W imieniu władz samorządowych pragniemy wszystkim mieszkańcom Gminy Czerwieńsk złożyć
najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a w ten szczególny wigilijny
wieczór niech nie zabraknie dla nikogo miejsca przy stole. Niech łamany z bliskimi opłatek będzie
symbolem podziękowania, ale także przebaczenia i pojednania.
Niech nadchodzący Nowy 2018 Rok przyniesie nam wiele powodów do radości i satysfakcji
z realizacji naszych marzeń i planów.
Szczęśliwego Nowego Roku!
Leszek Jędras

Piotr Iwanus

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz

w listopadzie
01.11. – na wszystkich cmentarzach w Gminie Czerwieńsk zapłonęły znicze – nasz znak pamięci o wszystkich zmarłych.
06.11. – w Czerwieńsku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki POMAK. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
08.11. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z przedstawicielami
firmy STIMO, która w 2013 roku, zrealizowała na terenie Gminy
Czerwieńsk projekt pod nazwą „Internet dla mieszkańców Gminy
Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Tematem
spotkania było min. zapewnienie instytucjom podległym gminie
dostępu do szerokopasmowego Internetu.
09.11. – w Zawadzie odbyła się narada, której organizatorem
było Nadleśnictwo Przytok. Była ona poświęcona ochronie lasów
przed szkodnikami oraz podsumowaniu działań podejmowanych
w ramach sezonu pożarowego na terenie Powiatu Zielonogórskiego.
W naradzie uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus oraz przedstawiciele OSP Czerwieńsk i OSP Leśniów Wielki.
10.11. – w przeddzień 99 rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości, na terenie Czerwieńska przeprowadzona została
gra terenowa pod hasłem „Wolność i Niepodległość”. Jej organizatorem było Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego
„Grota”. W przygotowanych przez licealistów zmaganiach wzięły
udział reprezentacje wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy. Finałem zmagań uczniów był uroczysty apel pod Pomnikiem
Pamięci z udziałem Starosty Dariusza Wróblewskiego, Burmistrza
Piotra Iwanusa i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwieńsku Leszka Jędrasa.
11.11. – w Czerwieńsku odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uroczysty capstrzyk pod Pomnikiem
Pamięci poprzedziła Msza św. w intencji Ojczyzny, którą celebrował
ks. Marek Kidoń. Kulminacyjnym punktem tegorocznych obchodów było wręczenie Zygmuntowi Świniarkowi tytułu „Honorowy
Obywatel Gminy i Miasta Czerwieńsk” – ta część uroczystości miała
miejsce w sali sesyjnej czerwieńskiego ratusza.
13.11. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się ze Starostą Dariuszem Wróblewskim. Tematem spotkania było przejęcie od Powiatu Zielonogórskiego prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Roweckiego „Grota”.
16.11. – w Laskach odbyło się zebranie wiejskie. Kolejny już raz
mieszkańcom Lasek nie udało się wybrać sołtysa i rady sołeckiej.
17.11. – w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku odbyła
się promocja książki księdza proboszcza Marka Kidonia pt.
„Droga krzyżowa ludzkich zmagań i zmian”. Całkowity dochód
ze sprzedaży książki jej autor przeznaczył na wsparcie Fundacji
Hospicyjnej „Dajmy Nadzieję”.
18.11. - w Szczecinie obył się VIII Puchar Pomorza w Karate
Tradycyjnym pod patronatem Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Impreza zgromadziła 400 zawodników z całej Polski, którzy
rywalizowali w różnych kategoriach wiekowych i technicznych.
W konkurencji Kata Drużynowe, dzieci roczniki 2009 i 2008, drużyna
mieszana KK NIDAN w składzie: Helena Gruszka (SP 21 Zielona
Góra) oraz Jacopo Dobroczyński i Filip Kielan (obaj SP Czerwieńsk)
zajęła 2 miejsce, zdobywając tym samym srebrny medal.
20.11. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad komisji było min.: informacja o kwartalnym wykonaniu
budżetu gminy, w tym kwota nadwyżki/deficytu oraz udzielonych
umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2017 r.; rozpoczęcie prac nad wypracowaniem opinii do projektu
uchwały budżetowej na 2018 r.; sprawy bieżące.
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22.11. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji było min.:
informacja nt. zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie
gminy w sezonie 2017/2018; zapoznanie z założeniami budżetowymi
i projektem budżetu gminy na rok 2018.; sprawy bieżące.
24.11. – w Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie zorganizowano
uroczystości w ramach obchodów Światowego Dnia Seniora.
29.11. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.: rozpoczęcie prac nad projektem uchwały budżetowej na 2018 r.; wypracowanie opinii dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 r.;
wypracowanie opinii do projektów uchwał; sprawy bieżące.
29.11. – odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Sesja został zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek
Burmistrza Czerwieńska. Podczas sesji radni podjęli następujące
uchwały: w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk
na rok 2017; zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2017-2023; w sprawie zarządzenia wyborów
Sołtysa Sołectwa Laski; w sprawie zatwierdzenia taryf i opłat za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w Gminie Czerwieńsk; w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nietkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Nietkowicach; sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zofii i Stanisława
Wróblewskich w Nietkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.
Zofii i Stanisława Wróblewskich w Nietkowie; w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku; sprawie
złożenia petycji dotyczącej budowy kładki dla pieszych na moście
kolejowym w Nietkowicach; w sprawie złożenia petycji dotyczącej
modernizacji dworca kolejowego w Czerwieńsku.
30.11. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze Burmistrz Piotr Iwanus składał sprawozdanie z wydatków poniesionych przez Gminę Czerwieńsk w związku z realizacją inwestycji
w ramach ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Na terenie
naszej gminy są to następujące projekty: Głęboka modernizacja
energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy
Czerwieńsk, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach; Budowa ścieżki rowerowej wraz
z infrastrukturą techniczną wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 280 na
odcinku od granicy administracyjnej gminy Czerwieńsk z miastem
Zielona Góra przez miejscowości Płoty, Czerwieńsk dalej w kierunku Nietkowa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279; Wsparcie kapitału
przyrodniczego regionu poprzez restaurację zabytkowego parku
dworskiego w Laskach.
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 11.12.2017 r., do druku przekazano 12.12.2017 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

E-usługi dostępne…
Szanowni Mieszkańcy Gminy Czerwieńsk, informuję, że realizacja projektu
pn.: „Wdrożenie kompleksowego pakietu
IT dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk
poprzez budowę zintegrowanego systemu
informatycznego” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2 „Rozwój Cyfrowy”, Działanie 2.2
„Rozwój społeczeństwa informacyjnego”,
Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa
informacyjnego – projekty realizowane
poza formułą ZIT” dobiega końca. Przewidziane do realizacji e-usługi zostały
wdrożone. Mieszkańcy Gminy Czerwieńsk
mają już możliwość korzystania z następujących e-usług: e-podatki, ewidencja
gruntów, e-śmieci, e-zapisy, e-usterka,
e-biblioteka, e-Czerwieńsk
- e-podatki to portal podatkowy
umożliwiający udzielenie informacji o zobowiązaniach finansowych w stosunku

do Gminy dla osób fizycznych i prawnych. Daje on możliwość bieżącego
sprawdzenia podstawy opodatkowania,
kwoty należnych podatków, zaległości
oraz odsetek. Dodatkowo możliwe jest
również opłacenie wybranych należności
poprzez system bankowości internetowej
płatnika.
- e-śmieci to portal służący do rejestracji deklaracji i opłat za wywóz
nieczystości.
- e-zapisy to portal umożliwiający
przeprowadzenie procesu rekrutacji dla
szkół i przedszkoli. Dzięki niej mieszkańcy
mogą zarejestrować swoje dziecko w internetowym systemie rekrutacyjnym.
- e-usterka to portal pozwalający na
dokonanie zgłoszenia przez mieszkańca
usterki drogi lub innego zdarzenia związanego z uszkodzeniami.
- e-biblioteka to portal umożliwiający szybkie przeszukiwanie katalogów
wszystkich bibliotek w Nietkowie, Nietkowicach, Leśniowie Wielkim oraz

w Płotach. Umożliwia ponadto zamawianie, rezerwowanie i wypożyczanie
książek. System jest sprzężony z Biblioteką Wojewódzką w Zielonej Górze.
W ramach e-usługi stworzono możliwość
przeglądania/odsłuchania załączonych
do książek opisów bibliograficznych
multimediów, możliwość uzyskania informacji o stanie konta, możliwość złożenia
prolongaty.
- e-czerwieńsk to aplikacja mobilna
umożliwiająca informowanie mieszkańców o bieżących wydarzeniach, a także
służąca do przekazywania komunikatów.
- ewidencja gruntów to aplikacja
umożliwiająca uwidocznienie na portalu
mapowym informacji z Ewidencji Gruntów i Budynków, aktualnych punktów
adresowych oraz przebiegu dróg wraz
z informacją o właścicielu. Oprogramowanie umożliwia prowadzenie ewidencji
gruntów i budynków w układzie rejestru
gruntów i budynków dostosowanym do
aktualnie obowiązujących przepisów.
E-usługi dostępne są na stronie www.
czerwiensk.pl
Szczegółowych informacji udziela
Arkadiusz Słonecki pracownik Urzędu
Gmiy i Miasta w Czerwieńsku, tel. 68
321 90 23
Serdecznie zapraszam do korzystania
z e-usług.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

