Cicha noc,
święta noc...
czytaj str.: 16

w grudniu
05.12. – we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) Burmistrz Piotr Iwanus
spotkał się z przedstawicielami Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Tematem spotkania była możliwość dofinansowania ze środków
europejskich rewitalizacji parku i arboretum w Nietkowie.
06.12. – w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Burmistrz Piotr Iwanus prowadził rozmowy w sprawie odtworzenia
nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 278 w Nietkowicach.
06.12. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
06.12. – w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze
Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się ze Starostą Zielonogórskim Dariuszem Wróblewskim. Tematem spotkania było przejęcie od Powiatu
Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
w Czerwieńsku, dla którego Gmina Czerwieńsk będzie po 1 stycznia
2018 r. organem prowadzącym. Podczas spotkania uzgodniono min.,
że do 31 sierpnia 2018 r. Liceum pozostanie w swojej dotychczasowej
siedzibie, natomiast od 1 września 2018 r. zostanie przeniesione do
budynku obecnego Gimnazjum przy ul. Zielonogórskiej.
07.12. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w XI posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020,
które odbyło się w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego.
09.12. – w Leśniowie Wielkim odbył się IV Jarmark Bożonarodzeniowy. Organizatorem jarmarku byli: Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego, Sołectwo i Ochotnicza Straż Pożarna
w Leśniowie Wielkim.
11.12. – w Zielonej Górze odbyła się konferencja zorganizowana
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
pt. „Fundusz dla gmin w 2018 r. – nowe programy, większe wsparcie,
szerszy dostęp”. W konferencji wziął udział Burmistrz Piotr Iwanus.
11.12. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
12.12. – w Czerwieńsku nieznani sprawcy wysadzili bankomat należący do Banku
PKO BP. Nie ujawniono kwoty, która padła
łupem złodziei, ale wiadomo, że przestępcy
zrabowali całą gotówkę z tego urządzenia.
Policję o wysadzeniu bankomatu powiadomili pracownicy agencji ochroniarskiej. Cała
akcja miała miejsce ok. godz. 2.30. Zaraz po
rabunku złodzieje uciekli z miejsca zdarzenia
i pomimo ustawienia przez Policję blokady na
wszystkich drogach prowadzących do Czerwieńska, wciąż pozostają na wolności.
12.12. – w Żarach odbyło się posiedzenie Zrzeszenia Prezydentów,
Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego. W posiedzeniu
uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
13.12. – odbyła się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza
Czerwieńska. Podczas sesji radni podjęli jedną tylko uchwałę – w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania, polegającego
na prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana
Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku.
13.12. – Burmistrz Piotr Iwanus wziął udział w posiedzeniu
Komitetu Sterującego programem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
13.12. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
13.12. – w Czerwieńsku odbyło się Walne Zgromadzenie członków
Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego. W zgromadzeniu
uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
14.12. – w sali widowiskowej MGOK w Czerwieńsku odbyła się
Wigilia dla osób samotnych i starszych.
16.12. – w Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku odbył się
turniej piłkarski Falubaz-Toyota CUP 2017.
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18.12. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku
Publicznego.
18.12. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z dyrektorem Liceum
Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku Markiem Olczykiem oraz przedstawicielami Związku
Nauczycielstwa Polskiego. Tematem spotkania było przejęcie przez
Gminę Liceum od 1 stycznia 2018 r.
20.12. – Burmistrz Piotr Iwanus prowadził negocjacje z PKS Zielona
Góra w sprawie warunków i zasad dowozu dzieci do szkół na terenie
gminy Czerwieńsk, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.
28.12. – odbyła się XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie zmian
budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2017; w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2018; w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2023;
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok; w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2018; w sprawie przyjęcia Gminnego Programy Wspierania
Rodziny na lata 2018 – 2020; w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych
i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
Gminy Czerwieńsk; w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej
w Czerwieńsku na 2018 rok; w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2018 rok; w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu gruntu; w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny
zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy; w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego we wsi Leśniów Wielki, Gmina Czerwieńsk;
w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego realizacji budowy
ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą; w sprawie
przystąpienia Gminy Czerwieńsk do realizacji projektu partnerskiego
pt. „Lepsze jutro II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Poddziałanie 7.4.2. Aktywne, włącznie w ramach podmiotów
integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra; uchwałę
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Czerwieńsku w sprawie
utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług
Wspólnych w Czerwieńsku” oraz nadania jej statutu.
29.12. - w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze odbyło się
uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem Zielonogórskim a Gminą Czerwieńsk w sprawie przejęcia przez Gminę
zadania własnego, polegającego na prowadzeniu dwóch szkół ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku. Porozumienie jest wynikiem długotrwałych rozmów i ustalania wszelkich aspektów zmian, na których
skorzystać mają przede wszystkim uczniowie. Dzięki temu, Liceum
Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” i  II Liceum
Ogólnokształcące kierowane przez dyrektora Marka Olczyka, zyska
nowego zarządcę, jakim jest Gmina. Nowy organ prowadzący zapewni
od 1 września 2018 r. nowoczesną bazę dydaktyczną w postaci budynku
wygaszanego obecnie Gimnazjum im. Jana Pawła II. Burmistrz Piotr
Iwanus oraz Skarbnik Urszula Napierała w asyście Przewodniczącego Rady Miejskiej  Leszka Jędrasa podpisali porozumienie ze Starostwem reprezentowanym przez Starostę Dariusza Wróblewskiego
i Wicestarostę Waldemara Kotlarskiego  oraz Skarbnik Edytę Dwojak. Porozumienie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.
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Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Dzień dobry Panie
Burmistrzu, ani się obejrzeliśmy a tu już
2018 rok i to rok dla samorządu szczególny, bo przecież jesienią kończy się obecna
kadencja. W grudniu niestety zabrakło
dla nas miejsca na łamach, dlatego
chciałbym nasze spotkanie wykorzystać
na krótkie podsumowanie minionego
roku. Co uważa Pan za najważniejsze
dokonania samorządu w zeszłym roku?
Piotr Iwanus: Specyfiką aktywności samorządowej jest ciągłość działań,
zwłaszcza w sferze inwestycji. Te duże,
istotne dla mieszkańców projekty wymagają dość skomplikowanego montażu
finansowego. Bez uzyskania środków
z przeróżnych programów europejskich
te wielomilionowe zadania trudne byłyby do podjęcia w oparciu o budżet. Te
procedury konkursowe, przygotowanie
dokumentacji, przetargi itp. są nie tylko
niezwykle skomplikowane i wymagające
czasu, ale i mało spektakularne. Dopiero
jak maszyny wejdą na place budowy
jesteśmy w stanie zobaczyć ich postęp,
ale to nie oznacza, że nic się nie dzieje.
Przykładem tu może być projekt budowy
ścieżki rowerowej, gdzie ta cała sfera
przygotowawcza inwestycji trwała od
marca do listopada. Maszyny praktycznie
weszły na budowę dopiero w grudniu,
ale już dzisiaj widać jak te prace ziemne
postępują. Ta warta ponad 5 mln złotych
inwestycja w 85% jest dofinansowana ze
środków pozabudżetowych, a jej ukończenie wg harmonogramu przewidziane
jest na koniec czerwca tego roku.
A.S.: Wydaje mi się, że taką sztandarową inwestycją minionego roku będzie
jednak termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej, w której po raz
pierwszy w naszej gminie na tak dużą
skalę zostaną wykorzystane ogniwa fotowoltaiczne do produkcji prądu.
P.I.: To prawda, projekt ten z pewnością przejdzie do historii gminy nie tylko
ze względu na jego wartość (podobnie
jak ścieżka rowerowa przekraczający
kwotę 5 mln zł z dofinansowaniem w ramach ZIT w wysokości 85%), ale także

ze względu na zainicjowanie rozwoju
na naszym terenie programu wdrażania
OZE (Odnawialnych Źródeł Energii), ze
szczególnym wskazaniem na fotowoltaikę, która w Polsce zaczyna rozwijać się
w ogromnym tempie. Rzeczywiście od 2
stycznia włączone zostały do eksploatacji te urządzenia i już pracują na nasze
oszczędności w kosztach utrzymania
tych jedenastu obiektów. Należą do nich
szkoły w Leśniowie Wielkim, Nietkowie,
Nietkowicach i Płotach, przedszkole
w Czerwieńsku, WDK w Nietkowie,
Nietkowicach, Czerwieńsku i Będowie,
a także OSP w Nietkowie i nowa hala
sportowa przy SP w Czerwieńsku.
Kiedy mówiłem o tym, że realizacja
większości inwestycji nie zamyka się
w jednym roku, to miałem na myśli
również rewitalizację parku dworskiego
w Laskach, którą zainaugurował w 2013
roku projekt pod nazwą Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk, w ramach
którego powstały niezbędne projekty i dokumentacja niezbędna do realizacji tego
przedsięwzięcia. Ten projekt w ramach
współpracy lubusko-saksońskiej, wartości
2,5 mln złotych dzięki profesjonalnemu
przygotowaniu wniosku również zyskał
85% wsparcie. W zeszłym roku zakończyli pracę archeolodzy, fundamenty dworu
zostały odkryte i oznaczone. Zarys ten
zostanie odtworzony w formie żywopłotu przebiegającego zgodnie z obrysem
budynku. W tym roku jeszcze zostaną odtworzone alejki wg pierwotnego projektu
parku, a także 800 m wodociągu.
A.S.: Zeszły rok to także duża kolejna
sportowa inwestycja w Czerwieńsku.
Była szansa na jej przekazanie młodzieży
na Mikołaja, ale chyba się trochę termin
przesunął.
P.I.: Termin został dotrzymany przez
wykonawcę, ja miałem tylko nadzieję, że
uda się go trochę przyspieszyć, ale co się
odwlecze to nie ucieczce i oficjalnie 2 lutego oddamy salę do użytku. Powstała ona
również przy wsparciu finansowym RPO
(85%) oraz pomocy z Ministerstwa Sportu
i Turystyki w postaci 30% dofinansowania
do części sportowej inwestycji.

