Talenciaki
u Królowej Śniegu
czytaj str.: 15

w styczniu
01.01. – przywitaliśmy Nowy Rok 2019.
01.01. – już po raz 38, na stadionie im. Romana Winnickiego przy ul. Kwiatowej w Czerwieńsku odbył się trening
noworoczny zawodników „Piasta”. W samo południe drużyny „Młodego Piasta” i „Piast Oldbojów” rozegrali mecz
towarzyski.
04.01. – z udziałem kompanii honorowej oraz pocztu sztandarowego odbył się uroczysty apel pododdziałów 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku inaugurujący
nowy rok szkoleniowy.
04.01. – w Czerwieńsku odbyło się posiedzenie Gminnej
Spółki Wodnej. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr
Iwanus.
05.01. – w hali sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku odbył
się Turniej Tańca Dance Art Marty Maciejewskiej. Rywalizowało w nim 19 formacji tanecznych, w których wystąpiło
około 140 tancerzy.
07.01. – Burmistrz Piotr Iwanus wziął udział w spotkaniu
noworocznym, które w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowała
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.
09-10.01. – delegacja z Gminy Czerwieńsk przebywała z roboczą wizytą w Klietz (Niemcy). Delegacji przewodził Burmistrz
Piotr Iwanus. Podczas spotkania omówiono plan współpracy
w 2019 r., która przede wszystkim polega na wymianie młodzieży ze szkoły podstawowej w Nietkowie i Grundschule w Klietz.
Dzieci ze szkoły w Nietkowie udadzą się do Klietz w dniach
3-10 sierpnia br.
11.01. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się kolejne spotkanie
poświęcone Spartakiadzie Rot(h)enburgów. Odbędzie się ona
w Czerwieńsku w dniach 21-23 czerwca 2019 r.
13.01. – w Czerwieńsku i Nietkowie „zagrała” Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podczas odbywającego się
27 Finału WOŚP, sztab w Czerwieńsku zebrał 66 519,23 zł,
a w Nietkowie 6 014,50 zł.
14.01. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze płk Grzegorzem Dyrką.
15.01. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się spotkanie Burmistrza Piotra Iwanusa z proboszczami wszystkich parafii, które
znajdują się na terenie Gminy Czerwieńsk. W spotkaniu wzięli
również udział: Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof
Smorąg i poprzedni Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek
Jędras. Tematem spotkania było zabezpieczenie środków
finansowych w budżecie gminy na odrestaurowanie obiektów
sakralnych.
16.01. – w Zielonej Górze Burmistrz Piotr Iwanus spotkał
się z Senatorem RP Władysławem Komarnickim. Podczas
spotkania Piotr Iwanus zabiegał o wsparcie w staraniach o pozyskanie dofinansowania do budowy sali gimnastycznej przy
szkole podstawowej w Leśniowie Wielkim.
18.01. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z sołtysami. Tematem spotkania była współpraca transgraniczna w 2019 roku.
20.01. – ponad 100 osób zebrało się o godz. 20.00 przed budynkiem czerwieńskiego gimnazjum, aby zapalić symboliczne
światełko dla tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska
Pawła Adamowicza. Organizatorem tego wydarzenia był Sztab
WOŚP w Czerwieńsku.
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22.01. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad komisji było min.: sprawozdanie ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za 2018 rok; sprawozdanie
z pracy komisji za 2018 r.; sprawy bieżące.
23.01. – w Gorzowie Wielkopolskim Burmistrz Piotr Iwanus
spotkał się z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem.
Podczas spotkania Burmistrz zabiegał o dofinansowanie do
budowy sali gimnastycznej w Leśniowie Wielkim.
24.01. – w sali widowiskowej MGOK w Czerwieńsku odbyła
się konferencja naukowa pt. „Urodziny miasta”, poświęcona
329 rocznicy nadania Czerwieńskowi praw miejskich.
25.01. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad
komisji było min.: informacja nt. oświetlenia ulicznego
z uwzględnieniem ilości i rodzaju lamp, ilości obwodów,
na których są lampy i sposobu ich sterowania. Rozważenie
powstania centralnego systemu sterowania oświetleniem;
informacja nt. realizacji inwestycji przy Szkole Podstawowej
w Leśniowie Wielkim – budowa sali gimnastycznej; sprawy
bieżące.
25.01. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Prezydentem
Zielonej Góry Januszem Kubickim. Tematem spotkania była
budowa mostu na Odrze w Pomorsku.
25-27.01. – w hali sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku
rozegrano 24. Halowy Turniej Piłkarski o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej.
26.01. – na terenie Skansenu Fortyfikacyjnego Czerwieńsk
odbyła się impreza plenerowa poświęcona 74. Rocznicy
Przełamania Linii Odry. Podczas imprezy zaprezentowano
najciekawsze eksponaty zgromadzone na terenie Skansenu oraz
przybliżono historię znajdujących się tu schronów.
28.01. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.:
informacja nt. planu utrzymania porządku i estetyki w 2019 r.
na terenach należących do Gminy Czerwieńsk, w tym: naprawa
urządzeń i utrzymanie porządku na placach zabaw; siłowniach
plenerowych; zakup oraz plan ustawienia koszy i ławek;
propozycja estetycznego zagospodarowania skwerku przy ul.
Kolejowej w Czerwieńsku. Utrzymanie porządku w parkach,
na chodnikach itp. Plan remontu przystanków autobusowych;
sprawy bieżące.
28.01. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się zebranie Gminnego Zarządu OSP. W zebraniu uczestniczył Burmistrz Piotr
Iwanus.
30.01. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było min.: analiza
informacji dotyczących terminowości i sposobu rozpatrywania
pism i wniosków wpływających do Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku w zakresie pracy Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2018 r.; sprawy bieżące.
30.01. – w Międzyrzeczu odbył się Konwent Wyborczy
Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. W konwencie
wziął udział Burmistrz Piotr Iwanus.
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 13.02.2019 r., do druku przekazano 14.02.2019 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. Na początku chciałem
przeprosić, że w poprzednim numerze
musieliśmy ustąpić miejsca na łamach
innym wydarzeniom. Zebrało ich się
tyle, że nie sposób było wszystko pomieścić na tych kilkunastu stronach.
Piotr Iwanus: Jakoś szczególnie
mnie to nie zmartwiło, wręcz przeciwnie. Brak miejsca na łamach oznacza
bowiem, że w naszej gminie dzieje się
naprawdę wiele ciekawych wydarzeń,
wartych odnotowania i zapamiętania.
Musimy pamiętać, że „U nas” to także wspaniały dokument historii, tym
wartościowszy, że przecież tworzony
na bieżąco przez wielu autorów, reprezentujących prawie wszystkie środowiska samorządu. Podczas niedawnej
konferencji z okazji „Urodzin miasta”,
przypominającej 329 rocznicę nadania
Czerwieńskowi praw miejskich, wśród
wystąpień na różne tematy związane
z historią miasta, znalazła się również
prezentacja p. Jacka Gębickiego na temat już prawie trzydziestoletniej historii
istnienia naszego lokalnego pisma. Po
raz kolejny uświadomiłem sobie jak
wielką wartość, także historyczną, mają
materiały zamieszczane w kolejnych
numerach. Tak więc bez żalu ustąpiłem miejsca na łamach styczniowego
numeru.
A.S.: Zatem bez dalszych ceregieli
zadam Panu kolejne „zaskakujące pytanie”: Co słychać Panie Burmistrzu?
P.I.: To pytanie pewnie również
przejdzie do historii. Czytelnicy
„U nas” już się przyzwyczaili, że za
każdym razem, gdy je Pan zadaje, to
niezmiennie zaczynam mówić o gminnych inwestycjach. Co zrobiliśmy,
nad czym właśnie pracujemy i jakie
mamy plany. Często Czytelnicy mogą
odnieść wrażenie, że wciąż mówimy
o tych samych sprawach. Tak trochę
jest, ponieważ akurat realizowane
przedsięwzięcia nie kończą się co
miesiąc, trwają czasem rok, a czasem

i dłużej, więc przychodzi nam rozmawiać o tym jak postępują prace.
Oczywiście wciąż rozpoczynamy coś
nowego, więc sygnalizowanie tych
działań też ma jakąś wartość.
W styczniu rozstrzygnięty został
na przykład przetarg na budowę nowej
świetlicy wiejskiej w Sycowicach.
W wyniku przeprowadzonej procedury
okazało się, że znacznie wzrosły koszty
takiej inwestycji od czasu jej planowania
i tworzenia planu rzeczowo-finansowego. Najtańsza oferta wyniosła aż 1 mln
150 tys. zł. Mimo znaczącego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich i wstępnie zaplanowanego
udziału własnego gminy okazało się,
że tych środków zabraknie. Na sesji
Rady Miejskiej 27 lutego br. będziemy
musieli podejmować decyzje w sprawie
zmian w budżecie na ten rok, aby znaleźć brakujące środki na realizację tego
zadania.O decyzjach i dalszych krokach
powiadomimy mieszkańców w marcowym numerze „U nas”.
Kolejnym takim aktualnym przedsięwzięciem jest drugi etap budowy
ścieżki rowerowej w Leśniowie Wielkim, na który pozyskaliśmy z PROW
dofinansowanie w wysokości 74 tys.
złotych. Najniższa oferta wykonawców
zamknęła się kwotą 125 tysięcy, a to
oznacza, że brakujące 50 tys. także
musimy znaleźć w budżecie.
Zima się powolutku kończy, więc
niedługo będzie można rozpocząć prace
na budowie ul. Wiosennej i Ogrodowej
w Płotach.
Zgodnie z planem posuwają się
prace przy budowie hali sportowej
w Leśniowie Wielkim. Myślę, że na
koniec sierpnia br. obiekt będzie gotowy
i z nowym rokiem szkolnym zapełni
się zarówno młodzieżą, jak i dorosłymi
mieszkańcami, którzy lubią korzystać
z uroków aktywności fizycznej.
A.S.: Powie Pan , że to też moje
stałe pytanie, ale nie mogę go nie zadać – jak się sprawy mają z dalszymi
pracami nad budową sieci sanitarnej
w Nietkowicach i Będowie?

