w październiku
01.10. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się posiedzenie Gminnej
Spółki Wodnej.
03.10. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem jej obrad było min.: podsumowanie pracy komisji w kadencji
2014-2018, wypracowanie opinii do projektów uchwał, sprawy
bieżące.
05.10. – 4. Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy z Czerwieńska
obchodził 67-lecie swego istnienia. Główne uroczystości odbyły
się w Lesznie. Były one okazją do wręczenia awansów, odznaczeń
i nagród dla wyróżniających się żołnierzy i pracowników cywilnych wojska.
05.10. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem jej obrad było
min.: podsumowanie pracy komisji w kadencji 2014-2018, wypracowanie opinii do projektów uchwał, sprawy bieżące.
09.10. – na terenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim wkopano kamień węgielny pod
budowę sali gimnastycznej i łącznika. Na uroczystość przybyli
min.: Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Czesław
Fiedorowicz, Lubuska Kurator Oświaty Ewa Rawa oraz Starosta
Zielonogórski Dariusz Wróblewski. Swoje podpisy pod aktem
erekcyjnym złożyli Burmistrz Piotr Iwanus, Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszek Jędras i Dyrektor Szkoły Monika Stolińska.
11.10. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem jej obrad było min.:
informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w Gminie Czerwieńsk za pierwsze półrocze br.(informacja o działalności Straży
Miejskiej i Policji), wypracowanie opinii do projektów uchwał,
sprawy bieżące.
11.10. – z okazji Dnia Nauczyciela, w sali ślubów czerwieńskiego
ratusza, Burmistrz Piotr Iwanus wręczył swoje nagrody najbardziej wyróżniającym się pedagogom.
12.10. – delegacja z Gminy Czerwieńsk przebywała z roboczą
wizytą w Drebkau (Niemcy). Delegacji przewodniczył Burmistrz
Piotr Iwanus. Przedmiotem wizyty było omówienie wspólnych
przedsięwzięć, które w ramach partnerskiej współpracy będą prowadzone w 2019 roku.
12.10. – w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsko uroczyście zainaugurowano Rok Kulturalny
2018/2019. Podczas spotkania wręczono kolejny tytuł „Przyjaciel
Kultury”, którym w tym roku uhonorowano Przewodniczącego
Rady Miejskiej Leszka Jędrasa.
15.10. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, Burmistrz
Piotr Iwanus spotkał się z Dyrektorem Departamentu Infrastruktury
Społecznej Łukaszem Poryckim. Tematem spotkania były możliwości dofinansowania budowy sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim.
16.10. – w Gorzowie Wielkopolskim Burmistrz Piotr Iwanus
podpisał umowę na wyposażenie wszystkich jednostek OSP,
które działają na terenie Gminy Czerwieńsk, w defibrylatory.
Środki na zakup wyposażenia dla strażaków ochotników pochodzą
z Funduszu Sprawiedliwości – Ministerstwa Sprawiedliwości.
16.10. – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku, już po raz drugi, przystąpiła do ogólnopolskiego bicia rekordu
w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej
przez jak największą ilość osób z okazji „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”. W sali gimnastycznej czerwieńskiej
podstawówki 104 osoby przeprowadziły łącznie 734 resuscytacje.
W biciu rekordu, obok uczniów szkoły podstawowej, wzięli również
udział uczniowie LO i Gimnazjum w Czerwieńsku.
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17.10. – odbyła się XLIII sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Podczas sesji radni wysłuchali sprawozdania Burmistrza z jego działalności w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdania z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych i wyznaczonych
pracowników samorządowych. Podjęli również uchwałę w sprawie
uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk na lata 2019-2023.
19.10. – w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Zielonej Górze, Burmistrz Piotr Iwanus podpisał umowę na zakup
średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Czerwieńsku.
Dostawa pojazdu zaplanowana jest na 2019 rok.
20.10. – na terenie 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego
w Czerwieńsku odbyła się uroczystość złożenia przysięgi wojskowej przez elewów III turnusu służby przygotowawczej. Dowódca 4.
ZPPL, zwracając się do żołnierzy składających przysięgę, powiedział
min.: „Pamiętajcie, że przysięga to nie tylko podniosła uroczystość,
nie tylko wypowiedziane słowa. Przysięga to przede wszystkim akt
ślubowania, wyraz waszego patriotyzmu i największego zobowiązania wobec celów i zadań postawionych żołnierzom przez Naród
Polski.” Żołnierzy czeka jeszcze szkolenie specjalistyczne, po
którym otrzymają przydziały kryzysowe do jednostek wojskowych.
W uroczystości uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
21.10. – na terenie całego Kraju odbyły się wybory samorządowe. Frekwencja w Gminie Czerwieńsk wyniosła 45,55%. Cztery
komitety wyborcze wystawiły swoich kandydatów na radnych,
w tym tylko jeden kandydata na Burmistrza Czerwieńska. Aż
w 10 okręgach wyborczych na terenie Gminy Miejska Komisja Wyborcza stwierdziła obsadzenie mandatu radnego bez
głosowania, gdyż zarejestrowała tylko po jednym kandydacie na
radnego w każdym z tych okręgów. Natomiast w pozostałych pięciu
okręgach wyborczych zarejestrowano po dwóch kandydatów i tam
wybory się odbyły. Ostatecznie mandat radnego Rady Miejskiej
w Czerwieńsku uzyskali: Zofia Blandzi, Rafał Grzona, Henryk
Góralczyk, Aleksander Gruszczyński, Wojciech Zawada, Ewa
Wójtowicz, Jan Dobrychłop, Jerzy Jarowicz, Krzysztof Smorąg,
Magdalena Salejko, Adam Majchrzak, Zofia Dokowicz, Magdalena Olszewska, Agata Szyszymar i Katarzyna Wajler-Kielka.
Wyborcy mogli również wypowiedzieć się czy są za, czy też przeciw jedynemu kandydatowi na Burmistrza Czerwieńska, którym
był Piotr Iwanus. W wyniku głosowania uzyskał on 2273 głosy
tj. 65,94% poparcia i tym samym uzyskał mandat na kolejną, tym
razem 5-letnią kadencję.
Mieszkańcy Gminy Czerwieńsk wybrali także swoich przedstawicieli do Rady Powiatu Zielonogórskiego. Kandydatów na radnych
do tego szczebla samorządu wystawiło pięć komitetów wyborczych.
Mandat radnego Rady Powiatu Zielonogórskiego uzyskali: Jacek
Gębicki, Beata Zawada i Urszula Wąchała-Jędras.
26.10. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus spotkał
się z Posłem na Sejm PR Jerzym Materną. Tematem spotkania były
możliwości dofinansowania budowy sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim.
27.10. – Hala Sportowa „Lubuszanka”, Klub Biegacza RONIK
i Klub Zdecydowanych Optymistów byli organizatorami jesiennej
edycji biegu Ronin Race 2018.
30.10. – w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze Burmistrz Piotr Iwanus prowadził rozmowy o możliwości zatrudnienia
pracowników interwencyjnych.
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Wybraliśmy nowy samorząd
Wybory samorządowe już za nami. W tym roku były one szczególne i to nie tylko dlatego, że wypadły niemal w przededniu
100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, ale głównie dlatego, że po raz pierwszy w historii III RP aż w dziesięciu z piętnastu okręgów wyborczych zgłoszeni do wyborów kandydaci na radnych nie mieli kontrkandydatów. Zostali radnymi zanim
jeszcze otwarto lokale wyborcze.
Również dotychczasowy Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus po raz kolejny w wyborach bezpośrednich wybrany został na to
stanowisko. Nowym władzom samorządowym Czerwieńska gratulujemy nominacji i czekamy na inauguracyjne posiedzenie
oraz wybór nowego Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Poniżej przedstawiamy oficjalne wyniki wyborów oraz sylwetki nowych władz samorządowych Gminy.

WYNIKI WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
W dniu 21 października 2018 r. przeprowadzone zostały wybory samorządowe.
Zgodnie z Uchwałą nr 13/2018 Miejskiej
Komisji Wyborczej w Czerwieńsku z dnia 2
października 2018 r. wybory na Burmistrza
Czerwieńska przeprowadzono tylko na
jednego kandydata - Piotra Iwanusa, który
uzyskał łącznie 2273 głosy za jego wyborem
z 3447 głosów ważnych oddanych łącznie za
i przeciw jego wyborowi. Natomiast w wyborach do Rady Miejskiej wybory zostały
przeprowadzone w 5 okręgach wyborczych tj.
2, 7, 10, 11 i 14 i tak wyborcy zdecydowali, że
Radnym w tych okręgach wyborczych zostali:
Okręg wyborczy nr 2 – GRZONA Rafał
z wynikiem 131 głosów za;
Okręg wyborczy nr 7 – DOBRYCHŁOP
Jan Zygmunt z wynikiem 167 głosów za;
Okręg wyborczy nr 10 – SALEJKO Magdalena Kamila z wynikiem 131 głosów za;
Okręg wyborczy nr 11 – MAJCHRZAK
Adam Andrzej z wynikiem 158 głosów za;
Okręg wyborczy nr 14 – SZYSZYMAR
Agata Agnieszka z wynikiem 121 głosów za;
W pozostałych okręgach wyborczych nr
1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15 w związku z tym,
że liczba zarejestrowanych kandydatów
była równa liczbie radnych wybieranych
w danym okręgu wyborczym, głosowanie
nie było przeprowadzane, a za wybranych
Radnych uznano następującego zarejestrowanego kandydata:
Okręg wyborczy nr 1 - BLANDZI Zofia;
Okręg wyborczy nr 3 - GÓRALCZYK
Henryk Jerzy;
Okręg wyborczy nr 4 - GRUSZCZYŃSKI
Aleksander Bogdan;
Okręg wyborczy nr 5 - ZAWADA Wojciech;
Okręg wyborczy nr 6 - WÓJTOWICZ
Ewa Bożena;
Okręg wyborczy nr 8 - JAROWICZ Jerzy
Piotr;
Okręg wyborczy nr 9 - SMORĄG Krzysztof Stanisław;
Okręg wyborczy nr 12 - DOKOWICZ
Zofia Halina;
Okręg wyborczy nr 13 - OLSZEWSKA
Magdalena Alicja;
Okręg wyborczy nr 15 - WAJLER-KIELKA Katarzyna;