Dla mnie to kolejna ważna inwestycja w zdrowie naszych mieszkańców,
podobnie jak budowa Centrum Rehabilitacji na osiedlu przy Zielonogórskiej.
Do tej wartej milion inwestycji do łożył
się kwotą 350 tys. ROPS. Już 30 maja
zamierzamy uruchomić tę placówkę,
w której równocześnie będzie mogło być
rehabilitowanych 16 pacjentów.
Z dokonań inwestycyjnych minionego
roku nie sposób też nie wymienić działań
w zakresie porządkowania gospodarki
wodno-ściekowej w miejscowościach
na prawym brzegu Odry. Rozpoczęliśmy w Nietkowicach kolejny, III etap
tej inwestycji. W jego wyniku ok. 60%
gospodarstw domowych będzie mogło
włączyć się do sieci.
W zeszłym roku były spore kłopoty
z ciśnieniem w sieci wodociągowej w Płotach, ale zamontowaliśmy duży zbiornik
wyrównawczy o pojemności 150 m3, który wraz z automatyką powinien zapewnić
w Płotach właściwe ciśnienie wody.
W Płotach także udało się w zeszłym
roku przy wsparciu finansowym PROW
zmodernizować dwie ulice – Mostową
i Strumykową, a w Czerwieńsku również
drogę na osiedlu przy Zielonogórskiej.
Z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wykonaliśmy także drogę dojazdową do przystani w Nietkowie i w tym roku
miłośnicy żeglarstwa i innych sportów
wodnych będą mogli bez problemów
dostać się do przystani na Odrze. Liczę,
że w sezonie przystań zapełni się jednostkami pływającymi.
A.S.: Panie burmistrzu, dla mnie
z tych przedstawionych przez Pana
realizacji najistotniejsza wydaje mi się
ta wykorzystująca OZE. Mam bowiem
przeczucie, że widok tych paneli na dachach obiektów użyteczności publicznej skusi także wielu mieszkańców
gminy do zainteresowania fotowoltaiką. Po kilku latach wprowadzania
jej na rynek wreszcie chyba jej koszty
osiągnęły akceptowalną wartość i przy
wsparciu z BOŚ, czy innych programów zacznie się boom na tego typu
inwestycje nie tylko proekologiczne,
ale również pozwalające na obniżenie kosztów eksploatacji budynków.
Warto tę inicjatywę rozpropagować
także na łamach „U nas”. Napiszemy
o tym w lutowym wydaniu. Dziękuję
za rozmowę i życzę dobrego Nowego
Roku i wielu nowych samorządowych
inicjatyw.
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Odznaczenie państwowe
dla rodziny Kurpielów
20 grudnia 2017 roku dr Mateusz Szpytma – zastępca Prezesa Instytutu Pamięci
Narodowej przyjechał do Nietkowa i w obecności najbliższej rodziny przekazał na
ręce pani Marii Tkaczyk Krzyże Komandorskie Orderu Odrodzenia Polski przyznane
pośmiertnie jej rodzicom. Słowa uznania w imieniu władz samorządowych przekazał
pani Marii Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus, który podkreślił, że jest to ważne
wydarzenia dla gminy.
Prawie 7 lat temu, podczas obchodów
Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu w Rzeszowie 27 stycznia
2011 roku zostało odprawione nabożeństwo
w intencji Polaków z Rzeszowszczyzny,
zamordowanych za pomoc niesioną Żydom,
oraz Żydów, którzy ponieśli śmierć wraz
z nimi. Wśród długiej listy zamordowanych
Polaków byli: Stanisław i Franciszka Kurpielowie z Leoncina k. Krasiczyna.
W okresie okupacji mieszkali oni z sześciorgiem dzieci w folwarku Leoncin. W 1942
r. Niemcy spędzili do majątku bydło pochodzące z kontyngentów. Do jego pilnowania
skierowani zostali Żydzi z getta w Przemyślu. Nawiązali oni kontakt ze Stanisławem
Kurpielem, który zgodził się ich ukrywać.
Ogółem Kurpielowie pomagali około trzydzieściorgu Żydom. Początkowo Żydzi ukrywani byli w jednej kryjówce, która znajdowała
się pod domem. W lecie 1943 r. Kurpielowie
wybudowali następną kryjówkę - pod podłogą
w stajni. Wejście znajdowało się pod żłobem,
było przykryte deską i zasypane słomą.
Nie wiadomo, jak Niemcy dowiedzieli
się, że Kurpielowie ukrywają Żydów. Jedni
twierdzili, że ktoś z mieszkańców zdradził,
a inni, że Franciszka robiła w Przemyślu tak
duże zakupy żywności i za wszystko płaciła
gotówką, że wysłano za nią szpiega, który
odprowadził ją pod sam dom i tu dokonał
obserwacji. 21 maja 1944 roku grupa ukraińskich policjantów otoczyła zabudowania
Kurpielów. Stanisława i Franciszkę zabrano do więzienia gestapo w Przemyślu,
a miesiąc później oboje zostali rozstrzelani
w forcie w Lipowicy.
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Z obławy udało się uciec jedynie dwóm
żydowskim chłopcom. Dzięki zeznaniom
jednego z nich, mieszkającego w USA Josepha Fabiana, możliwe było wiarygodne zebranie dowodów w tej sprawie i małżeństwo
Kurpielów zostało wyróżnione medalem
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
To najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne przyznawane przez Instytut Pamięci
Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad
Waszem w Jerozolimie. Na medalu widnieje
pochodzący z Talmudu napis „Kto ratuje
jedno życie - ratuje cały świat”. Kapituła
instytutu pamięci Jad Waszem przyznaje to
wyróżnienie osobom i rodzinom, które z narażeniem własnego życia ratowały Żydów
z Holocaustu podczas II wojny światowej.
W 2010 roku, za swoją bohaterską
postawę Stanisław i Franciszka Kurpiel
zostali odznaczeni Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Odznaczenie to jest nadawane, także pośmiertnie,
za wybitne zasługi położone w służbie
państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza
za szczególne osiągnięcia w działalności
publicznej podejmowanej z pożytkiem dla
kraju. Przyznanie tego orderu nastąpiło krótko przed katastrofą Smoleńską i pierwsze
wręczenie odznaczeń odbyło się w lutym
2010 roku, ale wtedy rodzina nie mogła się
po nie stawić. Potem, jak wiemy, nastąpiła
katastrofa lotnicza i to odznaczenie dla rodziny Kurpielów było w depozycie Kancelarii Prezydenta. Prezydent Andrzej Duda
poprosił Prezesa IPN, aby te odznaczenia,
które są z roku 2010 i te późniejsze, wręczył w jego imieniu odznaczonym lub ich
bliskim w różnych częściach kraju.
Jak napisałem wcześniej, małżeństwo
Kurpielów miało sześcioro dzieci. Jednym
z nich jest córka Maria, którą zawierucha
wojenna rzuciła w rejony zachodniej
Polski. Została sierotą w wieku 13 lat. Po
śmierci rodziców, przez jakiś czas mieszkała
w Przemyślu. Był to dla niej trudny czas,
dużo przeżyła i sama walczyła o przeżycie
służąc u arystokracji. Tam też poznała swojego przyszłego męża. Mieszkali w rożnych
miejscach, ale ostatecznie osiedlili się…

w dawnych PGR-ach koło Nietkowa (Boryń). Mieszkali tam do roku 1982, a następnie rodzina przeprowadziła się na Osiedle
Słoneczne w Nietkowie, gdzie mieszka do
dnia dzisiejszego.
20 grudnia 2017 roku dr Mateusz Szpytma – zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej przyjechał do Nietkowa i w obecności najbliższej rodziny przekazał na ręce
pani Marii Tkaczyk Krzyże Komandorskie
Orderu Odrodzenia Polski przyznane
pośmiertnie jej rodzicom. Słowa uznania
w imieniu władz samorządowych przekazał
pani Marii Burmistrz Czerwieńska Piotr
Iwanus, który podkreślił, że jest to ważne
wydarzenia dla gminy. „Takich ludzi już po
prostu nie ma. To są ostatnie osoby, które
doczekały takich dni, żeby w wolnej Polsce
otrzymać podziękowania od Polaków za
ich heroiczną działalność w czasie II wojny
światowej, za ich poświęcenie dla ratowania życia drugiego człowieka”. Burmistrz
zapowiedział, że będzie zachęcał autorów
monografii Czerwieńska, by wznowić to
wydawnictwo i ująć w nim wspomnienia
osób, które przeżyły wojnę i były podczas
niej wzorem dla postępowania dla innych.
Cała rodzina jest zaskoczona odznaczeniem przyznanym dla Stanisława
i Franciszki Kurpielów, bo nigdy o to nie
zabiegali, a seniorka rodu rzadko opowiadała swoje wspomnienia o rodzicach i czasach
dzieciństwa. Historia jednak jest sprawiedliwa i po wielu latach doceniła bohaterską
postawę tych dwojga ludzi. To prawdziwy
powód do dumy dla całej rodziny pani
Marii i doskonały pretekst do dokładnego
poznania historii swoich przodków.
Krzysztof Smorąg
(na podstawie dokumentów IPN
oraz publikacji prasowych)

Sesja budżetowa
28 grudnia 2017 roku odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
W posiedzeniu uczestniczyło 14 Radnych i już na początku sesji jednomyślnie
zmieniono porządek obrad, wprowadzając
do niego nowe projekty uchwał. Ostatnia
w roku sesja poświęcona była przede
wszystkim podjęciu uchwały budżetowej
na rok 2018 oraz uchwaleniu Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2018-2023.
Skarbnik Gminy przedstawiła zebranym
projekt uchwały budżetowej oraz projekt
uchwały wieloletniej prognozy finansowej.
Projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez RIO oraz Komisje Stałe
Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Przyjęty
jednomyślnie budżet będzie budżetem
deficytowym, a deficyt sfinansowany zostanie z wolnych środków, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach
publicznych. Budżet na przyszły rok jest
prorozwojowy, ambitny, ale i rozważny.
Zaplanowano w nim dużo oczekiwanych
inwestycji i sporo wyzwań. W budżecie
zaplanowano m. in. zakończenie termomodernizacji 11 obiektów użyteczności
publicznej, budowę dróg rowerowych,
remont ulicy Jagodowej w Czerwieńsku.
Zaplanowano również pieniądze na zakup
podnośnika koszowego do utrzymania zieleni, środki na modernizację nawierzchni
dróg gminnych oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego. Plac zabaw w Parku Miejskim w Czerwieńsku zostanie ogrodzony,

a plac zabaw w Nietkowie doposażony.
Przyszłoroczny budżet obejmuje też ubieganie się o środki finansowe na realizację
inwestycji rewitalizacji arboretum i parku
w Nietkowie. Gmina Czerwieńsk czyni starania o pozyskanie środków niezbędnych
do ukończenia projektu „Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk”. Rada
podjęła także decyzję w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na rok 2017 oraz
przyjęła plan pracy na rok 2018. Przyjęto
Programy: Współpracy Gminy Czerwieńsk
z organizacjami pozarządowymi, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wspierania Rodziny na lata 2018
– 2020. Na mocy podjętych uchwał Gmina
Czerwieńsk przystąpiła do drugiej edycji
projektu „Lepsze Jutro II” oraz przejęła
od Województwa Lubuskiego realizację
budowy ścieżki rowerowej. Podczas sesji
Burmistrz Czerwieńska przedstawił swoje
działania w okresie międzysesyjnym,
a Radni złożyli swoje interpelacje (Ewa
Wójtowicz pytała o psychologa w szkole,
Wojciech Zawada o przejęcie Zalewu
w Czerwieńsku, Krzysztof Smorąg zgłosił problem niszczenia dróg gruntowych
w Nietkowie przez ciężarówki wożące
żwir).
Krzysztof Smorąg,
Wojciech Zawada