P.I.: Wszystkie niezbędne dokumenty mam gotowe. Przygotowana
jest decyzja dotycząca uwarunkowań
środowiskowych inwestycji (opinie Sanepidu, Wód Polskich, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wlkp). Gotowy jest również projekt kanału tłocznego od oczyszczalni ścieków
do kanału Ołobok, a także cały system
od przyłączy do przepompowni i zrzutu
oczyszczonej wody do kanału Ołobok.
Czekamy teraz na ogłoszenie naboru
wniosków. Inwestycja będzie kosztować
ok. 7 mln złotych. Oczywiście o dalszych krokach będziemy mieszkańców
informować, także na łamach „U nas”.
A.S.: Na zakończenie chciałbym
jeszcze Pana zapytać o sprawę budowy
mostu na Odrze, ponieważ na stronie
internetowej gminy zamieszczone
zostały pisma, jakie przesłane zostały
w tej sprawie do Urzędu Marszałkowskiego. Wynikało z nich zaniepokojenie, że mimo zaangażowania partnerów
projektu - trzech gmin: Zielonej Góry,
Czerwieńska i Sulechowa sprawa
utknęła na poziomie województwa. Co
się w tej sprawie dzieje?
P.I.: Rzeczywiście, byliśmy zaniepokojeni faktem, że nasz wniosek i deklaracja współdziałania w realizacji tej
tak ważnej dla nas inwestycji ugrzęzła.
Niepokoiło nas to tym bardziej, że nieuchronnie zbliżał się termin składania
wniosków (29 marca br. !). Poprosiliśmy o spotkanie z p. Marszałek Elżbietą
Polak. Takie spotkanie się odbyło
i uzyskaliśmy deklarację, że Zarząd
Województwa Lubuskiego skieruje
oficjalnie nasz wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zgodnie
z określonymi wymogami. Teraz pozostaje nam czekać na dalsze decyzje już
na szczeblu Państwa. Gdyby udało nam
się przejść pozytywnie weryfikację, to
byłaby to z pewnością historyczna dla
naszej gminy inwestycja.
A.S.: Bardzo dziękuję za rozmowę
i do następnego spotkania.
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Podsumowanie 27. finału WOŚP
Orkiestrowym SIEMA chciałbym podziękować wszystkim za wspaniały, 27. Finał
WOŚP w Czerwieńsku. Dziękuję naszym mieszkańcom i wszystkim gościom, którzy
tego dnia byli z nami. Bez Was, nie byłoby nas i nie byłoby sukcesu Orkiestry.
Dzięki wielkiemu wsparciu wielu
firm, udało nam się po raz kolejny, zorganizować w Czerwieńsku tak dużą i rodzinną imprezę. Od samego początku bardzo
zależało nam na tym, aby wszystko, co
wydarzy się podczas tegorocznego finału
WOŚP, było większe niż przed rokiem
i bardziej profesjonalne. Większa była
więc scena, co pozwoliło pomieścić na
niej wszystkich tancerzy – powstała ona
dzięki firmie SoundBit i wsparciu firmy
INEX. Również oświetlenie sceny było
bardziej przemyślane i efektowne - to
dzięki Mateuszowi Banachowi i firmie
AudioPol, która wsparła nas sprzętowo.
Całą imprezę nagłośnił niezastąpiony
Lubomir Rotko, a Mateusz Paderewski
zadbał o to, aby na dużym monitorze wyświetlani byli występujący w danym momencie artyści i aktualnie zebrana kwota.
Dzięki firmie INEX, mogliśmy przygotować dla wszystkich uczestników
Orkiestry, kulinarną ucztę. Z produktów,
które od niej otrzymaliśmy, nasi kucharze
„wyczarowali” pyszny bigos i nieziemskiego kurczaka. Pizzeria Fenix wsparła
nas frytkami i pierogami, które również
cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Dla naszych artystów i najmłodszych
uczestników imprezy otrzymaliśmy słodkości od hurtowni UNIMA i firmy Nestle.
Vitamin Shop i INEX podarowały
nam oryginalne koszulki, dzięki czemu
wszyscy organizatorzy byli jednakowo
ubrani, a przez to, byli też bardziej widoczni. Bardzo bym chciał, aby w przyszłości również wolontariusze podczas
kwesty mogli mieć na sobie jednolite,
organizacyjne koszulki.
Czym, że byłby finał bez naszych
wspaniałych artystów. Przedszkolaczki
urzekły nas swoim śpiewem, a tancerze
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z Krainy Tańca oraz szkoły DanceArt
i MGOK (formacje Nastki i miniNastki)
urzekły nas swoim tańcem. Piotr Paderewski zaprezentował się z formacjami
3 po 3 i Sześciopakiem, dodatkowo pod
wodzą Piotra wystąpiła Lidia Węclewicz.
Lidka, to nie tylko świetnie zapowiadająca
się młoda artystka, którą podziwialiśmy już
na poprzednich finałach WOŚP, ale to także
nasza oddana wolontariuszka.
Rademenez - w tym roku dla nas
zarapował, rozbawił do łez (zastępując
kabaret, którego nam brakowało) i dodatkowo poprowadził zjawiskowo część
licytacji. Kornelia Wierucka wykonała
solo kilka piosenek, Dzakob zarapował
- było widać, że porwał młodszą część publiczności. Nie mogło zabraknąć z nami
Szkoły Muzycznej Yamaha z Zielonej
Góry i pana Wojciecha Grabowskiego,
z którym przyjechał zespół Zjawiska
Niewyjaśnione. Niezwykła energia popłynęła od tych młodych ludzi z zespołu
Paradox – to Oni „porwali” wszystkich
pod sceną do wspaniałej zabawy. Zespół
Soundgorsi wykonał piosnkę dla Jurka
Owsiaka - coś niesamowitego!
Gwiazdą naszego wieczoru był zespół
PROMIL. Od wielu lat Finał WOŚP
w Czerwieńsku kojarzył mi się z tym zespołem i po 5 latach nieobecności wrócili
na 27 Finał!
Nie możemy zapominać o naszym
Sztabie, czyli ludziach zaangażowanych
w organizacje tego wspaniałego wydarzenia: Jacek Gębicki - użyczył nam
swojego głosu i poprowadził licytacje
z pomocą Eweliny Bielawkiej, Lubomir
Rotko - zadbał o to, aby wszystko zagrało,
Kazimierz Ruszel i Edyta Ożóg - odwiedzili sponsorów i darczyńców. Edyta pełniła dodatkowo w tym roku rolę zastępcy
szefa sztabu. Gabriel
Leszczyk - zadbał
o pamiątkę z 27 Finału WOŚP w postaci
filmu, który można
znaleźć na YouTube.
Cały finał rozliczyła komisja, w skład,
której weszły: Hanna
Borowczyk, Dorota Budeń, Agnieszka
Kędzia, Zofia Blandzi, Wiesława Śliwińska, Małgorzata
Piątkowska, Kacper

Łęc, Anna Lipecka, Joanna Dwornicka,
Beata Perczyńska i Beata Bykowska.
Gdyby nie Przemysław Góralczyk
i Marek Olczyk nie wiem, gdzie by się
odbył ten finał.
Nad pysznym jedzeniem i jego wydawaniem czuwała Istiena Boguszewicz-Gnatowicz wraz z uczniami Zespołu
Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze: Natalia
Grochola, Emil Korsak, Bartłomiej Śliwiński, Patryk Skrzypek, Filip Banach,
Zuzanna Pietraszko, Daria Żytyńska.
Oczywiście uatrakcyjniliśmy nasz finał
stoiskami dla dzieci i dorosłych. Paweł
Bazylewicz z firmy Seven komputery
przygotował w jednej z sal - symulator jazdy, wirtualną rzeczywistość i fotobudkę Falubazu. To właśnie w niej zameldowali się:
Tomasz Walczak, Sebastian Niedźwiedź
z motorem, Patryk Dudek i Motomysz.
Zdzisława Orkwiszewska zadbała
o odrobinę rywalizacji w sali z grami
planszowymi, gdzie dzieci z rodzicami
bardzo chętnie spędzali czas. Henryka
Wolny czuwała nad konkursem plastycznym. Irena Kamińska i Anna Dubowska malowały buźki waszych pociech.
Karolina Jędras i Karolina Pestkowska
zajmowały wasze dzieci zabawami.
OSP Czerwieńsk na czele z Janem
Wotą zrobiło najpierw świetny pokaz ratownictwa, po czym wraz z ratownikami
Sela Sp. z o.o. uczyli udzielać pierwszej
pomocy. Można było skorzystać z alkogoogli dzięki firmie Sela i spróbować swoich
sił w „w stanie upojenia”.
Akcja „KUP SWOJE SERDUSZKO”
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem,
a przygotowały ją Aurelia Leszczyk i Alicja Kliś. Nie zapominajmy o atrakcjach,
które działy się na zewnątrz. Można było
zobaczyć min.: auta z 4x4 DreamTeam dzięki wieloletniej współpracy z Adamem
i Mileną Malerowiczami, przejechać się
wyremontowaną syrenką Piotra Ignaczaka. Dla chcących spróbować swoich sił
z autami terenowymi, ale nie koniecznie
mając prawo jazdy RC Lubuskie przygotowało trasę dla modeli zdalnie sterowanych,

z tego miejsca potężny ukłon w stronę
Batosza Przybylaka.
Nasz finał odbywa się w oparciu o społeczną pracę wolontariuszy, co niestety
oznacza wytężenie własnych mięśni i ciężką
harówkę. W piątek o godz. 11.00 zaczęliśmy, a w poniedziałek o godz. 19.00 skończyliśmy pracę. W tym miejscu chciałbym
za to niezwykłe poświęcenie podziękować:
Filipowi Zielendzie, Erykowi Glince,
Natanielowi Leszczykowi, Juliannie Bielskiej, Wiktorii Jankowskiej, Michałowi
Rotko i Jankowi Gębickiemu.
Jak co roku był z nami Skansen
fortyfikacyjny Czerwieńsk. Z tej okazji
Paweł Pochocki, wraz z kolegą, wcielili
się w żołnierzy z ubiegłego wieku.
Oczywiście impreza by nie wypaliła
bez uczniów i wsparcia wszystkich miejscowych szkół: Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku,
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku, Liceum Ogólnokształcącego
im. gen. dyw. Stefana Roweckiego
„Grota” w Czerwieńsku, a także Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia
Zawodowego w Zielonej Górze.
Na ulice naszego miasta ruszyło prawie 80 wolontariuszy - czyli ludzi, którzy
mają naprawdę potężne i ciepłe serducho.
Mimo niesprzyjającej aury nie poddawali
się, wiedzieli, że cel był szczytny.
W tym roku zebraliśmy: 66 358,43
zł, 139,54 EUR, 25,49 GBP, 234 CZK
i jeszcze kilka innych monet w walutach
obcych. Zebranie tak ogromnej kwoty
byłoby niemożliwe, gdyby nie szczodrość sponsorów. Tak, jak przed rokiem,
odwiedzili ich nasi wolontariusze: Edyta
Ożóg i Kazimierz Ruszel - ale niektórzy
sponsorzy kontaktowali się z nami sami,

aby przekazać swoje fanty na licytację.
Mam nadzieje, że nikogo nie pominę,
a chciałbym serdecznie podziękować
wszystkim ofiarodawcom. Szczególne
słowa podziękowania kieruję do: Arcobaleno, które dało nam naprawdę sporo
papci, Piast Czerwieńsk - nasza lokalna
drużyna piłkarska, Stelmet Enea BC Zielona Góra, Romantycy Lekkich Obyczajów, Legia Warszawa, UC Sampdoria,
Dawid Kownacki, Ziel-Bruk, Klaudia
Gajek, Monika Gajek, KIM Speedway
Team, Jolanta Matuszkiewicz, Fresh
Car Natalie Lidak-Hofset, Perceptus, Seven, Pentel, Emil Sayfutdinov,
sklep budowlany „Grześ”, Ewa Minge,
TopPoint, Świtoń-Paczkowski Zielona
Góra, Polset meble, Toyota, Marba,
Mercedes, Dariusz Gorbacz, Play,
mBank, Rademenez, Eltore Garage,
Rörets Polska, Przybylska more for you,
Antoni Kreczman, Szkoła Muzyczna
Yamaha, MGOK Czerwieńsk, Barbara
Żmuda, Caro, SABA, Skoda, Wędkarze
dla WOŚP, Iveco, Fast, Relax Adam
Górny, Germaz, Dariusz, Brychcy jaja,
Irek, Centrum Kwiatowe Zielona Góra,