Wygrana jest dowodem zaufania mieszkańców i niesie za sobą konieczność
efektywnego i rzetelnego wykonywania
swojej pracy. W imieniu Miejskiej Komisji
Wyborczej w Czerwieńsku życzę wytrwało-

ści w realizacji nowych planów i dalszych
sukcesów.
Przewodniczący Miejskiej Komisji
Wyborczej w Czerwieńsku
Paweł Piotr Wikiera
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Zmiana warty

Za nami kolejne już wybory samorządowe. Pod koniec listopada na inauguracyjnej
sesji Rady Miejskiej wybrane zostaną nowe władze. Po 16 latach działalności
w samorządzie gminy zrezygnował z ubiegania się o mandat Radnego na kolejną
kadencję dotychczasowy Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Jędras. Z ustępującym Przewodniczącym RM rozmawia Andrzej Sibilski.

Andrzej Sibilski: Właśnie sobie
uświadomiłem, że jesteś najdłużej kierującym pracą Rady przewodniczącym
w całej historii odrodzonego samorządu.
To robi wrażenie. Pamiętasz początki
swojej przygody z samorządem gminy?
Leszek Jędras: Oczywiście, zwłaszcza, że debiut nie był udany. W 1998
roku zaproponowano mi kandydowanie
do Rady Powiatu Zielonogórskiego,
świeżo utworzonej jednostki samorządu
terytorialnego. Przegrałem jednak te
wybory i zająłem się pracą zawodową
w firmie ubezpieczeniowej. Ponownie
po 4 latach wystartowałem w wyborach
do Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Tym
razem batalia o mandat zakończyła się
sukcesem. Z woli wyborców otrzymałem
mandat radnego. Przewodniczącym rady
zostałem w 2002 roku w wyniku tajnego
głosowania, uzyskując większość głosów
radnych. Na tej samej sesji, po wyborze,
nowo wybrany przewodniczący przejmuje prowadzenie obrad i kierowanie radą.
Było to dla mnie absolutne novum. Do
dziś pamiętam drżenie w głosie i suchość
w gardle. Byłem bardzo skoncentrowany,
aby nie popełnić jakiejś gafy, a co najgorsze nie naruszyć przepisów prawa (ustawy
o samorządzie gminy).
A.S.: A kolejne rady? Poszły jak
z płatka?
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L.J.: Z czasem było coraz łatwiej,
przynajmniej organizacyjnie, ale za każdym razem, rozpoczynając posiedzenie
trema dawała znać o sobie i musiałem
się nieźle sprężać, aby nie pokazywać
tych emocji. Do każdego ze 143 posiedzeń plenarnych podchodziłem zawsze
bardzo poważnie. Rada na swoich sesjach
decyduje przecież o finansach, kierunkach
działania i rozwoju gminy, o sprawach
istotnych dla mieszkańców, o ich codziennym bycie, dlatego każda sesja była dla
mnie bardzo ważna.
A.S.: A czy pamiętasz jakąś sesję, której przebieg jakoś szczególnie odcisnął
się w |Twojej pamięci?
L.J.: O tak, bardzo przeżyłem sesję, na
której tuż po śmierci papieża Jana Pawła
II, rada przyjmowała dokument o naszym
świętym, nie mogłem z siebie wydobyć
głosu, a wzruszenie dławiło mnie tak,
że nie byłem w stanie przeczytać treści.
Bardzo ważne były też wszystkie sesje
budżetowe i absolutoryjne, które mają
swój odrębny tryb i sposób procedowania.
Były istotne i zawsze okupione emocjami,
ale na pewno nie pozostawiły we mnie
takiego śladu jak wspomniana sesja.
A.S.: Kończąc swoją ostatnią kadencję Przewodniczącego Rady Miasta
z pewnością dokonałeś, tak dla siebie,

swego rodzaju bilansu dokonań. Co
mógłbyś zaliczyć do najważniejszych
dokonań samorządu w tych minionych
czterech kadencjach?
L.J.: Lista najważniejszych z ważnych
osiągnięć jest długa i mogę z satysfakcją
powiedzieć, że nie zmarnowałem tych
16 lat. Do najważniejszych osiągnięć
w pracy samorządowej (oczywiście za
wolą rady i przy ogromnym wkładzie
Burmistrza i urzędu) można z pewnością
zaliczyć: gazyfikację gminy; budowę pełnowymiarowej hali sportowej i budynku
dydaktycznego gimnazjum; wykonanie
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Płoty, Leśniów Wielki,
Sudoł; uporządkowanie gospodarki
ściekowej w aglomeracji Czerwieńsk
z rozbudową oczyszczalni ścieków, budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nietkowie, Nietkowicach,
Czerwieńsku; rozpoczęcie budowy sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Leśniowie Wielkim; remont świetlic
wiejskich i wiejskich domów kultury na
wsiach; budowę zaplecza sportowego na
stadionach w Gminie (Leśniów Wielki,
Czerwieńsk, Nietków, Płoty); budowę
nowych nawierzchni ulic i dróg lokalnych w Gminie- ok. 15 km; rewitalizację
zabytkowego parku w Laskach; stworzenie dostępu do szerokopasmowego
Internetu w Gminie, adaptację budynku
na potrzeby porani rehabilitacyjnej
w Czerwieńsku, przystąpienie w ramach
profilaktyki zdrowotnej do bezpłatnych
szczepień dziewcząt przeciwko rakowi
szyjki macicy; remont kapitalny przychodni zdrowia w Czerwieńsku; budowę
kaplicy na cmentarzach komunalnych
w Czerwieńsku, Nietkowicach, Nietkowie; otwarcie miejskiego żłobka, budowę
ścieżki rowerowej z Płot do Nietkowa,
a także Czerwieńskiego Centrum Rehabilitacji. To tylko te najważniejsze
z przedsięwzięć samorządu. Oprócz tych

działań widocznych gołym okiem, przez
te lata wykonać trzeba było również setki
innych, mniej spektakularnych zadań, ale
niezwykle ważnych dla rozwoju gminy.
O jednym jednak jestem przekonany, że
od momentu ustanowienia prawdziwie
odrodzonego samorządu dokonaliśmy
wspólnie cywilizacyjnego skoku.

mgr inż. Leszek Jędras - 62 lata, żonaty,
szczęśliwy ojciec dwójki dzieci (córka i syn) i najszczęśliwszy dziadek (3 wnuków). Przez okres
pracy w samorządzie dzieci ukończyły studia, syn
się ożenił, przyszły na świat wnuki. Absolwent
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
w stopniu podporucznika skierowany w 1982 roku
do pracy w jednostce wojskowej w Czerwieńsku.
Do roku 1998 roku przeszedł wszystkie stopnie
dowodzenia od dowódcy obsługi technicznej do
szefa logistyki - zastępcy dowódcy pułku. Od 1998
roku na emeryturze.

A.S.: Ale nie sądzę, żeby był to czas
wyłącznie usłany sukcesami. Co z perspektywy lat uznałbyś za porażkę w tej
samorządowej robocie?
L.J.: Jak w każdym działaniu (ten się
nie myli, kto nic nie robi) bywały błędy
w podejmowanych aktach prawnych,
jednak wychwytują je organy do tego upoważnione, tj. Wojewoda Lubuski i Regionalna Izba Obrachunkowa. Wtedy taki akt
prawny uchylany jest w całości lub części
i rada musi reagować, usuwając zaistniałe
błędy w drodze kolejnej uchwały.
Patrząc w kategorii porażki, ze smutkiem muszę przyznać, że żałuję, iż nie
udało się przez ostatnie dwie kadencje
wyegzekwować od Starostwa Powiatu
Zielonogórskiego żadnych wkładów na
remont dróg powiatowych w gminie.
Z dość licznej grupy dróg wciąż najpilniejsze do remontu są: ulica Graniczna
w Czerwieńsku, droga Płoty-Sudoł-Leśniów Wielki, Nietków-Laski, Leśniów
Wielki- Leśniów Mały, Płoty-Zagórze,
Sycowice- Podła Góra, ulica Sadowa
w Płotach. Myślę, że w tej kadencji samorządu coś drgnie w tym zakresie. Mamy
w końcu swoich przedstawicieli w Radzie
Powiatu. Drugim problemem jest także
niechęć Zarządu Dróg Wojewódzkich,
przy aprobacie Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji
w Gorzowie Wielkopolskim, do wykonania przejścia dla pieszych z parkingu
do przychodni lekarskiej w Nietkowie.
Dotychczasowe tłumaczenia, wizje lokalne decydentów są nie do przyjęcia.

