w listopadzie
02.11. – odbyła się XLIV sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Podczas jej trwania radni przegłosowali następujące uchwały: w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Czerwieńsk na rok 2018; w sprawie określenia stawek i zasad
poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej; uchwałę
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie Gminy Czerwieńsk oraz wprowadzenia ograniczenia
nocnej sprzedaży napojów alkoholowych; 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; uchwałę zmieniającą uchwałę
w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Czerwieńsku,
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czerwieńsk
oraz nadanie mu statutu; w sprawie regulaminu wynagradzania
nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Czerwieńsk.
Była to ostatnia sesja Rady VII kadencji. Jej Przewodniczący
- Leszek Jędras, podziękował radnym za dobrą współpracę
w minionym okresie oraz podsumował swoją działalność w Radzie Miejskiej w ciągu ostatnich 16 lat. W całej, dotychczasowej
historii odrodzonego samorządu, był najdłużej pełniącym funkcję
Przewodniczącego Rady.
05.11. – PKS Zielona Góra wprowadziło zmiany cen biletów
jednorazowych i miesięcznych dla podróżujących „Zieloną
linią”. Koszt biletu jednorazowego na trasie Czerwieńsk, Płoty
– Zielona Góra to obecnie 4,40 zł; Laski, Nietków, Wysokie –
Zielona Góra - 5,50 zł. Ceny biletów miesięcznych wynoszą:
Czerwieńsk, Płoty – Zielona Góra – 141 zł; Laski, Nietków,
Wysokie – Zielona Góra – 176 zł.
06.11. – w Czerwieńsku odbyło się posiedzenie Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego. W posiedzeniu uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
08.11. – w Szkole Podstawowej im. Zofii i Stanisława Wróblewskich w Nietkowie odbył się Koncert muzyczno-poetycki
z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Koncert był częścią projektu, jaki realizowała szkoła pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. „Wolność, godność,
solidarność” – bardziej znany, jako „Niepodległa”.
09.11. – w Czerwieńsku odbyły się uroczystości z okazji 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ulicami
miasta przeszedł min. „Marsz Stulecia”, a pod Pomnikiem
Pamięci zorganizowano uroczysty capstrzyk, podczas którego
odśpiewano 4 zwrotki Mazurka Dąbrowskiego, wysłuchano
okolicznościowego przemówienia Burmistrza Piotra Iwanusa
i oddano salwę honorową. Wieczorem, w kościele parafialnym
w Czerwieńsku, odbył się Koncert Patriotyczny objęty Patronatem Narodowym Prezydenta RP.
12.11. – Sejm RP ustanowił ten dzień dodatkowym dniem
wolnym od pracy.
13.11. – w czerwieńskim ratuszu podpisano umowy na świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego na
rok 2019. Tak jak w poprzednich latach, będzie je świadczył
PKS Zielona Góra.

2

nr 317 • 12.2018

U NAS

16.11. – w Czerwieńsku odbyło się posiedzenie Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego. W posiedzeniu uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
19.11. – odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki POMAK.
19.11. – w Czerwieńsku dowódca 4. Zielonogórskiego Pułku
Przeciwlotniczego płk dr Mirosław Szwed wręczył żołnierzom
akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz medale
Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Odznaki Honorowe Wojsk
Lądowych i pamiątkowe odznaki 4. ZPPLOT.
21.11. – odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Była to sesja inauguracyjna Rady VIII kadencji. Nowo wybrani
radni złożyli ślubowanie, a następnie przystąpili do ustalenia
porządku obrad. Sesję otworzył i prowadził do momentu wyboru
przewodniczącego Rady Miejskiej, radny senior - Jerzy Jarowicz. Radni jednogłośnie wybrali przewodniczącego, którym
został Krzysztof Smorąg oraz wiceprzewodniczącego, którym
został Henryk Góralczyk. Rada uroczyście przyjęła ślubowanie od Piotra Iwanusa, który tym samym rozpoczął swoją V
kadencję na stanowisku Burmistrza Czerwieńska.
23.11. – podczas uroczystej zbiórki 4. Zielonogórskiego Pułku
Przeciwlotniczego w Czerwieńsku miało miejsce pożegnanie
żołnierzy III turnusu służby przygotowawczej. Uroczystą
zbiórkę zakończyła defilada pododdziałów.
23.11. – w Czerwieńsku odbyło się posiedzenie Zarządu Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego. W posiedzeniu
uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
23.11. – w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku Burmistrz
Piotr Iwanus uroczyście przekazał, czterem jednostkom OSP
z terenu Gminy Czerwieńsk, sprzęt ratownictwa technicznego
i medycznego zakupiony ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu
Sprawiedliwości. W uroczystości wzięli udział: Dyrektor Związku OSP RP Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, Komendant Miejski PSP w Zielonej Górze mł. bryg. Piotr Jankowiecki,
Zastępca Komendanta Miejskiego bryg. Maksymilian Koperski
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku Krzysztof
Smorąg i Komendant Gminny OSP dh Jerzy Kuczak. Wartość
całego zadania to 90 640,00 zł (dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości – 89 733,60 zł; wkład własny Gminy – 906,40 zł).
24.11. – w sali tradycji 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku miało miejsce uroczyste złożenie
przysięgi wojskowej przez żołnierzy rezerwy.
28.11. – odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie składu osobowego Stałych Komisji Rady Miejskiej w Czerwieńsku;
w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Czerwieńsku; w sprawie składu osobowego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwieńsku; w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Czerwieńska; w sprawie
zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na 2018 rok.
29.11. – w Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie odbył się
spektakl pt. „Nad dachami Paryża”. Organizatorami spektaklu
byli młodzi ludzie z grupy projektowej, „Co nam w duszy gra”
programu „Równać szanse 2017”.
Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU
Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
Jacek Gębicki, Alina Juncewicz, Dariusz Grześkowiak (foto).
Adres: UGiM, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk,
tel./fax 68 327 80 91, e-mail: unas.redakcja@wp.pl
skład i druk: Fabryka Reklamy Sandmedia tel. 68 45 35 700
Materiały do składu przyjęto 12.12.2018 r., do druku przekazano 13.12.2018 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Dzień dobry Panie
Burmistrzu. Spotykamy się już po pierwszej sesji nowej Rady Miejskiej. Zarówno
nowi radni, jak i Pan złożyliście stosowne
ślubowania i odtąd bierzecie odpowiedzialność za kierowanie gminą przez
kolejną kadencję. Tak więc na początku
naszej rozmowy proszę od nas wszystkich
przyjąć nie tylko gratulacje z tego powodu,
ale również życzenia skutecznego i przynoszącego pożytek mieszkańcom gminy
zarządzania sprawami samorządu. Czy te
wybory, w których większość kandydatów
na radnych weszła w skład nowej rady
zanim jeszcze otwarto lokale wyborcze,
a i Pan sam nie musiał się mierzyć
z choćby jednym kontrkandydatem na
stanowisko burmistrza, pozbawione były
tych szczególnych emocji wyborczych?
Piotr Iwanus: Przede wszystkim
dziękuję za gratulacje i życzenia, które
podobnie zresztą jak i członkowie nowej
rady przyjmuję jako nasze zobowiązanie
ze świadomością odpowiedzialności,
jaka na nas ciążyć będzie przez następne
pięć lat kadencji. A przechodząc do Pana
pytania o emocje związane z wyborami.
Rzeczywiście w wielu okręgach wyborczych wystawieni głównie przez Komitet
Wyborczy Wyborców Na rzecz Gminy
i Miasta Czerwieńsk kandydaci nie mieli
przeciwników, z którymi mogliby się
w ramach kampanii wyborczej ścierać
na argumenty, ale to nie znaczy, że do
swoich zamierzeń i planów działania
w nowej radzie nie przekonywali wyborców w swoich okręgach wyborczych.
Poza tym wydaje mi się, że prezentowany
przez nich program zyskał akceptację
mieszkańców. Wszyscy kandydaci,
którzy wystartowali w wyborach są
w swoich środowiskach doskonale znani,
zarówno z dotychczasowych działań, jak
i zaangażowania w działalność na rzecz
mieszkańców. Wielu z nich również ma
doświadczenie w pracy samorządowej,
zna procedury uchwalania miejscowego
prawa, orientuje się w możliwościach
budżetu oraz sposobach pozyskiwania
środków unijnych na różne inicjatywy tak
gospodarcze, jak i społeczne.
Poza tym dużą grupę radnych stanowią
ludzie młodzi, wykształceni, z otwartymi
umysłami – to według mnie istotna wartość
tej nowej rady. Ten konglomerat doświad-

