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MGOK-u

w październiku
02.10. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Katarzyną Dudek - konsultantką z Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej
Górze. Tematem spotkania była realizacja projektu pn. „Lubuskie
Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”.
03.10. – reprezentacja sołectwa Leśniów Wielki zdobyła
I miejsce w turnieju piłki siatkowej, który został rozegrany
w miejscowości Jehserig (Niemcy) z okazji zjednoczenia Niemiec.
Jehserig to partnerska wieś Leśniowa Wielkiego. Turniej był
również okazją do podsumowania, trwającej już 17 lat, współpracy
i nakreślenia dalszych planów na przyszłość.
03.10. – w Babimoście odbyło szkolenie z zakresu obrony
cywilnej pt. „Kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
w czasie wojny i pokoju”. W szkoleniu uczestniczył Burmistrz
Piotr Iwanus.
04.10. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło
się spotkanie poświęcone budowie mostu przez Odrę w Pomorsku. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
05.10. – przez całą północno-zachodnią Polskę, w tym województwo lubuskie, przetoczyła się gwałtowna nawałnica, której
towarzyszyły porywisty wiatr i intensywne opady deszczu. Żywioł,
któremu meteorolodzy nadali imię „Ksawery”, spustoszył też
Gminę Czerwieńsk. Najbardziej dotkliwe dla mieszkańców były
przerwy w dostawie prądu, które jak w przypadku Lasek, Wysokiego, części Płotów i północnej części Czerwieńska, trwały nawet
4 doby od przejścia nawałnicy.
06.10. – na Placu Bohaterów w Zielonej Górze żołnierze III
Turnusu Służby Przygotowawczej złożyli przysięgę wojskową.
W uroczystości wziął udział Burmistrz Piotr Iwanus.
09-11.10. – w Dźwirzynie odbył się Konwent Zrzeszenia Gmin
Województwa Lubuskiego. W konwencie wziął udział Burmistrz
Piotr Iwanus.
12.10. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Podczas posiedzenia członkowie komisji
dokonali analizy ściągalności opłat za wodę, ścieki, odpady stałe,
czynsz oraz podatku od środków transportowych, rolnego, leśnego
i od nieruchomości za I półrocze 2017 r.; analizy informacji nt.
wniosków do planów finansowo - rzeczowych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury gminy na 2018 r.; wypracowali opinie
do projektów uchwał; sprawy bieżące.
12.10. – w Czerwieńsku odbyło się posiedzenie Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego. W posiedzeniu uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
12-13.10. – odbyły się uroczystości z okazji święta 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego.
13.10. – z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w czerwieńskim ratuszu, Burmistrz Piotr Iwanus wręczył swoje nagrody najbardziej
wyróżniającym się nauczycielom z terenu całej Gminy.
16.10. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji
było min.: stan realizacji, ujętych w budżecie 2017 r., projektów
i zadań inwestycyjnych (realizacja przedsięwzięć ujętych w tabeli
2 b, załącznika nr 2 budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2017);
informacja na temat budowy bloku mieszkalnego w Czerwieńsku;
wypracowanie opinii do projektów uchwał; sprawy bieżące.
16.10. – w Czerwieńsku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Obsługi Mienia Komunalnego POMAK
Sp. z o.o. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
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17.10. – w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze Burmistrz
Piotr Iwanus i Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras
prowadzili rozmowy na temat dalszego wykorzystania budynku
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku.
19.10. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej, Ładu
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.:
działalność Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Czerwieńsk
(w tym m.in. wyposażenie, potrzeby kadrowe); informacja dotycząca
stanu wdrażania reformy oświatowej do szkół w Gminie Czerwieńsk;
wypracowanie pinii do projektów uchwał; sprawy bieżące.
20.10. – w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus. Uczestnicy posiedzenia, starosta oraz
wójtowie i burmistrzowie z terenu Powiatu Zielonogórskiego,
podpisali porozumienie w sprawie solidarnie stworzonego
magazynu sprzętowo-materiałowego, który pozwoli strażakom
z PSP i OSP szybko reagować w sytuacjach kryzysowych na terenie
całego powiatu.
20.10. – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku
obchodził swoje 65-lecie.
21.10. – nad zalewem w Czerwieńsku posadzono kolejne drzewa. Organizatorem akcji byli: Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Janusza Korczaka w Czerwieńsku, Hala Sportowa „Lubuszanka”, Klub Zdecydowanych Optymistów, Koło Łowieckie
„Jeleń” i Nadleśnictwo Zielona Góra.
23.10. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Przewodniczącym
Rady Powiatu Zielonogórskiego Edwinem Łazickim. Tematem
spotkania było dalsze wykorzystanie budynku czerwieńskiego
gimnazjum.
23.10. – w Płotach odbyło się zebranie wiejskie. Z powodu braku
wymaganego quorum, kolejny już raz, mieszkańcom Płotów nie
udało się wybrać rady sołeckiej.
25.10. – odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Podczas sesji radni wysłuchali min. sprawozdania Burmistrza
Czerwieńska z jego działalności w okresie międzysesyjnym oraz
podjęli następujące uchwały: w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na 2017 rok; chwałę zmieniającą uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 20172023; w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Laski;
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie miasta
Czerwieńsk. Radni wysłuchali również informacji dotyczącej wyników analizy oświadczeń majątkowych radnych i wyznaczonych
pracowników samorządowych.
27.10. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus spotkał
się z Prezesem Lubuskich Organizacji Pozarządowych Romualdem
Malinowskim.
30.10. – w Krośnie Odrzańskim odbyło się spotkanie zorganizowane przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego
Czesława Fiedorowicza. Tematem spotkania była budowa ścieżki
rowerowej z Zielonej Góry przez Leśniów Wielki do Guben
(Niemcy). W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU
Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
Jacek Gębicki, Alina Juncewicz, Dariusz Grześkowiak (foto).
Adres: UGiM, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk,
tel./fax 68 327 80 91, e-mail: unas.redakcja@wp.pl
skład i druk: Fabryka Reklamy Sandmedia tel. 68 45 35 700
Materiały do składu przyjęto 10.11.2017 r., do druku przekazano 13.11.2017 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Dzień dobry Panie
burmistrzu. Za nami październik – tradycyjnie miesiąc, w którym tradycyjnie
obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej
i chciałoby się nauczycielom przekazać
poza życzeniami także i dobre wieści
co do ich przyszłości. Niestety ostatnio
okazało się jednak, że pomysł utworzenia
na bazie wygaszanego gimnazjum szkoły
średniej o specjalności żegluga śródlądowa spalił ostatecznie na panewce.
Nic z tego nie będzie, więc narzuca się
pytanie co dalej?
Piotr Iwanus: Cóż, stworzenie
takiej szkoły z racji naszego położenia nad Odrą i posiadaniu bardzo
dobrej bazy dydaktycznej wydawał się
projektodawcom dobrym pomysłem
i początkowo zyskał on aprobatę Departamentu Edukacji Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Podobną szkołę próbowano utworzyć
również we Wrocławiu. Rekrutacja na
pierwszy rok okazała się porażką, było
liche zainteresowanie młodzieży. Ostatecznie otrzymaliśmy 16 października
oficjalne stanowisko ministerstwa, że
w taki projekt się nie zaangażuje. Pyta
pan co dalej? Jestem przekonany, że
na bazie, która pozostanie po gimnazjum najlepiej byłoby jednak utworzyć
Liceum Ogólnokształcące z klasami
o specjalnościach technicznych. Rynek
pracy potrzebuje bowiem fachowców
w przeróżnych zawodach technicznych. Nawet w firmach naszej gminy
zapotrzebowanie na pracowników
wykwalifikowanych jest duże. PKP
Cargo oferuje wręcz wsparcie praktyk
zawodowych dla uczniów takiej szkoły.
Podjęliśmy już rozmowy na ten temat
ze Starostwem Powiatowym jak ten
problem najlepiej rozwiązać. Oczywiście o kolejnych krokach będziemy
informować mieszkańców na bieżąco.
Jestem w tej sprawie optymistą.
A.S.: Czy podobnym optymistą jest
Pan również w sprawie rozwiązania problemów z ciśnieniem wody w Płotach?

Mieszkańcy skarżą się, że nie wygląda
to dobrze.
P.I.: Rzeczywiście w Płotach i okolicy
w związku z dynamicznym rozwojem
budownictwa jednorodzinego istniejące
ujęcie wody wymaga gruntownej modernizacji. Jednoczesny pobór dużej ilości
wody powoduje, że w obecnym stanie stacja nie zapewnia utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci. Przekrój rur przy
stacji jest zbyt mały, poza tym konieczna
jest budowa zbiornika wyrównawczego,
który pozwoliłby gromadzić zapas wody
potrzebny do utrzymania ciśnienia w wodociągu. POMAK podpisał w październiku umowę z WFOŚ na modernizację tego
ujęcia i powstanie zbiornik o pojemności
150 m3, co powinno sytuację z zaopatrzeniem w wodę zdecydowanie poprawić.
A.S.: Skoro już jesteśmy przy wodzie,
to chciałbym zapytać w imieniu mieszkańców Zaodrza jak sprawy wyglądają
z realizacją projektu uporządkowania
gospodarki ściekowej na prawym brzegu
Odry?
P.I.: Rozpoczynamy III etap realizacji
budowy sieci sanitarnej w Nietkowicach.
Ogłoszono przetarg na realizację tego etapu, który zgodnie z umową ma zakończyć
się w czerwcu przyszłego roku. POMAK,
który jest beneficjentem tego projektu
organizował będzie spotkania z mieszkańcami w sprawie warunków technicznych
i zasad przyłączania konkretnych posesji
do sieci kanalizacyjnej. O terminach tych
konsultacji będziemy oczywiście powiadamiać zainteresowanych.
Przy okazji chciałbym tez powiedzieć, że przy wsparciu RPO w ramach
projektu - Społeczeństwo Informatyczne
dokonamy wymiany wodomierzy na takie, których odczyt będzie możliwy bez
konieczności wchodzenia na teren posesji
pracownika dokonującego spisu. Pomiar
będzie się odbywał bezprzewodowo za
pomocą specjalnego urządzenia. Ułatwi
to i przyspieszy odczyty, a przy okazji nie
będzie uciążliwe dla mieszkańców.