OGŁOSZENIA
Burmistrz Czerwieńska na podstawie
art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn.
zm.) informuje, że w dniu 03 stycznia
2018 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku, w sołectwach objętych
wykazem oraz na stronie internetowej
urzędu (www.czerwiensk.pl) został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości przeznaczonych do oddania
w najem w drodze bezprzetargowej na
czas nieoznaczony z przeznaczeniem na
posadowienie pojemników na zbiórkę
odzieży używanej. Wykaz obejmuje części
następujących nieruchomości:
1) działki numer 50 o powierzchni 1,30 m2
obręb Sycowice,

2) działki numer 261/5 o powierzchni 1,32
m2 obręb Nietkowice,
3) działki numer 128 o powierzchni 1,32
m2 obręb Będów,
4) działki numer 233 o powierzchni 1,30 m2
obręb Czerwieńsk ul. Kwiatowa,
5) działki numer 649/56 o powierzchni
1,30 m2 obręb Czerwieńsk ul. Zielonogórska,
6) działki numer 650/3 o powierzchni
1,30 m2 obręb Czerwieńsk ul. Zielonogórska.
Dodatkowe informacje można uzyskać
w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
(pok. 109), tel. 68 3278179.
MM

Siłownia
plenerowa
w Czerwieńsku
Chociaż od kilku lat możemy zaobserwować duże zainteresowanie różnego
rodzaju treningami i aktywnym spędzaniem wolnego czasu to nadal nie
brakuje osób, które ze sportem nie
mają wiele wspólnego.
Dużo obowiązków i siedzący tryb
życia negatywnie wpływają na nasze
zdrowie i samopoczucie. Zalety aktywności fizycznej można wymieniać bardzo
długo. Te najważniejsze to poprawa
kondycji, spalanie tkanki tłuszczowej,
rzeźbienie mięśni, ale przede wszystkim
lepsze samopoczucie, dotlenienie organizmu, wzmocnienie całego ciała, mniejsza
podatność na choroby, poprawa naszego
stanu zdrowia.
Na terenie Czerwieńska nie brakuje
osób, które regularnie uprawiają sport.
Nikogo nie dziwi już widok osób, które
o każdej porze roku biegają, jeżdżą na
rowerze, uprawiają nordic walking czy
grają w piłkę nożną, a pasjonaci sportu
na stałe do swoich kalendarzy wpisali
sportowe imprezy organizowane na
„Lubuszance”. Kolejnym działaniem mającym na celu propagowanie zdrowego
i aktywnego trybu życia była inicjatywa
Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk mająca na celu powstanie siłowni
plenerowej w naszym mieście.
Realizując zadanie pod nazwą „zagospodarowanie terenów rekreacyjnych” już
od dwóch lat w lasku przy Przedszkolu na
ulicy Kwiatowej montowane są urządzenia do treningu zewnętrznego, zarówno
w formie street-workout, jak również tradycyjne elementy siłowni plenerowej. Do
dyspozycji Mieszkańców są w tej chwili:
drążek, poręcze równoległe, drabinka,
prasa nożna podwójna, wyciąg górny
i krzesło do wyciskania, wioślarz pojedynczy oraz orbitrek pojedynczy. Dzięki
współpracy Samorządu Mieszkańców
Miasta Czerwieńsk oraz Urzędu Miasta
i Gminy w Czerwieńsku systematycznie
rozwijamy miejsca do rekreacji znajdujące
się na terenie naszego Miasta. Jestem przekonany, że podejmowane przez nas działania wpłyną na wzrost aktywności fizycznej
wśród Mieszkańców Czerwieńska i całej
Gminy. Zachęcam do trenowania!
Wojciech Zawada
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
w miejscowościach gminy Czerwieńsk w roku 2018
Pojemniki należy wystawić przed posesję o godz. 6:00 w dniu odbioru!
CZERWIEŃSK
Ulice: Akacjowa, Boczna, Bolesława Chrobrego, Cicha, Działkowa, Graniczna, Jasna, Klonowa, Kolejowa, Ks. Muchy, Kwiatowa, Marii
Rozwens, Ogrodowa, Pl. Wolności, Podgórna, Polna, Przyleśna, Rycerska, Rynek, Strażacka, Strzelecka, Zachodnia
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych):w każdy PONIEDZIAŁEK
– wyjątki: 2 stycznia, 3 i 28 kwietnia, 22 grudnia
Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach):
MAKULATURA + PLASTIK + SZKŁO
08.01. pon 22.01. pon 05.02. pon 19.02. pon 05.03. pon 19.03. pon 03.04. pon 16.04. pon 28.04. sob! 14.05. pon 28.05. pon 11.06. pon 25.06. pon
09.07. pon 23.07. pon 06.08. pon 20.08. pon 03.09. pon 17.09. pon 01.10. pon 15.10. pon 29.10. pon 12.11. pon 26.11. pon 10.12. pon 22.12. sob!

CZERWIEŃSK
Ulice: Brzozowa, Cytrynowa, Jagodowa, Kąpielowa, Krótka, Kukułcza, Leśna, Łężycka, Młyńska, Moniuszki, Naftowa, Piaskowa, Składowa,
Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Wiosenna, Wodna, Zielonogórska
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych): w każdy WTOREK
– wyjątki: 4 i 30 kwietnia, 24 grudnia
Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach):
MAKULATURA + PLASTIK + SZKŁO
08.01. pon 22.01. pon 05.02. pon 19.02. pon 05.03. pon 19.03. pon 03.04. pon 16.04. pon 28.04. sob! 14.05. pon 28.05. pon 11.06. pon 25.06. pon
09.07. pon 23.07. pon 06.08. pon 20.08. pon 03.09. pon 17.09. pon 01.10. pon 15.10. pon 29.10. pon 12.11. pon 26.11. pon 10.12. pon 22.12. sob!

PŁOTY
Ulice: Akacjowa, Brzozowa, Borówkowa, Bukowa, Czeremchowa, Dębowa, Jodłowa, Kalinowa, Leśna, Leśny Zakątek, Leśny Zaułek, Modrzewiowa, Nowa, Osiedlowa, Piękna, Potokowa, Rajska, Ruczajowa, Rzemieślnicza, Sosnowa, Sportowa, Srebrzysta, Szyszkowa, Świerkowa,
Tęczowa, Wodna, Wrzosowa, Zagórska, Zdrojowa
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych): w każdą ŚRODĘ
- wyjątki: 5 kwietnia, 16 sierpnia, 27 grudnia
Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach):
MAKULATURA + PLASTIK + SZKŁO
09.01. wt

23.01. wt

06.02. wt

20.02. wt

06.03. wt

20.03. wt

04.04. śr! 17.04. wt

30.04.

15.05. wt

29.05. wt

12.06. wt

26.06. wt

10.07. wt

24.07. wt

07.08. wt

21.08. wt

04.09. wt

18.09. wt

02.10. wt

30.10. wt

13.11. wt

27.11. wt

11.12. wt

24.12. wt

16.10. wt

PŁOTY
Ulice: Aroniowa, Jagodowa, Kameliowa, Letnia,Lubuska, Łąkowa, Malinowa, Młyńska, Mostowa,Ogrodnicza, Okrężna, Os. Widok, Pogodna,
Polna,Sadowa, Słoneczna, Strumykowa, Szkolna,Truskawkowa, Wąska, Wiosenna
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych): w każdy CZWARTEK
- wyjątki: 6 kwietnia, 4 maja, 1 czerwca, 17 sierpnia, 2 listopada, 28 grudnia
Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach):
MAKULATURA + PLASTIK + SZKŁO
09.01. wt

23.01. wt

06.02. wt

20.02. wt

06.03. wt

20.03. wt

04.04. śr! 17.04. wt

30.04. pon! 15.05. wt

29.05. wt

12.06. wt

26.06. wt

10.07. wt

24.07. wt

07.08. wt

21.08. wt

04.09. wt

18.09. wt

02.10. wt

30.10. wt

27.11. wt

11.12. wt

24.12. wt

16.10. wt

13.11. wt

SUDOŁ - ZAGÓRZE
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych):
styczeń
10
24

luty
07
21

marzec
07
21

kwiecień
05
18 (środa)

maj
02 (środa)
16
30

czerwiec
13
27

lipiec
11
25

sierpień
08
22

wrzesień
05
19

październik listopad
03
13
17
28
31

grudzień
13
28 (piątek)

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach):
MAKULATURA + PLASTIK + SZKŁO
02.01. wt
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20.02. wt
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20.03. wt

17.04. wt

15.05. wt

12.06. wt

10.07. wt

07.08. wt

04.09. wt

02.10. wt

30.10. wt

27.11. wt

24.12. wt

DOBRZĘCIN - LEŚNIÓW MAŁY – WYSOKIE - WYSZYNA
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych):
styczeń
10
24

luty
07
21

marzec
08
22

kwiecień
05 (czw)
18

maj
02
16
30

czerwiec
13
27

lipiec
11
25

sierpień
08
22

wrzesień
05
19

październik listopad
03
14
17
28
31

grudzień
12
27 (czw)

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

06.02. wt

06.03. wt

04.04. śr! 30.04. pon! 29.05. wt

26.06. wt

24.07. wt

21.08. wt

18.09. wt

16.10. wt

13.11. wt

11.12. wt

LEŚNIÓW WIELKI
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych):
styczeń
11
25

luty
08
22

marzec
08
22

kwiecień
06 (pt)
19

maj
04 (śr)
17

czerwiec
1 (pt)
14
28

lipiec
12
26

sierpień
09
23

wrzesień
04
20

październik listopad
04
02 (pt)
18
15
29

grudzień
03
28 (pt)

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

20.02. wt

20.03. wt

17.04. wt

15.05. wt

12.06. wt

10.07. wt

07.08. wt

04.09. wt

02.10. wt

30.10. wt

27.11. wt

24.12. pon!