Insporacja, Grono, Galeria Meblowa ul.
Urszuli, Roman Ułasik Skoda, Doktor
Lex, Salon Fryzjerski „U Ewy”, Salon
Fryzjerski Aneta, Montanha Verde,
Bio-Sport, Kebab u Jogiego, Max Kebab w Czerwieńsku, Rampa Outlet
Sienkiewicza, ks. Marek Kidoń, CLEO,
Mateusz Ziółko i wielu, wielu innych.
„Światełko do nieba” mogliśmy podziwiać dzięki firmie Jorge Fireworks
i Michałowi Kowalskiemu.
W trakcie przygotowań do finału
wrzuciliśmy post o tym, że potrzebujemy wsparcia w postaci materiałów
biurowych. Odzew był natychmiastowy
- otrzymaliśmy wsparcie od Moniki
Gajek, Barbary Żmudy, firmy „Ziel-Bruk” i Wojciecha Zawady.
Tak, jak powtarza Jurek Owsiak:
„Gramy do końca świata i jeden dzień
dłużej” - a My Gramy, bo lubimy!
Szef Sztabu WOŚP w Czerwieńsku
Dominik Brzezicki
Zapraszamy do obejrzenia filmu z 27
Finału WOŚP w Czerwieńsku na YouTube
i naszej strony www.fb.com/wospczerwiensk

P R Z E T A R G
Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.15.2019 z dnia 05 lutego 2019 roku podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
Oznaczenie nieruchomości
KW
Nr działki
1
2
Księga wieczysta:
293/1
ZG1E 00097197/9

Powierzchnia
w ha

Położenie
Cena
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
nieruchomości
nieruchomości

3
0,1294 ha

4
Obręb wsi
Nietkowice

Księga wieczysta:
ZG1E/00097197/9
Księga wieczysta:
ZG1E/00097197/9

293/2

0,1172 ha

293/6

293/6

Obręb wsi
Nietkowice
Obręb wsi
Nietkowice

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj.
od dnia 11 lutego 2019 r. do dnia 04 marca
2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości

5
Sprzedaż na własność, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nietkowice w Gminie
Czerwieńsk działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprzedaż na własność, przeznaczenie w miejscowym planie
tak jak działka 293/1
Sprzedaż na własność przeznaczenie w miejscowym planie
tak jak działka 293/1

Nietkowice, a ponadto wykaz ten zostanie
opublikowany na stronie internetowej Urzędu
w BIP i gazetce „U Nas”. Termin do złożenia
wniosku przez osoby, którym przysługuje

6
netto – 19.000 zł

netto – 11.000 zł
neto – 8.000 zł

pierwszeństwo nabycia na podstawie art.
34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami – 6 tygodni licząc od dnia
wywieszenia niniejszego wykazu.
nr 319 • 02.2019
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27. Finał WOŚP w Nietkowie

ze względu na przypadające od połowy
miesiąca ferie, połączyliśmy występy
artystyczne WOŚP z koncertem i życzeniami dla babć i dziadków z okazji
zbliżającego się ich święta. Impreza
wielka, toteż gości było co nie miara. Na
scenie zaprezentowały się przedszkolaki, uczniowie klas I-VII oraz tancerze.
Najpiękniejsze wrażenie artystyczne
zrobili w tym roku tancerze, szczególnie
przedszkolaki z oddziału przedszkolnego w Nietkowie a także gościnnie
występujące dzieci z Wiejskiego Domu
Kultury. Wszyscy występujący na scenie
otrzymali ogromne brawa Maluchy na
scenie wyglądały zjawiskowo i trudno
było od nich oderwać wzrok. Loteria fantowa pracowała pełną parą, kawiarenka
pachniała kawą, ciastem i słodkościami.
Raz w roku nasza szkoła jest wyjątkowa,
przezywa właśnie takie spontaniczne
oblężenie, tłum dzieci, rodziców i mieszkańców, którzy przychodzą po to, aby
dać wyraz swojej sympatii i wsparcia
tej szlachetnej, ogólnopolskiej akcji.
We wspaniałej atmosferze, muzycznie,
z dużymi uśmiechami i serduszkami
spędziliśmy w szkole, miłe, niedzielne
popołudnie.
Pieniądze zebrane w ciągu dnia
podliczyła wieczorem komisja i kwota
zebrana, dokładnie 6 013 zł powędrowała
do ogólnopolskiej puszki.
Nie byłoby Finału w Nietkowie,
gdyby nie zaangażowali się wszyscy bez
wyjątku, uczniowie, pracownicy szkoły,
rodzice oraz nauczyciele. Wspólnymi
siłami robimy wielkie rzeczy i wychodzi
Wielkie Granie. Dziękujemy.
Sztab WOŚP w Nietkowie

Bal karnawałowy przedszkolaków

roku była bardzo duża. Bardzo dziękujemy
rodzicom naszych uczniów za zaopatrzenie
stołu w smakołyki dla dzieci i napoje oraz
zaangażowanie w tak profesjonalne przygotowanie ich pociech. Były kolorowe światła,
muzyka, tańce, zabawy, konkursy i zabawy
chustą animacyjną czyli wszystko to, co
dzieci lubią najbardziej.
Agnieszka Nojszewska

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za nami. Uff!! Oj się działo w naszej szkole
w niedzielę 13 stycznia 2019!!! Zakończyło się wielkie liczenie pieniędzy zebranych
podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nietkowie i znów
wielkie brawa dla mieszkańców Nietkowa, Lasek i Borynia i Leśniowa, którzy
w tym roku zebrali ponad 6 000 zł !!!
Uczniowie i nauczyciele Szkoły Pod- WOŚP to co roku ogrom pracy dla nastawowej w Nietkowie mogą być dumni uczycieli i pracowników szkoły bowiem
z kolejnego, 27. Finału WOŚP. Od wielu w tym dniu przygotowujemy wiele atraklat w Szkole Podstawowej tworzy się cji i przedsięwzięć dla odwiedzających
sztab wolontariuszy – uczniów, nauczy- szkołę mieszkańców. Oprócz cegiełek na
cieli i rodziców, którzy przeprowadzają WOŚP i kawiarenki przygotowanej przez
to wielkie przedsięwzięcie, jakim jest rodziców uczniowie występują w happezbiórka pieniędzy na szczytny cel rato- ningowym koncercie muzycznym dla nawania zdrowia naszych najmłodszych szego środowiska, który jest przeglądem
obywateli. Nasi mali wolontariusze – od szkolnych talentów i umiejętności. Jest to
rana zbierający pieniądze do puszek na przegląd wszelkiej twórczości dziecięcej
ulicach to 25 uczniów. Dzieci otrzymały jaka ma miejsce w szkole przez cały rok
identyfikatory, puszki oraz ciepłe „komi- ale jego wykonanie jest zawsze bardzo
ny” i gadżety z Fundacji. Dzień Finału żywiołowe i spontaniczne. W tym roku

We wtorek 15 stycznia 2019 w Zespole Edukacyjnym w Płotach w oddziale
przedszkolnym odbył się bal karnawałowy.
W związku z tym, że bal przedszkolaków
wypadł w okresie ferii zimowych, przedszkolaki mogli zająć cały hol, który wcze-
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śniej został ustrojony balonami, serpentynami i wieloma postaciami bajkowymi nadając odpowiedniego klimatu danej zabawie.
Na karnawał przybyły dzieci w pięknych
kolorowych strojach - byli piraci, biedronki,
księżniczki itp. różnorodność strojów w tym

Urodziny miasta
24 stycznia 1690 roku elektor brandenburski Fryderyk III wydał akt lokacyjny
miasta Rothenburg an der Oder – dzisiaj Czerwieńsk. Obchodzona w tym roku 329
rocznica tego wydarzenia, stała się okazją do zorganizowania pierwszych, w jego
powojennych dziejach, urodzin miasta.
Z inicjatywą obchodów „urodzin
miasta” wystąpili trzej lokalni historycy:
dr hab. Daniel Koteluk, dr Przemysław
Góralczyk i mgr Jacek Gębicki. Ich pomysł spotkał się z uznaniem Burmistrza
Czerwieńska Piotra Iwanusa, który
zauważył, że to wydarzenie mogłoby
stać się okazją do głębszej refleksji i zapoczątkować dyskusję nie tylko o historii
miasta, ale także o jego teraźniejszości
i przyszłości.
Całemu wydarzeniu postanowiono
nadać formułę konferencji naukowej
i zaprosić do udziału w niej najwybitniejszych historyków z naszego regionu. Podczas wizyty na Uniwersytecie Zielonogórskim takie zaproszenie przekazano prof.
dr hab. Wojciechowi Strzyżewskiemu
– prorektorowi ds. studenckich, historykowi specjalizującemu się w heraldyce
i sfragistyce oraz dziejach wczesnonowożytnych XVI-XVIII wieku. Zaproszenie
zostało przyjęte, a podczas rozmowy prof.
Strzyżewski zwrócił uwagę, że już najwyższa pora, aby wypromować „markę”
Czerwieńska w regionie i taką dyskusję
przenieść na grunt lokalny. Zaoferował
nawet swoją pomoc w tym zakresie.
Od samego początku w organizację
„urodzin miasta” włączyła się Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Czerwieńsku oraz Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury. To właśnie MGOK
stał się miejscem organizacji konferencji,

której datę wyznaczono na 24 stycznia
2019 r. Ważnym urozmaiceniem konferencji miała stać się wystawa zdjęć
lokalnego pasjonata fotografii Marka
Mizery, który chciał pokazać jej uczestnikom Czerwieńsk z perspektywy swojej
twórczości.
Uczestników spotkania przywitała
Dyrektor MGOK w Czerwieńsku Jolanta
Matuszkiewicz. Konferencję rozpoczęło
wystąpienie Burmistrza Piotra Iwanusa,
następnie głos oddano historykom, którzy
podczas swoich wystąpień przybliżyli
następujące zagadnienia:
1. „Dzieje herbu Czerwieńska” – prof. zw
dr hab. Wojciech Strzyżewski z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
2. „Początki miasta. Akt nadania praw miejskich” – dr Przemysław Góralczyk z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku.
3. „Dzieje miasta w nowej rzeczywistości
po II wojnie światowej. Lata 1945-1969” –
dr hab. Daniel Koteluk z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwieńsku.
4. „Punkt repatriacyjny w Czerwieńsku.
Dzieje pewnej rodziny repatriantów”
– mgr Krzysztof Mazur z Instytutu Pamięci Narodowej. Oddział w Poznaniu.
Zamiejscowy punkt w Zielonej Górze.
5. „Historia harcerstwa w Gminie Czerwieńsk” – dr Przemysław Bartkowiak
z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

