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w lutym
01.02. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się w Trzebiechowie ze Starostą Zielonogórskim Krzysztofem Romankiewiczem. Tematem spotkania była współpraca samorządów w ramach OC (Obrony Cywilnej).
04.02. – wsparcie finansowe „Spartakiady Rothenburgów” było tematem spotkania, jakie Burmistrz Piotr Iwanus odbył z Dyrektorem
PKO Banku Polskiego S.A. Oddział 1 w Zielonej Górze Lechem
Kurowskim.
05.02. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się posiedzenie komitetu
organizacyjnego „Spartakiady Rothenburgów”. Podczas posiedzenia wskazano dyscypliny sportowe, które jako organizatorzy spartakiady, możemy rozegrać na obiektach sportowych w naszej Gminie.
Propozycje zostały rozesłane do miast, uczestników spartakiady i już
na początku marca dokonamy ostatecznego ich wyboru.
06.02. – obradowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Przedmiotem obrad komisji było min.: zapoznanie Komisji z ustawą o petycjach,
sprawy organizacyjne.
06.02. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się posiedzenie Gminnej
Spółki Wodnej.
08.02. – w Czerwieńsku obradował Zarząd Zielonogórskiego
Związku Powiatowo-Gminnego. Członkowie Zarządu dyskutowali
min. na temat pozyskania środków finansowych na budowę bazy
transportowo-sprzętowej i zakup autobusów. Jest to jedna z koncepcji,
jak brana jest pod uwagę przy organizacji transportu zbiorowego na
obszarze działalności Związku.
08.02. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad komisji było min.: informacja o zaległościach podatkowych wobec
Gminy Czerwieńsk - wpływ udzielonych ulg i umorzeń na dochody;
analiza bonifikat z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania
nieruchomości gruntowych we własność; informacja o zmianach
w budżecie wywołanych Zarządzeniami Burmistrza, w ramach Jego
kompetencji, w tym analiza wykorzystania rezerwy ogólnej i rezerwy
celowej; pinia do projektów uchwał wg zakresu działania komisji;
rozpatrzenie projektów uchwał przedłożonych Radzie; sprawy bieżące.
08.02. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze Burmistrz
Piotr Iwanus prowadził rozmowy z Marszałek Elżbietą Polak nt.
budowy mostu na rzece Odrze w miejscowości Pomorsko. Most
został wpisany na listę rządowego programu, który zakłada 80 proc.
dofinansowania z budżetu państwa. Samorządowcy z Czerwieńska,
Sulechowa i Zielonej Góry lobbują za budową tego mostu. Miałaby
to być przeprawa w ramach rządowego programu „Mosty dla regionów”. Samorządowcy wystosowali pismo do zarządu województwa
lubuskiego z prośbą o wsparcie inwestycji, bo most byłby elementem
drogi wojewódzkiej nr 281 i stanowił w przyszłości alternatywę dla
drogi ekspresowej S3. Szacuje się, że jego koszt będzie podobny do
tego, który ma powstać w Milsku – czyli ok. 70 mln. zł.
08.02. – w Nietkowie odbyło się zebranie sprawozdawcze miejscowej jednostki OSP. W zebraniu uczestniczył Przewodniczący Rady
Miejskiej Krzysztof Smorąg.
12.02. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku
Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.: opinia do projektów
uchwał, wg zakresu działania komisji; rozpatrzenie projektów uchwał
przedłożonych radzie; informacja nt. promocji gminy, plany na rok 2019
(w tym m.in. współpraca z zagranicą, przedsiębiorcami, informowanie
mieszkańców o działaniach i inwestycjach gminnych itp.); sprawy bieżące.
12.02. – zagospodarowanie terenów wokół zbiornika „Czerwieńsk”
było tematem rozmów, jakie Burmistrz Piotr Iwanus prowadził w siedzibie PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) w Zielonej Górze.
14.02. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji było
min.: budowa i modernizacja nawierzchni dróg gminnych, chodników,
parkingów – plan na 2019 rok oraz lata następne; opinia do projektów
uchwał, wg zakresu działania komisji; rozpatrzenie projektów uchwał
przedłożonych radzie; sprawy bieżące.
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15.02. – z roboczą wizytą w Czerwieńsku przebywała delegacja
z partnerskiej Gminy Drebkau (Niemcy). W programie wizyty przewidziano min. omówienie planu współpracy na 2019 r.
15.02. – w 4. Zielonogórskim Pułku Przeciwlotniczym w Czerwieńsku odbyły się uroczyste obchody święta 2. Dywizjonu Przeciwlotniczego. W uroczystościach wziął udział Burmistrz Piotr Iwanus.
18.02. – w mediach społecznościowych zaczęła funkcjonować nowa
strona informacyjna, poświęcona bieżącym wydarzeniom z terenu
Czerwieńska pn. CZERWIEŃSK24INFO. Znajdziemy ją pod adresem:
www.facebook.com/Czerwiensk24Info.
19.02. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się spotkanie poświęcone
wypracowaniu dalszej koncepcji wykorzystania budynku po wygaszanym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku. Już od 1 września
2018 r. działa tu Liceum Ogólnokształcącego, a w najbliższym czasie
znajdzie się być może Technikum z klasami „kolejowymi”. List
intencyjny w tej sprawie podpisał już Dyrektor LO im. gen. Stefana
Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku Marek Olczyk z Zarządem PKP
CARGO. Spotkaniu przewodniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
23.02. – w hali sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku rozegrano
turniej unihokeja Czerwieńsk Floorball Cup II. Była to już druga
edycja tego turnieju. Wzięło w nim udział osiem drużyn z całej Polski
– wśród nich były też dwie drużyny z Czerwieńska: KS Lokomotiv
Czerwieńsk I oraz KS Lokomotiv Czerwieńsk II.
27.02. – odbyła się V sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie zmian budżetu
i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2019; w sprawie dopuszczenia
zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Czerwieńsk instrumentem płatniczym; w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czerwieńsku; w sprawie przyjęcia wieloletniego gminnego
programu osłonowego Gminy Czerwieńsk w ramach rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz określenia zasad
zwrotów wydatków w tym zakresie; w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu
Senior+ w Czerwieńsku; uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Czerwieńsk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego; w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli
pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
w 2019 r.; w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych
za trwały zarząd; w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Czerwieńsk w 2019 roku; w sprawie odwołania darowizny nieruchomości;
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym; uchwałę
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok; w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Czerwieńsk; w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego realizacji
budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279
w Leśniowie Wielkim; w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek
pomocniczych Gminy Czerwieńsk.
Wydawca miesięcznika:
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Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
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Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Panie Burmistrzu,
powolutku już zima zaczyna się zwijać
i tzw. okres grzewczy lada miesiąc się
zakończy, a wiosenne wiatry rozwieją
resztki dymów znad domowych kominów. Myślę, że to dobry czas, abyśmy
porozmawiali o tym, co zrobić, aby
w kolejnym sezonie powietrze nad naszymi miejscowościami nie raczyło nas
trującymi dawkami pyłów zawieszonych.
Właśnie przeczytałem, że weszło w życie
rozporządzenie zabraniające sprzedaż
tzw. „kopciuchów”, czyli pieców niespełniających norm ekologicznych. A czy
w naszej gminie mamy jakiś sensowny
projekt zmniejszania poziomu zanieczyszczeń powietrza?
Piotr Iwanus: Podejmowanie działań
na rzecz ochrony środowiska naturalnego
stanowiło priorytet od początku istnienia
odrodzonego samorządu. Nie czas teraz
przypominać te wszystkie zrealizowane
i realizowane w dalszym ciągu inwestycje proekologiczne, bo mieszkańcy
je doskonale znają. Poza ochroną wód,
oczyszczaniem ścieków, wspieraniem
termomodernizacji obiektów niezwykle
istotnym elementem ochrony środowiska,
a przez to i naszego zdrowia, jest ograniczanie emisji szkodliwych substancji
w powietrzu. Wielu mieszkańców przeszło już na system ogrzewania mieszkań
gazem ziemnym, polikwidowane zostały
nieekologiczne węglowe kotłownie na
osiedlach. Ten proces sukcesywnie się
rozwija. Poza tym na terenie gminy
nie mamy wielkiego przemysłu, który
emitowałby znaczące ilości zanieczyszczeń. Jedynym obszarem, wymagającym
zdecydowanych działań w tym zakresie
jest budownictwo indywidualne. Ciągle
jeszcze sporo gospodarstw domowych
ogrzewa pomieszczenia tradycyjnymi piecami węglowymi. Wystarczy zimowym
popołudniem przejść się po osiedlach.
Dym, zwłaszcza przy niskim ciśnieniu,
czasem odbiera oddech. Na szczęście
wzrasta w nas świadomość wpływu tych
pyłów na nasze zdrowie. Wielu właścicieli posesji zdaje sobie z tego sprawę,
jednak pozostaje zawsze problem kosztów
przejścia na ekologiczne ogrzewanie np.
gazem.
A.S.: Ale przecież istnieją jakieś
programy wspierania inwestycji eko-

