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Finały 2018

w lutym
01.02. – Burmistrz Piotr Iwanus wziął udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego,
która odbyła się w Zielonej Górze.
02.02. – w szkole podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku odbyła się uroczystość otwarcia nowo wybudowanej
sali gimnastycznej i pracowni przedmiotowych. Inwestycja
dofinansowana została przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz
ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPOLubuskie 2020.
05.02. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z mieszkańcami
Zagórza. Tematem spotkania był stan techniczny dróg gminnych
na terenie Zagórza oraz problemy z dojazdem do nowego osiedla
domków jednorodzinnych.
07.02. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji
było min.: działanie systemów informatycznych w urzędzie gminy
(aplikacji „e”) wdrożonych w roku 2017; przygotowanie sprawozdania z działalności komisji za rok 2017; wypracowanie opinii do
projektów uchwał; sprawy bieżące.
08.02. – w Czerwieńsku odbyło się posiedzenie Zarządu Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego. W posiedzeniu
uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
08.02. – w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku
odbyło się spotkanie władz samorządowych z dyrektorami szkół
i przedszkola. Tematem spotkania były założenia do nowych projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2018/2019.
09.02. w czerwieńskim ratuszu odbyła się rada budowy, prowadzonej przez Gminę inwestycji, którą jest termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej.
09.02. – w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze odbyła
się odprawa roczna, poświęcona podsumowaniu stanu bezpieczeństwa na obszarze jej działania. W odprawie wziął udział Burmistrz
Piotr Iwanus.
15.02. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było min.: oświetlenie uliczne – koszty za 2017 rok oraz planowane inwestycje w roku
2018; wypracowanie opinii do projektów uchwał; sprawy bieżące.
15.02. – w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w Warszawie wręczono promesy dotyczące dofinansowania w ramach
rządowego programu „Maluch +”. W ramach tego programu Gmina
Czerwieńsk otrzymała promesę w wysokości 200 tys. zł do projektu
żłobka, który ma powstać w Czerwieńsku przy ul. Bolesława Chrobrego
2A - to aż 80% dofinansowania tego zadania. Wkład własny gminy
wynosić będzie 20% środków. Do końca marca zostanie przygotowany
projekt adaptacji budynku - z faktycznymi kosztami i szczegółowym zakresem prac remontowych. Planuje się, że docelowo w żłobku będzie 18
miejsc dla dzieci. Plany zakładają też, że po przeprowadzeniu niezbędnej
adaptacji pomieszczeń, w lipcu 2018 roku zostanie ogłoszony konkurs
na wyłonienie podmiotu do prowadzenia żłobka. Sprawy remontowe
i organizacyjne powinny zostać zakończone do połowy sierpnia i żłobek
mógłby rozpocząć swoją działalność z dniem 1 września br.
20.02. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.:
informacja dotycząca wdrażania reformy oświatowej w Gminie Czerwieńsk (m.in. bieżące informacje, najbliższe zadania, perspektywy
zatrudnienia pracowników gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019);
wypracowanie opinii do projektów uchwał; sprawy bieżące.
22.02. – w Urzędzie Gminy Świdnica odbyło się spotkanie poświęcone realizacji inwestycji prowadzonych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). W spotkaniu uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
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23.02. – w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w spotkaniu, które dotyczyło złożonego przez Gminę wniosku.
26.02. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Barbarą Bielinis-Kopeć.
Tematem spotkania był wykaz ruchomych zabytków w kościołach
na terenie Gminy Czerwieńsk.
27.02. – był najchłodniejszym dniem tegorocznej zimy. O godz.
6.00 termometry w Czerwieńsku wskazywały (- 19,6 °C).
27.02. – uporządkowanie gospodarki ściekowej w Nietkowicach oraz
odbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 były głównymi tematami spotkania
Burmistrza Piotr Iwanusa z Senatorem RP Waldemarem Sługockim.
27.02. – w Rejonie Energetycznym w Zielonej Górze Burmistrz
Piotr Iwanus prowadził rozmowy na temat modernizacji oświetlenia
ulicznego w Płotach.
28.02. – odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie zmian
budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2018; w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwieńsk dla publicznych i niepublicznych:
szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami
samorządu terytorialnego; w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności
i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku
2018; w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czerwieńsk; w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk
w 2018 roku; w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Czerwieńsk; w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów; w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik; w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
na obszarze Gminy Czerwieńsk; w sprawie udzielenia bonifikaty od
ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach
wspólnych budynku i prawie własności gruntu zbywanego na rzecz
najemcy w trybie bezprzetargowym; w sprawie nadania nazwy
ulicy na terenie miejscowości Płoty; w sprawie zlecenia Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwieńsku zbadanie skargi na
działalność Burmistrza Czerwieńska; w sprawie podziału gminy na
stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym; w sprawie
podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; w sprawie
zmiany siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana
Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku; w sprawie zmiany siedziby
II Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku. Radni przyjęli również sprawozdania z działalności Rady Miejskiej w Czerwieńsku
i jej Komisji stałych za 2017 rok.
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Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
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w nich skrótów i zmian w tytułach.

Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Dzień dobry Panie
burmistrzu, ani się obejrzeliśmy, a tu już
kończy się pierwszy kwartał 2018 roku.
To dla samorządu rok szczególny i to
nie tylko ze względu na jesienne wybory
władz na nowa kadencję, ale to także
czas na przygotowanie nowej strategii
rozwoju gminy na lata 2019 – 2023.
Czy rozpoczęły się już prace nad tym
dokumentem?
Piotr Iwanus: W tym roku rzeczywiście zamykamy realizację strategii
rozwoju do 2018 roku i przy okazji
tegorocznej sesji RM podsumowującej
realizację budżetu będzie okazja szerzej
porozmawiać o tym jak ujęte w niej zadania zostały przez te minione lata wykonane. Nad nową strategią prace rozpoczęły
się formalnie już w styczniu br. kiedy to
rozesłaliśmy do biur konsultingowych
zapytania ofertowe na opracowanie tego
dokumentu. W wyniku przedstawionych
ofert wybraliśmy firmę REMEDIS z Poznania, która kompleksowo opracuje
strategię rozwoju gminy na kolejne pięć
lat. Ten tak ważny dla planowania działań
samorządu dokument nie mógłby oczywiście powstać bez aktywnego udziału
mieszkańców w zakresie dostarczania
istotnych informacji.
Na stronie internetowej gminy w zakładce Strategia Rozwoju Gminy na lata
2019-2023 znajduje się ankieta, do której
wypełnienia bardzo wszystkich naszych
mieszkańców zachęcam. Zebrane w ten
sposób informacje bardzo pomogą autorom dokumentu przygotować najbardziej
efektywne dla wszystkich rozwiązania
i kierunki działań samorządu. Te ankiety
będą szczegółowo weryfikowane i wykorzystywane w dokumencie. Już trwają
także spotkania z mieszkańcami na temat
opracowywanej strategii, na początku
marca odbyły się takie spotkania m. in.
w Nietkowicach. Kolejne będą organizowane także w innych miejscowościach.
Zachęcam do udziału w tych spotkaniach,
bo jak na razie frekwencja na tych spotkaniach jest mała.
A.S.: A dlaczego udział w tych konsultacjach jest tak istotny, przecież i tak
dokument przygotują zatrudnieni do tego
fachowcy?
P.I.: Oczywiście, że ostateczny kształt
dokumentowi nadadzą profesjonaliści,

jednakże proszę pamiętać, że przygotowuje to firma zewnętrzna nie zawsze
przecież zorientowana w różnych lokalnych priorytetach. Dla mieszkańców
ważne mogą okazać się wcale nie te
przedsięwzięcia, które zamierza samorząd
umieścić w strategii. Kiedy dokument już
powstanie i zostanie zatwierdzony przez
Radę będzie za późno na korekty. Po to
organizowane są te spotkania, aby mieszkańcy mogli podzielić się z twórcami
strategii swoimi oczekiwaniami co do kierunków wieloletnich przecież działań. Na
podstawie tych oczekiwań, dyskusji projektów szczegółowych powstawać będzie
dokument, który te pomysły będzie musiał
w kolejnym etapie dopasować również
do programów unijnych, z których będzie można zaczerpnąć środki na ich
realizację. Te środki to mniej więcej 50%
kosztów, a wielu przypadkach nawet 85%
- jak np. przy realizacji uporządkowania
gospodarki ściekowej. Bez dopasowania
tych zamierzeń do programów unijnych
nie ma szans na skuteczne wykorzystanie
tych pieniędzy.
A.S.: O nowej strategii będziemy
oczywiście jeszcze wielokrotnie rozmawiać, ale proszę powiedzieć co dla Pana
byłoby ważne, aby znalazło się w tym
dokumencie?

