Orkiestra dobrych serc
czytaj str.: 16

w grudniu
01.12. – w hali sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku odbył się
Turniej Halowej Piłki Nożnej im „Romana Winnickiego”. Organizatorem turnieju był KS „Piast” Czerwieńsk.
02.12. – w hali sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku rozegrano
turniej piłki nożnej ZIEL-BRUK CUP. Organizatorem turnieju był
LZS Start Ziel-Bruk Płoty.
03.12. – w Gorzowie Wielkopolskim Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem. Podczas
spotkania omówiono min. możliwości uzyskania dofinansowania do
budowy sali gimnastycznej w Leśniowie Wielkim.
04.12. – w Czerwieńsku odbyło się Walne Zgromadzenie Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego.
04.12. – w Zaborze odbyło się Walne Zebranie członków Lokalnej
Grupy Działania „Miedzy Odrą a Bobrem”. W zebraniu uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
05.12. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się w Leśniowie Wielkim
z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Podczas spotkania omówiono min. zakres kolejnych prac konserwatorskich, które
należy przeprowadzić w obiekcie miejscowego kościoła.
06.12. – w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Zarządu ZIT
(Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). W posiedzeniu uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
07.12. – Burmistrz Piotr Iwanus podpisał umowę na dowóz dzieci
do szkół na terenie Gminy Czerwieńsk. Podobnie jak w poprzednich
latach, tak i w 2019 roku, dowóz szkolny będzie realizowany przez
PKS Zielona Góra.
08.12. – w Leśniowie Wielkim odbył się V Jarmark Bożonarodzeniowy. Organizatorem Jarmarku była Szkoła Podstawowa im.
Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim.
08.12. – Kraina Tańca oraz Stowarzyszenie Taneczne „HIT”
zorganizowali Mikołajkowy Festiwal Tańca dla dzieci o puchar
Burmistrza Czerwieńska.
10.12. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.: wypracowanie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Czerwieńsk
na 2019 r.; przystąpienie do prac nad projektem planu pracy komisji
na 2019 rok; wypracowanie opinii do projektów uchwał, wg zakresu
działania komisji; rozpatrzenie projektów uchwał przedłożonych
Radzie; sprawy bieżące.
10.12. – odbył się dialog techniczny dotyczący transportu publicznego na terenie Powiatu Zielonogórskiego.
12.12. – problemy związane z odbiorem odpadów stałych, występujące na terenie Gminy Czerwieńsk, były głównym tematem spotkania, jakie Burmistrz Piotr Iwanus odbył z zarządem firmy Tönsmeier.
13.12. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji było
min.: Wypracowanie opinii do projektu budżetu Gminy Czerwieńsk
na 2019 rok; przystąpienie do prac nad projektem planu pracy komisji
na 2019 rok; wypracowanie opinii do projektów uchwał, wg zakresu
działania komisji; rozpatrzenie projektów uchwał przedłożonych
Radzie; sprawy bieżące.
13.12. – w siedzibie Ochotniczego Hufca Pracy w Zielonej Górze
odbyły się obchody Jubileuszu 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia i 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
W uroczystościach wziął udział Burmistrz Piotr Iwanus.
14.12. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem
obrad komisji było min.: wypracowanie opinii do projektu budżetu
Gminy Czerwieńsk na 2019 r.; przystąpienie do prac nad projektem
planu pracy komisji na 2019 rok; wypracowanie opinii do projektów
uchwał, wg zakresu działania komisji; rozpatrzenie projektów uchwał
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przedłożonych Radzie; sprawy bieżące.
14.12. – odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Posiedzenie zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek
Burmistrza Czerwieńska. Podczas sesji radni podjęli następujące
uchwały: uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Czerwieńsk na rok 2018; uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2028; uchwałę
zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
14.12. – w Czerwieńsku uroczyście oddano do użytku Gminne
Centrum Rehabilitacji.
15.12. – w hali sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku odbyła się
XV edycja piłkarskiego Turnieju Gwiazdkowego Lubuszanka
Cup.
19.12. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było min.: wybór zastępcy
przewodniczącego komisji; przystąpienie do prac nad projektem planu
pracy komisji na 2019 rok; sprawy bieżące.
19.12. – obradowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Przedmiotem obrad komisji było min.: przystąpienie do prac nad projektem
planu pracy komisji na 2019 rok; sprawy bieżące.
20.12. – w Nowej Soli odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia
„Odra dla Turystów”. W zebraniu uczestniczył Burmistrz Piotr
Iwanus.
27.12. – w Czerwieńsku odbyło się posiedzenie Zarządu Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego.
28.12. – odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie zmian
budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2018; w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2019; w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2028;
uchwały w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek oświatowych
Gminy Czerwieńsk do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej; w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz obniżenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu
prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk; w sprawie zmiany siedziby
Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
w Czerwieńsku i II Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku;
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2019 rok”; w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2019 – 2023; w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok; w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Czerwieńsk na zadania służące poprawie jakości powietrza; w sprawie udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym; w sprawie
przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2019 rok;
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej
w Czerwieńsku na 2019 rok.
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Sesja budżetowa
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Budżet Gminy Czerwieńsk na 2019 rok, po dokładnym przeanalizowaniu na posiedzeniach komisji stałych, został przyjęty
jednomyślnie.
Budżet na przyszły rok jest prorozwojowy, ambitny, ale i rozważny. Zaplanowano w nim wydatki na realizację
wszystkich zadań stojących przed Gminą,
dużo oczekiwanych inwestycji i sporo
wyzwań. Dokładnie 47 020 229,05 zł
po stronie dochodów i 46 848 655,05 po
stronie wydatków pozwala na wejście
w Nowy Rok z nadwyżką. Największą
część budżetu przeznaczamy na realizację
zadań oświatowych (14.883.027,88 zł)
i na zadania z zakresu pomocy społecznej
(13.474.815,00 zł), wśród tych wydatków
są zagwarantowane środki na realizację
programu "Rodzina 500+" w wysokości 5.966.000,00 zł. Dla pracowników
administracyjnych nie zaplanowano
wzrostu płac i pochodnych. W budżecie
przewidziano środki dla jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego
w wysokości 298.324,89 zł, a także np.
zaplanowano dochody w wysokości
2.185.772,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki w wysokości 2.185.772,00 zł na
funkcjonowanie systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi. Na inwestycje
i zakupy inwestycyjne zaplanowano
środki w wysokości 5.744.926,84 zł,
co stanowi 12,26 % ogółu wydatków.
W przyszłym roku Gmina kontynuować będzie budowę sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Leśniowie
Wielkim i rozpocznie budowę świetlicy
wiejskiej w Sycowicach. Zabezpieczono
pieniądze na modernizację dróg gminnych
(ponad 400 tysięcy złotych), dokumentacje projektowe (120 tysięcy złotych),
budowę nowych punktów świetlnych (100
tysięcy złotych). Planowane jest również
tworzenie dodatkowych miejsc w żłobku,
zakup samochodu pożarniczego dla OSP
Czerwieńsk oraz dalsze zagospodarowywanie terenów rekreacyjnych. Przy okazji
uchwały budżetowej przyjęta została
również, większością głosów, uchwała
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028. Łączna kwota
długu gminy na koniec 2019 roku ustalona została w wysokości 14.156.304,82
zł, co stanowi 30,11 % w stosunku do
prognozowanych dochodów. To tylko

niektóre szczegóły przyjętego budżetu. Ważna informacja jest też taka, że
Gmina Czerwieńsk spłaca terminowo
swoje zobowiązania z lat poprzednich,
a zdecydowana większość planowanych
wydatków majątkowych opiera się na
montażu finansowym przy współudziale
bezzwrotnych środków z budżetu UE
perspektywy finansowej 2014-2020.
Budżet gminy to bardzo obszerny dokument - zawarty jest na kilkudziesięciu
stronach. Można się z nim zapoznać
w Biuletynie Informacji Publicznej
i znaleźć tam wszystkie szczegóły, które
interesują czytelnika. Ponadto podczas
sesji jednomyślnie przyjęto uchwały
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie
Gminy Czerwieńsk na rok 2018; upoważnienia dyrektorów jednostek oświatowych
Gminy Czerwieńsk do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej; określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli szkól niewymienionych w art.
42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz
obniżenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk; zmiany
siedziby Liceum Ogólnokształcącego
im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
w Czerwieńsku i II Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku (szkoły średnie
będą teraz mieścić się w Czerwieńsku na
ulicy Zielonogórskiej, w budynku Gimnazjum); przyjęcia „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2019 rok” (na realizację
tego programu zaplanowano 180 tysięcy
złotych); przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2019 – 2023; przyjęcia Programu
Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok (na
realizację tego programu zaplanowano
200 tysięcy złotych); określenia zasad
udzielania dotacji celowej z budżetu
Gminy Czerwieńsk na zadania służące
poprawie jakości powietrza (w pierw-

szym roku obowiązywania programu 15
tysięcy złotych na dopłaty do wymiany
ogrzewania); udzielenia bonifikaty od
ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
zbywanego na rzecz najemcy w trybie
bezprzetargowym; przyjęcia planu pracy
Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2019
rok; przyjęcia planów pracy Komisji
stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku
na 2019 rok.
Wojciech Zawada, Krzysztof Smorąg