logicznych. Dopiero co, przy wsparciu
środków unijnych samorząd zrealizował
duży projekt termomodernizacji i instalacji fotowoltaicznych na obiektach
użyteczności publicznej. Czy na podobne
wsparcie mogą też liczyć właściciele prywatnych posesji?
P.I.: Rząd uruchomił program „Czyste
powietrze” Ma on na celu zmniejszenie,
a nawet całkowite uniknięcie emisji
pyłów, a także innych zanieczyszczeń,
które są wprowadzane do atmosfery.
Z pomocą programu o czyste powietrze
mogą zawalczyć posiadacze domów
jednorodzinnych, do których skierowana
jest akcja. Głównym celem programu
Czyste Powietrze jest wymiana przestarzałych pieców, a także kotłów na paliwo
stałe oraz ocieplenie budynków. Dzięki
połączeniu tych dwóch aspektów, możliwe jest zarządzanie energią w sposób
efektywny i odpowiedzialny, a oprócz
ochrony środowiska, można też poprawić
stan domowego budżetu – takie podejście
do energii przyniesie bowiem oszczędności. Z programu mogą skorzystać osoby
fizyczne, które: są właścicielami lub
współwłaścicielami domów jednorodzinnych albo posiadają zgodę na rozpoczęcie
budowy. Ten program wdrażany jest
przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony
Środowiska.
A.S.: Rozumiem, że należy w WFOŚ
dowiadywać się jak uzyskać wsparcie
finansowe na takie działania. Co można
sfinansować z tego programu?
P.I.: Szczegóły zainteresowani znajdą
na stronie internetowej WFOŚ, ale na
pewno można z tego programu sfinansować np. wymianę pieca starego typu
(w tym kotły na paliwo stałe) zakup
i montaż nowych źródeł ciepła instalację
centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej, wymianę okien i drzwi,
instalację odnawialnych źródeł energii,
np. kolektorów słonecznych, docieplenie
przegród budynku, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.
Również nasz samorząd wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców,
pragnących podjąć trud modernizacji
źródeł ciepła ze względu na ekologię,
podjął decyzję o przeznaczeniu środków
z budżetu gminy na program wsparcia
takich inicjatyw. Od 11 marca można