P.I.: Tych obszarów jest wiele, ale wg
mnie najistotniejsze z nich to uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej
w miejscowościach na prawym brzegu
Odry, a także na nowo powstających
ciągle osiedlach. Priorytetem na pewno jest modernizacja dróg gminnych,
wojewódzkich i krajowych na terenie
gminy, budowa ścieżek rowerowych,
doświetlenie dróg – generalnie poprawa
bezpieczeństwa mieszkańców także
w tym zakresie. W tej nowej strategii
powinny znaleźć się również działania
na rzecz poniesienia atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej naszej gminy
– remonty i modernizacje obiektów
sportowych, zagospodarowanie terenów
wokół akwenu w Czerwieńsku, a także
kanału Ołobok, połączenie tych miejsc
ścieżkami rowerowymi z Zielonej Góry,
Krosna i Sulechowa, wykorzystanie promów jako atrakcji turystycznej poprzez
wydłużenie czasu ich pracy, a w perspektywie również powrót do idei budowy
mostu przez Odrę.
Dziś najważniejsze jest przygotowanie spójnego, realnego, ale także odważnego projektu strategii rozwoju naszej
gminy. Aby taki się stał, niezbędna jest
aktywność mieszkańców w podsuwaniu
swoich propozycji pod dyskusję i wybór najlepszych rozwiązań, dlatego raz
jeszcze zachęcam do aktywnego udziału
w pracach nad strategią, tak w ramach organizowanych spotkań, jak i działalności
organizacji pozarządowych czy lokalnych
grup działania.
A.S. Dziękuję za rozmowę

Wszystkim Czytelnikom miesięcznika „U nas”, mieszkańcom gminy
Czerwieńsk, a także gościom i turystom z okazji zbliżających się
Świąt Wielkiej Nocy składamy najserdeczniejsze życzenia miłych, rodzinnych,
słonecznych spotkań i radosnego przeżywania tego szczególnego dla nas wszystkich
czasu. Niech Święto Zmartwychwstania będzie dla nas wszystkich symbolem
nowego otwarcia na siebie nawzajem, życzliwości, przebaczenia i pojednania.
Wesołych Świąt!

Leszek Jędras 		
Przewodniczący Rady Miejskiej		

Piotr Iwanus
Burmistrz
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Jak co roku ferie w MGOK-u!
Czerwieńsk
Tradycyjnie już do MGOK-u zawitała
duża, ponad pięćdziesięcioosobowa grupa
dzieci, aby wspólnie spędzać wolny czas
i bawić się. Ferie pt. „Papierowy świat”
rozpoczęliśmy od zabaw integracyjnych
i muzycznych. Po obejrzeniu filmu o produkcji papieru, stworzyliśmy plakaty
z własną historią powstawania papieru.
Gdy nadeszły ostatki, zagościło u nas
istne szaleństwo; uczyliśmy się tańców
disco i braliśmy udział w konkursach
tanecznych. Starannie przygotowaliśmy
się również do Walentynek; wykonaliśmy
barwne kwiaty z papieru i przygotowaliśmy kartki walentynkowe. Kartki i kwiaty
wręczone zostały naszym sympatiom.

w grupach regionalne stroje ludowe
z bibuły. W roku, w którym obchodzimy
100-lecie odzyskania niepodległości
nie mogło zabraknąć zajęć związanych
z tą tematyką. Przeprowadzony został
quiz wiedzy na temat naszej ojczyzny.
Przypomnieliśmy sobie słowa piosenek
patriotycznych i hymnu narodowego.
Wyklejaliśmy z kawałków papieru godło
Polski. Ostatnie dni ferii to ponownie
zabawa z papierem; bawiliśmy się w projektantów mody, a nasze piękne kreacje
wykonaliśmy z bibuły, gazet i różnych
rodzajów papieru. Najbardziej spodobała
się postać pani Wiosny, chyba wszyscy
za nią tęsknimy. Zwieńczeniem ferii
w MGOK były eliminacje do gminnego

Wszyscy wiemy, że sport to zdrowie.
Odwiedziliśmy więc halę sportową „Lubuszanka”, gdzie braliśmy udział w turnieju sprawnościowym, a w piątek 16
lutego, z okazji międzynarodowego Dnia
Listonosza i Doręczyciela zawitaliśmy
do urzędu pocztowego, gdzie zobaczyliśmy sortownię, poznaliśmy pracę na
poczcie oraz niełatwy zawód listonosza.
Mogliśmy sami stemplować swoje listy,
które wcześniej napisaliśmy w Domu
Kultury na własnoręcznie wykonanych
papeteriach. Wysłaliśmy również list do
Burmistrza Zaskoczyliśmy mile pana
listonosza piosenką „Listonosz” oraz
laurkami.
Drugi tydzień ferii rozpoczęliśmy
od stworzenia papierowego świata.
Najciekawsze prace zostały wyróżnione
i nagrodzone. Korzystaliśmy również
z pięknej, słonecznej pogody grając
w podwórkowe zabawy; skakaliśmy na
skakance, graliśmy w gumę, piłkę nożną,
bawiliśmy się w szczura. Kolejne dni
ferii to zajęcia, na których poznawaliśmy
polskie tradycje ludowe. Wykonaliśmy

konkursu talentów „TALENCIAKI”. To
były fantastyczne dwa tygodnie!
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Płoty
Także dzieci uczęszczające na zajęcia
w WDK Płoty nie mogły się nudzić. Plan
zajęć obfitował w atrakcyjne zajęcia,
zabawy, konkursy oraz ważne tematy
dotyczące higieny i zdrowego stylu życia.
Podczas „Światowego Dnia Kota”, Pani
Patrycja Piotrowicz z Publicznej Biblioteki z Płotów poprowadziła pogadankę
oraz przeczytała opowiadanie o kotach.
Odwiedziła nas również Pani Kamila
Wojewódka, która jest stomatologiem
i wprowadziła nas w ten zaklęty świat;
opowiadała nam jak dbać o zęby, jak
prawidłowo je myć oraz jak piramida żywieniowa wpływa na nasze ząbki. Każdy
z uczestników na koniec spotkania otrzymał dyplom oraz pastę i szczoteczkę do
zębów. Kolejne dni to poważne wyzwania
plastycznych; tworzyliśmy „wiszące
komiksy”, malowaliśmy „akwarium” na
foli. Oczywiście na gminnym konkursie
talentów „Talenciaki” nie może zabraknąć

reprezentacji Płotów, przeprowadziliśmy
więc eliminacje do tego konkursu, które
wygrały dwie Julki. Na zakończenie ferii
wszyscy otrzymali dyplomy za udział
w feriach oraz słodkie upominki
Dobrzęcin
Ferie zimowe w Dobrzęcinie również
obfitowały w dobrą zabawę, ale nie zapomnieliśmy także o rzeczach ważnych.
Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie w sieci i sporządziliśmy plakaty dotyczące tego
ważnego problemu. Próbowaliśmy swoich sił także w niezwykle trudnej sztuce
malowania na szkle. Nie mogło również
zabraknąć zajęć kulinarnych, które tak
lubimy! Samodzielnie wykonaliśmy cia-

sto na gofry i naleśniki, potem je usmażyliśmy i na koniec z wielkim apetytem
zjedliśmy. Odbyły się także eliminacje do
gminnego konkursu talentów „Talenciaki”. Dobrzęcin ma świetną reprezentację!
Na zakończenie ferii wspólnie upiekliśmy
pyszną pizzę. Była wyborna!
Sudoł
W czasie ferii zimowych w Świetlicy
Wiejskiej w Sudole odbywały się różnorodne zajęcia tematyczne. Nasi milusińscy chętnie brali udział w zajęciach
kulinarnych, plastycznych oraz edukacyjnych. Między innymi tworzyliśmy
plakaty zniechęcające dzieci i młodzież
do używek, piekliśmy zimowe pierniczki
oraz rozegraliśmy turniej w nasze ulubione gry edukacyjne. Uwieńczeniem tych
aktywnych dwóch tygodni była zabawa
taneczna z poczęstunkiem. To był bardzo
mile spędzony czas!
Nietków
W Nietkowie zaplanowano, że te
ferie będą bajeczne. I tak też było!

Mnóstwo super zabawy, dużo uśmiechu,
ale też twórczej pracy. Dzieci wykazały
się nie lada wiedzą o bajkach w wielkim
Quizie o Bajkach w Kalamburach. Było
wspólne czytanie (dziękujemy Pani
Agnieszce z biblioteki), tworzenie salonu dla Calineczki, ale nie zabrakło też
smakołyków, które dzieci własnoręcznie
wykonały.
Leśniów Wielki
Pomimo braku śniegu, ferie zimowe
były bardzo udane. Zamiast śnieżynek
przeprowadziliśmy bitwę na gazetowe
śnieżki. Uczestniczyliśmy we wspólnych
grach i zabawach. Sprawdzaliśmy swoje
umiejętności aktorskie w grze „Kalambury”, a na zajęciach plastycznych tworzyliśmy „Akwarium”.
Ferie zimowe w Bródkach
Podczas ferii zimowych w świetlicy
wiejskiej w Bródkach dzieci miały możliwość w sposób bezpieczny i atrakcyjny
spędzić wolny czas od zajęć szkolnych.
Zajęcia były urozmaicone, począwszy
od zabaw ruchowych, gier świetlicowych, planszowych, karcianych, poprzez
zajęcia plastyczne, techniczne; kolorowanie, wyklejanki, lepienie serduszek
walentynkowych i zwierząt z masy solnej.
Dzieci wykonywały kwiaty z bibuły do
palmy wielkanocnej. Odbył się także
konkurs plastyczny „Stop agresji. Zasady
tolerancji wśród rówieśników”. Wiele
emocji wzbudzały gry stolikowe, zabawy
w skojarzenia, rozwiązywanie krzyżówek
mądrej sowy oraz pląsy i zabawy przy
muzyce.

Talenciaki 2018
W piątek 24 lutego 2018 r. na scenie MGOK zaprezentowali się finaliści gminnego
konkursu talentów „Talenciaki 2018”.
W tym roku, według nowego regulaminu, w turnieju mogli brać udział
tylko soliści i duety. Po przeprowadzonych w domach kultury i świetlicach
wiejskich eliminacjach, do konkursu
zgłoszono 12 podmiotów. Mali artyści
zaprezentowali swoje umiejętności
wokalne, instrumentalne i taneczne.
Do ścisłego finału jury zakwalifikowało
trzy duety i jednego solistę, z których
publiczność w drodze głosowania wybrała zwycięzcę. Czwórka finalistów
to: Wiktora Paprzycka, Gosia Żmuda i Weronika Przybyła w utworach
wokalnych i tańczące duety Lidka
Węclewicz, Ada Grzelak oraz HIPS 2.
Najwięcej głosów publiczności zebrał
zespół HIPS 2, w składzie Małgorzata
Matuszak i Sandra Franciszkiewicz
zdobywając tym samym Grand Prix
i główną nagrodę konkursu. Konkurs
odbył się w miłej i twórczej atmosferze.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom

i widowni za udział, a zwyciężczyniom
serdecznie gratulujemy!
J.M.