Święto Niepodległości 2017
Tradycyjnie już w Dniu odzyskania niepodległości mieszkańcy gminy,
władze samorządowe, młodzież, przedstawiciele wszystkich najważniejszych
organizacji społecznych spotkali się
na uroczystym capstrzyku, upamięt-

niającym to tak ważne dla Ojczyzny
wydarzenie.
W tym roku obchodziliśmy 99 rocznicę , która w symboliczny sposób
otwiera świętowanie roku stulecia naszej
suwerenności. Uroczystość, w której

szczególną rolę odegrała kompania honorowa naszego pułku, odbyła się zgodnie
z wojskowym ceremoniałem. Na zakończenie delegacje różnych środowisk
naszej gminy złożyły na płycie pomnika
okolicznościowe wiązanki kwiatów.
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Zygmunt Świniarek

Honorowym Obywatelem Gminy
W dniu Święta Niepodległości odbyła się w ratuszu uroczystość wręczenia Zygmuntowi Świniarkowi tytułu Honorowego Obywatela Gminy Czerwieńsk.
W imieniu kapituły wyróżnienia oraz
władz samorządu gminy Burmistrz Piotr
Iwanus i Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Jędras wręczyli Zygmuntowi
Świniarkowi okolicznościowy grawerton
upamiętniający nadanie tego zaszczytnego
tytułu. Przedtem jednak zaproszeni na uroczystość goście wysłuchali laudacji, w której

pamiątkę historii naszej gminy jego biogram:
„Zygmunt Świniarek urodził się
16.03.1949 roku w Czerwieńsku. Swoją
przygodę ze sportem i klubem PIAST
Czerwieńsk rozpoczął jako młody człowiek
w wieku 15 lat. Nieprzerwanie reprezentuje
swój klub, początkowo jako zawodnik pierwszej drużyny, a następnie jako senior w grupie

przedstawiony został krótki życiorys a także
najważniejsze zasługi dla naszej społeczności, jakie wniósł tegoroczny kawaler tytułu
Honorowego Obywatela Gminy.
W księdze honorowej, w której zgodnie
z ceremoniałem podczas uroczystości swój
podpis złożył Wyróżniony, zamieszczono na

OLDBOYS. Swoje umiejętności piłkarskie
przekazuje do dziś dzieciom i młodzieży,
trenując grupy młodych ludzi pragnących
się spełnić w piłce nożnej. Obecnie wspomaga trening bramkarzy Klubu Sportowego
Piast. Swoją pracę trenerską prowadził także
w klubie Odra Nietków. Jego zamiłowanie do

Sejmik Młodzieżowy
Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze był miejscem 4 Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego. 6 listopada 2017r. obradowano pod hasłem „Szanując i ucząc się
przeszłości Polski, lepiej kreujemy jej przyszłość”.
Od samego początku uczniowie Liceum
Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Rowec-
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kiego „Grota” w Czerwieńsku uczestniczą
w tych obradach. Naszą szkołę reprezentował

sportu i zaangażowanie w pracę wykorzystywane jest do dnia dzisiejszego. W latach
1985-1990 pracował jako wiceprezes ds.
szkolenia młodzieży w Klubie Sportowym
Piast Czerwieńsk, a od 2011 roku jest
członkiem klubu. Ta działalności doceniona
została przez włodarzy miasta i od 1990 roku
powołany został na funkcję Przewodniczącego Rady Sportu w gminie Czerwieńsk.
Gdy nasze miasto przystąpiło do rodziny
Rothenburgów i stało się uczestnikiem i organizatorem spartakiady miast partnerskich,
czynnie włączył się w jej organizację i także
w niej uczestniczył. Swój zapał sportowy
przeznacza na organizowanie corocznych
turniejów w piłce nożnej: o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwieńsku, o Puchar Burmistrza Czerwieńska oraz
o puchar byłego prezesa KS Piast Romana
Winnickiego.
Działa też w samorządzie Gminy Czerwieńsk. W latach 1990 -1998 pełnił funkcję
radnego Rady Miasta i Gminy Czerwieńsk,
gdzie był jej wiceprzewodniczącym, a w latach 2002 – 2010 był członkiem ogródków
działkowych w Czerwieńsku, a od roku
2002 jest członkiem Samorządu Mieszkańców Czerwieńska. Za swoją pracę społeczną
był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany:
Złotą Odznaką Okręgowego Związku Piłki
Nożnej w 1975 roku, Złotą Odznaką Honorową LZS w 1975 roku, Srebrną Odznaką
Okręgowego Związku Piłki Nożnej w 1973
roku, Srebrną Odznaką Honorową LZS
w 1973 roku, Medalem Zasłużony Działacz
LZS w 2011 roku.”
Gratulujemy wyróżnienia i życzymy
dalszych sukcesów w realizowaniu dotychczasowych pasji sportowych.
Andrzej Sibilski
Radek Kuś (radny) oraz Wiktoria Adam
(dziennikarka). Wydarzenie rozpoczęło się
od zajęć dziennikarskich prowadzonych
przez panią Dominikę Getman i panią Katarzynę Majer. Warsztaty były interesujące
i pomocne w dalszych częściach spotkania.
Obrady dotyczyły setnych obchodów
odzyskania niepodległości przez Polskę.
Radni mieli zadecydować, w jaki sposób chcą
je celebrować. Na początku głos zabrała pani
Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego, która przedstawiła założenia
polityki młodzieżowej naszego regionu. Jako
następny głos zabrał pan Czesław Fiedorowicz, który przekazał informacje na temat
funkcjonowania samorządu województwa.
Głos zabierali również inni radni.
Po części oficjalnej radni młodzieżowi
podzieleni na 5 grup zajęli się wypracowywaniem 3 pomysłów na przyszłoroczne
obchody 100 rocznicy odzyskania przez

Zawodowa i polityczna „droga”
Mieczysława Skórzewskiego
Mieczysław Franciszek Skórzewski to osoba, z którą nierozerwalnie związane są
powojenne dzieje Czerwieńska. Z tej przyczyny warto, przynajmniej w skrótowy
sposób, przybliżyć jego postać.
– dobra, dyscyplina – obowiązUrodził się 3 grudnia 1924 r.
kowy, tryb życia i sylwetka mow Rogoźnie Wlkp. w powiecie
ralna – dodatnia, przejawiane na
obornickim. Rodzice Wiktor
zewnątrz nałogi – bez nałogów
Skórzewski i Józefa z domu
oraz stosunek do linii politycznej
Gałoszyńska zadbali w trudpartii określono jako dobry.
nych realiach odrodzonej Polski,
Władze centralne powojenaby ukończył siedem klas szkoły
nej PPS składające się, obok
powszechnej w roku szkolrzeczywistych reprezentantów
nym 1938/1939 w Rogoźnie.
tej formacji, z kryptokomuniJego ojciec pracował między
innymi jako robotnik fabrycz- Mieczysław Skórzewski stów skłonne były do współpracy
(fotografia ze zbiorów
z Polską Partią Robotniczą nawet
ny czy też komendant Straży Archiwum Państwowego
kosztem zarzucenia własnePożarnej w Rogoźnie. Matka w Zielonej Górze)
zajmowała się gospodarstwem domowym. go programu. Ich dyspozycyjność wobec
Podczas okupacji niemieckiej ich syn rządzących doprowadziła do poparcia przez
pracował na roli w gromadzie Gościejewo nie w 1948 r. obliczonej na ekonomiczne
w powiecie obornickim. Początkowo swoje ubezwłasnowolnienie wsi, wzorowanej na
powojenne losy zawodowe związał z Polskimi radzieckich rozwiązaniach kolektywizacji,
Kolejami Państwowymi, a polityczne z socja- którą przed wojną oraz w trakcie jej trwania
listami. Jako kolejarz od dnia 20 marca 1945 r. zdecydowanie socjaliści odrzucali. Ostatecznie
pracował na Odcinku Drogowym Rogoźno. to ugrupowanie zostało wchłonięte w grudniu
14 maja tr. został oddelegowany na Ziemie tr. przez partię komunistyczną. Proces ten ofiZachodnie i Północne do Odcinka Drogowe- cjalnie określano mianem zjednoczenia partii
go Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim. robotniczych. W jego następstwie utworzono
Ostateczne uregulowanie sytuacji pracowni- Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. Zasilił
czej interesującej nas osoby miało miejsce 22 ją, podobnie jak ojciec, 15 grudnia tr. M. Skópaździernika 1947 r. w postaci potwierdzenia rzewski. W 1952 r. ukończył dziewięciomiejego przeniesienia do Czerwieńska. Był sięczną Wojewódzką Szkołę Partyjną, na którą
kolejowym robotnikiem drogowym, magazy- został wytypowany przez współczłonków Podnierem, woźnym, a następnie, jak to wówczas stawowej Organizacji Partyjnej przy PKP Czerokreślano, w rezultacie awansu społecznego wieńsk 9 sierpnia 1950 r. Będąc II sekretarzem
POP przy PKP Czerwieńsk 25 kwietnia 1951 r.
pełnił obowiązki starszego adiunkta.
Wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej. scharakteryzowano go w taki sposób: „umie
13 grudnia 1946 r. uczestniczył w zebraniu zorganizować pracę i wykonuje każde poleceorganizacyjno-informacyjnym tej partii. Na- nie Komitetu Gminnego PZPR. Na zebraniach
tomiast 8 stycznia 1947 r. zasilił jej szeregi. zabiera rzeczowo głos i widać do niego chęć do
Powiatowy Komitet PPS w Zielonej Górze pracy społecznej. […] Poziom ideologiczny
wystawił mu tymczasową legitymację człon- dostateczny. W życiu prywatnym prowadzi się
kowską 11 kwietnia tr. Decyzja o wydaniu dobrze. Nałogów nie posiada jest szanowanym
legitymacji stałej PPS zapadła 5 maja 1948 r. i może być przykładem dla innych. Do kleru
Został on wówczas oceniony przez partyjnych ustosunkowany negatywnie (nie praktykuje)”.
przełożonych następująco: stopień uświa- Od tr. do 1954 r. był I sekretarzem Komitetu
domienia politycznego – dobry, działalność Gminnego PZPR w Czerwieńsku. Rok później
partyjna – dostateczna, aktywność zawodowa objął stanowisko przewodniczącego Prezydium
Polskę niepodległości. W tym czasie dziennikarze mieli możliwość przeprowadzania
wywiadów z przedstawicielami Sejmiku
Województwa Lubuskiego jak i radnymi
młodzieżowymi. Po naradach grup przystąpiono do przedstawienia pomysłów, które
musiały uzyskać akceptację większości.
W ten sposób wybrano 10 najlepszych
pomysłów. Spotkanie było bardzo dobrze