A.S.: Panie burmistrzu podobno kolej
w ramach modernizacji swojej infrastruktury stworzyło także listę dworców
kolejowych, które w ramach projektu
przejdą gruntowną modernizację. Czy
nasz dworzec w Czerwieńsku znalazł się
na tej liście?
P.I.: Niestety wśród tych jedenastu
obiektów czerwieński dworzec się nie
pojawił, jednakże podjęliśmy w PKP
SA w Warszawie zabiegi o dołączenie go do tej listy. Najważniejsze
argumenty, jakie przemawiają na
jego korzyść to fakt, że jest zabytkiem architektury i warto go ocalić
dla potomności. Tradycje kolejarskie
Czerwieńska to także znak szczególny
tego regionu.
Dodatkowym argumentem jest również projekt uruchomienia przez koleje
regionalne trasy nr 359 z Zielonej Góry
przez Krosno Odrzańskie i Gubin do
Cottbus w Niemczech. Ze względów
turystycznych linia ta cieszyć się może
dużym zainteresowaniem zarówno
mieszkańców naszego regionu, jak
i turystów z innych regionów Polski
i Niemiec. W tym kontekście modernizacja dworca w Czerwieńsku wydaje
się niezwykle istotna, bo podnosząca
walor krajoznawczy miasta. Przygotowana jest na sesję petycja w tej sprawie,
którą zamierzamy przesłać do Ministerstwa Infrastruktury, a także wojewody
i władz PKP.
Nie potrafię oczywiście powiedzieć
jaką mamy szansę, ale z doświadczenia
wiem, że bez naszej aktywności i szukania możliwości przekonania decydentów
do naszych racji niczego nie da się zrealizować. Ten dworzec to dla Czerwieńska
symbol jego kolejarskich tradycji. Musimy zrobić wszystko, by je zachować dla
przyszłych pokoleń.
A.S.: W taki razie nie pozostaje nam
nic innego jak tylko trzymać kciuki za powodzenie tego projektu, bo że jest ważny
dla Czerwieńska to nie ma wątpliwości.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
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„Żelazny” jubileusz domu kultury
W 1952 roku, w czerwieńskim ratuszu, rozpoczął swą działalność dom kultury.
Działa do dziś, zapewniając dzieciom, młodzieży i dorosłym rozrywkę, stwarzając
warunki do rozwijania talentów, promując lokalnych artystów, dbając o zachowanie
tradycji. Podsumowaniu 65-lecia czerwieńskiego domu kultury poświęcona była
uroczystość, która odbyła się w piątek, 20 października, w siedzibie jubilata,
przy ul. B. Chrobrego 5.
W sali widowiskowej zgromadzili
się tego popołudnia licznie przybyli
goście; przedstawiciele władz gminnych
i powiatowych, czerwieńskich instytucji,
szkół i przedszkoli, artyści, animatorzy,
instruktorzy oraz obecni i byli pracownicy domu kultury. Galę zaszczycili swoją
obecnością także byli dyrektorzy instytucji: Hanna Łuczak, Anna CharczukBlandzi oraz Andrzej Sibilski.
Uroczystość rozpoczął występ chóru
Gaudeamus pod kierownictwem Pani
Bożeny Wesołowskiej. Po gromkich
brawach, będących wyrazem uznania dla
muzycznego kunsztu naszych chórzystów,
goście zaproszeni zostali do wspólnej
podróży w czasie przez minione 6 i pół
dekady istnienia domu kultury. Multimedialna prezentacja była wspomnieniem
osób i wydarzeń, które w historii instytucji zostawiły najtrwalszy ślad.
A wszystko zaczęło się w 1952 roku,
kiedy to dom kultury po raz pierwszy
otworzył swoje podwoje w miejskim
ratuszu. Placówką kierował wówczas
Wiktor Walinowicz, a jej działalność
ściśle związana była z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska”. Następcą
Pana Wiktora był Jan Bzdęga, który był
współzałożycielem „Czerwieńskiego
Towarzystwa Krzewienia Kultury) (1959
rok). W 1968 roku stanowisko kierownika obejmuje Jarosław Wojtczak, który
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był inicjatorem przeniesienia siedziby
Domu Kultury do obiektu przy ulicy
B. Chrobrego 5, gdzie placówka mieści
się do dnia dzisiejszego. Pan Jarosław był
dyrektorem domu kultury przez 18 lat.
W latach 1986 – 1990 stanowisko dyrektora piastował Marek Osyczka. Z tego
okresu na szczególna uwagę zasługują
osiągnięcia sekcji teatralnej, powstała
też, prężnie działająca sekcja szachowa,
a dom kultury był nawet organizatorem
Szachowych Mistrzostw Polski.
Od 1990 roku, krótko, bo tylko przez
rok szefem Ośrodka był Zygmunt Borkowski, po nim Stefan Dobosz. W roku
1992 na dyrektorskim fotelu zasiadł
Andrzej Sibilski, a dom kultury stał się
pierwszą siedzibą miesięcznika „U nas”,
prowadzonego przez Pana Andrzeja. Pojawiły się nowe gminne imprezy: Liga Wsi
i Liga Szkół. Rozpoczęły się cykliczne
koncerty „Muzyka w Ratuszu”.
W 1995 roku po raz pierwszy w historii Ośrodka dyrektorem zostaje kobieta – Hanna Łuczak. I znowu w kalendarzu imprez pojawiają się nowe
przedsięwzięcia: „Piknik pod Dębem”
i „Dzień Czystej Wody”. W Nietkowie
powstaje zespół Malinki. W tym czasie
w Czerwieńsku odbyła się też impreza
sportowa dużego formatu organizowana
przy współpracy zagranicznej pod nazwą
– „Spartakiada Miast Partnerskich”.

Od 1999 roku przed Ośrodkiem Kultury
stanęły nowe zadania – działalność sportowa i rekreacyjna. Wraz z tym nastąpiła
kolejna zmiana w nazwie instytucji z:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury na
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji.
W 2001 roku powołany zostaje nowy
dyrektor placówki – Anna CharczukBlandzi, która organizuje w roku następnym Złoty Jubileusz istnienia Domu Kultury. Powstaje Klub Puszystych – „Super
linia” i Kabaret „OŚMIORNICZKA”.
W latach 2004-2005 placówką
zarządza Piotr Walenciak. Powraca
dawna nazwa: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Utworzona zostaje sekcja
rękodzieła artystycznego, powstaje zespół Melodia w Płotach oraz Cantilena
w Czerwieńsku.
W lutym 2006 roku, stanowisko
dyrektora obejmuje Jolanta Matusz-

kiewicz. Pojawiają się nowe projekty
współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej. Ożywia się partnerstwo
z gminami Drebkau i Rothenburg. Nowe
inicjatywy to m.in.: Gminny Turniej
Szkół Podstawowych oraz Festiwal Piosenki Biesiadnej, Transgraniczne Wiejskie Spotkania Partnerskie, gminny
konkurs talentów Talenciaki, uroczyste
obchody Dnia Kobiet, Dnia Rodziny,
Dnia Seniora, Inauguracja Roku Kulturalnego. Ożywia się działalność placówek wiejskich. Powstają kolejne zespoły
śpiewacze: Nietkowianki w Nietkowie,
Rapsodia w Laskach, Pod Wiatrakiem
w Leśniowie Wielkim, Ale Baby oraz
Lejdis w Nietkowicach, Formacja Artystyczna Sześciopak w Czerwieńsku
i Gama w Leśniowie Małym, a także
młodzieżowy zespół wokalno – instrumentalny Rezonans w Nietkowie.
Multimedialna prezentacja, pełna
wspomnień i wzruszeń, ubarwiana była
muzycznymi przerywnikami, podczas
których prezentowali się byli i obecni
podopieczni domu kultury. Dla niektórych powrót na scenę po latach było
niecodziennym, pełnym emocji wydarzeniem. Alicja Pietras, Iza Bohdanow,
Agnieszka Walento, Krysia Stefaniak,
Ania Lewicka i Ola Klimaszewska
pokazały, że ich muzyczna przygoda
nie skończyła się po opuszczeniu domu

kultury, a miłość do muzyki pozostanie
w nich na zawsze. Udowodniły to także
Malinki - jak dotąd jedyny zespół w naszej gminie, który przez Radę Powiatu
Zielonogórskiego został wyróżniony Odznaką Honorową - Zasłużony dla Powiatu
Zielonogórskiego.
Po tej ogromnej dawce wspomnień
przyszedł czas na teraźniejszość. Pani dyrektor Jolanta Matuszkiewicz przedstawiła podopiecznych domu kultury, którzy
sięgali po najwyższe laury w niedalekiej
przeszłości. Anton Stanaszek, wielokrotny zwycięzca konkursów recytatorskich
zaprezentował tekst Lidii Amejko z „Żywotów świętych osiedlowych”, a Paweł
Karbownik, laureat Lubuskiego Festiwalu Piosenki Młodzieżowej, brawurowym wykonaniem piosenki z repertuaru
Eugeniusza Bodo „Już taki jestem zimny
drań” wzbudził prawdziwy aplauz.
Potem przyszedł czas na życzenia
i gratulacje… „(…) O sukcesie instytucji
decydują ludzie, dlatego proszę przyjąć
podziękowania za ogromną pasję, serce,
za dzielenie się talentem i dostrzeganie
tych talentów u innych”- Burmistrz
Czerwieńska, Piotr Iwanus.
„(…) Mnogość wspaniałych przedsięwzięć artystycznych i konkursów organizowanych przez czerwieński MGOK
sprawia, że w pełni zasługuje on na miano

ambasadora kultury” – Starosta Powiatu
zielonogórskiego, Dariusz Wróblewski
„(…) dziękujemy za dotychczasową
współpracę, za wielkie zaangażowanie
i pracę na rzecz integracji gminy, za pracę
z dziećmi i młodzieżą, z dorosłymi i seniorami”- Jacek Gębicki, Przemysław
Góralczyk, Monika Stolińska, Beata
Zawada.
Dyrektor MGOK Jolanta Matuszkiewicz, dziękując za gratulacje i życzenia,
podkreśliła, że osiągnięcia domu kultury
są efektem wysiłku wszystkich zaangażowanych w działalność MGOK, a każdy
obecny na jubileuszowej gali ma swój,
mniejszy bądź większy, udział w dziele
budowania czerwieńskiej kultury. Miłą
niespodzianką dla Pani dyrektor było
przyznanie jej przez Kapitułę tytułu
„Przyjaciel Kultury”. Akcentem wieńczącym oficjalną część obchodów było
wspólne odśpiewanie przeboju Maryli
Rodowicz „Ale to już było”.
Jubileuszowi towarzyszyła także
wystawa obrazująca działalność domu
kultury od jego powstania po teraźniejszość. Urodzinowy tort oraz smakowite
przekąski były miłym dopełnieniem jubileuszowej Gali, a zgromadzeni goście
zgodnie uznali, że w co najmniej tym
samym składzie, spotykają się za 5 lat na
70-leciu domu kultury.
Organizatorzy
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Piętnasta stacja drogi krzyżowej