Ferie zimowe w Sycowicach
Podczas ferii zimowych w świetlica
odbywały się zajęcia plastyczno-techniczne, ruchowe, gry, zabawy i konkursy.
Dzieci lepiły z plasteliny zwierzątka, wykonywały składanki z papieru, tworzyły
wspólną pracę „Moja miejscowość”.
Najchętniej malowały farbami- powstały piękne kolorowe prace. Odbył
się konkurs plastyczny „Stop agresji.
Zasady tolerancji wśród rówieśników”.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się
gry dydaktyczne, rozwiązywanie rebusów krzyżówek, rozegrany został turniej
w warcaby. Wiele emocji wzbudzały
zajęcia ruchowe, z elementami współzawodnictwa, oraz zabawy muzycznoruchowe. Uczestnicy świetnie bawili się
podczas zabawy w teatr. Dużą atrakcją
dla dzieci były gry i zabawy na „placu za
lustrem”, na placu zabaw. Rodzice zorganizowali ognisko i wspólnie z dziećmi
upiekli kiełbaski.
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Klimat, a cywilizacje… cz.1
„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 tylko pozornie nie ma nic
wspólnego z rozwojem cywilizacji. Owszem ma i to bardzo wiele, ale na co dzień
nie zdajemy sobie z tego sprawy. Aby
zrozumieć te zależności musimy najpierw
wyjaśnić, co oznacza pojęcie „klimat”.
Klimat danego obszaru to ogół zjawisk pogodowych w okresie wieloletnim.
Ustalany jest na podstawie wieloletnich
obserwacji różnorodnych składników,
najczęściej pomiarów temperatury, opadów atmosferycznych i wiatru. Musimy
mieć jednak świadomość, że zmiany
klimatu nie zachodzą w ciągu dni ani
miesięcy. Nawet nieznaczne jego wahania
to procesy trwające dziesiątki, a nawet
setki lat.
Do podstawowych czynników wpływających na klimat Ziemi należą: promieniowanie słoneczne, układ kontynentów
i ich przemieszczanie się, grubość pokrywy śnieżnej i lodowej, aktywność wulkaniczna, stężenie aerozoli w atmosferze
oraz emisja gazów cieplarnianych.
Zostało bardzo dobrze udokumentowane, że na przestrzeni setek czy nawet
milionów lat klimat Ziemi zmieniał się
wielokrotnie, a dominującym czynnikiem
klimatycznym było promieniowanie słoneczne. Wobec powyższego, z uwagi na
różny kąt padania promieni słonecznych
zawsze występowały strefy klimatyczne
związane z kulistym kształtem Ziemi
i orientacją planety w przestrzeni kosmicznej (nachyleniem osi Ziemi w stosunku do płaszczyzny jej orbity).
Warto w tym miejscu dodać, że
w przeszłości niebagatelny wpływ na
zmianę klimatu mogły mieć również
katastrofy kosmiczne takie chociażby
jak uderzenia w Ziemię potężnych meteorytów zmieniających kąt osi jej obrotu
i trajektorię orbity wokół Słońca.
Sytuacja ta zawsze musiała skutkować
zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości
promieniowania słonecznego na różnych
szerokościach geograficznych, a to w konsekwencji niosło ze sobą bardzo poważne
zmiany pogodowe i klimatyczne.
Zmiana kąta osi obrotu Ziemi, a co
za tym idzie również przemieszczanie
się biegunów magnetycznych dokonuje
się także współcześnie chociażby z uwagi
na topnienie lodowców górskich i lodów
Antarktydy i Grenlandii. Skutkuje to z ko-
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lei wzrostem poziomu mórz i oceanów co
powoduje zmiany w rozkładzie masy.
Wspomnę jeszcze o mało znanym
zjawisku, które można określić jako totalną Apokalipsę, a chodzi mianowicie
o przebiegunowanie Ziemi. Jest to proces,
w którym następuje odwrócenie kierunku
ziemskiego pola magnetycznego (zamiana północnego bieguna geomagnetycznego z południowym).
Na czym polega owa zamiana biegunów? Otóż nasza planeta gwałtownie
wtedy zwalnia, a następnie zmienia
kierunek obrotu na przeciwny. Obecnie
Ziemia porusza się z zachodu na wschód,
a po przemianie będzie poruszać się ze
wschodu na zachód…. .
Nie można przy tej okazji zapominać,
że Ziemia obraca się z prędkością ponad
tysiąca kilometrów na godzinę, zatem
zwolnienie prędkości do zera spowoduje
liczne katastrofy, takie chociażby jak
wystąpienie gigantycznych fal tsunami
czy wybuchy wulkanów, a w skrajnych
przypadkach super wulkanów takich jak
chociażby w Yellowstone. Po tych wszystkich rujnujących dotychczasowy stan
rzeczy zdarzeniach sytuacja unormuje się,
a klimat na Ziemi zmieni się na kolejne
tysiące, a może i miliony lat…
Zmiany biegunów Ziemi które są zdarzeniami losowymi następowały po sobie
w odstępach od 10 tysięcy do nawet 50
milionów lat. Średnio zdarzają się co około
250 tysięcy lat, a ostatnie pełne odwrócenie
biegunów magnetycznych prawdopodobnie
miało miejsce około 780 tysięcy lat temu.
Pole magnetyczne które jest tarczą
chroniącą nas przed promieniowaniem
kosmicznym nie zanika całkowicie, ale
jest osłabione o około 90%. Przejawem
anomalii może być pojawienie się nawet
kilku słabych biegunów (w tym na równiku), a konsekwencje tego dla żywych
organizmów są absolutnie katastrofalne.
Warto zauważyć, że pole magnetyczne
Ziemi w ciągu ostatnich 200 lat osłabło
o 15% co niesie za sobą określone skutki. W mojej ocenie to osłabienie pola
magnetycznego już teraz przekłada się
bezpośrednio na wzrost zachorowań na
choroby onkologiczne. Czyż nie jest to
dostatecznie widoczne…?
Niektórzy naukowcy twierdzą również, że może to być znak nadchodzącego

przebiegunowania i nasza planeta powoli
przygotowuje się do tego procesu… Oby
Ziemia na której teraz żyjemy, nie podzieliła smutnego losu Marsa który ze
względu na zanik pola magnetycznego,
stracił swoją atmosferę i stał się martwą
pustynią…
W dziejach Ziemi występowały okresy, w których klimat gorący i wilgotny
obejmował znacznie większe obszary
niż obecnie, a w okolicach podbiegunowych panował klimat łagodny, nie
przypominający obecnych warunków
arktycznych. W innych okresach klimat
Ziemi był znacznie chłodniejszy niż obecnie, wówczas lody (głównie lądolody)
pokrywały znacznie większe obszary niż
współcześnie.
Na przykład cała era mezozoiczna
(era wielkich gadów), to okres kiedy
klimat był wyraźnie cieplejszy niż obecnie. W następnej erze kenozoicznej, też
początkowo było bardzo ciepło, dopiero
w drugiej połowie tej ery nastąpiło stopniowe ochłodzenie, utworzył się lądolód
Antarktydy, a kilka milionów lat temu
lodem pokryła się Grenlandia.
W ciągu ostatniego miliona lat, co
w skali geologicznej jest bardzo krótkim
okresem, miało miejsce kilka zlodowaceń.
Wówczas lądolody pokryły znaczną część
Ameryki Północnej, Europy i Azji. W tym
czasie tworzyły się one przynajmniej
czterokrotnie, dochodząc do szerokości
geograficznej 50°N, po czym niemal
całkowicie zanikały.
Ochłodzenia zachodziły w cyklach
rzędu 100 tysięcy lat, przedzielonych
interglacjałami (okresami ocieplenia),
w czasie których klimat stawał się nawet
nieco cieplejszy niż obecnie. Ostatnie
zlodowacenie skończyło się około 12 tysięcy lat temu.
Generalnie jednak, w ostatnim miliardzie lat dziejów Ziemi przeważały
okresy o klimacie wyraźnie cieplejszym
niż panujący obecnie, natomiast okresy
chłodne, charakteryzujące się zlodowaceniami znacznych obszarów to wyraźnie
krótsze epizody.
Naukowcy nie stworzyli jeszcze teorii, która by jednoznacznie wyjaśniała
tak drastyczne i szybkie (w skali geologicznej) zmiany klimatu. Za najbardziej
prawdopodobne uważane są przyczyny

astronomiczne wynikające z cyklicznych
zmian nachylenia osi obrotu Ziemi do
płaszczyzny jej orbity. Istotna jest również
zmiana eliptyczności orbity ziemskiej
(zmienia się minimalna i maksymalna
odległość pomiędzy Słońcem, a Ziemią),
a co za tym idzie ilość docierającego do
Ziemi promieniowania słonecznego.
Warto również uwzględnić pojawiającą się okresowo wzmożoną aktywność
Słońca która rodzi między innymi katastrofalne i niespotykane dotychczas zjawiska takie jak El Nino (chłopiec) i La Nina
(dziewczynka). El Nino jest zjawiskiem
utrzymywania się ponadprzeciętnej wysokiej temperatury na powierzchni wody
w strefie równikowej Pacyfiku, w przeciwieństwie do La Nina charakteryzującej
się utrzymywaniem ponadprzeciętnej
niskiej temperatury wody.
Suche wybrzeża Ameryki Południowej, a ostatnio nawet Północnej zalewane
są nieustającymi deszczami powodującymi nieznane wcześniej błotne lawiny
z osuwających się górskich zboczy, gdy
tymczasem w wilgotnych rejonach Azji
i Australii panują dotkliwe susze. Z uwagi
na to, że masy ciepłej i zimnej wody krążą
ustawicznie po całym wszechoceanie,