zorganizowane, przebiegało w przyjemnej
i miłej atmosferze.
Mamy nadzieję, że przyszłoroczne obrady odbędą się po raz kolejny i będziemy
mogli powtórzyć to wspaniałe spotkanie.
Tego samego dnia nasi uczniowie zostali
zaproszeni do Radia Zachód na specjalną
audycję „Strefa młodych”, podczas której
dzielili się pomysłami na obchody 100 - le-

Gromadzkiej Rady Narodowej Czerwieńsk II.
W latach 1955–1956 skutecznie, jak się okazało post factum, zabiegał o przemianowanie
osady wiejskiej w osiedle miejskie, co nastąpiło
1 stycznia 1957 r. Niestety, już jako przewodniczący tym razem Prezydium Osiedlowej Rady
Narodowej w Czerwieńsku, w wyniku pracowniczych uchybień został usunięty z Plenum,
a także Egzekutywy Komitetu Powiatowego
PZPR w Zielonej Górze. Ponadto ukarano go
naganą partyjną z wpisaniem do akt. Decyzję tę
ostatecznie wspomniane powiatowe struktury
partii zatwierdziły 17 grudnia 1957 r. Dopiero
9 stycznia 1959 r. na podstawie uchwały Egzekutywy KP PZPR w Zielonej Górze miało
miejsce anulowanie samej nagany. Do 1968 r.
pozostawał wzmiankowanym przewodniczącym, zaś w styczniu 1969 r. w związku z przemianowaniem tej rady z osiedlowej na Miejską
Radę Narodową w Czerwieńsku, sprawował
analogiczne stanowisko do końca 1972 r.
Był jednocześnie długoletnim kierownikiem
Urzędu Stanu Cywilnego w Czerwieńsku.
Natomiast w ostatnich latach życia spełniał się
zawodowo jako pracownik umysłowy w gospodarce komunalnej.
4 stycznia 1948 r. zawarł związek małżeński z p. Stanisławą i zamieszkał w Czerwieńsku początkowo przy ul. Składowej 6,
a następnie pod adresem ul. Zielonogórska 34.
Odznaczony został 22 lipca 1956 r. „Srebrnym
Krzyżem Zasługi”, 22 lipca 1964 r. „Złotym
Krzyżem Zasługi” oraz 5 czerwca 1974 r.
„Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski”. Przyznano mu również 1 lutego 1965
r. odznakę „Zasłużony dla województwa zielonogórskiego” i 22 lipca 1970 r. tytuł honorowy
„Zasłużonego Pracownika Rady Narodowej”.
Zmarł 5 lutego 1978 r. W 2000 r. nadano
M. Skórzewskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Czerwieńsk.
Daniel Koteluk
Artykuł powstał w oparciu o dokumentację
źródłową przechowywaną w zasobach Archiwum
Państwowego w Zielonej Górze. Wykorzystano również na potrzeby tego tekstu następujące publikacje:
P. Bartkowiak, D. Kotlarek, Czerwieńsk w latach
1957–1989, [w:] Czerwieńsk. Monografia miasta,
red. T. Nodzyński, Czerwieńsk–Zielona Góra 2014;
D. G., Gospodarz, „Czerwieńsk – U Nas” 02.1999,
nr 79; J. Gębicki, Honorowi obywatele Czerwieńska,
„Czerwieńsk – U Nas” 11.2000, nr 100; D. Koteluk,
W nowych realiach. Wieś zielonogórska w latach
1945–1956, Zielona Góra 2011.

cia odzyskania niepodległości. Radek Kuś
i Wiktoria Adam mieli możliwość odpowiadania na pytania radiosłuchaczy na temat
ich pojmowania współczesnego patriotyzmu
i corocznego uroczystego i wyjątkowego obchodzenia Święta Odzyskania Niepodległości
w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana
Roweckiego-Grota w Czerwieńsku.
A.W.
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11 listopada inaczej
Tradycją Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku jest bardzo uroczyste celebrowanie rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Co roku staramy się, aby 11 listopada był wyjątkowym i radosnym dniem.
W tym roku postanowiliśmy zorganizować grę miejską pod hasłem „Wolność
i Niepodległość”. Zaprosiliśmy uczniów

szkół podstawowych z Czerwieńska, Leśniowa Wielkiego, Nietkowa, Nietkowic
i Płotów do wspólnej zabawy. Uczniowie
wykonywali różne zadania dobrze się
bawiąc, a jednocześnie przypominając

sobie podstawowe fakty z dziejów naszej
ojczyzny. Dzieci miały za zadanie stworzenie portretu współczesnego patrioty, wykonanie kotylionów, rozwiązanie krzyżówek
związanych z historią Polski. Nie zabrakło
również gier zręcznościowych i rywalizacji
sportowej. Dzieci bawiły się znakomicie.
Podczas wykonywana zadań było mnóstwo śmiechu i emocji. Bardzo cieszymy
się, ze ten dzień wszyscy będą kojarzyli
z radością. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy i upominki za udział
w grze miejskiej. Na zakończenie każdy
uczeń otrzymał symboliczny kwiatek,
który złożył pod pomnikiem pamięci.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
osobom zaangażowanym w organizację gry
miejskiej, a szczególności naszym patronom
honorowym: Staroście Powiatu Zielonogórskiego Dariuszowi Wróblewskiemu,
Burmistrzowi Czerwieńska Piotrowi Iwanusowi, Dyrektor MGOiK Jolancie Matuszkiewicz, Dyrektor Miejsko - Gminnej
Biblioteki Publicznej Bożenie Tietz oraz
Proboszczowi Markowi Kidoniowi.
M. Z.