czenia i młodości z pewnością skutecznie
wykorzysta w pracy Rady Miejskiej
jej nowy przewodniczący - Krzysztof
Smorąg, który będąc już kolejną kadencję
w radzie, świetnie rozumie mechanizmy
funkcjonowania samorządu i zrobi wszystko, by działał on efektywnie.
W swoim pytaniu zasugerował Pan,
że te wybory nie były emocjonujące. Jeśli
chodzi o mnie, to nic bardziej mylnego.
W wyborach uczestniczę już kolejny raz,
ale jeszcze nigdy nie przeżywałem ich tak
bardzo, jak w tym roku. Głównie dlatego,
że nie stawałem do konkurencji na moje
wizje rozwoju gminy z jakimś innym
kontrkandydatem. Nie rywalizowałem na
programy, plany itp. na podstawie których
mieszkańcy mogliby zdecydować, który
z kandydatów bardziej im odpowiada.
Tym razem nie stawałem do wyborów,
ale do czegoś znacznie bardziej stresującego – do swego rodzaju egzaminu. Te
wybory były w istocie plebiscytem nade
mną. Mieszkańcy nie wybierali lepszego
kandydata, tylko oceniali moją dotychczasową pracę. Skreślając na karcie „Tak”
lub „Nie” dokonywali zarówno wyboru,
jak i wystawiali jednoznaczną - zerojedynkową ocenę. Kiedy kończyły się
wybory, poziom adrenaliny podniósł mi
się do granic wytrzymałości.
Na szczęście okazało się, że prawie
70% mieszkańców uznało, że warto mi
zaufać, że dobrze oceniają nie tylko moją
kandydaturę na burmistrza, ale także
kierunek w jakim podąża rozwój naszej
gminy. Przyjąłem to jako zachętę do
mierzenia się z kolejnymi wyzwaniami.
Jestem przekonany, że w tej nowej kadencji wraz z Radą Miejską uda nam się
wiele dobrego zrobić.
A.S.: Nie pozostaje mi nic innego
i jak trzymać kciuki za powodzenie.
A tak na gorąco, już dzisiaj, o jakich
wyzwaniach Pan myśli? Co byłoby takim
znakiem czasu tej kadencji?
P.I.: Doświadczenie nauczyło mnie,
że w pracy samorządowej nie chodzi
o stawianie jakichś spektakularnych,
symbolicznych pomników dokonań. Ale
rzeczywiście, gdy spojrzę w przeszłość to
w pamięci po kolejnych kadencjach pozostawały jakieś znaczące dla mieszkańców
inwestycje. Takim symbolem pierwszych

kadencji odrodzonego samorządu była
na pewno budowa oczyszczalni ścieków,
później cała ta infrastruktura wodno-kanalizacyjna i ogólnodostępna sieć gazowa,
likwidowanie nieekologicznych kotłowni,
następne kadencje to programy związane z budową i modernizacją obiektów
oświatowych, hal sportowych. Kolejne to
powszechny dostęp do internetu szerokopasmowego i realizacja programów ekologicznych – termomodernizacje obiektów,
fotowoltaika, budowa infrastruktury
turystycznej. Tak można by wymieniać te
kolejne cegiełki, jakie przez lata realizując
strategię rozwoju gminy, dokładamy do
budowy tego naszego gminnego domu.
A co będzie takim symbolem tej kadencji?
Na pewno projekty społeczne – żłobek
miejski, dom dziennego pobytu dla seniorów, budowa świetlicy w Sycowicach,
czy Gminne Centrum Rehabilitacji - zrealizowane w całości jako zadanie własne
gminy, bez zewnętrznego wsparcia finansowego. Ważnym zadaniem będzie też zagospodarowanie czerwieńskiego akwenu,
rozbudowa ścieżek rowerowych i modernizacje dróg osiedlowych. To wszystko
zrealizujemy, ale to z czasem uznamy za
coś zwykłego, normalnego i to nie odciśnie znaczącego śladu w naszej pamięci.
Takim śladem, który na trwale wpisałby
się w historię samorządu, byłaby zapewne
wielka inwestycja na miarę uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie, która
zmieniłaby znacząco obraz naszej gminy.
Myślę tu o wybudowaniu mostu przez
Odrę, który wreszcie połączyłby obie
części naszej gminy, a przy okazji przez
Wysokie – Pomorsko stworzył zupełnie
nowy korytarz komunikacyjny między
Zieloną Górą, Sulechowem i dalej całym
pojezierzem lubuskim. To byłaby wielka
szansa dla naszych miejscowości na
prawym brzegu rzeki. Bardzo liczymy
na włączenie jej do rządowego planu
budowy mostów, który zapowiadał premier Morawiecki. Wraz z Zieloną Górą
i Sulechowem już zadeklarowaliśmy
nasz udział finansowy w realizacji tego
przedsięwzięcia, bo wszystkim trzem
samorządom bardzo zależy na tej inwestycji. Zrobimy co w naszej mocy, aby to
marzenie się urzeczywistniło.
A.S.: Dziękuję za spotkanie i przy okazji
również w imieniu redakcji życzę zarówno
władzom samorządowym, jak i wszystkim
naszym Czytelnikom błogosławionych
Świąt Bożego Narodzenia i oczywiście
spełnienia Pana planów na rozpoczętą właśnie kadencję, a szczególnie tego marzenia
o moście, który połączy nie tylko brzegi
Odry. Szczęśliwego Nowego Roku!
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Warsztaty Świąteczne
Boże Narodzenie tuż tuż. Jak co
roku, tuż przed świętami, miłośnicy
rękodzieła spotkali się na warsztatach
artystycznych organizowanych przez
MGOK w Czerwieńsku, Sudole, Wysokim, Płotach, Będowie i Nietkowicach.
Podczas warsztatów, które prowadziła

instruktorka plastyki, Gosia Kluj, powstały piękne, pełne symboliki wieńce
adwentowe, które ozdobią mieszkania
uczestników, wprowadzając tym samym
cudowną, świąteczną atmosferę.
Dyrekcja oraz pracownicy MGOK
życzą wszystkim mieszkańcom gminy

Mikołajki w Zagórzu
W dniu 02.12.2018 jak co roku do
Zagórza zawitał Mikołaj w towarzystwie
śnieżynki, która zapewniła dzieciom masę
rozrywki. Był ciepły i słodki poczęstunek,
oraz wspólna integracja przy ognisku

piekąc kiełbaski. Dziękujemy sponsorom firmie TOPPOINT S.P. zo.o., INEX,
GRZEGORZ BOWEJ, oraz wszystkim
zaangażowanym w przygotowaniu tej imprezy – Sołtys Zagórza Jerzy Jarowicz.

Czerwieńsk wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych
szczęśliwych dni w nadchodzącym
roku oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej.

Zdrowych, Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia
oraz
Szczęśliwego Nowego Roku
mieszkańcom
Płotów i Zagórza życzy Radny
i Sołtys Jerzy Jarowicz

Nowe harmonogramy odbioru odpadów
komunalnych na i półrocze 2019 roku
Informujemy, że z nadejściem nowego
roku kalendarzowego zmianie ulegają harmonogramy odbioru (wywozu) odpadów
komunalnych z terenu Gminy Czerwieńsk.
Jednocześnie informujemy, że aby
usprawnić odbiór odpadów i uniknąć
jakichkolwiek opóźnień ze strony firmy
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Tonsmeier Sp. z o.o. zmianie ulegają
terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów.
Jak co roku firma Tonsmeier Sp. z
o.o. będzie dostarczać każdemu indywidualnie nowy harmonogram oraz będą
także dostępne na naszej stronie interne-

towej www.czerwiensk.pl w zakładce:
Gospodarka odpadami / Harmonogramy
wywozu odpadów.
W związku z powyższym prosimy
bardzo dokładnie zapoznać się z ww.
harmonogramami.
MPS

Sprzęt dla OSP
23 listopada 2018 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Burmistrz Piotr Iwanus w obecności
Dyrektor Związku OSP RP Woj. Lubuskiego Pani Elżbiety Polak, Komendanta Miejskiego PSP w Zielonej
Górze mł. bryg. Piotra Jankowieckie-

danta Gminnego dh Jerzego Kuczaka
uroczyście przekazał 4 jednostkom
OSP sprzęt ratownictwa technicznego
i medycznego zakupiony ze środków
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu
Sprawiedliwości.

go, Zastępcy Komendanta Miejskiego
bryg. Maksymiliana Koperskiego
oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej
Pana Krzysztofa Smorąga i Komen-

Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I Priorytetu
IIIB ,,Wsparcie o rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzyw-