Kilka miesięcy pracy już za nami
Obecnie do naszego przedszkola
uczęszcza 185 dzieci, które przebywają
w ośmiu grupach wiekowych. Aby sprostać zadaniom przedszkola, wspomagano
rozwój dzieci, doskonalono ich umiejętności oraz kształcono zgodnie z zapisami
zawartymi w podstawie programowej.
Przypominamy, że osiągnięcia dziecka
na koniec wychowania przedszkolnego,
określone są w czterech obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym. Każde dziecko uczestniczy w zajęciach języka angielskiego,
a chętne uczęszczają na zajęcia taneczne
lub karate. Dodatkowo, w grupach starszych, prowadzona jest terapia logopedyczna. W pierwszym półroczu odbyło się
wiele uroczystości, imprez czy spotkań,
o czym informujemy na naszej stronie
internetowej.

wpływ tych zjawisk jest również dotkliwie odczuwalny na całym świecie.
Znaczący wzrost średniej temperatury powietrza na Ziemi, który notuje się
od około pięćdziesięciu lat, większość
naukowców (ale nie wszyscy) wiąże ze
wzrostem zawartości CO2 w atmosferze,
czego przyczyną jest działalność człowieka, a przede wszystkim rozwój gospodarki
w ostatnich dwu wiekach. Ogromne
ilości paliw kopalnych zużywają przede
wszystkim przemysł i transport, emitując
do atmosfery dwutlenek węgla. Należy
jednak zdać sobie sprawę, że CO2 nie
jest głównym gazem powodującym efekt
cieplarniany.
Największy udział w efekcie cieplarnianym zawdzięczamy parze wodnej,
która do atmosfery dostaje się dzięki
parowaniu ze zbiorników wodnych (oceany, morza, jeziora i rzeki) oraz z gleby.
Niewielki udział w efekcie cieplarnianym
mają jeszcze inne gazy: metan, tlenek
azotu, ozon, niektóre węglowodory, ich
znaczenie jest jednak wyraźnie mniejsze. Dlatego też Duńscy naukowcy są
przekonani, że globalne ocieplenie jest
bezpośrednio związane ze zmianami pola
magnetycznego, a nie z emisjami CO2.

Trzeba tu zwrócić uwagę, że efekt
cieplarniany jest dla życia ziemskiego
błogosławieństwem, gdyż tylko dzięki
temu zjawisku życie na Ziemi może
istnieć. Średnia temperatura na naszej
planecie wynosi +15°C, natomiast bez
efektu cieplarnianego temperatura ta
wynosiłaby –18°C!
Zatem rzecz idzie nie o sam efekt cieplarniany, ale o jego nieznaczny wzrost. Co
do tego właśnie wzrostu i jego przyczyn,
nie ma pełnej zgodności, a są liczne kontrowersje. Współczesne ocieplenie klimatu
Ziemi jest faktem, ale podlega on tak wielu
wpływom, tyle różnych czynników na
niego oddziałuje, a wiele z nich z pewnym
opóźnieniem, że niezwykle trudne jest
stworzenie wiarygodnych modeli, które
odpowiadałyby rzeczywistym zmianom,
i za pomocą których moglibyśmy prognozować zmiany chociażby na najbliższe
dziesięciolecia. Oto skala wyzwań które
stały, stoją i stać będą przed ludzkością…
Przyjrzyjmy się teraz, jak w tej niezrozumiałej dla ówczesnych ludzi sytuacji, przed tysiącami lat funkcjonowały
ludzkie społeczności, społeczeństwa
i cywilizacje.
Cezary Woch

Mandarynka
Nam się udało! Podczas spaceru do
parku, dzieci zauważyły „inną kaczkę”. Ta
kaczka to przepięknie ubarwiony samiec
mandarynki. Spokojnie sobie pływał w towarzystwie krzyżówek. Nie wykazywał
zbytniej płochliwości. Wystarczyło stać
bez ruchu i można było zobaczyć tę kaczkę w pełnej krasie. Udało nam się nawet
ją sfotografować. Po powrocie powstały
piękne portrety pana mandarynki. W Polsce jest to gatunek obcy, ale objęty ścisłą
ochroną! Gnieździ się w dziuplach do
15 metrów nad ziemią, niekiedy zakłada
gniazda pod korzeniami drzew. Zdobywa
pokarm na wodzie oraz na lądzie. Często
żeruje o zmierzchu. Życzylibyśmy sobie,
żeby mandarynki na stałe zagościły w naszej okolicy i osiągnęły sukces lęgowy.

o własne bezpieczeństwo. Nie zawsze
jesteśmy w stanie stale monitorować ich
poczynania. Ale na tym nie koniec, bo
w przedszkolu pojawił się ratownik medyczny. Pokazał, jak udzielić podstawowej
pomocy osobie poszkodowanej, kogo
i w jaki sposób poinformować o zdarzeniu.
Wreszcie, jak unikać zagrożeń życia i zdrowia. Przy okazji, przedszkolaki utrwaliły
zasady bezpiecznej zabawy w domu i na
powietrzu. Natomiast w życie lasu wprowadził dzieci nasz miejscowy leśniczy – pan
Dariusz Rutkowski. Niecodzienne eksponaty oraz ciekawostki dotyczące zwierząt
leśnych poruszyły wyobraźnię słuchaczy.
Najważniejsze jednak przesłanie dotyczyło
konieczności poszanowania środowiska
przyrodniczego, gdyż człowiek jest jego
integralną częścią.
D. Nowicka

Ciekawe spotkania
Bezpieczeństwo w domu,
przedszkolu i na placu zabaw
– to temat przewodni spotkania z policjantami. Jak
zwykle, niecodzienni goście
budzą wiele emocji i ciekawości. Ich obecność wzmaga
skupienie uwagi, a więc treści przez nich przekazywane
są lepiej zapamiętywane.
I o to właśnie chodzi. Dzieci
muszą się nauczyć, jak dbać
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Kartka z historii
Biblioteka w Płotach 1950–1957
W latach 1948–1950, z woli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) doszło do upolitycznienia kulturalnej aktywności ludności wiejskiej. O polityce względem bibliotek decydowali ludzie, którzy przywiązywali wagę przede wszystkim
do rozwiązań charakterystycznych dla Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, a zarazem zgodnych z programem
gospodarczym partii. Motywowano pracowników książnic do poparcia „uspółdzielczenia” wsi za pomocą wielu haseł. Jedno
z nich brzmiało następująco: „Biblioteki służą utrwaleniu pokoju i budowie socjalizmu”.
Powołanie 19 stycznia 1950 r. biblioteki zbiegło się prawdopodobnie
z nasileniem działań kolektywizacyjnych w Płotach i pobliskich wsiach.
Przed jej utworzeniem działał tu punkt
biblioteczny prowadzony przez miejscowego nauczyciela. Od 1950 do 1955
r. kierownikiem gminnej, a następnie
Gromadzkiej Biblioteki Publicznej była
Tatiana Girdwojn. Podlegały jej również powołane przez tę książnicę punkty
biblioteczne w Drzonowie, Przylepie,
a także w Leśniowie Wielkim i Sudole, gdzie w 1952 r. utworzono kolejne
gospodarstwa zespołowe. Z czasem
przeniesiono ją do Domu Ludowego,
znajdującego się w środku wsi. W 1954
r. zlokalizowano bibliotekę w lokalu
o jednym pomieszczeniu. W związku ze
zmianami administracyjnymi rok później zlikwidowano tutaj etat i utworzono
dwie biblioteki ryczałtowe w Płotach
i Nietkowie. W latach 1956–1957 liczba
podlegających jej punktów bibliotecznych została zmniejszona do dwóch.
Za placówkę w Płotach odpowiadał
mąż wspomnianej bibliotekarki Piotr
Girdwojn, który otrzymywał wręcz
symboliczne wynagrodzenie szacowane
we wrześniu na 240 zł. Natomiast jego
żony w 1952 r. wynagrodzenie miesięczne wynosiło zaledwie 384,30 zł.
Było to niewiele, zważywszy na fakt, że
już w 1950 r. paczka tanich papierosów
kosztowała 3 zł, zaś bułka 50 gr. Trudną
sytuację pracowniczą pogarszały niespodziewane zawirowania finansowe,
bowiem w 1957 r. budżet książnicy „nie
został całkowicie wykorzystany z powodu braku wpływów z podatków”.
W 1952 r. korespondent prasowy
Roman Izbicki, przebywając w tej
wsi, scharakteryzował istniejącą tam
czytelnię w taki sposób: „W małym
pokoju za biblioteką, skromnie, ale
schludnie urządzonym, jest jakoś tak
przytulnie, że specjalnie ten szczegół
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Czytelnicy biblioteki w Płotach Piotr Girdwojn i Władysław Grzeszczak w 1954 r.
(fotografia ze zbiorów Pani Anny Strytyńskiej)