Podziękowanie
Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Czerwieńsk, a szczególnie mieszkańcom Będowa, Bródek,
Nietkowic i Sycowic, którzy oddali
swój głos w wyborach samorządowych
na moją osobę.
Obdarzenie mojej osoby Państwa
zaufaniem to dla mnie powód do dumy
i zobowiązanie do wytężonej pracy na
rzecz wszystkich miejscowości naszej
gminy w radzie powiatu.
W odrodzonym samorządzie po
raz pierwszy miejscowości Zaodrza
będą miały swojego przedstawiciela w
radzie powiatu. Jeszcze raz dziękuję.
		

Damian Wolski

Z okazji Nowego Roku 2019 życzę Mieszkańcom Gminy Czerwieńsk
sukcesów w rozwiązywaniu zaplanowanych spraw, szczęścia w Rodzinie,
dobrego zdrowia oraz jak najwięcej
radosnych dni.
Radna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku
		
Ewa Wójtowicz
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Pracy jest więcej, ale jestem optymistą
Z nowym Przewodniczącym Rady Miejskiej w Czerwieńsku – Krzysztofem
Smorągiem o wyzwaniach jakie stoją
przed radą na początku jej kolejnej
kadencji, a także zmianach organizacyjnych, wynikających ze zmian w ustawie
o działalności samorządów rozmawia
Andrzej Sibilski.
Andrzej Sibilski: Po czterech kadencjach Przewodniczącego - Leszka
Jędrasa przejmuje Pan kierowanie Radą
Miejską. Nie jest Pan jednak ani nowicjuszem w działalności samorządowej,
ani tym bardziej człowiekiem z zewnątrz.
Na ile dotychczasowe doświadczenia
i działalność w Radzie pomoże Panu
w kierowaniu jej pracami, a na ile będzie
jednak obciążeniem we wprowadzaniu
własnych pomysłów?
Krzysztof Smorąg: Przejęcie obowiązków od Przewodniczącego Jędrasa
to dla mnie wyróżnienie, bo on kierował
pracami Rady Miejskiej w bardzo odpowiedzialnym okresie czasu. Ja w tym
czasie mogłem zdobywać niezbędne
doświadczenie. Samorząd podlega od
wielu lat zmianom ewolucyjnym. Obecna kadencja nacechowana jest jednak
większą ilością zmian organizacyjnych
- a za ich płynne wdrożenie w życie
odpowiada Przewodniczący Rady. Nie
czuję obciążenia dotychczasową działalnością, wręcz przeciwnie uważam to
za mój atut, bo wykorzystując swoje doświadczenia mogę sprawnie organizować
pracę Rady Miejskiej. Mam przyjemność
współpracować zarówno z doświadczonymi radnymi, jak i grupą radnych
rozpoczynających dopiero działalność
samorządową, więc efektywność naszych działań powinna stać na wysokim
poziomie. Z Gminą Czerwieńsk jestem
związany już 28 lat – przez 15 lat mieszkałem w Czerwieńsku, a od 2006 roku
przeniosłem się z rodziną do Nietkowa.
Znam uwarunkowania lokalne, nasze
silne strony i słabości. Zależy mi na tym,
aby nasza gmina rozwijała się w sposób
równomierny i stabilny, a współpraca
z Burmistrzem Czerwieńska przynosiła
jak najlepsze efekty. Zgodne działanie,
wzajemne zrozumienie i poszanowanie
swoich kompetencji jest - według mnie
- wymogiem niezbędnym do osiągnięcia sukcesu. Przed nami wiele wyzwań
i wspólna realizacja Strategii Rozwoju
Gminy Czerwieńsk do 2023 roku. Mamy
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Krzysztof Smorąg
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Jest emerytowanym oficerem Wojska Polskiego. Z wykształcenia: inżynier chemii, magister
politologii i absolwent studiów podyplomowych na kierunku administracji w Wyższej
Szkole Bankowej w Poznaniu. Posiada duże
doświadczenie z zakresu zarządzania kryzysowego, planowania oraz kierowania realizacją
zadań i projektów. W działalności samorządowej poznał pracę wszystkich komisji stałych
Rady Miejskiej w Czerwieńsku. To Jego trzecia
kadencja w samorządzie Gminy Czerwieńsk.
Był już przewodniczącym Komisji Infrastruktury
Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz członkiem Komisji Budżetu i Finansów, a w swojej pierwszej kadencji przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz zastępcą przewodniczącego Komisji Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym Nietkowa
i całej naszej gminy. Od kilku lat koncentruje się na utrwalaniu pozytywnych
zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu i ich publikowaniu na stronie
internetowej www.nietkow.pl.

dobry klimat do skutecznej realizacji
ambitnych planów.
A.S.: Od ostatnich wyborów zdecydowanie zmieniły się zasady organizacji
np. posiedzeń plenarnych. Mieszkańcy
na przykład, jeśli są zainteresowani,
mogą śledzić w internecie obrady on-line.
Czy jakieś inne nowinki w tym zakresie
zostały wprowadzone? Jaki mają wpływ
na organizację pracy? Czy ułatwiają ją,
czy wręcz przeciwnie?
K.S.: Zmian w działalności Rady
Miejskiej jest dużo więcej. Rzeczywiście, taką pierwszą i najbardziej widoczną zmianą jest wprowadzenie transmisji
on-line obrad. Do tego dochodzą zmiany
związane z głosowaniami – radni już nie
są anonimowi. Podejmując wspólnie
uchwały każdy z nas ma świadomość,
że uczestniczy w głosowaniu imiennym.
Wprowadzone rozwiązania techniczne umożliwiają imienne sprawdzenie
wyników każdego głosowania. Wiele
samorządów ma z tym jeszcze problemy,
a u nas – z satysfakcją to mówię – system głosowań i transmisji obrad działa
bez zarzutu. Zmian jest dużo więcej
i jak to w życiu bywa, często są one
związane z dodatkowymi obowiązkami.
W strukturze Rady Miejskiej od tej kadencji została powołana Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji. Zakres jej pracy jest

zawarty w Statucie Gminy Czerwieńsk,
ale jest to zupełna nowość w działalności
samorządu. Kolejną nowością jest procedura rozpatrywania „Raportu o stanie
gminy”, który Burmistrz Czerwieńska
od 2019 roku będzie składał Radzie
Miejskiej. Nad tym raportem będzie
przeprowadzona debata, która poprzedzi
procedurę absolutoryjną. To ogromna
ilość informacji, która obejmować będzie
w zasadzie wszystkie aspekty działalności gminy. Zmiany w ustawie o samorządzie gminnym zwiększają uprawnienia
kontrolne radnych, zmieniają się zasady
składania interpelacji i zapytań radnych.
Jest jeszcze wiele innych, drobnych
zmian. Wskazałem tylko najważniejsze.
Wszystkie te zmiany musimy uwzględnić w naszej bieżącej działalności. Te
zmiany według mnie idą w dobrym kierunku. Wzmacniają kompetencje Rady,
czynią je spójnymi i pozwalają sprawnie
zarządzać pracami organu kolegialnego.
Pracy oczywiście jest więcej, ale widząc
aktywność i zaangażowanie koleżanek
i kolegów radnych jestem optymistą i ze
spokojem patrzę na stojące przed Radą
wyzwania.
A.S.: Czy w nowej kadencji czekają
nas jakieś zmiany w organizacji pracy
radnych. Myślę głównie o pracy komisji problemowych. Czy zmienią się ich
zakresy, formy spotkań, itp.? Jak w tej