Stanowisko ZDW pokazuje, jak odległe
jest bezpieczeństwo setek ludzi, którzy
muszą codziennie pokonywać drogę
wojewódzką, aby dotrzeć do przychodni.
Podobnie ma się sprawa z sygnalizacją
świetlną na ul. Zielonogórskiej (w okolicy
Biedronki). Tutaj problem wałkowany jest
od kilku lat. To miejsce jest niezwykle
niebezpieczne dla pieszych. Na nic zdają
się nawet uliczne protesty mieszkańców
i dzieciaków z pobliskiej szkoły. Zarząd
Dróg Wojewódzkich i Policja nie widzą
problemu. Czy potrzebne jest kolejne
nieszczęście, aby decydentom zza biurek
otworzyć oczy?
A.S.: Nie kończmy jednak naszej rozmowy w takim minorowym tonie. Z czego
tak osobiście jesteś najbardziej dumny?
L.J.: Pewnie to, że zostawiam Radę
i samorząd w ogóle w dobrych rękach
nowo wybranych radnych. Będę trzymał
kciuki za powodzenie ich inicjatyw. Cennym dla mnie osobiście, jest przyznany
przez uczniów Szkoły Podstawowej
w Czerwieńsku tytuł „Szeryfa Praw
Dziecka UNICEFU”. Zawsze oświata
i wychowanie były dla mnie priorytetem
i cieszę się, że doceniły to dzieciaki.
Dziękuję im za to. Pozwól, że na koniec
jeszcze chciałbym serdecznie podzięko-

Uwaga mieszkańcy
W związku z tym, że nie wszyscy
właściciele nieruchomości wywiązują się
ze swoich zobowiązań dotyczących uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz w związku z wprowadzeniem nowej frakcji selektywnego zbierania odpadów – odpadów ulegających
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia

2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów) właściciel odpadów komunalnych (Gmina) dokonuje bardzo szczegółowej analizy, związanej z odpłatnością za
odebrane od mieszkańców odpady.
Informujemy, że będą prowadzone
dalsze kontrole, związane z prawidłowością zbierania i segregowania odpadów
komunalnych przez mieszkańców Gminy

wać przede wszystkim moim wyborcom
- mieszkańcom Czerwieńska za to, że
obdarzając mnie zaufaniem oddawali
głosy na moją osobę, co pozwoliło mi 16
lat pracować dla nich. Dziękuję Radnym
wszystkich kadencji, z którymi pracowałem. Wybierając mnie przewodniczącym,
dali mi możliwość kierowania radą. Każda rada tworzyła wspaniały zespół ludzi
oddanych swoim okręgom i gminie. Bez
ich zaangażowania i decyzji nie osiągnęlibyśmy tak wiele dla gminy.
Szczególnie serdecznie dziękuję
Burmistrzowi - Piotrowi Iwanusowi za
wspólne 16 lat zrozumienia jednego celu
i uporczywe dążenie do jego realizacji
- dobra i rozwoju gminy. Dziękuję pracownikom samorządowym. Codziennie
ich praca, to nic innego jak żmudne wykonywanie decyzji rady. Szczególnie też
dziękuję całemu zespołowi redakcyjnemu
„U NAS”. To dzięki Wam -„zapaleńcy”,
nasze społeczeństwo na bieżąco otrzymuje informacje z życia gminy. Niech
Wam następne lata upływają na owocnej
i satysfakcjonującej Was pracy.
Dziękuję.
A.S.: I ja w imieniu Redakcji bardzo dziękuję zarówno za rozmowę, jak
i wspieranie nas przez te wszystkie lata
i wiarę, że „U nas” ma sens.

Czerwieńsk i weryfikacja ich zgodności
ze złożonymi deklaracjami.
Ponadto informujemy, że Ministerstwo
Środowiska przygotowało nowelizację
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tym projektem
mieszkańcy, którzy nie segregują odpadów
zapłacą czterokrotnie więcej niż osoby
prowadzące selektywną zbiórkę odpadów.
W związku z powyższym będziemy
Państwa informować na bieżąco o postępie prac prowadzonych w związku
z wprowadzeniem od stycznia 2019 roku
odpłatności za odpady komunalne.
nr 316 • 11.2018
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100 lat Niepodległej
Uroczystości towarzyszące 100. rocznicy niepodległej Ojczyzny podzielono
na kilka etapów. W pierwszym etapie
uczniowie klas drugich liceum wzięli
udział w Lekcji Obywatelskiej prowadzonej przez aktorów Teatru Lubuskiego
z Zielonej Góry. Lekcja patriotyzmu
poświęcona była roli i miejscu współczesnego, młodego Polaka w społeczeństwie.
Drugi etap obchodów związany był
z dwoma wydarzeniami. 8 listopada
2018 r. w Muzeum Wojskowym w Drzonowie kadeci liceum przeprowadzili grę
terenową pod nazwą „Wolna i Niepodległa” dla uczniów Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum z Czerwieńska oraz Szkoły
Podstawowej z Leśniowa Wielkiego.

budowanie wzajemnego zaufania. Każdy
uczestnik gry otrzymał pamiątkowy certyfikat potwierdzający udział w uroczystych
obchodach 100. rocznicy odzyskania
niepodległości. Po zmaganiach wszyscy
wzięli udział w pikniku. A wszystko
dzięki współpracy Liceum z Dyrektorem
Muzeum Wojskowego w Drzonowie.
Zgodnie z tradycją liceum w czasie
uroczystości Narodowego Święta Niepodległości uczniowie klas pierwszych
składali ślubowanie na sztandar szkoły
w obecności rodziców, nauczycieli i starszych koleżanek i kolegów. Tak ważne
wydarzenie uświetniły eksponaty muzealne stanowiące odpowiednią do tego
wydarzenia scenerię.

sku oraz uczniowie liceum, gimnazjum
i szkoły podstawowej. Wprowadzeniem
do debaty była krótka prezentacja dotycząca historii naszego kraju.
Uczniowie w czasie dyskusji przedstawili różne oblicza współczesnego
patriotyzmu. Zastanawiali się nad tym,
czy patriotyzm „zarezerwowany” jest
tylko dla tych, którzy oddali życie
w walce o swój kraj. Wynikiem zaciętej
dyskusji okazała się interesująca konkluzja: w czasach pokoju możliwe jest
bycie patriotą, bez konieczności walki.
Każdego, kto jest dobrym człowiekiem,
kochającym swój kraj i dbającym o swoją małą i dużą Ojczyzną można określić
mianem patrioty.
Istotnym elementem uczczenia odzyskania niepodległości był „Marsz Stulecia”, podczas którego ulicami Czerwieńska przemaszerowała społeczność miasta.
Wspólnie maszerowali „Samorządowcy”,
przedszkolaki, młodzież ze szkoły podstawowej, gimnazjum oraz licealiści, a także
przedstawiciele organizacji działających
na terenie gminy. Marsz wyruszył z rejonu Hali Sportowej „Lubuszanka”, by
dotrzeć do kościoła, gdzie nastąpiło połączenie z kompanią honorową wystawioną

Wydarzenie to odbywa się cyklicznie
pod patronatem Pana Burmistrza Piotra
Iwanusa oraz proboszcza Marka
Kidonia, którzy zawsze chętnie wspierają
takie inicjatywy młodzieży. Gra terenowa
to wspaniała okazja do nauki historii poprzez zabawę. Uczestnicy gry podzieleni
zostali na zespoły, które miały do wykonania zadania związane z historią naszej
niepodległości oraz wiedzą ogólną. Nie
bez znaczenia było również to, że młodzież z różnych szkół miała możliwość
wspólnego spędzenia czasu i rozmowy
na temat zbliżającego się święta. Poprzez
grę kształtowano umiejętności społeczne,
takie jak współdziałanie w grupie, branie
odpowiedzialności za siebie i innych, czy

Główne uroczystości Narodowego
Święta Niepodległości w ramach obchodów 100-lecia wolnej Polski miały
miejsce 9 listopada 2018 r. Przy współpracy środowisk Czerwieńska, w tym
w szczególności Burmistrza Czerwieńska Piotra Iwanusa, Dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego Marka Olczyka,
Dyrektora Gimnazjum Przemysława
Góralczyka odbyła się debata o patriotyzmie pt. „Oblicza współczesnego
patriotyzmu”, w której wzięli udział zaproszeni goście: Burmistrz Czerwieńska,
Radni Rady Miejskiej w Czerwieńsku,
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
w Czerwieńsku, Dyrekcja i pracownicy
Miejsko-Gminnej Biblioteki w Czerwień-

przez pododdziały 4 Zielonogórskiego
Pułku Przeciwlotniczego z Czerwieńska.
„Naród i wojsko to jedno i nie
może być żadnych między nimi rozgraniczeń” – tak pisał Stefan Grot-Rowecki, dlatego dalsze obchody
naszego wspólnego święta nie mogły
obejść się bez udziału żołnierzy. Dowódca kompanii honorowej poprowadził marsz na czerwieński Rynek,
gdzie przy Pomniku Pamięci odbył
się Apel Pamięci prowadzony zgodnie
z Ceremoniałem Wojskowym. Okolicznościowe przemówienie wygłosił
Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus.
Apel zakończył się salwą honorową
i złożeniem wieńców pod pomnikiem

Był rok 1918, był Józef Piłsudski, byli Polacy i tak rodziła się wolna Polska.
Wszystkie rocznicowe wydarzenia upamiętniające walkę Polaków o wolność
i niepodległość to wspaniała okazja do społecznej debaty i rozmów o historii,
Polakach, przyszłości młodego pokolenia. Burmistrz Czerwieńska, Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” oraz Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Czerwieńsku byli inicjatorami i współorganizatorami obchodów Narodowego
Święta Niepodległości.
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ku czci wszystkich, którzy oddali swoje
życie za wolną i niepodległą Polskę.
Wspaniałym akcentem kończącym
uroczystości przy Pomniku Pamięci było
wspólne śpiewanie hymnu państwowego
o symbolicznej godzinie 11:11. W ten sposób społeczność Czerwieńska wypełniała
swoją patriotyczną powinność, biorąc

udział w wydarzeniach realizowanych
w ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Podziękowania dla wszystkich, którzy
poświęcili swój czas i umiejętności ku
chwale wolnej i niepodległej Ojczyzny,
złożył Burmistrz Czerwieńska Piotr
Iwanus.