Listy do redakcji
Szanowna redakcjo.
Właśnie wróciłem ze spotkania
„URODZINY MIASTA” 24.01.2019.
Chciałbym się podzielić w kilku zdaniach
moimi wrażeniami.
Zostały tam przedstawione pewne
aspekty historii Czerwieńska oraz podany
pomysł na „znak” lub „markę” naszego
miasta. Prelekcje były dla mnie bardzo
interesujące, a sposób ich przedstawienia
bardzo przyjemny a zarazem rzeczowy.
Na końcu zaplanowana była dyskusja
z mieszkańcami, ale ramy czasowe na to
nie pozwoliły, więc postanowiłem napisać
do redakcji moje wnioski.

Historia Czerwieńska jest niewidoczna.
Ja ze względu na swój wiek i zainteresowania wiem co, gdzie i kiedy się
wydarzyło na przestrzeni lat w naszym
mieście. Ale co z dziećmi, młodzieżą,
mieszkańcami i turystami? Mnóstwo osób
przechodzi obok miejsc czy budynków
związanych z historią Czerwieńska nie
mając o tym żadnego pojęcia. Dlaczego?
Historia Czerwieńska jest niewidoczna.
Nie ma żadnych oznaczeń czy tablic
informacyjnych. Jestem ciekawy ile osób
wie, że w Czerwieńsku jest np. lampa
łukowa typu „pastorał” z około 1907
roku? Można ich policzyć na palcach

6. „Miesięcznik Czerwieńsk U Nas” – mgr
Jacek Gębicki ze Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Czerwieńsku.
Konferencja spotkała się z dużym
zainteresowaniem wielu mieszkańców
Czerwieńska. Jej uczestnicy wielokrotnie podkreślali, że powinna się ona stać
początkiem szerszej dyskusji nad przyszłością miasta. Wypracowanie marki,
która służyłaby promocji i stałaby się
znakiem rozpoznawczym miasta, a może
i całej gminy, powinno stać się dla nas
priorytetem na najbliższe miesiące.
Rozpocznijmy, więc tą dyskusję, bo
głos w tej sprawie powinniśmy zabrać
wszyscy. Czekamy na Państwa pomysły
i otwieramy łamy naszej gazety na każdą
inicjatywę w tej sprawie.
Jacek Gębicki

jednej czy dwóch rąk?
Przeskoczmy na chwilę do „marki”
miasta. Padły w sumie dwie propozycje
(na początek szerszej dyskusji) czyli róże
i figurki skrzatów. Osoby, które były na
spotkaniu, będą wiedziały o co chodzi.
Myślę, że między innymi powinno się wykorzystać „markę” do pokazania historii
miasta. Nieważne co to będzie. Róże czy
skrzaty to tylko przykłady, ale każdy kto je
zobaczy i podejdzie, powinien też mieć tam
informację dotyczącą tego miejsca. Czyli
co się tam znajdowało, wydarzyło lub z jakim znanym mieszkańcem jest związane.
Podsumowując. Spotkanie jak i jego
formuła bardzo mi się podobało ale
ponownie mi uświadomiło, że historia
Czerwieńska jest niewidoczna.
Pozdrawiam Daniel Kurek
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Zapomniani mieszkańcy Czerwieńska
z lat 1957-1968 (część I)

kierowniczka, wówczas jeszcze gromadzkiej książnicy, Irena Brzozowska nie była
skłonna do przestrzegania ośmiogodzinnego
dnia pracy. Zamiast, bowiem prowadzić
W dziejach Czerwieńska w interesujących nas latach 1957-1968 niebagatelną,
świetlicę, za którą była odpowiedzialna,
aczkolwiek nie tak zauważalną jak należy rolę, odegrały osoby, o których obecnie a także podległą jej instytucję kultury, ku
niemal nikt nie pamięta. Z tej przyczyny tekst ten należy traktować jako próbę rozczarowaniu miłośników gier oraz czytelprzywrócenia im należytego świadectwa istnienia na „kartach” lokalnej historii. ników przebywała często w kinie oraz na treWydaje się bowiem, że nagminne kreowanie w tutejszej społeczności, co gorsza, w ningach siatkarskich. Zabieg dyscyplinujący
sposób niekiedy odgórny, znanych już postaci historycznych odbywa się nierzadko w postaci rozmowy przeprowadzonej z nią
kosztem ludzi żyjących w Czerwieńsku.
przez urzędników partyjno-państwowych
okazał się na tyle skuteczny, że do listopada
W powielanej bez końca pogoni za makulaturę. Jeszcze kilka lat takiej <<po- 1957 r. włącznie, nadal, aczkolwiek sumienniepodległościową symboliką zapomina się lityki>>, a o początkach powstawania po- niej pełniła ona swoje obowiązki tyle, że już
o powszednim znoju tych osób, skazując je szczególnych bibliotek będziemy wiedzieć w przemianowanej w OBP w Czerwieńsku,
tym samym na bezgłośne przemijanie. Bo tyle, co o Piaście Kołodzieju”. Piszącemu, a następnie zwolniła się z zajmowanego
któż miałby o nich spamiętać, skoro nawet mimo zasygnalizowanej niekorzystnej ten- stanowiska. Na jej miejsce początkowo nie
znani piszącemu najstarsi mieszkańcy, uwi- dencji, dzięki niewdzięcznemu, jak to ujął udało się zatrudnić kolejnej osoby. Z tej
kłani w trudy dnia codziennego, przeoczyli jeden z naukowców „dłubaniu w tonach przyczyny biblioteka przez trzy miesiące była
ich istnienie. Za wszelką cenę wywyższane źródeł”, udało się ustalić personalia służ- nieczynna. Stan ten zmienił się 1 marca 1958
są postacie, które w kalejdoskopie polskich by bibliotecznej w Osiedlowej Bibliotece r., kiedy to pracę podjęła Maria Marciniak.
pogmatwanych losów chciały ginąć za kraj, Publicznej (OBP) w Czerwieńsku w latach Legitymowała się ona wykształceniem podwpisując się w martyrologię narodu. Z tego 1957-1968.
stawowym, aczkolwiek uzupełnionym czterpowodu w tej czarno-białej symbonastodniowym kursem w WiMBP,
licznej graciarni, określanej pochopktóry nie został ukończony, ponieważ
nie mianem historii, w której stale
zrezygnowała z przystąpienia do
dla doraźnych korzyści przesuwa
będącego jego zwieńczeniem kosię pomnikowe umeblowanie, nagle
lokwium. Przełożeni zarzucali jej,
zabrakło miejsca dla ludzi, których
że nie czuje się odpowiedzialna za
sens życia był zgoła odmienny,
własną placówkę. Nie była to wina
bowiem sprowadzał się do podstaw
samej obwinionej, ponieważ za ten
tworzenia zrębów polskiej powojenstan rzeczy odpowiadali jednocześnie
nej rzeczywistości m.in. oświaty,
jej zwierzchnicy skoro przystali na
kultury, sportu lub gospodarki.
zatrudnienie osoby, która nie posiaGdzie w tym wszystkim podziało się
dała żadnego rozeznania w zakresie
„lokum” dla miejscowych: artystów,
obowiązujących w tym czasie ówczerolników, pracowników oświaty Siedziba biblioteki w Czerwieńsku w byłym ratuszu w 1964 r. Na zdjęciu snych podstawowych podręczników
i kultury, sportowców, rzemieślni- widnieją zarazem zasłużeni dla lokalnej społeczności mieszkańcy, tj. pro- bibliotekarskich. Efekt tego był taki,
ków, żołnierzy, kolejarzy, handlow- pagator sportu Roman Winnicki i kolejarz w Czerwieńsku od 25 lutego że w książnicy brakowało m.in.
ców, lekarzy, urzędników etc.? Otóż 1957 r. Teodor Grussy (fotografia ze zbiorów Pani Krystyny Grussy)
regulaminu precyzującego warunnie ma go, choć trzeba na równi ze znanymi
W omawianym okresie ranga tej profesji ki oraz zasady korzystania z jej zbiorów,
postaciami szanować te mniej widoczne na była niska. Był to m.in. efekt pokutującego, a także, jak się okazało, zagubionej księgi
kartach historii, ale za to tutejsze – osoby. zdaniem dziennikarki Stefanii Gorell, prze- ubytków. Mimo też wielokrotnych zaleceń
Trudniej jednak identyfikować się z jednost- konania w społeczeństwie, że pracownikiem pokontrolnych księga inwentarzowa nie
kami odnoszącymi nie tylko sukcesy, ale w interesujących nas instytucjach „może była prowadzona na bieżąco. Sporadycznie
również porażki niż z odartymi z ludzkich być osoba, która nie nadaje się do innego zamieszczano tam ceny poszczególnych
słabości czy też błędów – posągami.
zawodu”. Skutek tego był taki, że dyrektor książek. Nie zmienia to faktu, że pracowJednostki, o których poniżej mowa Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicz- nica ta próbowała zaradzić piętrzącym się
znalazły się w matni lokalnej obojętności nej (WiMBP) w Zielonej Górze Jan Engel na problemom, ponieważ usiłowała wykonać
związanej ze stosunkowo niedawną prze- początku 1958 r. pokusił się o sporządzenie chociażby polecenie kierowniczki Powiatoszłością. W trafny sposób wypowiedział poniższej charakterystyki zielonogórskich wej Biblioteki Publicznej (PBP) w Zielonej
się w tej kwestii już 28 maja 1960 r. na bibliotekarzy: „powszechne zniechęcenie, Górze Tatiany Girdwojn, polegające na
łamach „Polityki” znawca przedmiotu Jan obojętność do pracy, niepewność jutra i pra- konieczności zinwentaryzowania wszystWróblewski. Dowodził on, że ewentualny cy, psychoza zobojętnienia i reagowania kich książek. Niestety ostatecznie zostały
przyszły badacz historii bibliotekarstwa nawet na słuszne uwagi – oto stan psychiczny one błędnie sklasyfikowane i nie wszystkie
w małych ośrodkach: „Żadnej dokumentacji większości pracowników WiMBP, a co za z tych pozycji opracowano. W zaistniałej
pisanej na ten temat, choćby nie wiem jak tym idzie – wszystkich terenowych bibliote- sytuacji wielokrotnie podejmowano, początszukał – nie znajdzie. Ciągłe zmiany ka- karzy. […] Kadry bibliotekarskie źle płatne, kowo nieskuteczne z powodu braku lokalu
drowe i lokalowe przyspieszają ten proces niedoceniane, często szkalowane zupełnie mieszkalnego, starania, aby tę „osobę młodą
niszczenia. Niektórzy bowiem kierownicy zobojętniały na wszystkie bodźce”.
z podstawowym wykształceniem, bez kwabibliotek oraz powiatowych wydziałów
Taka sytuacja zaistniała w Czerwieńsku lifikacji zawodowych, bez zdolności organikultury zaczynają swą działalność od prze- wcześniej, bo już w listopadzie 1956 r. zacyjnych” zastąpić wcześniej upatrzoną tzn.
stawienia mebli i oddania starych akt na wiadomo było w lokalnym środowisku, że odpowiedniejszą jednostką. Zabiegi te były
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uzasadnione, gdyż w tym czasie od kandydata na kierownika osiedlowej książnicy wymagano stanowiska służbowego co najmniej
technicznego pracownika bibliotecznego
mającego średnie wykształcenie. Stało się to
15 października 1959 r., kiedy to kierowniczką tej instytucji została bardziej utytułowana
młodsza bibliotekarka Helena Demeszuk.
Ukończyła ona w Państwowym Ośrodku
Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie Roczne Studium Bibliotekarskie na poziomie
policealnym. Dodatkowo, jeszcze przed
objęciem wspomnianej posady, od 15 lipca
1959 r. „pracowała na pracach zleconych
w PBP w Zielonej Górze”. Nowa pracownica
po dokonaniu zakupu książek opracowała je,
po czym przystąpiła do ich obkładania i ustawiania na półkach. Nadal jednak w książnicy
wiele pozycji nie posiadało kart. W wyniku
skontrum stwierdzono brak 266 książek.
Większość z nich czyli 190 przywłaszczyli
czytelnicy, którzy wykorzystali niedokładne
odnotowywanie przez nią wypożyczeń tych
pozycji. Kolejne zaś zostały skradzione z wystaw mających miejsce w bibliotece. Fakt
obarczenia odpowiedzialnością finansową
pracownicy za wzmiankowane 190 pozycji
mógł przyczynić się do jej rezygnacji z pracy.
Z pewnością nie przesądziły o tej decyzji
względy finansowe, ponieważ pomijając mającą miejsce w 1958 r. podwyżkę płac (która
przyczyniła się przynajmniej przejściowo
do sumienniejszego potraktowania przez
bibliotekarzy w powiecie zielonogórskim