kadencji wyglądać będą relacje RM
z urzędem Burmistrza?
K.S.: Prace komisji problemowych
nie powinny ulec jakimś zasadniczym
zmianom. Procedury mamy wypracowane wieloletnią działalnością. Drobnym modyfikacjom ulegnie zakres
odpowiedzialności Komisji Rewizyjnej
oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
(wynika to z obowiązku powołania takiej
właśnie komisji). Zakres działania poszczególnych komisji wymaga drobnego
uszczegółowienia i doprecyzowania, ale
to dopiero w przyszłości. Dzisiaj dużo
ważniejszym wyzwaniem jest aktualizacja statutu naszej gminy. To proces
długotrwały, żmudny i bardzo odpowiedzialny. Dopiero mając poprawiony
statut możemy myśleć o zmianach w organizacji pracy radnych. Wśród takich
oczywistych dla mnie zmian jest kwestia
dyżurów radnych. Dzisiaj – zgodnie ze
statutem – to „nie rzadziej niż dwa razy
w roku”. Z mojego doświadczenia wynika, że to zdecydowanie zbyt rzadko.
Nikt z mieszkańców nie będzie czekał
kilka miesięcy, aby zgłosić radnemu
swoje uwagi do działalności samorządu,
albo przedstawić jakiś problem. W aktualizacji statutu powinny się znaleźć
takie zapisy, które umożliwią inne formy
kontaktu – chociażby z wykorzystaniem
poczty elektronicznej.
Jeśli chodzi o relacje Rady Miejskiej
z Burmistrzem Czerwieńska, to pragnę
przypomnieć, że tworzyliśmy jeden
komitet wyborczy. Mamy więc wspólny
program, ciekawe pomysły i zadania
do realizacji. Tworzymy dobry zespół,
który wzajemnie się rozumie i uzupełnia.
Ta dobra współpraca jest kontynuacją
dotychczasowych działań. Burmistrz
Czerwieńska ma stałe zaproszenie na posiedzenia komisji problemowych i może
nas informować na bieżąco o istotnych
dla mieszkańców sprawach. Wiem, że
radni bardzo sobie cenią taką formę
współpracy. Staramy się też umiejętnie
łączyć rozmowy o wielkich wyzwaniach
inwestycyjnych gminy z prozaicznymi
problemami dnia codziennego – ubytkami w nawierzchniach dróg, budową nowych punktów świetlnych, chodników,
utrzymaniem porządku, itp.
A.S.: Przed jakimi najważniejszymi
z punktu widzenia RM zadaniami stajemy w pierwszym roku nowej kadencji?
K.S.: Wszystkie zadania są ważne
i dla każdego trzeba znaleźć niezbędną
ilość czasu. Musimy wdrożyć wszystkie

nowości, które związane są z organizacją pracy RM. Wśród najistotniejszych
zadań z pewnością jest dobre przygotowanie się do wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk do 2023 roku.
Jako organ uchwałodawczy w gminie
odpowiadamy za stworzenie takich
mechanizmów, które umożliwią realne
wykonanie zadań zapisanych w tym
dokumencie. Sprawą niepodlegającą
dyskusji jest zabieganie o budowę mostu
łączącego naszą gminę. Wykorzystujemy
każdą okazję do podnoszenia tej kwestii
na wszystkich spotkaniach i u wszystkich decydentów. Będziemy szczególnie
mocno wspierać rozpoczęte już inwestycje oraz te zaplanowane na najbliższą
przyszłość. Pojawia się sporo nowych
możliwości dla samorządów - jesteśmy
bardzo czujni i elastyczni. Mamy pełną
świadomość tego, że niektóre szanse
mogą się już nigdy nie powtórzyć.
Mocno zależy nam również na poprawie
estetyki i porządku w gminie. Chcemy
też skutecznie usuwać uciążliwości dnia
codziennego mieszkańców
A.S.: Czy w dalszym ciągu Czytelnicy „U nas” mogą liczyć na informacje
z pierwszej ręki o funkcjonowaniu
i decyzjach Rady?
K.S.: Ależ oczywiście, że tak. Informowanie o decyzjach i pracach RM
jest bardzo istotne w naszej działalności. Od kilku już lat wspólnie z radnym
Wojciechem Zawadą piszemy teksty
przybliżające mieszkańcom zawiłości
podejmowanych uchwał. Nie jest to
sprawa prosta, bo szczegóły ważne
dla lokalnej społeczności są często
ukryte wśród paragrafów finansowych,
zawiłych sformułowaniach prawnych
czy skomplikowanych procedurach
administracyjnych. Staram się mówić
prosto o sprawach trudnych i informować o decyzjach Rady Miejskiej - to
również ważna rola przewodniczącego.
Za pośrednictwem miesięcznika „U nas”
informacje docierają do wszystkich zakątków naszej gminy i mocno zależy mi
na tym, aby nadal tak było.
A.S.: Jakie Pan, jako przecież stały
korespondent „U nas” i autor wg mnie
najciekawszej w gminie strony internetowej (nietkow.pl) miałby oczekiwania
w tej nowej kadencji wobec naszego
miesięcznika - bądź co bądź organu
Rady Miejskiej? Co należałoby Pana
zdaniem poprawić, zmienić… każda
sugestia wydawcy i przecież stałego
Czytelnika jest dla nas niezwykle cenna.

K.S.: Redakcja miesięcznika „Czerwieńsk - U nas” pełni od początku działalności samorządowej bardzo ważną
funkcję społeczną, jaką jest informowanie mieszkańców o najistotniejszych dla
nich, lokalnych sprawach. Robi to już
- bez żadnej przerwy - prawie 30 lat(!)
i ma ogromny dorobek, przed którym
chylę czoła. Doceniam również wkład
redakcji w rozwój lokalnej demokracji
i pluralizm poglądów. Rada Miejska jest
oczywiście wydawcą miesięcznika, ale
nigdy nie wywierała i nie będzie wywierać nacisków na redakcję. Osobiście
bardzo cenię sobie niezależność. Jest
ona niezmiernie ważna w działalności
wydawniczej. Dla mnie zawsze ta niezależność jest ściśle powiązana z odpowiedzialnością za własne działania
- lata pracy i ogrom poświęconego przez
Was czasu na tą działalność świadczą
o profesjonalizmie i świetnej realizacji
misji miesięcznika. Jeśli moje skromne
doświadczenie w prowadzeniu strony
internetowej Nietkowa przyda się w redakcji, to nigdy nie odmówię pomocy.
A.S.: Czego na tzw. dobry początek
kadencji Panu życzyć? Jaką chciałby
Pan widzieć naszą gminę za pięć lat,
gdy obecna kadencja dobiegnie końca?
K.S.: Zdrowia, sił i wytrwałości w realizacji trudnych zadań stojących przed
RM, życzliwych i wyrozumiałych mieszkańców, stabilnych dochodów gminy, które
umożliwią realizację stojących przed nami
zadań i wyzwań oraz odrobiny szczęścia,
żeby podejmowane działania przynosiły
oczekiwane efekty.
Za pięć lat chciałbym móc powiedzieć,
że to była dobra kadencja dla naszej gminy,
ponieważ dzięki wspólnemu wysiłkowi
zrealizowaliśmy zdecydowaną większość
zapisów Strategii Rozwoju Gminy, wykorzystaliśmy wszystkie dodatkowe możliwości, które pojawiły się na naszej drodze
i możemy z dumą powiedzieć o Gminie
Czerwieńsk, że rozwija się we właściwym
kierunku i w dobrym tempie, a mieszkańcom przez to żyje się lepiej i bezpieczniej.
Działalność samorządowa to swoista „sztafeta pokoleń” i chciałbym, aby nasza zmiana w tej sztafecie była silnym i stabilnym
filarem. Wtedy będziemy mogli śmiało
planować kolejne etapy rozwoju, myśleć
o nowych wyzwaniach i inwestycjach dla
dobra mieszkańców gminy.
A.S.: Bardzo dziękuję za rozmowę
i mam nadzieję do kolejnego spotkania
na łamach „U nas”
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Jasełka w Płotach

20 grudnia 2018 roku na długo zapadnie nam w pamięci – tego wieczoru odbyły
się w Zespole Edukacyjnym w Płotach tradycyjne Jasełka. Od początku istnienia
przedszkola i szkoły, uczniowie prezentują mieszkańcom Płotów i Zagórza swoje
umiejętności, talenty i zdolności, ale w tym roku stało się coś niebywałego!

