tadeusz i Kamila
Poźniak, Senator Robert Dowhan, Eva Minge,
PW Biuro serwis sp. C., Rafał Sonik, Sklep
Zoologiczny Matla, Ewelina Bielawska, UniTruck Iveco, Mariusz Foryt, Piotr Bykowski,
Ewa Potocka, Salon Fryzjerski „U Ewy”,
Salon Fryzjerski „Aneta z Przylepu”, Pizzeria
„Fenix”, Beata i Łukasz Olkiewiczowie, Magic
Shine, MaxMar, Odra dla turystów, Rolex,
Zespół Kabanos, Katarzyna Tarnowska, BEST,
Kwiaciarnia u Ani Wardyn, PKO BP, Sklep ABC
inaczej Forucli, Odkrywca Falubaz Travel,
Radosław Kawęcki, Zdzisława Kubicka, PKS
Zielona Góra, Chata Polska, Ineks, Burmistrz
Czerwieńska.
Wystąpili: Formacja Taneczna HIT z Krainy tańca, Formacja Taneczna Nastki, Mini
Nastki z MGOK w Czerwieńsku, Zespół 3+2,
Zespół Sześciopak, Roksana Czerniec, Dorian
Zarzycki Band, Marlena Głosińska, Przedszkolaki z Czerwieńska.
Fotografia: Bartosz Przybylak, Bartłomiej Brychcy, Kasia Nowak, Filip Zielenda, Foto technicy
z Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze: Aleksandra Światła,
Daria Żytyńska, Ola Januszewska, Weronika
Zuza Olejarz, Oliwia Trzcińska.
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25. Finał WOŚP w Nietkowie
Uczniowie i nauczyciele Publicznej
Szkoły Podstawowej w Nietkowie mogą
być dumni z kolejnego, 25. Finału WOŚP.
Od piętnastu lat w Szkole Podstawowej
tworzy się sztab wolontariuszy – uczniów,
nauczycieli i rodziców, którzy przeprowadzają to wielkie przedsięwzięcie, jakim jest
zbiórka pieniędzy na szczytny cel ratowa-

W dniu FINAŁU, oprócz zbiórek
ulicznych przygotowano też integracyjne popołudnie w szkole, które wymaga
ogromu pracy nauczycieli i pracowników szkoły. Od wielu lat w dniu finałów
WOŚP przygotowujemy wiele atrakcji
i przedsięwzięć dla odwiedzających
szkołę mieszkańców, z kiermaszem, ka-

o występy grupy muzycznej z realizowanego szkole projektu języka angielskiego
„English is fun”. Dzieci wyśpiewały znane
i popularne angielskie przeboje świąteczne, dziewczynki z klasy trzeciej stworzyły
też taneczne aranżacje do angielskich hitów świątecznych. Piękne stroje i światła
nadały ton i wykreowały piękną, zimową
atmosferę całego popołudnia.
Podliczenie pieniędzy zebranych
w niedzielę zakończyło ten wspaniały
dzień pełen wrażeń i emocji. Bardzo dziękujemy też wszystkim naszym sponsorom
z Nietkowa, rodzicom za upieczone ciasta
oraz tym, którzy co roku wspierają naszą
Orkiestrę fantami - p. Joanna Rudnicka

nia zdrowia naszych najmłodszych i najstarszych obywateli. Całe przedsięwzięcie
w naszej szkole co roku koordynuje też
p. dyrektor Beata Kłos-Wygas, która
zawsze jest jednocześnie szefem Sztabu.
Nasi uczniowie (25 wolontariuszy) od rana
zbierali pieniądze do puszek na ulicach
Nietkowa i Lasek. Jak mówiły dzieci –
wszyscy wrzucali do puszek „chętnie
i z uśmiechem”. Najwięcej udało się zebrać
Monice Rzeszutek i Sandrze Jadczak
z Lasek – 563,20 zł oraz Basi Stasiuk, która
uzbierała 392,77 zł. ale warto pochwalić
wszystkich za zaangażowanie i chęci
niesienia bezinteresownej pomocy. Warto
pomagać – to wiedzą nasi aktywni wolontariusze 25.Finału w Nietkowie: Monika
Rzeszutek, Sandra Jadczak, Basia Stasiuk, Justynka Wilczak, Ola Kozłowska,
Beata Zaboklicka, Szymon Kołacki, Błażej Ląd, Klaudia Zaboklicka, Wiktoria
Dubowska, Wiktoria Sniegowska, Asia
Lebioda, Julia Rabiej i Julia Górecka,
Oskar Rybicki, Rafał i Kuba Topolscy,
Martyna Kotowska, Mateusz Śliwiński,
Patrycja Drzewiecka, Ola Brzezińska,
Karolina Dubowska. Do puszek w sumie
trafiło w tym roku 2327,26 zł. Wolontariat
to ważne wychowawcze działanie nie tylko
w Programie Wychowawczym szkoły.
Wiele akcji takich jak Góra Grosza, paczka
dla zwierzaczka czy WOŚP potwierdza, że
dzieci chcą pomagać i potrafią się angażować. Dziękujemy.

wiarenką przygotowaną przez rodziców
i tradycyjnym Koncertem noworocznym
dla mieszkańców. Wszyscy uczniowie
i przedszkolaki występują w tym happeningowym koncercie muzycznym dla naszego środowiska, który jest tak naprawdę
swoistym przeglądem szkolnych talentów
,umiejętności i wszelkiej twórczości dziecięcej jaka ma miejsce w szkole. W tym
roku koncert był wzbogacony również

– przewodnicząca Rady Rodziców przy
szkole, radny p. Krzysztof Smorąg oraz
inni mieszkańcy Nietkowa. Nie byłoby
Finału w Nietkowie, gdyby nie zaangażowali się wszyscy bez wyjątku, pracownicy
szkoły, rodzice oraz nauczyciele. Wspólnymi siłami od 15 już lat robimy wielkie
rzeczy i wychodzi Wielkie Granie.
Dziękujemy
Sztab WOŚP w Nietkowie

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Nietkowie grała w tym roku jubileuszowo,
bo już po raz 15. Wiele się działo w naszej szkole w dniu finału, a suma zebrana
też była ogromna, jak na nasze małe środowisko – Nietkowa , Lasek i Borynia.
Razem zebrano – 4422,24 zł
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Pobiliśmy
rekord!!!
Wolontariusze z Gimnazjum kojarzą
nam się z pogodnymi, młodymi ludźmi,
którzy biorą udział w różnorodnych akcjach charytatywnych. Słyszymy o nich
często podczas loterii fantowych, Dnia
Wolontariusza i wielu innych projektach.
Z początkiem roku 2017, a dokładnie
15 stycznia, podczas Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy dali się poznać jako
grupa młodzieży, która może pokonać
rekord. Młodzież z Gimnazjum zebrała
dużą sumę i jest to nasz sukces. Wielu wolontariuszy zbierało datki z pomocą swoich
rodzin, z rodzeństwem czy z rodzicami.
Dlatego też dziękujemy wszystkim rodzicom naszych podopiecznych, którzy nad
nimi przez cały dzień czuwali. Niektórzy

z nich pomagali osobiście w przekazywaniu datków. Pani Czyżyńska przekazała
do naszego Sztabu złotą obrączkę, którą
otrzymała wolontariuszka Marta Czyżyńska od starszego małżeństwa na deptaku
w Zielonej Górze. Miłe, ciepłe gesty tego
mroźnego dnia pokazały jak bardzo ważne jest pomaganie innym. Cieszymy się,
że mogliśmy przyczynić się do słynnego
światełka, które wspiera finansowo tak
wielką liczbę chorych ludzi w Polsce.
Szkolne Koło Wolontariatu

Rozśpiewane Płoty!!!
Kolędy to piękne pieśni, które śpiewamy w okresie Bożego Narodzenia. Są częścią
tradycji świątecznej i większość z nas nie wyobraża sobie przeżywania Świąt Narodzenia Pańskiego bez nich. Pierwsze utwory powstały 200 a nawet 300 lat temu.
Mają różny charakter są skoczne, wesołe a także smutne i wzruszające. Śpiewając
wspólnie kolędy tworzymy prawdziwie rodzinną atmosferę, którą trudno opisać,
dlatego warto uczestniczyć w tego rodzaju spotkaniach i samemu zobaczyć.
Dzieciom i Młodzieży ze Scholi „Zjednoczeni w Duchu” oraz Paniom z „Chórku
Parafialnego” z Płotów udało się w tym roku
dwa razy zebrać mieszkańców na wspólnym
kolędowaniu.
Tradycyjnie 6 stycznia w Święto Trzech
Króli schola wraz z dziećmi zaprezentowała
krótkie Jasełka podczas, których zabrzmiały
dźwięki różnych kolęd. W tym roku do szopki
oprócz aniołków, pastuszków i króli, przybyły
także motylki, Dziewczynka z zapałkami,
Smerfetka i Czerwony Kapturek.
Dzieci wesoło odśpiewały i zagrały na
instrumentach perkusyjnych pastorałki „Gore
gwiazda”, „Bosy Pastuszek” i oczywiście skoczne
„Przybieżeli do Betlejem”. Na koniec wszyscy
razem, trzymając się za ręce odśpiewali piosenkę
wykonywana przez zespół Perfect „Bóg narodzi
się”. Występ się udał, a widzowie dopisali.
Był to kolejny, pełen wrażeń występ po którym artyści wraz z Chórkiem Parafialnym, postanowili jeszcze raz, w ramach integracji zaprosić
mieszkańców na wspólne kolędowanie.
W związku z tym, 29 stycznia w sali
w Płotach, użyczonej nam przez panią Dyrektor
MGOKu Jolantę Matuszkiewicz, odbył się
wieczór kolęd. Mieszkańcy licznie przybyli
i włączyli się do wspólnego śpiewu. Zabrzmiały
utwory zarówno znane jak „Wśród nocnej