Kiermasz pracy i rozmaitości
Kiermasz pracy i rozmaitości. 5 grudnia
uczniowie klasy IIc Gimnazjum oraz VII b
Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku
uczestniczyli w świątecznych targach
rzemiosła oraz w warsztatach, w trakcie
których mogli dekorować świąteczne pierniczki, malować bombki oraz wykonywać
kartki do świątecznych prezentów. Ich prace
będą cieszyć oczy pensjonariuszy Domu
Kombatanta i Domu Seniora w Zielonej Górze. Organizatorem targów i warsztatów byli
pracownicy Mobilnego Centrum Informacji
Zawodowej w Zielonej Górze.
Agnieszka Kostrzewa

Czy praca może być pasją?
Odpowiedzi na to pytanie szukali gimnazjaliści i uczniowie klasy VIIb Szkoły
Podstawowej w Czerwieńsku.
Jak co roku uczniowie klas III Gimnazjum wybrali się do Tarnowa Podgórnego w Wielkopolsce, aby odwiedzić trzy
duże zakłady pracy w tamtejszej strefie
ekonomicznej. Tradycyjnie byliśmy
z wizytą w biurze architektów Firmy
Jakon, rodzinnej firmie Korbanek oraz
Zakładzie Instalcom. Pracownicy tych
zakładów starali się przedstawić młodzieży warunki pracy w swoich firmach.
Mówili o wykształceniu i kompeten-
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cjach pracowników. Podkreślali również
wartość nauki, inwestowania w siebie.
Tak naprawdę opowiadali z ogromnym
zaangażowaniem o swoich zawodowych
sukcesach, o pracy, która stała się dla nich
pasją, a nie koniecznością.
Podobne doświadczenia mieli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku. To była ich pierwsza wizyta w lokalnym zakładzie pracy - PKP Cargo. Ze
zdziwieniem obserwowaliśmy pracę wielu

specjalistów różnych zawodów, od malarza, stolarza po elektryków, mechaników
i techników odbioru technicznego. Tyle
osób pracuje, aby nasz tabor kolejowy był
sprawny, a my byśmy mogli bezpiecznie
podróżować i przewozić towary.
Wizyty w zakładach pracy to nie tylko poznawanie rynku pracy, ale przede
wszystkim spotkania z bardzo ciekawymi ludźmi. Uważamy, że to najlepsze
lekcje wychowawcze, w jakich młodzież
może uczestniczyć. Bardzo dziękujemy
dyrektorom tych firm oraz osobom zaangażowanym w organizację naszego
zwiedzania za zaangażowanie i niezwykle
profesjonalne i serdeczne przyjęcie.
Agnieszka Kostrzewa

Friends will be friends
Czy przyjaciele pozostaną przyjaciółmi? Czy nasza przyjaźń przetrwa? Czy to
możliwe? Czas pokaże…
Dziewiąta edycja polsko - niemieckiej
wymiany młodzieży, której uczestnikami
byli uczniowie naszego Gimnazjum oraz
Reichsstadt – Gymnasium z Rothenburga o.d. Tauber już za nami. Od 9 do 13
października czerwieńscy gimnazjaliści
gościli u niemieckich przyjaciół w Rothenburgu przygotowując wystawę
podsumowującą nasze dotychczasowe
spotkania pt. „Friends will be friends”.
Projekt uzyskał dofinansowanie od
organizacji międzynarodowej - PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży oraz
Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu
„Sprewa-Nysa-Bóbr”.
Oto relacja uczestniczki wymiany
Emilii Walkowiak:
Dzień pierwszy. Czy na pewno się
polubimy? Co jeśli nie będą nas rozumieć? A jak nie będziemy mieli o czym
rozmawiać? Takie pytania kotłowały
się nam w głowie podczas podróży do
Rothenburga. Jednak już po przyjeździe
na miejsce przekonaliśmy się, że nasze
obawy były zbędne. Po kilkugodzinnej
jeździe wypełnionej oglądaniem filmów
animowanych i głośnych rozmowach podekscytowanych uczniów, zostaliśmy ciepło przywitani przez naszych partnerów
z wymiany przed budynkiem ich szkoły.
Po przywitaniu i pysznym posiłku udaliśmy się na salę gimnastyczną, na której
graliśmy razem w przeróżne gry. Później,
po wyczerpującym i pełnym wrażeń dniu,
podzieleni na chłopców i dziewczyny
nocowaliśmy w szkole.

Dzień drugi. Po śniadaniu, wzięliśmy udział w lekcjach wraz z naszymi
partnerami z wymiany. Mogliśmy zobaczyć jak przebiegają lekcje np. historii,
matematyki, plastyki w Niemczech. Po

wspólnych zajęciach, udaliśmy się na
zwiedzanie przepięknego miasta jakim
jest Rothenburg. Nie mogliśmy się oprzeć
robieniu zdjęć. Miasto ma w sobie bardzo
magiczną atmosferę i wygląda jak wyjęte
prosto z bajki. Złożyliśmy również wizytę
burmistrzowi Rothenburga, który opowiedział nam zapierającą dech w piersiach
historię miasteczka, którą przypieczętowaliśmy poczęstunkiem - „winem” czyli
sokiem jabłkowym. Pod koniec czekaliśmy na rodziców naszych niemieckich

przyjaciół i ruszyliśmy razem z nimi do
domów, w których zostaliśmy przyjęci
jak prawdziwa rodzina i obdarowaliśmy
siebie nawzajem prezentami.
Dzień trzeci. Wyruszyliśmy na kolejną wycieczkę. Tym razem zwiedzaliśmy
Norymbergę. Kolejne majestatyczne
miasto z oszałamiającymi widokami
i zabytkami. Widzieliśmy między innymi
przepiękny zamek, studnię w kształcie
wieży i fascynujący kościół. Po zwie-

dzeniu niemalże całego miasta mieliśmy
czas wolny, który wykorzystaliśmy na
zakup podarunków dla siebie i rodziny.
Wieczorem, spotkaliśmy się u jednej
z naszych nowych koleżanek, gdzie graliśmy w gry planszowe i rozmawialiśmy.
Super czas…
Dzień czwarty. Już od samego rana
wzięliśmy się do pracy nad wystawą o naszej wymianie, jak i tych z poprzednich
lat. Było to ciężkie, jednak przyjemne wyzwanie. Po skończeniu, dumni z naszych
prac, wywiesiliśmy je w holu szkolnym.
Pod wieczór, już na pożegnanie, nasi
partnerzy z wymiany zorganizowali nam
małą dyskotekę w szkole, podczas której
dużo tańczyliśmy i śpiewaliśmy razem,
wspólnie ten ostatni raz…
Dzień piąty (piątek trzynastego).
Niestety, czas wyjazdu. Nie obyło się bez
grupowych uścisków i wodospadu łez. Nigdy byśmy nie pomyśleli, że w tak krótkim
czasie można się tak bardzo zżyć z drugą
osobą. Jednogłośnie stwierdziliśmy, że 5
dni to za mało, bardzo chcieliśmy zostać
dłużej. Przekonaliśmy się, że mimo różnic
takich jak język i dzielące nas kilometry nic
nas nie powstrzyma od bycia przyjaciółmi
- friends will be friends. Była to wspaniała wymiana i nie możemy się doczekać
kolejnego spotkania w maju 2018. Pełni
pozytywnych wspomnień czekamy na
naszych nowych przyjaciół.
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

Pędzi szkolna lokomotywa
Mimo jesiennego uśpienia za oknem, nie może narzekać na nudę – wręcz przeciwnie mamy wrażenie, że nasz szkolny pociąg pędzi niczym ekspres mijając
wiele barwnych stacji.
Przystanek niepodległość
Od pewnego czasu obserwujemy tendencje do innego niż zwykle celebrowania
Narodowego Święta Niepodległości.
Nie zabrakło oczywiście podniosłych
uroczystości, apeli, prezentacji, godzin
wychowawczych, które przypomniały
wieloletnie waliki o odzyskanie niepodległości, upamiętniły poległych i skłoniły
do refleksji nad wagą tych odległych
dni dla dzisiejszych pokoleń. Ucząc się
jednak od innych społeczeństw, staramy
się wspólnie radować i świętować jednocześnie. Świetną zabawą okazała się GRA
MIEJSKA – WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, do której zaprosili nas przyjaciele z Liceum Ogólnokształcącego im. gen.
Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku. Uczniowie wykonywali różne
zadania dobrze się bawiąc, a jednocześnie
przypominając sobie podstawowe fakty
z dziejów naszej Ojczyzny. Dzieci miały
za zadanie stworzenie portretu współczesnego patrioty, wykonanie kotylionów,
rozwiązanie krzyżówek związanych z historią Polski. Nie zabrakło również gier
zręcznościowych i rywalizacji sportowej.
Na zakończenie każde dziecko otrzymało
symboliczny kwiatek, który złożyło pod
Pomnikiem Pamięci. Wspaniałą okazją
do radowania się było spotkanie naszych
uczniów z przedszkolakami na „Święcie
pieśni patriotycznej”. Piękne wykonania
najpopularniejszych pieśni porwały słuchaczy do wspólnego śpiewu. Najbardziej
cieszy fakt spotkania wielopokoleniowego – przedszkolaków, uczniów podstawówki, z gimnazjalistami i absolwentami
– członkami chóru pod dyrygenturą pani
Bożeny Wesołowskiej. Kolejnym elementem świętowania niepodległości była
wizyta kilku klas w jednostce wojskowej.
Pokazy nowoczesnego sprzętu połączone
były z próbami strzeleckimi pod okiem
wykwalifikowanej kadry. Polowa kuchnia
z grochówką i ciepłą herbatą pozwoliła
na rozgrzanie się w ten listopadowy
chłodny dzień. Na krótką lekcję historii
zaproszono nas do sali tradycji i pokaz
filmu o wyposażeniu i możliwościach
bojowych naszej armii. Sądzimy, iż takie
wielowymiarowe świętowanie jest najlepszą lekcją historii dla młodego pokolenia
i powodem do szczerej radości z faktu, iż
możemy żyć w suwerennym kraju.
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Przystanek bezpieczna +
To już kolejny miesiąc realizacji założeń rządowego programu BEZPIECZNA
+, którego celem jest przede wszystkim
poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią. W minionym miesiącu zrobiliśmy naprawdę
wiele. Pierwszym krokiem były spotkania
wszystkich klas z przedstawicielami
Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – informacyjnej pt. „Mój smartfon, mój
świat – klikam z głową”. Uświadamianie
dzieciom zagrożeń płynących z powszechności urządzeń multimedialnych,
ochrona przed cyberprzemocą, świadome
korzystanie z dobrodziejstw cywilizacyjnych – oto główny cel tych spotkań.
W ramach „Bezpiecznej +” założyliśmy sobie edukację dotyczącą zdrowego
stylu życia rozumianego wieloaspektowo.
Zasady właściwego odżywiania, piramida
żywieniowa, znaczenia zdrowego śniadania i jego samodzielne przygotowanie
– tym zagadnieniom poświęciliśmy dzień
pod hasłem ŚNIADANIE DAJE MOC.
Już po raz kolejny przekonywaliśmy
uczniów, że mały może wiele, a przygotowanie zdrowego śniadania jest naprawdę
proste. Udało się – przyrządzony przez
siebie posiłek, w towarzystwie klasowych
przyjaciół zajadaliśmy z nieudawanym
smakiem. Właściwemu odżywianiu poświęciliśmy cały tydzień. Podczas przerw
mieliśmy okazję obejrzeć krótkie filmy
o tematyce prozdrowotnej, uczyliśmy się
hymnu Świeżaków, które w ogromnych
ilościach pojawiły się w naszych klasach,
wykonaliśmy szkolną(ogromną) piramidę
zdrowia. W tym roku nawet Mikołaj zorganizował nam ZDROWE MIKOŁAJKI.
Od samego rana w stołówce czekały na
nas prawdziwe smakołyki. Były koktajle,
sałatki i koreczki owocowe i warzywne,
zdrowe przekąski – jednym słowem
zdrowo i kolorowo. Śnieżynki roznosiły do każdej klasy te pyszności, które
zajadaliśmy ze smakiem. Po jedzeniu –
spotkanie ze stomatologiem. Pani doktor
przygotowała dla nas wykład pt. „Jak
zadbać i higienę jamy ustnej?”. Dzień
zakończyły warsztaty z zawodowymi
ratownikami medycznymi, którzy uczyli
nas jak radzić sobie, kiedy ktoś obok nas
potrzebuje pomocy przedmedycznej –