„Bóg – Honor – Nauka – Ojczyzna”
stanowiące motto ze sztandaru Liceum
Ogólnokształcącego im. gen. Stefana
Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku –
Centrum Edukacji Mundurowej niech
prowadzi Polaków przez kolejne stulecie
Wolnej i Niepodległej Polski.
(KK)

„Kocham Cię Polsko”
Z ogromnym rozmachem i entuzjazmem nasi uczniowie realizowali projekt dofinansowany w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Wolność, Godność,
Niepodległość”. Cel projektu to wzmocnienie poczucia wspólnoty narodowej dzieci
i młodzieży w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję, pielęgnowanie oraz
poszanowanie postaw i wartości patriotycznych.
„Kocham Cię Polsko” tak zatytułowany
był patriotyczny kalendarz tygodniowych
obchodów tego święta. Dumni jesteśmy,
że nasza szkoła znalazła się w gronie 257
szkół w kraju i 14 w województwie lubuskim, które otrzymały dofinansowanie do
swoich działań związanych z organizacją
wydarzeń upamiętniających odzyskanie
przez Polskę niepodległości. Tydzień dla
Niepodległej był bardzo bogaty – odbywały się naszej szkole debaty uczniowskie
dotyczące postaw patriotycznych, konkursy plastyczne i fotograficzne dotyczące polskich pejzaży i zakątków „małej ojczyzny”
gra terenowa oraz quiz wiedzy historycznej,
biegi dla Niepodległej, Festiwal Piosenki
Polskiej oraz ekspozycje i wystawy pamiątek historycznych. Uczniowie gotowali tez

staropolskie potrawy – były więc i degustacje i prezentacja staropolskiej kuchni a przy
tym walka o „złota chochlę”. Uczniowie
uruchomili olbrzymie pokłady energii,
kreatywności oraz talentów we wszystkich
występach i pokazach. Zwieńczeniem tych
różnorodnych działań był piękny „Koncert
poetycko- muzyczny z okazji 100 rocznicy
odzyskania niepodległości” dla mieszkańców Nietkowa i Lasek oraz całej polskiej
społeczności z teatralnym i tanecznowokalnym wyrazem. Młodzież popisała
się przepięknym wykonaniem poloneza,
młodsi uczniowie z iskrą zatańczyli krakowiaka. Oprawa muzyczna i wykonanie
pieśni były równie przejmujące. Całość
w niepodległościowej aranżacji wypełniła naszą salę gimnastyczną, oklaskom

i pochwałom nie było końca. Wzruszenie
widzów było dla nas największym podziękowaniem.
„Tydzień dla Niepodległej” to był
ogromny wysiłek i zaangażowanie wielu
uczniów, nauczycieli i rodziców. W nagrodę, ci najbardziej zaangażowani uczniowie
pojadą jeszcze na wycieczkę do Warszawy – oczywiście patriotycznym szlakiem
stolicy. Ogromne podziękowania kieruję
dla wszystkich nauczycieli, którzy z tak
olbrzymim zaangażowaniem włączyli się
w nadanie tym uroczystościom pięknej
oprawy i wysokiej rangi. Myślę, że długo
będziemy wspominać te wspaniałe dni oraz
wyjątkowy i wzruszający koncert „100
lecia niepodległości”.
Beata Kłos-Wygas
Dyrektor szkoły w Nietkowie
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Znowu śmieci
19 października przedszkolaki wyruszyły posprzątać świat. Świat, czyli najbliższe
otoczenie, które jest im znane i bliskie.
Miło byłoby, gdyby było czyste i zadbane.
Niestety, po raz kolejny okazało się, że

nasze środowisko jest pełne śmieci. Ludzie
beztrosko pozbywają się różnego rodzaju
opakowań (prym wiodą opakowania szklane) i niepotrzebnych przedmiotów. Można
je znaleźć dosłownie wszędzie. Z obserwacji wynika, że śmiecą właśnie dorośli. Ci,
którzy powinni dawać przykład, bo przecież rozumieją, wiedzą, są świadomi. Figa
z makiem. Istnieją regulacje prawne, które
takie zachowania piętnują. Chciałoby się
jednak, aby górę wzięła zwyczajna ludzka
przyzwoitość i poczucie odpowiedzialności
za ten piękny przecież świat.
Jesiennie
I kolejna pora roku zwiastująca spokój
i odpoczynek, przynajmniej w przyrodzie.

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

Jesteśmy polakami.

Żyjemy w pięknym kraju nad wisłą.
„Wisło szara, nie zamieniłbym cię na dumną Tamizę ani zawrotną Niagarę, ani
tajemniczą Zambezi, ani magiczny Ganges. Tamte może stokroć piękniejsze,
mówiłyby do mnie językiem, którego nie rozumiem.
Ale kocham Wisłę warszawską i oderwany od Warszawy odczuwam żrącą tęsknotę.
Warszawa jest moja i ja jestem jej. Powiem więcej: jestem nią.”
					
Janusz Korczak
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Niezmiernie barwna, szeleszcząca, pełna
doznań wszelakich. Podczas imprezy
związanej z powitaniem jesieni, przedszkolaki oczekiwały na to, co im jesień
przyniesie. A przyniosła, przyniosła –
dorodne dynie, orzechy, plony z działek,
owoce z krzewów – dary wszelakie,
co cieszą oko. Nie zabrakło wspólnych
zabaw, tańców i konkursów. Z całą pewnością można stwierdzić: przedszkolaki
lubią jesień! Zachęcamy do wspólnych
spacerów - tyle się przecież dzieje dookoła - tyle dźwięków, kolorów i łatwo
dostrzegalnych zmian.
Koncert
Już wkrótce wielkie święto wszystkich Polaków. Na budynkach pojawią
się flagi. W telewizji, radiu usłyszymy
pieśni narodowe, pojawią się ciekawe
wywiady, niektórzy podzielą się wspomnieniami albo zaprezentują swoją
wiedzę. Nasze przedszkolaki również
nie próżnowały. Włożyły wiele wysiłku w przygotowanie koncertu z okazji
Święta Niepodległości. I wybrzmiały
w naszym kościele utwory, których melodię i słowa każdy Polak nosi w sercu.
Utwory, które wywołują gęsią skórkę
i wzruszenie. Dziękujemy przedszkolakom i wszystkim zaangażowanym w organizację i przygotowanie koncertu.

Rok 2018 w sposób szczególny akcentował obchody jednego z najdonioślejszych wydarzeń, jakim jest STULECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI. W tym czasie
staraliśmy się godnie przygotować do
tego święta. Poznawaliśmy naszą ojczyznę na różne sposoby – słuchaliśmy
polskiej muzyki, poznawaliśmy nasze
tańce narodowe, przypominaliśmy sobie
wielkich Polaków, wspominaliśmy zrywy narodowe i bohaterów tych zrywów,
szukaliśmy polskości w naszej Małej
Ojczyźnie. Niewątpliwie odebraliśmy
wspaniałą lekcję patriotyzmu i mieliśmy
niepowtarzalną okazję do spojrzenia na
wolną Polskę dokładnie wiek po tym,
gdy marszałek Józef Piłsudski wkroczył
wśród wiwatów do Warszawy.
Już we wrześniu okazją do refleksji
nad tożsamością narodową było spotkanie
z „Przedwiośniem” Stefana Żeromskiego w ramach Narodowego Czytania odbywającego się, co roku pod patronatem
pary prezydenckiej. Kolejne spotkanie
naszych uczniów z dziełem wielkiego
Polaka - Juliusza Słowackiego, miało
miejsce podczas spektaklu teatralnego pt.
„Balladyna”.