swoich obowiązków), to wykazywała ona
zadowolenie z racji otrzymywanego wyższego od poprzedniczki uposażenia będącego
jej zdaniem konsekwencją posiadanego
„wykształcenia średniego bibliotekarskiego”. Nastąpiło nawet przekroczenie budżetu
książnicy w zakresie płac. Ostatecznie doszło
do utraty pracownicy, która dzięki zaangażowaniu doprowadziła do tego, że „Czerwieńsk
wybił się na 1 miejsce w powiecie pod
względem ilości czytelników”. Karuzela
personalna w omawianej instytucji trwała
nadal w późniejszych latach, jednakże o tym
będzie mowa w kolejnej części tego tekstu.
Natomiast odnotowany brak powiązania płacy bibliotekarskiej z jakością pracy
wynikał przede wszystkim z niemożności
wywiązania się przez pracodawcę czyli
państwo z zapewnienia pracownikom
interesującej nas książnicy odpowiednich
świadczeń w postaci godnego wynagrodzenia i należytych warunków pracy. Nie
oznacza to, że nie byli oni, nawet w tak
trudnym położeniu, zdolni do poświęceń.
Przykładowo, zatrudniona od 1949 r.
kierowniczka wówczas Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwieńsku Czesława
Śliwińska, mimo konieczności udania się
na urlop wypoczynkowy od 16 do 31 lipca
1953 r. zobowiązała się „do wypożyczania
książek dwa razy w tygodniu, a mianowicie we wtorek od godz. 16-tej do 18-tej
i w czwartek od 16-tej do 18-tej”.
Daniel Koteluk

Publikacja ta powstała w oparciu
o dokumentację źródłową dostępną
w zbiorach Archiwum Państwowego
w Zielonej Górze i Archiwum WiMBP
im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz
dzięki istotnej pomocy Pań: Aleksandry
Pawłowskiej byłego starszego kustosza
z WiMBP im. C. Norwida w Zielonej
Górze, a także długoletniej mieszkanki
Czerwieńska Krystyny Grussy i Pana
Ireneusza Grzybowskiego starszego kustosza z Archiwum Państwowego w Zielonej
Górze. Wykorzystano również na potrzeby
tego tekstu następujące pozycje: S. Gorell,
Blaski i cienie bibliotekarstwa, „Trybuna
Opolska” 15.08.1963, nr 4; E. Józefowicz,
„Służba biblioteczna” w bibliotekach naukowych PRL. Kształtowanie się pozycji
pracowniczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Nauki Humanistyczno-Społeczne, Nauka
o Książce VI, z. 39, Toruń 1970, s. 142;
J. Maj, Biblioteki publiczne 1945-1990
na tle innych instytucji kultury, Warszawa
1996, s. 83-84; Nie tylko represje i opór.
Z profesorem Dariuszem Jaroszem rozmawiają Andrzej Skalimowski i Michał
Przeperski, „Nowe Książki” 2018, nr 6,
s. 6; Uposażenie pracowników służby bibliotecznej zatrudnionych w publicznych
bibliotekach powszechnych, [w:] Informator bibliotekarza i księgarza na rok 1962,
Warszawa 1962, s. 111, 114.

weekendów. Warto je wykorzystać na dobrą
zabawę. Niech się bawią i dzieci, i dorośli!

Nie tylko dla dorosłych
Karnawał w Polsce to tradycja. Jest to
czas wypełniony zabawą, radością i spotkaniami. W momencie, gdy w przedszkolu
zaczyna się mówić o zabawie karnawałowej,

w dzieci wstępuje nowa energia. Zaczynają
zastanawiać się nad przebraniem, rozmawiają o tym, kto z kim będzie tańczył, planują zabawy. Aż wreszcie nadszedł te dzień.
Ekscytujący i kolorowy. I co z tego, że na
balu pojawiło się kilku policjantów, strażaków, spidermanów i rzesze księżniczek?
Dzieciom to absolutnie nie przeszkadzało!
Wręcz przeciwnie. W pewnym momencie
policjanci się zorganizowali i starali się
utrzymać porządek na tej, masowej przecież, imprezie. Wszystkie przedszkolaki doskonale się bawiły i wykazały znajomością
popularnych przebojów disco polo. W tym
roku środa popielcowa przypada 6 marca.
Przed nami jeszcze kilka karnawałowych

Lepiej zapobiegać
Niestety, pogoda jest jaka jest i nie mamy
na nią żadnego wpływu. Przeziębienia, katary, kaszle nękają głównie dzieci. Zwracajmy
szczególną uwagę na nasze pociechy, na ich
samopoczucie. Czasami, dla bezpieczeństwa
całej społeczności przedszkolnej, warto źle
czującego się malucha zostawić w domu.
Przykro nam słyszeć o wychowankach, którzy nie mogą się wykaraskać z choroby przez
kilka tygodni bądź przebywają w szpitalu.
Bądźmy odpowiedzialni nie tylko za zdrowie
swojego dziecka.
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