już składać wnioski o dotację na ten cel.
Szczegóły zainteresowani znajdą na
naszej stronie internetowej www.czerwiensk.pl. Tam również można pobrać
stosowny wniosek. Bardzo zachęcam
mieszkańców do zainteresowania się
tym programem, ponieważ walka ze
smogiem, to w istocie walka o zdrowie
nas wszystkich. Statystyka nie kłamie pyły zawieszone są jedną z najczęstszych
przyczyn groźnych chorób nie tylko
układu oddechowego. Warto to wziąć
pod uwagę kalkulując koszty.
A.S.: Panie burmistrzu znalazłem
w Internecie informację na temat realizacji projektu rządowego „Mosty dla
regionów”. Wynika z niej małe zainteresowanie samorządów tym przedsięwzięciem. Na szczęście, jak mówił pan
ostatnio nasze trzy samorządy – Sulechów, miasto Zielona Góra i Czerwieńsk
trzymają rękę na pulsie. W załączniku do
programu w wykazie zadań zidentyfikowanych przez Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju znalazłem „nasz” most na
mapie planowanych 4 mostów na Odrze.
Czy nasze szanse rosną?
P.I.: Tak jak ostatnio mówiłem nasze
trzy samorządy są zdeterminowane, aby
zrealizować to przedsięwzięcie. Jesteśmy
po rozmowach z p. Marszałek E. Polak
i porozumieliśmy się co do współudziału
UM w tej inwestycji. Do końca marca złożymy oficjalnie swój akces do programu,
po 90 dniach otrzymamy decyzję. Jeśli
będzie pozytywna rozpocznie się I etap
- czyli przygotowanie niezbędnej dokumentacji, aż do pozwolenia na budowę.
Ponieważ jest to na terenie obszaru Natura 2000 potrzebujemy również decyzji
środowiskowej. Ten etap potrwa 2 do 2,5
roku. Pierwsze 3,5 mln musimy wydać na
dokumentację formalno-prawną. Inwestycja w 80% może liczyć na wsparcie państwa, pozostałe 20% zadeklarowaliśmy,
że podzielimy pomiędzy nasze samorządy
po 17% tej kwoty oraz 49% otrzymamy
od Zarządu Województwa Lubuskiego.
W sumie inwestycja ma kosztować ok.
100 mln złotych.
Jeśli uda ją się zrealizować, w co mocno wierzę, to będzie to dla naszej gminy
historyczne wydarzenie. Poza wszystkimi
pożytkami płynącymi z połączenia obu
brzegów Odry wreszcie gmina Czerwieńsk nie będzie przedzielona rzeką.
A.S.: Panie burmistrzu bardzo dziękuję za rozmowę. Tym razem skupiliśmy
się na ekologii, ale co w tym dziwnego
– w naszych materiałach promocyjnych
piszemy przecież „Czerwieńsk – gmina
przyjazna środowisku”, a to zobowiązuje.
nr 320 • 03.2019
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PRO ARTE 2019
Program Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE jest realizowany w województwie lubuskim przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze
we współpracy z domami, ośrodkami i centrami kultury. Wspiera edukację kulturalną dzieci i młodzieży uczęszczających do lubuskich szkół. Celem programu jest
diagnoza, integracja i promocja najciekawszych zjawisk kulturowych amatorskiego
ruchu artystycznego oraz integracja osób i instytucji współrealizujących program.
Lubuski Konkurs Recytatorski
Do eliminacji gminnych Lubuskiego
Konkursu Recytatorskiego, które odbyły
się 25 lutego w MGOK, zgłosiło się 52
wykonawców z terenu miasta i gminy
Czerwieńsk. Rada Artystyczna, biorąc pod
uwagę opanowanie tekstu, dobór repertuaru, interpretację oraz kulturę słowa przyznało wyróżnienia: Łucji Kujawie, Noemi
Kowalskiej, Kamili Jóźwiak, Sewerynowi Kozikowi, Agacie Dłubale, Martynie
Gańko oraz Beacie Zaboklickiej.
Nominacje do dalszego etapu konkursu otrzymali:
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I kategoria wiekowa (klasy I – III):
Wiktor Kaszewski, Zuzanna Badecka
i Zuzanna Paprzycka.
II kategoria wiekowa (klasy IV – VI):
Agata Stanisławiszyn, Lidia Węclewicz
i Kinga Stec.
III kategoria wiekowa (klasy VII SP
i gimnazja): Justyna Wilczak, Aleksander Pietryka i Paulina Dwornicka.
Nominowani wzięli udział w przeglądzie powiatowym, który odbył się
28 lutego w Nowogrodzie Bobrzańskim
i radością informujemy, że Aleksander
Pietryka zdobył tam wyróżnienie, a Zu-