ciszy”, „Bóg się rodzi”, czy góralskie „Oj maluśki, maluśki” jak i te mniej znane np.: polska
kolęda „W górę serca i czoła”. Uznaniem cieszył się współczesny utwór „Lulejże mi, lulej”
napisany przez Stanisława Tyma, wykorzystany
w filmie „Miś” S. Barei. Najmłodsze członkinie
chóru, Nadia i Hania, odśpiewały kołysankę
„Lulajże Jezuniu”. W trakcie występu prowadzący przedstawili, także historię niektórych
kolęd. Dowiedzieliśmy się, że najsłynniejsza
kolęda to „Cicha noc”. Została ona przetłumaczona na ponad 300 języków. Napisał ją wikary
ks. Joseph Mohr w kościele w Oberndorfie.
Udział w koncercie oprócz walorów
artystycznych wzbogacił także naszą wiedzę
na temat kolęd.
Po występie wszyscy zostali zaproszeni
na słodki poczęstunek. Czas upłynął w bardzo
miłej atmosferze, na którą miał wpływ piękny
wystrój sali przygotowanej przez panią Irenę
Kamińską. Mieszkańcy chętnie pozostali
i dzielili się wrażeniami, które towarzyszyły
im podczas występów.
To był wspaniały wieczór spędzony
w gronie przyjaciół, znajomych, sąsiadów.
Dziękując za zaangażowanie organizatorów, artystów oraz społeczności Płotów,
czekamy na kolejne muzyczne spotkania.
P. Frączak

Karnawał z dziadkami w tle
20 stycznia, w przededniu Dnia Babci i Dziadka, w oddziale przedszkolnym przy
Szkole Podstawowej w Leśniowie Wielkim odbyła się karnawałowa uroczystość.
Pięknie przebrane dzieci przedstawiły
program artystyczny, na który składały
się: wiersze, piosenki i tańce związane ze
zbliżającym się świętem. Niejednej babci
zakręciła się łezka w oku, kiedy wzruszona
słuchała podziękowań i życzeń swojego
wnuka lub wnuczki. Dziadkowie także z
wielką dumą oklaskiwali swoje wnuczęta.
Po życzeniach przedszkolaki wręczyły
samodzielnie wykonane prezenty. Babcie
otrzymały wydrapane obrazki a dziadkowie
zakładki do książek. Później rozpoczęły
się tańce. Babcie i dziadkowie wspólnie ze
swoimi pociechami pląsali w kółeczkach i
parach. Po wspólnych tańcach rozegrano

konkursy. Dziadkowie na przykład musieli
w określonym czasie skleić jak najdłuższy
łańcuch z papierowych paseczków. Babcie
natomiast nawlekały korale na sznureczki.
Śmiechom i okrzykom nie było końca.
Następnie zaproszono gości na poczęstunek. Przy domowym cieście każdy mógł
podzielić się swoimi wrażeniami, pochwalić
swoim wnukiem i po prostu posiedzieć w miłej atmosferze. Wszystkim gościom i przedszkolakom zabawa bardzo się podobała.
A już tydzień później, 27 stycznia, dzieci
pojechały do Zielonej Góry. Dzięki darowiźnie, otrzymanej od firmy LfC z Czerwieńska, przedszkolaki obejrzały przedstawienie

Babciu, dziadku
kochamy Cię
Pod takim tytułem przedszkolaki
z oddziału przedszkolnego PSP Nietków
nagrodziły swoich najbardziej ukochanych dziadków występami, prezentami
i wielkimi uściskami z okazji „Dnia babci
i dziadka”. Uroczyste spotkanie w przed-

szkolu odbyło się po południu, licznie
zgromadzeni seniorzy nie kryli ogromnego zadowolenia i wzruszenia. Dzieci
przedstawiły piękny muzyczno-teatralny
program zimowy z tanecznym układem,
który ogromnie podobał się publiczności
i zebrał mnóstwo gratulacji. Widać było
wielkie zaangażowanie i serce maluchów
oraz emocje, które opadły dopiero po
występach I rozdaniu zasłużonych upominków. W programie występów oprócz
piosenek i tańców były też życzenia
i podziękowania oraz występ teatralny
specjalnie dla „Dla babci i dziadka”,
w którym wystąpili wszyscy. Rodzice
zadbali o pyszny poczęstunek, a panie
o urocze prezenty. Brawa, pochwały
i bisy, uściski i buziaki – wszystko musiało być, aby to wyjątkowe popołudnie
w naszym przedszkolu było prawdziwym
Dniem Babci i Dziadka.

teatralne. Na scenie kameralnej Teatru
Lubuskiego śledziły losy Gerdy i Kaja,
bohaterów bajki J. Ch. Andersena „Królowa
Śniegu”. Przedstawienie wywarło na dzieciach ogromne wrażenie, chociaż niektóre
trochę się bały Strasznej Królowej.
Raz jeszcze serdecznie dziękujemy panu
Lechosławowi Ciupikowi za wieloletnią
sympatię dla naszych dzieci.
Izabella Nowak
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Się działo…
Właśnie wychodzi od kosmetyczki.
W eleganckich szpilkach wsiada do samochodu. Ostrożnie rusza, ale bez przesady
z tą ostrożnością. Babcia. Współczesna.
Dzisiejsza. Doskonale wpasowana w panujące realia i umiejąca czerpać z tego, co
oferuje świat. Przeciwieństwo babć z zeszłego wieku: nie robi na drutach, nie nosi
chustki na głowie, nie ma zmarszczek, a cellulit pozostaje pod kontrolą. Czy miłość do
wnuków się zmieniła? Zdecydowanie nie!
Babcie kochają tak samo, jak wieki temu.
Miłością bezgraniczną, ale mądrą i dojrzałą.
Miłością, która wreszcie ma czas. Wystarczy
jeden telefon i sprawa opieki nad dziećmi
załatwiona. Za to wszystko trzeba babciom
i dziadkom pięknie podziękować. W każdej
grupie odbyły się stosowne uroczystości.
Wiersze, piosenki i tańce w wykonaniu
przedszkolaków uprzyjemniły styczniowe
popołudnie. Pamiętajmy, że dla naszych
dzieci kontakt z dziadkami jest bardzo
ważny i warto o te relacje dbać. Więzi
z babcią i dziadkiem odgrywają wyjątkowo
pozytywną i niezastąpioną rolę w rozwoju
dziecka.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w naszym przedszkolu był bal karnawałowy.
My dorośli lubimy się bawić. Jest to dla nas
czas relaksu i odskoczni od codziennych
problemów. Podobnie jest z dziećmi. Dla

nich zabawa jest podstawową formą
aktywności. A bal karnawałowy? To
dopiero wydarzenie! Jest o czym
pomyśleć: Księżniczka, Batman,
Kolorowy Motyl, a może Wesoła
Pszczółka? Możliwości jest wiele.
W zaplanowanym dniu przedszkole
mieniło się feerią barw. Wszystkie
przedszkolaki w pełnej gotowości
w oczekiwaniu na tańce i zabawy.
Cóż, w karnawale tradycji musi się
stać zadość. Serdecznie dziękujemy pani
Hannie Paradowskiej za uatrakcyjnienie
dzieciom tego szczególnego dnia.
D. Nowicka

Złoty Jubileusz
W dniu 15 grudnia 2016 roku Państwo
Mieczysława i Tadeusz Stanisławscy,
z Czerwieńska, obchodzili niezwykły jubileusz – 50 rocznicę pożycia małżeńskiego
– zwyczajowo nazwany złotymi godami.
Z tej niezwykłej okazji, Jubilatom,
okolicznościową wizytę złożyli Burmistrz
Czerwieńska – Piotr Iwanus oraz Z-ca
Kierownika USC – Marita Miśta, którzy
wręczyli medale przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz kwiaty
i drobny upominek. Przekazano im życzenia
zdrowia, wszelkiej pomyślności i wielu jeszcze pogodnych, wspólnie przeżytych lat.
Ta uroczystość była okazją do wspomnień. Państwo Stanisławscy z nieskrywanym wzruszeniem, cofnęli się pamięcią do
31 grudnia 1966 roku. Złożyli wtedy przysię-

gę małżeńską, która łączy ich do dzisiaj.
Jubilaci w swoim długim, pracowitym
życiu kierują się mądrością, roztropnością,
umiarkowaniem i miłością. Są autorytetem
dla swoich dzieci, wnuków. Ich szczęśliwe
życie jest przykładem i inspiracją dla młodych pokoleń.
Z-ca Kierownika USC
Marita Miśta