Widowisko było tradycyjne, ale pomysł i wykonanie – rewelacyjne! Czegoś
tak pięknego jeszcze nie było. Przedszkolaki porwały serca i dusze wszystkich
obecnych – cała widownia żywo uczestniczyła w ich prezentacji. Uczniowie także
pokazali klasę, czyli maksimum starań.
Były recytacje, kolędowanie, opowieść
wigilijna ujęte w niesamowity pokaz
zaangażowania młodych artystów.
Nauczyciele, a w szczególności panie: Katarzyna Zaremba i Agnieszka
Nojszewska jedynie wspomagały wysiłki artystyczne uczniów, którzy stworzyli wspaniałą atmosferę przyjaźni,
serdeczności, świętowania i wspólnej
zabawy. Uroczystość zwieńczył występ
zespołu wokalnego tak cudownego, że
publiczność domagała się bisów! Ksiądz
proboszcz ufundował z tej okazji, pięknie wydany, śpiewnik jasełkowy, a pani
dyrektor przywdziała zielony kapelusik,
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czym ujęła wszystkie dzieci i dorosłych.
Nauczyciele, dzieci i dyrekcja bardzo
dziękują wszystkim rodzicom i sympatykom szkoły za pomoc w organizacji
widowiska. Dzięki niej mieliśmy dobre
nagłośnienie, efekty specjalne, dekorację
holu, poczęstunek oraz mocno wzbogacone występy. Po tym spotkaniu, wielu
gości przekazywało uczniom i nauczycielom swoje wrażenia, podziękowania
i gratulacje. To nas cieszy i inspiruje – już
myślimy o kolejnym roku, następnych
jasełkach – jak je przygotować, by atmosfera spotkania była – co najmniej –
taka, jak w tym roku. Jasełkowy wieczór
‘2018 był okazją składania sobie życzeń
udanych Świąt Bożego Narodzenia oraz
Nowego Roku, z którymi wychodzimy
do wszystkich mieszkańców Płotów,
Zagórza, a także okolicznych wsi i miast!
Wszystkiego dobrego
Agnieszka Brojek

Pracowity grudzień
Przedświąteczna bieganina. Czas porządków i przygotowań. Nie tylko dorośli
byli zajęci i zapracowani. Dzieci również.
Nikt nie próżnował, nikt się nie nudził.
Starsze grupy przygotowywały jasełka.
Bardzo poważnie podeszły do postawionego przed nimi zadania. Wykazały się
cierpliwością, prawidłową koncentracją
i pamięcią. Podczas występów z okazji
wigilii dla samotnych, przekonały się, że
są osoby, które ich potrzebują, które czekają i którym jest potrzebny drugi człowiek. W tym miejscu, gorąco dziękujemy
rodzicom za pomoc i zaangażowanie
w zapewnienie dzieciom odpowiednich
strojów i przebrań.
Grudzień to także okres wytężonej
działalności plastycznej. Tyle przecież

było do zrobienia: dekoracje sal, korytarzy,
ubranie choinek. Dzieci,
wczuwając się w przedświąteczną atmosferę,
malowały, wycinały, kleiły. Skupienie i języki
na brodach, świadczyły
o wielkim przejęciu i zapale. W sukurs przyszli
także dorośli, którzy podczas warsztatów plastycznych wspierali
swoje maluchy. Dobrze, że są tacy rodzice, którzy w tak gorącym okresie znaleźli
czas dla swoich pociech. Nie zabrakło
także muzykowania. Polskie kolędy są
przecież takie piękne i wzruszające. Jakże
cenne dla każdego, kto hołduje świątecz-

nym tradycjom. Nasze przedszkolaki
pięknie kolędowały podczas 25 Międzynarodowego Konkursu Kolęd i Pastorałek
w Będzinie. Niech polska kolęda cicho
gra nam w duszy przez wiele dni, a Nowy
Rok, jak pisał K. I. Gałczyński, będzie
Dobrym Czasem.

Jasełkowe i wigilijne spotkania
Ostatni grudniowy tydzień przed
Świętami Bożego Narodzenia upłynął
nam pod znakiem uroczystych spotkań
i nastrojowych rozmów. Uczniowie klas
IV-VI pod okiem pani Eweliny Najdek
przygotowali przepiękne jasełka, którymi
wprowadzili nas w świąteczną atmosferę.
Natomiast przedszkolaki z zerówki prowadzone przez panią Monikę Szkolniak
miały zaszczyt wystąpić w przedstawie-

niu jasełkowym dla firmy LfC Sp z o.o.Sp
oraz dla rodziców i swoich młodszych
kolegów z Niepublicznego Przedszkola.
Tradycyjnie, w ostatnim dniu nauki
przed przerwą świąteczną, uczniowie
poszczególnych klas z wychowawcami
i opiekunami, zorganizowali wigilie
klasowe, podczas których złożyli sobie
życzenia, podzielili się opłatkiem, zaśpiewali kolędy i zjedli świąteczny posiłek.

To był magiczny czas, w którym radosne uśmiechy i życzliwe słowa napełniały
nasze serca niecodziennym szczęściem.
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XXVII Wigilia dla
Osób Starszych i Samotnych
W szczególnym czasie Narodzenia Pańskiego Parafialny Zespół Caritas działający przy parafii pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku ogarnął swoją pamięcią wszystkich starszych, chorych oraz samotnych Parafian i po raz 27. przygotował wigilię
dla osób starszych i samotnych.
Na spotkanie zostało zaproszonych
blisko 120 osób z Czerwieńska, Borynia, Lasek i Nietkowa. Świętowanie
rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą
sprawowaną przez Księdza Proboszcza
Marka Kidonia, następnie wszyscy
spotkali się w pięknie przygotowanej
sali MGOK Czerwieńsk na wieczerzy.
Wigilia, tradycyjnie, rozpoczęła się od
odczytania fragmentu Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa. Potem wszyscy
uczestnicy składali sobie życzenia łamiąc
się opłatkiem. Za chwilę weźmiemy do
ręki opłatek, który jest symbolem Jezusa
Chrystusa jako chleb, którym się dzielimy
nawzajem. Pragnę Wam dziś życzyć w tym
okresie przedświątecznym, na całe święta
oraz Nowy Rok, byście potrafili się tak
dzielić sobą z innymi. Ktoś powiedział,
że nikt nie jest tak biedny, żeby nie mógł
czegoś od siebie dać. I tu nie chodzi tylko
i wyłącznie o pieniądze, o dobra materialne – czasami o wiele ważniejszy jest
czas, który komuś poświęcamy, zainteresowanie, które okazujemy, dobre słowo,
którym kogoś obdarzmy, bo to tylko ma
sens. Życzę, byście umieli dawać siebie,
dzielić siebie. Ten chleb przełamany tak
naprawdę się dzieli, on się mnoży. Są dwa
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kawałki, ktoś bierze kolejny. Dzielimy się
z kolejną osobą. Niech ten krąg dobra
zatacza coraz większe obszary, coraz
większe kręgi i staje się udziałem wielu
ludzi, których życie Bóg stawia na naszej
drodze – mówił Ksiądz Proboszcz Marek Kidoń. Wszystkich zgromadzonych
w świąteczny nastrój wprowadziły Dzieci
z Przedszkola w Czerwieńsku, które przygotowały i przedstawiły piękne Jasełka.
O wspólne uwielbienie Narodzonego
Zbawiciela poprzez modlitwę i śpiew
kolejny raz zadbała wspólnota ewangelizacyjno-modlitewna Oikos Berit. W przygotowaniu Wigilii pomagali uczniowie
z Zespół Szkół i Placówek Kształcenia
Zawodowego w Zielonej Górze. Kucharze, cukiernicy i gastronomowie sami
piekli, ręcznie zdobili i pakowali swoje
pierniki, od serca na święta jako prezenty
– mówiła Istiena Boguszewicz–Gnatowicz, nauczycielka języka angielskiego
i opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu
„Młodzi dla Kamerunu” w Zespole Szkół
i Placówek Kształcenia Zawodowego
w Zielonej Górze oraz wolontariuszka
Parafialnego Zespołu Caritas. W Wigilii
uczestniczyli również samorządowcy