taka wiedza i umiejętności mogą okazać
się bezcenne.
Największym wydarzeniem w ramach
realizacji programu była DEBATA ŚRODOWISKOWA pod hasłem: Czy wszystko,
co wydaje się zdrowe, naprawdę takim jest?.
Postawiliśmy sobie prowokacyjne pytania,
aby zastanowić się czy ulegając istniejącym
stereotypom, nie brniemy w ślepą uliczkę,
w której mogą czyhać na nas niebezpieczeństwa. Do wspólnej dyskusji zaprosiliśmy
specjalistów, którzy, na co dzień zawodowo zajmują się problematyką zdrowego
stylu życia w różnych wymiarach. Nasze
zaproszenie do udziału w debacie przyjęli:
dr Grażyna Biczysko - adiunkt w katedrze
sportu i promocji zdrowia na Uniwersytecie Zielonogórskim (absolwentka naszej
szkoły); Sławomir Landyszkowski - trener
kadry juniorów i młodzieżowców do 23 lat,
trener główny bloku sprintu w PZLA, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w biegach na
600, 400 i 300 m, członek kadry narodowej
Juniorów w latach 1996-1998, reprezentant
Polski w Mistrzostwach Europy Juniorów
i meczach międzypaństwowych, od 2009
roku trener Kadry Narodowej – również
absolwent naszej szkoły; Alicja KarwotSikora - dietetyk sportowy z FoodMed
Centrum, instruktor rekreacji ruchowej
ze specjalnością samoobrona, instruktor
w KK Nidan w Zielonej Górze, medalistka
Młodzieżowych Mistrzostw Polski, turniejów ogólnopolskich i międzynarodowych
w karate tradycyjnym, członkini PZKT, posiadaczka stopnia mistrzowskiego 1 DAN
ITKF; Joanna Nawojska z Akademii Zdrowia i Urody (miłośniczka biegania); Jolanta
Mikołajczyk - fizjoterapeuta Zakładzie Rehabilitacji SP ZOZ MSW w Zielonej Górze.
W debacie uczestniczyli również: Leszek
Jędras – Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwieńsku, Ewa Wójtowicz – radna
Rady Miejskiej, Przemysław Góralczyk
– dyrektor Gimnazjum w Czerwieńsku,
Halina Kwaśniewska – higienistka szkolna oraz rodzice, nauczyciele i uczniowie
z samorządu szkolnego.
Na dyskusję złożyły się rozważania
w ramach trzech paneli: 1) Moja sylwetka – moja sprawa - rozważania skupiły
się wokół problemów wynikających ze
złego odżywiania, ze skrajnego podejścia
do odchudzania i wynikłych z tego zgubnych chorób, wreszcie z bezrefleksyjnego
szukania porad w INTERNECIE, a nie
u specjalistów; 2) Zdrowa żywność – nie
zawsze taka zdrowa – zastanawialiśmy się
czy wiemy, co jemy, czy czytamy etykiety
na kupowanej żywności, czy potrafimy
podejść z głową do reklam telewizyjnych,
czy wiemy, czym są suplementy i leki,

Nowiny z leśniowskiej szkoły
Dzień Pluszowego Misia
Każde dziecko dobrze wie, że najlepszym przyjacielem jest Pluszowy Miś.
Kto z nas, Dorosłych, nie miał kiedyś
ukochanego, jedynego w swoim rodzaju, wiernego i „przytulaśnego” misia?
Ta zwykła, często szmaciana, zabawka
stała się dla nas symbolem dzieciństwa
i poczucia bezpieczeństwa. Dlatego też
tak chętnie dbamy o to, aby naszym
Pociechom nie zabrakło pluszaków.
Tegoroczne obchody Dnia Pluszowego
Misia w szkole w Leśniowie Wielkim
rozpoczęliśmy od piosenki i zabawy ruchowej z przyniesionymi misiami. Dzieci
z klas 0-III z ogromnym zaangażowaniem
przedstawiały innym swoje maskotki.
Wśród zabaw nie zabrakło różnego rodzaju konkursów, tj, np.: jedzenie miodku
na czas (w którym to Gracjan Mazur
i Kacper Kaliński z kl. III okazali się
bezkonkurencyjni), zbieranie patyczków
rękawiczką, rysowanie portretu misia
z zamkniętymi oczami, zbieranie ziarenek kaszy pałeczkami. Zwieńczeniem
dnia było wspólne wykonanie misiów
z papieru, które później ozdobiły szkolny
korytarz. I chociaż pluszowe misie dzieci
na co dzień kochają, to taki dzień jak ten
listopadowy należy się każdej poczciwej
i wysłużonej przytulance :-)
Agata Woźniak brązową medalistką
18 listopada 2017 roku odbył się
Ogólnopolski Turniej o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla. W zawodach
startowało blisko 200 karateków. Nasza
uczennica, Agata Woźniak z klasy V
wywalczyła brązowy medal. Niewiele do
zwycięstwa brakowało też innym zawodniczkom - Hanna Żytkowiak, Wiktoria
Fabiszak i Laura Nóżka z klasy IV odpadły w drodze eliminacyjnej. Zawodniczki
dopingowała i przygotowała pani Aneta
Żuk, która pełniła także funkcję sędziego.
Kolejny turniej już niedługo (9.12.2017 r.
w Szczecinie) trzymamy kciuki i gratulujemy dotychczasowych sukcesów!
czy potrafimy sami przygotować zdrowe
posiłki; 3) Sport to zdrowie – prawda, czy
fałsz? – dyskusja miała dać odpowiedź na
pytania związane z niebezpieczeństwami
tkwiącymi w niewłaściwym podejściu do
sportu - przetrenowaniu, wspomaganiu farmakologicznemu, wycieńczeniu, urazami.
Moderator, którym był dyrektor
naszej szkoły Jacek Gębicki, zachęcił
gości do wygłaszania swoich poglądów.

przybliżenie znaczenia walki polskich
żołnierzy o odzyskanie niepodległości,
a wiersze i piosenki patriotyczne przypomniały czym jest miłość do ojczyzny.
W duchu patriotyzmu nasza szkoła
kolejny raz uczestniczyła w konkursie
plastycznym zorganizowanym przez Muzeum Wojskowe w Drzonowie. Kolejny
raz z sukcesem! Wyróżnienia otrzymali
Nadia Frączak z klasy II oraz Amelka
Fleszer i Gracjan Mazur z klasy III.
Gratulacje!
Idą święta...
Grudzień w pełni, świąteczne dekoracje cieszą oczy, w wielu domach pachnie
już piernikami, a w uszach rozbrzmiewają
dźwięki kolęd i pastorałek... Ten magiczny czas znów nas zastał - zabieganych,
zapracowanych, skupionych na szarej
codzienności...