LASKI
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych):
styczeń
04
18

luty
01
15

marzec
01
15
29

kwiecień
12
26

maj
10
24

czerwiec
07
21

lipiec
05
19

sierpień
02
17 (pt)
30

wrzesień
13
27

październik listopad
11
08
25
22

grudzień
06
20

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

07.02. śr

07.03. śr

05.04. czw! 02.05. śr

30.05. śr

27.06. śr

25.07. śr

22.08. śr

19.09. śr

17.10. śr

14.11. śr

12.12. śr

PIAŚNICA
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych):
styczeń
3
17
31

luty
04
28

marzec
04
28

kwiecień
11
25

maj
09
23

czerwiec
06
20
30

lipiec
04
18

sierpień
01
16 (czw)
29

wrzesień
12
26

październik listopad
10
07
24
21

grudzień
05
19

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

07.02. śr

07.03. śr

05.04. czw! 02.05. śr

30.05. śr

27.06. śr

25.07. śr

22.08. śr

19.09. śr

17.10. śr

14.11. śr

12.12. śr

BORYŃ - NIETKÓW
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych):
styczeń
12
26

luty
09
23

marzec
09
23

kwiecień
07 (sob)
20

maj
05 (sob)
18

czerwiec
02 (sob)
15
29

lipiec
13
27

sierpień
10
24

wrzesień
07
21

październik listopad
05
03 (sob)
19
16
30

grudzień
06
29 (sob)

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w workach) BORYŃ - NIETKÓW
MAKULATURA + PLASTIK + SZKŁO
10.01. wt

07.02. wt

07.03. wt

05.04. czw. 02.05. wt

30.05. wt

27.06. wt

25.07. wt

22.08. wt

19.09. wt

17.10. wt

14.11. wt

12.12. wt

BĘDÓW – BRÓDKI – NIETKOWICE - SYCOWICE
Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych):
styczeń
05
19

luty
02
16

marzec
02
16
30

kwiecień
13
27

maj
11
25

czerwiec
08
22

lipiec
06
20

sierpień
03
18 (sob)
31

wrzesień
14
28

październik listopad
12
09
26
23

grudzień
07
21

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

21.02. śr

21.03. śr

18.04. śr

16.05. śr

13.06. śr

11.07. śr

08.08. śr

05.09. śr

03.10. śr

31.10. śr

28.11. śr

27.12. czw!
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Dlaczego wieje wiatr…?
Tropikalny cyklon „Katrina” zniszczył Karaiby, Kubę i Florydę, natomiast orkany
„Ksawery” i „Grzegorz” zdewastowały sieć energetyczną, drzewa i domy w Niemczech, Czechach, Rumunii i w lubuskim. Nawalne wiatry występowały zawsze,
ale teraz na skutek zmian klimatycznych których jesteśmy biernymi świadkami
pojawiają się częściej i sieją zniszczenia ze znacznie większą siłą.
Klimat naszej planety od milionów lat
podlegał ciągłej ewolucji, a jego zmiany
w przeszłości zawsze powodowały głód,
choroby i epidemie. Wywoływały również na wielką skalę migracje ludności,
a nawet wojny w wyniku których zmiatane
z powierzchni ziemi były społeczności
i społeczeństwa. Klimat i społeczeństwa to
fascynujący temat, ale póki co, zastanówmy się „dlaczego wieje wiatr…?”.
Jest to problem dość skomplikowany
i trudno pokrótce wyłuszczyć całą wiedzę
która w rzeczy samej jest pochodną nie dla
wszystkich zrozumiałej fizyki atmosfery.
Spróbujmy jednak wyjaśnić to w możliwie
najprostszy sposób chociaż zachęcał bym,
aby czytający ten artykuł mieli pod ręką
globus lub geograficzną mapę świata.
W analizowaniu przyczyn powstawania wiatru należy rozpatrywać dwa aspekty: globalny (w skali makro) i regionalny
(w skali mikro). Otóż na powstawanie
wiatru w skali makro decydujący wpływ
ma ogólna cyrkulacja atmosfery wywołana
ruchem obrotowym ziemi i ilością energii
dostarczanej przez promieniowanie słoneczne, co z kolei jest uzależnione od kąta
jego padania (inaczej na równiku, inaczej
na biegunach).
Ale to nie wszystko, bowiem czynnikiem który komplikuje to akademickie
wyjaśnienie jest tzw. „szorstkość podłoża”
czyli nierównomierny rozkład jezior, mórz
i oceanów. Dotyczy to także lądów i ich
konfiguracji, to znaczy nierównomiernego
rozkładu nizin, wyżyn oraz gór. Okoliczności te mają niebagatelny wpływ na kierunek i prędkość wiatru w skali globalnej.
Wiatr jest poziomym ruchem powietrza, równoległym do powierzchni ziemi
i powstaje wskutek różnic w ciśnieniu
atmosferycznym, które spowodowane
są nierównomiernym ogrzewaniem się
powietrza nad ziemią. Ujmując to w lapidarny sposób można powiedzieć, że
przyczyną powstawania wiatru jest różnica
ciśnień wywołana różnicą temperatur.
Powietrze nagrzewa się najsilniej
w okolicach równika, silniej nad lądami,
słabiej nad morzami i w strefach podbiegunowych. W rezultacie tego powstają
obszary o różnym ciśnieniu i powietrze
dążąc do wyrównania tych różnic, płynie
z obszarów o większym ciśnieniu (kopuła)
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do obszarów o ciśnieniu mniejszym (lej).
Infantylnie rzecz ujmując powietrze płynie
„z górki na pazurki”… .
Wobec powyższego gdyby Ziemia
nie obracała się, a jej powierzchnia była
całkiem płaska, wiatr wiałby stale w tym
samym kierunku – od biegunów do równika. Ale tak nie jest, bowiem ruch wirowy
geoidalnej, zbliżonej w swoim kształcie
do elipsy obrotowej Ziemi powoduje, iż
powietrze poruszające się w kierunku
ośrodka niskiego ciśnienia skręca w lewo
na półkuli północnej, a w prawo na południowej. Zjawisko to nosi nazwę siły
Coriolisa.
Co prawda siła Coriolisa oddziałuje
głównie na ruchy wielkoskalowe, ale
w zaufaniu powiem, że możemy ją zaobserwować również w swojej łazience
podczas wypuszczania wody z umywalki
lub wanny… . Lej który utworzy się przy
wlocie do rury spustowej zawsze będzie
skierowany w lewo…. .
Im większy jest gradient czyli skok
ciśnienia na odległości /izobary na mapie
pogody ułożone będą gęsto, jedna przy
drugiej/, tym wywołany przez niego wiatr
ma większą prędkość, a zatem i większą
siłę. Może to zobrazować bardzo proste
doświadczenie które łatwo przeprowadzimy w warunkach domowych. Do dowolnego naczynia z wodą włóżmy niewielką
listewkę i spróbujmy nią zakręcić w jakimkolwiek kierunku. Wokół listewki utworzy
się niewielki lej. Im szybciej będziemy
nią wirować, tym lej będzie głębszy.
Analogicznie jest w atmosferze: głęboki
wir powietrza powstaje w sytuacji bardzo
silnego wiatru (listewki), który „rozpycha”
powietrze (wodę) na zewnątrz. Niskiego
ciśnienia bezpośrednio nie widzimy odczuwając jedynie złe samopoczucie, ale
wyraźnie widzimy jego efekt: silny lub
bardzo silny wiatr.
Jak już wcześniej wspomniałem, podstawą funkcjonowania mechanizmów
cyrkulacji atmosfery, a także krążenia wody
w oceanach jest przenoszenie energii cieplnej
z obszarów cieplejszych do chłodniejszych
dzięki krążeniu powietrza w atmosferze
(w 60% ) i prądom morskim (w 40% ).
W przeciwnym razie obszary międzyzwrotnikowe stawałyby się coraz cieplejsze,
a obszary polarne coraz chłodniejsze.

Na różnych szerokościach geograficznych wieją określone wiatry których
geneza wywodzi się od silnego nagrzania
powietrza w strefie równikowej, jego
przemieszczania się w kierunku równoleżników i modyfikowania przez chłodne
masy powietrza i siłę Coriolisa.
W efekcie tego w umiarkowanych
szerokościach geograficznych, na których
leży Polska (pomiędzy 49 a 55 st.) przeważają wiatry zachodnie i południowo
zachodnie przynoszące znad Atlantyku
wilgotne powietrze polarnomorskie, co
gwarantuje nam egzystencję w klimacie
dość łagodnym.
Aby oddać jednak sprawiedliwość
musimy zaznaczyć, że dotyczy to głównie Polski zachodniej ponieważ wschód
kraju którego umowną granicą jest rzeka
Wisła, zdominowany jest przez przewagę
wpływów kontynentalnych obejmujących
Białoruś, Ukrainę i Rosję.
Skoro powiedzieliśmy sobie o przyczynach powstawania wiatru w skali makro,
to warto wspomnieć o wiatrach lokalnych
wiejących w skali mikro chociażby takich
jak bryzy czy wiatry górskie. Wiatry lokalne występują na stosunkowo niewielkich
obszarach i obejmują zasięg od kilku do
kilkudziesięciu kilometrów.
Przyczyną tworzenia się bryz jest
różnica temperatur, występująca w ciepłej
porze roku w ciągu doby między lądem
i morzem. Za dnia powierzchnia lądu
jest znacznie cieplejsza niż powierzchnia
morza i dlatego w dzień wiatr wieje od morza ku lądowi (bryza morska). W upalny
dzień opalając się nad morzem, możemy
rozkoszować się taką właśnie bryzą czyli
przyjemnym chłodnym wiaterkiem „od
morza”.
Nocą słup powietrza nad lądem ochładza się szybciej i wiatr wieje z lądu
w stronę morza (bryza lądowa). Zasięg
bryz morskich może dochodzić w głąb
kontynentu do 20 - 40 km, a bryzy lądowe
sięgają w głąb morza na odległość 8 -10
km. Z kolei wiatry górskie są uzależnione
od ukształtowania terenu i zaliczamy do
ich wiatry dobowe i wiatr halny. Wiatry
dobowe powstają podobnie jak bryzy
z uwagi na nierównomierne nagrzewanie
się w ciągu doby stoków i dolin i można
powiedzieć, że są wiatrami łagodnymi nie
przynoszącymi szkód.
Zupełnie inna jest geneza wiatru halnego wiejącego w Karpatach i Sudetach.
Jest to ciepły, suchy i porywisty wiatr
przynoszący często znaczne zniszczenia
głównie na Podhalu.
Powstaje na skutek różnicy ciśnień
pomiędzy jedną, a drugą stroną grzbietu
górskiego, kiedy po stronie południowej