wspierający dzieło Parafialnego Zespołu
Caritas – Burmistrz Czerwieńska - Piotr
Iwanus, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwieńsku - Krzysztof Smorąg
i Starosta Powiatu Zielonogórskiego
- Krzysztof Romankiewicz. W ten wyjątkowy wieczór każdy poczuł domowe
ciepło i wspólnie z nami mógł świętować
narodziny Jezusa Chrystusa.
Nie byłoby to możliwe bez wsparcia naszych parafian pieczących ciasta,
dyrekcji i pracowników MGOK Czerwieńsk, wolontariuszy, kucharzy, kelnerów, fototechników i techników nagrań
oraz dźwięku z Zespołu Szkół i Placówek
Kształcenia Zawodowego w Zielonej
Górze, wspólnoty Oikos Berit, dyrekcji
i pracowników z Przedszkola w Czerwieńsku, Zarządu Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk. Dzięki wsparciu
firm: RosmaRino, City Boutique Hotel,
Trattoria PizzaPi, Jefferson’s Catering,
Winny Dworek, Żabi Dwór, Restauracja
TK, Restauracja Anatra, Restauracja
Jedności 16, Pizzeria Fenix Czerwieńsk,
Inblu Czerwieńsk mogliśmy ugościć
wszystkich zebranych tradycyjnymi wigilijnymi potrawami.
Wojciech Zawada
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Mieszkaniec Płotów nagrodzony
Przemysław Bartkowiak obecnie mieszka w Płotach wraz z żoną Iwoną Małochą-Bartkowiak absolwentką Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
(UZ) zatrudnioną w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej (WiMBP)
im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz dwiema córkami Alicją, a także Emilią.
Jako pasjonat historii przygotował
w ramach studiów doktoranckich UZ pod
kierunkiem prof. dr hab. Marka Ordyłowskiego rozprawę poświęconą lubuskiemu
harcerstwu, w tym jego działalności
w Czerwieńsku, w latach 1945-1989, którą
obronił w 2005 r. Rok później podjął pracę
we wspomnianej książnicy, gdzie od 2012
r. kieruje Działem Informacji Regionalnej
i Bibliograficznej. Zajmuje w tej instytucji kultury też stanowisko do spraw
naukowych. Opublikowana dysertacja
została w tym samym roku nagrodzona
Lubuskim Wawrzynem Naukowym. Jest
autorem wielu publikacji naukowych,
a był również współautorem, szczególnie
ważnej dla lokalnej społeczności książki – „Czerwieńsk. Monografia miasta”.

Trzeba wspomnieć, że już w 2016 r. za
przedstawioną działalność uhonorowany
został Odznaką honorową „Zasłużony
dla Kultury Polskiej”. Spośród wielu
predyspozycji nagrodzonego, nie tylko
naukowych, które zostały tutaj jedynie
zasygnalizowane, warto zwrócić uwagę na
rzadką umiejętność, jaką jest zjednywanie
ludzi na rzecz ważnych przedsięwzięć.
Czego wyrazem było przekonanie poznańskiego środowiska naukowego skupionego w ramach Oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej (IPN) w Poznaniu do wielu
cennych inicjatyw w postaci m.in. wystaw,
konferencji i akademii organizowanych
w WiMBP w Zielonej Górze. Działalność
ta szczególnie ważna była z punktu widzenia upamiętnienia najnowszej historii

Narodu Polskiego, jak również wpisywała się w aktywność Instytutu Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu na niwie
edukacyjnej. Znamienne, że została ona
dostrzeżona, a co najważniejsze doceniona, bowiem za przedstawione dokonania,
Przemysław Bartkowiak otrzymał Nagrodę Honorową Prezesa Instytutu Pamięci
Narodowej „Świadek Historii”, którą
odebrał z rąk samego prezesa IPN dra
Jarosława Szarka 7 grudnia 2018 r. w Poznaniu w trakcie uroczystej gali z okazji IX
edycji tej nagrody. W zaistniałej sytuacji
piszący czuje się zobligowany, podobnie
jak wcześniej Marszałek Województwa
Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak,
do złożenia gratulacji i słów uznania
dla Laureata licząc zarazem na kolejne
tego rodzaju osiągnięcia, które nie tylko
rozsławią w kraju, ale również dodadzą
splendoru Miastu i Gminie Czerwieńsk.
Daniel Koteluk
MGBP Czerwieńsk

Koleje losu miasta kolejarzy...
Od września 2018 r.w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku gimnazjaliści
realizowali projekt grantowy NBP „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”. Nasz
projekt dotyczył powojennej historii miasta nierozłącznie związanej z rozwojem kolei.
Zawsze w mieście krążyła anegdota, że jedna część Czerwieńska to
osiedle wojskowych, a druga kolejarzy.
Postanowiliśmy poznać historię ludzi,
którzy zawodowe życie związali z koleją. Młodzież pojechała do Muzeum
Lokomotyw w Wolsztynie. Przewodnicy
opowiedzieli historię dawnego taboru,
pokazali wiele ciekawych ekspozycji
związanych z historią polskich kolei na
Ziemiach Odzyskanych, ale również ich
przedwojenne dzieje. Z Wolsztyna wybraliśmy się do Poznania. Odwiedziliśmy
Technikum Komunikacji, w którym są
klasy kolejarzy. Jest to szkoła sponad
siedemdziesięcioletnią historią i tradycją.
Oprowadzili nas uczniowie klas trzecich,
opowiedzieli o swojej szkole i zawodach,
w jakich można się tam kształcić.
Zainspirowani tymi opowieściami,
postanowiliśmy spotkać się z pionierami
Zielonej Góry oraz obejrzeć wystawę
obrazującą historię węzła kolejowego
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na Ziemiach Zachodnich. Spotkanie
z uroczymi, serdecznymi ludźmi, ich
opowieści o latach 40, to najbardziej
wzruszająca lekcja historii. Nie da się
tego porównać z żadnym wykładem,
zajęciami szkolnymi. Pani Maria Rosik
przyjechała do Zielonej Góry jako małe
dziecko i tak wspomina swoją podróż:
„Jechaliśmy pociągiem z rodzicami.
Przed mostem na Odrze w pobliżu Czerwieńska wysiedliśmy i tato niósł mnie na
rękach, bo bał się, że most nie utrzyma
jadących pociągów”. Nazwa Czerwieńsk
w ich wspomnieniach pojawiała się co
chwilę. To w naszym mieście powstała
polska szkoła, wcześniej niż w Zielonej
Górze. W oczach naszych rozmówców
była ogromna radość, rozmarzenie,
wspomnienia. Gimnazjalistki słuchały,
pytały. Warto uczyć się prawdziwej historii od takich wspaniałych ludzi. Nasze
działania to również konkurs na film,
w którym autorzy – uczniowie szkół pod-

stawowych i gimnazjum – przedstawili
historię swoich bliskich pracujących na
kolei. Nagrodziliśmy film uczennicy klasy V c Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Czerwieńsku – Aleksandry
Góralczyk. Wyróżnienie otrzymał zespół
z gimnazjum: Marta Czyżyńska, Paulina
Dwornicka oraz Gabrysia Łepkowska.
Gimnazjaliści uczestniczyli w spotkaniach warsztatowych z dziennikarką
Elżbietą Wozowczyk – Leszko. Poznawali tajniki pracy dziennikarskiej. Bardzo szybko minął nam czas, w grudniu
podsumowaliśmy działania. 06 grudnia
w mikołajkowym nastroju zaprosiliśmy
uczniów klasy V c SP w Czerwieńsku,
aby obejrzeć nakręcone filmy, wspólnie
podsumować działania. Mikołaj nie zapomniał o żadnym dziecku, były słodkie
niespodzianki.
Gdyby jednym zdaniem odpowiedzieć na pytanie, czy warto realizować
projekty. Myślę, że wszyscy zgodnie
odpowiemy, że naprawdę warto, bo to
świetna zabawa i nauka.
Agnieszka Kostrzewa – autor projektu