APEL do hodowców drobiu
Szanowni mieszkańcy Gminy Czerwieńsk! W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8 na terenie województwa lubuskiego
oraz apelem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Lekarza Weterynarii proszę o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

• zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich,
• nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
• 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.
Za brak stosowania się do zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków
związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz zasad biosekuracji będą nakładane kary administracyjne!
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną jest także człowiek dlatego
bardzo ważne jest przestrzeganie tych zasad!
Hodowco pamiętaj o zgłoszeniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, burmistrz) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (nagłe padnięcia drobiu, drgawki, skręt szyi, nagły spadek nieśności, miękkie
skorupki jaj, biegunki, duszności, paraliż nóg i skrzydeł).
W myśl § 1 ust. 1 pkt 2 ppkt b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych
z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków nakazuje się zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany
drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
Telefony kontaktowe
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze tel. 68 453-73-28					
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku tel. 68 327 80 41							
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Burmistrz Czerwieńska
/-/ Piotr Iwanus

Projekt na medal
Z ostatniej chwili….. jesteśmy finalistami konkursu
„Inwestujemy u siebie”
Uczniowie klasy IIIb Gimnazjum w Czerwieńsku:
Natalia i Julia Kuśmierskie oraz Jakub Bonczyk pod
opieką Agnieszki Kostrzewy stworzyli projekt inwestycji w innowacje na wybranym lokalnym rynku. Stworzyli
miejsce pracy w istniejącej już firmie. Zadanie konkursowe było złożone - wymagało od uczestników nawiązania współpracy z wybraną firmą lokalną i wspólnego
opracowania pomysłu na inwestycje w innowacje, które
przyczynią się do pozytywnych zmian w społeczności
lokalnej. Uczniowie kręcili spot, który miał zachęcić inwestorów do realizacji ich pomysłów. Projekt pokazywał
fakty dotyczące rynku lokalnego, konkretnej firmy oraz
perspektywy przyszłego zysku, nie tylko finansowego,
ale też rozwoju regionu, społeczności, nowej branży.
Pokazaliśmy nasz region, naszą gminę i pomysł na rozwój rodzimej firmy. Reklamowaliśmy Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Czerwieńsku - naszą szkołę, z którą
się identyfikujemy.
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie 6 lutego ogłosiło listę 6 finałowych zespołów,
a wśród nich jest nasz zespół z Czerwieńska. W marcu
odbędzie się tam gala finałowa i wtedy poznamy zespół,
który zajął I miejsce. Trzymamy kciuki!

A. Kostrzewa

Pokazaliśmy
klasę…
I to już trzeci raz z rzędu w Plebiscycie Gazety Lubuskiej „Pokażcie klasę”
„Trzy lata z rzędu w plebiscycie, trzy razy na
podium, znów nr Jeden - to najkrótsza charakterystyka klasy 3b Gimnazjum w Czerwieńsku. To jedyna
klasa w plebiscycie, która startowała w nim trzy razy
z rzędu i trzy razy stała na podium” - tak o nas pisali
redaktorzy Gazety Lubuskiej w obszernych artykułach
poplebiscytowych. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że
osiągnęliśmy sukces. Wszystko to było możliwe dzięki
naszej determinacji, pracy, ale również ogromnemu
wsparciu rodziców, władz samorządowych oraz mieszkańców Gminy. Za to wsparcie gorąco dziękujemy.
Mamy świadomość, że godnie reprezentowaliśmy
nasze gimnazjum, ale również miasto i gminę. Teraz
możemy cieszyć się nagrodami. „Naprawdę było warto,
bo plebiscyt to rywalizacja, ale również ciężka praca
i zabawa. Pozwoliło to nam jeszcze bardziej się zintegrować i poczuć odpowiedzialność za siebie i zespół”
- tak o konkursie mówią sami uczniowie.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za oddane na
nas głosy!

W czerwieńskim
Gimnazjum działo się…
W grudniu wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na Święta Bożego Narodzenia. Zadbaliśmy o wystrój naszych sal lekcyjnych.
Pierwsze dni grudnia to obchody Światowego Dnia Wolontariusza. W naszym Gimnazjum prężnie działa koło wolontariatu,
dlatego też co roku obchodzimy ten dzień. Zorganizowaliśmy
loterię fantową oraz kawiarenkę słodkości.
Włączyliśmy się również do akcji „Świąteczna paczka”. Obdarowaliśmy wspólnie jedną z potrzebujących rodzin w naszej gminie.
15 grudnia w Sulechowie odbyła się gala podsumowująca Plebiscyt Gazety Lubuskiej „Pokażcie klasę”. Uczniowie klasy IIIb
po raz trzeci wygrali ten konkurs w swojej kategorii wiekowej.
Naprawdę pokazali swoją klasę. Jeszcze nikomu ze startujących
w 7 edycjach tego konkursu to się nie udało. „Trzy lata z rzędu
w plebiscycie. Trzy razy na podium i znów 1” - tak pisali o nas
redaktorzy Gazety Lubuskiej.
22 grudnia w naszej szkole rozległy się dźwięki znanych kolęd.
Zaczął się czas klasowych spotkań wigilijnych. Tradycją naszej
szkoły jest wspólne spotkanie wszystkich uczniów klas trzecich
z pracownikami szkoły, zaproszonymi gośćmi. Tak też stało się
w tym roku. Gościliśmy przedstawicieli Samorządu oraz pracowników Urzędu Gminy. Odwiedził nas św. Mikołaj. Było bardzo
świątecznie. Tę uroczystość przygotowali dla nas rodzice. Bardzo
gorąco im za to dziękujemy.
W nowym już roku - 5 stycznia - uczestniczyliśmy we wspólnym kolędowaniu pod Ratuszem. Tradycję kolędowania stworzyli
uczniowie i nauczyciele SP w Czerwieńsku. My przyjęliśmy zaproszenie, aby wspólnie cieszyć się tradycją kolędowania i złożyć
włodarzom miasta i gminy noworoczne życzenia.
Byliśmy wolontariuszami WOŚP-u. W naszym Gimnazjum
graliśmy razem z orkiestrą, kwestowaliśmy w mieście. Udało się
uzbierać rekordową kwotę 43 tys. zł. Jesteśmy bardzo dumni z naszych wolontariuszy.
Jak co roku w czerwieńskim Gimnazjum odbył się Rejonowy
Konkurs Języka Niemieckiego. Gościliśmy młodzież z wielu szkół.
To dla naszej szkoły duże wyróżnienie i jednocześnie promocja
naszej gminy.
Przed feriami na szkolnym korytarzu zrobiło się niebiesko. Realizowaliśmy VIII już Dzień Niebieski pod patronatem burmistrza
Czerwieńska pana Piotra Iwanusa. Hasło tegorocznego projektu:
„Stop dopalaczom”. Nasze działania wpisują się w programy profilaktyczne zalecane przez Kuratorium Oświaty oraz MEN.
Zespół Promocji -A. Kostrzewa

Samorząd Uczniowski ma głos

Grudzień - ostatni miesiąc roku - Samorząd Uczniowski zorganizował dwie akcje: „Góra grosza” oraz konkurs na świąteczny
wystrój sal lekcyjnych. Konkurs na dekorację wygrali uczniowie
klasy IIIa, drugie miejsce zajęli uczniowie klasy IIIc, a trzecie Ib.
Gratulujemy zwycięzcom! Przewodniczący Szkolnego Samorządu
oraz Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta - w jednej osobie
- Jakub Bonczyk złożył w imieniu społeczności szkolnej serdeczne
życzenia wszystkim uczniom, gościom oraz pracownikom szkoły
podczas naszej wspólnej szkolnej Wigilii.
Opiekun samorządu – A. Gruszczyński