Minęło kolejne półrocze
Za nami ferie zimowe, które były okazją do zasłużonego odpoczynku niemałej już
gromady naszych uczniów. Zanim wyruszyliśmy w kolejną, szkolną wędrówkę mierzoną semestrami, dokonaliśmy podsumowania pierwszego okresu obecnego roku
szkolnego. Wykresy, słupki, średnie – wszystko, co było mierzalne dało obraz tego
jak funkcjonuje nasza placówka i w jakim stopniu wypełnia swoją wizję i misję.
Cieszą nas wysokie średnie licznej grupy
uczniów, powodem do mobilizacji są te nieco
słabsze. Zamykając minione półrocze jeszcze
raz obejrzeliśmy się za siebie i po stronie największych sukcesów zapisaliśmy:
• Przeprowadzenie licznych działań upamiętniających rocznicę 100-lecia Państwa
Polskiego.
• Stworzenie ptasiej stołówki nad zalewem oraz zgromadzenie ogromnej ilości
żołędzi dla zwierzyny leśnej.
• Udział w biciu rekordu w jednoczesnym
prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
• Zajęcie I miejsca w finale powiatowym
piłki nożnej o „Puchar Tymbarku”.
• Zajecie I miejsca w wojewódzkim konkursie „Drogi do niepodległości” – Alan Rafa.
• Przeprowadzenie VII edycji „Kolędowania przed ratuszem”.
• Udział w 27 Finale WOŚP. Zebrana przez
szkołę kwota to ponad 15 000,00 zł.
• Osiągnięcie ogólnej średniej szkoły ze
wszystkich przedmiotów nauczania: 4,06
– jest ona wyższa niż w analogicznym
okresie roku ubiegłego.
• Przystąpienie 56 uczniów do konkursu
czytelniczego WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW.
• Zakwalifikowanie się uczniów do etapów
rejonowych konkursów przedmiotowych.
Z języka polskiego: Rozalia Pukacka,
Alicja Martyna Wierucka, Laura Danielak Piwońska; z matematyki: Rozalia
Pukacka i z języka angielskiego: Maja
Kozłowska, Zuzanna Ignaczak, Paulina
Lewkowicz-Głodek.
Niezwykle ważnym ogniwem w procesie dydaktyczno-wychowawczym w każdej
szkole jest dobrze funkcjonująca biblioteka
i świetlica. Kiedy cichnie szkolny gwar,
a lekcje skończą się, to właśnie tam wielu
uczniów spędza swój wolny czas.
Świetlica stanowi integralną część
systemu wychowania szkolnego. Czas jej
pracy dostosowaliśmy do potrzeb dzieci
i pracujących rodziców. Blisko 20 dzieci korzysta z niej już od godziny 7.00,
a znaczna grupa opuszcza świetlicę po godzinie 15-tej. Tematyka zajęć uwzględnia
kalendarzowy układ roku oraz wynikające
z niego święta i uroczystości. Po to, aby
dzieci w sposób bezpieczny mogły spędzać
czas w świetlicy, duży nacisk kładziemy
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na ustalenie i przestrzeganie zasad i norm
zachowania się. Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie u wychowanków
umiejętności współdziałania w grupie
rówieśniczej, wyrabianie u dzieci nawyku utrzymywania porządku oraz
dbałości o zabawki, gry, sprzęt do zajęć
ruchowych na powietrzu. Dzieci przebywające w świetlicy mają możliwość
udziału w różnorodnych formach działań
ukierunkowanych na rozwój ich zainteresowań oraz zaspokajanie potrzeb opiekuńczo - wychowawczych. Udział w zajęciach
plastyczno-technicznych, pozwala na rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej.
Prace wykonywane przez dzieci zdobią
sale świetlicową oraz gazetkę ścienną przy
szatni. Podczas zajęć szachowych, które
cieszyły się dużym zainteresowaniem,
dzieci rozwijają logiczne myślenie,
spostrzegawczość i koncentrację uwagi.
Gry stolikowe pozwalają na rozwijanie
umiejętności przestrzegania ustalonych
zasad czy zgodnego współżycia w zespole rówieśniczym. Zajęcia literackie mają
głównie charakter zabaw opierających się
na tekście czytanym przez nauczyciela, ale
także przez dzieci. Nie brakuje wspólnego
śpiewania i zabaw przy muzyce. Dzieci
bardzo chętnie biorą udział w zajęciach
sportowych w sali gimnastycznej, gdzie
podczas ćwiczeń i zabaw wdrażana jest
zasada fair-play. Możliwość aktywnego
spędzania czasu po zajęciach lekcyjnych
dają dzieciom gry i zabawy na świeżym
powietrzu. Chętni uczniowie systematycznie wspierani są w odrabianiu prac
domowych oraz nadrabianiu zaległości
podczas tzw. zajęć cichych. Nasza świetlica może pochwalić się udziałem w wielu
konkursach i akcjach:
Konkurs plastyczny „Świadomi – aktywni, wolni – szczęśliwi” zorganizowany przez
Katolickie Stowarzyszenie UBIBLIJNIENI,
Konkurs plastyczny „Kartka świąteczna” zorganizowany przez Lubuski Urząd
Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim,
Konkurs plastyczny „Gazetka / plakat
na 100 – lecie odzyskania niepodległości”
zorganizowany był przez Grupę MAC S.A.,
Konkurs plastyczny „Bombka na
drzewko bożonarodzeniowe” zorganizowany przez MGOK w Czerwieńsku,
Szkolna akcja zbierania żołędzi,

Akcja „Się gra, się ma... Odlotowy
Playroom” - objęta patronatem Rzecznika
Praw Dziecka.
Oprócz zajęć wynikających z planu
pracy świetlicy, uczniowie mają również
czas na swobodne zabawy zgodne z ich
aktualnymi potrzebami czy zainteresowaniami. Swoistą relacją z życia naszej
świetlicy jest fotogaleria znajdująca się na
stronie internetowej szkoły.
Dzieci lubiących „zatopić się w książce” lub chcących skorzystać z pracowni
ICIM zaprasza biblioteka i czytelnia.
Systematycznie aktualizowany i uzupełniany księgozbiór oraz niezliczone zasoby
internetowe przyciągają coraz większą
rzeszę uczniów. Nauczyciele – bibliotekarze wspierają ich w wyborze lektury,
poszukiwaniu materiałów na lekcje, korzystaniu z katalogów. W celu rozwijania
zainteresowań oraz poszerzani wiedzy,
przygotowano szereg gazetek ściennych.
Uczniowie chętnie czytali porady ze
„Szkolnego ABC”, zaś nauczyciele mogli
zapoznać się z nowymi tworami językowymi, którymi posługuje się młode pokolenie
w „Ulubionych słówkach, czyli krótkim
vademecum nauczyciela”.
Biblioteka cieszy się największym powodzeniem wśród uczniów klas młodszych.
Najlepiej czytającymi klasami okazały się
klasa II b (26,2 książki na ucznia), klasa
II a (21,3 ), klasa II c (19,9). Najmłodsze
dzieci wypożyczyły 1607 książek, zaś klasy
IV-VIII 872 książki. Gratulujemy grupie
najsolidniejszych czytelników: Iga Cieślik (II b), Noemi Kowalska (II b), Oskar
Szczepaniak (II a), Weronika Wilińska
(II b), Mateusz Bazylewicz (II b), Julian
Jarosz (II a), Melania Piotrowicz (II a),
Lena Miśtak (II c), Kacper Pietrucin (II
b), Aleksander Kuberski (II c), Vanessa
Bania (II c), Emilia Bojarska (II c), Kacper Zientek (II b).
W listopadzie biblioteka stała się centrum realizacji WIELKIEJ LIGI CZYTELNIKÓW, nad którą patronat honorowy objęło MINISTERSTWO KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
oraz POLSKA IZBA KSIĄŻKI. Do konkursu zgłosiło się 56 osób – 31 z klas II-IV

Prawdziwa filmowa przygoda
Uczniowie Zespołu Edukacyjnego w Płotach, a dokładnie – Niepublicznej Szkoły
Podstawowej biorą udział w ogólnopolskim programie „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. Od października 2018 roku do kwietnia 2019 roku jeździmy, raz
w miesiącu, do poznańskiego Kina „Muza” na filmy z cyklu „Kino współczesne”,
adresowanego do uczniów klas 4-6, ale siódmoklasiści i ósmoklasiści także
chętnie korzystają z tej oferty. Dla nas, nauczycieli, najważniejsze jest to, że
w eskapadach filmowych bierze udział 41% uczniów naszej szkoły!
Początkowo mieliśmy obawy, że dzieci
będą szybko nudzić się, ponieważ oglądamy
filmy problemowe opowiadające o życiu
rówieśników widzów i nie są to kasowe animacje, filmy „akcji”, czy disnejowska prosta
zabawa i rozrywka. Już po pierwszym filmie
„Wojna na deski” okazało się, że dzieci
bardzo dobrze przyjęły film o poważnych
sprawach bohaterów w podobnym wieku. Każdą projekcję poprzedza rozmowa
pracowników kina z widownią na temat
życiowych problemów, pokazywanych
w danym obrazie. To są piękne rozmowy
z bardzo mądrymi wypowiedziami widzów.
Zwykle, po filmie, rozmowy toczą się dalej

i 25 z klas V-VIII. Na uczestników czekały
wyselekcjonowane z listy lektury. Każdy
musiał przeczytać ich przynajmniej 6 i rozwiązać tyle samo niełatwych interdyscyplinarnych testów, aby zdobyć 6 sprawności.
Uzyskało je 19-u uczniów z klas młodszych
i 9-u z klas starszych. Wszystkie działania
koordynowała pani Anna Zawada –
Ambrożuk, która wraz z polonistami do
dogrywki na etapie szkolnym zaprosiła 25
osób. 28 lutego w etapie powiatowym naszą
szkołę reprezentować będą drużyny w składzie: klasy młodsze - Maria Rutkowska,
Wiktor Bryndza, Maciej Koleżak, klasy
starsze - Aleks Pietryka, Patrycja Góralczyk, Daniel Przymus.
Za nami wiele pracy, ale także satysfakcji z udanych działań. Przed nami nowe
wyzwania. Chcielibyśmy, aby każdy uczeń
odnalazł w szkole swoje miejsce, zrealizował plany i wyniósł to, co najlepsze.
Beata Kaszewska

– między dziećmi, dziećmi i nauczycielami,
by znaleźć swój finał w domach. Z relacji rodziców wiemy, że ich dzieci są zawsze pod
wrażeniem, doceniając wartości filmów.
Przez siedem miesięcy poznamy siedem
interesujących filmów, a w nich mnóstwo
sytuacji życiowych oraz – czasami zaskakujących – dróg, którymi toczy się fabuła lub
rozwiązań problemów, z którymi spotykają
się postacie filmowe.
Wyjazdy do Poznania, to także inne
atrakcje: przejazdy tramwajowe, przegląd
jednego z bardziej znanych w Europie jarmarków bożonarodzeniowych, oglądanie
„występów” poznańskich koziołków na ratuszu w samo południe, podziwianie zabytków i cech
epok, które reprezentują,
a nawet przekąski w McD.
Warto zaznaczyć, że
wspomniany program
NHEF trwa i już ogłoszone są zapisy na rok szkolny
2019/2020 (https://nhef.
pl/). Niezaprzeczalnym
walorem NHEF jest też
to, że każdy znajdzie coś
dla siebie, ponieważ oferta
obejmuje dzieci wszystkich

Kręcimy dalej
Nakręceni na film i twórcy animacji
razem…
W czerwieńskim gimnazjum uczniowie nadal pracują nad projektami. Obecnie
realizują grant Fundacji EFC „Edukacja Inspiracja”. 5 i 6 lutego gościliśmy u siebie
gimnazjalistów z Nędzy pod Raciborzem.
Uczniowie uczestniczyli w dwudniowych
warsztatach prowadzonych przez instruktora Akademii Twórczych Poszukiwań
w Zielonej Górze. Uczyli się, jak nakręcić
adaptację lektury szkolnej. Natomiast nasi
gimnazjaliści będą tworzyli animację „10
Top zawodów”.
Goście spędzili z nami dwa dni. Był
to czas wspólnej zabawy i integracji,
ale również poznawania Czerwieńska
i Zielonej Góry. Odbyliśmy spacer
z przewodnikiem po Zielonej Górze.