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

Coś się kończy,
coś zaczyna

Kalendarz nieubłaganie odlicza dzień za dniem, miesiąc za miesiącem. Pośród
wielu zajęć dnia codziennego przybył i ON - NOWY ROK 2019. I choć witaliśmy
go hucznie, to jednak z nutką zadumy oglądamy się wstecz do najpiękniejszych
chwil kończących rok ubiegły.
Rok 2018 był szczególny dla wszystkich Polaków. Każdy z nas miał szanse
uczestniczyć w różnorodnych inicjatywach,
wydarzeniach, uroczystościach mających
na celu upamiętnienie 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości. W ostatnim dniu
nauki szkolnej w 2018 roku swoista klamrą
spięliśmy ten niezwykły czas. Zaprosiliśmy
naszego przyjaciela – pedagoga i aktora Stanisława Sielickiego. Przygotował dla
nas wspaniałe widowisko, które współtworzyliśmy razem z autorem. Lekcja historii,
geografii, muzyki, sztuki, języka polskiego,
a nade wszystko lekcja patriotyzmu. Sławni
Polacy, wielcy władcy, cudowne miejsca,
zrywy narodowościowe i wszystko to, co
tylko my Polacy czujemy w sercu. Namiastkę tego, co było naszym udziałem
w tym niezwykłym roku „zamknęliśmy”
w KAPSULE CZASU, którą dla potomnych przechowywać będzie Muzeum
w Świdnicy. Zdjęcia, prace plastyczne, plakaty, wiersze, kartki z życzeniami dla Polski,
marzenia młodych Polaków umieszczone na
symbolicznych latawcach – znak naszego
czasu. Być może ktoś, kiedyś zechce poznać,
jacy byliśmy w dniu 11 listopada 2018r.
W „sercu” innej KAPSUŁY CZASU,
w Krakowie, zostały umieszczone prace
uczniów klasy II c na temat ich wyobrażeń
o świecie przyszłości. Za 100 lat te wyobrażenia zostaną zweryfikowane przez kolejne
pokolenie Polaków. Coś się skończyło - rok
szczególny. Co w nas z niego pozostanie, ile
poniesiemy dalej – to zależy tylko od nas samych. Cieszymy się, że mogliśmy mieć swój
udział w tak ważnych dla ojczyzny chwilach.
Choć mamy już styczeń, to nadal pozostajemy pod wpływem magii grudniowych
dni. Poczuliśmy ją już podczas mikołajek,
ale każdy kolejny dzień przybliżał nas do
świętowania. Szkoła powoli przybierała
uroczysty wygląd. Każdego dnia witała
nas nowa dekoracja, choinka, gwiazdki.
Tu i ówdzie rozbrzmiewał dźwięk kolęd.
Czas oczekiwania na Boże Narodzenie
skłania nas do czynienia dobra. Od wielu lat
we współpracy z KORCZAKOWCAMI

obdarowujemy rodzinę jednego z naszych
uczniów PACZKĄ MARZEŃ. Radość
i łzy szczęścia są najlepszym komentarzem
do tego niezwykłego dzieła młodych ludzi
związanych z ideami Janusza Korczaka.
Nasi wolontariusze również rozejrzeli się
bacznie wśród mieszkańców Czerwieńska
i znaleźli osobę, która ich zdaniem ucieszy
się z pięknej kartki świątecznej wykonanej
przez dzieci. Pod hasłem PODZIEL SIĘ,
CZYM MOŻESZ zorganizowali zbiórkę
przysmaków. Jak się okazało, dzielenie się
przychodzi nam z łatwością, dlatego przygotowana paczka naprawdę była pokaźna,
a obdarowana osoba, nie ukrywała wzruszenia. Jak każdego roku nie zapomnieliśmy
o ZIELONOGÓRSKIM SCHRONISKU
DLA ZWIERZĄT, które ostatnio przechodzi
trudny czas. Oprócz zbiórki karmy, misek,
ręczników itp. samorząd zorganizował
zbiórkę pieniędzy. O naszej wrażliwości
przypomina podziękowanie pracowników
schroniska. Kolejnym dziełem uczącym nas,
że dobro wraca jest ogłoszona przez samorząd akcja ZŁOTA KLASA. Jej założenia
są bardzo proste – usypmy wielka złotą górę
z groszy, które zalegają w szufladach, kieszeniach, słoikach i przekażmy ją na WIELKĄ
ORKIESTRĘ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. I po raz kolejny nie zawiedliśmy
się, zapełniamy kolejne pojemniki i z dumą
możemy powiedzieć – „W orkiestrze Jurka
Owsiaka jest miejsce dla każdego”. DOBRO WRACA – z taka myślą i poczuciem
spełnionego obowiązku mogliśmy przystąpić
do świętowania.
Cały rok wyczekujemy na dzień klasowych wigilii. Przychodzimy odświętnie
ubrani, szkolne korytarze wypełniają
świąteczne zapachy. Tradycją już stały
się wigilie, na których pojawia się sianko pod białym obrusem, nakrycie dla
niespodziewanego gościa i tradycyjne
wigilijne potrawy. Dzieleniu się opłatkiem i życzeniom towarzyszą kolędy. Nie
możemy wypatrywać pierwszej gwiazdki,
ale nasłuchujemy dzwonków mikołajowych
sań, które zwiastują pojawienie się worka

z prezentami i choć w niektórych workach
pojawiły się rózgi, to nikt nie pozostał bez
upominku. Rozchodziliśmy się do domów
w iście świątecznych nastrojach.
Powrót do szkoły w Nowym Roku,
zwiastował kolejne świąteczne przeżycia.
Od wielu lat nasza szkoła jest organizatorem KOLĘDOWANIA PRZY RATUSZU. Do wspólnego śpiewania zapraszamy
czerwieńskie szkoły i przedszkole oraz
mieszkańców. Barwny pochód z „gorejącą
gwiazdą”, królami, pasterzami, aniołami
i diabłami oraz oczywiście z naszym zaprzyjaźnionym wielbłądem, podąża do ratusza,
przed którym każdego roku czekają na nas
władze miasta. To niezwykłe spotkanie
pełne jest ciepła, daje poczucie bliskości
wszystkich mieszkańców naszej małej
społeczności. Duzi i mali, biedni i zamożni,
rządzący i rządzeni zatrzymują się na moment, aby złożyć sobie życzenia i wspólnie
wyśpiewać radość z nadejścia Nowego
Roku. Jaki będzie ten czas, jak go ocenimy?
Podpowiedzi możemy szukać w słowach
kardynała Stefana Wyszyńskiego:
(…) Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci,
ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości
i gniewu. Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom
zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień,
przeciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile
zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości,
współczucia, dobroci i pociechy. Tyle wart
jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem
za wyrządzane nam zło (…).
Beata Kaszewska
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Czerwieńska
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.2204)
ogłasza wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: ZG1E/00044947/6
2. Nr ewidencyjny nieruchomości: działka oznaczona numerem ewidencyjnym
651/1, obręb miasto Czerwieńsk ul. Zielonogórska 35 i 35A
3. Powierzchnia działki: 0,0294 ha
4.Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni 34,6 m2 w tym
powierzchnia użytkowa lokalu 32.0 m2 i powierzchnia przynależna (piwnica) 2,6
m2, udział w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu 30/1000
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: lokal mieszkalny
sprzedaż w drodze bezprzetargowej dla najemcy.
6. Wartość: 59.100,00 zł.
7. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: sprzedaż na własność.
8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3 w/w ustawy: 3 tygodni
licząc od dnia wywieszenia ogłoszenia tj. od 02 stycznia 2019 r.
9. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia
23 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek
25, a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu i BIP oraz w gazetce
lokalnej U nas.
JB
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.149.2018
Burmistrza Czerwieńska
z dnia 28 grudnia 2018 r.