zanna Paprzycka, Agata Stanisławiszyn
oraz Lidka Węclewicz otrzymały nominacje do finału! Gratulujemy!
Lubuski Festiwal Piosenki
Eliminacje gminne do Lubuskiego
Festiwalu Piosenki (26 lutego) obfitowały
w wyróżnienia i nominacje. W scenicznych zmaganiach wzięło udział 35 wykonawców! Jury przyznało 7 wyróżnień:
Wiktorowi Kaszewskiemu, Paulinie
Lewkowicz-Głodek, Patrycji Michalskiej, Rozalii Pukackiej, Aleksandrze
Kozłowskiej, Klaudii Frątczak oraz
zespołowi wokalno – instrumentalnemu.
Nominacje do konkursu powiatowego
otrzymali:
I i II grupa wiekowa: Wojtek Lebioda, Zuzanna Paprzycka, Weronika
Przybyła i Wiktoria Paprzycka.
III i IV grupa wiekowa: Małgorzata
Żmuda, Lidia Węclewicz oraz Justyna
Wilczak.
Zespoły: „Trzy po Trzy”, „Dzieci
Mazowsza” i „Rezonans”.
Nominowani z III i IV grupy wiekowej wzięli udział w przeglądzie powiatowym, który odbył się 11 marca
w Sulechowie i radością informujemy, że
Justyna Wilczak otrzymała wyróżnienie,
a Gosia Żmuda nominację do półfinałów!
Gratulujemy!
Natomiast nominowani z I i II grupy
wiekowej prezentowali swoje umiejętności na przeglądzie powiatowym 12
marca w Czerwieńsku, gdzie wyróżnienia
zdobyły Zuzia i Wiktoria Paprzyckie,
a nominację do półfinałów otrzymały oba
nasze zespoły dziecięce: „Małe Mazowsze” oraz „Rezonans”!
Wszystkim wyróżnionym i nominowanym serdecznie gratulujemy, a naszym
reprezentantom życzymy powodzenia
w finałach!
Jolanta Matuszkiewicz
Dyrektor MGOK
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

Wiosenne przebudzenie
Wraz z wyjątkowo wczesnym wiosennym przebudzeniem przyrody, również wśród
uczniów zaobserwowaliśmy wzmożoną aktywność. Pobyt w szkole każdego dnia
to rzecz oczywista, ale spędzanie w niej nocy – to już tak oczywiste nie jest.
To, że szkoła może być miejscem
zupełnie innym właśnie nocą udowodniły
klasy V b i VI a. Amelia Klimaszewska
podzieliła się z nami swoimi wspomnieniami:
NIEZAPOMNIANA NOC W SZKOLE
Imprezę rozpoczęliśmy 11.01. br. o
godz. 18.00 w piątek, a zakończyliśmy
następnego dnia. Każdy z nas przyniósł,
m.in. śpiwór, koc, niezbędne smakołyki i
dużą porcję humoru. Nad wszystkim czuwali rodzice i wychowawca. Ulokowaliśmy się w sali nr 6. Ważna była tablica
interaktywna (była naprawdę aktywna
☺). Przyniesione z sali gimnastycznej
materace stworzyły wygodne miejsca do
spania. Wieczór i noc obfitowały w wiele
atrakcji. W sali gimnastycznej rozegraliśmy kilka emocjonujących meczów: w
siatkówkę, kosza, piłkę nożną. Na kolację
zjedliśmy pyszną pizzę. Dużym zainteresowaniem cieszyły się gry planszowe.
Jeszcze nigdy w szkole o godz. 1.00 w
nocy nie graliśmy w „Monopoly”. Ale
tak było! Wygłupialiśmy się przy tym
i trochę oszukiwaliśmy. Nie zabrakło
również śpiewów i tańców, przy ulubionej
muzyce. Po północy w klasie dla grupki
kinomanów urządziliśmy wieczór filmowy, a niektórzy w tym czasie rozegrali
nocny mecz piłki nożnej. Prawie nad ranem wpadliśmy w objęcia Morfeusza. W
sobotni poranek, nieco jeszcze zaspani po