Z ks. Markiem Kidoniem
- Proboszczem Parafii
Czerwieńsk
rozmawia Krystyna
Nowakowska
Krystyna Nowakowska: Zrobiło
się głośno w pewnych kręgach katolickich i nie tylko katolickich z powodu ostatnio wydanej książki „Droga
krzyżowa ludzkich zmagań i zmian”,
której Ksiądz jest autorem. Książka
ma też podtytuł „O umiejętności i nieumiejętności przyjmowania zmian”
i stanowi novum dla własnej drogi
krzyżowej w zakresie indywidualnego
podejścia i specyficznego odniesienia
się do tematu „Drogi krzyżowej”.
Czy tak?
Ks. Marek Kidoń: Drogę krzyżową
przebywa niemal każdy w zależności
od etapu przeżyć lub skutków podjętych
zmian, decyzji… Nie każdy jednak ma
odwagę, by ją napisać, opowiedzieć szerokiemu gremium czytelników.
K. N.: Ksiądz zachęca do „popełnienia kiedyś własnej drogi krzyżowej ‘’.
Skąd takie przemyślenia? W czym tkwi
trudność?

Ks. M. K.: Nie żyjemy w świecie
idealnym, przyjmowanie wszystkiego
rodzi bunt. Jezus tym co robił denerwował i drażnił różnych ludzi. Zasady, które
głosił naruszały stabilizację i ustalony
porządek, w efekcie naruszały komfort
duchowy. Nie był przez wszystkich lubiany i miał wrogów. Wprowadzenie zmian
wymagało odwagi i podejmowania trudu.
Nie wszyscy przecież chcieli zmian,
a akceptacja tych zmian była potrzebna,
konieczna. Istota zmiany to wybór tego,
co lepsze, np. „Lepiej jest dla nas, aby
jeden człowiek umarł za lud, niżby miał
zginąć cały naród”. „Oto czynię wszystko,
co nowe”.
K. N. Piętnaście stacji drogi krzyżowej to nie tylko obraz Boga i Jego cierpienia od chwili skazania aż do śmierci na
krzyżu. Czy to również kwestia indywidualnego odbioru i ewentualnych zmian?
Ks. M. K. Nie bałem się zmian,
ale bałem się trudności. Ktoś kiedyś

W listopadowej zadumie…
„W listopadzie, w polu, w sadzie cicho, szaro, dżdżyście,
A po lesie wicher niesie kolorowe liście …”
Liście, jak myśli wirują unosząc się
pod obłoki; krążą, by móc na chwilę
spaść, zatrzymać się na kolejnej kartce
kalendarza, by poddać się zadumie nad
czasem, który szybko przemija,
- nad bliskimi , którzy na zawsze
odeszli z nadzieją na spotkanie,
- nad własnym losem, by móc jeszcze
coś zmienić.
W naszej pamięci na zawsze pozostaną
Ci, którzy odeszli: ukochani rodzice, rodzeństwo, rodzina, przyjaciele, ale również
Koleżanki i Koledzy z pracy. Pewnie zasłu-
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żyli sobie na nasz szacunek, naszą wdzięczność. Ważne były ich cenne uwagi i mądre
słowa, przyjazne gesty, czy sympatyczny
uśmiech aprobujący nasze zachowania.
Pożegnaliśmy: Zofię i Stanisława
Wróblewskich, Krystynę Przybyłę, Alicję
Semeńczuk, Sabinę i Tadeusza Kopczyńskich, Gertrudę i Aleksandra Bielatko,
Jolantę Mucharzewską, Urszulę Poźniak
i wielu innych .
W ten czas listopadowej zadumy
otoczmy Ich ciepłym wspomnieniem.
Krystyna Nowakowska

powiedział, że łatwiej jest napisać
dobry wiersz, aniżeli dobre rozważanie „Drogi Krzyżowej” i miał rację.
W obliczu Męki Jezusa każde słowo
jest nieudolne i nigdy w pełni nie odda
tego, czego On doświadczył. Chciałem
w ramy 15 stacji wpisać to, co mógłbym nazwać moją drogą krzyżową –
wszak każdy ją może mieć. Przyznam,
że potrzebna mi była niepodważalna
wiedza i odwaga, która chwilami mnie
opuszczała.
K. N. Potrzebował Ksiądz czasu, wielu dni na przemyślenia, czy skutek jest
dla Księdza zadowalający, czy takiego
odbioru się Ksiądz spodziewał?
Ks. M. K. Potrzebowałem czasu, aby
refleksje, które z wielką mocą we mnie
pracowały przelać na papier i chcieć się
z nimi podzielić.
K. N. Czy chciałby Ksiądz coś uzupełnić, poinformować czytelników?
Ks. M. K. Chciałbym jedynie zachęcić czytelników gazetki „U nas”
do nabycia tej książki i zapoznania się
z treścią z dwóch powodów. Po pierwsze
- zawarte w niej rozważania są osobistymi przemyśleniami, a doświadczenia,
które zdobyłem są treściami uniwersalnymi i przykładowymi, a po drugie
- napisałem to po to, by każdy mógł
się z nią utożsamiać. Kupując książkę,
pomagasz zgromadzić fundusz i wspierasz projekt Motylowej Akademii czyli
pomocy dzieciom w pokonaniu traumatycznych przeżyć po śmierci rodziców
z powodu chorób nowotworowych. Sam
wspieram projekt i od początku jestem
stałym darczyńcą.
K. N. Czy innowacyjne podejście do
„Drogi Krzyżowej” znalazło poparcie
grona naukowców – teologów?
Ks. M. K. Z recenzji zamieszczonych też w książce wynika, że tak
, a wypowiedzieli się: bp Grzegorz
Kaszak (biskup sosnowiecki), ks.
Prof. dr hab. Edward Sienkiewicz,
dr Joanna Hejdtman, Jerzy Mika
prezes Polskiego Stowarzyszenia
Fundreisingu. Przyjemność sprawili
mi autorzy SMS-ów, MMS-ów. Dziękuję. Zapraszam Parafian 17 listopada
godz. 17 do Gimnazjum na spotkanie
autorskie.
K. N. Serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę satysfakcji z wypełniania misji
niesienia pomocy potrzebującym
Krystyna Nowakowska

Aktywnie w świetlicy
Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej mają okazję nie tylko odrobić tam
zadane prace domowe z różnych przedmiotów oraz miło spędzić czas w zabawie,
ale również mogą uczestniczyć w wielu ciekawych formach i przedsięwzięciach
edukacyjnych i charytatywnych.
Nauczycielka prowadząca świetlicę- pani Renata Kapica-Miarka dba
o to, aby Jej podopieczni bezpiecznie,
miło i owocnie spędzali czas zanim
wrócą po lekcjach do domów. Atmosfera panująca w świetlicy przyciąga
nie tylko tych, którzy „muszą” do
niej uczęszczać, ale i tych, którzy
po prostu chcą. Odbywające się tam
zajęcia uczą wrażliwości na innych,
współpracy w zespole i otwartości na
świat, przy jednoczesnym nacisku na
bezpieczeństwo i ograniczone zaufanie do tego, czego nie znamy. Dzieci
chętnie i z dużym zaangażowaniem

„Pożyteczna praca jest zawsze
cicha i niezauważalna”
Lew Tołstoj
Serdecznie dziękuję Panu Januszowi
Kaźmierczakowi za trud, zaangażowanie i wielką staranność przy
pielęgnacji i bieżącym utrzymaniu
terenów zielonych w Nietkowie.
Wbrew cytowanym słowom L. Tołstoja, Pana pożyteczną pracę nagłaśniamy i zapewniamy, że mieszkańcy
Nietkowa ją zauważają, a przede
wszystkim doceniają.
Dziękujemy
Mieszkanka Nietkowa

biorą udział we wszelkich inicjatywach charytatywnych i edukacyjnych.
Dowodem tego są przeprowadzone
w październiku akcje:
• Adoptuj pszczołę - w tym roku adoptowaliśmy 90 pszczół (o 15 więcej niż
w roku poprzednim),
• Milion Posiłków - celem było nazbieranie jak największej ilości karmy
do wybranych schronisk poprzez oddanie głosów na stronie www.milionposilkow.pl.,
• Tydzień dla zwierząt - pomoc zwierzakom z zielonogórskiego przytuliska,
zajęcia i zabawy, podczas których dzieci

dowiedziały się, jak porozumiewają się
z nami psy, obejrzały filmy edukacyjne
i trenowały słuch rozpoznają odgłosy
zwierząt.,
• Dzień Bezpiecznego Komputera,
podczas którego dzieci dowiedziały się
jak tworzyć najlepsze hasła i dlaczego
nie powinny ich nikomu zdradzać.
Rozmawiały także o zasadach higieny
podczas korzystania z tych urządzeń,
a na zakończenie obejrzały filmy edukacyjne przygotowane przez akademię
NASK.
W listopadzie czekają nas kolejne
ciekawe i mądre zadania - za nami już
jest V Bieg Jeża, w którym dzielnie wystartowały dziewczęta z naszej szkoły;
a w trakcie - rozpoczęta akcja Psu na
Budę. Dzieciaki działają!
Pani Renata dziękuje wszystkim,
którzy włączają się do akcji organizowanych przez świetlicę. Warto pamiętać, że
„dobro to jedyna rzecz, która się mnoży,
kiedy się ją dzieli”.