występuje układ wysokiego ciśnienia,
a po stronie północnej układ ciśnienia
niskiego.
Wiatry są również nieodzownym
elementem wszystkich niebezpiecznych
zjawisk pogody takich jak: burze, trąby powietrzne, orkany czy cyklony. Podstawową
pożywką dla tych niszczycielskich sił jest
energia wyzwalana z ciepłego i wilgotnego
powietrza. Prześledźmy na przykładzie
cyklonów w jaki sposób osiągają swoją
destrukcyjną potęgę.
Na przełomie lata i jesieni, wtedy kiedy
panuje najwyższa temperatura powierzchni wód tropikalnych oscylująca wokół plus
28 st. C pojawiają się gigantyczne wirujące burze o prędkości wiatru ponad 120
km/h, a nierzadko ponad 300 km/h. Jest
to miejsce gdzie spotykają się równikowe
cyrkulacje obu półkul, w rejonie ciszy równikowej rozciągającej się od trzeciego do
siódmego stopnia szerokości geograficznej
po obu stronach równika. Te szalejące gigantyczne burze w Ameryce nazywane są
huraganami, w Azji tajfunami, a w innych
częściach świata cyklonami tropikalnymi.
Średnica cyklonu jest ogromna, z reguły
przekracza 100 km, a cyklony o średnicy
600 km które swoim zasięgiem objęłyby
całą Polskę nie są żadna rzadkością. Zdarzały się szczególnie katastrofalne w skutkach cyklony o średnicy 2200 km!
W strefie ciszy równikowej tropikalny ocean zasila atmosferę dużą ilością
pary wodnej i ciepła, wytwarzając nad
powierzchnią wody warstwę gorącego
i wilgotnego powietrza. Wraz ze wznoszeniem się tego powietrza zachodzą skomplikowane procesy skraplania pary wodnej
i oddawania ciepła czemu towarzyszy wydzielanie ogromnych ilości energii która
służy dalszemu wznoszeniu się ogrzanego
powietrza i tworzeniu gigantycznych
chmur burzowych, gdzie następuje dalsza
kondensacja pary wodnej.
Ten samonapędzający się system przenosi coraz więcej ciepła i wilgoci znad oceanu do jak najwyższych warstw atmosfery,
a jego górną granicą jest stratosfera. Proces
ten powoduje ściąganie mas powietrza
w kierunku środka burzy która zaczyna
wirować pod wpływem siły Coriolisa. Gdy
potężny układ burzowy „dojrzeje”, w jego
centrum powstaje tzw. oko cyklonu będące
spokojnym obszarem niskiego ciśnienia,
a wokół tego oka wirują groźne pasma
gęstych chmur i bardzo silnych wiatrów.
Oto mamy obraz niszczycielskiego cyklonu tropikalnego który wchodząc na szlak
stałych prądów atmosferycznych zaczyna
przemieszczać się w kierunku lądu… .
Orkany, burze i trąby powietrzne nie
mają tak potwornego zasięgu, ale posiadają

również niesamowicie destrukcyjną siłę,
dlatego musimy chociażby pokrótce o nich
wspomnieć. Geneza powstawania chmur
burzowych jest podobna do powstawania
cyklonu z tą różnicą, że chmura burzowa
rozwija się do wysokości 10-16 km i posiada średnicę około 8 km. W naszych
szerokościach geograficznych huraganowy
wiatr osiągający w czasie burz prędkość do
90 km/h oraz intensywne opady deszczu,
a nawet gradu co połączone jest z wyładowaniami atmosferycznymi nie jest
rzadkością.
Kiedy ustają opady, w prawej tylnej
części układu burzowego może pojawić się
trąba powietrzna znana także jako tornado,
tajfun lub twister. Tornado jawi się jako
wirujący słup powietrza o średnicy u jego
podstawy od kilkunastu do około 70 metrów. Zdarzały się tornada o średnicy przekraczającej 1 km i prędkości wiatru ponad
500 km/h! Krótki czas kontaktu z ziemią
oscylujący w granicach kilku – kilkunastu
minut, nie pozwala na jakiekolwiek ich
prognozowanie. No i pozostał nam do
omówienia orkan od którego rozpoczęliśmy
naszą przygodę z wiatrem i burzami… . Co
prawda orkanami nazywane są cyklony tropikalne w rejonach Oceanu Indyjskiego, ale
w naszych szerokościach geograficznych
coraz częściej orkanem nazywane są porywiste wiatry o prędkości przekraczającej
120 km/h, czyli posiadające siłę 12 stopni
w skali Beauforta. Posiadają one strasznie

destrukcyjną siłę bo zrywają dachy domów,
niszczą linie energetyczne i łamią drzewa
jak zapałki… .„Nasze” orkany pojawiają
się najczęściej w okresie późnojesiennym,
zimowym lub wczesnowiosennym, a przyczyną ich powstawania są ogromne różnice
ciśnień pomiędzy wpływającymi nad kontynent potężnymi niżami znad Atlantyku,
a blokującymi je układami wysokiego
ciśnienia na wschodzie. Na mapach pogody widzimy je jako powietrzne wiry
przemieszczające się w bardzo dużym gradiencie ciśnienia, czyli gęsto położonych
obok siebie izobar. Na zakończenie warto
pokusić się o pewną refleksję: dlaczego
tak się dzieje, dlaczego niebezpieczne
zjawiska znane przecież w przeszłości
zaczęły pojawiać się coraz częściej i to
ze zwielokrotnioną niszczycielską siłą?
Odpowiedź na to jest dość prosta: dlatego,
że w ciągu ostatnich 100 lat średnia temperatura w strefie okołorównikowej wzrosła
o 0,2 st. C, w strefie polarnej, aż o 5 st.
C, a średnia temperatura oceanów wzrosła
o 0,5 st. C! Dla przeciętnego mieszkańca
naszego globu może to niewiele, może
prawie niezauważalnie, ale dla powstawania ekstremalnie niebezpiecznych zjawisk
pogodowych, to przeogromny ładunek
niszczycielskiej energii, którą się żywią.
Tendencja ta nie tylko się utrzymuje, ale
systematycznie wzrasta… .
Cezary Woch

Droga krzyżowa
ludzkich zmagań i zmian
Promocja niezwykłego wydania książki „Droga krzyżowa ludzkich zmagań i zmian”
odbyła się w gościnnych murach Gimnazjum w Czerwieńsku. Swoje rozważania na temat drogi krzyżowej wydał proboszcz czerwieńskiej Parafii - Ksiądz Marek Kidoń.
Mieszkańcy naszego Miasta rzadko
mają przyjemność uczestniczyć w tego
typu wydarzeniach kulturalnych, zatem
tym bardziej cieszy fakt, że wśród zainteresowanych nie zabrakło przedstawicieli
władzy gminnych i powiatowych, instytucji
kultury i oświaty, parafian, mieszkańców
Miasta i Gminy, a przede wszystkim autora. Spotkanie zostało poprowadzone przez
p. Krzysztofa Romankiewicza, który
przybliżył zebranym genezę publikacji.
Powstałe rozważania okazały się dla autora publikacji tematem bardzo osobistym.
Własne przeżycia, trudy dnia codziennego,
problemy, z którymi zmagamy się wielokrotnie i którym wielokrotnie musimy
stawić czoła stały się czynnikiem genezy

publikacji. Płynące z każdego wersu słowa,
pełne emocji i zadumy sprawiają, iż jest to
książka, w której każdy z nas może odnaleźć
kawałeczek swojego życia. Wzloty i upadki
spotykają każdego z nas. Musimy jednak
pamiętać, by w każdej sytuacji być silnym,
by się nie poddawać na starcie i zawsze
dążyć do celów jakie sobie postawiliśmy.
Warto zaznaczyć, że całkowity dochód
ze sprzedaży publikacji Droga krzyżowa
ludzkich zmagań i zmian jest przeznaczony
na wsparcie Fundacji Hospicyjnej Dajmy
Nadzieję. W ramach jej działalności realizowany jest projekt Motylowa Akademia,
a pierwszą jego podopieczną jest dziewczyna z naszego Miasta…
Wojciech Zawada
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Kolejna książka Daniela Koteluka
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku anonsuje prezentację książki
pt. Proboszczowie parafii Czerwieńsk w latach 1945–1989 w świetle dokumentów
proweniencji państwowej.
Od 2010 r. dr hab. Daniel Koteluk pu- w Polsce 1944–1989”, książka zatytułoblikował artykuły dotyczące historii lokalnej wana: Proboszczowie parafii Czerwieńsk
wspólnoty religijnej bądź tutejszych przedsta- w latach 1945–1989 w świetle dokumentów
wicieli Kościoła katolickiego. Przykładowo, proweniencji państwowej (recenzenci: prof.
ukazały się następujące teksty: Zabiegi Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. Roduchowieństwa oraz wiernych Kościoła
katolickiego na rzecz przywrócenia
nauki religii w Szkole Podstawowej
w Czerwieńsku od 1953 do 1956 roku,
[w:] W służbie władzy czy społeczeństwa? Wybrane problemy kultury i nauki
na Środowym Nadodrzu w latach 1945–
1989, red. P. Bartkowiak, D. Kotlarek,
Zielona Góra 2010; Rozdźwięk między
administracją partyjno-państwową
a społeczeństwem na tle katechizacji
szkolnej w osadzie wiejskiej Czerwieńsk
w powiecie zielonogórskim w latach Projekt graficzny serii Grzegorz Pawlak, projekt
1952–1956, „Studia Zachodnie” 2012, graficzny okładki Magdalena Rożynek
nr 14 czy też Relacje między państwem
a Kościołem katolickim na przykładzie losów bert Skobelski, prof. zw. dr hab. Grzegorz
ks. Felicjana Szklanego, [w:] Władze wobec Strauchold z Uniwersytetu Wrocławskiego
Kościołów i związków wyznaniowych na oraz ks. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
Środkowym Nadodrzu w latach 1970–1980, dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz).
red. E. Wojcieszyk, Poznań 2014. Zwieńcze- Niezwykle trafne z punktu widzenia tej pracy
niem aktywności badawczej stała się, przygo- okazały się też spostrzeżenia nauczyciela akatowywana w ramach „Centralnego Projektu demickiego Uniwersytetu im. Adama MickieBadawczego IPN Władze komunistyczne wicza w Poznaniu, jak również naczelnika
wobec Kościołów i związków wyznaniowych Oddziałowego Biura Badań Historycznych

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

MAGICZNY CZAS

Wir życia w jaki wpadamy nie pozawala nam na oddech. „Szybko, szybciej” –
niemal słyszymy własny głos, który nas pogania. Tak wiele jest do zrobienia,
w tylu miejscach musimy być. To znak dzisiejszych czasów i chyba nie jesteśmy
w stanie się temu przeciwstawić. Jest jednak magiczny czas, który zaczarowuje
nasze serca i umysły, czas, który niczym czarodziejska różdżka odmienia nasze
życie – to BOŻE NARODZENIE.
Zanieść pomoc…
Od wielu lat zyskujemy przekonanie, iż
nawet najbardziej nieczuli ludzie potrafią
w bożonarodzeniowej gonitwie zatrzymać się
i „rozmrozić” swoje serca, łagodniej i życzliwiej spojrzeć na drugiego człowieka. Nowego
wymiaru nabiera słowo WRAŻLIWOŚĆ,
która wdziera się w nas niepostrzeżenie,
u jednych pozostaje na chwilę, u innych
zamieszka na zawsze – ważne, że pozwala
czynić dobro.
Piękny gest uczynili rodzice, uczniowie
i wychowawca klasy I c, którzy środki uzy-
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skane od sponsorów postanowili przeznaczyć
na pomoc dzieciom w Syrii. Wierzymy,
że te fundusze choć w niewielkim stopniu
pozwoliły na czas świąt Bożego Narodzenia zapomnieć małym Syryjczykom o ich
okrutnym losie.
Jak każdego roku również nasi wolontariusze starali się pozyskać fundusze na
pomoc potrzebującym. Wspólnie wykonane
karki świąteczne oraz wypieki rozprowadzali wśród rodziców i uczniów. Cieszymy
się, że tak wielu z nas jest gotowa wspierać
potrzebujących.