Wielką ucztą dla widzów i słuchaczy
oraz wycieczką w przeszłość Ojczyzny
okazał się też niezwykły koncert symfoniczny zorganizowany w Filharmonii
Zielonogórskiej z okazji 100-lecia ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI, na który zaproszone zostały
klasy IV i VI. Uczniowie klas VII i VIII
mieli okazję do spotkania z niekwestionowanymi patriotami, których sylwetki
poznali z wielkiego ekranu podczas emisji
filmu „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”. Po projekcji odezwało się uczucie
dumy i łatwiej było zdefiniować słowo
patriotyzm oraz zrozumieć, jak ważna
dla człowieka jest wolna Ojczyzna. To
właśnie o taką Polskę walczyli uczestnicy
Powstania Warszawskiego, o których
pamiętaliśmy i których uhonorowaliśmy
biorąc udział w akcji BohaterOn. Wyrazem tego było wysłanie kilkudziesięciu
pocztówek z podziękowaniami dla Powstańców.
Tegoroczne obchody Dnia Patrona
poświęciliśmy korczakowskiej idei
puszczania latawców. Tym razem były
one szczególne, bo przesycone elementami narodowymi. Nie mogło zabraknąć

o drodze Polski i Polaków do niepodległości. Gawędę urozmaicały prezentacje
i zdjęcia oraz mało znane ciekawostki
z życia Józefa Piłsudskiego. Uczniowie
zachęcani pytaniami chętnie włączyli
się do rozmowy, dzielili się własną
wiedzą i dopytywali o szczegóły. Już
następnego dnia klasy młodsze odbyły
muzyczną podróż po ścieżkach naszego
kraju. Zaprezentowane podczas koncertu filharmoników tańce narodowe oraz
popularne pieśni patriotyczne poruszały
do głębi. Uczniowie chętnie śpiewali
znane im utwory i bez trudu wyrecytowali znany wszystkim wiersz - „Kto ty
jesteś – Polak mały”.
W ramach przygotowań do obchodów Święta Niepodległości zaprosiliśmy społeczność szkolną do własnych
poszukiwań. Uczniowie klas starszych
mieli okazję przygotować swoją wizję
ojczyzny w przygotowanej prezentacji
multimedialnej pt. „A to Polska właśnie”. Dzieci młodsze wraz z rodzicami poszukiwali wątków historycznych
i patriotycznych przygotowując materiał do konkursu fotograficznego pn.
„Nasza Mała Ojczyzna”. Zachętą do

się go pokazuje i kto uczy nas postaw
patriotycznych. Mimo początkowej
tremy nasi mali reporterzy wspaniale
zaprezentowali to, czego dowiedzieli
się o Polsce i patriotyzmie.
Każdego dnia na korytarzach szkolnych pojawiały się elementy dekoracji,
które przybliżały nas do głównych
obchodów, tak ważnego dla wszystkich Polaków święta. Kulminacją,
wszystkich podejmowanych przez nas
działań był 9 listopada br. W całości
poświęciliśmy go Polsce Niepodległej.
Był to niezwykle uroczysty i zarazem
podniosły dzień. Nie mogło zabraknąć
odświętnego wyglądu szkoły, strojów
galowych z narodowymi kokardami,
które sami wykonaliśmy. I wydaje się,
że spisaliśmy się na szóstkę. W skupieniu wysłuchaliśmy montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez
naszych kolegów. Z radością włączaliśmy się do wspólnego śpiewania pieśni
patriotycznych. Wreszcie, piętnaście
minut po godz. 10 – uformowaliśmy,
całą szkołą, biało-czerwony pochód
i wyruszyliśmy na spotkanie z naszymi
kolegami z Liceum Ogólnokształcącego

bieli czerwieni, białego orła, czerwonych
maków. Każda klasa przygotowała
też szczególne przesłania, które miały
wznieść się w przestworza – były to życzenia dla Polski oraz marzenia małych
Polaków. Wierzymy, że tak szczerze
wygłoszone życzenia i marzenia spełnią
się, a my, jako młode pokolenie możemy się do tego przyczynić. Symboli
narodowych nie mogło zabraknąć na
pierwszym szkolnym święcie pierwszaków, które z dumą odtańczyły niełatwy
układ poloneza.
22 września br. klasy drugie miały
okazję gościć pracownika Instytutu
Pamięci Narodowej pana Krzysztofa Mazura oraz badacza dziejów
Czerwieńska pana Daniela Koteluka.
Przygotowali oni piękną lekcję historii

rozważań był także konkurs literacki
„Jest taki kraj nad Wisłą…”. Klasa II
b przez 8 tygodni realizowała projekt
POZNAM SWÓJ KRAJ, który ukazał
uczniom ich ojczyznę na różnych
płaszczyznach. Na jednych z zajęć
dzieci przygotowały pracę plastyczną
na konkurs ogłoszony przez Urząd
Marszałkowski Województwa Lubuskiego - „Mój jeden dzień na polskiej
wsi”. Przedstawiciele klasy II c i V d
10 listopada br. uczestniczyli w audycji emitowanej na antenie Radia
ZACHÓD. Przygotowując się do niej
oglądali liczne prezentacje, przeglądali
materiały, wykonywali prace plastyczne. Przeprowadzili także sondę szkolną, w której zapytali uczniów i nauczycieli o to, czym jest patriotyzm, jak

i Gimnazjum, by wspólnie przejść ulicami Czerwieńska w naszym Marszu
dla Niepodległej. Pod Pomnikiem Pamięci, o symbolicznej godzinie 11.11,
W obecności władz samorządowych,
pocztów sztandarowych i kompanii
honorowej, odśpiewaliśmy wszystkie
zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.
Tego dnia, wielu z nas uświadomiło
sobie, jaki to wielki dar – mieszkać w wolnym i niepodległym Kraju. Trzymając
w rękach biało-czerwone flagi z dumą
i radością świętowaliśmy to najważniejsze dla wszystkich Polaków wydarzenie. Cieszymy się, że mogliśmy w nim
uczestniczyć i że „jest takie miejsce, jest
taki kraj …”.
Beata Kaszewska
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Inauguracja Roku Kulturalnego 2018/2019
Inauguracja Roku Kulturalnego, to wyjątkowe wydarzenie, które inauguruje kolejny
rok w kulturze. Święto osób związanych z instytucjami kulturalnymi w naszej gminie
odbyło się 12 października w Sali widowiskowej Domu Kultury w Czerwieńsku.
Zgromadzeni goście mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną, na którą
składały się imprezy organizowane przez
MGOK w mijającym roku kulturalnym.
Dokonano podsumowania roku i zapoznano
uczestników gali z planami na najbliższy
rok, a także kolejne lata. Na scenie zaprezentowała się Roksana Czerniec, uczestniczka tegorocznej edycji The Voice of
Poland w TVP2, a także młodzi tancerze ze
szkoły tańca Mega Dance, jako zapowiedź
nowej sekcji w naszym ośrodku kultury –
rock`n`rolla akrobatycznego. Inauguracja
nowego roku kulturalnego była tradycyjnie
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okazją, by podziękować i uhonorować
twórców, animatorów, osoby związane z instytucjami kulturalnymi, inspirujące i organizujące wydarzenia kulturalne w mieście.
Podziękowania skierowano do firm i osób,
które wspierają działalność kulturalną
w naszej gminie. Wyrazy uznania skierowano instruktorów i opiekunów placówek
wiejskich, zaangażowanym w organizację
imprez kulturalnych organizowanych przez
MGOK, często kosztem czasu wolnego,
weekendów, urlopu.
Tradycyjnie już, podczas inauguracji
roku kulturalnego, wręczana jest statuetka

„Przyjaciel kultury”. Ten honorowy tytuł
przyznawany jest osobom, instytucjom bądź
organizacjom szczególnie wspierającym
działania na rzecz kultury czerwieńskiej.
W roku bieżącym przyznano go Panu Leszkowi Jędrasowi, który zakończył swą publiczna działalność, a który przez wszystkie
swe kadencje na stanowisku Przewodniczącego Rady Miejskiej wielokrotnie wykazywał się troską o stan czerwieńskiej kultury.
Na zakończenie wieczoru, zaproszono
widzów do wysłuchania niezwykłego koncertu w wykonaniu Idy Tamary Zagórskiej,
sopranistki z najrzadziej spotykanym głosem
– sopran lirko, charakteryzującym się rozle-

głą skalą, osiągającym brzmienie zarówno
liryczne, jak i dramatyczne. Publiczność
podziwiała najsłynniejsze arie operowe –
Verdiego, Pucciniego, Moniuszki, Dworzaka, Czajkowskiego jak i utwory filmowe,
musicalowe, oratoryjne i operetkowe.
Ekipa MGOK serdecznie dziękuje za
wspólnie spędzony rok i zaprasza do korzystania z naszej oferty i współtworzenia
wydarzeń artystycznych w nowym sezonie!
Jolanta Matuszkiewicz
dyrektor MGOK w Czerwieńsku