Wydarzyło się w październiku...
Październik był miesiącem obfitującym w wydarzenia w leśniowskiej Szkole.
13 października „Pierwszaki” zostały
przyjęte w poczet uczniów podczas uroczystego pasowania. Zasłużyły na to dając
dowód swojej „dorosłości”- przedstawiły
swoim starszym koleżankom i kolegom
oraz pracownikom szkoły wspaniały
występ przygotowany pod okiem wychowawczyni - pani Patrycji Frączak.
Bez zająknięcia recytowały wiersze, tańczyły i pięknie śpiewały nawet angielskie
piosenki.
W dniach od 25.10 do 30.10.2017
w naszej Szkole odbyła się akcja: Na-

rodowe Czytanie, podczas, której starsi
uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności czytelnicze młodszym kolegom
i koleżankom. Wszak każdy wie, że
czytanie to największy skarb!
W sobotę, 28.10.2017 roku uczennice
naszej szkoły Agata Woźniak, Laura
Nóżka i Hania Żytkowiak wraz z panią
Anetą Żuk brały udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach w karate w Bydgoszczy. III m wywalczyła Hania Żytkowiak
z klasy IV. Pozostałe dziewczynki odpadły
tuż przed strefą medalową. Gratulacje!
nr 304 • 11.2017
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Kronika naukowa biblioteki publicznej w Czerwieńsku
Prezentowana kronika to swoistego rodzaju nieregularne kompendium informacji
prasowych związane z przedsięwzięciami naukowymi Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czerwieńsku. Pierwsze z nich, które zostanie przybliżone dotyczy
uczestnictwa dr hab. Daniela Koteluka w konferencji zatytułowanej: Województwo
poznańskie w latach 1945–1950.
Odbyła się ona w dniach 18–19 listopada 2017 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Organizatorami tego projektu był wspomniany poznański uniwersytet, Instytut Historii
Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także Instytut Pamięci Narodowej Oddział
w Poznaniu. Wzmiankowany uczestnik wygłosił
referat: „Komu Soso zrobił
kuku”. Ruch ludowy w województwie poznańskim
w latach 1945–1950. Tytuł wystąpienia stanowi
odniesienie do anegdoty
powstałej na podstawie,
zmierzającej do indoktrynacji młodego czytelnika, lektury szkolnej,
obowiązującej między innymi w szkole
w Czerwieńsku, w pierwszej połowie lat
50. XX wieku. Była to książka autorstwa
Heleny Bobińskiej pt. Soso. Dziecięce
i szkolne lata Stalina. Po upowszechnieniu, bowiem w 1956 r. referatu Nikity
Chruszczowa, stanowiącego połowiczne
rozliczenie ze stalinowskimi rządami, na

popularności w społeczeństwie polskim
zyskiwał pogląd, że autorka przygotowuje
obecnie do druku kolejny tom, pt. Komu
Soso zrobił kuku. Nie ulega wątpliwości, że
jedną z ofiar radzieckiego
dyktatora Józefa Stalina
stali się ludowcy, którzy
pod szyldem Polskiego
Stronnictwa Ludowego
zmierzyli się w latach
1945–1947 z rodzimymi
i radzieckimi komunistami
w walce o władzę w kraju.
Zdawać by się mogło, że
tematyka ta nie dotyczy
dawnych mieszkańców
Czerwieńska i okolicznych wsi należących w tym
czasie administracyjnie do
województwa poznańskiego. Tymczasem,
co wyraźnie wykazano w wystąpieniu prelegenta, było zgoła inaczej, gdyż w ramach
represji wymierzonych w to stronnictwo,
jego lokalny reprezentant, a zarazem
przyszły radny Gminnej Rady Narodowej w Czerwieńsku Franciszek Budzyń
mieszkaniec Łężycy został bezpodstawnie
już w czerwcu 1946 r. osadzony przez

Wsparcie dla przedsiębiorców
Projekt „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim” jest
realizowany w ramach RPO Lubuskie
2020, Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla
MMŚP na terenie województwa lubuskiego
w subregionie zielonogórskim w powiatach: świebodzińskim, krośnieńskim,
wschowskim, nowosolskim, żarskim,
żagańskim, zielonogórskim oraz mieście
Zielona Góra. Siostrzany projekt o nazwie
„Lubuskie Bony Szkoleniowe” jest realizowany dla subregionu gorzowskiego.
Nabór do projektu rozpoczął się
6 września bieżącego roku.
Kwota dofinansowania o jaką maksymalnie może ubiegać się jedno przedsiębiorstwo, na zakup usług rozwojowych
wynosi 35 000,00 zł dla średniego
przedsiębiorstwa, 32 500 zł dla małego
przedsiębiorstwa i 29 500 zł dla mikro
przedsiębiorstwa.
Wartość dofinansowania pojedynczej
usługi rozwojowej dla jednego przedsię-
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biorcy i/lub jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie może
przekroczyć kwoty 8.500,00 zł. Wartość
jednego bonu szkoleniowego stanowi
równowartość 100 zł.
W projekcie pn. „Lubuskie Bony
Rozwojowe w subregionie zielonogórskim” mogą wziąć udział wyłącznie
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
spełniające kryteria określone dla mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw w art.
2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji
(UE) nr 651/2014, mające swoją jednostkę
organizacyjną na obszarze województwa
lubuskiego (subregionu zielonogórskiego) oraz ich pracownicy.
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności lubuskich mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw poprzez
usługi realizowane w ramach Bazy
Usług Rozwojowych (BUR).
Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępny, bezpłatny portal zawierający

organa bezpieczeństwa na dziesięć dni
w areszcie. Sytuacja ta powtórzyła się ponownie po powrocie tego działacza chłopskiego z Walnego Zjazdu PSL mającego
miejsce 3 listopada 1946 r. w Poznaniu.
Co ciekawe, w czasie kolejnego bezprawnego przesłuchania na posterunku Milicji
Obywatelskiej w Czerwieńsku, dołączył do
niego wbrew własnej woli, wiceprezes Zarządu Gromadzkiego PSL Leopold Chamera z Łężycy. Funkcjonariusze Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego oczekiwali
od nich rezygnacji z członkostwa w opozycyjnej wobec komunistów niezależnej
partii ludowej strasząc ich odebraniem
gospodarstw oraz inwentarza żywego.
W wyniku przedstawionych nagannych
praktyk PSL znikło w wymienionym
roku nie tylko z krajobrazu politycznego
miejscowej społeczności, ale również
w 1947 r. z województwa poznańskiego
i innych regionów kraju. Ostatecznie
w 1949 r. w jego miejsce komuniści powołali kontrolowane przez nich Zjednoczone
Stronnictwo Ludowe, które w środowisku
wiejskim prześmiewczo określano mianem
„Zjednoczonego Stronnictwa Lękliwych”.
Nie było to bezpodstawne przeinaczenie,
ponieważ ofiarą zazwyczaj niesłusznych
represji rozpętanych w tym ugrupowaniu,
padł między innymi mieszkaniec Czerwieńska Witold Dobrzański.
Daniel Koteluk
MGBP Czerwieńsk
ofertę usług rozwojowych, z którego
przedsiębiorca wybiera samodzielnie
usługi szkoleniowe (szkolenia, studia
podyplomowe, e-learning), usługi doradcze (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching) oraz usługi jednorazowe
(egzamin). Warunkiem niezbędnym do
skorzystania przedsiębiorców ze środków
z Europejskiego Funduszu Społecznego
na dofinansowanie usług rozwojowych
jest wybrania szkolenia z tej Bazy.
Baza Usług Rozwojowych znajduje
się na stronie www.uslugirozwojowe.
parp.gov.pl
Liczę, że uda nam się wspólnie w listopadzie zorganizować spotkanie w Urzędzie
Gminy i Miasta Czerwieńsk z przedsiębiorcami mikro małych i średnich firm podczas którego zaprezentujemy zasady tego
największego projektu na dofinansowanie
szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców
z południowej części województwa lubuskiego. Konsultanci pokażą jak poruszać
się w Bazie Usług Rozwojowych, jak wypełnić Formularz zgłoszeniowy i pomogą na
każdym etapie aplikacji o dofinansowanie.

Spostrzeżenia radnego
Szanowni Państwo
Po przeprowadzonym remoncie drogi osiedlowej ulicy Zielonogórskiej w Czerwieńsku pojawiły się głosy mieszkańców o
potrzebie uspokojenia ruchu drogowego poprzez zamontowanie
progów zwalniających.
Progi zwalniające są najpopularniejszą i najprostszą metodą
uspokojenia ruchu drogowego.
Szczegółowe wytyczne dotyczące progów zwalniających
opisano w załączniku nr 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania
na drogach.
Decyzja o montażu progu zwalniającego wymaga każdorazowo, oprócz przeanalizowania kwestii prawnych dotyczących
możliwości zastosowania takiego rozwiązania w danym miejscu
na drodze, wzięcie pod uwagę także pozytywnych jak i negatywnych skutków takiego działania.
Do pozytywnych skutków należą m. in.:
- miejscowe ograniczenie prędkości pojazdów kołowych,
w szczególności w rejonach placów zabaw i innych miejsc
szczególnie uczęszczanych przed dzieci,
- niewielki koszt montażu takiego urządzenia i łatwość w
jego montażu- zwłaszcza w przypadku progów listwowych,
Do negatywnych skutków możemy zaliczyć:
- zwiększenie hałasu i drgań w okolicy- szczególnie uciążliwe dla posesji znajdujących się w bliskości zamontowanego
progu,
- ponadnormatywna emisja spalin pojazdów które przekraczają próg i tuż po jego przekroczeniu,
- zagrożenie dla rowerzystów którzy przekraczają próg oraz
innych kierujących pojazdami jednośladowymi,
- konieczność zwalniania pojazdów uprzywilejowanychpogotowia, straży pożarnej, policji podczas wykonywania
interwencji,

- negatywne oddziaływanie na konstrukcję drogi oraz na
urządzenia znajdujące się w drodze- sieci wodociągowe i kanalizacyjne, sieci gazowe,
- utrudnienia związane z prawidłowym odśnieżaniem jezdni
i częste uszkodzenia progów listwowych przy odśnieżaniu,
- utrudnienia w prawidłowym odwodnieniu drogi,
- częste rozjeżdżanie poboczy i chodników przez kierowców
wymijających progi.
Przy ocenie zasadności montażu progów należy także wziąć
pod uwagę, iż ze względu na moc obecnych pojazdów próg
pozwala zdyscyplinować nieprzepisowych kierowców tylko
w odległości kilkudziesięciu metrów. Taka odległość jest wystarczająca aby przeciętnym pojazdem o mocy 100KM osiągnąć
prędkość ok. 50 km/h. Zamontowanie progów zwalniających na
drodze przy blokach, może spowodować uciążliwość związaną
z hałasem, drganiami i spalinami. Jest to duży problem do
rozstrzygnięcia.
Strefa zamieszkania to strefa, w której
pieszy może się poruszać swobodnie po całej
udostępnionej do użytku
publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo
przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym
wypadku).
Ponadto:
Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi na terenie
strefy również bez opieki dorosłych
Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h
Opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego
Wolno parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych
Radny Rady Miejskiej
Henryk Góralczyk