kategorii wiekowych: przedszkolaków,
uczniów klas I-III, osobno IV-VI, także
VII-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Dla każdej kategorii są specjalnie
dobrane filmy, prelekcje i pogadanki je
poprzedzające, a dla najmłodszych przewidziane są także warsztaty – zajęcia twórcze
i zabawy, związane z kinematografią oraz
filmami. Do wyboru są różne cykle tematyczne, a jest ich 18, natomiast samych
filmów jest 123! Warto, więc, spróbować.
Ceny biletów są równie atrakcyjne, jak
filmy. My, za tegoroczny cykl 7. filmów,
wykupiliśmy karnety za 56,- zł od osoby (8,zł bilet na jeden film). Koszty przejazdu, to
33,- zł miesięcznie na osobę (PKP i tramwaje). Wyprawa na film też nie zajmuje całego
dnia – wyjazd ze stacji PKP w Przylepie
mamy ok. godz. 7:25, a powrót ok. godz.
14:45. W miarę posiadanych możliwości
finansowych (uczniów lub szkoły) każdy
program można wzbogacić o dodatkowe
elementy, których w Poznaniu nie brakuje.
Tekst i zdjęcia Piotr Januszek
Wspólnie szukaliśmy Bachusików. Gości urzekła Palmiarnia. Postanowili, że
jeszcze odwiedzą miasto latem, kiedy
zrobi się naprawdę zielono. Te spotkania
nie byłyby tak owocne i ciekawe, gdyby
nie pomoc rodziców uczniów klasy IIIc.
Panie zadbały o to, aby uczniowie byli
syci i w dobrych humorach. Bardzo im
za to dziękujemy!
Koordynator projektu
Agnieszka Kostrzewa

nr 319 • 02.2019

U NAS

11

Ogłaszanie i odwołanie alarmów, sygnałów
alarmowych i komunikatów ostrzegawczych
Jednym z przedsięwzięć struktur
zarządzania kryzysowego zgodnie z §3
pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Szefa
Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony
cywilnej województw, powiatów i gmin
(Dz. U. z 2002 r. Nr 96 poz. 850) jest
przygotowanie i zapewnienie działania
systemu wykrywania i alarmowania oraz
systemu wczesnego ostrzegania o zagro-

żeniach oraz sprawowanie nadzoru nad
jego funkcjonowaniem zgodnie z art. 20
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1401).
Do ogłaszania (odwoływania) alarmów wykorzystuje się syreny alarmowe obrony cywilnej, centralne oraz
regionalne rozgłośnie Polskiego Radia
i Ośrodki Telewizji Polskiej, syreny nie
włączone do miejskich systemów alar-

mowych (syreny zakładów pracy, straży
pożarnej itd.)
Sygnały alarmowe i komunikaty
ostrzegawcze oraz sposób ich ogłaszania
i odwoływania przedstawiają się następująco {załącznik do rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013
r. w sprawie systemów wykrywania skażeń
i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz
właściwości organów w tych sprawach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 96).

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE
SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU
Lp.

1

2

RODZAJ
ALARMU

AKUSTYCZNY SYSTEM
ALARMOWY

Ogłoszenie
alarmu

Odwołanie
alarmu

Sygnał akustyczny –
modulowany
dźwięk syreny
w okresie trzech minut

Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny
w okresie trzech minut

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowa:
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
OGŁASZAM ALARM
…………………………………
(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

DLA
…………………………………

WIZYJNY SYGNAŁ ALARMOWY

Znak żółty w kształcie trójkąta
lub w uzasadnionych przypadkach innej figury
geometrycznej.

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowa:
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
ODWOŁUJĘ ALARM
…………………………………
(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

DLA
…………………………………

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE
Lp.

RODZAJ ALARMU

1

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU
ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowa:
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
OSOBY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE
……………………………………………
OKOŁO GODZ. ……… MIN. ……..
MOŻE NASTĄPIĆ SKAŻENIE
……………………………………………

SPOSÓB ODWOŁANIA ALARMU
ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowa:
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
OSOBY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE
……………………………………………
OKOŁO GODZ. ……… MIN. ……..
MOŻE NASTĄPIĆ SKAŻENIE
……………………………………………

W KIERUNKU
…………………………………….

W KIERUNKU
…………………………………….

(podać rodzaj skażenia)

(podać kierunek)

2

3

Uprzedzenie o zagrożeniach
zakażeniami

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych
i zagrożeniu środowiska

Formę i treść komunikatu uprzedzenia
o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
INFORMACJA O ZAGROŻENIU
I SPOSOBIE POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW
……………………………………………
(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas
wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

(podać rodzaj skażenia)

(podać kierunek)

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
ODWOŁUJĘ UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU
………………………………………….
(podać rodzaj skażenia)

DLA
……………………………………………
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
ODWOŁUJĘ UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU
………………………………………….
(podać rodzaj skażenia)

DLA
……………………………………………

Po ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego należy:

• włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny i wyregulować na odbiór programu lokalnego, w którym zostaną podane komunikaty
i instrukcje dotyczące dalszego postępowania,
• postępować według zaleceń organów obrony cywilnej,
• poinformować osoby znajdujące się w Twoim otoczeniu o ogłoszonym alarmie i sposobie postępowania.

12

nr 319 • 02.2019

U NAS

PAMIĘTAJ!
PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO,
ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI
Po usłyszeniu sygnału alarmu
powietrznego:
1. Osoby znajdujące się w domu powinny:
- ubrać się;
- wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień
w piecu;
- zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;
- zabrać dokumenty osobiste, zapas
żywności, indywidualne środki ochrony
przed skażeniami, środki opatrunkowe
oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę
-elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na
baterie) itp.;
- zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnetu alarmowego);
pospiesznie udać się do najbliższego
schronu lub ukrycia.
2. Osoby znajdujące się w zakładzie
pracy, szkole lub miejscu publicznym
powinny:
- przerwać pracę (wyłączyć maszyny
i urządzenia), naukę, udział w imprezie,
podróży;
- udać się do najbliższego schronu lub
ukrycia;
- pomagać słabszym, chorym i ułomnym;
- podporządkować się ściśle poleceniom
służb porządkowych obrony cywilnej.
3. Osoby prowadzące pojazdy mechaniczne lub konne:
- powinni się zatrzymać,
- pojazdy należy ustawić tak, aby nie
blokowały ciągów komunikacyjnych
i wejść do ukryć,

- obsługa pojazdów i pasażerowie udają
się do najbliższego ukrycia,
- z pojazdów konnych należy wyprząść
konie i uwiązać je za trwałymi osłonami.
Należy pamiętać, ze w przypadku gdy
nie będziemy mieli możliwości ukrycia
się w specjalnie przygotowanej do tego
budowli ochronnej, należy wykorzystać
zagłębienia terenu lub inną trwałą osłonę!
Po usłyszeniu sygnału alarmu
o skażeniach należy:
- nałożyć indywidualne środki ochrony
(jeśli takowe się posiada) oraz udać się do
najbliższego ukrycia i przebywać w nim
do chwili odwołania alarmu.
Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu
skażeniami lub zakażeniami należy:
- sprawdzić posiadane indywidualne
środki,
- sprawdzić zabezpieczenie posiadanych
zapasów żywności, wody, paszy,
- sprawdzić szczelność przygotowanych
pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,
- jeśli nie ma innych zaleceń - udać się do
pomieszczeń ochronnych (ukryć),
- przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz
wykonywać polecenia organów obrony
cywilnej.1
Sygnały alarmowe i komunikaty
ostrzegawcze mogą być wykorzystane
wyłącznie w sytuacji rzeczywistego zagrożenia oraz w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów wykrywania
1

i alarmowania po ogłoszeniu rozpoczęcia
treningów lub ćwiczeń przez właściwe
terytorialnie organy administracji publicznej, z 24-godzinnym wyprzedzeniem,
w środkach masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym
terenie. Ogłoszenie zawiera informacje
o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu lub ćwiczenia.
W związku z powyższym oraz zgodnie z „Kalendarzowym planem działania
w zakresie obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego w 2019 roku” stanowiącym
załącznik do Wytycznych Burmistrza
Czerwieńska – Szefa Obrony Cywilnej
Gminy Czerwieńsk do działalności
w zakresie obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego w roku 2019, na terenie
gminy Czerwieńsk odbędą się głośne
próby syren alarmowych w następujących terminach:
1. 28 marca 2019 r.
2. 27 czerwca 2019 r.
3. 26 września 2019 r.
4. 12 grudnia 2019 r.

w godz.
1200 – 1230

Celem tego przedsięwzięcia jest praktyczne sprawdzenie działania Systemu
Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach, sprawdzenie sprawności technicznej urządzeń alarmowych oraz zapoznania
ludności z sygnałami alarmowymi a co
za tym idzie sposobami postępowania po
ich ogłoszeniu, który stanowi element
powszechnej samoobrony ludności.

P. Kmiecik „Zasady zachowania w obliczu zagrożeń”

Regionalny System Ostrzegania (RSO)
RSO to aplikacja mobilna na smartfony z aktualnymi powiadomieniami
o zagrożeniach. System działa w całym kraju i umożliwia powiadamianie
obywateli o lokalnych zagrożeniach,
zarówno na stronach internetowych
urzędów wojewódzkich, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym
multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych: w standardzie
HbbTV, w telegazecie, z wykorzystaniem napisów DVB, a także właśnie w
aplikacji na telefon.
Komunikat lub ostrzeżenie generowane są przez wojewódzkie centrum

zarządzania kryzysowego, a następnie
publikowane na stronie internetowej
urzędu wojewódzkiego, aplikacji mobilnej, a także kanałach TVP, w regionalnej i ogólnokrajowej telegazecie i napisach DVB oraz telewizji hybrydowej.
Użytkownik na ekranie telewizji hybrydowej natomiast umożliwiają dostęp do
komunikatów generowanych na terenie
całego kraju. W aplikacji mobilnej
zastosowano funkcjonalne menu i ustawienia, dzięki którym użytkownik może
zdecydować np. jakiego rodzaju informacje chciałby otrzymywać oraz czy
chce być powiadamiany o pojawianiu

się nowej treści (tzw. push). Dodatkowo
w aplikacji mobilnej RSO użytkownik
może wybrać województwo, z którego
chce otrzymywać komunikaty i ostrzeżenia. Poprzez RSO rozpowszechniane
są także poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.
Aplikację mobilną można pobrać
w sklepach z aplikacjami na najbardziej
rozpowszechnione systemy operacyjne
(Android, iOS, Windows Phone). Zachęcamy do pobrań i przeprowadzania
testów ww. narzędzia jako jednej ze ścieżek komunikacji i dostępu do informacji
o zagrożeniach.
nr 319 • 02.2019
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Gramy w unihokeja
Kilka słów o turnieju
w Nowym Tomyślu:
Nasza ekipa 27 stycznia pojechała
do Nowego Tomyśla, gdzie zaproszono nas na towarzyski turniej. Udział
wzięło 7 drużyn. Walka o najwyższą
lokatę trwała do ostatniego gwizdka,
ponieważ to właśnie my w ostatnim
meczu turnieju walczyliśmy z drużyną UAM Poznań o pierwsze miejsce.
Niestety, po bardzo dobrym meczu
przegraliśmy 1 do 0. W ten sposób
wyjechaliśmy jako wicemistrzowie.
Niemniej jednak nasza gra była bardzo
efektowna, lecz nie zawsze efektywna.