100 godzin dla Niepodległej
Wspólny Projekt WDK i Biblioteki Publicznej w Nietkowie podhasłem „100 GODZIN
DLA NIEPODLEGŁEJ zakończony.
Ta piękna lekcja historii rozpoczęła się
17. września wykonaniem Symboli Narodowych i Gminnych. Prace z różnorodnych materiałów oraz wystawę wykonały
dzieci: Sandra Smuśkiewicz, Gabrysia
Drzewiecka, Kinga Smuśkiewicz, Amelia Dudek, Wiktoria Rudnicka, Wiktoria
Tararuj, Marika Pawłowska, Sara Follert, Oliwia Huzar i Aleksandra Przybyska. Dziękujemy im za estetyczne i bardzo
pracochłonne wykonanie: godła, herbu
i flagi Czerwieńska. Do tej pory zwiedzający wystawę, dziwią się, że Czerwieńsk
ma swoją flagę. Niektórzy dowiedzieli się
o tym dopiero z wystawy prac.
To bardzo miłe i budujące, że nietkowskim dzieciom nie brakuje pomysłowości,
chęci by przyjść po szkole i poświęcić swój
wolny czas na realizację projektu.
Nikt piękniej nie opisze trudu w odzyskanie Niepodległości niż poeci.
Dnia 25.10.2018 nasza lekcja historii
odbyła się pod hasłem „KTO TY JESTEŚ?” spotkanie z poezją odbyło się
w formie kawiarenki przy kawie i cieście.
Przed wejściem na spotkanie z poezją p.
Janina Piwońska i p. Jadwiga Wysocka
w strojach ludowych przypięły wszystkim
uczestnikom kotyliony patriotyczne.
Konferansjerem był 12 letni Aleksander
Pietryka (rośnie w Nietkowie talent –

gratulacje Olku).Oprawę muzyczną dał
zespół „Nietkowianki” pod hasłem „Nietkowianki Dla Ukochanego Nietkowa”.
Pieśni, poezja patriotyczna recytowana
przez: p. Tomasza Pileckiego, p. Halinę
Bryndzę, p. Annę Wolską, p. Marzenę
Majorczyk, p. Annę Przymus-Frątczak,
p. Renatę Orzechowską, p. Katarzynę
Drzewiecką, p. Elżbietę Śliwińską,
Gabrysię i Patrycję Drzewiecką i Aleksandra i Maksymiliana Pietrykę brzmi
w uszach jeszcze po tak długim czasie.
Dziękujemy Wam za niezapomniane
przeżycia. Raduje się serce, że tyle talentów i ludzi dobrej woli jednoczy się by
uczcić jubileusz Ojczyzny.
Nadszedł 06.11.2018. Tym razem lekcja
historii odbyła się przy ognisku (sztuczne) pod hasłem „NA PATRIOTYCZNĄ
NUTĘ”. Rolę prowadzącego spotkanie przejął p. Piotr Paderewski i zespół „Malinki”.

Przy dźwiękach gitary, dookoła ogniska,
głośno, radośnie i ze wzruszeniem. Ta lekcja
w nietkowskiej scenerii i formie połączyła
w jedną rodzinę zespoły: Malinki, Rezonans,
CantiLenę, Sześciopak, Rapsodię, zaproszonych gości i mieszkańców Nietkowa. Wiele
wzruszeń dostarczyła nam obecność p. Hanny Petryszyn i jej córki Doroty. Panie te 40
lat temu wyjechały do Ameryki. Zaszczyciły
nas swoją obecnością, by śpiewać razem
z nami „PIEŚŃ O NIETKOWIE” - solo
wykonała p. Maria Surdyk, która również
przyjechała, ponieważ jak to ujęła: „Sercem
i duszą jestem w Nietkowie. Dziękuję Wam
drogie Panie”.
Na zakończenie spotkania młodzież
w mundurach z LO w Czerwieńsku wręczyła 100 białoczerwonych goździków
w wszystkim uczestnikom.
Pani Dominiko Sokołowska, p. Jakubie
Matuszewski, p. Kamilu Kasprzycki i p.
Kacprze Skop. Dziękujemy Wam za to, że
młodzież też chciała świętować i być z nami.
Osobne podziękowanie kierujemy do
Sołtys wsi Nietków p. Haliny Kaźmierczak, Dyrektora MGBP w Czerwieńsku
- p. Bożeny Tietz, p. Krzysztofa Smorąga, którzy sponsorowali nasz projekt.
Życzymy radości z jubileuszu Naszej
Ojczyzny. Dziękujemy wszystkim za
pomoc, obecność, za niezapomniane przeżycia w trakcie trwania naszego projektu
„100 GODZIN DLA NIEPODLEGŁEJ”
Izabela Frątczak
Agnieszka Zgoda –Moskaluk
Fotorelacja z projektu na stronie
Wiejskiego Domu Kultury w Nietkowie
na facebooku i nietkow.pl
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Usunęli nagrobek bohatera
Jak donosi portal LIMANOWA.IN, na terenie limanowskiego cmentarza zdemontowany został nagrobek ks. Ignacego Zonia – „kapłana niezłomnego”, w czasach II
wojny światowej kapelana III Zgrupowania AK o pseudonimie „Góral”, harcerza,
organizatora tajnego nauczania, współtwórcy antykomunistycznej organizacji
Wolność i Niezawisłość w powiecie limanowskim, pierwszego proboszcza parafii
w Czerwieńsku oraz Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Czerwieńsk.
Z niedowierzaniem przyjąłem informację, o likwidacji nagrobka ks. Ignacego
Zonia, który spoczywał na cmentarzu
parafialnym w Limanowej. Jak udało
mi się ustalić, został on bezpowrotnie
zniszczony w dniu 21 września 2018 r.
- prawdopodobnie, dlatego, że upłynął
już czas, na jaki zostało opłacone miejsce
pochówku księdza.
Jednak z informacji podanych przez
portal LIMANOWA IN. wynika, że miejsce,
w którym znajduje się grób, było opłacone
przez społeczność parafii w Szczecinie,
a następnie zostało wykupione na kolejne
lata przez osobę z rodziny kapłana. Dlaczego zatem doszło do likwidacji grobu!?
Właścicielem cmentarza jest Parafia
Matki Bożej Bolesnej w Limanowej i to
ona wyraziła zgodę na sprzedaż miejsca innej
osobie. Nie poinformowano o tym fakcie
opinii publicznej, choć pamięć o ks. Zoniu
wciąż była kultywowana w społeczności
lokalnej – chociażby przy okazji obchodów
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbyły się 1 marca 2015 r. w bazylice limanowskiej. Wówczas, po mszy

świętej, zapalono nawet znicze na grobie
ks. Ignacego Zonia i innych Żołnierzy Wyklętych spoczywających na limanowskim
cmentarzu. Jego biografię prezentowano
także na Portalu Ziemia Limanowska, a 13
maja 2015 r. w Zespole Szkół nr 1 w Starej
Wsi, w której urodził się ks. Ignacy Zoń,
miała miejsce uroczysta akademia upamiętniająca Jego życie i męczeństwo. W akademii tej wzięli udział min.: Wójt Gminy
Limanowa Władysław Pazdan, Zastępca
Burmistrza Miasta Limanowa Wacław Zoń,
radni Powiatu Limanowskiego i Gminy Limanowa - co jest kolejnym dowodem na to,
że postać księdza nie była nikomu nieznana.
O likwidacji nagrobka powiadomiono
m.in. Instytut Pamięci Narodowej. Początkowo próbowano nawet uzyskać zgodę na
ekshumację ciała ks. Zonia, by mogło ono
spocząć w innym miejscu, a dokładnie w obszarze kwatery wojennej limanowskiego
cmentarza. Procedury okazały się jednak
nie do pokonania w tak krótkim czasie, na
jaki – w odpowiedzi na prośbę lokalnych
historyków – osoba, która wykupiła miejsce
zgodziła się wstrzymać prace.

Ostatecznie w miejscu dotychczasowego grobu kapłana powstaje nowy nagrobek,
na którym będzie się znajdowała informacja
o miejscu spoczynku ks. Ignacego Zonia
wraz z datami jego narodzin i śmierci. Nad
jego trumną wylana zostanie betonowa płyta, by kiedyś można było złożyć w grobie
kolejne szczątki.
Z wciąż nieoficjalnych informacji wynika, że w porozumieniu z nowym właścicielem miejsca na cmentarzu, krakowski IPN
zamierza zamontować na gotowej już płycie
nagrobka tablicę z najważniejszymi informacjami o dokonaniach ks. Ignacego Zonia.
Nie tylko ja, ale wielu mieszkańców Limanowej oburzonych jest faktem, że przez
kilkadziesiąt lat komunizmu miejsca
spoczynku ks. Ignacego Zonia nikt nie
niepokoił – pomimo jego partyzanckiej
i antykomunistycznej przeszłości. Na
likwidację grobu pozwolono teraz – w roku
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Jacek Gębicki

Rekolekcje biblijne
Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha,
niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc,
że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade
mną!" Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał:
"Synu Dawida, ulituj się nade mną!" Jezus przystanął i rzekł: "Zawołajcie go!"
I przywołali niewidomego, mówiąc mu: "Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię". On
zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do
niego: "Co chcesz, abym ci uczynił?" Powiedział Mu niewidomy: "Rabbuni, żebym
przejrzał". Jezus mu rzekł: "Idź, twoja wiara cię uzdrowiła". Natychmiast przejrzał
i szedł za Nim drogą.
„Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade
mną!”. Ileż to razy, będąc w kryzysie,
człowiek wierzący wypowiada podobne
słowa. Zawsze wtedy, kiedy zawodzą nasze
wysiłki pozostaje nam jedyna pewna pomoc.
Pomoc Boga. Tak też zrobił niewidomy
żebrak siedzący przy drodze do Jerycha.
Długo siedział. I czekał. I mógł tak czekać
całe swoje życie, przyzwyczajony do swojej sytuacji. Smutnej, ale znanej. Na swoje
szczęście, we właściwym momencie potrafił
dostrzec Boga. I nie tylko Go dostrzec, ale
przede wszystkim, z głęboką wiarą, pomi-
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mo pretensji i wzburzenia tłumu idącego
z Jezusem, zwrócić się do Niego o pomoc.
Ileż to razy, gdy przytłoczą nas ciężary
zbyt wielkie, aby je unieść samodzielnie,
wołamy o pomoc. Ale, jakże często, jeśli
ktoś nas ucisza – dajemy się uciszyć. Jak
bardzo potrzebna nam jest głęboka wiara
Bartymeusza. Kiedy Jezus zawołał go do
siebie, on zrzucił z siebie wszystko co
miał, zostawił całe swoje dotychczasowe
życie i pełen zaufania poszedł do niego.
Pan Jezus nie od razu go uzdrowił. Zadał
mu, wydaje się, bezsensowne pytanie: „Co