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej
do zbycia w drodze bezprzetargowej.
Oznaczenie nieruchomości
KW
1
Księga wieczysta:
dla gruntu ZG1E
/00069686/9
dla lokalu
ZG1E/00078203/6

Nr
działki
2

Powierzchnia
w ha

Położenie
nieruchomości

3

4

0,3798 ha

Termin do złożenia wniosku przez
osoby, który przysługuje pierwszeństwo
nabycia na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3
ustawy o gospodarce nieruchomościami 3 tygodnie od dnia wywieszenia wykazu

Obręb miasto
Czerwieńsk
ul. Graniczna 7

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

5
6
Zbycie na własność w drodze bezprzetargowej dla najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 44,50 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych Cena: 82.000 zł
budynku i prawie współużytkowania wieczystego gruntu przypisanego do tego lokalu – 31/1000

tj. 27 października 2017 r. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 27
października do dnia 17 listopada 2017 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Miasta
w Czerwieńsku ul. Rynek 25, a ponadto

wykaz zostanie opublikowany w gazetce
„U NAS” i na stronie internetowej Urzędu
i BIP.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus
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Co słychać w projektach w Nietkowie?
Równać szanse
– „Co nam w duszy gra”
Grupa młodzieży z Nietkowa realizuje od dwóch miesięcy projekt „Co nam
w duszy gra” Ogólnopolskiego Konkursu
Grantowego programu „Równać Szanse”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Właśnie zakończyliśmy realizację pierwszego zadania – w Wiejskim Domu Kultury
w Nietkowie powstał przyjemny kącik do
młodzieżowych spotkań. Zmierzyliśmy
się z kilkoma wyzwaniami, począwszy od
tapetowania i malowania a na zakupie mebli
skończywszy. Nie obyło się bez małych
„wpadek”, ale wszystko udało się „odkręcić” i w efekcie mogliśmy już poświętować
na małym bankiecie. Stworzyliśmy bardzo
przyjemne miejsce, które miejmy nadzieje

będzie służyć nam do spotkań i w którym
miło będziemy spędzać czas. Od listopada
przygotowujemy się do następnego zadania
jakim jest wytyczenia w naszej miejscowości ścieżki historycznej i pokazanie historii
Nietkowa za pomocą starych fotografii.
Rozpoczęliśmy od wstępnego historycznego
rozpoznania naszych terenów. We wrześniu
wzięliśmy udział w konferencji historycznofotograficznej „ Krajobraz dziedzictwa –
dziedzictwo krajobrazu na przestrzeni wieków w Czerwieńsku” poświęconej starym
dokumentom i fotografiom prezentującym
historie naszego regionu. Ciekawy wykład
uzupełnił naszą wiedzę o życiu mieszkańców przed wojną, a stare fotografie oddały
klimat ówczesnemu życiu mieszkańców .Ze
zdumieniem odkryliśmy, że wiele znanych
nam miejsc wyglądało znacznie korzystniej
niż dziś i warte są wydobycia z albumów
i pokazania mieszkańcom. Po wykładach
mieliśmy okazję spotkać się z fotografem,
który zapoznał nas z tajnikami „dobrego
zdjęcia”, technik i osiągania świetnych efektów wizualnych. Kontynuując rozważania
o naszej lokalnej historii skorzystaliśmy też
z ostatnich ciepłych dni jesieni i wyruszyliśmy na rowerową wyprawę po regionie,
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która miała dostarczyć nam kolejnych
historycznych śladów naszej przeszłości.
Wyprawa rowerowa do Bad Muskau i trasa wzdłuż granicy polsko-niemieckiej to
wielka ciekawostka naszej trasy. Pierwszy
etap podróży, do Łęknicy, młodzież odbyła
autokarem. Następnie zaś skorzystała z zabranych na wycieczkę rowerów, przemierzając nimi (z obowiązkowymi kaskami
na głowach!) trasę w Parku Mużakowskim
oraz inne szlaki wzdłuż granicy polskoniemieckiej.
Przyjemnych wrażeń było co niemiara, gdyż Park Mużakowski to przepiękny
teren, wpisany na listę dóbr Światowego
Dziedzictwa UNESCO. A przecież oprócz
delektowania się cudownymi krajobrazami
i przemierzania trasy rowerem w programie wycieczki były
jeszcze inne atrakcje:
zwiedzanie pałacu
i jego okolic, ognisko,
pieczenie kiełbasek...
Przy okazji był to
przyjemny wypad integracyjny, a piękny
Park Mużakowski odkrył swoje tajemnice
i ukazał piękno w jesiennej krasie. Pyszne
kiełbaski na ognisku
wypełniły ten bardzo
aktywny i pouczający dzień. Historia lokalna w terenie przemawia bardzo obrazowo.
Po pełnym przyjemnych doznań, urokliwych
widoków, a w dodatku bardzo bezpiecznym
rajdzie młodzież – cała, zdrowa i szczęśliwa – wróciła w rodzinne strony.
Realizacja programu „Bezpieczna +”
W obecnym roku szkolnym 2017/2018
nasza szkoła bierze udział w rządowym
programie „Bezpieczna+”. Projekt ten
realizowany będzie pod hasłem „W naszej
szkole przyjaźnie i bezpiecznie”. Celem
„Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno
w szkole, jak i poza nią. W ramach programu, który jest adresowany do uczniów,
rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, podejmowane są inicjatywy
i działania ukierunkowane na kształtowanie
otwartości, tworzenie pozytywnego klimatu
w szkole oraz poszerzenie jej możliwości
edukacyjnych i wychowawczych w czasie
wolnym. Celem przedsięwzięcia są także:
bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego,
tworzenie nowych możliwości edukacji
młodzieży. Jesteśmy już na półmetku na-

szych działań. Za nami warsztaty z działań
socjoterapeutycznych, zajęcia z bezpiecznego poruszania się po drodze – również
wycieczki rowerowe, spotkania z policjantami, rowerowe wycieczki i ćwiczenia
z udzielania pierwszej pomocy. A wszystko
to po to, by każdy uczeń mógł odczuć, że
bezpieczeństwo każdego z nas tak naprawdę
zależy od każdego z nas.
Rekord resuscytacji
Nasze ręce mogą uratować czyjeś życie.
Warsztaty z resuscytacji ,uczące przywracania krążenia i oddechu odbyły się w naszej
szkole 16 października br. Zdarza się, że
u drugiej osoby następuje nagłe zatrzymanie krążenia krwi – ustaje praca serca,
poszkodowany traci świadomość, przestaje
oddychać. W takiej sytuacji potrzebna jest
szybka i sprawna pomoc. Znajomość zasad
udzielania takiej pomocy może uratować
ludzkie życie... Podczas zajęć dzieci dowiedziały się jak nie stracić głowy, gdy drugi
człowiek potrzebuje ratunku, jak rękoma
i oddechem przywracać czynności życiowe.
Teraz mamy świadomość, że za tym trudnym słowem resuscytacja kryje się bardzo
ważna umiejętność, którą można sprawnie
opanować. I dzięki której możemy sprawić,
że czyjeś serce znów żywo zabije...
Na wyprawy rowerowe koniecznie
w kasku. W ramach realizacji „Bezpiecznej +” wyruszyliśmy na kilka wypraw
rowerowych. Głównym celem wycieczek
było podniesienie świadomości zagrożeń
wynikających z niezachowania szczególnej
ostrożności podczas ruchu drogowego oraz
utrwalanie zasad właściwego zachowania
się podczas jazdy rowerem i jazda w kaskach. Grupy rowerzystów wyruszyły do
Drzonowa oraz Parku Mużakowskiego.
Startuj z FIO projekt realizacji
ścieżki zdrowia w naszej szkole
Plenerowa ścieżka zdrowia na terenie
przyszkolnym w Nietkowie to pomysł
grupy nieformalnej rodziców na stworzenie
dodatkowej strefy aktywności w szkole.
W ramach tego projektu rodzice uzyskali
dofinansowanie 4.000 zł na zakup urządzeń
sprawnościowych i wytyczenie ścieżki zdrowia na terenie przyszkolnym. Trasa będzie
wkomponowana w naturalne środowisko
i urozmaicona różnymi urządzeniami i przeszkodami, które będą poprawiać kondycje
fizyczną naszych uczniów. Dzięki nowym
pomysłom w naszej szkole będzie jeszcze
sprawniej, jeszcze zdrowiej.
Dyrektor szkoły Beata Kłos-Wygas

Bezpieczny przejazd
Dnia 20 września 2017r. została zorganizowana wycieczka dla uczniów klasy
szóstej pod hasłem „Na rowerze czy
na nogach – niech bezpieczna będzie
droga”. Głównym celem wycieczki
było podniesienie świadomości zagrożeń wynikających z niezachowania
szczególnej ostrożności podczas ruchu
drogowego oraz utrwalanie zasad wła-

ściwego zachowania się podczas jazdy
rowerem, a także propagowanie postaw
patriotycznych poprzez kontakt z eksponatami muzealnymi. Wycieczka odbyła się do Drzonowa. Uczniowie klasy
szóstej przed rajdem zostali poinformowani o zasadach bezpiecznego poruszania się rowerem oraz zagrożeniach
wynikających z niestosowania się do
nich. Tak przygotowani
w wiedzę teoretyczną
wyruszyliśmy o godz.
8:00 przećwiczyć ją
praktycznie. Był to
przemiły wyjazd, radosny, a przede wszystkim
bezpieczny. Dzieci zachowywały się bardzo
odpowiedzialnie. Wycieczkę zakończyliśmy
wspólnym ogniskiem.
Uczestnikom i opie-