Agnieszka Kostrzewa
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Na liceum patrz!
Reporterskim okiem ucznia o Liceum Ogólnokształcącym im. gen. S. Roweckiego
„Grota” w Czerwieńsku
Nie każda szkoła taka sama...
Pierwszy września. Od wielu lat to właśnie w tym dniu rekruci przekraczają próg
szkoły, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży.
- Jestem zadowolona z rozwoju swojej
edukacji - mówi jedna z uczennic drugiego
roku.
- Nigdy mi się tu nie nudziło - dopowiada
jej koleżanka.
Na pierwszy rzut oka to liceum niczym
nieróżniące się od innych. Poniedziałek,
wtorek, środa, czwartek, piątek. Matematyka,
polski, angielski... Jak w każdej innej szkole.
Dlaczego więc uczniowie tak bardzo chcą
tu przyjść?
Wychodząc naprzeciw ogromnemu
zainteresowaniu młodzieży obronnością
kraju i fascynacji nowymi strukturami wojskowymi, Rada Powiatu Zielonogórskiego
podjęła decyzję o powołaniu z dniem 01
września 2000 r. klasy o profilu - Przysposobienie Wojskowe. Nauka w tzw. klasie
wojskowej stwarza znakomite warunki
przygotowania zawodowego przyszłych
absolwentów i jednocześnie kandydatów
do wyższych szkół dla służb mundurowych.
Jednak to nie koniec rozwoju naszej szkoły.
Ze względu na duże zainteresowanie młodzieży służbą mundurową, w roku 2006
szkoła zwiększyła ilość przysposobienia
obronnego oraz wychowania fizycznego.
Duży sukces odniosły również profil policyjny i strażacki.
Dlaczego Czerwieńsk?
Swoją przygodę w tej placówce rozpoczęłam 1 września 2015 r. Żałuję? Nie. Już
na samym początku byłam zachwycona. Do
wyboru miałam trzy klasy mundurowe. Profil
policyjny, strażacki, wojskowy. Ponieważ od
dziecka marzyłam, aby zostać policjantką,
zdecydowałam się iść w tym kierunku. To
właśnie jeden z głównych czynników przyczyniający się do tak wysokiego poziomu tej
szkoły. Młodzi ludzie mają marzenia, w których widzą siebie w pracy mundurowej, a ta
szkoła dąży do ich zrealizowania.
Rozpoczęcie roku nie przypominało zwykłego rozpoczęcia. Nie zaczęło się od apelu,
krótkiej przemowy dyrektora czy wizyty
w kościele. Liceum w Czerwieńsku to coś
więcej. Przywitano nas staniem na baczność,
odśpiewaniem hymnu oraz poważną wypowiedzią dyrektora, który nadał uczniom stopnie kadeta. Od młodszego kadeta po kadeta
sierżanta. Mój zachwyt tą szkołą nie ustał od
pierwszego dnia.
Ważną rolę w życiu każdej szkoły pełnią
również nauczyciele. To od nich zależy, jak
uczniowie podchodzą do danej lekcji i czy
chętnie odrabiają prace domowe. Wszędzie
musi znaleźć się nauczyciel, za którym nikt
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nie przepada. Najczęściej są to nauczyciele
języka polskiego oraz matematyki. Dwa
najbardziej wymagające przedmioty. Cóż
się dziwić... Z tego zdaje się maturę. Czy
u nas jest taki problem? NIE! Niezależnie
od charakteru ucznia jak i nauczyciela
każdy z każdym żyje w zgodzie. Nie ma
kłótni, niepotrzebnych konfliktów. Nie ma
ulubieńców i pupilów. Zamiast tego są dyscyplina i wzajemny szacunek. Szanując inną
osobę, od niej dostajesz w zamian to samo.
Tak jest i było w liceum w Czerwieńsku.
Jednakże to nie jest dewiza naszej szkoły.
BÓG, HONOR, NAUKA, OJCZYZNA. Te
cztery słowa zapadają w pamięci każdego
młodego człowieka, składającego papiery
do tego liceum.
- Najfajniejsze są zajęcia w terenie! mówi uczeń trzeciej klasy, który w tym roku
będzie zdawać maturę. Co racja to racja.
Mimo podstawowych lekcji, rozszerzeń oraz
języków, każdy profil ma zajęcia dotyczące
swojego przysposobienia...
Mundurówka oczami kadetów
Klasa wojskowa jest jedną z najbardziej
dostrzegalnych klas w naszej mundurówce.
Kadeci mają stały cykl zajęć i szkoleń. Korzystają w tym celu z jednostki wojskowej, która
dysponuje dobrym sprzętem oraz miejscem
do rozwoju zainteresowań każdego ucznia.
Dzięki temu m.in. doskonalą umiejętności
w posługiwaniu się sprzętem wojskowym
a także rozwijają sprawność fizyczną. Ponadto przystępują do zajęć z maskowania
twarzy, szkoleń specjalistycznych – strzelanie
na celność i skupienie, nauki rozkładania
i składania broni, szkoleń z odzieżą przeciwchemiczną, testów sprawnościowych
pola walki, strzelania w postawie klęczącej,
treningu walki wręcz w terenie oraz treningu
samoobrony.
Klasa policyjna również cieszy się
ogromnym zainteresowaniem. Kadeci naszej
szkoły zapoznają się z prawem karnym, z bliska poznają pracę dzielnicowego, nie jest im
również obca praca detektywa. Mają okazję
uczestniczyć w spotkaniach z policjantami na
komisariacie czy w areszcie. Trenują, grając
w paintball, przechodzą testy sprawnościowe,
które najczęściej są na czas, wspierają różne
akcje charytatywne, oddają krew. Doskonale
także zapoznają się ze sprzętem i wyposażeniem policyjnym.
Kadeci klas strażackich ćwiczą na
wodzie, pod wodą, na powierzchni. Mają
zajęcia z płetwo-nurkowania, w komorze
dymowej oraz w plenerze. Młodzi strażacy
w trakcie nauki poznają m.in. różnego rodzaju
wozy strażackie i ich wyposażenie. Ponadto
regularnie szkolą się na terenie Jednostek
Ratowniczo-Gaśniczych oraz przeprowadzają
kontrolowane i zaplanowane ewakuacje. Do-

skonałą umiejętności udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. Uczestniczą jako
pozoranci w ćwiczeniach funkcjonariuszy
PSP.

Jesteśmy zauważalni
- mówią o nas w mediach

Na liceum patrz! Mała szkoła wyglądem
a jakże wielka sercem i duchem. Nie tylko
młodzież zawiesiła oko na naszej szkole, ale
również zainteresowały się nami media, takie
jak Gazeta Lubuska czy telewizja. Wielokrotnie przeprowadzano wywiad z dyrektorem
szkoły, który z dumą wypowiadał się na
temat naszej placówki. Uczniowie również
mieli okazję poczuć się jak gwiazdy i stanąć
przed kamerami. Reportaż o naszej szkole
przeprowadziła między innymi telewizja
RTV Lubuska, która zafascynowana była
sposobem, w jakim uczniowie podchodzą do
nauki oraz tym, jak przygotowywani są do
wejścia w stan dorosłości. Pojawiliśmy się
również w artykułach w Gazecie Lubuskiej.
Przedstawiani byliśmy w samych superlatywach, a najczęściej zadawane pytania to:
- Jak wygląda tydzień ucznia w Waszej
szkole?
Taki tydzień raz bywa męczący, raz
przyjazny, raz mniej. Bywają również takie
dni, gdy uśmiech nie schodzi nam z twarzy.
Chociaż mamy przez dłuższy czas ręce pełne
roboty, to dajemy radę.
Obóz przetrwania
Kadeci różnie nazywają podsumowanie
roku szkolnego, którym jest, jak sama nazwa
mówi, obóz. Dla jednych niezła zabawa, dla
drugich szkoła życia. Pięciodniowy wyjazd
w góry, nad morze bądź w inne miejsce, które
znajduje się daleko od domu. Brak rodziców,
telewizji. Brak McDonald's, KFC, kina. Brak
Internetu. Jak młodzież może przetrwać bez
Internetu? Otóż - może. A dokładniej to musi.
Kadeci naszej szkoły muszą przynajmniej raz
w roku uporać się z czymś takim. W połowie
czerwca kilkudziesięciu uczniów opuszcza
rodzinne strony, aby przeżyć niesamowitą
przygodę w swoim życiu. Pięć najbardziej
emocjonujących dni w całym roku szkolnym.
Najlepsza zabawa. Najgorszy wycisk i niezapomniane wspomnienia. Wspinaczka po skałach pod wzrokiem najlepszych instruktorów,
gra w paintball, w której liczy się dobra strategia, nocne patrole czy dywersje, pierwsza
pomoc, ucieczka z rąk wroga, nocne zajęcia,
budowanie obozowisk i wiele, wiele innych
zajęć. Podczas takiego obozu zdobywamy
nowe umiejętności i doskonalimy te, które
nabyliśmy na zajęciach w ciągu dziesięciu
miesięcy nauki.
- Na obozie byłam co roku. Dali nam
niezły wycisk, ale przede wszystkim była
super zabawa. Szkoda, że w trzeciej klasie
nie mogę pojechać z innymi kadetami. Chcę
się przygotować do matury. Mimo tego mam
nadzieję, że przeżyją to co ja. Warto – wspomina Kasia, uczennica trzeciej klasy o profilu
policyjnym.
Kamila Rażniewska