Dzień Niepodległości - konkurs
plastyczny i udział w grze miejskiej
W przeddzień Dnia Niepodległości,
czyli 10 listopada, klasy III i V uczestniczyły w grze miejskiej zorganizowanej
przez liceum w Czerwieńsku. To była
wspaniała i świetnie zorganizowana zabawa. Uczniowie mieli okazję wykazać
się umiejętnościami plastycznymi, wiedzą
historyczną i sprawnością fizyczną. Na
koniec zabawy dzieci z apetytem zajadały wspaniałą wojskową grochówkę.
Dziękujemy organizatorom za wspaniałą
zabawę!
Tego dnia też klasa IV zaprosiła
uczniów i pracowników szkoły na uroczysty apel przygotowany pod okiem nauczycielek - p. Anny Kijewicz i p. Beaty
Frąckiewicz. Inscenizacja miała na celu

Niech magia Świąt Bożego Narodzenia zagości w naszych domach i sercach,
niech rozleje się światłem miłości i pokoju, które z radością będziemy dzielić wokół, a świąteczna radość niech pozostanie
z nami na cały nadchodzący rok, dając
nadzieję na pomyślność we wszelkich
sprawach powszednich.
WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2018 ROKU! :-)
Beata Frąckiewicz

Początkowo nieśmiało, ale z czasem coraz
bardziej zdecydowanie uczestnicy brali
udział w dyskusji. Zaproszeni specjaliści
rzucili nam światło na wiele stereotypów,
wyjaśniali zawiłości i pułapki, w które
wpadamy. Zgodziliśmy się, iż umiar we
wszystkim jest drogą do sukcesu. Padła
też informacja o trójkącie sukcesu, w którym współistnieć muszą: SPORT, ZDROWA DIETA i SPOKOJNA GŁOWA.

Sądzimy, iż debata uzmysłowiła nam,
jak bardzo musimy być czujni, aby w drodze po zdrowe życie nie wpaść w ślepy
zaułek, który skutecznie zniweczy nasze
zamiary.
Jesteśmy pewni, że pasażerowie naszego szkolnego pociągu nie mogli nudzić
się podczas listopadowo-grudniowej
podróży.
Beata Kaszewska
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Aleksandra Blandzi

radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze

Pracowniku, pamiętaj
o swoim ZUS-ie!
W tym miesiącu do redakcji trafiły m.in. zapytania zmartwionych pracowników,
którzy dowiedzieli się, że ich pracodawca nie odprowadza składek do ZUS-u.
Pomimo że problem wydaje się
być poważny, pracownik nie poniesie
konsekwencji nieodpowiedzialnego
zachowania swojego pracodawcy pod
warunkiem, że podejmie on odpowiednie
kroki prawne.
Warto wiedzieć, że w każdym czasie
pracownik może uzyskać informację
o swoich składkach w najbliższym oddziale ZUS. Jeżeli po takiej wizycie okaże
się, że pracodawca nie dopełnia swoich
obowiązków i do ZUS-u nie trafiają nasze
składki, pracownik może skierować do
pracodawcy wniosek o ich uzupełnienie.
W przypadku jednak, gdy pracodawca nie
rozpatrzy złożonego wniosku, wówczas

poszkodowany pracownik powinien jak
najszybciej zgłosić sprawę bezpośrednio
do ZUS-u lub też skierować ją do Państwowej Inspekcji Pracy (forma zgłoszenia jest dowolna – ustnie, telefonicznie,
pisemnie). Pracownikowi przysługuje
także prawo do złożenia zawiadomienia
do prokuratury.
Odpowiedzialność za zaległe składki
ponosi pracodawca, warto jednak zatroszczyć się o swoje ubezpieczenie.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Z 2017 r.,
poz. 1778)

Zdrowych,Wesołych
świąt Bożego Narodzenia
oraz Dosiego Roku 2018
wszystkim mieszkańcom
Płotów i Zagórza
życzy Radny i Sołtys
Jerzy Jarowicz,
oraz były Sołtys Płotów
Jan Dobrychłop
Z poważaniem Jurek Jarowicz

„Białe myśli, lekkie jak puch
niech Anioł przywieje z nieba,
otworzy skrzydłem nadzieję
i kolędę zaśpiewa”
Rodzinnych, spokojnych Świąt
Bożego Narodzenia, szczęśliwego
Nowego Roku 2018
mieszkańcom Płotów
życzy
Radna Krystyna Motykiewicz

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Czerwieńska podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości lokalowych będących własnością Gminy Czerwieńsk:
Oznaczenie nieruchomości
Powierzchnia
Położenie
Nr
w ha
nieruchomości
KW
działki
1
2
3
4
ZG1E/00096645/8 48/1

0,03 ha

Obręb wsi
Wysokie

ZG1E/00066857/8 26/1

0,0797 ha

Obręb wsi
Bródki

Przetarg odbędzie się 28 grudnia
2017 r. w wyżej podanych godzinach
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku ul. Rynek 25 Warunkiem
przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia
22 grudnia 2017 r. przelewem na konto
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku:
PKO BP. SA. I O Zielona Góra 74 1020
5402 0000 0602 0027 8861. UWAGA!
Data dokonania wpłaty wadium jest data
uznaniarachunku bankowego Gminy.
Wadium powinno być wniesione z takim
wyprzedzeniem, aby środki pieniężne
znalazły się na koncie Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku najpóźniej
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Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
5
zbycie na własność lokal użytkowy nr 1 Wysokie 3
o powierzchni użytkowej 42,7 m2 wraz z udziałem
32/100 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu przypisanego do tego lokalu.
zbycie na własność lokal użytkowy nr 3 Bródki 3 o powierzchni użytkowej 38,0 m2 wraz z udziałem 16/100
w częściach wspólnych budynku i prawie własności
gruntu przypisanego do tego lokalu.

w dniu 22 grudnia 2017 r. – pod rygorem
uznania, że warunek wpłaty wadium nie
został spełniony. Nieruchomości lokalowe
ogłoszone do przetargu nie są obciążone
prawem osób trzecich , jak również nie są
przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań
wobec osób trzecich.
Wadium wpłacone przez uczestnika,
który wygra przetarg zaliczy się na poczet
ceny nabycia nieruchomości lokalowej.
Zwrot wadium pozostałym uczestnikom
przetargu nastąpi w terminie trzech dni od
dnia zamknięcia bądź odwołania przetargu, przelewem na podane konto bankowe.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu tylko z uzasadnionej przyczyny w for-

Cena wywoławcza,
wysokość wadium,
godzina przetargu
6
cena wywoławcza
– 25.000 zł.
wadium -2.500 zł.
godz. 1030
Cena wywoławcza
– 26.000 zł.
wadium - 2.600 zł.
godz.1130

mie właściwej dla jego ogłoszenia .Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane
na stronie internetowej Urzędu www.
czerwiensk.pl, i w Biuletynie Informacji
Publicznej (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku ul. Rynek 25 i na tablicy
ogłoszeń w Sołectwie Wysokie i Bródki.
Wszelkie dodatkowe informacje można
uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
pokój 109 lub pod nr tel. (68) 3278179.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

Program „Bezpieczna+”
W ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018
organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w szkołach, w szkole w Nietkowie realizowane są różnorodne
przedsięwzięcia, których celem jest podniesienie jakości procedur postępowania
w sytuacjach kryzysowych.
Program zakłada opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań, upowszechnianie umiejętności rozpoznawania
sytuacji zagrożenia oraz postępowania
w przypadku ich wystąpienia.
W tym celu, w imieniu wolontariuszy
z Chorągwi Ziemi Lubuskiej, hm Grzegorz
Bazydło zawarł porozumienie o współpracy
z dyrektor Beatą Kłos-Wygas w zakresie
przeprowadzenia dla nauczycieli Szkoły
Podstawowej w Nietkowie szkolenia obejmującego prezentację z wykładem nt. zasad
udzielania pierwszej pomocy, pokazu użycia
defibrylatora i przeprowadzenia treningu na
fantomach. Dzięki szkoleniu nasza kadra

pedagogiczna znacznie podniosła swoje
kompetencje ratownicze.
Od kilku lat realizujemy program edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” dzięki
współpracy z WOŚP. W tym roku po raz
piąty wzięliśmy udział w biciu rekordu na
największą lekcję resuscytacji krążeniowooddechowej na fantomach w „Europejskim
Dniu Przywracania Czynności Serca”. Całe
wydarzenie miało miejsce na sali gimnastycznej naszej szkoły. Uczniowie dołożyli swoją
cegiełkę do próby bicia rekordu przez Fundację WOŚP. Można też z dumą stwierdzić, że
kolejni wychowankowie szkoły w Nietkowie
potrafią udzielać pierwszej pomocy praktycznie stosując podstawowe
czynności ratujące życie
poszkodowanego.
Dzięki realizacji programu „Bezpieczna +” dla
szkoły został zakupiony fantom do nauki RKO ze świetlnymi wskaźnikami prawidłowości wykonywanych
ćwiczeń, który wykorzystuje
zaawansowane czujniki do

wykrywania i analizowania skuteczności resuscytacji. Fantom pomaga instruktorom z naszej szkoły w codziennej pracy dydaktycznej.
Wykorzystaliśmy go w szkolnym Konkursie
Pierwszej Pomocy, który przeprowadzono
w dniu 23.11.2017r. Podczas dwuetapowych
zmagań 10-osobowych drużyn klasowych
nasi uczniowie wykazali się bardzo dobrą
znajomością zasad związanych z bezpiecznym udzielaniem pierwszej pomocy. Konkurs
wygrały klasy: IVb i III. W nagrodę pojadą do
kina na wybrany przez siebie film.
Zarówno konkurs, jak i rekord, pokazał
nam, że codzienna praca w realizacji programów związanych z bezpieczeństwem i ratownictwem spełniają w naszym środowisku wyjatkową rolę. Propagują ideę aktywnej postawy
i niesienia bezinteresownej pomocy. Uczniowie
Szkoły Podstawowej w Nietkowie potrafią skutecznie nieść pomoc poszkodowanym i ratować
życie w sytuacjach krytycznych.
I.S.