podkreślam. Nie często zdarza się
widzieć tyle staranności o wnętrze
czytelni, co w Płotach. Błahostka –
mógłby ktoś powiedzieć. Jednakże nie
błahostka, bo ładnie utrzymana czytelnia przyciąga, zaniedbana – odstręcza”.
W tym czasie książnica czynna była
trzy dni w tygodniu po siedem godzin.
Zajmowała pomieszczenie, którego
metraż określono na 60,5 m², w tym
wzmiankowaną czytelnię, która mogła
pomieścić 25 osób.
W latach 50. XX wieku wyposażenie samej biblioteki stanowiły: cztery
krzesła, trzy stoły, sześć regałów, dwie
szafy, biurko oraz mała szafka. W okresie od 15 grudnia 1956 do końca lutego
1957 r. biblioteka była nieczynna, ponieważ właściciel zajmowanego przez
nią lokalu zamknął go, tym samym
uniemożliwiając jej funkcjonowanie.
Postąpił tak, gdyż oficjalnie chciał

przyspieszyć eksmisję wspomnianej
placówki. Z tego powodu od marca
tego roku książki w ograniczonym
zakresie udostępniano czytelnikom
w mieszkaniu pracownika. Niewielki
ich wybór, a także kłopotliwa konieczność przebywania w prywatnej
przestrzeni, zniechęcały ludność do tak
prowizorycznego rozwiązania. W tej
sytuacji obiekt został przeniesiony do
niewielkiego pokoju znajdującego się
na poddaszu w przedszkolu. W trakcie
przeprowadzki część mebli zniszczono,
a księgozbiór z braku miejsca zapakowano i położono pod stołem. Co
gorsza, o godzinach otwarcia biblioteki
decydował nie jej pracownik, a kierownictwo przedszkola. Ostatecznie, po
wielu dyskusjach wśród przedstawicieli lokalnych władz, w listopadzie 1957
r. placówkę tę zlokalizowano w wyremontowanych i należących do niej
dwóch izbach o powierzchni 45 m².

O tematycznym doborze książek
dostępnych w bibliotekach odgórnie
decydowały władze w ramach tzw.
centralnego zakupu. W zaistniałej
sytuacji, w księgozbiorze placówki
w Płotach pojawiło się wiele książek tłumaczonych przede wszystkim
z języka rosyjskiego, gloryfikujących
rozwiązania ustrojowe ZSRR. Czytelnikom oferowano jednocześnie
szereg broszur, np. z serii Biblioteki
Przodowników Pracy między innymi
Witoda Dobskiego „Stefan Marcak
przodujący traktorzysta” i Czesława
Zielińskiego „Jak wykonałem 721 %
normy”. Nie mogło też zabraknąć publikacji propagujących kolektywizację.
Takich jak Zofii Dróżdż-Satanowskiej
pt. „Opowieść wierzbowa”, gdzie
powstałe w Łysej Wsi gospodarstwo
zespołowe było nie tylko wzorowo
zarządzane, ale także traktowano je
z dumą, ponieważ dzięki niemu wiejscy bohaterowie literaccy odzyskiwali
wiarę w swoje możliwości.
W styczniu 1950 r. biblioteka liczyła
500 woluminów, a w 1951 r. miała na
stanie 1258 tomów, w tym 71 pozycji, jak to sformułowano, autorstwa
klasyków marksizmu lub dotyczących
ówczesnych zagadnień społecznopolitycznych bądź gospodarczych. 31
grudnia 1952 r. odnotowano 1317 woluminów, a pod koniec 1954 – 2704, r.,
w 1955 – 2942, w 1956 r. 2967, zaś rok
później było ich 2666. W 1957 r. wartość księgozbioru własnego książnicy
oszacowano na 19 138,79 zł. Samemu
czytelnictwu, identycznie jak w rolnictwie i przemyśle, nadano wymiar współzawodnictwa. Stąd też relacje na ten
temat przypominały ówczesne sportowe
sprawozdania, w których liczyła się
ilość deklarowanych jako przeczytane
publikacji, a nie ich jakość. W listopadzie 1952 r. w bibliotece w Płotach do
najskuteczniejszych „koneserów” słowa
drukowanego zaliczono Władysława
Grzeszczaka (154 przeczytane książki
w półtora roku), a także Piotra Girdwojna (110 publikacji w analogicznym okresie). W artykułach prasowych
w poruszanej problematyce szczególnie
podkreślano osiągnięcia czytelnicze
członków lokalnego gospodarstwa
zespołowego. Oficjalnie, z 315 mieszkańców wsi, aż 151 korzystało z księgozbioru miejscowej biblioteki. Trudno
jednak uwierzyć, aby negujący politykę
rolną państwa miejscowi chłopi, w sporej mierze analfabeci, nagle stali się
gorliwymi odbiorcami ideologicznych

publikacji. O ich niechęci świadczą
sceny, rozgrywające się między innymi w drodze do kościoła na nabożeństwo, gdy wyzywano od komunistów
zielonogórskich robotników agitujących za spółdzielczością produkcyjną.
Możliwe, że dorośli zapisywali się do
biblioteki formalnie, aby nie podpaść
władzy pochwalającej zaangażowanie
na rzecz jej inicjatyw polityczno-kulturalnych. Tym bardziej, że niektórzy
z mieszkańców, po trudnych dziś do
wyobrażenia wojennych przeżyciach
w ZSRR, ukrywali swoją przeszłość.
Postępowała tak między innymi żyjąca
w Płotach od 1948 r. Maria Szymczak,
która zabroniła swoim dzieciom mówić
komukolwiek o zesłaniu na Syberię.
Ponadto pod wpływem niedawnych
przeżyć, a także z obawy, że wrócą,
jak to określała „Ruscy”, do śmierci
Józefa Stalina w 1953 r. „przez pięć lat
składała chleb do worka”. To tłumaczy
dlaczego we wspomnianym 1952 r. sens
istnienia tej książnicy nadawali czytelnicy określani jako młodzież ucząca się
(60 osób w samej bibliotece i kolejne 62
w punktach) oraz pracownicy umysłowi
(42 przedstawicieli w placówce w Płotach i 81 w punktach). Upadek jesienią
1956 r. gospodarstw zespołowych na
wsi zielonogórskiej, w tym w Płotach
i pobliskich wsiach, doprowadził do
zmian w podziale czytelników według
zajęcia. W miejsce, bowiem stosunkowo nielicznych między innymi przedstawicieli spółdzielni produkcyjnych
pojawiły się osoby niezatrudnione (37
osób). Pod koniec tego roku, wśród
1090 mieszkańców Płotów odnotowano
267 czytelników. Natomiast rok później
ich liczba zmniejszyła się do 195 ludzi.
Wskaźnik ich aktywności w postaci
natężenia wypożyczeń w książnicy
wyniósł 31 grudnia 1952 r. 9,4%, trzy
lata później 21,9%, a w 1956 r. spadł
do 14,8%.
Podobnie, jak w bibliotece w pobliskim Czerwieńsku, mieszkańców Płotów
korzystających z zasobów miejscowej

książnicy interesowała najczęściej literatura piękna. Nie inaczej było w innych
regionach kraju. Tendencja ta widoczna
była zwłaszcza w pierwszej połowie
l. 50. XX wieku. W ten sposób uchylano się od zapoznawania z nachalnie
propagowaną w kraju upolitycznioną
twórczością pisarzy rodzimych i radzieckich. Doskonale odzwierciedlają ten fakt
słowa bywalczyni placówki kulturalnej
w Pułtusku, która w 1952 r. publicznie
wyraziła swoją dezaprobatę dla tego
rodzaju literatury, mówiąc: „Nic tylko
praca i produkcja – nic o miłości. Co to
za ludzie?”.
Daniel Koteluk
Artykuł powstał na podstawie dokumentacji źródłowej przechowywanej
w zbiorach Archiwum Państwowego
w Zielonej Górze i Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz dzięki pomocy
Pań: Aleksandry Pawłowskiej starszego
kustosza z WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, Anny Strytyńskiej, a także
Patrycji Tietz-Piotrowicz. Wykorzystano
również na potrzeby tego tekstu następujące publikacje: A. Chamera-Nowak,
Problemy czytelnicze Polaków w czasach stalinizmu, [w:] Na co dzień i od
święta. Książka w życiu Polaków w XIX–XXI wieku, red. A. Chamera-Nowak,
D. Jarosz, Warszawa 2015, s. 499–522;
W. Dąbrowska, Z dziejów Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Olsztynie (1946–
1954), [w:] Biblioteki publiczne na
Warmii i Mazurach. Przeszłość i teraźniejszość, oprac. zbiorowe, Olsztyn 1976,
s. 36; D. Koteluk, „Kuźnia socjalizmu”.
Biblioteka we wsi Płoty w województwie
zielonogórskim w latach 1950–1956,
„Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze” 2015, z. 7, s. 219–230; D. Kotlarek,
Biblioteka jak chleb powszedni… Z kart
historii biblioteki w Płotach, „Bibliotekarz Lubuski” 2014, R. 19, nr 2,
s. 54–55; S. Kozica, Sześć lat w przeklętej krainie, „Gazeta Lubuska” 2014 r.,
nr 219, s. 11.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza mieszkańców 23 marca
2018 r. o godzinie 17, do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku
na prezentację książki: Daniela Koteluka, pt. Proboszczowie parafii
Czerwieńsk w latach 1945-1989 w świetle dokumentów proweniencji
państwowej. Wstęp wolny. Cena książki 17 zł.
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Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku
28 lutego odbyło się posiedzenie
XXXVI sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku. W sesji uczestniczyło 14 Radnych.
Po wysłuchaniu informacji Burmistrza
Czerwieńska z działalności w okresie
międzysesyjnym Radni zgłosili swoje interpelacje (Krzysztof Smorąg pytał o stan
nawierzchni ul. Żwirowej i skrzyżowania
przy przedszkolu w Nietkowie, a Wojciech
Zawada o stan jakości i czystości wody
w Czerwieńsku oraz oświetlenie ulicy
Składowej w Czerwieńsku). Wszystkie
przedłożone projekty uchwał, również te
wprowadzone do porządku obrad w dniu
sesji, zostały przez Radę Miejską uchwalone (w zdecydowanej większości jednomyślnie). Podjęte uchwały dotyczyły:
zmian w budżecie, trybu udzielania dotacji
dla placówek oświatowych, kwoty dofi-