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

NASZA SZKOŁA – JAKA JEST NAPRAWDĘ?
Kolejny semestr za nami. Dwutygodniowy wypoczynek poprzedziła ciężka praca
całej społeczności szkolnej. Czas ferii płynie powoli, „nic nierobienie" skłania
do refleksji. Dlaczego ciesząc się błogim lenistwem zimowego odpoczynku nasze
myśli natrętnie powracają do szkoły? Co kryje jedno z najczęściej używanych
i chyba najbardziej oczywiste ze wszystkich słów: SZKOŁA. Truizmem byłoby
mówić, że jest to miejsce zdobywania wykształcenia. Dziś definicja tej instytucji
znacznie się poszerza.
W dobie mediów społecznościowych i smartfonów, kontakt
z drugim człowiekiem, pozornie
łatwiejszy, na wyciągnięcie ręki
– na kliknięcie klawisza, tak naprawdę staje się reglamentowany,
coraz rzadszy, sporadyczny. Dziś
już rzadkością stają się wspólne
zabawy na górkach, w szałasach,
na podwórkowych drabinkach…
Gdzie, zatem młody człowiek ma
zdobyć doświadczenie w kontaktach społecznych, gdzie może zawiązać przyjaźnie, nauczyć się rozwiązywać konflikty,
gdzie odnajdzie wzorce norm i zachowań?
Takim miejscem w dzisiejszych czasach jest
szkoła. Paradoksalnie mniej istotna jest tu
lekcja, znacznie ważniejsze stają się zajęcia
pozalekcyjne, wycieczki, imprezy integracyjne
czy tematyczne przerwy. Tu wirtualna rzeczywistość jeszcze nie zawładnęła wszystkimi,
tu kolokwialnie mówiąc „dla każdego coś
dobrego’’. I nie są to słowa rzucane na wiatr,
a ich potwierdzeniem stały się podsumowania
semestralne. I tak obok wsparcia uczniów
w zakresie edukacji (najbardziej kojarzonego
ze szkolną rzeczywistością) oferujemy pomoc
w kształtowaniu umiejętności prospołecznych.
Na zajęciach TZA (trening zastępowania
agresji) spotykają się uczniowie nieradzących
sobie z emocjami – zarówno nadpobudliwi, jak
i zahamowani. Wielokrotnie powtarzane wzorce zachowań stają się zautomatyzowane i wykorzystane w trudnych dla dziecka chwilach.
Podobnie działają tzw. „tematyczne przerwy”.
Niepostrzeżenie podczas dyskretnie kierowanych zabaw, uczniowie kształtują właściwe
nawyki. Krótkie komunikaty, hasła, ulotki
odbierane są pozytywnie w sprzyjających
dla dziecka momentach. Wpływają zarówno
na czynnie biorących udział w różnorodnych
działaniach, jak i na tych, którzy są biernymi
obserwatorami. W minionym semestrze zorganizowaliśmy już cykl przerw poświęconych
integracji, tolerancji, życzliwości, bezpieczeństwu oraz patriotyzmowi. Kolejne działania
ruszą już w marcu.
Doskonały sposób na kształtowanie postaw proekologicznych znalazły opiekunki
ZIELONEGO PATROLU. Uczestnicy stają się
„strażnikami i obrońcami” tego, co nas otacza.
Niepostrzeżenie identyfikują się z przyrodą,
stają się wyczuleni na wszelkie niepożądane
działania, co więcej wiedzą jak zaradzić złu. Fotografując sterty nielegalnych śmietnisk – sami
nie śmiecą, wyszukując dymiących kominów
– sami kontrolują, co rodzice, czy dziadkowie

wrzucają do pieca, rozwieszając karmniki sami
dbają o dokarmianie zwierząt. Tak ukształtowane nawyki pozostaną u nich na długo.
„Kuźnią pomysłów” urozmaicającą
szkolną rzeczywistość jest PARLAMENT
UCZNIOWSKI. Od wielu już lat z powagą
podchodzimy zarówno do wyborów, jak
i samej działalności samorządu. Poczucie
praworządności i szkolnej demokracji widać
na każdym kroku. Nasi uczniowie już od najmłodszych lat kreują szkolne życie. Wiedzą,
że do swoich pomysłów muszą dołożyć starań
o ich realizację. Współtworząc różnorodne
dokumenty, kontrakty, zasady, normy – muszą
się do nich stosować. Opiekunowie dyskretnie
wspierają uczniów i udaje się – jesteśmy dumni z naszego samorządu uczniowskiego.
Będąc szkołą noszącą zacne imię Janusza
Korczaka wielką wagę przykładamy do kształtowania wrażliwości na drugiego człowieka.
W tym zakresie działamy wielotorowo, wg
sprawdzającego się od wielu lat planu. Rozpoczynamy od diagnozy i monitorowania potrzeb
i sytuacji socjalno-bytowej rodzin uczniów.
Nasza szkoła funkcjonuje w niewielkim środowisku, dlatego jest nam łatwiej. Wieloletnie
doświadczenia w procesie uwrażliwiania na potrzeby innych spowodowały, iż postanowiliśmy
zintegrować działania wszystkich organizacji
mających na celu szeroko rozumianą pomoc
i wspieranie. Swoje plany i działania zjednoczyły: SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA,
PCK, UNESCO I UNICEF.
Szkolne organizacje skupiają członków
stałych (wolontariuszy) – pracujących przez
cały rok oraz członków doraźnych, którzy
identyfikują się z wybraną akcją. Organizowane są spotkania robocze mające na celu

zaplanowanie, omówienie lub podsumowanie
pracy, zaś sam czas i miejsce pracy wolontariuszy dostosowywany jest do potrzeb
konkretnej akcji. Działaniem obejmujemy
głównie uczniów naszej szkoły, ich rodziny,
często udzielamy się też na rzecz środowiska
lokalnego, a czasami dalszego.
Każdego roku nasz SZKOLNY KLUB
WOLONTARIUSZA przyjmuje nowych
członków. Mając wiele obowiązków młodzi
wolontariusze zawsze znajdą czas na to, aby
pochylić się nad problemem potrzebujących
wsparcia. Bierzemy udział we wszelkich ogólnopolskich akcjach charytatywnych.
Wolontariusze bez trudu zapełniali
słoiki w akcji GÓRA GROSZA.
Wspólnie z Jurkiem Owsiakiem
24 osobowa grupa ruszyła z puszkami WOŚP-u, które stawały
się z każdą chwilą cięższe. Ci,
którzy są jeszcze za mali zbierali
pieniążki sprzedając ciasto, czy
organizując dyskoteki. I choć
zebrana kwota 14 820,74 zł może
być dla nas powodem do dumy,
to jednak najcenniejsze jest to, że potrafiliśmy
bezinteresownie działać. Staramy się też być
czujnymi i dyskretnie pomóc tym, którzy znaleźli
się w trudnej sytuacji. Pomagaliśmy naszym
koleżankom i kolegom, których życie w jednym
momencie doświadczyło okrutnie. Współpracując z Caritasem i Chatą Polską obdarowywaliśmy
paczkami rodziny będące w potrzebie. Koordynowaliśmy przekazywanie odzieży, mebli,
czy węgla. Wspólnie z KORCZAKOWCAMI
z kręgu zielonogórskiego, co roku spełniamy
świąteczne marzenia jednej z rodzin naszych
uczniów. Tradycja stało się także uczestnictwo
wolontariuszy w wielkim dziele przygotowania
WIGILII DLA SENIORÓW z naszej gminy.
Nigdy nie zawiedliśmy się – zarówno dzieci jak
i rodzice z otwartym sercem realizują pomysły,
które powstają na spotkaniach koła. Mamy
również zaprzyjaźnionych sponsorów o wielkim
sercu, którzy są fundatorami stypendiów dla
uczniów. Wierzymy, że dobro wraca i cieszymy
się, że wszystkie akcje spotykają się z tak ciepłym przyjęciem przez wszystkich członków
naszej społeczności. Jak widać pomaganie
i wspieranie „jest u nas w modzie” i pragniemy,
aby ta moda była ponadczasowa.
Nie sposób w jednym artykule opisać całej
„rzeczywistości pozalekcyjnej”, ale warto podkreślić, iż to właśnie ona działa jak magnes.
To ona powoduje, że po feriach dzieciaki
z radością powracają do szkolnych murów.
Podświadomie wiedzą, że w tych murach
znajdą coś znacznie cenniejszego niż wiedza
z różnych dziedzin. Jako kadra wierzymy, że
nasi absolwenci wyniosą z sobą wiele cennych
norm i zasad, które staną się drogowskazem
w dorosłym życiu.
Beata Kaszewska

Parafialne Koło Żywego Różańca składa serdeczne podziękowanie
pani Jolancie Matuszkiewicz,
dyrektor MGOK-u w Czerwieńsku,
za udostępnienie sali na spotkanie opłatkowe naszej Wspólnoty Różańcowej.
nr 295 • 02.2017

U NAS

11

Dzień Niebieski - stop dopalaczom
To już VIII edycja projektu Dzień Niebieski, któremu patronuje burmistrz Czerwieńska pan Piotr Iwanus. W tym roku postanowiliśmy porozmawiać o zagrożeniu, jakie stanowią dla młodych ludzi dopalacze. Stąd hasło: „Stop dopalaczom”. 27
stycznia w Gimnazjum w Czerwieńsku zagościł kolor niebieski, a młodzież mogła obejrzeć spektakl pt. „Inna strona życia”
w wykonaniu aktorów z Teatru Profilaktycznego z Krakowa. Po przestawieniu rozpoczęły się warsztaty dla uczniów klas
I i II prowadzone przez specjalistów: aktorów z Krakowa oraz panią psycholog Martę Lubieniecką-Witkowską oraz panią
pedagog Marzenę Marcinkiewicz - pracowników Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej w Zielonej Górze.
Natomiast uczniowie klas trzecich
wzięli udział w debacie prowadzonej przez
policjantów: podinspektor Wiolettę Sokołowską i aspiranta Waldemara Towpika,
terapeutę z LOPiTu pana Ernesta Staniaka oraz psycholog z PCPR panią Agnieszkę Bartkowicz. Naszymi gośćmi byli pan
burmistrz Piotr Iwanus, przewodniczący
Rady Miejskiej pan Leszek Jędras, radna
powiatu pani Beata Zawada oraz radni
gminy pan Wojciech Zawada, pani Ewa
Wójtowicz. Ważnymi gośćmi byli również
pani dyrektor biblioteki pani Bożena Tietz
oraz przewodnicząca Gminnej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pani Barbara Marczenia. Nie
można nie wspomnieć o przedstawicielu
Rady Rodziców - pani Joannie Conio.