„Zakup sprzętu i wyposażenia ratownictwa dla OSP z terenu Gminy Czerwieńsk w ramach realizacji zadań
ze środków - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości”

dzonym przestępstwem i świadkom
oraz realizacja przez jednostki sektora
finansów publicznych o świadków oraz
likwidacją skutków pokrzywdzenia
przestępstwem” i polegało na nabyciu
wyposażenia i urządzeń ratownictwa,
niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu
popełnienia przestępstwa.
W ramach pozyskanych środków jednostki: zakupiono następujący sprzęt dla
poszczególnych jednostek OSP:
1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietkowie:
a) Agregat hydrauliczny P 630 SG;
b) Rozpieracz ramieniowy Sp 555;
c) Nożyce hydrauliczne S 312;
d) Zestaw węży hydraulicznych 10mx2.
2. Ochotniczej Straży Pożarnej Leśniów
Wielki:
a) Torba ratownicza z wyposażeniem
w komplecie deska ortopedyczna Iron
Duck Ultra Vue 16” z pasami i stabilizatorem głowy, szyny Kramera, opatrunki
hydrożelowe Water Jel;
b) Defibrylator Philips Heart Start FRx
zestaw 2 szt. baterii, 3 kpl. elektrod,
klucz pediatryczny, uchwyt ścienny
karetkowy).
3 Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietkowicach:
a) Torba ratownicza z wyposażeniem,
opatrunki hydrożelowe Water Jel)
b) Zestaw szyn typu Kramera 14 szt.
(w torbie)
c) Deska ortopedyczna Iron Duck Ultra
Vue 16” z pasami i stabilizatorem
głowy;
d) Bosak dielektryczny teleskopowy
Leader.
4 Ochotniczej Straż Pożarna w Czerwieńsku:
a) Defibrylator Philips HeartStart FRx zestaw z baterią, elektrodami i zestawem
ratowniczym w skrzynce Peli;
b) Zestaw szyn Kramera 14 szt. w torbie);
c) Deska ortopedyczna Iron Duck Ultra
Vue 16” z pasami i stabilizatorem
głowy.
Koszt całego zadania wyniósł
– 90 640,00 zł.
Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości – 89 733,60 zł.
Wkład własny Gminy – 906,40 zł.
Pozyskany sprzęt przyczyni się do
poprawy efektywności podejmowanych
działań ratowniczych podczas udzielania
pomocy poszkodowanym bezpośrednio
na miejscu zdarzenia.
Marianna Ostrowska
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27 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
Rozpoczęło się na dobre odliczanie dni do wielkiego finału. Już 13 stycznia 2019
roku chyba najbardziej znany w Polsce dżingiel obwieści początek kolejnego
święta przyjaźni, radości i solidarności tych wszystkich, dla których niesienie
pomocy potrzebującym jest nie tylko powinnością sumienia, ale także sposobem
na poznanie siebie i swoich możliwości.
Czerwieński sztab WOŚP (#2839)
ukonstytuował się oficjalnie 30 października i ponownie na jego czele
stanął Dominik Brzezicki. Utworzenie
sztabu nie było jednak początkiem
tegorocznej akcji, ponieważ
dwa dni wcześniej nasi wędkarze pod wodzą Grześka
Wieczorka znów zorganizowali zawody dla pasjonatów
wędkarstwa z całej Polski,
by oprócz fajnej zabawy,
współzawodnictwa na połowy „taaakiej ryby”, zebrać
datki na kolejny 27 finał.
Tak więc jeszcze sztab na
dobre nie zaczął działalności, a już w koncie orkiestry
pojawiło się 17.461,84 zł.
Tegoroczna zbiórka o 4 tys.
złotych pobiła zeszłoroczny
rekord.
W tym roku czerwieński sztab
zjednoczył siły wolontariuszy szkoły
podstawowej, gimnazjum i liceum. Ta
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więc do akcji rusza ekipa 80 wolontariuszy, którzy zamierzają wspólnymi
siłami pobić zeszłoroczny wynik zbiórki. Ponieważ zaczęło się odliczanie
dni do tego święta wolontariusze nie
zasypiają gruszek w popiele.
Już 10 grudnia zebrali się by
wespół w zespół poskładać
nadesłane z drukarni przepiękne, jak zwykle skarbonki orkiestry. Oby wypełniły
się po brzegi!
Ostatnio okazało się, że
czerwieński sztab ma swoją
przedstawicielkę również na
antypodach.
W australijskim Perth powstał bowiem sztab orkiestry, do którego dołączyła
mieszkanka Czerwieńska p.
Małgosia, która odwiedzając
swojego syna postanowiła również dołączyć do drużyny czerwonego serduszka.
Razem z rodakami wystąpiła w nagranym
z okazji powołania sztabu filmiku. Można

obejrzeć go na facebooku czerwieńskiego
sztabu pod linkiem
https://pl-pl.facebook.com/wospperth/
videos/266547967376275
Jakie atrakcje czekają uczestników
27 finału w Czerwieńsku 13 stycznia?
Koncert WOŚP rozpocznie się w samo
południe w Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Czerwieńsku, a w programie m.in.:
13:00 Przedszkolaki
13:20 Formacja taneczna Kraina tańca
HIT
13:30 3 po 3 (dawniej 3+2)
13:50 Formacje taneczna HIT, Dance
Art-taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży, Nastki
14:00 Cantilena
14:20 Klaudia Frątczak
14:30 Formacje taneczne HIT, Dance
Art, Nastki
14:50 Pokaz OSP Czerwieńsk
15:10 Sześciopak
15:30 Kuba „Dzakob” Kaszkur
15:45 SPOKO Family
16:15 Rademenez
16:45 Roksana Czerniec
17:00 Marlena Głosińska
17:25 Niespodzianka
18:15 Paradox (Yamaha Szkoła Muzyczna Zielona Góra)
19:00 Soundgorsi :)
20:00 Światełko do nieba
20:10 Gwiazda wieczoru - Zespół PROMIL
21:00 Zakończenie Finału