Z matematyką na wesoło
6 października obchodziliśmy w naszej
szkole VII Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia (ang. World Multiplication Table Day). Jest to międzynarodowa akcja,
która ma na celu zachęcenie wszystkich do
przypomnienia sobie tabliczki mnożenia
po długich wakacjach, a także uświadomienie, iż znajomość tabliczki mnożenia jest
niezbędna w życiu codziennym. Poprzez
wspólną zabawę, łączymy się z ludźmi
na całym świecie. Chcemy propagować
zasadność uczenia się tabliczki mnożenia,
a także poznawania matematyki. Musimy
pamiętać, że przedmiot ten towarzyszy
nam przez całe życie - w każdej chwili kiedy patrzymy na zegarek, wstukujemy
numer telefonu, liczymy kieszonkowe.
Wszędzie otaczają nas liczby, musimy
umieć sobie z nimi radzić, dlatego warto
znać tabliczkę mnożenia.
W tym roku, o przystąpieniu do akcji poinformowaliśmy rodziców i uczniów już
12 września, a tydzień później ogłoszone
zostały konkursy związane z tabliczką
mnożenia. Uczniowie przygotowali
wspaniałe plakaty promujące akcję czy
też związane z tabliczką mnożenia oraz
rymowanki ułatwiające naukę trudniejszych przykładów. Przez cały tydzień
na zajęciach świetlicowych uczniowie
„bawili się w mnożenie”, tj. układali

puzzle, domina, rozwiązywali szyfogramy czy też krzyżówki, korzystali z gier
planszowych, uzupełniali kolorowanki.
Na zajęciach matematyki uczyliśmy się
różnorodnych metod zapamiętywania
tabliczki mnożenia oraz ćwiczyliśmy
jej znajomość za pomocą programów

kunom dziękujemy za chwile radości
i uśmiechu :)
Aneta Bazylewicz

komputerowych, na sekcji piłki nożnej
wzięliśmy udział w rozgrywkach matematyczno – sportowych, podczas których
wyłoniono „piłkarza matematyka”. Dużo
emocji wywoływały „egzaminy” przeprowadzane wśród uczniów, rodziców
i nauczycieli. Egzaminatorzy po zdanym
egzaminie wręczali odznaki Experta Tabliczki Mnożenia.
Tegoroczne odchody VII Światowego
Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły
w uczniach wiele pozytywnych emocji,
pobudziły chęć zdrowej rywalizacji.
Dziękuję wszystkim uczniom, rodzicom
i nauczycielom naszej szkoły za piękne
włączenie się w akcję, którą uważam za
bardzo udaną. Jeżeli zorganizowanie tego
dnia sprawiło, że każdy z nas utrwalił
sobie choćby jeden przykład tabliczki
mnożenia – WARTO BYŁO!!!
Koordynator akcji: Aneta Bazylewicz

Dziękujemy krwiodawcom
Krew to jeden z najcenniejszych
darów jaki możemy dać drugiemu
człowiekowi. Pragnąc wdrażać w życie
szlachetne idee honorowego krwiodawstwa 21 października Zarząd Samorządu
Mieszkańców Miasta Czerwieńsk wraz
z OSP Czerwieńsk zorganizował w naszym Mieście kolejną akcję honorowego
krwiodawstwa. W akcji wzięło udział 14

osób i pozwoliło to na zebranie ponad
6 litrów krwi!
Ze swojej strony pragnę pogratulować
wszystkim honorowym krwiodawcom
i podziękować osobom zaangażowanym
w promocję i organizację wydarzenia.
Pamiętajmy, że oddając krew ratujemy
życie innych ludzi!
Wojciech Zawada
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WOLONTARIAT
„Jak Liść”
Nadeszła jesień a w naszym Gimnazjum
można zaobserwować piękne, jesienne liście
na oknach, plakatach… Wolontariusze wraz
ze wszystkimi uczniami wzięli udział w akcji pt.: „Jak Liść”. Wydarzenie zainicjowane
zostało przez fundację „Dajmy nadzieję”,
która działa przy Hospicjum w Słubicach.
Celem tej akcji jest pomoc dzieciom, których rodzice ostatnie chwile swojego życia
spędzili w hospicjum. Głównym symbolem
jest Liść, który w formie drobnego drewnianego listka zakupić można w naszej
szkole. Nasz pomysł na sprzedaż listków to

zorganizowanie kawiarenki. Wolontariusze
wraz z rodzicami upiekli 15 ciast. Wszystkie
słodkości sprzedaliśmy z sukcesem. Dziękujemy rodzicom za pomoc.
Pola Nadziei
Cieszymy się, że także tego roku szkolnego Szkolne Koło Wolontariatu w pomniejszonym składzie, już bez uczniów
klas pierwszych, wzięło udział w akcji Pola
Nadziei. Także pracownicy szkoły, rodzice
i uczniowie w poszczególnych klasach zorganizowali zbiórkę pieniędzy, aby zakupić
cebulki żonkili. Cebulki powędrowały do

Kongres przedsiębiorczości
Byliśmy obecni na V Polskim Kongresie Przedsiębiorczości – lubuskie 2017.
Państwo XXI wieku. Gospodarka
oparta na wiedzy – to hasło przewodnie V
Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości,
który odbył się w dniach 26 – 27 października br. w Zielonej Górze pod patronatem
Marszałka Województwa Lubuskiego
pani Elżbiety Anny Polak w kooperacji
z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz
licznymi partnerami działającymi w obszarze polityki rodzinnej, społecznej, gospodarczej, samorządowej, innowacyjnej,
sportowej, środowiskowej.
Każdy z uczestników mógł być obecnym na dowolnie wybranym panelu dyskusyjnym, a tych było wiele. Wymienię tylko
nieliczne: Państwo XXI wieku. Gospodarka oparta na wiedzy. Rynek finansowy
w Polsce. Ekspansja zagraniczna – polskie firmy na rynku międzynarodowym.
Pracownik a pracodawca. Rynek pracy
w Polsce. Polityka zarządzania nieruchomościami. Siła kobiet w gospodarce. Siła
polskich innowacji, synergia nauki z biznesem. Promocja samorządów – wizerunek
polskich miast w mediach. Nowoczesna
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przedsiębiorczość. Perspektywy rozwoju samorządów. Medycyna przyszłości
w Polsce. Sposób na inwestora – jak miasta
i gminy skutecznie przyciągają kapitał.
Mnogość paneli dyskusyjnych pokazuje, jak złożoną strukturą jest Państwo oparte na biznesie, samorządzie
i wiedzy. W tym wielowarstwowym
organizmie jesteśmy także my - szkoły.
Nasza rola to oczywiście rola instytucji
obywatelskiej, ale także rola edukatora
wprowadzającego młodego uczestnika
społeczeństwa w świat geopolityczny.
Nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego

domów naszych uczniów. Pozostała cześć
cebulek zasadzona została przy szkole.
Na wiosnę rozkwitną i będą przypominać
o potrzebie pomocy osobom nieuleczalnie
chorym.
Sprzątanie cmentarza
Dzieje się w naszej szkole, dzieje…
Nie zapomnieliśmy o opuszczonych
grobach. Duża grupa wolontariuszy w poniedziałek 30 października, w przeddzień
Wszystkich Świętych, wraz z opiekunami
udała się na Cmentarz Miejski. Pracy było
sporo ale my lubimy duże wyzwania. Na
zakończenie zapaliliśmy znicze i chwilą
zadumy uczciliśmy pamięć tych, którzy
odeszli.
A. Kędzia

w Czerwieńsku realizują w codziennej
praktyce wyzwania V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w taki sposób,
by stały się realne dla nas oraz każdego
naszego absolwenta. Zadania dla Polski,
przedsiębiorczości, regionu korelują
z misją naszej szkoły.
Misja szkoły to wychowanie, którego priorytetem stają się: wykształcenie
ucznia samodzielnego, poszukującego
i otwartego na wiedzę, aktywnego do
udziału w życiu kulturalnym, politycznym, gospodarczym, zawodowym.
Kształcimy i wychowujemy młodych
ludzi, którzy na obecnym etapie rozwojowym stawiają wiele pytań dotyczących
własnego jestestwa i własnej przyszłości.
Chcemy, aby problem z odpowiedzią na
stawiane pytania nie był przyczynkiem do
ucieczki z kraju, ucieczki w bezczynność,
czy niezrealizowane marzenia.
„Jeżeli marzy tylko jeden człowiek,
pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś
będziemy marzyć wszyscy razem, będzie
to już początek nowej rzeczywistości”.
(Camara Helder).
Lubuskie Warte Zachodu, Polska
warta pozostania i pracowania dla niej.
Zbliżający się okres stawia przed państwem, samorządami i przedsiębiorcami

Dziennikarska przygoda
Od miesiąca uczennice klasy IIc czerwieńskiego Gimnazjum mierzą się z zawodem
dziennikarza.
Co znaczy stwierdzenie „mierzą sondę uliczną z mieszkańcami Zielonej
się”? Przyglądają się pracy dziennikarzy, Góry na temat czytelnictwa, preferencji
uczestniczą w warsztatach prowadzonych czytelniczych dorosłych i dzieci. Było to
przez panią Elżbietę Wozowczyk-Leszko niezwykle ciekawe zadanie. Zwieńczez Radia Zachód. A to, co najbardziej in- niem działań stała się audycja w cyklu
teresujące, to konkretne dziennikarskie „Gry i zabawy dla dzieci” w Radiu Zadziałania. Dziewczyny przeprowadziły chód, którą współtworzyły i prowadziły

wiele nowych wyzwań, zwłaszcza po roku
2020, kiedy skończą się dotacje unijne.
Udział w Kongresie przekonał nas, że
Polska to kraj wspaniałych jednostek,
zaangażowanych przedstawicieli władz,
samorządowców i organizacji pracujących dla dobra obywatela. Zmieniamy się.
Budujemy nasz mikrokapitał w małych
ojczyznach jak i w skali makro w Polsce.
Rynek pracy 2017 szuka wykwalifikowanych pracowników; w wielu obszarach
zaczyna dominować rynek pracownika,
nie pracodawcy. To duże szanse dla młodych ludzi z potencjałem i kapitałem. Nie
tylko tym zawodowym, ale też kapitałem
interpersonalnym (motywacją, komunikacją, umiejętnością pracy w zespole).
Dziś tu was potrzebujemy - mówią
wprost na panelach dyskusyjnych politycy,
samorządowcy, ludzie nauki i przedsiębiorcy. Spójrzmy choćby na statystyki
naszego województwa, partnera handlowego i przemysłowego (produkcja części
i akcesoriów motoryzacyjnych, produkcja
artykułów spożywczych, przetwórstwo
drewna i produkcja mebli, produkcja
papierów i wyrobów papierniczych, wyrobów z metali, maszyn i urządzeń, urządzeń
elektronicznych, chemikaliów i wyrobów
chemicznych, gumowych i tworzyw
sztucznych). Eksport w lubuskim to 6,25
mld euro (dane szacunkowe 2016r.), a import to 3,17. Wartość produkcji sprzedanej
przemysłu (mld zł) to 32,19, a przeciętne
zatrudnienie w przemyśle (osoby) 69 863
(dane na rok 2016).