IPN w Poznaniu prof. UAM dr hab. Konrada
Białeckiego.
Publikację tę stanowią cztery rozdziały:
„brudna robota” władz – gehenna ks. Ignacego
Zonia (1945–1952); zgubny kompromis z rządzącymi kapelana „Hubala” Ludwika Muchy
(1952–1957); meandry losu ks. Felicjana
Szklanego (1957–1974) i ks. Henryk Nowik – kapłan trudnych czasów (1974–1992).
Wzbogaca ją 46 unikatowych fotografii
związanych z parafią lub gminą Czerwieńsk, za których udostępnienie piszący
wyraża wdzięczność ich ofiarodawcom.
Prezentacja tej książki wraz z wystawą zdjęć poświęconą wspomnianej
tematyce odbędzie się w drugiej połowie
lutego 2018 r. w Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Czerwieńsku.
Dokładna data tego wydarzenia
przedstawiona zostanie w kolejnym
numerze „Czerwieńsk – U Nas”, a także
na stronie internetowej Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej: http://www.czerwiensk.naszabiblioteka.com/news. Na
zakończenie pragnę wyrazić wdzięczność
za okazaną pomoc tym osobom, zwłaszcza
Dyrektorowi Oddziału IPN w Poznaniu dr
hab. Rafałowi Reczkowi, dzięki którym
interesująca nas książka została nie tylko opublikowana, ale również zaistniała w obiegu
księgarskim w całym kraju.
Daniel Koteluk
MGBP Czerwieńsk

Od wielu już lat przed nastaniem zimowych mrozów pamiętamy o podopiecznych
Zielonogórskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Tym razem klasa I c w imieniu porzuconych psów i kotów poprosiła: „
Napełnij nasze brzuszki” i jak na grudniowy
czas przystało nie pozostaliśmy obojętni.
Przez kilka tygodni zgromadziliśmy pokaźną
ilość pokarmu, koców, misek, zabawek.
I choć zwierzaki nie potrafią podziękować,
to jednak każdemu, kto przyczynił się do
polepszenia „psiej doli” w ich imieniu
DZIĘKUJEMY!
Chęć pomagania pozostanie z nami nadal.
Pełną parą ruszyły przygotowania do zagrania wspólnie z Jurkiem Owsiakiem w jego
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
I już dziś wiemy, że „Będzie się działo…”
Wigilijny czas…
Już na początku grudnia poczuliśmy, że
zbliża się wyjątkowy czas Bożego Narodzenia. Na korytarzach i w klasach stanęły
niczym piękne panny choinki, pojawiły się
też ozdoby wykonane przez uczniów. Ostatni

Lekcje z ZUS-em
Od listopada do 15 grudnia 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku
nauczyciel podstaw przedsiębiorczości zrealizował ogólnopolski projekt LEKCJE
Z ZUS. Projekt był przygotowany i współfinansowany przez MRPiPS oraz MEN.
Partnerzy projektu przygotowali niezbędne materiały dla uczniów (zeszyty dla
ucznia) oraz dla nauczyciela (zeszyt dla
nauczyciela, prezentacja multimedialna).
W realizacji przedsięwzięcia wzięli udział
uczniowie klas I i klas maturalnych. Tegoroczni maturzyści na realizację ostatniego
modułu udali się na wycieczkę dydaktyczną
do zielonogórskiego ZUS, gdzie otrzymali
niezbędne informacje na temat: „E – ZUS,
czyli firma pod ręką”. Prelekcję prowadził
dzień przed feriami był inny niż zwykle. Klasy przybrały świąteczny wystrój, na środku
stanęły stoły z siankiem pod białymi obrusami. Jak przystało na Wigilię były tradycyjne
przysmaki – w każdej klasie inne, ale nie to
było ważne – najważniejsza była atmosfera.
Byliśmy inni - eleganccy, uroczyści, mili,
z życzliwością łamaliśmy się opłatkiem
i składaliśmy życzenia. Nie mogło zabraknąć
kolęd. Poczuliśmy się jak jedna wielka rodzina i może dlatego odwiedził nas Gwiazdor
z workiem pełnym prezentów.
Hej kolęda, kolęda…
Świąteczny nastrój panował u nas także
po Nowym Roku. Przygotowywaliśmy się
do kolejnego ważnego wydarzenia. Tym
razem postanowiliśmy kultywować staropolską ludową tradycję kolędowania. To już
po raz szósty spod szkoły wyruszył barwny
pochód kolędników, w którym pojawiły się
aniołki, pasterze, królowie, diabły, kostuchy
i inne postaci. Na czele z wirującą gwiazdą,
z naszym starym wielbłądem i mędrcami,
ze śpiewem dotarliśmy pod Ratusz, gdzie
oczekiwali nas włodarze miasta, przedszkolaki, gimnazjaliści i mieszkańcy. Stała
się też rzecz niebywała – oto zabrzmiał
niezwykły chór przedszkolaków, uczniów,
nauczycieli, urzędników i przygodnych
przechodniów. Zapustne rymowanki kolędników wprawiły nas w dobry nastrój. Było
magicznie! Cieszymy się, że „odkurzona” w
2013 roku tradycja na stałe wpisała się do
kalendarza imprez naszego miasteczka i być
może pozostanie z nami na dłużej. Jednego
jesteśmy pewni – wszystkim mieszkańcom
Czerwieńska życzymy wszelkiego dobra
w rozpoczynającym się właśnie roku. Niech
będzie tak radosny i kolorowy jak nasz korowód kolędników.
Beata Kaszewska

pracownik ZUS. Uczniowie spotkali się
także z kierownikiem ZUS, który zaprezentował halę obsługi i możliwości dla potencjalnych klientów. Dwójka uczniów założyła
sobie konto, które każdemu ubezpieczonemu
na bieżąco pozwala kontrolować własne
składki społeczne.
Wśród młodych ludzi nierzadko panuje
bunt przeciwko obowiązkowym składkom
społecznym. Dlaczego obowiązkowe składki
społeczne? To pytanie zadali twórcy programu, starając się jednocześnie przedstawić
argumenty za taką formą zabezpieczenia się
przed chorobą, starością czy innym zagrożeniem naszego życia.
Jak zauważa Ignacy Kraszewski „Młode
uczucia są najwłaściwsze młodemu wiekowi, ale nie wyłącznie mu należą”. Pytanie
o obowiązkową składkę społeczną, to pytanie o wolność człowieka w kształtowaniu
przyszłości.
Dla młodego człowieka odpowiedź jest
w zasadzie jedna: „Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne to ograniczanie mojej
wolności, to zmuszanie mnie do partycypowania w odpowiedzialności za tych, którzy

nie pracują, częściej chorują, są mniej zaradni
życiowo, starzeją się”.
Autorzy projektu pragnęli poprzez realizację treści modułowych: Świadomy, zawsze
ubezpieczony. Płacisz i masz, czyli co ci się
należy, gdy płacisz składki. Emerytura - Twoja
przyszłość w Twoich rękach. E – ZUS, czyli
firma pod ręką - pokazać sens społeczeństwa
obywatelskiego, wspólnotowego. Bowiem:
„Społeczeństwo to wspólnota wszystkich obywateli. Narażeni są oni na pewne przewidywalne zagrożenia czy dolegliwości, np. chorobę,
wypadek czy starość. Skoro wszyscy tworzymy
pewną wspólnotę ryzyka, to naturalnym zachowaniem jest podejmowanie wspólnych działań,
aby przeciwdziałać prawdopodobieństwu
spełnienia się tego ryzyka lub – gdy już coś
złego się wydarzy – współdziałanie, aby je
złagodzić” (autorzy projektu).
„Hipotezy niektórych młodych nie są
sprzeczne z doświadczeniem, ale obawiam
się, że kiedyś doświadczenie przeciwko nim
się obróci” - zauważył Gerg Christoph
Lichtenberg. My, nauczyciele jesteśmy po
to, by wprowadzać młodych ludzi w świat
doświadczeń im jeszcze nieznanych. Udział
w ogólnopolskim programie „Lekcje z ZUS”
to lekcje obywatelskiej świadomości i odpowiedzialności.
Za współpracę w realizacji projektu
pragniemy podziękować pracownikom zielonogórskiego ZUS.
Marlena Działabij Drupka

Językowy sukces
Kolejna edycja Ogólnopolskiego
Konkursu Interaktywnego z języka niemieckiego „Verstehen” zakończyła się
sukcesem uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Roweckiego-Grota
w Czerwieńsku. Natalia Szarłata z klasy
I LO W/S zajęła I miejsce w województwie
w kategorii klas pierwszych, natomiast
Dominik Turczyniak (III LO P/S) zajął
po raz kolejny I miejsce w województwie
wśród trzecioklasistów (uczeń uplasował
się na 30 pozycji w Polsce!). Na III miejscu
w województwie znalazły się: Karolina
Nowak (I LO W/S), Paulina Dąbrowska
(II LO W/P/S) oraz Martyna Jaworska (III LO W). Tuż za nimi na miejscu
czwartym znalazła się Lidia Domańska
(I LO W/S) oraz na miejscu piątym Magda
Chwedynicz (II LO W/P/S). Wszystkim
uczestnikom serdecznie gratuluję i życzę
dalszych sukcesów językowych!
M. K.
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Sukces gimnazjalistów
Uczniowie Gimnazjum w Czerwieńsku otrzymali tytuł laureata w XVI Wojewódzkim
Konkursie z Fizyki pt. „Świat okiem fizyka” organizowanym przez Stowarzyszenie
Nauczycieli Fizyki. Uczniów do konkursu przygotowywała pani Magdalena Grysiewicz. Ze zwycięzcami Julianną Grysiewicz, Eliaszem Marchutem, Szymonem
Rutkowskim i Marcelem Janickim z klasy IIIc. rozmawiała Katarzyna Bosy.
Jak czujesz się jako laureat konkursu
wojewódzkiego?
Marcel: Czuję się znakomicie. Jestem
bardzo zadowolony.
Szymon: Jestem zaskoczony, ponieważ
był to mój pierwszy taki konkurs i nie spodziewałem się dobrego wyniku.
Czy udział w konkursie zmienił coś
w twoim życiu?
Eliasz: Było to dla mnie kolejne ciekawe doświadczenia i cieszę się, że mogłem
w nim uczestniczyć.
Z pewnością musiałaś włożyć wiele
pracy na przygotowanie do konkursu. Ile
czasu ci to zajęło?
Julianna: Właściwie do konkursów
z fizyki przygotowujemy się już od zeszłego
roku szkolnego. Gdy we wrześniu dowiedzieliśmy się, że mamy okazję wziąć udział
w konkursie „Świat okiem fizyka”, zaczęliśmy pracować intensywniej, każdemu z nas

bardzo zależało na osiągnięciu sukcesu.
Czy twoim zdaniem warto brać udział
w podobnych przedsięwzięciach?
Marcel: Tak, zdecydowanie. Konkursy
rozwijają charakter, uczą samozaparcia.
A zdobycie tytułu laureata pomaga w dostaniu się do wymarzonej szkoły średniej.
Do kogo twoim zdaniem adresowany
jest konkurs i komu polecasz wziąć udział
w kolejnej edycji?
Szymon: Konkurs adresowany jest do
każdego, kto czuje się dobrze w tych klimatach, jest w stanie zaangażować się oraz
będzie gotowy włożyć w przygotowanie
dużo pracy.
Jest ktoś, komu zawdzięczasz swój sukces,
czy uważasz, że była to tylko twoja zasługa?
Eliasz: Ciężko pracowałem pod czujnym okiem pani Magdaleny Grysiewicz,
aby osiągnąć sukces, bez jej zaangażowania z pewnością żadne z nas nie osiągnę-