Atrakcje w dniu finału w lokalu:
- Malowanie buziek
- Animacje dla dzieci
- Konkurs plastyczny
- Symulator jazdy Seven Komputery
- Google Virtualnej rzeczywistości
- Gry planszowe
- Alko google
- Fotobudka
- Nauka pierwszej pomocy
- Stanowisko Falubazu
- Escaperoom
Atrakcje na zewnątrz:
- Przejazd syrenką
- 4x4 DREAM Team
- Pokaz OSP Czerwieńsk
Jak zwykle najbardziej ekscytującą częścią imprezy
będzie licytacja wspaniałych fantów, przekazanych na tę
okazję. Już dziś wiemy, że będzie można wylicytować np.
koszulkę Legii Warszawa z autografami zawodników, bluzę
Grzegorza Zengoty, kubek, opaskę i zdjęcie z autografem
Patryka Dudka, T-shirt z autografami drużyny Falubazu,
koszulkę z autografami koszykarzy Stelmetu Enea BC
i wiele innych niespodzianek.
Zapowiada się więc wspaniała impreza i wielkie święto,
w którym nie powinno zabraknąć nikogo.
Zapraszamy w imieniu organizatorów i oczywiście
życzymy wspaniałej zabawy.
Andrzej Sibilski
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Perypetie lokalowe biblioteki
w Czerwieńsku w latach 1967-2004
W polityce władz centralnych po- jak to określono, obliczone na tani efekt, czeń obecnie zajmowanych, które i tak
cząwszy od lat 40. XX w. niebagatelną polegające na tym, że „do zagrzybio- nie zostały dostosowane do wymogów
rolę odgrywały zabiegi obliczone na nych i wilgotnych lokali bibliotecznych bibliotecznych. […] Czerwieńsk oprócz
upowszechnienie kultury i oświaty. Nie- gromadzkie rady chciały zakupywać ciasnoty ma jeszcze lokal zagrzybiony
rzadko miały one charakter zmasowanych drogie meble, firanki itp.”. Omówione od strony garaży cała ściana mokra i sykampanii, koncentrujących się wokół starania rządzących w osiedlu, a od 1969 r. pie się tynk, również przy dachu gdzie
ustalonych odgórnie celów ideologicz- mieście Czerwieńsk, również miały zostało pomieszczenie podwyższone
nych. Jedną z takich form przedmiotowe- charakter odgórnie, a zarazem doraźnie widoczne są pęknięcia ściany – lokal
go traktowania kultury w latach 60. XX w. wymuszonych zabiegów, mających na wymaga remontu. Na powierzchni 94 m²
był „renesans” współzawodnictwa pracy celu poprawę warunków lokalowych, tym mieści się wypożyczalnia, czytelnia,
mającego wykazać, że socjalizm jest razem Miejskiej Biblioteki Publicznej, magazyn wypożycz., magazyn czytelwyższą formą organizacji społeczeństwa a następnie w wyniku kolejnej refor- ni, pomieszczenie do przysposobieod krytykowanego zachodniego
nia książek, sanitariaty i dwa
kapitalizmu, obejmujący nie
przedsionki. Wszystkie pomiesztylko biblioteki, ale również
czenia są bardzo małe – szczedecydujące o ich losach prezydia
gólnie wypożyczalnia 33,1 m²
rad narodowych. Zorganizowawg norm powinno to być od 97
no je m.in. w województwie
– 120 m² i czytelnia – 16,6 m²
zielonogórskim na cześć przyz trzema otworami drzwiowymi
padającego w 1967 r. 50-lecia
– wg norm powinno być – 115 –
Wielkiej Socjalistycznej Rewo150 m². W związku z tym bibliolucji Październikowej. W omateka nie może w pełni realizować
wianym przypadku służebna rola
swoich funkcji – szczególnie
kultury wobec idei socjalizmu
w zakresie pracy upowszechnieokazała się zbawienna dla poniowej. Bardzo ograniczona jest
szczególnych książnic, w tym
kontrola księgozbioru z powodu
Patrycja Tietz-Piotrowicz podczas rutynowych czynności praw Czerwieńsku, gdyż głównym cowniczych 21 września 2001 r. w bibliotece w Czerwieńsku
nadmiernego stłoczenia regałów”.
zadaniem tego przedsięwzięcia, przy ul. Zielonogórskiej 64a (zbiory Patrycji Tietz-Piotrowicz) Na ten temat wypowiedziała się
oprócz kontekstu politycznego,
też 20 stycznia 1989 r. przedstabyła „modernizacja placówek biblio- my administracyjnej miejsko-gminnej wicielka Państwowej Inspekcji Pracy
tecznych w drodze remontów, wyposa- instytucji kultury. 12 maja 1978 r. po inż. Jadwiga Dziubek, która stwierdziła
żenie w odpowiedni sprzęt, pozyskanie przeprowadzonej wizytacji placówek w czasie kontroli w interesującym nas
dodatkowych pomieszczeń na czytelnie, bibliotecznych w gminie Czerwieńsk obiekcie następujące uchybienia: „1.
uzupełnienie księgozbiorów”. Na same instruktorzy Wojewódzkiej i Miejskiej Brak badań instalacji elektrycznej na
remonty zielonogórskich instytucji wy- Biblioteki Publicznej (WiMBP) w Zie- skuteczną i zerowania i rezystancji izolonej Górze, tj. Daria Hetmańska, mgr lacji w pomieszczeniach biblioteki. 2.
dano 1 350 317 zł.
Natomiast w odniesieniu do określanej Maria Małek, Bogumiła Namysław Zawilgocenie ścian w pomieszczeniach
w latach 1957-1968 mianem Osiedlowej i mgr Maria Szymanowska, oczekiwali wypożyczalni książek, opracowania księBiblioteki Publicznej w Czerwieńsku, zlo- od Urzędu Miasta i Gminy (UMiG), aby gozbioru i w przedsionku wypożyczalni”.
kalizowanej na parterze po lewej stronie podjęto „starania o uzyskanie większego Natomiast rok wcześniej z kolei inspektor
od głównego wejścia do byłego ratusza lokalu dla BPMiG (Biblioteki Publicznej kontroli państwowej z Delegatury Naj(a zarazem siedziby m.in. Osiedlowej Miasta i Gminy – DK) w Czerwieńsku wyższej Izby Kontroli w Zielonej Górze
Rady Narodowej), wyasygnowano 36 […] z uwagi na powiększający się księ- mgr Teresa Barnaś, oprócz powtórzenia
tys. zł. Dzięki temu jej warunki lokalowe gozbiór, jak i na konieczność prowadzenia przytoczonych już zastrzeżeń, zwróciła
uległy znacznej poprawie, nie mówiąc pracy oświatowej”. Powizytacyjne zale- m.in. uwagę na fakt, że książnica pozbao zwiększeniu metrażu do 82,8 m². cenia zostały zlekceważone.
wiona jest połączenia telefonicznego.
Co gorsza, w 1985 r., mając na uwadze To tłumaczy dlaczego wzmiankowana
Wszystko wskazuje na to, że w wyniku
współzawodnictwa pracy urzędnicy potrzebę wygospodarowania przestrzeni kierowniczka książnicy już w 1986 r.
w Czerwieńsku dopiero w 1967 r., po- dla nowo tworzonego referatu oświaty pokusiła się o następującą refleksję:
dobnie jak np. ich liczni odpowiednicy w ratuszu, przeniesiono ją do pomiesz- „Największym marzeniem – czytelniw województwie opolskim w 1962 r., po czeń po dawnym oddziale przedszkolnym ków, oraz pracowników bibliotek jest,
raz pierwszy poważnie zainteresowali położonym przy ul. Zielonogórskiej 64a, aby w najbliższej pięciolatce powstała
się zależnymi od nich instytucjami kul- na osiedlu oddalonym od centrum miasta. w naszej STOLICY GMINY Biblioteka
tury. Na Opolszczyźnie, oprócz godnych Znamienne, że w opinii jej kierowniczki XX wieku. Jeżdżąc zwiedzać placówki
pochwały inicjatyw w tym zakresie, Wandy Trawińskiej przeprowadzono w innych województwach wstyd mi było
zdarzały się kompromitujące działania, wówczas: „długotrwały remont pomiesz- powiedzieć, że u nas biblioteka gminna
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mieści się w pomieszczeniach garażowych. Zwiedzaliśmy woj. Szczecińskie,
Toruńskie, Opolskie, Krakowskie, tam
nawet w lepszych warunkach pracuje
punkt biblioteczny. Jestem optymistką i mam nadzieję, że zanim pójdę na
emeryturę to przeniosę księgozbiór do
biblioteki moich marzeń”. Niestety nic
się w tej kwestii nie zmieniło w momencie
jej zastąpienia w 1991 r. na pełnionym
stanowisku tyle, że już w charakterze dyrektora książnicy przez p. Bożenę Tietz.
Marzenie to było niewykonalne, bowiem
UMiG w Czerwieńsku, bez względu na
panujący ustrój polityczny w kraju, nie
poczuwał się do odpowiedzialności za tę
instytucję kultury. Dla przykładu można
podać, że: „we wrześniu 1985 r. Wydział
Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził kontrolę w zakresie
działalności kulturalnej na terenie miasta
i gminy w 1984 r. i w półroczu 1985 r.
W toku niniejszej kontroli ustalono między innymi, że: – Urząd Miasta i Gminy
nie podejmował w analizowanym okresie
działań z zakresu nadzoru nad placówkami upowszechniania kultury, podległymi
radzie narodowej”.
Dopiero w nowych realiach społeczno-politycznych w kraju w grudniu 2003 r.
burmistrz Piotr Iwanus w rozmowie
z członkiem redakcji miesięcznika „Czerwieńsk – U Nas” Andrzejem Sibilskim
poinformował, że w budynku dawnej
przychodni zdrowia Polskich Kolei Państwowych przy ul. Bolesława Chrobrego,
oprócz projektowanego w czerwcu następnego roku otwarcia Gminnej Poradni
Rehabilitacyjno-Terapeutycznej, podjęto
jednocześnie starania „[…] o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury na tę część
obiektu, która przeznaczona zostanie
na bibliotekę”. Zabiegi te zakończyły
się sukcesem, ponieważ od czerwca do
sierpnia 2004 r. przeniesiono tę instytucję
do nowej lokalizacji, po czym we wrześniu wspomnianego roku rozpoczęła ona
tam funkcjonowanie trwające do dnia
dzisiejszego.

pomocy pracowników z WiMBP im. C.
Norwida w Zielonej Górze Justyny Hołody oraz Jarosława Głuszka. Wykorzystano jednocześnie poniższe publikacje:
J. Durka, Współzawodnictwo pracy i jego
propaganda w bibliotekach i domach
kultury w okresie Polski Ludowej na
przykładzie regionu częstochowskiego,
[w:] Współzawodnictwo pracy w życiu
gospodarczym, społeczno-politycznym
i propagandzie PRL, red. B. Tracz,
Katowice 2008, s. 144, 153; D. Jarosz,

„Odświętna akcyjność”. Dni Kultury,
Oświaty, Książki i Prasy w polityce władz
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1971-1989, „Z Badań nad Książką
i Księgozbiorami Historycznymi” 2017,
t. 11, s. 318; E. Pochroń, Rok urodzaju. List z Opola, „Życie Literackie”
22.11.1963, nr 47, s. 3; A. Sibilski, Co
słychać panie burmistrzu?, „Czerwieńsk – U Nas” 12.2003, nr 137, s. 4;
B. T., Biblioteka, „Czerwieńsk – U Nas”
10.2004, nr 147, s. 9.