6

nr 320 • 03.2019

U NAS

nocnych atrakcjach, ale bardzo zadowoleni, udaliśmy się do domu.
Szkoła okazała się nie tylko miejscem
nauki, ale także zabawy i rozrywki. Taka
noc w szkole to doskonała okazja do
lepszego poznania się i zintegrowania.
Było super!!!
ROZSYPAŁ SIĘ WOREK Z KONKURSAMI
Przez wiele lat konkursy zarezerwowane były dla grupy najbardziej odważnych
i utalentowanych. Od pewnego czasu
staramy się udowodnić, że każdy uczeń
może stanąć w szranki z innymi, podnieść
swoją samoocenę i odnaleźć w sobie coś,
co dotychczas było uśpione. KONKURS
DLA KAŻDEGO UCZNIA, bo tak
nazwaliśmy to przedsięwzięcie, jest
naprawdę dla każdego. Dzieci młodsze
rozpoczynają od potyczek klasowych.
Czują się bezpiecznie, bo wokół znane osoby no i oczywiście pani, która wesprze w
trudnych chwilach. Jest w czym wybierać:
konkurs kaligraficzny, pięknego czytania,
szybkiego liczenia, wokalny, recytatorski,
informatyczny, plastyczny, quizy na różnorodne tematy – indywidualne i zespołowe.
Klasa II a odpowiedziała na zaproszenie
wojewody lubuskiego i przystąpiła do
konkursu plastycznego pt. „Jestem bezpieczny – znam numer alarmowy 112”,
zaś uczniowie klasy V c zorganizowała
walentynkowy turniej sportowy, do któ-

rego zaprosiła swoich rodziców. Można
rzec „dla każdego coś dobrego”.
Tradycyjnie bierzemy też udział w
konkursach pozaszkolnych i mamy swoje
sukcesy. Cieszą nas nominacje do etapu
wojewódzkiego uczestników konkursu
recytatorskiego w ramach PRO ARTE.
Nominowani zostali: Zuzanna Paprzycka (II a), Agata Stanisławiszyn (V b),
Lidia Węclewicz (VI a), wyróżnienie
otrzymał Aleksander Pietryka (VII b).
Także do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała się Maja Kozłowska (VI b) w
konkursie przedmiotowym Lubuskiego
Kuratora Oświaty z języka angielskiego.
Nasza szkoła była organizatorem
GMINNEGO KONKURSU WIEDZY INFORMATYCZNEJ. Przystąpiły do niego
oprócz nas, szkoły z Nietkowa i Leśniowa
Wielkiego. Uczniowie startowali w trzech
grupach wiekowych. Wśród najmłodszych
uczestników najlepszym z naszej szkoły
okazał się Antoni Bonczyk (II b), który
wywalczył III miejsce w gminie. W drugiej
grupie wiekowej I miejsce zdobyła Ilayda
Genderka (V d), zaś III miejsce Aleksander Jadczak (V b). Nasi uczniowie okazali
się niepokonani wśród klas najstarszych:
Paulina Lewkowicz-Głodek I miejsce,
Rozalia Pukacka II miejsce, Bartosz
Kupiec III miejsce. Drużynowo byliśmy
najlepsi w kategoriach klas IV-V i VI-VIII. Jak widać, nowa sala komputerowa
pozwoliła nam rozwinąć skrzydła.
PRZYJACIELE PTAKÓW
Kiedy wszystko wokół budzi się do życia, karmniki pustoszeją, to znak, że ptaki
szykują się do składania jaj. Jedne budują
gniazda innym trzeba trochę pomóc. Klasy
II a i II b wspólnie z panem konserwatorem przygotowały kilka budek lęgowych.
Wybrały zaciszne miejsce, gdzie rosną

wysokie drzewa i założyły „ptasie miasto”. Najtrudniejsze zadanie, powieszenia
budek, wykonał pan Roman, zaś dzieci
wspierały go recytując rymowanki, które
wcześniej ułożyły. Zadowoleni z dobrze
wykonanej pracy wszyscy udali się do
pobliskiego lasu posłuchać coraz głośniej
rozlegającego śpiewu ptaków.
Miłośnikiem ptactwa wodnego
okazał się nasz konserwator pan Ja-