chcesz abym ci uczynił?” Czy to pytanie
nie miało sensu? Wprost przeciwnie, miało
i w każdym przypadku ma, bardzo głęboki
sens. Bóg chce, abyśmy przede wszystkim
uświadomili sobie swój grzech, problem,
który nas zniewala. Dopiero wtedy nasze
uzdrowienie jest pełne. I będziemy mogli,
wzorem Bartymeusza, przejrzeć i iść drogą,
po której kroczy Bóg.
Czy mógłbym, czytając w/w fragment
Ewangelii, sam dojść do takich wniosków?
Czy mógłbym zadać sobie pytanie – gdzie
i kim jestem w tej scenie? Bartymeuszem
leżącym przy drodze. Może Bartymeuszem,
który po swoim uzdrowieniu w zachwycie
wpatrzony w Boga idzie z nim? A może
kimś z tłumu, który ucisza wołającego o pomoc, tylko dlatego, że jest inny, obcy? Może

kimś z tłumu, który, na skutek natchnienia
Ducha Świętego, zaprasza potrzebującego

do Jezusa ukazując mu Dobrą Nowinę? Ja
wiem, że bez czytania Pisma Świętego nic

Wędkarze dla WOŚP

Znów czerwieńscy (choć nie tylko) wędkarze postanowili jako pierwsi rozpocząć
zbiórkę funduszy na zbliżający się jak zwykle w styczniu kolejny finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu w sprawę trojga
pasjonatów wędkarstwa, ale także entuzjastów akcji Jurka Owsiaka – Grześka
i Marty Wieczorków oraz Andrzeja Gagatka 28 października zjechała do Czerwieńska
spora grupa wędkarzy z całej Polski.
Nad brzegami czerwieńskiego zbiornika
retencyjnego rozłożyli swoje stanowiska
wędkarze i rozpoczęły się kolejne zawody
wędkarskie, jak wiele podobnych w sezonie.
Te zawody jednakże różniły się od innych
swoim przesłaniem i głównym – obok
oczywiście dreszczyka emocji, jaki towarzyszy wędkarzom zwykle, gdy zarzucają
przynęty – celem tego spotkania. Głównym
powodem tak licznego spotkania wędkarzy
było wsparcie 27 Finału WOŚP-u. Jak poinformował nas Grzesiek Wieczorek – ojciec

Kol.
Janowi Majkutowi
z powodu śmierci
SIOSTRY MIESZYSŁAWY
wyrazy współczucia
składa
Zespół „Malinki i rodzynki”
z Nietkowa

chrzestny tej imprezy – zarówno wpisowe
uczestników, jak i wpływy z licytacji licznych fantów, przygotowanych przez sponsorów w całości trafiły do puszki WOŚP-u.
Po przeliczeniu wpływów okazało się, że po
raz kolejny padł rekord. Wędkarze zebrali
bowiem aż 17. 461,84 zł, pobijając zeszłoroczną zbiórkę o ponad 4 tys. złotych.
Tę wypełnioną po brzegi puszkę walorami Narodowego Banku Polskiego uroczyście przekazali na ręce szefa czerwieńskiego
sztabu WOŚP – Dominika Brzezińskiego.

bym nie zrozumiał. Wiem też, że jeszcze
więcej mogę zrozumieć dzięki rozważaniom
podejmowanym w ramach Kręgu Biblijnego, na spotkania którego serdecznie zapraszam. A Rekolekcje Biblijne organizowane
przez Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl
i prowadzone przez ks. dra Łukasza Łaszkiewicza są ucztą duchową, na której możemy czerpać pełnymi garściami z bogactwa
Słowa. Następne będą za rok. Czujmy się
wszyscy zaproszeni. Pan Jezus przechodzi
koło nas – czy Go zauważymy? I zawołamy:
Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!
Waldemar Napora
W ten sposób jeszcze nie zaczęła grać Wielka Orkiestra, a już nasi wędkarze wykonali
wspaniałą uwerturę do tego najpiękniejszego z koncertów – koncertu ludzkich serc.
Grzegorz prosił nas, abyśmy w imieniu
organizatorów serdecznie podziękowali tym
wszystkim, którzy pomogli zorganizować tę
wspaniała imprezę. Czynimy to z największa ochotą.
Bardzo dziękujemy strażakom z OSP
w Czerwieńsku za wypożyczenie namiotu oraz
nagłośnienia, MGOK-owi za wypożyczenie
ławek i stołów, POMAK-owi za toaletę, Lubomirowi Rotko za udostępnienie namiotu.
Ponieważ imprezę zaszczycił swoją
obecnością również dziennikarz największego w Polsce czasopisma dla wędkarzy
(„Wiadomości wędkarskie”) mamy nadzieję, że impreza nad czerwieńskim akwenem
zostanie rozpropagowana w środowisku i za
rok przybędzie na zawody jeszcze większa
liczba uczestników. Zapraszamy już dziś!
Andrzej Sibilski

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość, to nieśmiertelność”…...
				
Emily Dickinson
Droga Lucynko, głęboko zasmuciło nas odejście Twojej Mamy,
jesteście obie w naszych myślach i sercach.
Naszej Koleżance Lucynie Majorczyk wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci Mamy
składają
Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku
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P R Z E T A R G
Burmistrz Czerwieńska działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Oznaczenie nieruchomości
KW

Nr działki

1
2
ZG1E/00053633/8 - 6/6
dla gruntu
ZG1E/00075747/0
-dla lokalu

ZG1E/00044947/6
- dla gruntu

650/1

ZG11E/00098612/2
120
- dla gruntu

Powierz-chnia
w ha
3
0,0415 ha

0,0294 ha

Położenie
nieruchomości
4
Obręb
miejscowości
Nietków Boryń 4/5

Obręb miasto
Czerwieńsk
ul. Zielonogórska 35A/8

0,0839 ha Obręb miasto

1.Termin do złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
nabyciu nieruchomości na podstawie art.34
ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami - 6 tygodni od dnia
wywieszenia wykazu - dot. działki oznaczonej numerem 120 położonej w obrębie
miasta Czerwieńsk i art. 34 ust. 1 pkt 3
wyżej cytowanej ustawy - 21 dni od dnia

Czerwieńsk

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

5
6
Sprzedaż na własność w drodze bezprzetargowej lokal miesz- Cena lokalu –
kalny Boryń 4/5 dla najemcy o powierzchni użytkowej 50,30 36.000,00 zł.
m2 , udział w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu - 18/100, z powyższym lokalem związany jest
udział 125/1000 w części nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym usytuowanego na działce nr 6/1
Sprzedaż na własność w drodze bezprzetargowej ,lokal mieszkalny nr
8 położony w budynku przy ul. Zielonogórskiej 35A dla najemcy o powierzchni użytkowej 31,80 m2 i pomieszczenie przynależne – piwnica
o powierzchni 3,0 m2, oraz udział w częściach wspólnych budynku i
prawie własności gruntu - 30/1000.
Działka niezabudowana . Sprzedaż na własność w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej oznaczonej numerem działki 84. Działka oznaczona numerem 120 obciążona będzie służebnością gruntową polegającą na
swobodnym dojściu i dojeździe do działki oznaczonej numerem 121/7

wywieszenia wykazu dla dwóch lokali
mieszkalnych. Wykaz wywiesza się na
okres 21 dni tj. od dnia 13 listopada
2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku ul. Rynek 25, a ponadto
wykaz zostanie opublikowany na stronie
internetowej Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku i w Biuletynie Informacji
Publicznej, oraz wywieszony na tablicy

Wieści z Lubuszanki
Bieg przełajowy Ronin Race, ostatnia w tym roku plenerowa impreza, został rozegrany 27 października. Trudną
trasę jako pierwszy pokonał Krzysztof
Blacha przed Patrykiem Sołtysem,
Marcinem Dziubem i Pawłem Forgelem. Wśród pań najlepsza okazała
się Agnieszka Woch przed Bożeną
Borkowską.
Najbliższe plany, już pod dachem, to
Mikołajkowy Turniej Tańca dla dzieci – 8
grudnia oraz kolejna edycja piłkarskiego
Turnieju Gwiazdkowego – planowanego
na 15 grudnia.
A co słychać u miłośników biegania?
Na trasie Zielonogórskiej Ćwiartki (10,5
km) 6 października pobiegły Sylwia Skorupska i Angelina Szkudlarek.
Tego też dnia odbył się VII Novita
Półmaraton Zielonogórski. Na ponad
21 km trasie rywalizowali Mirosław Tworek, Sławomir Kasperski,
Krzysztof Filar, Jakub Godlewski, Sebastian Plonkowski, Rafał
Szubert, Aleksandra Plonkowska
i Agnieszka Woch.
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Cena nieruchomości

Z kolei na 9 km trasie Łężyckich
Wertepów 20 października pobiegła Katarzyna Boczkowska-Pidek i Agnieszka
Woch.
D.Grześkowiak

Cena lokalu –
51.000,00 zł.

cena netto nieruchomości
- 25.000,00 zł.

ogłoszeń w miejscowości w której nieruchomość jest położona.
2. 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

Składamy serdeczne
podziękowania Wszystkim,
którzy tak licznie przybyli,
aby uczestniczyć w ostatniej
drodze śp. Teodora Grussy.
Rodzina

Sukces Andrzeja Sieczkowskiego
W dniach 12-13.10.2018 r w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyły się
Mistrzostwa Polski służb mundurowych w kickboxingu.
Walki rozgrywano w trzech formułach
K-1 Kick light oraz Point fighting.
Do zawodów, gdzie patronem była
federacja DSF kickboxing Challange,
zgłosiło się 179 zawodników z 82 formacji mundurowych z całego kraju.
Wśród zawodników był również
mieszkaniec naszego grodu Andrzej
Sieczkowski - żołnierz 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego, który
startował w formule KL i PF.
Andrzej Sieczkowski zdobył dwa
srebrne medale. Gratulujemy sukcesu!