Grunt to rodzina
Na początku października Stanisława i Bronisław Walczakowie z Lasek świętowali
swoje KAMIENNE GODY. Pobrali się 70 lat temu.
Była Msza św. w gronie rodziny,
a potem oczywiście uroczysty obiad i zabawa. A rodzina ta niemała! Małżonkowie
Jubilaci doczekali się siedmiorga dzieci,
22 wnuków i 15 prawnuków.
RODZINA jest najważniejsza – podkreślają.
Pani Stanisława przyszła na świat
w 1932 roku. Pochodzi z Wołynia, córka
Michaliny i Antoniego.
Pan Bronisław również pochodzi
z tamtych stron, z niedalekiego Włodzimierza. Urodzony w 1928 r., syn Rozalii
i Piotra. Po ucieczce z Wołynia, poznali
się w Bortatyczach, niedaleko Zamościa.
Ślub wzięli w Sitańcu, w kościele pod
wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła. Na
weselu było ok. 20 gości, do tańca grała
orkiestra rodziny Kaczyńskich.
Po ślubie zamieszkali w jednym pokoju, ze wspólną kuchnią, razem z Jankiem
– bratem Stasi. Tam urodziło się 4 synów:
Tadeusz, Ryszard, Bogusław i Heniek.
Na Zachód przyjechali w kwietniu
1954 roku, Stanisława z dziećmi pocią-

giem osobowym, Bronisław wraz z dobytkiem pociągiem towarowym. Osiedlili
się w Laskach, gdzie przyszły na świat
kolejne dzieci: Ireneusz, Jolanta i Małgorzata. 70 lat razem, a wciąż z miłością
patrzą sobie w oczy. Są dumą i wzorem
dla innych małżeństw.
Ewa Walczak

Daniel Koteluk
Artykuł powstał na podstawie dokumentacji źródłowej przechowywanej
w zbiorach Archiwum Państwowego
w Zielonej Górze oraz Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Czerwieńsku, jak
również wsparciu i bezcennych relacji
następujących Pań: Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwieńsku Bożeny Tietz, pracującej od
1998 r. w tej placówce kultury Patrycji
Tietz-Piotrowicz i Jolanty Grussy, a także
nr 317 • 12.2018
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Równać szanse w Nietkowie – finał
W listopadzie zakończył się realizowany przez młodzież szkoły podstawowej w Nietkowie Ogólnopolski Konkurs Grantowy projekt „Co nam w duszy gra” Programu
„Równać szanse”. Patronat nad programem „Równać szanse” ma Polska Fundacja
Dzieci i Młodziezy. Projekt realizowany w Nietkowie koordynowała Beata Kłos-Wygas a patronowało Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa.
Półtoraroczne działania grupy młodzieżowej pozostawiły po sobie wspaniały ślad w Nietkowie. Młodzież wyremontowała i urządziła pomieszczenie
w Wiejskim Domu Kultury na swoje
kameralne spotkania, opracowała szlak 10
historycznych tablic ścieżki edukacyjnej
jaka powstała w naszej miejscowości

oraz wystąpiła w finałowym pokazie
swoich umiejętności tanecznych i aktorskich dla środowiska lokalnego. Przez
cały czas trwania projektu młodzi ludzie
gromadzili wiele doświadczeń i nabywali różnych umiejętności i społecznych
kompetencji. Nie tylko praca w grupie
i „zgrana paczka” na wyjazdach i wypa-

„Startuj z FIO – Nowy Początek”
w szkole w Nietkowie
Przyrodniczo-rekreacyjna „Ścieżka
zdrowia” przy szkole podstawowej w Nietkowie wzbogaciła się o nowe elementy
i urządzenia, które uatrakcyjniły zakres
ćwiczeń sprawnościowych jakie mogą być
wykonywane w plenerze. Za pomocą realizacji projektu „Startuj z FIO – nowy początek” realizowanego przez grupę rodziców
przy szkole oraz wsparcie merytoryczne

10

nr 317 • 12.2018

U NAS

Fundacji Rozwoju Holistycznego z siedzibą w Gorzowie, przeprowadzono turniej
sprawnościowy – sztafetę połączoną
z kampanią dotyczącą zdrowych nawyków
żywieniowych. Sportu nigdy dość w naszej
szkole, więc wykorzystujemy wszelkie
okazje, aby pobiegać, poruszać się i być
aktywnym. W listopadzie przy okazji
obchodów „100-lecia odzyskania niepod-

dach rowerowych ale tez otwarcie na środowisko lokalne, przełamywanie barier
i uczenie się od siebie – takie były główne
cele projektu. Oprócz konkretnych zadań
projektowych było sporo integracji, rowerowy rajd do Parku Mużakowskiego, wakacyjny wyjazd kilkudniowy do Darłowa
gdzie spotkaliśmy się z grupą „Równać
szanse” Technikum Morskiego, byliśmy
w Warszawie i Wrocławiu. Z zachwytem odebraliśmy wspaniałe aktorskie
kreacje na scenie w Teatru Muzycznego
w Warszawie i Wrocławskim „Capitol u”.
Byliśmy tez częstym gościem w Teatrze
Lubuskim i na aktorskich warsztatach.
Wszystkie te doświadczenia pomogły
nam stworzyć finałowe taneczno-aktorskie wydarzenie – spektakl „Pod dachami
Paryża” jaki pokazaliśmy naszej szkolnej
młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Był
to popis aktorskich i tanecznych talentów
młodych ludzi. Projekt dobiegł końca
ale zostaną wspomnienia i ślady naszej
projektowej działalności w Nietkowie,
której trudno nie zauważyć. Dziękuję
Stowarzyszeniu Mieszkańców Nietkowa
za udzielona pomoc i wsparcie.
Koordynator projektu
Beata Kłos-Wygas

ległości” przeprowadziliśmy w ramach
projektu również grę terenową z wykorzystaniem elementów sprawnościowych
na ścieżce zdrowia, marszobiegi, wyścigi
i inne aktywizujące zajęcia. Oczywiście
wszystkie aktywności listopadowe były
w barwach narodowych.
Rozbudowa ścieżki zdrowia przy
naszej szkole, to kolejny już etap zadań
na rzecz całego środowiska, szczególnie
dzieci, młodzieży oraz rodzin, które zachęcamy do spędzania wspólnego czasu
i czerpania radości ze wspólnego czasu.
Dyr. Szkoły w Nietkowie
Beata Kłos-Wygas

Uczniowie z Nietkowa

na wyjątkowej wycieczce w Warszawie
Grupa młodzieży z nietkowskiej szkoły wyjechała na 3 dniową wycieczkę do Warszawy
w ramach realizacji zadań  projektu  pod patronatem MEN „Wolność, Godność, Niepodległość” – bardziej znany jako projekt „Niepodległa”. Po tygodniowej realizacji
zadań projektowych, jubileuszowej akademii, gotowaniu, bieganiu, quizach, festiwalach piosenki i zmaganiach terenowych z różnymi przeciwnościami, najbardziej
aktywni uczestnicy projektu zostali wyróżnieni propozycją wycieczki do stolicy.

Trasa wycieczki to ciekawy, utarty
szlak najpiękniejszych miejsc w Warszawie, związanych z historią Polski
w różnych jej dziejach. Poznaliśmy dzieje
nie tylko z okresu 100 lat niepodległości
Polski ale czasy znacznie odleglejsze.
Stolica zauroczyła młodych odkrywców
bogactwem i różnorodnością atrakcji,
historycznych miejsc i pomników oraz
innych ciekawostek. Oprócz zwiedzania
samej Warszawy, królewskich komnat
Zamku Królewskiego, ogrodów Pałacu
w Wilanowie, Parku Łazienkowskiego,
pięknej warszawskiej starówki i innych
urokliwych miejsc, nie zabrakło wizyty
w „Centrum Kopernika” – miejscu aktywnej edukacji i Narodowym Stadionie.
Były też wielkomiejskie zakupy w prestiżowych Złotych Tarasach a podróże
pociągiem, metrem to też była wspaniała
przygoda i doświadczenie jakiego trudno
nabyć w domu.
Po trzech dniach aktywnego zwiedzania i chłonięcia osobliwości stolicy
wróciliśmy zmęczeni ale zachwyceni.
Oby więcej takich projektów, wypadów
i możliwości, które otwierają oczy na
trochę większy świat. Dyrektor szkoły
podstawowej w Nietkowie.
Beata Kłos-Wygas
otrzymają również dzieci. Przedszkole
jest miejscem, w którym wspiera się wychowawczą rolę rodziny. W listopadzie
dużo się działo. Było biało-czerwono,
śpiewnie, podniośle. Przeprowadzono
szereg zajęć o charakterze patriotycznym.
Odbyły się spotkania z ciekawymi ludźmi,
prezentacje, akademie. Czym skorupka
za młodu… - warto mieć to na uwadze.