Ścieżka zdrowia

Z największą przyjemnością pragniemy poinformować, że grupa nieformalna rodziców naszej szkoły z sukcesem napisała wniosek, który znalazła się na liście
rankingowej projektu dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich – Startuj z FIO, realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Między Odrą a Bobrem” w Zaborze.

Efektem tego jest pozyskanie dla naszej
szkoły wsparcia finansowego na doposażenie
ścieżki zdrowia na terenie szkolnym. Ścieżka
zdrowia – to wytyczona trasa z elementami
sprawnościowymi, które będą zachęcać do
rekreacji i wysiłku fizycznego w drodze „ku
zdrowiu”, będzie nową przestrzenią rekreacyjną w naszej szkole. Taka klasa w plenerze

to urozmaicenie lekcji w-fu i czasu wolnego
i służyć będzie – wszystkim , którzy zechcą
aktywnie spędzić czas . Nie od dziś wiadomo,
że wpływ ruchu na zdrowie jest niekwestionowany. W każdym wieku i w każdej formie.
Aktywność fizyczna poprawia kondycję,
wpływa na koordynację ruchową i koncentrację. Ruch rozwija mięśnie, wpływa na
prawidłowy wzrost i kształt kości, rozwija
układ krążeniowo-oddechowy, podnosi
sprawność i wydolność fizyczną a także zapobiega wielu chorobom. W kolejnych latach
ścieżka sprawnościowa będzie w dalszym
ciągu rozbudowywana o nowe elementy,
w tym tablice dydaktyczne i gry z zakresu
środowiska przyrodniczego, zdrowego trybu
życia i profilaktyki pro zdrowotnej. Już teraz
nasza ścieżka to duża frajda dla uczniów.
Ścieżka została oddana pod koniec listopada,

całemu wydarzeniu towarzyszyły imprezy
okolicznościowe – jesienny turniej sportowy
oraz quiz przyrodniczo-zdrowotny dla młodszych dzieci połączony z degustacją sałatek.
Przejście przez trasy sprawnościowe okazało
się nie tak prosta sprawą, trzeba jeszcze dużo
poćwiczyć, aby wyrobić odpowiednie partie
mięśni, szczególnie na drabinkach do podciągania. Wierzymy, że nasi uczniowie szybko
opanują te trudności. Miejmy też nadzieję,
że potrzeba ruchu, aktywnego wypoczynku,
zdrowy tryb życia będzie konkurencją dla
gier internetowych i czasu spędzonego przed
komputerem, wypromuje wzorce dobrego
wypoczynku.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nietkowie
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Jesteśmy Polakami!
I jesteśmy z tego dumni. Naród nasz
posiada bardzo bogatą historię. Chlubę
przyniosło nam wiele wybitnych postaci,
chociażby T. Kościuszko, J. Piłsudski,
M. Curie-Skłodowska, Jan Paweł II.
Stworzyliśmy wspaniałą kulturę, odrębną
i niepowtarzalną. Takie wartości należy
bezwzględnie przekazywać dzieciom: regularnie i metodycznie. Doskonałą okazją
jest Święto Niepodległości i uroczystości
związane z obchodami 99 rocznicy odzyskania wolności. Nasze przedszkolaki,
z ogromnym przejęciem, zaśpiewały polskie pieśni patriotyczne. Pieśni, które są
historią i pamięcią o tych, którzy śpiewali
je wiele lat wcześniej.

– Wioleta Haręźlak
wręczyła statuetkę Przyjaciela Pomocy Społecznej dyrektor Przedszkola
w Czerwieńsku – Beacie
Zawadzie. W ten sposób,
nasza placówka została
doceniona za współpracę
z podopiecznymi Domu
Pomocy Społecznej dla
Kombatantów.
Dla Seniorów
Kolejny wyjazd do Zielonej Góry.
I kolejne spotkanie z pensjonariuszami
Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów. Tym razem początek spotkania nieco
poważniejszy, bo związany ze świętem
wszystkich Polaków. I popłynęła rzewna
melodia i słowa odważnie wyśpiewane
przez przedszkolaków. Kolejnym punktem występów była prezentacja pieśni
biesiadnych. Kto z nas nie zna tych uroczych, wesołych utworów? Z całą pewnością znają je Seniorzy. Miło było patrzeć
na ich radosne, uśmiechnięte twarze.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że życie
starszych ludzi jest po prostu monotonne:
od posiłku do posiłku, od serialu do serialu… A do tego ograniczenia związane
z wiekiem. Dlatego, na miarę naszych
możliwości, dokładamy wszelkich starań,
aby kontakty z Seniorami były regularne.
Nasza aktywność w tym zakresie została
zauważona. Otrzymaliśmy podziękowanie. W Centrum Integracji Społecznej,
zastępca prezydenta ds. społecznych

Pachnie już świętami
Starsze przedszkolaki wybrały się
w podróż do Złotoryi. Odwiedziły zakład
produkcji szklanych ozdób choinkowych
VITIBIS. Miały możliwość zwiedzenia
fabryki bombek i zapoznania z całym
cyklem produkcyjnym. Wisienka na torcie
to własnoręcznie ozdobione bombki.
Weź do ręki biały opłatek,
choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić
– i życz szczęścia całemu światu;
niech się wszystkie serca rozweselą!
		
Z. Kunstman
Wielu pięknych chwil,
radości ze wspólnego
świętowania przy wigilijnym stole,
odpoczynku
od codziennej bieganiny
oraz szczerego uśmiechu
do drugiego człowieka. Wesołych Świąt!
Dyrektor i Pracownicy
Przedszkola w Czerwieńsku

Mikołaj w MGOK
Tradycyjnie już dzień św. Mikołaja rozpoczyna w MGOK-u przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. W tym dniu
dzieci z sekcji plastycznych, muzycznych i tanecznych spotykają się, aby przygotować dekoracje świąteczne i ubrać choinki.
Tegoroczne ozdoby to bombki choinkowe dekorowane metodą
decoupage. Zorganizowany przez elfy konkurs karaoke świątecznych piosenek, zabawy muzyczne i sportowe zintegrowały
dzieci, działające w różnych sekcjach i wywołały uśmiechy
na wszystkich twarzach. Słodki poczęstunek uprzyjemnił czas
wspólnej zabawy. Na zakończenie spotkania przybył Mikołaj
i obdarował uczestników prezentami.
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Św. Mikołaj w Czerwieńsku
6 grudnia 2015 r. do Czerwieńska zawitał św. Mikołaj. Kto
miał szczęście, mógł go spotkać na ulicach naszego miasteczka,
gdzie wraz ze śnieżynkami, częstował przechodniów słodkościami. Mikołaj odwiedził także instytucje; w urzędzie powitał
go osobiście Pan Burmistrz, a pracownicy poszczególnych
wydziałów bardzo ciepło potraktowali niecodziennych gości.
Niezwykle serdecznie powitały Mikołaja dzieci i nauczyciele
w szkole podstawowej. Najbardziej zaskoczeni byli jednak
przechodnie, którzy szczerym uśmiechem witali białobrodego,
chętnie się z nim fotografując.
Mamy nadzieję, że odwiedziny św. Mikołaja wywołały
tysiące uśmiechów i wprowadziły świąteczny nastrój wśród
naszych mieszkańców. Liczymy, że za rok znów powitamy
go na naszych ulicach.

Dzień Seniora

20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Seniora. Z tego tytułu w wielu miejscowościach naszej gminy odbyły się uroczystości, mające na celu uczczenie
tego wyjątkowego święta.
W Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie uroczystość przygotowali we współpracy: Rada Sołecka, MGOK oraz Koło
Gospodyń Wiejskich. Mottem wydarzenia
było hasło: „Młodość nie jest etapem życia,
lecz stanem ducha”. Występy zaproszonych
gości; kabaret Monte Verde, Malinki,
Szcześciopak, Rezonans i Nietkowianki,

zostały ciepło przyjęte przez nietkowskich
Seniorów. Nie zabrakło konkursów i zabaw
z nagrodami, a także poczęstunku.
W imieniu Pani sołtys, Haliny Kaźmierczak, serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację
Dnia Seniora poprzez przygotowanie posiłku, upieczenie ciast czy też dekorację Sali.