„Śmierć jest spoczynkiem podróżnego,
Jest kresem mozołu wszelkiego”.
Umberto Eco
Lubkowi i Wiesi
Wyrazy szczerego współczucia i żalu z powodu śmierci
Ojca i Teścia
Składa Redakcja „Czerwieńsk U NAS”

Panu
Lubomirowi Rotko
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci
Taty
składa
Rada Miejska, Burmistrz i Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
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Jeszcze w trakcie finałowego
koncertu z przerażeniem i niedowierzaniem słuchaliśmy informacji, które
docierały do nas z Gdańska. Poczuliśmy autentyczny ból, tak jakby ten
zimny nóż przebijał nasze serca. Bo
przecież Prezydent Paweł Adamowicz
był jednym z nas, tak jak my wierzył,
że bierze udział w czymś niezwykłym,
że pomaganie innym ma sens, bo
wnosi do naszego życia dużo radości
i uwrażliwia nas na potrzeby drugiego
człowieka, daje poczucie wspólnoty…
Śmierć Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i rezygnacja Jurka Owsiaka z kierowania Fundacją
WOŚP odebrały nam całą radość, którą
mieliśmy w sobie. Łączymy się w bólu
z rodziną Pana Pawła Adamowicza i
całą rodziną Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo przecież jesteśmy
rodziną i nic tego nie zmieni.
Panie Prezydencie - Byłeś z nami
i Będziesz z nami. Do końca świata i
o jeden dzień dłużej.
Sztab WOŚP w Czerwieńsku

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci”
Wisława Szymborska
Panu
Lechosławowi Lisieckiemu
Wyrazy głębokiego żalu
i współczucia
z powodu śmierci
Żony
Składa
Burmistrz Czerwieńska
Radni Rady Miejskiej
w Czerwieńsku
Pracownicy Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku
Redakcja „Czerwieńsk U NAS”

Jarmark Bożonarodzeniowy
w Leśniowie Wielkim
Za oknem szaro, ponura pogoda jesienno- zimowej pluchy nie nastrajała nas wcale do radosnych przygotowań przedświątecznych. Jednak magiczna atmosfera Bożego Narodzenia towarzyszyła leśniowskiej społeczności już od początku grudnia.
Wszystko to za sprawą kolejnego- już
piątego Jarmarku Bożonarodzeniowego,
który odbył się 8 grudnia przed budynkiem Szkoły Podstawowej. Tym razem
głównymi organizatorami byli nie tylko
pracownicy szkoły, ale również Rodzice,
którzy uczestniczyli w przygotowaniach
większości stanowisk. Tego dnia każdy
mógł znaleźć coś dla siebie- młodzież
szkolna oferowała przepiękne dekoracje świąteczne samodzielnie przez nią
wykonane, a dorośli zadbali o wrażenia
smakowe gości, były pierogi, krokiety,
barszczyk, pajda chleba i słodkie wypieki.
Goście mogli skosztować pieczonego dzika zafundowanego przez koło łowieckie
Bór. Nie brakowało również atrakcji- najmłodsi wspólnie wykonywali ozdoby choinkowe i ozdabiali nimi drzewka rosnące
przy szkole, malowali twarze, spotkali
się także z Mikołajem, który obdarował
wszystkie dzieci słodkimi pysznościami.
Starsi mogli wziąć udział w loterii fantowej, oraz aukcji, gdzie atrakcyjne nagrody
przyciągnęły większość uczestników jarmarku. Tradycyjnie nie zabrakło również
występów naszych dzieci- przedszkolaki

umilały czas śpiewaniem kolęd i pastorałek, a uczniowie starszych klas utworami
tematycznymi śpiewanymi i granymi na
różnych instrumentach. Grupy taneczne
zaprezentowały swoje umiejętności, a także mieliśmy okazję obejrzeć profesjonalny
taniec z ogniem.
Podczas trwania imprezy rozstrzygnięty został Gminny Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową. Zwieńczeniem jarmarku
był pokaz sztucznych ogni i światełko do
nieba dedykowane Milence - naszej koleżance i pomysłodawczyni przedsięwzięcia.

Dziękujemy wszystkim za tak wielkie zaangażowanie: rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły, dzieciom, strażakom z OSP w Leśniowie
Wielkim, mieszkańcom oraz naszym
sponsorom, m.in. Panu Adrianowi
Dwojakowi, firmom: Toppoint, Deatailing Store, Cosmopolitan, Lilo,
Virgo, Akademia Piekna Tredici,
Sprytne Babki, Zdrowie na Widelcu,
Sklep meblowy Sofix, Wesoły Ogród,
Jorge, Koszulki Express, Lilly, Koło
Łowieckie Bór.
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Trening noworoczny
Noworoczny mecz piłki nożnej rozgrywany między zawodnikami Piasta Czerwieńsk za nami. 1 stycznia tradycyjnie
spotkaliśmy się na obiektach sportowych przy ulicy Kwiatowej
w Czerwieńsku aby na sportowo rozpocząć Nowy Rok. W samo
południe rywalizację rozpoczęły drużyny Młodego Piasta oraz
Piast OLD-BOYS. Mecz wygrali bardziej doświadczeni zawodnicy 5:6, a pierwszą bramkę strzelił Marcin Wawrzyniak z Młodego
Piasta. Warto zaznaczyć, że pasjonaci piłki nożnej wybiegli na
boisko już po raz 38-my!
Wojciech Zawada

Grać w unihokeja
Nasza drużyna – KS Lokomotiv
Czerwieńsk - jeszcze w minionym roku
zorganizowała weekendowy obóz treningowy przy współpracy z panem
Lubomirem Rotko w Hali Sportowej
„Lubuszanka” w Czerwieńsku. Przez trzy
dni spędziliśmy na treningach około 15
godzin. Oprócz tego przeprowadziliśmy
kilka wykładów taktycznych. Wszystko
razem wyszło genialnie. Każdy z zawodników starał się ze wszystkich sił. Każdy
z zawodników chciał stać się jeszcze
lepszym. Skutecznie udało nam się wyćwiczyć kilka nowych zagrań, techniki

rozgrywania, przewagi, osłabienia czy
też wprowadzić ulepszenia w obronie
bramkarzy. Wszystko to przełożyło się na
wyniki w I lidze unihokeja (Opalenicka
Liga Unihokeja), na którą pojechaliśmy
tydzień po intensywnym weekendzie
treningowym. Chociaż przegraliśmy
pierwszy mecz 6 do 4 z drużyną Vikings
Nowy Tomyśl, lecz czasami tak bywa,
że brakuje troszkę szczęścia. Piłka nie
chciała wejść do bramki przeciwnika pod
gradem naszych strzałów, ale nasza gra
była zadowalająca. Niemniej w drugim
meczu przeciwnik musiał ulec naszej

dominacji. Wynik 9 do 1 z drużyną UAM
Poznań odzwierciedla naszą ciężką pracę.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników,
ale przede wszystkim ze stylu naszej gry
i z tego, że jest to unihokej, który jest
oparty na współpracy zawodników, a nie
na indywidualnych akcjach. Jesteśmy
widowiskowi, a do tego stajemy się skuteczni. Planujemy zorganizować turniej
w Czerwieńsku w najbliższym czasie.
Z przyjemnością pokażemy na co nas stać
na naszym parkiecie. Tak, żebyście mogli
zobaczyć co znaczy prawdziwy unihokej!
Bartłomiej Fliegner

Wieści z Lubuszanki
Noworoczne granie w piłkę nożna ma u nas wieloletnia tradycję. Nie inaczej było i w tym roku. W samo południe, już po raz
38-my, na Stadion im. Romana Winnickiego wybiegli fani piłkarstwa. Drużyna „Młodego Piasta” uległa „Piast Oldbojom”
5:6. Autorem historycznej, pierwszej w nowym 2019 roku bramki został Marcin Wawrzyniak z ekipy „Młodych”. Gratulujemy!
Z kolei 5 stycznia Szkoła Tańca Dance Art
Marty Maciejewskiej organizowała w naszej
Hali Turniej Tańca. Rywalizowało około 140
tancerzy z dziewiętnastu formacji tanecznych.
Były wśród nich również, co bardzo cieszy,
zespoły z Czerwieńska, Leśniowa Wielkiego,
Lasek, Nietkowa i Płotów.
Niestety, planowany na 12 stycznia
Turniej Karate Nidan nie doszedł do skutku. Okazało się, że koliduje z ogólnopolskim zgrupowaniem tej dyscypliny – może
odbędzie się w innym terminie.
A co nas czeka w najbliższym czasie?
W dniach 25, 26 i 27 stycznia odbędzie
się tradycyjny Turniej Halowej Piłki
Nożnej o Puchar Przewodniczącego
Rady Miejskiej. Start imprezy w piątek
o godzinie 18.30. I będzie to już XXIV
odsłona tego Turnieju.
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Na 26 stycznia planowany jest też
turniej piłki nożnej dla dzieci, gdzie
rywalizować mają Akademia Piłkarska
Falubaz i zaprzyjaźnione zespoły.
Z kolei 2 lutego rozegrany zostanie
XVI Turniej Piłki Siatkowej im. Wiesława Kwaśniewskiego.
Pod koniec lutego (23,24) wstępnie
planowany jest miniturniej lub mecz
pokazowy unihokeja. Coraz prężniej
działający KS Lokomotiv Czerwieńsk
chce promować tę dyscyplinę sportu
w naszej gminie.
Z bardziej dalekosiężnych planów
–27 kwietnia odbędzie się kolejna edycja
Jorge Cross. Już niedługo mają ruszyć
zapisy na tę imprezę biegową. Są też
wstępne plany dotyczące wyścigów
MTB – 19 V albo 22 IX miłośnicy rowe-