Narodowo
Listopad był miesiącem szczególnym, nad wyraz biało – czerwonym.
A wszystko to z powodu setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości. Niejednokrotnie podkreślaliśmy,
jak ważne jest kultywowanie tradycji,
Już słychać kolędy,
już pachnie świętami…
Syn Boży się rodzi,
by zamieszkać z nami.
A. Paul

zwyczajów, świąt. Jak ważne jest kształtowanie właściwych postaw i świecenie
własnym przykładem. Pamiętajmy, ze
małe dzieci nabywają doświadczenia
głównie przez obserwacje. Jeżeli my dorośli z szacunkiem będziemy odnosić się
do osób starszych, to nasze dzieci też. Jeżeli będziemy wieszać flagi i akcentować
naszą polskość, to nasze dzieci też. Nie
dopuszczajmy do tego, żeby nasze życie
było byle jakie, bez wartości, bez etosu,
bo taką, niekoniecznie chcianą spuściznę,

Dla chętnych
W naszej placówce uruchomiono zajęcia dodatkowe, zgodne z predyspozycjami,
potrzebami dzieci, rozwijające ich zdolności. Są to zajęcia plastyczne, wokalne,
teatralne i szachowe. Cieszą się one dużym
zainteresowaniem ze strony dzieci. Bardzo
chętnie, z zapałem oddają się zaproponowanym aktywnościom. Efekty podziwiamy podczas różnych imprez i uroczystości,
a prace plastyczne, eksponowane w szatni,
cieszą oko i sprawiają, że nasze przedszkole jest przytulne i wesołe.

Cierpliwości dla innych,
wyrozumiałości dla siebie, radości
ze wspólnego świętowania.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
życzy Dyrektor i pracownicy
Przedszkola w Czerwieńsku
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

Jesienne dni kulturą
i zabawą malowane
Kiedy za oknami jesienna słota, a świat tuli się do snu szukamy sposobów, aby
dobrze wykorzystać ten czas. Jednym z nich okazało się spotkanie z literaturą.
Uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni do IV edycji „Wielkiej Ligi Czytelników”, nad którą patronat honorowy objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Polska Izba Książki.
Konkurs skierowany jest do uczniów
z klas I-VIII oraz ich rodziców. Ma on na
celu zachęcenie młodego pokolenia do
czytania książek oraz skupienia wokół
wspólnego czytania dzieci wraz z rodzicami. Misją wydarzenia jest promowanie
czytelnictwa, jako ciekawej i rozwijającej
formy spędzania czasu wolnego. Celem
konkursu jest również wyłonienie najlepszych czytelników. Fakt, że do pierwszego etapu przystąpiło tak wielu uczniów
sprawił, że już czujemy się wygrani, bo
czyż nie o to chodzi, aby spotkanie z lekturą było alternatywą dla nudy i pozwoliło
polubić czytanie?
Klasy II a i II b we współpracy z Biblioteką Miejską w Czerwieńsku rozpoczęły realizację projektu literackiego
„Uczymy się rozwiązywać problemy
z detektywem Pozytywką”. Przedsięwzięcie zakłada codzienne czytanie fragmentów lektury i wejście w rolę detektywa.
Kolejne rozdziały skłaniają uczniów
do szukania rozwiązań zagadek, które
stają przed bohaterami książki. Wiedza,
pozyskana w drodze doświadczeń i eksperymentów, a także grupowej dedukcji
popartej wiedzą zdobytą z różnych źródeł
na pewno pozostanie w pamięci na długo.
Rodzice uczniów klasy III a czytając
całej klasie swoje ulubione książki, chcą
pokazać, jak niezwykły świat zamknięty jest
między okładkami. Wystarczy je otworzyć,
aby przeżyć przygody, podróże, aby śmiać
się do łez, płakać lub poznawać świat.
Doskonałym sposobem na jesienną
szarugę dla niektórych stają się dźwięki
muzyki. Niezwykłym okazał się udział
klas V w otwartych warsztatach Akademii
Jazzu „Tribute to Andrzej Zaucha”. Swoje
wspomnienia o znanym i cenionym wokaliście jazzowym snuł jego nieco młodszy
kolega Janusz Szrom. Jeśli opowieść nie
przekonała uczniów, to z całą pewnością
uczyniła to muzyka Zauchy, która bez
reszty pochłonęła słuchaczy. Wkraczanie
w świat muzyki poważnej nasi najmłodsi
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uczniowie rozpoczynają poprzez uczestnictwo w koncertach filharmonii. Podczas
ostatniego zaproszono dzieci na muzyczną opowieść „O rogach, muszlach i kapryśnej szlachciance”. Słowo malowane
muzyką, a może muzyka interpretowana
słowem – to wzajemne uzupełnienie najlepiej trafia do młodego odbiorcy.
Przedstawienie teatralne z przymrużeniem oka – to świetna okazja, aby
połączyć przyjemne z pożytecznym.
Podczas spektaklu pt. „Na jednej nodze” uczniowie z klas I-III mieli okazję
nie tylko do dobrej zabawy, ale także
do poznania sposobów radzenia sobie
w trudnych sytuacjach. Klasy starsze
zaprosiliśmy na przedstawienie pt. „Zaplatani w sieci”. Wywołało ono uśmiech
na widowni, ale pokazało też w krzywym
zwierciadle wszechobecne uzależnienie
od multimediów. Mamy nadzieję, że nasi
uczniowie właściwie odczytali przekaz
spektaklu i łatwiej im będzie dokonywać
właściwych wyborów.
Któż z nas nie lubi spotkania z kinem?
To wspaniały sposób na relaks i kulturalne
spędzenie czasu. Bilet do kina prezentem
od Mikołaja? Czemu nie? W tym roku
worek siwego Jegomościa wypełniony był
po brzegi zaproszeniami na różne seanse.
Jedni obejrzeli „Dziadka do orzechów
i cztery królestwa”, inni przeżywali przemianę bohatera filmu pt. „Grinch – świąt
nie będzie”. A może zamiast nudzić się
jesienią samemu stanąć po drugiej stronie
kamery? Jak się okazało to bardzo zajmujące i ciekawe wyzwanie. Nie przestraszyła się go uczennica klasy V c, która wzięła
udział w SZKOLNYM FESTIWALU
FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH
W GIMNAZJUM w ramach projektu "My
Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy".
Ola przygotowała film pt. „Koleje losu
czerwieńskich kolei".
Książka, kino, filharmonia, teatr – są
zawsze „na czasie”, ale jesienią w sposób
szczególny pozwolą zapomnieć o zim-

nym wietrze i szarym niebie. Polecamy –
sprawdziliśmy – polubiliśmy – będziemy
powracać.
Kiedy pada, wieje, a zimno jest dokuczliwe lubimy spotykać się w przyjaznym gronie i wspólnie spędzać radosne
chwile. Któż z nas nie czeka na magiczny
czas andrzejkowych wróżb? Wystarczy
zapalić świece, roztopić wosk i wypowiedzieć tajemne zaklęcie, aby porwała
nas wyobraźnia. Karty, liczby, serduszka,
cienie na ścianie przyprawione tańcami
i pląsami – czyż nie za to kochamy ostatni dzień listopada? I choć było głośno,
a lekcje odbywały się według planu – to
przerwy i popołudnie były nasze. Była
zabawa i wiele się działo…
W REPORTERSKIM SKRÓCIE
• Pamiętaliśmy o rocznicy uchwalenia
KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA – przypomnieliśmy nasze prawa, ale
donośnie powiedzieliśmy też o swoich
obowiązkach. Wybraliśmy Rzecznika
Praw Ucznia, którym ponownie został
Pan Maciej Rutkowski. Włączyliśmy się
w akcję UNICEF „Niebieski dzień” promującej prawa dzieci na całym świecie.
• Przytulaliśmy nasze PLUSZOWE
MISIE powtarzając rymowankę „Czy to
jutro, czy to dziś – wszystkim jest potrzebny
miś”. I nieważne – mały czy też duży – nikt
nie wstydziła się sentymentu do pluszaka.