Wieści z Lubuszanki
XVII Turniej im. Romana Winnickiego rozegrany został 25 listopada 2017 r.
Rywalizowali zawodnicy grupy Orlików – rocznik 2007 i młodsi.
Bieg przełajowy Ronin Race odbył się
28 października w okolicach naszej Hali.
Zgromadził największą z dotychczasowych ilość zawodników, bo aż 99 amatorów wysiłku i wertepów. Wśród mężczyzn
zwyciężył Dawid Romanowski przed
Fabianem Sternikiem i Krzysztofem
Blachą. Natomiast wśród pań pierwsza
linię mety przekroczyła Klaudia Petters
przed Agnieszką Woch i Katarzyną
Kata.
Turniej Orlików - XVII Turniej im.
Romana Winnickiego rozegrany został
25 listopada. Rywalizowali młodzi adepci
piłki nożnej grupy Orlików – rocznik 2007
i młodsi. Z kolei 2 i 3 grudnia odbyło się
zgrupowanie, treningi oraz Turniej Karate.
2 grudnia odbyło się też w krośnieńskiej

hali sportowej podsumowanie Lubuskiej
Ligi Biegowej. Liga to suma wyników
z dwunastu imprez biegowych rozgrywanych w jej ramach. Wśród wielkiej rzeszy
biegaczy 18 miejsce w kategorii M30 zajął
Tomasz Fiedorowicz (JW 1517).
Natomiast 29 grudnia odbędzie się
u nas spotkanie TKKF – organizatorów
wyścigów kolarskich MTB. Uczestnicy
dyskutować będą o kształcie przyszłorocznych rozgrywek.
Najbliższe plany? Oprócz grudniowych sobotnich imprez – Turnieju Tańca
oraz Turnieju Gwiazdkowego w halowej
piłce nożnej (dla roczników 2007 i 2008)
można już zaprosić na przyszłoroczne
wydarzenia. I tak 13 stycznia (sobota)
odbędzie się Turniej Tańca dla dzieci

Sponsorom: firmie TOPPOINT,
P. Kindze Kaczor (sklep-INEX),
P. Piotrowi Gawarze
za pomoc w organizacji zabawy
mikołajkowej,
która odbyła się w Zagórzu
02.12.2017r.
bardzo dziękujemy
Sołtys Jerzy Jarowicz
i Rada Sołecka Wsi Zagórze

i młodzieży. Z kolei w dniach 19, 20,
21 stycznia rozgrywany będzie Turniej
Halowej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Natomiast 27 stycznia (sobota) Hala
wraz z Samorządem Mieszkańców zaprasza na XV Turniej Piłki Siatkowej im.
Wiesława Kwaśniewskiego o Puchar
Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Czerwieńska. Wstęp wolny,
pojedynki od godziny 9.00.
A co słychać u amatorów biegania?
15 października w XVIII PKO Poznań
Maraton Grzegorz Pukacki zajął 89
miejsce w kategorii M45 z czasem
3:27:49, a Krzysztof Filar miejsce 126
(M45; 3:35:36). Bieg ukończyło rekordowo 6355 zawodników.
I jeszcze Zielona Góra – Łężyca – tu
rozegrano 21 października „Łężyckie
wertepy”. Wśród pań (9 km) pobiegły
Katarzyna Boczkowska-Pidek
i Agnieszka Woch. A wśród panów (20
km) wygrał Jarosław Michałowski.
D. Grześkowiak
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Turniej Orlików
XVII Turniej im. Romana Winnickiego rozegrany został 25 listopada 2017 r.
Rywalizowali zawodnicy grupy Orlików – rocznik 2007 i młodsi.
Pojedynki były zacięte a o zaangażowaniu młodziutkich zawodników świadczą wysokie wyniki bramkowe. I tak Piast
Czerwieńsk wygrał ze Startem Płoty 7:0.
Odra Nietków również wygrała ze Startem Płoty 9:1. Z kolei Piast wygrał z Odrą
6:1. W klasyfikacji turnieju I miejsce zajął

Piast Czerwieńsk, II Odra Nietków a III
Start Płoty. Królem strzelców w Turnieju
Orlików okazał się Seweryn Kowalski
(Piast)– 5 bramek. Zwycięska drużyna
zagrała w składzie: Mathias Zych, Bartosz Augustyniak, Maja Przymuszała,
Dominik Marzec, Hubert Dwornicki,

Jakub Pruszyński, Witold Pepera,
Jakub Stefaniak, Kacper Palonek,
Dawid Szumowski i Seweryn Kowalski.
Rozegrano również mecz towarzyski
Żaków (rocznik 2009 i młodsi), w którym
Piast pokonał Start 3:2.
Rada Sportu serdecznie dziękuje kierownictwu i pracownikom Hali Sportowej
„Lubuszanka”, państwu Iwonie i Robertowi Matuszakom z „Chaty Polskiej”
oraz Startowi Płoty za ufundowanie
słodyczy dla wszystkich dzieci biorących
udział w Turnieju.
W. Dwornicki

Jubileusz, którego można pozazdrościć
- 50 lat razem w zdrowiu i w chorobie
50 lat wspólnego życia, czyli tzw. złote gody świętowały
pary z gminy Czerwieńsk, które powiedziały sobie „TAK"
w roku 1967.
W imieniu Prezydenta RP jubilatów odznaczył Burmistrz
Czerwieńska, Piotr Iwanus. Złoty jubileusz obchodzi w tym
roku w gminie Czerwieńsk 15 par.
Uhonorowane zostały następujące pary małżeńskie:
1) Lesława i Wiesław Galik z Czerwieńska
2) Maria i Michał Geciów z Czerwieńska
3) Zofia i Kazimierz Gębiccy z Czerwieńska
4) Anna i Walenty Grzyb z Sycowic
5) Zofia i Marian Kałużny z Leśniowa Małego
6) Urszula i Paweł Klichowicz z Czerwieńska
7) Helena i Andrzej Kulczyk z Nietkowic
8) Zofia i Jan Maraś z Płotów
9) Anna i Henryk Mikołajczyk z Nietkowa
10) Bogumiła i Stanisław Mitera z Czerwieńska
11) Zofia i Tadeusz Morgaś z Płotów
12) Teresa i Władysław Rolewicz z Leśniowa Wielkiego
13) Krystyna i Jerzy Stasińscy z Płotów
14) Anna i Władysław Stasiuk z Lasek
15) Janina i Czesław Stokłuska z Sycowic
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Dostojnym Jubilatom, w ich domach serdeczne gratulacje
oraz najlepsze życzenia pomyślności i szczęścia w życiu rodzinnym złożył Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus, Sekretarz
Gminy Małgorzata Kuźniar oraz Z-ca Kierownika USC Marita Miśta. Spotkania odbyły się w sympatycznej atmosferze,
były gratulacje, kwiaty oraz drobne upominki.
50 lat związku małżeńskiego, czyli Złote Gody, to
jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do spojrzenia
na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia
refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem
dwojga ludzi. To symbol wierności i miłości rodzinnej,
to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty małżeństwa,
to wzór i piękny przykład do naśladowania dla młodych
małżeństw.
Państwo i społeczeństwo potrzebuje nie tylko ludzi młodych
i czynnych zawodowo – mówił Burmistrz Czerwieńska Piotr
Iwanus – Potrzebni są także ludzi starsi, dojrzali i doświadczeni. Szczególni Ci, którzy swoim postępowaniem zasłużyli na
szacunek całej społeczności.
Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy kolejnych lat
życia w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej miłości i poszanowaniu
oraz szacunku dzieci, wnuków i prawnuków.
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Warsztaty bożonarodzeniowe
Warsztaty bożonarodzeniowe organizowane corocznie przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury na stałe wpisały się
w kalendarz imprez gminnych. Każdego
roku przybywa uczestników, którzy odkrywają w sobie, nieznane im dotąd talenty. Warsztaty odbywają się we wszystkich

zakątkach gminy, aby każdy mógł wziąć
w nich udział. Tematem przewodnim
tegorocznych spotkań jest malowanie na
szkle. W ciągu kilku spotkań, które już
się odbyły, stworzono przepiękne prace,
które będą fantastycznym uzupełnieniem
świątecznych dekoracji. Warsztaty odbyły

się już w Będowie, Bródkach, Sudole,
Wysokim, Nietkowie, Dobrzęcinie i Czerwieńsku. Kolejne spotkania odbędą się
w Laskach, Leśniowie Wielkim i Płotach.
Serdecznie zapraszamy!
Jolanta Matuszkiewicz
Dyrektor MGOK Czerwieńsk