Są ważni
Tradycyjnie, trochę z opóźnieniem
spowodowanym feriami, odbyły się uroczystości z okazji święta babci i dziadka.
Roli dziadków, w pomocy przy wychowywaniu dzieci nie sposób pominąć.
Są zawsze gotowi by zająć się wnukami.
Inaczej też traktują kwestię wychowania
dzieci. Są bardziej wyrozumiali dla ich
psot, pozwalają nabałaganić i przysłowio-

rek. Już po raz kolejny patronował
przedsięwzięciu wpuszczeniu do zalewu
czterech par kaczek. Szkolny ZIELONY PATROL ochoczo wziął udział w
tym przedsięwzięciu. MANDARYNKI
i KAROLINKI (to dwa gatunki prześlicznych kaczuszek, które wpuściliśmy
do zalewu) początkowo przestraszone,
niechętnie opuszczały klatki, ale kiedy
już znalazły się w naturalnym dla nich

środowisku życia radośnie poznawały
swój nowy dom stając się jego ozdobą.
Miło będzie spacerować wiosną nad zalewem – bo tu nasza aleja lip, a tam nasze
jarzębiny, które sami sadziliśmy i okazała
ptasia stołówka, którą tworzą założone
przez nas karmniki, a teraz jeszcze nasze
kaczki – czyż nie jest to nasze miejsce?!

wo wejść sobie na głowę. Wdzięczność
wnuków jest ogromna, co było widoczne
podczas przygotowywania uroczystości.
Dzieci wiedziały, jak ważne są osoby, którym dedykowane są spotkania. Z zapałem
śpiewały piosenki i recytowały wiersze.
Bardzo się pilnowały i kontrolowały
swoje zachowanie. A efekt? Dużo radości,
uśmiechu i wzruszenia.

wia im przyjemność. Corocznie, nasze
przedszkolaki prezentują się na scenie
podczas przeglądów PRO ARTE. W tym
roku, nominacje do dalszych eliminacji
otrzymali: Wojciech Lebioda oraz zespół
wokalny Dzieci Mazowsza. Gratulujemy
i będziemy nadal wspierać!

Śpiewamy
Talenty, predyspozycje, zainteresowania są widoczne i rozwijają się już
w dzieciństwie. U niektórych dzieci
trochę wcześniej, bo już w przedszkolu.
U niektórych trochę później -podczas
kolejnych szczebli edukacji. Jesteśmy
bardzo wyczuleni na przejawiane przez
dzieci zdolności. Organizujemy dla
nich dodatkowe zajęcia, by mogły robić
to, w czym czują się dobrze i co spra-

Beata Kaszewska

Tłusty czwartek
Ostatni czwartek przed Wielkim Postem. W tym dniu mamy przyzwolenie na
beztroskie objadanie się słodkościami. Im
więcej, tym lepiej, bo zapewniamy sobie
szczęście i powodzenie na cały rok. W
wielu domach, a także i w przedszkolu,
przygotowywano słodkie wypieki: pączki, oponki, faworki, róże. Swoją pomocą
i doświadczeniem służyły nam babcie
naszych przedszkolaków. Chętnie poświęciły swój wolny czas, za co bardzo
im dziękujemy.
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ZMIANA HARMONOGRAMU WYWOZU ODPADÓW
KOMUNALNYCH Z MIEJSCOWOŚCI NIETKÓW, BORYŃ
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że od miesiąca marca
2019r. zmianie uległy terminy wywozu
odpadów komunalnych z miejscowości
NIETKÓW, BORYŃ.

Jednocześnie informujemy, że firma
Tonsmeier Sp. z o.o. będzie dostarczać
każdemu indywidualnie nowy harmonogram oraz będzie on dostępny na naszej
stronie internetowej www.czerwiensk.pl

BORYŃ, NIETKÓW

w zakładce: Gospodarka odpadami/Harmonogramy wywozu odpadów.
W związku z powyższym prosimy
bardzo dokładnie zapoznać się z ww.
harmonogramem.
ZK

TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (dni miesiąca)
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC

Odpady zmieszane
8
22
5
19
4
17 31
14 28

MAKULATURA
14
11
9
6

TWORZYWA SZTUCZNE
7
4
2
30
27

SZKŁO
13
10
8
5

BIO
27
24
22
19

Pojemniki oraz worki muszą być wystawione przed posesję w danym dniu wywozowym do godz. 6:00. Do pojemników na odpady
komunalne nie wrzucamy gorącego popiołu! W przypadku uszkodzenia pojemnika z winy właściciela nieruchomości
- koszty zniszczenia pojemnika obciążać będą właściciela nieruchomości.