• Klasa II c w ramach projektu KLIMATYCZNA KLASA prowadzi doświadczenia, które pokażą, co tak naprawdę
„wisi w otaczającym nas powietrzu”
i postara się znaleźć sposoby, na to jak
można „oczyścić atmosferę”.
• Klasy VIII wspólnie ze specjalistami
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Sulechowie, w ramach przygotowań
do egzaminu ósmoklasisty, poznawały
TECHNIKI SKUTECZNEGI UCZENIA
SIĘ I ROZPOZNAWANIA SWOICH
MOCNYCH STRON. Jak się okazało
łatwiej odnaleźć w sobie mankamenty,
niż ujrzeć mocną stronę.

Duszący problem
„Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach,
pożyczamy ją od naszych dzieci”.
(Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry)
Każdego dnia z zainteresowaniem, ale i niepokojem sprawdzamy jakość powietrza.
Jednak większość z nas, dorosłych, chyba do końca nie zdaje sobie sprawę z tego,
jak niebezpieczne jest dla zdrowia oddychanie zanieczyszczonym powietrzem. Jak
niebezpieczne jest to dla naszych dzieci. Problemu wszak nie widać tzw. gołym
okiem. Jednak on jest i staje się coraz bardziej niebezpieczny. Czy już za kilka
lat, aby wyjść na ulicę, będziemy zmuszeni zakładać maski?
Nie tak dawno zakończyła się 24.
SESJA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONEWNCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN
KLIMATU. Najwyższa Izba Kontroli na
szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach przedstawiła najnowszy raport

• Klasy VIII napisały pierwsze egzaminy próbne z języka polskiego, matematyki i języka obcego – nie było łatwo,
ale wierzymy, że TRENING CZYNI MISTRZA i z każdym kolejnym egzaminem
będzie im lżej.
• Klasy II mogły dotknąć górnicze
czako i porozmawiać z najprawdziwszym
górnikiem. Z okazji BARBÓRKI na ręce
gościa złożyły najlepsze życzenia dla
całej górniczej braci.

• Odwiedził nas Mikołaj i znów zadziwił wszystkich niedowiarków. Pośród
dźwięków dzwoneczków usłyszeliśmy,
że - KAŻDY Z NAS MOŻE BYĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM.
• W środowe popołudnia spotykamy
się, aby przywrócić do życia STARE DOBRE GRY STOLIKOWE – sprawdzają się
wszędzie tam, gdzie umiemy znaleźć partnera do gry i kilka centymetrów „stolika”.
Jesienna nuda nie jest straszna dla
tych, którzy wiedzą jak ją wypełnić. Wystarczy dobry pomysł i trochę kreatywności, aby listopadowe szare dni ubarwić
tęczą różnorodnych działań.
Beata Kaszewska

dotyczący smogu. Wnioski z niego płynące, niestety, nie są zaskoczeniem. Spośród
wszystkich 28 państw Unii Europejskiej
- Polska jest najbardziej zanieczyszczona
i ma najgorszą jakość powietrza. Co roku,
z powodu zanieczyszczonego powietrza,
w Polsce umiera 50 000 ludzi.
W Szkole Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Czerwieńsku od wielu
lat zajmujemy się tym zagadnieniem.
Szkolne debaty – „Kochasz dzieci, nie
pal śmieci” jednoznaczne pokazały, że
w naszym miasteczku istnieje poważny
problem z czystością powietrza. Nagraliśmy audycję radiową pod tym samym
tytułem. Obecnie klasa II c realizuje
projekt pn. Klimatyczna klasa. Celem
tego projektu jest uświadomienie dzieciom, jak wiele zależy od nas samych.
Stąd pomysł na włączenie się do ogólnopolskiej akcji, aby na szerszym forum
walczyć o czystość naszego powietrza.
Oczywiście bez wsparcia i odpowiedzialnego podejścia dorosłych nic nie
uda się zrobić. Edukacja na temat zmian
klimatycznych spowodowanych brakiem
wiedzy, ale i odpowiedzialności za swoje
postępowanie jest konieczna. Palenie
śmieci w przydomowych piecach jest
przykładem braku odpowiedzialności.
Do zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się także kierowcy, w szczególności ci, którzy zostawiają samochód
na tzw. „chodzie”. Drogi kierowco - nie
odśnieżaj swojego samochodu przy
włączonym silniku! Czy zdajemy sobie
sprawę z tego, że jeden samochód przez
godzinę zamienia w spaliny tyle tlenu, ile
800 osób, w tym samym czasie, zużywa
go do oddychania?
Jakość powietrza, którym oddychamy,
to nasz wspólny problem. Pomyślmy, zanim
do pieca wrzucimy kolejną plastikową butelkę, stare buty, czy pocięte meble. Zastanówmy się, czy do sklepu po drobne zakupy
- koniecznie muszę pojechać samochodem?
Iwona Mielczarek
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POMAK informuje
W związku z rozstrzygniętym
przetargiem na zbieranie, transport
i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych z terenu Gminy
Czerwieńsk najkorzystniejsza oferta
była wyższa, a niżeli Gmina mogła
zabezpieczyć w ramach budżetu.
W SIWZ zawarto założenie dla oferentów kwoty ryczałtowej aby uniknąć
w przyszłości sytuacji spornych związanych z ustaleniem faktycznej ilości
odebranych odpadów na terenie Gminy
Czerwieńsk.
Na terenie Gminy Czerwieńsk obserwuje się coroczny wzrost ilości odbieranych odpadów komunalnych. W 2015
roku z terenu Gminy Czerwieńsk odebrano łącznie 2897,97 ton odpadów

komunalnych, w 2016 roku 3242,28 ton
a w 2017 roku 3459,51 ton.
Jednocześnie informujemy, ze będą
prowadzone kontrole związane z prawidłowością zbierania odpadów w nieruchomościach niezamieszkałych tj.
instytucjach, firmach itp. i weryfikacja
ich zgodności ze złożonymi deklaracjami.
Ponadto informujemy, że Ministerstwo Środowiska przygotowało nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, która wprowadzi
szereg zmian w zakresie gospodarki
odpadami.
W związku z powyższym będziemy
Państwa informować na bieżąco o postępie prac prowadzonych z wprowadzeniem od stycznia 2019 roku odpłatności
za odpady komunalne.

Informacja dla
użytkowników wieczystych
W dniu 5 października 2018 r. weszła
w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.
o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz.
1716).
Zgodnie ww. ustawą z dniem 1
stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe przekształca się w prawo
własności tych gruntów. Przekształcenie
to nastąpi z mocy prawa.
Nowe przepisy dotyczą gruntów
zabudowanych wyłącznie budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (w których co najmniej połowę liczby
lokali stanowią lokale mieszkalne) wraz
z budynkami gospodarczymi, garażami,
innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi
prawidłowe i racjonalne korzystanie
z tych budynków.
Podstawę ujawnienia prawa własności gruntów w księdze wieczystej oraz
w ewidencji gruntów i budynków stanowi
zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydane przez burmistrza.
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Zaświadczenia będą wydawane
z urzędu nie później niż w terminie 12
miesięcy od dnia przekształcenia (tj. od
1.01.2019 r.) albo na wniosek właściciela
w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.
Z tytułu przekształcenia nowy
właściciel gruntu ponosi, na rzecz
dotychczasowego właściciela gruntu
opłatę przekształceniową. Wysokość
opłaty jest równa wysokości opłaty
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu
przekształcenia.
Opłatę wnosi się w terminie do dnia
31 marca każdego roku. Opłata jest
wnoszona przez okres 20 lat, licząc od
dnia przekształcenia.
Opłatę należną za rok 2019 wnosi się
w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.
Informacje nt. użytkowania wieczystego uzyskają Państwo w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta
w Czerwieńsku, w pokoju 109 (parter)
tel. 68 327 81 79.
(MM)

Pojemniki
na odzież
używaną
Informujemy, że na terenie Gminy Czerwieńsk jest ustawionych
16 sztuk specjalnie oznaczonych
pojemników na odzież używaną. Do
tych pojemników należy wrzucać
tekstylia typu: odzież, pościel, ręczniki, obuwie i pluszaki.
Nie należy w pobliżu ww. pojemników zostawiać innych odpadów
np. zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego lub odpadów
wielkogabarytowych. Zbiórka tego
rodzaju odpadów odbywa się wg.
odrębnych zasad ustalonych między
innymi w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk.
W przypadku kiedy zauważymy,
że pojemniki są przepełnione lub
gdy wokół nich panuje nieporządek
prosimy fakt ten zgłosić do Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku tel.
68 3278179 lub do Straży Miejskiej
w Czerwieńsku tel. 68 3278214.
(MM)