rowych przełajów będą mogli pościgać
się po naszych leśnych wertepach.
Nasza Hala będzie też miała wielki
udział w Spartakiadzie Rothenburgów.
Odbędzie się ona u nas w dniach 21, 22
i 23 czerwca. Dyscypliny, w których
rywalizować będą zawodnicy z zaprzyjaźnionych miast są ustalane i w dużej
mierze zależą od zgłoszeń samych zainteresowanych.
W zimowym okresie odbywają się
tez imprezy biegowe. W IV Charytatywnym Biegu Dobrych Mikołajów
(9 grudnia w Zielonej Górze) pobiegli
Anna Dudzińska, Katarzyna Gałka,
Marcin Gałka, Sylwia Skorupska, Grzegorz Siwiński i Bolesław Brzeziński.
D. Grześkowiak

Turniej Tańca Dance Art

Jak co roku Szkoła Tańca Dance Art
Marty Maciejewskiej organizuje Turniej
Tańca, na którym wszyscy tancerze
mają szansę pokazać swoje umiejętności
i zmierzyć się ze sobą. W sobotę 5 stycznia rywalizowało ze sobą 19 formacji
– około 140 tancerzy. W tym roku w jury
zasiadali:
tancerz i choreograf - KACZORExMichał Kaczorowski- zwycięzca programu GOT TO DANCE oraz uczestnik
programu WORLD OF DANCE,
Monia Sprytna Babka - Monika Bartkowicz - Krzysztof- youtuberka i spikerka
radiowa,
Bboy Wieczór - Maciej Wieczorek
- finalista programu GOT TO DANCE,
współzałożyciel ekipy Tabasco Break
Rebels.
Nie mieli Oni łatwego zadania, ponieważ wystartowało 19 ekip i wybór
najlepszych był naprawdę trudny. Jednak
po ciężkich obradach jury zdecydowało,
że GRAND PRIX dyrektora Gimnazjum.
im. Jana Pawła II w Czerwieńsku pana
Przemysława Góralczyka - czyli główną

nagrodę zdobyła ekipa GYAL z Czerwieńska.
Z kolei w kategorii MINI FORMACJE: I miejsce zajęły - Super Stars - cheerleaderki z Zielonej Góry, II miejsce
przypadło – Cuksy – tancerzom z Kosierza, ma III miejscu zaś uplasowały
się – Żabki - tancerze z Zielonej Góry.
Wyróżnienia otrzymali: Misie - tancerze
z Zielonej Góry oraz Słodziaki - tancerze
z Leśniowa Wielkiego.
W kategorii JUNIORZY: I miejsce
wywalczyli - Dream Team - tancerze
z Kosierza, II miejsce zajęli – Neonówki
- tancerze z Ciemnic, III miejsce przypadło - Zbuntowanym Lalkom - tancerzom
z Drzonkowa. Wyróżnienia wręczono:
Flow - tancerzom z Leśniowa Wielkiego,
Gwiazdom - tancerzom z Lasek, Cool
Kids - tancerzom z Nietkowa i Szalonym
Dzieciakom - tancerzom z Zielonej Góry.
W kategorii SENIORZY: I miejsce
zdobyli - Drop It - tancerze z Ciemnic, II
miejsce przypadło – Haunted - tancerzom
z Zielonej Góry, zaś III miejsce zajęli
- Resist- tancerze z Kosierza. Wyróż-

nienia otrzymali: Black Angel - tancerze
z Drzonkowa, Buntownicy - tancerze
z Leśniowa Wielkiego oraz Ekipa 601 tancerze z Płot.
Dla nas każdy jest zwycięzcą, bo doskonale wiemy, ile każda osoba wkłada
serca i energii podczas treningów, by
pokaz wypadł „na medal”.
Przez parkiet naszej hali Sportowej
„Lubuszanka” przewinęło się mnóstwo
wykonawców i by cały Turniej wypadł
okazale, w jego organizację zaangażowało
się wiele osób. Serdecznie dziękujemy
za pomoc panu Lubomirowi Rotko –
kierownikowi Hali za jej udostępnienie,
panu Przemysławowi Góralczykowi
– dyrektorowi Gimnazjum, Emel Film
Studio za pamiątkowy film, Foto Rico za
pamiątkowe zdjęcia, Info – Czerwieńsk
- Michałowi Fiksowi za relacje na żywo,
Dominikowi Brzezickiemu za obsługę
techniczną, Marlenie Piecha za pomoc
medyczną, firmie Drabinkowo za animacje dla dzieci oraz naszym wspaniałym
jurorom, tancerzom, rodzicom i całej
ekipie Dance Art.
Marta Maciejewska

Tenisowy Puchar Burmistrza
W grudniu po raz piętnasty tenisiści spod znaku CST rozpoczęli halowy sezon turniejem o Puchar Burmistrza Czerwieńska.
W turnieju mężczyzn zwyciężył najstarszy z aktywnych członków Stowarzyszenia - Bogdan Matysik (rocznik 1951), który w finale
pokonał Krzysztofa Tołoczkę. W turnieju kobiet zwyciężyła Sylwia Hejduk , pokonując Wiolettę Tondryk. Puchary zwycięzcom
wręczył osobiście p. Burmistrz. Najmłodszych tenisistów CST również tradycyjnie w grudniu odwiedził św. Mikołaj, obdarowując
ich okolicznościowymi paczkami.
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ORKIESTRA DOBRYCH SERC
Mimo, że nie o bicie rekordów tu chodzi - a o czystość intencji i dar serca, to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wciąż
zaskakuje i przekracza kolejne granice ludzkiej szczodrości. Podczas 27 Finału zebraliśmy w Czerwieńsku aż 66 519,23 zł.
Ale to nie koniec, bo wciąż trwają licytacje przedmiotów wystawionych na internetową aukcję.
Kolejny już raz, sztab WOŚP w Czerwieńsku stanął na wysokości zadania i przygotował wspaniałą imprezę,
która rozgrzała serca i umysły wielu
naszych mieszkańców. Już od samego
rana, 13 stycznia 2019 roku, blisko 80
wolontariuszy kwestowało na ulicach
miasta, zbierając pieniądze na zakup
nowoczesnego sprzętu medycznego dla
specjalistycznych szpitali dziecięcych.
Ale w Czerwieńsku, Wielkie Granie rozpoczęło się już kilka miesięcy wcześniej.
28 października 2018 r. „Wędkarze dla
WOŚP” wyłowili z czerwieńskiego zalewu 17 461,84 zł i całą tę sumę przekazali
sztabowi naszej Orkiestry.

Wiele działo się wokół budynku
gimnazjum, jak i w jego środku. To tam
miał swą siedzibę sztab czerwieńskiej
Orkiestry. Na muzycznej scenie zobaczyliśmy mnóstwo różnorodności – od
pokazów formacji tanecznych, poprzez
występy solistów i zespołów muzycznych
po licytacje przedmiotów przekazanych
nam przez darczyńców. Wchodzący do
budynku mogli wziąć udział w licznych
konkursach, przenieść się do wirtualnej
rzeczywistości, obejrzeć stanowiska
tematyczne czy wreszcie spotkać jedną
z gwiazd ZKŻ Falubaz. Na wszystkich
czekały przysmaki miejscowej kuchni
i domowe wypieki.

Za wszystkimi działaniami stał szef
czerwieńskiego sztabu – Dominik Brzezicki, który dokonał czegoś niezwykłego.
Zgromadził wokół siebie grono wspaniałych ludzi, którzy dobrocią swego
serca zechcieli podzielić się z innymi.
Ten entuzjazm i chęć pomagania było
widać na każdym etapie przygotowywania i przeprowadzenia tego wielkiego
przedsięwzięcia.
Szczegółowa relacja z 27 Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Czerwieńsku w lutowym numerze
„Czerwieńsk U Nas”.
Jacek Gębicki