Grudzień - nastrój,
zapach, oczekiwanie
Dla niektórych – najpiękniejszy miesiąc
w roku. Szkoda tylko, że pogoda nie dopisuje.
Dzieciaki tak czekają na śnieg i sanki. Nam
dorosłym też przydałby się widok zaśnieżonego otoczenia. Jest wtedy tak cicho, czysto,
nastrojowo. No cóż, na niektóre rzeczy nie
mamy wpływu. Mimo tego, w okresie przedświątecznym dużo się działo. Nie zabrakło
rozmów o rodzinach, przygotowaniach do
świąt, o tradycjach związanych z Bożym Na-

rodzeniem, o dobrym traktowaniu drugiego
człowieka, o pomocy nie tylko najbliższym.
Z sal dobiegały dźwięki kolęd i pastorałek,
z kuchni zapach pierników. I kolejna wspólna wigilia. Radosna, bo wszyscy razem.
Podniosły moment dzielenia się opłatkiem,
składania sobie życzeń. Dziecięce życzenia
trochę nieporadne i nieśmiałe, ale szczere
i wypowiedziane z powagą. To wszystko
zdarza się tylko w grudniu. Niech ten czas
będzie początkiem refleksji nad tym, co
naprawdę w życiu ważne. Wydaje się, że
większość wolnego czasu spędzamy równolegle – obok siebie, a nie razem. Dominuje
ekran telewizora, smartfona, komputera.
Nie wszyscy jednak wiedzą, że dzieci, które
w nadmiarze spędzają czas przed monitorem, są niespokojne, pobudzone, trudniej im
zasnąć, trudniej je uspokoić. Typowy efekt
przebodźcowania, czyli przeciążenia OUN
związanego z nadmiarem tych samych wrażeń. Ponadto, atrakcyjny obraz ruchomy nie
wymaga wysiłku związanego z organizacją
pola spostrzeżeniowego,
czy konwergencją. A to
z kolei upośledza tak
ważną dla pełnego rozwoju dziecka, percepcję
wzrokową. W Nowym
Roku, niech nam nie zabraknie zdrowego rozsądku i czasu wspólnie
spędzanego z najbliższymi.

12

nr 306 • 01.2018

U NAS

łoby tak wiele.
Masz jakąś radę dla osób, które
w przyszłości chciałyby brać udział w podobnych konkursach?
Julianna: Przede wszystkim potrzebny
jest ogromny wkład pracy i czasu oraz zaangażowanie, Dzięki temu jesteśmy w stanie
wiele osiągnąć. Warto próbować nowych
rzeczy, ponieważ nie mamy nic do stracenia,
a nowa wiedza zawsze przyda się w życiu.
Dziękuję za rozmowę.

Świąteczna Paczka
Światowy Dzień Wolontariusza jak co
roku obchodzono także w naszym gminnym Gimnazjum. Przygotowaliśmy loterię
fantową, której celem było uzbierania
funduszy na akcję „Jak Liść”.
Podczas loterii wylosować można było
przeróżne fanty, ale nowością były paczki
przygotowane przez nauczycieli. Zainteresowanie przeszło nasze oczekiwania.
Uzbieraliśmy pokaźną kwotę, która przekazana została na konto słubickiej fundacji
„Dajmy Nadzieję”.
Grudzień to czas składania życzeń
i przekazywania prezentów. Tradycją naszej szkoły jest przygotowanie „Świątecznej Paczki”. W akcji tej udział bierze cała
społeczność szkoły, uczniowie, nauczyciele
z pracownikami, rodzice uczniów. Udało
nam się przygotować dużą ilość artykułów
spożywczych, chemii i ubrań. Za wszystkie
te prezenty, czas poświęcony i trud pracy
włożony w przygotowanie akcji dziękujemy serdecznie i składamy życzenia zdrowia
i pomyślności w Nowym Roku 2018.
Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu z Gimnazjum w Czerwieńsku

Koleżance Dorocie Krzyżaniak
szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci
MAMY
Dyrektor i Pracownicy
Przedszkola w Czerwieńsku

Jarmark Bożonarodzeniowy w Leśniowie Wielkim
Już po raz czwarty Szkoła Podstawowa w Leśniowie Wielkim zorganizowała przedświąteczny jarmark. Było jak zwykle- kolorowo,
smacznie i wesoło. Imprezę rozpoczęło wspólne ubieranie choinki, która zawitała na szkolnym boisku- dzieci z radością i zapałem wieszały na niej własnoręcznie wykonane wcześniej ozdoby i łańcuchy. W tym samym czasie wokół pojawiały się kolejne
stoiska kuszące zapachem przepysznych pierników, gorącej czekolady, słodkich wypieków, pierogów i innych smakołyków.
Podczas jarmarku mieliśmy okazję
obejrzeć popisy taneczne przedszkolaków
i starszych grup, a także posłuchać i pośpiewać kolędy wraz z Kołem Gospodyń
Wiejskich oraz uczniami naszej szkoły.
Rozstrzygnięto gminny konkurs na
szopkę betlejemską, gdzie:
• w kategorii klas 0-III prym wiedli
uczniowie naszej szkoły - pierwsze miejsce
zajęła Kalina Jasińska, drugie miejsce Nadia Frączak, natomiast trzecie miejsce
- Dominik Lewandowski;
• w kategorii klas IV- VII- pierwsze
miejsce: Aleksandra Góralczyk ze Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku, drugie
miejsce ex aequo - Sandra Smuśkiewicz
i Aleksandra Brzezińska z SP w Nietkowie oraz Wiktoria Śniegowska i Martyna Gańko również z SP w Nietkowie;
trzecie miejsce zajęła Nicola Szefler z SP
w Czerwieńsku. Jury postanowiło wręczyć
również wyróżnienie w tej kategorii dla
Wiktorii Cieślik i Pauliny Zawiskiej z SP
w Nietkowie.

naszej drogiej koleżanki Mileny Boguszewicz, inicjatorki leśniowskiego jarmarku,
oraz wspaniały pokaz sztucznych ogni.
To niesamowite, że nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych, jakie tego
dnia były, tak wielu uczestników przybyło
na nasz jarmark. Jest to dowodem na to, jak
duże działanie integracyjne i łączące ludzi
ma owo przedsięwzięcie. Po raz kolejny cel
organizacji jarmarku został osiągnięty!
Dziękujemy uczniom, Rodzicom
i Przyjaciołom Szkoły na wsparcie w organizacji Jarmarku. Dziękujemy Panu
Arkadiuszowi Dwojakowi, firmie Toppoint Polska Sp. z.o.o., Centrum Ogrodniczemu „Wesoły Ogród”, Pani Żanecie
Przychodzkiej, Panom Przemysławowi
Kudle i Wojciechowi Wójcikowi, Państwu Rabiko, Państwu Wojtaszewskim,
oraz Mikołajowi.
Decyzją Rady Rodziców dochód z imprezy przeznaczony zostanie na wyjazdy,
wycieczki klasowe i Zielone Szkoły dla
naszych uczniów.

W ramach programu ministerialnego
Bezpieczna+ można było także podszkolić
się z zasad udzielania pierwszej pomocy
i poćwiczyć swoje umiejętności na fantomach.
Natomiast ci, którzy lubią czuć dreszczyk emocji mogli wziąć udział w loterii
fantowej i wygrać atrakcyjne nagrody.
Zwieńczeniem imprezy było tradycyjne
Światełko do nieba dedykowane pamięci

„BÓG SIĘ RODZI”...
leśniowskie jasełka
20 grudnia w naszej szkole odbyły się
jasełka bożonarodzeniowe. Uczniowie
z klas IV-VI pod pilnym okiem pani Eweliny Najdek przybliżyły nam pamiątkę
Bożego Narodzenia, wprowadzając tym
samym w świąteczny nastrój całą szkolną
społeczność. Z kolędą na ustach wracaliśmy do klas, do swoich obowiązków, a póź-

Ratujmy i uczmy ratować
W Publicznej Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego prowadzone były zajęcia
dotyczące pierwszej pomocy realizowane w ramach projektu „Bezpieczna +”.
Projekt umożliwił wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne do zajęć:
książki, podświetlany fantom oraz apteczki
do ćwiczeń.

Zajęcia pomogły uczniom poznać podstawowe wiadomości dotyczące udzielania
pierwszej pomocy.
Dzieci pracowały metodami aktywnymi, podczas, których miały możliwość
wymiany doświadczeń, okazje do rozmów
o trudnych sprawach. Zajęcia pomagały
uczniom w zwiększaniu własnej wartości
i odpowiedzialności.
Uczniowie sprawdzili swoje umiejętności podczas ćwiczeń z resuscytacji krążeniowo-oddechowej na podświetlanym fantomie, lub podczas bandażowania – zajęcia
cieszyły się sporym zainteresowaniem.
Program zajęć obejmował zagadnienia
związane z zachowaniem bezpieczeństwa

niej do domów, aby dzielić się z bliskimi
radością i pokojem, które zostały tego dnia
w naszych sercach zasiane.
Zapraszamy do obejrzenia jasełek
w sobotę, 13 stycznia po mszy świętej
o godz. 18:00 w kościele parafialnym
w Leśniowie Wielkim.
Beata Frąckiewicz

własnego i poszkodowanego, utrwaleniu
numerów alarmowych, ćwiczenia w wzywaniu pomocy, sprawdzaniu przytomności, sprawdzaniu oddechu, ułożeniu
poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
bocznej, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, obsłudze AED (defibrylator).
Zdobywały wiedze jak postępować
w przypadku zadławienia, stłuczenia,
zranienia, złamania, krwotoku z nosa,
oparzenia, ukąszenia.
Uczniowie zdobytą wiedzę i umiejętności mogły zaprezentować podczas
Gminnego Konkursu Pierwszej Pomocy
„Ratuj z Nami” oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego, gdzie dzieliły się zdobytą
wiedzą z dorosłymi.
Dziękujemy za pomoc Ochotniczej
Straży Pożarnej z Leśniowa Wielkiego oraz jednostce Sztabu Ratownictwa
z Zielonej Góry, z którymi Szkoła podjęła
współpracę.
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Noworoczny trening Piasta
Jedna z naszych najdłuższych lokalnych tradycji to noworoczne granie w piłkę nożną. 1 stycznia pasjonaci sportu wybiegli na boisko już po raz 37-my! Chyba
tylko Cracovia Kraków gra w Nowy Rok
dłużej niż Piast Czerwieńsk. Na boisku
ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy
Kwiatowej o godzinie 12:00 rozpoczął
się mecz pomiędzy drużynami „Białych”
i „Żółtych”. W spotkaniu nie brakowało
emocji, pięknych zagrań i zwrotów akcji.
Bardzo cieszy fakt, że w meczu grali
przedstawiciele wszystkich drużyn Piasta
Czerwieńsk, od najmłodszych trampkarzy
po doświadczonych oldbojów. Strzelcem
pierwszej bramki był Pan Adam Pilawa
(serdeczne gratulacje), a mecz zakończył
się wynikiem 12:7 dla „Białych”.