Mówimy jednym głosem z politykami, samorządowcami i przedsiębiorcami
naszym absolwentom: pozostań w regionie, kraju, zdobywaj wiedzę i doświadczenie, buduj kapitał zarówno zawodowy jak
i interpersonalny. W mundurze strażaka,

nasze uczennice. Audycji można było
posłuchać w sobotę 28 października.
Oto ich refleksje na temat projektu:
„Prowadziłyśmy audycję na temat czytelnictwa i książek. Gościem w studiu
radiowym była bibliotekarka, pani Anna
Kwapińska z Biblioteki Bromby i Przyjaciół w Zielonej Górze. W trakcie programu
dzwonili do radia młodzi słuchacze, z którymi rozmawiałyśmy. Wszystkie działania
koordynowały panie: Elżbieta Wozowczyk
-Leszko i Agnieszka Kostrzewa oraz pani
Joanna Dwornicka. Uważamy, że było to
ciekawe, niesamowite przeżycie. Ogromne wrażenie na nas zrobiło samo studio
i ludzie tam pracujący. Widziałyśmy ich
profesjonalizm i zaangażowanie, a przede
wszystkim pasję. Dziennikarze to ludzie
z charyzmą, pełni ciekawych pomysłów,
kreatywni, z dużym poczuciem humoru.
Chciałybyśmy w przyszłości realizować
swoje pasje z takim samym zaangażowaniem. Za możliwość poznania realiów
pracy dziennikarzy dziękujemy naszym
koordynatorom”.
A. Kostrzewa i reporterki z IIc
wojskowego, policjanta lub w każdej
innej dziedzinie zawodowej, o którą
będziesz chciał powalczyć, odnajdziesz
swoje miejsce.
MDD

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej jest świętem wszystkich pracowników oświaty (i szkolnictwa wyższego), obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej.
Potocznie zwany jest Dniem Nauczyciela, dla podkreślenia wiodącej roli nauczycieli
w jakości edukacji.
W tym roku wypadł w sobotę, dlatego
w poprzedzający piątek, 13 października,
władze samorządowe naszej gminy właśnie
im mogły podziękować za codzienny trud
związany z nauczaniem i wychowaniem
młodego pokolenia. Podziękować w formie
Nagród Burmistrza, osobiście wręczanych
wyróżnionym przez Piotra Iwanusa.
I tak nagrody I stopnia otrzymali:
Jacek Gębicki – dyrektor Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku, Beata KłosWygas – dyrektor Szkoły Podstawowej
Nietkowie, Renata Strzelecka – dyrektor
Szkoły Podstawowej w Nietkowicach,
Monika Stolińska – dyrektor Szkoły
Podstawowej w Leśniowie Wielkim,
Przemysław Góralczyk – dyrektor Gimnazjum w Czerwieńsku, Beata Zawada
– dyrektor Przedszkola w Czerwieńsku,
Iwona Smorąg - nauczyciel Szkoły
Podstawowej w Nietkowie, Joanna Win-

niczuk i Izabella Nowak - nauczyciele
Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim, Agnieszka Kostrzewa, Małgorzata
Galik i Joanna Stanaszek – nauczyciele
Gimnazjum w Czerwieńsku.
Natomiast nagrody II stopnia otrzymali: Sławomira Jankowiak, Beata
Kaszewska, Monika Szymańska, Bożena Śmigaj, Anna Wieczorek i Henryka
Wolny - nauczyciele Publicznej Szkoły
Podstawowej w Czerwieńsku, Aneta Bazylewicz - nauczyciel Publicznej Szkoły
Podstawowej w Nietkowie, Natalia Cała,
Barbara Frydryk i Krzysztof Słoboda
- nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Nietkowicach, Aleksander
Gruszczyński i Beata Perczyńska – nauczyciele Gimnazjum w Czerwieńsku,
Dorota Nowicka i Grażyna Czyż – nauczyciele Przedszkola w Czerwieńsku.
D. Grześkowiak
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

Jesień nie jest smutna
Październik w naszej szkole zupełnie nie odzwierciedlał pogody, która gościła za
oknami. Każdy tydzień przynosił ze sobą wiele wydarzeń.
Najważniejszym z nich był Dzień Patrona, który od kilku lat łączymy ze świętem
nauczycieli i nie jest to przypadkowe, gdyż
nasz patron obok innych profesji, był przede
wszystkim pedagogiem, dla wielu nauczycieli niedoścignionym wzorcem. Janusz
Korczak to postać, będąca doskonałym
tematem do rozważań. Klasy młodsze rozpoczęły świętowanie od przypomnienia sylwetki patrona. Doskonałym przerywnikiem
było słuchanie fragmentów „Króla Maciusia
Pierwszego”. W klasach starszych odbyły się
dyskusje na temat: „Jakie techniki stosowane
przez Korczaka sprawdziłyby się w naszej
klasie?”. Okazało się, że nieco zmodyfikowane sposoby pracy w Domu Sierot to
dobre metody pracy wychowawczej również
we współczesnej szkole. My stosujemy:
SKRZYNKĘ NA LISTY, KONTRAKTY,
DYŻURY, GAZETKI, KSIĘGĘ POCHWAŁ
I UPOMNIEŃ, POCZTÓWKI PAMIĄTKOWE, NIEZAPOMINAJKI. Ponieważ hasłem
przewodnim obecnego roku szkolnego jest
ZDROWY STYL ŻYCIA pokusiliśmy się
poszukać w twórczości patrona przesłanie
na ten temat i nie zawiedliśmy się - Janusz
Korczak w „Prawidłach życia” napisał:
(…) Piesze wycieczki, pływanie, wiosłowanie, rower, ślizgawka, biegi, skoki. Ręce,
nogi, plecy bolą, zmęczony jest człowiek, ale
zadowolony (…).
(…) Człowiek lubi wysiłek. Lubi, żeby
mu się udało, chce wiedzieć, czy potrafi,
co może, mimo trudności chce skończyć
i zwyciężyć, przekonać siebie i innych, że
silny i zręczny (…).
(…) Zdrowie - to najważniejsze dobro życia,
chory bogacz jest biedakiem; więc pomyśl, jakim skarbem dla ubogiego jest zdrowie (…).
Zawsze, kiedy sięgamy do słów Janusza
Korczaka, zatrzymujemy się, zastanawiamy
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i czerpiemy z tego nieustająco bijącego źródła. Tak było i tym razem – przytoczone cytaty stały się punktem wyjścia do opracowania
przez każdą klasę katalogu zdrowych nawyków ucznia. Wszystkie materiały zostały złożone u opiekuna Parlamentu Uczniowskiego,
który wypracował SZKOLNY KATALOG
ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.
Doskonałym podsumowaniem tego
niezwykłego dnia był apel – spektakl
słowno – muzyczny, który humorystycznie
zobrazował „zwykły dzień w szkole”. Było
radośnie i miło.
Dla pierwszaków Dzień Patrona jest jednym z najbardziej zapamiętanych dni w szkolnej drodze do dorosłości. Wówczas, bowiem,
po 6 tygodniach nauki, odbywa się RADOSNY EGZAMIN NA UCZNIA i choć jest on
radosny, to zarówno dzieci i wychowawczynie
podchodzą do niego bardzo poważnie. Tym
razem uczniowie wykonywali zadania KRÓLA OŁÓWKOSA i jego żony. Były wiersze,
piosenki i tańce. Na każde pytanie odpowiedź
wypadła celująco, dlatego pan Dyrektor nie
miał wątpliwości, że egzamin został zdany
z wyróżnieniem. Wszystkim pierwszakom
życzymy, aby ich pobyt w szkole wypełniały
tylko radosne chwile.
Kolejny ważny dzień w naszej szkole to
16 października br. Sala gimnastyczna przepełniona była jak nigdy. Już drugi raz przystąpiliśmy do BICIA REKORDU W JEDNOCZESNEJ RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO – ODDECHOWEJ organizowanej
przez WOŚP. Zasada była prosta – dokładnie
w południe przez pół godziny pięcioosobowe
drużyny z każdej klasy prowadziły resuscytację krążeniowo – oddechową. W sumie 103
uczniów i nauczycieli biło rekord, ale nie
liczba była dla nas ważna – najważniejsza
okazała się idea pokazująca, że nawet małe

dziecko może uratować komuś życie. Od
wielu lat przeszkoleni przez Jurka Owsiaka
trenerzy szerzą wiedzę o podstawowych
czynnościach ratujących życie. Wielokrotnie
udowodniliśmy, że o udzielaniu pierwszej
pomocy wiemy naprawdę dużo.
Kolejnym wydarzeniem, które na stałe zapisaliśmy w kalendarzu imprez jest SADZENIE DRZEW NAD ZALEWM. Od kilku lat
wspólnie z Nadleśnictwem Zielona Góra oraz
Kołem Łowieckim „Jeleń” tworzymy ALEJĘ
OPTYMISTÓW. Posadzone wcześniej lipy
stają się coraz dorodniejsze i patrzymy na
nie z satysfakcją – mówiąc to my sadziliśmy
te drzewka. Tym razem przenieśliśmy się
na drugą stronę i zasadziliśmy 34 jarzębiny,
które utworzyły piękny szpaler. Jesienią będą
pięknie czerwieniły się na tle zieleni lasu.
Po pracy zgromadziliśmy się przy ognisku
i z apetytem zjedliśmy pieczone kiełbaski.
Radosnym momentem stało się wręczenie
nagród laureatom konkursu plastycznego
MIESZKAŃCY LASU. Miło było, że mimo
wielu obowiązków czas na wspólnie spędzone
chwile znaleźli nasi rodzice, jeszcze milej
będzie wspólnie przechadzać się wśród dorodnych lip i jarzębin zasadzonych przed laty.