Działania projektu połączyły dzieci
i młodzież ze wszystkich typów szkół w naszym mieście. Uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w konkursie plastycznym
na MEM ANTYNARKOTYKOWY.
Bardzo ciekawą pracę przygotował Bartek
Kupiec z klasy IV SP w Czerwieńsku i zajął
1 miejsce, natomiast wyróżnienia otrzymały
Aleksandra Kokowicz i Martyna Cieślik.

Licealiści wraz z panią pedagog Marleną
Drupką uczestniczyli w debacie. Wszystkie programy profilaktyczne mają na celu
informowanie o zagrożeniu, wspieranie
w dobrych wyborach, uczenie asertywności. Takie cele przyświecały nam i w tym
roku. Zaproszeni goście mówili o różnych
aspektach uzależnień, o konsekwencjach
zdrowotnych i prawnych. Im więcej informacji, tym większa nasza świadomość.
Mam nadzieję, że każdy młody człowiek,
który zdecydowanie powie: „Nie”, to będzie nasz wychowawczy sukces. Wspólne
wzmagania zakończyliśmy wypuszczeniem
błękitnych balonów w niebo na znak naszego protestu przeciwko dopalaczom.
Agnieszka Kostrzewa
- koordynator projektu

Kartki z historii
Wypadki zbrojne w Czerwieńsku w 1946 roku
Mieszkańcy powojennego Czerwieńska obawiali się powrotu niedawnych gospodarzy, tj. ludności niemieckiej, a także
rządów zależnych od Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, polskich
władz komunistycznych. Tym bardziej,
że wśród jej przedstawicieli dochodziło
do gwałtownych konfliktów na tle osobistym. Przykładowo, z funkcji referenta
zielonogórskich organów bezpieczeństwa
usunięto z przyczyn dyscyplinarnych Tadeusza Orłowskiego. Następnie człowiek
ten został osadzony w areszcie w Poznaniu, z którego w marcu 1946 r. udało mu
się zbiec do Czerwieńska wraz z byłym
funkcjonariuszem aparatu przemocy
Edwardem Lisieckim. Tam przekonał on
go do zastrzelenia w nocy z 31 marca na 1
kwietnia swojego następcy na stanowisku
referenta gminy Czerwieńsk – Józefa Cichego. Urodził się on 23 stycznia 1903 r.
w miejscowości Lis jako syn Franciszki
i Józefa Cichego rzemieślnika z powiatu
kaliskiego. Należał do Komunistycznej
Partii Polski. W czasie II wojny światowej
pracował w okupowanym kraju jako robotnik w Kaliszu. W powojennym okresie organizował struktury Polskiej Partii Robotniczej w powiecie Ostrów Wielkopolski,
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gdzie objął stanowisko I sekretarza powiatowych ogniw partii komunistycznej. Był
absolwentem Centralnej Szkoły Partyjnej
w Łodzi. W styczniu 1946 r. na własne życzenie zasilił szeregi Powiatowego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w Zielonej
Górze, gdzie początkowo pracował na
etacie klucznika. Kulisy jego zastrzelenia
po latach przedstawił były funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa w Zielonej
Górze Józef Doliński: „Zamordowany
został na posterunku, na ganku budynku, położonym przy ul. Zielonogórskiej
w Czerwieńsku, w którym w owym czasie
mieściła się siedziba referenta gminnego.
Morderca strzelił do niego z karabinu zza
pobliskiego drzewa, gdy Cichy znalazł
się na oświetlonych schodach budynku.
O zamordowaniu Cichego dowiedziałem
się najpierw z meldunku telefonicznego,
nadanego przez Posterunek Milicji Obywatelskiej w Czerwieńsku, w tym czasie
bowiem pełniłem służbę wartowniczą
w budynku PUBP w Zielonej Górze, następnie zaś wraz z grupą funkcjonariuszy
udałem się do Czerwieńska, na miejsce
wypadku. Cichy leżał martwy na schodach
swej siedziby, które obficie zbroczyła
krew. Kula karabinowa przeszyła portfel

z dokumentami, przedziurawiła ukośnie
serce i prawe płuco, przeszywając ciało
na wylot na wysokości serca. Po zabraniu
zwłok, zostałem na miejscu wyznaczony
na następcę Cichego na tym posterunku”. Ukazane wydarzenia miały podłoże
personalnych animozji, które doprowadziły do krwawego finału między ich
uczestnikami. Niestety w związku z nimi
aresztowano szereg przypadkowych ludzi,
w tym sołtysa wsi Laski Stanisława Bednarczyka, żonę byłego komendanta MO
w Czerwieńsku Izabelę Mazurkiewicz,
dzierżawcę młyna inż. Jana Uklaińskiego,
a także dwie uczennice. Znamienne, że
początkowo nie ujęto inspiratora zabójstwa
Orłowskiego. Sprawca tego czynu Lisiecki
został skazany na karę śmierci, którą w obliczu odrzucenia jego prośby o złagodzenie
zasądzonego wyroku przez prezydenta
Krajowej Rady Narodowej Bolesława
Bieruta, wykonano przez rozstrzelanie 20
sierpnia 1946 r. w więzieniu zielonogórskim. Pozbawiony życia Cichy osierocił
żonę i dwie córki. Został pochowany na
nieistniejącym obecnie cmentarzu przy
ulicy Wazów w Zielonej Górze.
Nie wszyscy z mieszkańców chcieli
żyć w ubezwłasnowolnionym przez komu-

nistów państwie. Z tej przyczyny
wykonano wyrok śmierci przez
doszło do lokalnych wypadków
rozstrzelanie na Stanisławie Luo charakterze zbrojnym wymiebiczu Wróblewskim, uważanym
rzonych w osoby odpowiedzialne
początkowo w czasie śledztwa
za zaistniały stan w Czerwieńsku,
prowadzonego przez organa bezmiędzy innymi sekretarza gminpieczeństwa za założyciela przylenych ogniw PPR. Otrzymał on miapowskiej organizacji. Niesłusznie
nowicie pisemny wyrok śmierci,
prawdopodobnie obarczono go też
który nieskutecznie starano się wyodpowiedzialnością za pozbawienie
konać na drodze między Przylepem
życia Dziubka. Adwokat Frana Czerwieńskiem. Pomysłodawca
ciszek Dudek mający styczność
tego przedsięwzięcia o nazwisku
z tym skazańcem, po latach w rozKowalski został ujęty i skazany
mowie z Józefem Bratko pokusił
początkowo na dożywocie. W nasię o dosadną refleksję na ten temat
Pogrzeb Kazimierza Dziubka (fotografia z zasobów
stępstwie złagodzenia kary opuścił
„Powiem tylko, że wtedy te sądy,
Archiwum Państwowego w Zielonej Górze)
więzienie jesienią w roku 1956.
były jedną straszną gnojownią. Pan
Natomiast 27 grudnia 1946 r., jak zielonogórskich organów bezpieczeń- sobie tego nigdy nie wyobrazi. Tego nie
to ujął jeden ze świadków – Kazimierz stwa, bił zatrzymanego Rościsława Ko- da się opowiedzieć i opisać. To była masa
Dziubek mieszkaniec wsi Łężyca, czło- twickiego pałką, którą stanowiły cienkie skurwysynów i tyle”.
nek partii komunistycznej, a zarazem stalowe druty obszyte skórą. Ostatecznie
urzędujący w gminie Czerwieńsk „[…] skład orzekający w tej sprawie skazał
Artykuł powstał dzięki sugestii Izabelli
wójt też dostał kulę”. Możliwe, że sam Rościsława Kotwickiego, Aleksandra Krawętkowskiej oraz w oparciu o dokusię do tego przyczynił, ponieważ będąc Krupińskiego vel Aleksandra Wojcie- mentację źródłową dostępną w zbiorach
pod wpływem alkoholu, strzelał w powie- chowskiego i Stanisława Dydaka na karę Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
trze. Usiłowano nieskutecznie tę osobę śmierci, utratę publicznych oraz obywa- w Poznaniu i Archiwum Państwowego
uspokoić. W wyniku szarpaniny i użycia telskich praw honorowych na zawsze. w Zielonej Górze, a także następujących
broni doszło do jej śmierci. Kilka godzin W następstwie amnestii z 22 lutego 1947 publikacji: B. Biegalski, Organizacje
po tym wydarzeniu jeden z jego uczestni- r. zmieniono im karę na 15 lat więzienia. podziemne na Środkowym Nadodrzu
ków Władysław Kotwicki zgłosił się do Spośród sześciu kolejnych oskarżonych w latach 1945-1956, Zielona Góra 1999; J.
siedziby organów bezpieczeństwa w Zie- trzech skazano na więzienie (Józefa Bratko, Dlaczego zginąłeś, prokuratorze?,
lonej Górze, gdzie nie tylko powiadomił Gawrona, Kazimierza Krupińskiego, Kraków 1998; T. Dzwonkowski, Powiat
o zaistniałym fakcie, ale również już jako Wiktora Kotwickiego), uniewinniono zielonogórski w latach 1945-1948. Zarys
aresztowany złożył stosowne zeznania. zaś dwóch z nich (Adama Stefaniaka dziejów politycznych, Warszawa 1997; M.
Na ich postawie ustalono, że w Nadle- i Józefa Steckiewicza), a także w związ- Jazownik, L. Jazownik, K. Wołczyński,
śnictwie w Przylepie istniała organizacja ku z amnestią umorzono postępowanie Z Gniłowód do Łężycy, Zielona Góra 2013;
zbrojna o nazwie Armia Krajowa Grupa przeciwko Władysławowi Kotwickiemu, Z. Szydłowski, Temat na większy reportaż,
3-A Dywizjon Wykonywania Wyroków, który w świetle wspomnień Marii i Fe- [w:] Dni następne. Reportaże o Ziemi
której przypisano zamiar fizycznej liksa Mystków mógł być tym, który zabił Lubuskiej, red. J. Kołodziej, J. Koniusz,
likwidacji polskich działaczy komuni- miejscowego reprezentanta partii.
Zielona Góra 1975.
Z kolei 31 czerwca 1947 r. w więziestycznych. W czasie śledztwa między
innymi przedstawiciel kierownictwa niu przy ulicy Montelupich w Krakowie
Daniel Koteluk