nansowania kształcenia dla nauczycieli,
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
społecznych, opieki nad zwierzętami
bezdomnymi w naszej gminie, czystości
i porządku na terenie Gminy (przyjęto też
regulacje wprowadzające nową frakcję selektywnego zbierania odpadów - odpadów
ulegających biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów; będą one
zbierane do worka koloru brązowego, a odbierane będą zgodnie z harmonogramem
wywozu odpadów w ramach opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi),
bonifikaty na sprzedaż mieszkania, nadania
nazwy ulicy w Płotach, zlecenia zbadania
skargi na Burmistrza Czerwieńska, podziału
Gminy na okręgi wyborcze i obwody do
głosowania, zmiany siedziby szkół średnich
z Czerwieńska. Na sesji przyjęto również

pakiet uchwał dotyczących gospodarowania
odpadami komunalnymi (ustalenie opłat,
wzór deklaracji, zakres świadczenia usług).
Wysokość opłaty za wywóz odpadów nie
ulegnie zmianie. Podczas obrad przyjęto
również sprawozdania z działalności Rady
Miejskiej w Czerwieńsku oraz komisji
stałych za rok 2017. Przewodniczący
Rady Miejskiej poinformował zebranych
m. in. o wszczęciu postępowania nadzorczego przez Lubuski Urząd Wojewódzki
w sprawie taryf i opłat za zaopatrzenie
w wodę i odprowadzanie ścieków oraz
o nadzorczym rozstrzygnięciu Wojewody
Lubuskiego, który stwierdził nieważność
kilku paragrafów uchwały Rady Miejskiej
w Czerwieńsku dotyczącej współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
Krzysztof Smorąg, Wojciech Zawada

O G Ł O S Z E N I A
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 17 kwietnia 2018 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 12 kwietnia 2018 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 uznania rachunku
bankowego Gminy. Wadium powinno być
wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki
pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku najpóźniej w dniu 12

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

kwietnia 2018 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

Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r., poz. 121) informuje, że w dniu 28 lutego 2018
r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni
wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do 3 lat z przeznaczeniem na cele rolnicze: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
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Cena wywoławcza,
wysokość wadium,
godzina przetarg
6
cena wywoławcza
– 25.000 zł.
wadium - 2.500 zł.
godz. 1030
cena wywoławcza
– 26.000 zł.
wadium - 2.600 zł.
godz.1130

tylko z uzasadnionej przyczyny w formie
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

Gminy i Miasta w Czerwieńsku, w miejscowości Nietków oraz
na stronie internetowej urzędu (www.czerwiensk.pl).
Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w miejscowości Nietków, oznaczoną numerem działki 113/2 o powierzchni 0,20 ha.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy
i Miasta w Czerwieńsku, pokój 109, tel. 68 3278179.
MM

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

Znowu w szkole
Ferie zimowe, w tym roku tak długo wyczekiwane, już za nami. Wróciliśmy wypoczęci i zadowoleni. W ostatnim tygodniu nauki nasza szkoła wzbogaciła się
o nową salę gimnastyczną i świetlicę oraz trzy sale dydaktyczne. W czasie ferii
pomieszczenia były wyposażane i przygotowywane na przyjęcie uczniów. Jakże
miło było nam wejść do pachnących nowością sal.
Najbardziej szczęśliwe są chyba
dzieci ze świetlicy. Długo na nią czekały.
Mówią, że: „bardzo ją lubią, bo jest duża,
są tu zabawki, gry, materace, nowe piłki”.
Pan dyrektor sprawił „świetliczakom”
prezent – stół do gry w piłkarzyki!!! Aby
pograć, chłopcy ustawiają się do niego
w długiej kolejce. Bliskość nowej sali

Równie chętnie uczniowie „biegną”
do nowej sali multimedialnej. I tu pachnie świeżością, ale i nowoczesnością.
Zajęciom informatycznym sprzyjają
nowe komputery sprzężone z tablicą multimedialną. Znajdują się tu 24
wygodne stanowiska z estetycznymi
biurkami i ergonomicznymi krzesłami.

gimnastycznej pozwala na prowadzenie
zajęć ruchowych, a gdy zaświeci słońce,
bliziutko będzie na boisko. Każdego dnia
świetlica wzbogaca się o nowe wyposażenie – tablica, rzutnik itp. W takim miejscu
przyjemnie spędzać czas. Cieszymy się,
że dzieci po lekcjach mają swoje przyjazne miejsce, o którym mówią: „nowa
świetlica”.

Tak wyposażona pracownia została już
zaprezentowana młodym informatykom
z zaprzyjaźnionych szkół podczas Gminnego Konkursu Informatycznego, w którym udział wzięło18 uczniów. Uczestnicy
zmierzyli się z testem teoretycznym, po
którym sprawdzili swoje umiejętności
w praktyce. Najlepszą w kategorii klas
I-III okazała się Magdalena Siwińska,

z klas IV-V Szymon Dudek, zaś w kategorii klas VI-VII wygrała Paulina
Lewkowicz-Głodek – wszyscy reprezentowali Szkołę Podstawową im. Janusza
Korczaka w Czerwieńsku. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
W dotychczasowej pracowni przyrodniczej zaplecze „pękało” w szwach od
zgromadzonych przez jej opiekuna pomocy dydaktycznych. Jednak dopiero teraz,
w nowiutkiej pracowni, wypełnionej
nowoczesnymi pomocami, możemy „dotknąć”, „poczuć” i „usłyszeć” otaczający
nas świat. A czy tuż obok, w innej sali,
można zobaczyć matematykę – ależ oczywiście. Modele brył, siatki figur, tablice
ze wzorami – jeden usłyszy i zapamięta,
drugi zobaczy i już wie, a trzeci musi
dotknąć, podnieść, poobracać i wtedy
najlepiej „mu wchodzi do głowy”. I choć
niektórym z nas trudno jest zaprzyjaźnić
się z królową nauk, jaką jest matematyka,
to w sprzyjających warunkach łatwiej jest
się do niej zbliżyć.
Najbardziej oczekiwana przez
wszystkich była jednak nowa sala
gimnastyczna. Trzeba usłyszeć radosne
oczy dzieci, które aż piszczą, aby wbiec
na zielone boisko z kolorowymi liniami.
Wysoka, jasna, przestronna – taka jest
nasza sala. Wprawdzie nie mamy jeszcze
pełnego wyposażenia, ale wykorzystujemy sprzęt pozyskany w projektach sportowych, które realizowała nasza szkoła.
Jak obiecaliśmy na otwarciu obiektu –
będziemy silni i sprawni.
Taki oto w skrócie obrazek zarysował
się na początku drugiego semestru.
W takich okolicznościach miło było
przyjąć przedszkolaków, które już za kilka
miesięcy powiększą naszą szkolną gromadę. Klasa III c pokazała młodszym
kolegom swoją szkołę, opowiedziała
jak to jest być uczniem. Było też przedstawienie pt. „Rzepka”, które uczy, iż
dobra współpraca w grupie to podstawa
sukcesu. Wspólne zabawy, piosenki –
czas mijał szybko i przyjemnie. Nowym
doświadczeniem dla maluchów był udział
w przerwie – dla jednych świetny moment, żeby poszaleć, dla innych chwila
trwogi, – bo głośno i wokół tacy „duzi
ludzie”. Nikt nie zaginął i nikomu nic
złego się nie stało, bo ci „duzi ludzie”
chętnie pomagają młodszym kolegom.
Przedszkolakom tak bardzo spodobało
się w szkole, że postanowili odwiedzić
nas ponownie.
Przed nami wiosna – tradycyjny czas
konkursów, testów kompetencji – życzymy wspaniałych wyników. O wszystkim
napiszemy w kolejnych artykułach.
Beata Kaszewska
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Rekolekcje biblijne
W dniach 2-4 marca 2018 roku dzięki staraniom księdza Łukasza Łaszkiewicza, Przewodniczącego Stowarzyszenia UBIBLIJNIENI.pl mieliśmy możliwość
uczestnictwa w głębszym poznaniu Pisma Świętego w ramach Rekolekcji
Biblijnych.
Był to kolejny krok na drodze rozwoju
Kręgu Biblijnego, który w naszej parafii
aktywnie działa od czasu przybycia do
nas biblisty, ks. Łukasza.
Rekolekcje te były kolejnym ćwiczeniem duchowym z cyklu „Spotkanie
Jezusa z…”. Na terenie naszej parafii
były to już drugie Rekolekcje pod nazwą
„Spotkanie Jezusa z Maryją”.
Dzięki zrozumieniu i życzliwości
dyrektora czerwieńskiego Gimnazjum
Pana Przemysława Góralczyka, któremu serdecznie dziękujemy, spotkania
te miały zapewnioną bazę lokalową na
najwyższym poziomie. A dzięki zaangażowaniu wielu uczestników udało
się zapewnić sprawną obsługę tego
wydarzenia.
Wsłuchując się w świadectwa uczestników, widzimy jak wielkie przemiany

zachodzą w każdym, kto pozwoli Bogu
mówić do siebie, a zwłaszcza wtedy, kiedy w ten głos się wsłuchamy. Żeby do tego
mogło dojść, niezbędne jest wyciszenie
i zwolnienie tempa życia. A gdzie może
mieć miejsce takie wyciszenie, jak nie w
trakcie Rekolekcji? Czuliśmy się szczęśliwi, mogąc być po prostu razem.
Zapraszamy gorąco wszystkich, którzy poszukują czegoś więcej niż tylko
coniedzielnych Mszy św. Pismo święte
jest niezgłębioną mądrością i najlepszym
drogowskazem prowadzącym ku lepszemu wykorzystaniu czasu jaki został nam
dany w tym życiu.
Krąg Biblijny
Opinie uczestników:
Warto było skorzystać z, proponowanej na miejscu, formy rozwoju ducho-

wego, ponieważ nie musieliśmy nigdzie
wyjeżdżać.
Na owoce tych rekolekcji nie trzeba
było długo czekać.
Każdy z 35 uczestników na zakończenie rekolekcji już nie mógł się doczekać kolejnego takiego spotkania, które
umacnia w nas wiarę oraz sprawia dużo
radości.
Danuta
Zorganizowane przez ks. Łukasza
Łaszkiewicza Rekolekcje Biblijne pod
hasłem „Spotkanie Jezusa z Maryją Bolesną” znalazły wielu chętnych z naszej
parafii. Dojechały do nas również osoby
z innych miejscowości, które znalazły noclegi u naszych mieszkańców. Rekolekcje te
pozwoliły na bardziej zbliżyć się do Pisma
Świętego. Poznać bliżej i rozważać słowo
Pana Jezusa.
Cieszę się, że dzięki tym rekolekcjom
coraz więcej ludzi otwiera codziennie
Pismo Święte.
Bardzo dziękuję za możliwość skorzystania z rekolekcji i zachęcam wszystkich
do wzięcia udziału w kolejnych.
Mariola