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych
i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
z gospodarstw domowych (sprzed domów)
z terenu Gminy Czerwieńsk w 2019 r.
Odpady powinny być wystawione przed nieruchomość
najpóźniej na 1 dzień przed dniem planowanego odbioru
odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne, które
ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane
w pojemnikach na odpady komunalne np. zużyte meble (stoły,
krzesła, szafy) wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery
i inne sprzęty domowe o dużych rozmiarach, zużyte opony.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – np.: lodówki,
zamrażarki, pralki, zmywarki, piece elektryczne, odkurzacze,
czajniki elektryczne, miksery, radia, suszarki do włosów, telewizory, video, monitory, komputery, drukarki, telefony, wiertarki,
wkrętarki, kosiarki, piły, spawarki itp.

MIEJSCOWOŚĆ
Czerwieńsk
Płoty, Zagórze, Sudoł
Będów, Bródki, Nietkowice, Sycowice
Laski, Dobrzęcin, Piaśnica, Wysokie
Leśniów Wielki, Leśniów Mały, Wyszyna
Nietków, Boryń

DATA
13.04.2019 (sobota)
13.04.2019 (sobota)
23.03.2019 (sobota)
23.03.2019 (sobota)
30.03.2019 (sobota)
30.03.2019 (sobota)

Nie wystawiamy odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
części samochodowych innych niż opony, a także zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków i chemikaliów
i innych odpadów niebezpiecznych.

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.
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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