Posiedzenia Rady Miejskiej w Czerwieńsku w grudniu 2016 roku
7 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Głównymi tematami posiedzenia było przygotowanie sprawozdania z prac Komisji za rok 2016 oraz opracowanie
planu pracy Komisji na rok 2017.
12 grudnia obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska. Tematem głównym
posiedzenia był budżet gminy na przyszły
rok. Radni szczegółowo przeanalizowali
zaplanowane projekty i wydatki inwestycyjne gminy w 2017 roku i po wysłuchaniu
odpowiedzi na zadane pytania jednomyślnie wydali opinię pozytywną. Pozytywne
opinie uzyskały też wszystkie przedłożone
projekty uchwał. W toku posiedzenia
opracowano projekt planu pracy komisji
na kolejny rok, a w sprawach bieżących
– w obecności Prezesa Zarządu spółki POMAK – rozpatrywano stan realizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji

Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń
Kanalizacyjnych na lata 2014-2018. Uwagi i wnioski dotyczące tego dokumentu,
wraz z sugestią jego aktualizacji, zostały
ujęte w protokole komisji.
14 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej i Porządku
Publicznego. Głównym tematem, którym
zajęli się Radni było wypracowanie opinii
dotyczącej projektu uchwały budżetowej
na rok 2017. W obecności Skarbnik Gminy
oraz Przewodniczącego Komisji Budżetu
i Finansów omówiono projekt budżetu ze
szczególnym naciskiem na sprawy związane z oświatą i planowanymi remontami
w placówkach oświatowych. Ponadto sku-

piono się na dowozie i dożywaniu dzieci
w szkołach oraz doskonaleniu nauczycieli.
Po zaopiniowaniu projektów uchwał oraz
opracowaniu planu pracy Komisji na rok
2017 posiedzenie zostało zakończone.
16 grudnia odbyło się posiedzenia
Komisji Budżetu i Finansów. Podczas omawiania projektu uchwały budżetowej na rok
2017 Radni poruszali zagadnienia związane
z Programem 500+, promocją Gminy oraz
spłatą długu w przyszłym roku. Po zaopiniowaniu uchwały budżetowej oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej Radni opracowali
plan pracy Komisji na 2017 rok. Kolejny
punkt porządku obrad dotyczył informacja
o udzielonej pomocy de minimis za rok 2016.
Korzystając z obecności Burmistrza Radni
pytali o pomysły na promowanie Gminy oraz
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych.
dokończenie na str. 14
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dokończenie ze str. 13
28 grudnia odbyła się XXIII sesja Rady
Miejskiej w Czerwieńsku. Po zmianie porządku obrad zebrani wysłuchali informacji z działalności Burmistrza Czerwieńska
w okresie międzysesyjnym, a Radni zgłosili swoje interpelacje. Najważniejszym
punktem obrad było uchwalenie budżetu
Gminy Czerwieńsk na rok 2017. Projekt
uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy,
następnie Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej przedstawił opinie Regionalnej
Izby Obrachunkowej dotyczące projektu
budżetu oraz możliwości sfinansowania
ustalonego deficytu. Opinie do uchwały
budżetowej, wypracowane na listopadowych i grudniowych posiedzeniach
Komisji, przedstawili również Przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej.
Wszystkie przedstawione opinie były
pozytywne. Uchwała budżetowa została

jednomyślnie przyjęta przez Radę Miejską
w Czerwieńsku. Jest to rekordowy budżet
naszej Gminy, opiewa na ponad 44 miliony
złotych. W przyszłym roku kontynuowane
będą: budowa sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Czerwieńsku oraz
remont ulicy Zielonogórskiej (bloki).
Rozpocznie się budowa domu przedpogrzebowego w Nietkowie i Nietkowicach,
termomodernizacja 11 obiektów użyteczności publicznej, zaplanowano też środki
finansowe na rozbudowę ścieżek rowerowych w naszej gminie (połączone zostaną
Płoty z Czerwieńskiem oraz Czerwieńsk
z Nietkowem). Kontynuowane będą prace
związane z zagospodarowaniem terenów
rekreacyjnych w naszym Mieście oraz
całej Gminie. Również jednomyślnie, po
przedstawieniu projektu uchwały przez
Skarbnik Gminy oraz opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej, została przyjęta

uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz
z prognozą kwoty długi i spłat zobowiązań
na lata 2017-2023. Pozostałe procedowane
w tym dniu uchwały dotyczyły udzielenia
bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
oraz przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej oraz komisji stałych Rady. Szczególna sytuacja dotyczyła projektu uchwały
w sprawie uchwalenia planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych. Wprowadzona na początku sesji do porządku obrad uchwała
została następnie wycofana z uwagi
na błędy w projekcie oraz wątpliwości
Radnych. Poprawiony projekt uchwały
zostanie ponownie przedłożony Radnym
na posiedzenia komisji stałych.
Krzysztof Smorąg, Wojciech Zawada

Posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku w styczniu 2017 roku
24 stycznia odbyło się posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej i Porządku
Publicznego, którego głównym tematem
było omówienie zmian w systemie oświaty.
Ten ważny temat, który dotyczy wszystkich
gmin w Polsce został omówiony w mocno
poszerzonym składzie. W posiedzeniu
uczestniczył Burmistrz Czerwieńsk, Sekretarz Gminy, Dyrektor Centrum Usług
Wspólnych oraz Dyrektorzy Gimnazjum
i Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku oraz
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów oraz Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Propozycja
zmian w systemie oświaty na terenie naszej
Gminy wygląda następująco: w Nietkowie,
Nietkowicach i Leśniowie Wielkim będą
utworzone publiczne szkoły 8-klasowe z oddziałami przedszkolnymi. W Płotach funkcjonować będzie niepubliczna 8-klasowa
szkoła z oddziałem przedszkolnym. Gimnazjum w Czerwieńsku będzie wygaszane,
ale w obiekcie tym zostanie powołane do
życia Liceum Ogólnokształcące, dla którego organem prowadzącym będzie Gmina
Czerwieńsk. Zaproponowane rozwiązanie
pozwoli na utrzymanie systemu jednozmianowego prowadzenia zajęć w każdej szkole,
utrzymane zostanie zatrudnienie nauczycieli
i pracowników szkoły na dotychczasowym
poziomie, a pełne wykorzystanie obiektów
dydaktycznych wpłynie korzystnie na finansowanie oświaty w naszej gminie. Decyzje
które zostaną podjęte dotyczyć będą nie
tylko przyszłości szkół, ale przede wszystkim uczniów, nauczycieli i pracowników
placówek oświatowych. Szersze znaczenie
podejmowanych teraz działań wpłyną na
przyszłość naszej Gminy i Mieszkańców
oraz kierunek rozwoju. Z tego też względu
Komisja, większością głosów, poparła za-
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proponowane kierunki zmian w oświacie
Gminy Czerwieńsk. Kolejny punkt obrad
dotyczył zabezpieczenia czasu wolnego
dzieciom w czasie ferii zimowych 2017 r.
tradycyjnie z ofertą do dzieci wyszedł
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku, w którym przez cały czas trwania
ferii odbywać się będą zajęcia plastyczne.
W planach jest również wyjazd do kina
oraz organizacja konkursu „Talenciaki”.
Tegoroczne zajęcia pod nazwą „Wyspa
gier” pozwolą dzieciom na poznanie gier
planszowych, terenowych i edukacyjnych.
Otwarte dla dzieci będą również świetlice
wiejskie i Wiejskie Domu Kultury działające w pozostałych miejscowościach naszej
Gminy. Ponadto w szkołach znajdujących
się na terenie Gminy Czerwieńsk przez cały
czas trwania ferii zimowych funkcjonować
będą świetlice i sale gimnastyczne. Po zaopiniowaniu projektów uchwał i opracowaniu sprawozdania z działalności Komisji za
2016r. posiedzenie zostało zakończone.
27 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Punkt pierwszy
dotyczył informacji na temat przebiegu
i realizacji rządowego programu „500+”
na terenie Gminy Czerwieńsk. Wnioski
na świadczenia wychowawcze rozpoczęto przyjmować od 1 kwietnia 2016 roku
w formie papierowej i elektronicznej.
Świadczenie wychowawcze nie jest liczone
do dochodu przy ustalaniu prawa do innych
świadczeń przyznawanych i wypłacanych
przez OPS (m.in. z pomocy społecznej,
funduszu alimentacyjnego, świadczeń
rodzinnych). Wszystkie wnioski złożone
przez mieszkańców naszej Gminy zostały
terminowo rozpatrzone, a świadczenia wypłacane bez zbędnej zwłoki. W 2016 roku
złożono 885 wniosków (764 w formie pa-