Sport szkolny…
Po raz kolejny odbyły się Powiatowe
Sztafetowe Biegi Przełajowe. 27 września
tego roku organizatorem tej imprezy była
Szkoła Podstawowa w Babimoście.
W biegu brało udział dziesięciu zawodników, z czego każdy do przebiegnięcia
miał po 800 m, zarówno chłopcy jak
i dziewczynki. W sztafetach wzięło udział
po osiem drużyn. Drużyna chłopców reprezentująca naszą Szkołę Podstawową
w Czerwieńsku zajęła w zawodach III
miejsce, z kolei dziewczęta uplasowały
się na V pozycji.
Medal brązowy wywalczyli dla nas:
Michał Rutkowski, Michał Radkiewicz, Aleksander Radkiewicz, Kajetan
Plonkowski, Szymon Dudek, Damian
Fabisiak, Witold Pepera, Patryk Koło-

dziejczyk i Fabian Rasiak.
Uczennicami, które uplasowały się
na V miejscu były: Kinga Stec, Agata
Stanisławiszyn, Hanna Sawka, Wiktoria
Lewandowska, Zofia Tyrakowska, Maja
Przymuszała, Lidia Węclewicz oraz Julia
Marciniak.
Kilkoro uczniów, którzy reprezentowali
naszą Szkołę podczas powiatowych zawodów w Babimoście jest objętych programem
„Lekkoatletyka dla każdego”.
Wszystkim młodym sportowcom życzymy powodzenia i dalszych sukcesów
sportowych!
Dorota Siemaszko
Eliminacje powiatowe turnieju piłkarskiego „Z podwórka na stadion Tymbarku” odbyły się 5 listopada w Zielonej
Gorze. Nasza Szkoła rywalizowała ze
Szkołami Podstawowymi z Trzebiechowa,

Zagrać w unihokeja
W sobotę 13 października, jako nowo powstała drużyna, pojechaliśmy za granice
naszego województwa do Opalenicy, gdzie startowaliśmy w I lidze unihokeja,
zwanej Opalenicką Ligą Unihokeja. Występujemy tam pod nazwą KS Lokomotiv
Czerwieńsk.
Na tę rundę zaplanowano nam dwa
spotkania. Pierwsze w nowych barwach
rozpoczęliśmy z Krokodyle Floorball
Poznań. Mecz całkowicie został przez nas
zdominowany. Przeciwnik nie był wstanie
nam w jakikolwiek sposób zagrozić. Cały
czas graliśmy ze spokojem. To my rozgrywaliśmy piłkę i to my przeważaliśmy
w każdym aspekcie gry. Byliśmy szybsi,
lepiej kontrolowaliśmy piłkę, nasze podania
były dokładniejsze, tak samo strzały w kierunku bramki często kończyły się golem.
Ostateczny wynik to 9 do 2 dla Lokomotivu
Czerwieńsk.
Bramki zdobyli: Adam Fliegner i Bartłomiej Fliegner po 3 oraz Maciej Statucki,
Marcin Fischbach i Konrad Roślik po1.
Drugi mecz czekał nas z obrońcą tytułu
z poprzedniego sezonu. Byli to Vikings
Nowy Tomyśl. Od samego początku staraliśmy się przejąć inicjatywę. Niestety
przeciwnicy potrafili nas dobrze skontrować
i wyszli na prowadzenie 2 do 0. Następnie

dostaliśmy niefortunną karę 5 minut za brutalną grę. Choć w mojej ocenie w ogóle nie
powinno być kary. Nasz zawodnik, Michał
Osadziński (swoją drogą najmłodszy w naszej ekipie, 16 lat), bronił dojścia do bramki
mocnym zastawieniem się ciałem. Niemniej
jednak decyzja sędziów już zapadła. W 5
minut mieliśmy bronić się w czwórkę na boisku. Mocno nas wymęczyła ta kara lecz ku
zdziwieniu kibiców po jej zakończeniu na
tablicy widniał wynik 2 do 1. Tak, udało sie
nam strzelić bramkę w takiej sytuacji! Zrobił
to nie kto inny jak Adam Fliegner. Drugą
połowę wychodziliśmy z uśmiechem i determinacją na twarzy. Chcieliśmy odrobić
stratę jednej bramki. Nasza gra wyglądała
lepiej, lecz znów przeciwnik wykorzystał
swój atut a naszą słabość, czyli skontrował
nas strzelając bramkę. Przegrywaliśmy
3 do 1. Nie mieliśmy nic do stracenia, wynik
niekorzystny, a czasu mało. Zmieniliśmy
ustawienie na bardziej ofensywne lecz i to
nie przyniosło skutku. Byliśmy osłabieni

Niwisk, Kijów i Babimostu. Nasi reprezentanci, którzy grali pod nazwą Szkoła
Podstawowa „Piaścik” Czerwieńsk, nie
pozostawili złudzeń innym zespołom, kto
w tym dniu był najlepszy. Zwyciężyliśmy
kolejno z Niwiskami 7:0, Trzebiechowem
5:1, Kijami 7:0 i Babimostem 10:0. W całym turnieju zajęliśmy I miejsce, które
było premiowane awansem do finału wojewódzkiego. Finał rozgrywek odbędzie
się na wiosnę w Gorzowie.
Naszą Szkołę reprezentowali: Maja
Przymuszała, Witold Pepera, Kacper
Palonek, Bartosz Augustyniak, Hubert
Dwornicki, Jakub Pruszyński, Jakub
Stefaniak, Mathias Zych, Kacper
Tomkowicz.
Życzymy powodzenia w dalszych rozrywkach!
Waldemar Dwornicki

5 - minutową karą oraz ciągłym pressingiem. Do końca meczu przeciwnik strzelił
jeszcze trzy bramki. Wynik końcowy to
6 do 1 dla Vikings Nowy Tomyśl.
Po pierwszej rundzie OLU wracamy z 3
punktami i bilansem bramkowym 10 do 8.
Jak na debiut w barwach KS Lokomotiv
Czerwieńsk uważam te zawody za bardzo
udane!
Bartłomiej Fliegner

Na zdjęciu od lewej: - góra: Adam Fliegner,
Patryk Horodeński, Maciej Statucki, Tobiasz
Bartyzel, Bartłomiej Fliegner, Konrad Roślik,
Marcin Chutkowski - dół: Marcin Fischbach,
Miłosz Kossowski, Michał Osadziński
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Zatrzymaj się!
Walka ma sens!
9 listopada 2018 r. w kościele parafialnym w Czerwieńsku odbył się Koncert
Patriotyczny objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Uczciliśmy pieśnią pamięć
bohaterów, którzy budzili Polskę do zmartwychwstania.
W tym roku w sposób szczególny
pamiętamy o odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Nasza Ojczyzna
obchodzi swoje setne, ponowne narodziny. Po 123 latach życia Polaków
pod władzą zaborców pragniemy
celebrować wolność, do której tak
dzielnie dążyli nasi przodkowie, w
imię której wielu oddało życie, której
musieli bronić, bo ponownie chciano
nam ją odebrać.

Świętować można na różne sposoby.
My chcieliśmy zaproponować formę
muzyczną, wykonując dla Państwa zarówno popularne jak i te mniej znane
pieśni patriotyczne. Przede wszystkim
pragnęliśmy poprzez pieśń przekazać
emocje i wzruszenia związane z tymi niezwykle ważnymi wydarzeniami, a także
przedstawić swoją interpretację utworów,
by jak najlepiej przybliżyć historię tego
burzliwego okresu.

W Koncert Patriotyczny zaangażowanych było wiele osób. To wydarzenie było
inicjatywą naszej lokalnej społeczności. Włączył się każdy, kto chciał tak ważnemu dla
historii dniu nadać poprzez muzykę należną
powagę i pamięć. W tym roku w Czerwieńsku koncert odbył się już po raz piąty i objęty
został Patronatem Narodowym Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości.
Mieliśmy szansę nie tylko zadumać się nad
pięknem pieśni patriotycznej, ale także przywołać postawy Polaków, którzy wykazali się
bohaterstwem i poświęceniem dla ziemi, na
której żyjemy dziś wolni.
Chcemy pielęgnować pamięć o tych,
którzy szczególnie zasłużyli się dla naszego narodu, wyrażając wdzięczność za
ich zasługi dla naszego życia w wolnej
Ojczyźnie.
I to się po raz kolejny udało. Dziękujemy za obecność i wzruszenia, którymi
obdarowaliśmy się nawzajem.
Aurelia Patrzykąt
AgnieszkaWłosińska