Moje wielkopostne lektury
Wielki Post to nie tylko czas na refleksje nad teraźniejszością, ale również podjęcie wysiłku nad pogłębieniem swojej wiedzy religijnej. Dla mnie taką okazją
były książki, które chciałabym polecić również naszym Czytelnikom.
Pierwsza z nich to „Jezus i Jego
czasy”. To lektura dla ducha i umysłu, to
„podróż, którą warto odbyć, nie tylko ze
względu na odkrycie źródła cywilizacji
Zachodu, ale także, być może – i swoje
własne korzenie” pisał Gianfranko
Ravasi – wykładowca Wydziału Teologicznego w Mediolanie, autor słowa
wstępnego wymienionej książki, Członek
Papieskiej Komisji Biblijnej. Czytając tę
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opowieść o Jezusie - można poznać historię „zrekonstruowanego obrazu świata”,
w którym żył Jezus, oraz dokonywać
analizy czterech Ewangelii: Mateusza,
Marka, Łukasza i Jana; - ale można też w
trakcie czytania uruchomić wyobraźnię i
dać upust swoim rozważaniom, poszukiwaniom i konfrontacjom z własną wiedzą.
Wszystko po to, by dojść do nowej, zgłębionej wiedzy o dziejach Jezusa.

Sądzę, że warto umocnić przekonania
i wzbogacić obraz Jezusa o dodatkowe
elementy z Jego życia. Ponadto można
poczuć się swobodnie w tej podróży, a
jeśli nawet wystąpią przejawy pewnych
emocji: od lęku – po radość, zwykle
przypisujemy je nowemu doświadczeniu. W moim przypadku ważny wpływ
miała muzyka Georga Friedricha Händla – Oratorium „Mesjasz’’, madrygały
Claudia Monteverdiego i preludium
Debussego w tle.
Uzupełnieniem tej biografii jest kolejna książka „Całun Turyński” Alfreda

Palla - dr Fuller Theologikal Seminary w
Kalifornii, ciesząca się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem. Opracowanie to
jest odpowiedzią na pytanie: czy jest to
historia, czy wielka mistyfikacja? Szeroko
rozwinięte zagadnienie Zmartwychwstania Chrystusa, poparte głęboką analizą dostępnych i domyślnych dowodów świadczą o autentyczności Całunu Turyńskiego.
Autor wprowadza czytelnika w proces
badawczy, czyni go uczestnikiem tychże
badań, a nawet „współautorem” wniosków. Zatem trudno jest nie zatrzymać się
nad niezwykłością Całunu i nie poddać
się zadumie nad znaczeniem Męki Pańskiej. Odkrycie Całunu Turyńskiego jest
wsparciem dla ludzi wierzących. Dopiero
teraz w XXI w. wraz z rozwojem nauki,
można było przeprowadzić szczegółowe
badania tej relikwii. Badania potwierdziły
znaki niewyobrażalnego cierpienia Jezusa
i prawdomówność przekazów Ewangelii.
Św. Łukasz - ewangelista, jako jedyny

w Komisji był lekarzem; dokładnie
opowiedział o wydarzeniu w Ogrodzie
Getsemanii o agonii, o hematidrozie (wydzielanie krwawego potu), co potwierdził
dr Le Bec.
Prof. G. Tamburelli poddał komputerowej analizie trójwymiarowe zdjęcie postaci z Całunu i stwierdził, że „tak mogła
wyglądać twarz Pana Jezusa w chwilach
agonii w Ogrodzie Oliwnym’’.
Całun daje kompletny obraz cierpienia Jezusa: biczowanie to ponad 120
potrójnych ciosów zadanych przez dwóch
silnych mężczyzn znajdujących się po obu
stronach skazańca – jeden był wyższy, a
drugi nieco niższy. Dokładny opis obelg,
zniewag, biczowania, głowy z koroną
cierniową można znaleźć w miesięczniku
„Przymierze z Maryją” nr 9 z 2003 r. Prof.
Plinio Carrea de Oliwiery stwierdził,
że Całun Turyński jest nieustającym
cudem... Jest w nim majestat i godność
Człowieka - Boga, które przejawiają się

w bólu i poniżeniu, z łagodnością baranka,
ale i z dumą lwa. Czas Zmartwychwstania
Pańskiego rokrocznie daje możliwości
indywidualnym rozważaniom – przykłady znamy z różnych publikacji, również
z Czerwieńska („Droga krzyżowa” ks.
Marka Kidonia).
Kolejną, być może dla niektórych,
kontrowersyjną książką jest „Poncjusz
Piłat” (I w. n. e.) rzymski namiestnik, prefekt Judei, który wg Ewangelii zatwierdził
wyrok śmierci wydany na Jezusa przez
Sanhedryn Wysoką Radę.
Reasumując, w tym szczególnym
czasie oczekiwania na tajemnicę Zmartwychwstania zachęcam wszystkich do
lektury wspomnianych książek, zresztą
nie tylko tych, bo każde spotkanie z wartościową książką rozwija nas duchowo i
intelektualnie.
Księdzu Łukaszowi Laszkiewiczowi
dziękuję za konsultacje
Krystyna Nowakowska

Kowale własnego losu
„Kowale własnego losu - o rzemieślnikach i ginących zawodach” - taki tytuł nosi
projekt, który uzyskał grant w konkursie Edukacja - Inspiracja ogłoszonym przez
Fundację Romana Czerneckiego EFC.
Zostałam zaproszona do wzięcia
udziału w konkursie, w pilotażowym
programie i projekt uzyskał akceptację
komisji. Gimnazjum w Czerwieńsku
znalazło się wśród 35 szkół w Polsce,
których projekty wygrały i otrzymały
grant. Zajęcia projektowe obejmują
uczniów klasy II gimnazjum. Są to warsztaty dziennikarskie oraz audycja w Radiu
Zachód, którą uczennice współtworzyły

i prowadziły 3 marca 2018 r. Wcześniej
mogliśmy poznać bardzo ciekawego
twórcę – rzeźbiarza, pana Jana Papinę, mieszkańca Ochli. Artysta udzielił
wywiadu uczennicom, pokazał swoje
prace. Młodzież miała okazję poznać
niezwykłego człowieka i twórcę, a także
zobaczyć, jak powstaje rzeźba – „coś
niesamowitego”- tak oceniły te prace
uczennice. Przed nami ciekawe zajęcia

w Muzeum w Ochli oraz poznawanie
rzemieślników, którzy prowadzą swoje
małe firmy, a my o ich pracy niewiele
wiemy. Mamy nadzieję, że dowiemy się,
czy jeszcze dziś można zostać bednarzem,
kaletnikiem albo ludwisarzem.
Uczymy się, ale przede wszystkim
dobrze bawimy. Mimo tego że gimnazja z
racji wdrażania reformy edukacji znajdują
się w procesie wygaszania, to my nadal
pracujemy i rozwijamy swoje pasje, realizujemy marzenia.
Agnieszka Kostrzewa - autor projektu
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Na liceum patrz!