Ponure dni jesienne wypełniliśmy odwiedzinami w teatrze. Znana wszystkim opowieść
o Panu Kleksie została opowiedziana muzyką.
Taka niezwykła adaptacja była prawdziwą
ucztą dla oczu i uszu czwartoklasistów. Podobne wrażenia przywiozły z teatru klasy III
a i III b, które obejrzały spektakl PINOKIO.
Doskonałym sposobem na szare jesienne dni
dla klas VI stały się odwiedziny zielonogórskiego Planetarium Wenus, a w nim - „Powrót
na księżyc” oraz obejrzenie wystawy interaktywnej w Centrum Przyrodniczym pt. „Połącz
się – emocjonująca przygoda z komunikowaniem się na odległość”.
Jak widać szaruga jesienna może być
rozświetlona wieloma różnorodnymi
aktywnościami, które łączą przyjemne
z pożytecznym i dają poczucie dobrze spędzonego czasu.
Beata Kaszewska

Patryk z Czerwieńska Mistrzem Polski Juniorów
Z wielką przyjemnością informuję, że Patryk Świątkiewicz - 17
letni mieszkaniec Czerwieńska
został Mistrzem Polski Juniorów
w Wędkarstwie Spinningowym.
Zawody odbyły się nad Zalewem
Sulejowskim w Treście. Brało
w nich udział 20 juniorów i 150
seniorów z całej Polski.
6-8 października 2017 r. Patryk
Świątkiewicz reprezentował Zielonogórski Okręg Wędkarski na
Mistrzostwach Polski. Aby tak się
stało musiał mieć najlepsze wyniki w kwalifikacjach z trzech imprez
Okręgowych. Mistrzostwa Polski trwały trzy dni przez 7 godzin
dziennie. To nie była sielanka - mówi Patryk. Po świetnej 2 turze
gdzie złowił 5 okoni i szczupaka zajmując 1 miejsce. Nadeszła 3
tura bardzo ważna. Po piętach deptał mu bardzo dobry kolega jednak
wszystko skończyło się szczęśliwie dla naszego wędkarza. Należy
zaznaczyć, że mimo silnych wiatrów (orkan Ksawery) zawody się
odbyły, a złowienie okonia nie było w takich warunkach łatwą
sprawą. Punktacja z trzech tur dawała wynik końcowy. Siedem
punktów sektorowych dało Patrykowi Mistrzostwo.
Patryk od najmłodszych lat pasjonuje się wędkarstwem.
W piątek po szkole jedzie na ryby. W sobotę na ryby z ojcem lub
bratem. W niedzielę na zawody najczęściej od godz. 6-18 i tak

od maja do końca grudnia. Zna
się jak mało kto na spinningu.
Uwieńczeniem okresu juniorów jest
zdobycie Mistrzostwa Polski. Jest
aktywnym zawodnikiem. W latach
ubiegłych też zdobywał miejsca
na podium w różnych zmaganiach wędkarskich. To nie pierwszy wyjazd Patryka na Mistrzostwa Polski w 2015 zajął wysokie
5 miejsce, a w 2016 niestety noga
mu się powinęła i uplasował się na
11 miejscu - żartował i pocieszał
się, że jest to podwójne zwycięstwo.
A w 2017 udało się przywieźć do Czerwieńska Mistrza Polski. Na
wynik Patryka nie składa się tylko jednorazowy wyczyn. To całe
doświadczenie zdobywane przez około 12 lat. Wspólne rozważania
z bratem Arturem, tatą który jak zawsze pomaga, ale również całe
grono innych ludzi, którym jest bardzo wdzięczny.
Pasja: nie każdy ją ma, a każdy by chciał ją mieć. Należy tyko podziwiać młodego człowieka, który tak zagospodarował sobie czas wolny.
Do tego Patryk w sposób bardzo świadomy uprawia ten rodzaj sportu.
Wszystkie złowione ryby wypuszcza propagując C&R czyli rozwijając
skrót Catch and Release czyli tłumacząc „Złów i Wypuść”.
Serdecznie gratuluję Mistrzowi sukcesu.
Ewa Wójtowicz
radna RM w Czerwieńsku

Potyczki z prawem
O jakiegoś czasu otrzymujemy telefony od naszych Czytelników z pytaniem: dlaczego na łamach „U nas” nie prowadzimy
pożytecznej dla mieszkańców rubryki porad prawnych?
Rzeczywiście, w różnego rodzaju czasopismach lokalnych takie
rubryki istnieją. Są one szczególnie ciekawe dla tych mieszkańców,
dla których często pisma od przeróżnych instytucji są prawdziwą
zmorą. To czasem jest język dla wtajemniczonych i niełatwo w tym
gąszczu terminów prawniczych odnaleźć prawdziwy sens. Równie
często mamy kłopoty jak w zgodzie z prawem załatwić tzw. życiowe
sprawy, jak np. testamenty, pisma procesowe, czy upewnić się, że
w jakiejś sprawie działamy zgodnie z prawem.
Odpowiadając na te zapotrzebowanie już od następnego numeru
publikować będziemy porady prawne. Namówiliśmy do tej współpracy radcę prawnego - p. Aleksandrę Blandzi, która na łamach
„U nas” udzieli Państwu odpowiedzi na interesujące Was sprawy
i pomoże w tych potyczkach z prawem.
Zapraszamy więc do przesyłania pytań na adres mailowy redakcji: unas.redakcja@wp.pl lub bezpośrednio p. mecenas aleksandra.
blandzi@gmail.com.
Aleksandra Blandzi – jest radcą prawnym
przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Zielonej Górze (nr wpisu ZG – 775),
skończyła Wydział Prawa Europejskiego na
Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad
Odrą oraz Wydział Prawa Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Udzieli
Państwu porad w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego oraz
karnego). Swoją kancelarię prowadzi w Zielonej Górze przy
Placu Słowiańskim 26.
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choćby 65 rocznica działalności MGOK.
Doskonała okazja do wizyty, zajrzenia
w każdy kąt i poznania charakteru placówki. Było też trochę profilaktyki zdrowotnej
poprzez odwiedziny w naszej przychodni.
Przedszkolaki dobrze wiedzą, że nadmiar
słodyczy szkodzi. Warto sięgnąć po owoce,
soki i warzywa. I pamiętać o odpoczynku
i aktywności na świeżym powietrzu!

Wyjazdy, wycieczki, spacery
Październik upłynął przedszkolakom
bardzo aktywnie. Słoneczna pogoda sprzyjała spacerom i wycieczkom. Starsze dzieci
uczestniczyły w formach wyjazdowych.
Ogród botaniczny w Zielonej Górze to
przepiękne miejsce, idealne do spacerów.
Możliwość obcowania z przyrodą i podziwianie roślinnej bioróżnorodności, działały
kojąco i wyciszająco nawet na największe,
dziecięce energie. Z kolei spotkanie z rówieśnikami w Laskach dostarczyło dzieciakom
wielu wrażeń i radości ze wspólnych zabaw.
Trochę poważniej było w Zielonej Górze.

Starsze przedszkolaki uczestniczyły w obchodach święta IV Zielonogórskiego Pułku
Przeciwlotniczego. Powaga powagą, ale
pokaz sprzętu wojskowego oraz zajadanie
się tradycyjną, żołnierską grochówką, wzbudziło wiele emocji i uśmiechu. W naszym
Czerwieńsku też zwykle coś się dzieje. Ot,

Wędkarze dla WOŚP
Zbliża się 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odbędzie się 14 stycznia
2018 r., a jego celem będzie pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.
W najbliższym Finale skupimy się na
pozyskaniu wsparcia dla podstawowych oddziałów neonatologicznych – to słowa Jurka
Owsiaka, prezesa Zarządu WOŚP. Po raz
ósmy będą zbierane środki na wyposażenie
oddziałów noworodkowych. Dotychczas za
122 mln zł trafiło tam m. in. 1160 inkubatorów, 344 kardiomonitory i 367 stanowisk
do resuscytacji noworodków.
I w tę piękną inicjatywę już po raz drugi
wpisali się nasi wędkarze. Pan Grzegorz
Wieczorek, pomysłodawca i organizator
Wędkarskich Zawodów Spławikowych
„Wędkarze dla WOŚP” zgromadził na
czerwieńskim zalewie 70 zawodników i
bardzo liczne grono osób towarzyszących
(wśród nich byli członkowie wędkarskiej
Kadry Narodowej).
Same zawody trwały 3 godziny, a łowisko
było podzielone na 2 sektory po 35 wędkarzy.

„Na pudle” znaleźli się Wojciech Liczbiński, Mirosław Jankowiak i Krystian
Nowak. Natomiast na siódmym miejscu
znalazł się Robert Zarzycki, na piętnastym
Waldemar Bernacki a na siedemnastym –
Mirosław Warszawski (członkowie Koła
Wędkarskiego nr 1 w Czerwieńsku).
Po zakończeniu zawodów i wręczeniu
nagród przyszedł czas na prowadzoną
przez Andrzeja Gagatka licytację sprzętu
i wędkarskich pamiątek podarowanych od
licznych i znaczących w środowisku wędkarskim sponsorów. I tu wspaniała niespodzianka - udało się uzbierać 12 119, 56 zł!
Gratulujemy pięknej inicjatywy, serdecznie
dziękujemy wszystkim zaangażowanym
za wkład pracy i za okazaną szczodrość
w imieniu dzieciaczków, do których trafi
zorganizowana w ten sposób pomoc.
D. Grześkowiak

Czas pamięci, czas zadumy
Cmentarz jest ważnym miejscem dla
wszystkich ludzi, którzy pożegnali na
zawsze kogoś bliskiego. Jest to miejsce
szczególne, o wielkiej wartości kulturowej
i religijnej. Tuż dalej sklep, szkoła, bloki
…Przełom października i listopada to czas
wzmożonych wizyt na cmentarzu. Również
wizyt dzieci. Przedszkolaki instynktownie
uspakajają się. Milkną rozmowy. Słychać
cichutkie stwierdzenia: mój dziadek jest tu
pochowany, moja babcia, wujek… Zapalane
znicze i zaduma. Takie to miejsce. Ważne
dla młodszych i dla starszych.
D. Nowicka