Konstruowaliśmy efektowne akcje, ale
piłeczka nie miała zamiaru wejść do
bramki przeciwnika. Bardzo dziękujemy zaprzyjaźnionej drużynie z Nowego Tomyśla za zaproszenie.
Kilka słów o turnieju w Czerwieńsku:
Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić
mieszkańców Czerwieńska oraz okolic do
hali „Lubuszanka” 23 lutego na organizowany przez nas turniej, czyli przez KS
Lokomotiv Czerwieńsk. Przyjadą do nas
drużyny z Wrocławia, Tychów, Nowego
Tomyśla oraz Opalenicy. Na godzinę
15.00 zaplanowany jest mecz pokazowy
z udziałem naszej ekipy.
Zmagania rozpoczną się
już od godziny 10.00. Jeśli
ktoś jest zainteresowany
wstąpieniem w nasze szeregi to chętnie zapraszamy
w każdą środę na godzinę
20.00 na treningi do naszej
hali „Lubuszanka”. Jeszcze
raz wszystkich chętnie zapraszam.
Pozdrawiam serdecznie
wszystkich czytelników
„U nas”.
Bartłomiej Fliegner

Wieści z Lubuszanki
Parkiet naszej Hali Sportowej „Lubuszanka” był areną zmagań podczas dwóch, o wieloletniej tradycji, imprez sportowych.
I tak w dniach 25, 26 i 27 rozgrywany
był XIV Turniej Halowej Piłki Nożnej
o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Do rywalizacji –
przygotowanej przez Radę Sportu i naszą
Halę – przystąpiło osiem zespołów. W meczu o trzecie miejsce Znicz Leśniów Wielki
pokonał wojskowych (naszą JW 1517)
wynikiem 6:5. A w wielkim finale Odra
Nietków zwyciężyła Oldboy’s Czerwieńsk
6:1. Na piątym miejscu uplasowała się
Sparta Nietkowice, na szóstym Piast Czerwieńsk, na siódmym Start Płoty a ósma
lokata przypadła Odrze II Nietków. Najlepszym strzelcem został Krzysztof Grobelny, najlepszym bramkarzem Krzysztof
Śnieżko a za najlepszego zawodnika
uznano Emila Hliwę. Gratulujemy!
Z kolei 2 lutego odbył się XVI Turniej
Piłki Siatkowej im. Wiesława Kwaśniewskiego o Puchar Przewodniczącego Samo-
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rządu Mieszkańców Miasta Czerwieńska.
Zwyciężyła ekipa „Nieuchwytnych
Zawada”.
Najbliższe plany? Na 23 lutego
zaplanowany jest Turniej Unihokeja,
w którym oprócz naszego KS Lokomotiv
Czerwieńsk awizowany jest udział drużyn
z Opalenicy, Nowego Tomyśla, Tychów
i Wrocławia. Start imprezy o godzinie
10.00 a na 15.00 zaplanowany jest mecz
pokazowy. Kibice mile widziani!
Z kolei 2 marca odbędzie się IV Memoriał Marka Piechoty w halowej piłce
nożnej. Ponadto na 9 marca planowany
jest halowy turniej piłki nożnej służb
mundurowych.
Z kolei na 27 kwietnia już szykują
się miłośnicy przełajów. Zapisy na Jorge
Cross już trwają na super – sport. No i 19
maja – „Wilcza MTB” – przełajowy wyścig
rowerowy po naszych okolicznych lasach.

Pani Profesor
– gratulujemy!
W końcu
stycznia br. na
Uniwersytecie
Zielonogórskim
odbyła się uroczystość wręczenia p. prof.
Marii Jakowickiej medalu za
zasługi dla rozwoju polskiej pedagogiki, przyznanego przez Komitet
Nauk Pedagogicznych PAN. Jak
napisano w uzasadnieniu – ten medal
jest wyrazem głębokiej wdzięczności
za wspaniałą, kilkudziesięcioletnią
służbę w kształceniu nauczycieli, pedagogów i kadr akademickich w Polsce oraz poza granicami naszego kraju.
Podobnie jak wielu nauczycieli naszej
gminy miałam zaszczyt przed wielu
laty być studentką p. Profesor i dzięki
Niej mogłam wzbogacić w czasie
pracy w szkole swój warsztat pedagogiczny wiedzą wyniesioną z tamtych
zajęć. Pani Profesor, gratulujemy wyróżnienia i dziękujemy za Pani wkład
w przygotowanie nas do tego trudnego
i pięknego zawodu.
Krystyna Nowakowska

Zbliża się też Spartakiada Rothenburgów (21, 22, 23 czerwca), w której
niebagatelny udział będzie miała nasza
Hala. Propozycje rozgrywek zostały rozesłane zainteresowanym, organizatorzy
czekają na odzew.
Mimo zimy, coś dzieje się także
dla miłośników biegania. 13 stycznia
rozegrano XIII bieg pod nazwą „Policz
się z cukrzycą” (5 km, Zielona Góra).
Wystartowali tam, wśród ponad dwustu
zawodników – Piotr Siwiński, Sławomir
Kasperski, Monika Chocaj, Agnieszka Niekrasz, Ewa Kurzac, Honorata
Kurzac, Wojciech Kurzac, Piotr Lebioda, Sebastian Plonkowski, Sylwia
Skorupska, Kacper Siwiński, Marcin
Małolepszy i Grzegorz Siwiński.
Bieg charytatywny, dla wszystkich
niezależnie od wieku, odbył się w ramach
27 Finału WOŚP. Zbiórka przeznaczona
była na zakup pomp insulinowych dla
kobiet w ciąży, a celem biegu jest też
edukacja i popularyzacja wiedzy na temat
tej choroby.
D. Grześkowiak

Talenciaki u Królowej Śniegu
Na zaproszenie Królowej Śniegu, dom kultury w Czerwieńsku odwiedziło łącznie ok.
stu uczestników! Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Był konkurs pięknego czytania
baśni, tworzenie do nich ilustracji, a także wspólne wykonanie portretu Królowej
Śniegu oraz zimowych pejzaży, malowanych dłońmi.
Podczas zimowych zabaw należy
pamiętać o zachowaniu ostrożności;
Pan Waldemar ze Straży Miejskiej opowiedział o zagrożeniach, jakie mogą na
nas czyhać podczas białego szaleństwa
i jak się przed nimi ustrzec. Nie zabrakło
emocji sportowych; odwiedziliśmy salę
gimnastyczną w PSP Czerwieńsk, gdzie
rozegrano drużynowe zawody sprawnościowe. Na czas ferii przypadło jedno
z najpiękniejszych świąt w roku: Dzień

Babci i Dzień Dziadka. Z wielkim pietyzmem dzieci wykonały zaproszenia,
laurki i drobne prezenty, aby w tym szczególnym dniu zaprosić babcie i dziadków
do wspólnej zabawy.
Wyjazd do kina to wyczekiwany punkt
programu ferii. Wybraliśmy się do Zielonej Góry na film „Królowa Śniegu – po
drugiej stronie Lustra”. Przy okazji pospacerowaliśmy po zielonogórskim deptaku
odwiedzając Bachusiki. Ci, którzy na film

nie mogli lub nie chcieli jechać, zostali
w domu kultury, gdzie rozgrywali zawody
w grach stolikowych.
Dwa tygodnie ferii, a wraz z nimi mnóstwo wspaniałej zabawy w MGOK minęły
błyskawicznie. Uwieńczeniem dwutygodniowego, aktywnego wypoczynku, był
bal przebierańców u Królowej Śniegu
oraz finał gminnego konkursu talentów
„TALENCIAKI 2019”. Bezapelacyjnie
zwyciężyła Lidka w swoim pokazie tańca
nowoczesnego. Dziękujemy wszystkim
za udział w zajęciach i zapraszamy do
kolejnych wspólnych aktywności, które
ma w swojej ofercie MGOK! I do zobaczenia na AKCJI LATO!
Jolanta Matuszkiewicz
Dyrektor MGOK
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50 lat razem - Jubileusz Złotych Godów
50-ta rocznica ślubu, to bardzo ważny i wzruszający moment dla całej rodziny, która
świętuje wraz z parą małżonków. Istnieje wiele związków, które pokazują, że można
przeżyć ze sobą wiele lat i z każdym rokiem kochać się jeszcze bardziej.
Jak pisał Konstanty Ildefons Gałczyński "nie wystarczy pokochać, trzeba
jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce
i przenieść ją przez całe życie.” I już od
50 lat tę drogę przemierza 12 par naszej
gminy. W 2018 roku obchodziły Jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego.
Burmistrz Czerwieńska – Piotr Iwanus
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej odznaczył dostojnych Jubilatów medalem za długoletnie pożycie oraz przekazał
okolicznościowe legitymacje. Uhonorowane
zostały następujące pary małżeńskie:
1. Barbara Mieczysław Ciura
2. Jadwiga i Zbigniew Czerniak
3. Leokadia i Ludwik Gawrysiak
4. Czesława i Mieczysław Kurowscy
5. Bożena i Zygmunt Kwiecińscy
6. Krystyna i Zbigniew Mrozińscy
7. Wanda i Stanisław Nowaczyk
8. Ewa i Zenon Rogalscy
9. Henryka i Jan Skieresz

10. Zenobia i Stanisław Szymanek
11. Barbara i Marek Tujdowscy
12. Danuta i Zbigniew Muszyńscy.
Złoci Jubilaci, Wy najlepiej wiecie, że
małżeństwo to nie tylko piękne, podniosłe
i radosne chwile, ale też dzielenie z drugą osobą trosk, smutków i nieszczęść.
W przysiędze małżeńskiej ślubowaliście,
że będziecie ze sobą na dobre i na złe z tej próby wyszliście zwycięsko. Nagrodą jest szczęście dzieci, uśmiech wnuków

i prawnuków oraz radość, którą możecie
dziś dzielić z przyjaciółmi. Natomiast
Wasz niebywały sukces obchodzenia
Złotych Godów jest wzorem i przykładem
dla młodych małżonków.
Z okazji tak wyjątkowego jubileuszu
pragniemy złożyć Państwu z serca płynące
gratulacje i życzenia. Życzymy Wam, Drodzy Państwo wielu wspólnych lat w zdrowiu
i pomyślności, życzymy spokoju i życzliwości ludzkiej, a także tego byście doczekali
wspólnie kolejnych pięknych jubileuszy.
Składamy serdeczne podziękowania
parom za przyjęcie zaproszenia i wspólne
świętowanie tego szczególnego jubileuszu.

Informacja dla Par obchodzących Jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego w 2019 roku
Zgodnie z przyjętą tradycją Urząd Stanu Cywilnego w Czerwieńsku ma
przyjemność organizowania uroczystości nadania Medali za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. Zapraszam Szanownych Jubilatów – stałych mieszkańców Gminy
Czerwieńsk, którzy w 2019 r. obchodzą 50-tą rocznicę ślubu – do zgłaszania się
w Urzędzie Stanu Cywilnego osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu
68 327 82 95 do dnia 30.04.2019 r. – w godzinach pracy Urzędu.
Burmistrz Czerwieńska