pierowej i 121 drogą elektroniczną). Łącznie
w naszej Gminie w 2016 roku ze świadczeń
tych skorzystało 755 rodzin. Ogółem na realizację programu „Rodzina 500+” wydano
kwotę 5.164.993,10 zł. Program wdrożono
sprawnie, skutecznie, bez niepotrzebnych
nieporozumień i konfliktów.Kolejny punkt
porządku obrad dotyczył informacji o zwrocie dochodów pobranych do 31.12.2016r.
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Z materiałów przygotowanych przez OPS
wynika, że dochody z tytułu zwrotów niezależnie pobranych świadczeń z Zaliczki Alimentacyjnej wynoszą łącznie 20 015,83 zł
i stanowią dochód budżetu Państwa (50%)
oraz jednostki samorządu terytorialnego
(50%). Fundusz Alimentacyjny (łączna
kwota – 92 684,15 zł) w 60% stanowi
dochód budżetu Państwa (26 140,14 zł),
a w 40% (17 426,78 zł) jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto na rachunek
Gminy dokonano zwrotów pochodzących
m. in. ze świadczeń rodzinnych, dodatków
energetycznych, Karty Dużej Rodziny,
świadczenia 500+. Z kolei na zadania oświatowe w 2016 roku otrzymano łącznie 711
226,46 zł, a wykorzystano 683 805,52 zł.
Zwrot w wysokości 27 420,94 zł wynikał
głównie z przekroczenia progu dochodowego i zmiany miejsca zamieszkania
przez uczniów, którzy do tej pory dostawali szkolne stypendia oraz z zakupu
tańszych podręczników oraz mniejszej
liczby uczniów niż prognozowała dotacja
na 2016 rok. Po opracowaniu sprawozdania
z działalności Komisji za 2016r. i omówieniu spraw bieżących posiedzenie zostało
zakończone.
Krzysztof Smorąg, Wojciech Zawada

Turniej o Puchar Przewodniczącego SMM
21 stycznia na Hali Sportowej „Lubuszanka” odbył się XIV Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk. Nasze
rozgrywki upamiętniły inicjatora turnieju, wieloletniego samorządowca Gminy
Czerwieńsk – śp. Wiesława Kwaśniewskiego. Wielką radość wszystkim zawodnikom
i kibicom sprawiła obecność rodziny Pana Wiesława – Pani Haliny Kwaśniewskiej
oraz Darka Kwaśniewskiego.
8 drużyn, które zgłosiły się do rozgrywek, zostało podzielonych na 2 grupy, w których
grano systemem „każdy z każdym. Następnie rozegrano półfinały oraz mecze o miejsca
5-6 i 7-8. Spotkania uatrakcyjniały ciekawe akcje i siatkarskie wymiany, a zaangażowanie i sportowe emocje towarzyszyły wszystkim zawodnikom.
Tytuł najlepszej zawodniczki turnieju trafił w ręce Pani Sylwii Urbańskiej z Gromu
Świdnica, a najlepszym zawodnikiem został Paweł Szemiot z Niebieskich Zielona Góra.
Za waleczność, ambicję i walkę o każdy punkt uhonorowane zostały również Urszula
Kursa i Małgorzata Piotrowska. W finale rozgrywek Niebiescy Zielona Góra pokonali Nieuchwytnych Zawada i tym samym zostali zwycięzcami tegorocznego turnieju.
Kolejne miejsca zajęli odpowiednio: Jednostka Wojskowa 15-17, Grom Świdnica,
Green Gang, Urząd Celny Zielona Góra, Orzeł Zielona Góra,
Sportowy Czerwieńsk.
Dziękuję serdecznie Lubomirowi Rotko, Zygmuntowi
Świniarkowi, Józefowi Stranc, Janowi Wocie, Waldemarowi Dwornickiemu, Krzysztofowi Kaszewskiemu,
Wojciechowi Zarembie, Pawłowi Pochockiemu za ogromną
pomoc i organizację rozgrywek!
Przewodniczący Zarządu Samorządu Mieszkańców
Miasta Czerwieńsk Wojciech Zawada
foto: Paweł Pochocki

Wieści z Lubuszanki...
Miłośnicy piłki nożnej zaczynają oddawać się swej pasji najwcześniej, jak tylko
można, bo już 1 stycznia. Sylwestrowy mecz ma bardzo długą tradycję – zaczęli
piłkarze krakowscy, a nasi te tradycje kultywują już dziesiątki lat.
W tym roku wybiegli na murawę już po
raz 36-ty(!). I choć tym razem nie zagrali
na głównej płycie Stadionu Miejskiego im.
Romana Winnickiego, tylko na Orliku,
emocji nie brakowało. Dość powiedzieć,
że w regulaminowym czasie „Młodzi”
zremisowali ze „Starszymi” 7:7 a pokonali
ich dopiero w rzutach karnych. Autorem
historycznej, pierwszej w nowym roku
bramki, został Dominik Baranowski.
22 stycznia odbył się (organizowany
wspólnie z Akademią Piłkarską Falubaz
i MKS Zryw Zielona Góra) turniej pił-

karski dla rocznika 2005 „Gramy bez
presji!!!”. W tej imprezie dla najmłodszych
adeptów „gry w nogę” nie liczyły się wyniki, tylko o dobra zabawa ze sportem. Na
parkiet wybiegło osiem zespołów: Piast
Czerwieńsk, Orzeł Międzyrzecz, Stilon
Gorzów, KS Polkowice, Viktoria Jasień,
APF I, APF II i Zryw Zielona Góra.
Natomiast w dniach 27, 28 i 29 stycznia
rozgrywał się XXII Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej – Leszka Jędrasa. Rzutami karnymi
Piast I Czerwieńsk wywalczył I miejsce

w pojedynku z Odrą Nietków. III miejsce
przypadło Zniczowi Leśniów Wielki, który pokonał Spartę Nietkowice. Pozostałe
miejsca zajęły zespoły JW 1517, Oldboy’s
Czerwieńsk, Piast II Czerwieńsk i Start Płoty. Najlepszym strzelcem okazał się Michał
Leszczyński (Znicz), najlepszym brakarzem Jacek Fleszar (Piast) a najlepszym
zawodnikiem Łukasz Hanc (Piast).
Co będzie się działo w najbliższym czasie?
26 lutego w Halowym Turnieju Piłki Nożnej
rywalizować będą młodzi piłkarze z lokalnych
drużyn. 4 marca odbędzie się II Memoriał
Marka Piechoty w halowej piłce nożnej. Planowane są pojedynki sześciu zespołów, w których
wystąpią piłkarze znający Marka „z murawy”.
A na 22 kwietnia zapowiadana jest 6 edycja
przełajowego biegu Jorge Cross – zapisy już
trwają na super-sport.com.pl
D. Grześkowiak
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Jak co roku ferie w MGOK-u…

Dwa tygodnie ferii pod hasłem „Wyspa
Gier”, zaproponował dzieciom i młodzieży Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Czerwieńsku. Od 30 stycznia do 10
lutego, ponad siedemdziesięcioro dzieci
ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,
korzystało z niezwykle atrakcyjnego
programu, mającego na celu oderwanie
dzieci od komputerów, laptopów i in-

nych elektronicznych gadżetów na rzecz
chińczyka, szachów i wielu innych gier
planszowych oraz podwórkowych. Obok
aktywności fizycznej, elementów edukacyjnych w zakresie właściwego odżywiania
i zdrowego stylu życia, nie zabrakło zajęć
plastycznych, muzycznych i tanecznych,
a wszystko to w przyjaznej atmosferze,
pełnej radosnej energii. Ferie zakończyli-

śmy karnawałowym balem przebierańców,
podczas którego odbył się finał Gminnego
Konkursu Talentów „Talenciaki”. Po
zwycięstwo brawurowo sięgnęli debiutanci – grupa taneczna FLOW ze Szkoły
Podstawowej w Leśniowie Wielkim.
Gratulujemy!
Szczegółowa relacja z gminnego konkursu talentów „Talenciaki” w następnym
numerze „U Nas”.

Jolanta Matuszkiewicz
Dyrektor MGOK