UWAGA
MIESZKAŃCY

Zakaz wysypywania
gorącego popiołu
do pojemników
na odpady
W związku z wieloma zgłoszeniami od firmy Tonsmeier Sp. z o.o.
dotyczącymi wsypywania przez
mieszkańców Gminy gorącego
popiołu do pojemnika na odpady
zmieszane informujemy, że w przypadku uszkodzenia pojemnika
z winy właściciela nieruchomości
spowodowane między innymi przez
wsypywanie żarzącego się popiołu,
kosztami zniszczenia pojemnika
obciążany będzie właściciel nieruchomości.
MPS

Turniej im. Romana Winnickiego
Hala Sportowa „Lubuszanka” była areną
zmagań dla młodych adeptów piłki nożnej –
rocznika 2006 i młodszych. 1 grudnia odbył
się tam Turniej Halowej Piłki Nożnej im.
Romana Winnickiego. Rywalizowały cztery
zespoły; uzyskano następujące wyniki: Piast
I Czerwieńsk – Start Płoty 7:3, Piast II –
MUSK 11 Zielona Góra 3:5, Piast I – Piast
II 2:1, Start – MUSK 0:7, Piast I – MUSK
6:3, Start – Piast II 0:4.
Tym samym zwycięzcą turnieju okazał
się Piast I – 9 pkt., przed MUSK – 6 pkt.,
Piastem II – 3 pkt. i Startem – 0 pkt. Najlepszym strzelcem został Bartosz Augustyniak z Piasta I.
Z kolei 9 grudnia drużyna Piasta Czerwieńsk brała udział w Turnieju Mikołajkowym
w piłce nożnej, który odbył się w Cybince. Rywalizowało w nim 8 drużyn, nasi grali w grupie
B. Padły tam następujące wyniki: Piast –Ilanka
Rzepin 0:0, UKS Chemik Gorzów – Piast 2:0,
Piast – UKS Perła Cybinka 1:0.
W grupie zajęliśmy III miejsce i nie
zdołaliśmy awansować do półfinału, a za-

brakło nam jednej bramki… I na koniec
w meczu o V miejsce ulegliśmy Polonii
Słubice 0:1.

Kickboxing
– kolejny sukces
Andrzeja
Sieczkowskiego
W dniach 7-9 12.2018 z udziałem 148 zawodników z 47
klubów w Starachowicach odbyły się Mistrzostwa Polski Oriental
Rules w kategoriach Junior Młodszy, Junior Starszy i Senior oraz
Mistrzostwa Polski w Kick Light Masters. Mieszkaniec naszego
grodu – Andrzej Sieczkowski w swojej kategorii wagowej – 84
kg zajął trzecie miejsce i zdobył brązowy medal. Jest to już trzeci
medal, jaki Andrzej zdobył w tym roku w kickboxingu.
Gratulujemy!
A.S.

Piasta reprezentowali: Mathias Zych,
Bartosz Augustyniak, Hubert Dwornicki,
Kacper Palonek, Maja Przymuszała, Jakub Stefaniak, Witold Pepera i Seweryn
Kowalski.
Waldemar Dwornicki

Wieści z Lubuszanki
Grudzień to już zdecydowanie czas imprez halowych a nie plenerowych. I tak pierwszego, w sobotę, rywalizowali tu, pod wodzą
Piasta, młodzi adepci piłkarstwa (rocznik 2006 i młodsi) w Halowym
Turnieju im. Romana Winnickiego. A drugiego, w niedzielę, odbył
się halowy Zielbruk Cup sygnowany przez Start Płoty.
Z kolei ósmego, Kraina Tańca oraz Stowarzyszenie Taneczne
„Hit” organizowało tradycyjny Mikołajkowy Festiwal Tańca
dla dzieci o puchar Burmistrza Czerwieńska. A już piętnastego
(start o 9.30) rozpocznie się kolejna edycja piłkarskiego Turnieju
Gwiazdkowego Lubuszanka Cup. Chyba już piętnasty – przez
lata zmieniał swą formułę i wiek uczestników. Na tegoroczny
turniej dla rocznika 2008 awizowało przybycie osiem zespołów.
Oprócz Akademii Piłkarskiej Falubaz Zielona Góra mają być
dwie ekipy z Wrocławia, Leszna, Szczecina, Poznania, Legnicy
a nawet Berlina.
Co czeka nas w najbliższym czasie? 5 stycznia Odbędzie się
Turniej Tańca Szkoły Dance Art. Z kolei 12 stycznia rozegrany zostanie Turniej Karate Nidan. Zbliża się też czas XVI Turnieju Piłki
Siatkowej im. Wiesława Kwaśniewskiego.
A co słychać u miłośników biegania? W Zielonogórskim Biegu
Niepodległości (10 XI, 10 km) uczestniczyli Sylwia Skorupska,
Angelina Szkudlarek, Marcin Boron i Judyta Lejwoda. Z kolei
w VII Biegu Niepodległości w Żaganiu (11 XI, 10 km) rywalizowali
Paweł Forgel, Sławomir Kasperski, Piotr Siwiński, Anna Dudzińska i Damian Garbowski. Ponadto w Poznańskim Biegu Stulecia
(11 XI, 10 km) wystartowali Maciej Gałka, Bartłomiej Fliegner,
Piotr Kierach, Adam Majchrzak, Mateusz Łaskawiec, Tomasz
Ignasiak, Jacek Jędro, Michał Kowalski, Szymon Pyrka, Natalia
Chojnacka i Grzegorz Zdyb.
I jeszcze unihokej. W Opalenickiej Lidze Unihokeja z powodzeniem staruje nasza ekipa KS Lokomotiv Czerwieńsk. Zajmuje
obecnie trzecią lokatę a Adam Fliegner jest drugi na liście strzelców.
Gratulujemy!
D. Grześkowiak
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Mikołajkowy Festiwal Tańca
W sobotę 8 grudnia 2018 roku w hali „Lubuszanka” odbył się Mikołajkowy Festiwal
Tańca o Puchar Burmistrza Czerwieńska.
Organizatorami tego wydarzenia
byli: Stowarzyszenie Taneczne „Hit”,
Studio Tańca „Kraina Tańca”, Gmina
Czerwieńsk oraz Hala Sportowa „Lubuszanka”. W całodziennej imprezie
wzięło udział ponad 500 tancerzy z wielu
miejscowości. Impreza podzielona była
na dwie części. W pierwszym bloku tanecznym mieszkańcy Czerwieńska mogli
podziwiać style taneczne tj. balet, taniec
współczesny, zumba, cheerleaderki, hip
hop oraz videoclip dance. W drugiej części mogliśmy podziwiać formacje show
dance. Formacje z Czerwieńska zostały
bardzo wysoko ocenione przez jury.
Ponad 70 tancerzy reprezentowało naszą

gminę, w tym cztery formacje taneczne.
Wszystkie grupy z Czerwieńska zdobyły miejsca na podium. Dla wszystkich
uczestników przygotowano upominki,
medale i dyplomy. Turniej był niepowtarzalną okazją do pokazania się przed
szerszą publicznością. Stowarzyszenie
Taneczne Hit dziękuje osobom oraz instytucjom, które włączyły się w organizację
imprezy: Burmistrzowi Czerwieńska
Piotrowi Iwanusowi, kierownikowi Hali
Lubomirowi Rotko, pracownikom Hali
Sportowej „Lubuszanka” oraz Dominikowi Brzezickiemu.
W marcu tancerze ze Stowarzyszenia
Tanecznego Hit wezmą udział w Polsko

- Niemieckim Festiwalu Tańca w Żarach.
Będzie to okazja do konfrontacji z innymi
formacjami z całej Polski oraz z Niemiec.
Pragniemy wspomnieć, że nasza formacja Zozole z Czerwieńska, 24 listopada
zdobyła II miejsce na Międzynarodowym
Festiwalu Tańca w Kargowej.
Już dziś serdecznie zapraszamy na
Wiosenny Festiwal Tańca, który odbędzie
się w kwietniu w Czerwieńsku.
Chętne dzieci i młodzież, która chciałaby dołączyć do klubu i rozpocząć swoją
przygodę z tańcem zapraszamy na zajęcia,
a w okresie ferii zimowych zapraszamy na
półkolonie organizowane w Studiu Kraina
Tańca w Zielonej Górze.
Stowarzyszenie Taneczne HIT
Aleksandra Barska