Zawody sportowe
Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku było organizatorem zawodów
powiatowych w Koszykówce i Piłce
Ręcznej. Zawody zostały rozegrane - 30

stycznia - koszykówka, 6 lutego - piłka
ręczna - w Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku. W zawodach
uczestniczyli: Liceum Ogólnokształcą-

Sport gimnazjalny
Świdnica była miejscem, gdzie odbyły się finały powiatowe w piłce ręcznej
chłopców szkół gimnazjalnych. Dnia 1
lutego 2018 r. w turnieju udział wzięło
pięć szkół: Gim Czerwieńsk, ZS-P Kargowa, ZE Trzebiechów, SP 1 Sulechów
oraz SP Świdnica. Reprezentanci naszego
Gimnazjum przeszli przez rozgrywki jak
burza, odnosząc same bardzo wysokie
zwycięstwa. Zajęli I miejsce i jako jedyni
uzyskali awans do finałów rejonowych.
Z kolei 1 marca byliśmy gospodarzami turnieju powiatowego w koszykówce
dziewcząt. Wystartowały trzy drużyny:
Gim Czerwieńsk, SP 1 Sulechów i ZS-P
Kargowa. Mecze były bardzo zacięte,
każda z drużyn odniosła po jednym zwycięstwie. Wszystkie drużyny miały tyle
samo punktów i do wyłonienia zwycięzcy
potrzebna była mała tabela. I miejsce zajęła szkoła z Sulechowa i ona awansowała
do dalszych rozgrywek.
I kolejny finał – 8 marca ponownie organizowaliśmy finał powiatowy
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w koszykówce, tym razem chłopców.
Do turnieju przystąpiły 4 szkoły: Gim
Czerwieńsk, SP 1 Sulechów, SP 3 Sulechów oraz ZS-P Kargowa. Nasi chłopcy
przegrali dwa mecze i wygrali jeden,
jak się później okazało z triumfatorem
całego turnieju SP 3 Sulechów. Do
dalszych rozgrywek awansowała tylko
jedna szkoła…
Nasze reprezentantki to: Majorczyk
A., Pilawa A., Łepkowska J., Wojtaszek
B., Kapela Z., Zaboklicka A., Niesyn
M., Serafińska J., Przypisek D., Jankowska W., Tarasewicz L., Aleksander
J., Bielska J., Dwornicka P., Chilińska
Z., Bursztynowicz D.
Oraz reprezentanci: Leszczyk N.,
Lewgowd J., Śmigielski D., Salejko A.,
Flis K., Kluj M., Frątczak K., Brzeziński I., Janicki M., Wojtkowski B.,
Jadczak E., Daraszkiewicz T., Kuchta
M., Placety K., Balcerowski M.
W. Dwornicki

ce z Sulechowa, Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie oraz Liceum Ogólnokształcące
w Czerwieńsku. LO w Czerwieńsku
w koszykówce w kategorii dziewcząt
i chłopców zajęło drugie miejsce. W piłce
ręcznej dziewczęta z LO z Czerwieńska
zajęły trzecie miejsce, chłopcy pierwsze.
Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem szkół biorących
w nich udział.
Zofia Konopacka
- nauczyciel wychowania fizycznego

Ważna
ankieta
Pomimo, że mamy dopiero początek
marca, to kolejarze wraz z organizatorem
przewozów w regionie rozpoczęli pracę
nad nowym rozkładem jazdy pociągów
w sezonie 2018/2019.
W związku z tym zapraszamy wszystkich
zainteresowanych (podróżnych, potencjalnych klientów, lokalnych społeczników, miłośników kolei i komunikacji
a także samorządy lokalne) do wzięcia
udziału w specjalnej ankiecie na temat
rozkładu jazdy pociągów i propozycji
na nowy rozkład 2018/2019. Będzie on
obowiązywał od 9 grudnia 2018 r.
Na stronie www.czerwiensk.pl w dziale aktualności opublikowana została
ankieta. Państwa odpowiedzi pomogą
dostosować rozkład jazdy pociągów
regionalnych do Państwa potrzeb.
Ankietę będzie można wypełnić w okresie od 9 do 18 marca 2018 r.
Serdecznie zapraszamy do podzielenia
się z nami swoją opinią!

Wieści z Lubuszanki
Współzawodnicy oraz Hala Sportowa „Lubuszanka” byli organizatorami Memoriału Marka Piechoty
w halowej piłce nożnej. 24 lutego
na parkiecie rywalizowali oldboje,
bowiem regulamin dopuszczał udział
tylko jednego „młodego” zawodnika
w drużynie. Do rywalizacji w trzecim
już Memoriale stanęło sześć ekip,
w kolejności zajętych miejsc były to
drużyny:
I - Pogoń Lech Świebodzin, II - Lubuszanie Zielona Góra, III - Korona
Kożuchów, IV - Koncept Zielona Góra,

Pogoń Lech Świebodzin

Lubuszanie Zielona Góra

Korona Kożuchów

V - Piast Czerwieńsk oraz VI - Stowarzyszenie Drzonków.
Najlepszym strzelcem okazał się
Maciej Mikołajewski a za najlepszego
bramkarza uznano Piotra Obrała.
Kolejną dużą imprezą współorganizowaną przez naszą Halę Sportową
będzie Jorge Cross. Amatorzy biegania po wertepach będą rywalizowali
na leśnych trasach już 14 kwietnia.
Trwają przygotowania a zainteresowani mogą zapisać się na super-sport.
com.pl
I jeszcze ultramaraton, którego trasa
zahaczała o tereny naszej gminy.
IV Ultramaraton Zielonogórski
Nowe Granice liczył 103 km i prowadził leśnymi bezdrożami wzdłuż
nowych granic powiększonego
miasta. 24 lutego w tej szalenie wymagającej rywalizacji deklarowało
udział 700 osób, ostatecznie w ten
mroźny dzień wystartowało 650
zawodników, w różnych kategoriach: indywidualnie (jedna osoba
biegnąca cały dystans zawodów),
sztafet 2-osobowych (2 osoby
w sztafecie biegnące cały dystans
zawodów na zmianę), sztafet 4
osobowych (4 osoby w sztafecie
biegnące cały dystans zawodów
na zmianę), duathlon solo (jedna
osoba biegnąca/jadąca rowerem
cały dystans zawodów) oraz duathlon sztafeta (dwie osoby biegnące/
jadące rowerem cały dystans zawodów na zmianę).
W dwuosobowych sztafetach
Paweł Forgel i Agata Sękowska
uzyskali czas 9:59:22 (15 miejsce
na 34 sztafety). Natomiast w kategorii duathlon dwuosobowy
Katarzyna Boczkowska-Pidek
i Piotr Żłobiński uzyskali czas
6:32:05 (22 miejsce wśród 37
zespołów). Duathlon solo wygrał
Marcin Dziub z czasem 5:25:37,
natomiast Agnieszka Woch była
18-ta (7:05:45). W tej kategorii
rywalizowało 38 zawodników.
Natomiast w kategorii indywidualnej, wśród 143 zawodników,
Grzegorz Fabisiak był 79-ty
(12:37:06) a Sebastian Plonkowski 86-ty (12:57:08).
Serdecznie gratulujemy!

Sport
w skrócie
BIEGI
Grzegorz Fabisiak (RONIN CZERWIEŃSK)
ukończył na 79 miejscu „IV Ultramaraton
Zielonogórski NOWE GRANICE” odbywający
się 24.02.2018 w biegu solo – dystans 103
km. (https://super-sport.com.pl/wyniki/20180224_
IV_Ultramaraton_ZG_solo.pdf?v=2)

STRZELANIE
Kamil Fabisiak (SP CZERWIEŃSK 7a)
w XV edycji Ogólnopolskich Zawodów
Strzelanie w sieci. zajął ostatecznie 22
miejsce w kategorii młodzików – pistolet
pneumatyczny (zestawienie zbiorcze po V
rundzie str. 9/16). Zawody odbywały się od
X/2017-III/2018 na strzelnicach macierzystych klubów. (https://www.pzss.org.pl/index.
php/60-strony-statyczne/strzelanie-w-sieci/1286strzelanie-w-sieci-xv-edycja-2017-2018)

KARATE
Grupa dzieci z Czerwieńska pod okiem
Pana Dariusza Hejduka intensywnie (także w soboty i niedziele :)) przygotowuje
się do startów w zawodach karate. Dzieci
brały już udział w:
• III Ogólnopolskim Pucharze Krakowa
3.03.2018,
• Wratislavia CUP – Wrocław
10.03.2018,
Grupa wystartuje także: 14.04.2018 VI
Turnieju Karate – CRS Zielona Góra,
26.05.2018 Silesia CUP Bytom, 01.06.2018
Puchar Polski Dzieci Gdańsk
Wratislavia Cup 2018
W dniu 10 marca we Wrocławiu odbył
się kolejny Międzynarodowy Turniej dla
Dzieci i Młodzieży w Karate Tradycyjnym
- „Wratislavia Cup 2018".
Nasz Klub dzielnie reprezentowało 11
zawodników. Helena Gruszka i Kamil
Fabisiak zajęli III miejsca w swoich kategoriach wiekowych i stanęli na podium.
Gratulacje. (https://www.karate.zgora.pl/)
Agnieszka Fabisiak
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Każda kobieta to fortepian - tylko trzeba umieć grać…
				

Gabriela Zapolska

Dzień kobiet w MGOK-u
Uroczyste obchody Dnia Kobiet na stałe zadomowiły się w ofercie kulturalnej
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku.
Każdego roku na przybyłe panie czeka
atrakcyjne widowisko, poprzedzone miłym
powitaniem; kwiatkiem wręczanym przez
włodarzy miasta. Życzeniami złożonymi
przez Pana Burmistrza Piotra Iwanusa
oraz wręczeniem symbolicznego prezentu dla najstarszej uczestniczki babskiego
święta, Pani Rozalii, rozpoczęto święto-

wanie. Na początek – prawdziwa gratka
- chór „Gaudeamus” pod kierownictwem
Pani Bożenki Wesołowskiej, który został
owacyjnie przyjęty przez licznie przybyłe
Panie. Honory gospodarzy tego niezwykłego wieczoru czynili Panowie z zespołu
„Sześciopak”. Piosenka w ich wykonaniu
„Kochane kobiety” dostarczyła wszystkim

obecnym sporo wzruszeń. Na wysokości
zadania stanął również Paweł Karbownik;
wspaniałym wykonaniem piosenek o kobietach i dla kobiet wywołał lawinę braw.
Ponownie gościliśmy w naszych progach
kabaret „Monte Verde”. Program zatytułowany „Życie podróżą jest” gwarantował świetną zabawę i doskonały nastrój.
Na zakończenie wieczoru rozlosowano
upominki, które będą miłą pamiątką tego
wspaniałego święta.
Dzień Kobiet zorganizowano również
w placówkach wiejskich: w Płotach,
Sudole, Nietkowicach, Będowie i Wysokim. Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się do tego, aby każda
kobieta poczuła się w dniu swego święta
wyjątkowo.