Wieści z Lubuszanki
Mikołajkowy Festiwal Tańca, pod patronatem Burmistrza Czerwieńska, odbył się
9 grudnia w czerwieńskiej Hali Sportowej „Lubuszanka”.
Grudzień to czas dwóch wielkich
imprez - Mikołajkowy Festiwal Tańca
(pod patronatem Burmistrza Czerwieńska, 9 XII) oraz Turniej Gwiazdkowy
dla dzieci z rocznika 2007 w halowej
piłce nożnej (16 XII). Współorganizatorem była Akademia Piłkarska
Falubaz Zielona Góra. „Lubuszanka
Falubaz Toyota Cup” zgromadził osiem
ekip. Rywalizację wygrał Śląsk Wrocław przed Zagłębiem Lubin, Pogonią
Szczecin i Akademią Piłkarską Falubaz I Zielona Góra. W rozgrywkach
wzięły ponadto udział dwa zespoły
Akademii Pikarskiej Reissa Poznań,
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druga ekipa AP Falubaz oraz nasz Piast
Czerwieńsk.
Najbliższe plany? 13 stycznia Szkoła
Tańca Oriental Art zaprasza na Zimowy Turniej
Tańca. Z kolei w dniach
19, 20, 21 stycznia rozgrywany będzie Turniej
Halowej Piłki Nożnej
o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej. Natomiast w sobotę 27 stycznia
Hala wraz z Samorządem
Mieszkańców organizuje
XV Turniej Piłki Siat-

kowej im. Wiesława Kwaśniewskiego
o Puchar Przewodniczącego Samorządu
Mieszkańców Czerwieńska (wstęp wolny,
pojedynki od 9 rano).
A na ferie zaplanowane są dwa obozy
sportowe dla dzieci organizowane przez
Uczniowski Klub Piłkarski Zielona Góra
oraz Akademię Piłkarską Falubaz.
D. G.

Festiwal tańca
Mikołajkowy Festiwal Tańca, pod patronatem Burmistrza
Czerwieńska, odbył się 9 grudnia w czerwieńskiej Hali Sportowej „Lubuszanka”.
Tegoroczna impreza przyciągnęła ogromną liczbę tancerzy.
Przez cały dzień przez halę przewinęło się przeszło 600 tancerzy
z całego województwa! Impreza podzielona była na dwie części.
W pierwszym bloku tanecznym mieszkańcy Czerwieńska mogli
podziwiać uczestników w następujących stylach: balet, taniec
współczesny, zumba, cheerleaderki, hip- hop, videoclip dance.
W drugiej części podziwiać mogliśmy formacje show dance. Naszą
gminę reprezentowało łącznie 70 tancerzy, w tym trzy formacje
z Czerwieńska. Jesteśmy bardzo dumni, gdyż wszystkie nasze
formacje zdobyły pierwsze miejsca! Każdy uczestnik festiwalu został nagrodzony pamiątkowym medalem oraz dyplomem. Impreza

nie mogłaby się odbyć bez wsparcia
Gminy Czerwieńsk oraz Hali Sportowej Lubuszanka. Składamy podziękowania burmistrzowi Piotrowi
Iwanusowi oraz kierownikowi Hali
Lubomirowi Rotko.
Już dziś serdecznie zapraszamy
na Wiosenny Festiwal Tańca, który
odbędzie się w kwietniu w Czerwieńsku. W marcu nasi tancerze
będą reprezentować naszą gminę na
Międzynarodowym Festiwalu Tańca w Żarach. Wszystkie formacje
ciężko trenują, aby być dobrze przygotowanym do tak ważnego
festiwalu. Chętne dzieci i młodzież, która chciałyby dołączyć do
klubu i rozpocząć swoją przygodę z tańcem zapraszamy w każdy
poniedziałek i środę na Lubuszankę. Zapraszamy również na
naszą stronę internetową www.klubhit.pl
Aleksandra Barska

Lekkoatletyka dla każdego
W dniu 28 października 2017 roku cała grupa zawodników
uczestniczących w programie „Lekkoatletyka dla każdego”
wzięła udział w biegach przełajowych Ronin Race.
Bieg ten już od dwóch lat wpisuje się w kalendarz startowy
uczestników programu. Wśród dziewcząt najlepsza okazała się
Weronika Dudek, II miejsce zajęła Aleksandra Kokowicz, natomiast na trzecim miejscu konkurencję ukończyła Rozalia Pu-

kacka. W grupie chłopców I miejsce zajął Szymon Strzelczyk,
na drugiej lokacie uplasował się Mateusz Pochwowicz, a trzecie
miejsce zdobył Michał Rutkowski. W dniu 8 grudnia 2017 roku
zawodnicy brali udział w Mitingu Lekkoatletycznym w Zielonej
Górze. Najlepiej spisał się uczeń IV klasy Hubert Matuszak
zdobywając brązowy medal w rzucie piłką lekarską.
Uczestnicy programu „Lekkoatletyka dla każdego” osiągają
również sukcesy na arenie ogólnopolskiej. W dniach 17 - 18
listopada bieżącego roku Weronika Dudek reprezentowała
naszą szkołę w zorganizowanych w ramach programu Halowych
Ogólnopolskich Mistrzostwach Lekkiej Atletyki w Toruniu.
Zawodniczka startowała tam na dystansie 600 m zdobywając
wysokie VI miejsce!
Ideą programu „Lekkoatletyka dla każdego” realizowanego
w naszej szkole od marca 2015 roku, jest wyszukiwanie talentów
sportowych w lekkiej atletyce. W tym roku dwie czerwieńskie
zawodniczki Weronika Dudek i Wiktoria Markowska przeszły do klubu sportowego ZLKL, gdzie trenerem prowadzącym
obu zawodniczek jest Sławomir Landyszkowski.
Myślę, że warto śledzić rozwijającą się karierę sportową obu
zawodniczek, niewątpliwie mają one duży potencjał, a przede
wszystkim pokochały królową sportu – lekką atletykę.
Dorota Siemaszko
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Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia

Cicha noc, święta noc…
Każdemu z nas wieczerza wigilijna kojarzy się z ciepłem rodzinnym i radosnym
świętowaniem narodzin Dzieciątka Jezus. Spędzamy ten czas pośród najbliższych,
kolędujemy i wspólnie się modlimy. W tym czasie nikt nie chce być sam, każdy szuka
bliskich. W szczególnym czasie Narodzenia Pańskiego Parafia Czerwieńsk ogarnia
swoją pamięcią wszystkich głodnych, starszych, chorych i samotnych Parafian.
Chcemy, by nikt nie czuł się w tym
wyjątkowym czasie samotny i opuszczony. Dlatego też 14 grudnia odbyła się już
dwudziesta szósta edycja Wigilii dla osób
samotnych i bezdomnych z terenów Parafii
p.w. Świętego Wojciecha z Czerwieńska.
W tym roku po raz pierwszy organizowana
przez Parafialny Zespół Caritas.
Nasze świętowanie rozpoczęliśmy od
uroczystej Mszy Świętej sprawowanej przez
Księdza Proboszcza Marka Kidonia. Następnie wszyscy udaliśmy się do budynku
MGOK Czerwieńsk, w którym na wszystkich czekała prawdziwa wigilijna wieczerza.
Zgromadzonych na naszej Wigilii przywitał
Ksiądz Proboszcz, Burmistrz Czerwieńska
- Pan Piotr Iwanus oraz przedstawicielka
Parafialnego Zespołu Caritas – Pani Istiena
Boguszewicz- Gnatowicz.
W świąteczny nastrój wprowadził
nas Ksiądz Łukasz Łaszkiewicz, który
odczytał fragment Ewangelii Świętego
Łukasza o Bożym Narodzeniu. Następnie
wszyscy zgromadzeni na Wigilii łamali

się opłatkiem i składali sobie najlepsze
świąteczne życzenia.
Na scenie zaprezentował się zespół Rezonans pod kierownictwem Pani Iwony Klameckiej, Rezonans działający przy Wiejskim
Domu Kultury w Nietkowie. Piękne polskie
kolędy śpiewane przez naszych młodych
parafian pozwoliły wszystkim zebranym
zapomnieć o codziennych trudach i problemach. O wspólne uwielbienie Narodzonego
Zbawiciela poprzez wspólną modlitwę śpiew
zadbała wspólnota ewangelizacyjno-modlitewnej Oikos Berit.
Dzięki wsparciu sponsorów, firm
i wielu ludzi dobrej woli mogliśmy ugościć
wszystkich zebranych na Wigilii tradycyjnymi potrawami i ciastami, których nasi
parafianie dostarczyli tak dużo, że zabrakło
lodówek aby je przechowywać.
Bardzo cieszy nas fakt, że w przygotowanie upominków dla uczestników
Wigilii zadbali najmłodsi nasi parafianie.
Dzieci z Przedszkola w Czerwieńsku
przygotowały własnoręcznie wykonane

aniołki, a działające przy Ośrodku Kultury
sekcje artystyczne wykonały specjalne
bożonarodzeniowe choinki.
Z pomocą wolontariuszy z Liceum
Ogólnokształcącego w Czerwieńsku
i Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia
Zawodowego w Zielonej Górze, pracowników MGOK Czerwieńsk oraz członków
Parafialnego Zespołu Caritas i wspólnoty
Oikos Berit sprawiliśmy, że w ten wyjątkowy wieczór każdy poczuł domowe
ciepło i wspólnie z nami mógł świętować
narodziny Jezusa Chrystusa.
Parafialny Zespół Caritas
Zdjęcia: Mateusz Walkowiak