Zapomniani mieszkańcy Czerwieńska
z lat 1957-1968 (część II)
Tekst ten to kontynuacja publikacji zamieszczonej na łamach poprzedniego numeru „Czerwieńsk – U Nas”. Gwoli przypomnienia, mowa w niej była o mało znanych pracownicach Osiedlowej Biblioteki Publicznej (OBP) w Czerwieńsku: Irenie
Brzozowskiej, Marii Marciniak i Helenie Demeszuk.
Ostatnią z wymienionych biblio- punktu informacyjnego, wyłączony, pień pracownika służby bibliotecznej.
tekarek zastąpiła osoba prawdopo- ale bez jakiegokolwiek układu. Brak Początkowo był to uwarunkowany
dobnie o nazwisku Tyrach. Niestety zestawów bibliograficznych. Pracownik jedynie wykształceniem podstawowym
z powodu braku jakichkolwiek ma- wyż. wym. placówki ma ukończony manipulacyjny pracownik biblioteczny,
teriałów źródłowych trudno o niej kurs bibliotekarski w Opolu, był na a następnie pomocnik bibliotekarza.
cokolwiek więcej napisać poza tym, przeszkoleniu z zakresu służby informa- W późniejszym okresie zdobyła ona
że w pierwszym kwartale 1961 r. cyjnej zorganizowanym przez WiMBP wykształcenie średnie bibliotekarskie.
Z zapałem przystąpiła do nadrobienia
jako nowozatrudniona została przeszko- w Zielonej Górze, jest po maturze ma
lona „na miejscu poprzez praktyczne więc wszelkie dane po temu by dobrze wielu „zaległości po byłym pracowniprace biblioteczne” przez instruktor- prowadzić punkt ten bardziej, że przy ku”. Przede wszystkim skupiła się na
kę B. Mazur. Karuzela personalna bibliotece znajduje się czytelnia dobrze odzyskaniu od około 200 użytkowników
w interesującej nas instytucji trwała wyposażona w meble, a sama biblioteka zaległych książek, które były w ich dyspozycji od roku 1960. Na
nadal, gdyż 16 września 1961 r.
dzień 26 stycznia 1965 r.
zatrudniony został Zenon Uss.
wyegzekwowała 50 z nich.
Mimo średniego wykształcenia
W ostatnim kwartale poi obycia bibliotekarskiego dzięki
przedniego roku „zdobyła
uzupełnieniu wiedzy w tym za540 czytelników. W br. na
kresie, z przyczyn obiektywnych,
Pieczątka Osiedlowej Biblioteki Publicznej w Czerwieńsku
(zbiory Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwieńsku)
dzień 25 stycznia zarejestrozwłaszcza w 1962 r., niewielki
wano 251 czytelników. Jest
był z niego pożytek. Z powodu
bowiem narastających problemów jest zlokalizowana w dogodnym punk- to największy procent czytelników od
zdrowotnych, zakończonych ostatecznie cie. Tak więc wszystkie niedociągnięcia istnienia biblioteki”. Sukces ten polegał
pobytem w sanatorium, we wrześniu należy przypisać niedbałości pracowni- m.in. na zachęcaniu przez nią całych roi październiku wspomnianego roku ka”. Podobnie został scharakteryzowany dzin do korzystania ze zbiorów książnicy.
książnica była nieczynna. W obliczu przez jego następczynię na stanowisku Podjęła te zabiegi, ponieważ z kwestiami
przedłużającego się takiego stanu od 1 listopada 1964 r. Wandę Trawiń- związanymi z brakiem katalogów oraz
rzeczy, pod koniec października tego ską. Lansowała ona bowiem pogląd, że napisów informacyjnych początkowo nie
roku zdecydowano o tymczasowym za- „poprzedni bibliotekarz swoją postawą mogła sobie poradzić, gdyż „nie odbyła
trudnieniu na jego miejsce pracownika nie zachęcał do odwiedzania biblioteki, dłuższej praktyki wstępnej”.
ryczałtowego, który miał zajmować się nie starał się ściągać zaległe książki,
Daniel Koteluk
wypożyczaniem książek dwa razy w ty- nie starał się o zdobycie czytelników
godniu w listopadzie i grudniu 1962 r. dorosłych”.
Artykuł ten powstał w oparciu o dokuFatalny stan zdrowia miał niekorzystny
Urodzona 17 września 1930 r.
wpływ na całokształt pracy etatowego w Żydowie w powiecie gnieźnieńskim mentację źródłową dostępną w zasobach
bibliotekarza. Został on bowiem jeszcze w rodzinie robotniczej p. Trawińska Archiwum Państwowego w Zielonej Góprzed wyjazdem do sanatorium 26 lipca ukończyła trzyletnią szkołę zawodo- rze i Archiwum WiMBP im. C. Norwida
1962 r. oceniony przez pracowników wą o profilu krawieckim, a także kurs w Zielonej Górze, a także dzięki pomocy
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki księgowości. Wraz z mężem Ignacym Pani Anny Rosłanowskiej z WiMBP im.
Publicznej (WiMBP) w Zielonej Górze, mieszkała w Czerwieńsku przy ul. C. Norwida w Zielonej Górze, a także
w tym zatrudnionego w Dziale Biblio- Kolejowej 13. Wychowywali oni uro- Pana Arkadiusza Słoneckiego z Urzędu
graficzno-Informacyjnym wziętego dzonego w 1952 r. syna Andrzeja oraz Miasta i Gminy w Czerwieńsku. Siępoetę, prozaika i krytyka literackiego córki Teresę (od 1 października 1973 gnięto też po poniższe pozycje: A. Buck,
Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza r. pracownica czytelni w bibliotece Andrzej K. Waśkiewicz. Krytyk. Szkic
i Annę Żyźniewską. Ich spostrzeżenia w Czerwieńsku) i Danutę, które przy- do portretu (część I), źródło: http://
były następujące: „W bibliotece brak szły na świat kolejno w 1954 i 1961 prolibris.net.pl/proza/493-andrzej-kkatalogu. Książki są ustawione według r. Objęcie funkcji kierownika OBP wakiewicz-krytyk-szkic-do-portretuschematu dla GBP (Gromadzkiej Biblio- skutkowało koniecznością ukończenia cz-i [dostęp: 17.01.2019]; D. Kotlarek,
teki Publicznej – D.K.), ale niestarannie, kursu w ramach Państwowego Ośrod- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Puz części książek z literatury pop.-nauk. ka Kształcenia Korespondencyjnego bliczna im. Cypriana Norwida w Zielonej
brak kart książki. Księgozbiór pod- Bibliotekarzy. Posiadała ona w latach Górze w latach 1947-2016, Zielona Góra
ręczny mający stanowić wyposażenie 1964-1970 najniższy w hierarchii sto- 2017, s. 24.
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V sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku
W środę, 27 lutego, obradowała Rada Miejska w Czerwieńsku. Przy 100% frekwencji Radnych podjęto wiele ważnych dla
funkcjonowania naszej gminy decyzji. Po jednomyślnym przyjęciu porządku obrad, Radni wysłuchali informacji z działalności
Burmistrza w okresie międzysesyjnym. W ciągu ostatnich kilku tygodni odbyły się spotkania dotyczące między innymi: zagospodarowania Zalewu w Czerwieńsku, budowy mostu w Pomorsku, dofinansowania budowy sali gimnastycznej w Leśniowie
Wielkim oraz Spartakiady Rothenburgów.
Podczas sesji Radni dokonali bieżących korekt w budżecie gminy (zabezpieczono środki na budowę ścieżki
pieszo-rowerowej w Leśniowie Wielkim,
budowę świetlicy w Sycowicach oraz
doposażenie placów zabaw), zdecydowali
o możliwości dokonywania opłat w urzędzie miejskim za pomocą kart płatniczych
lub telefonem komórkowym (usługa
BLIK), przyjęli nowy statut Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czerwieńsku oraz
ustalili zasady ponoszenia odpłatności za
pobyt uczestników w Dziennym Domu
Senior+ w Czerwieńsku.
W toku prac Rada Miejska podjęła
również uchwały dotyczące dofinansowania kształcenia nauczycieli, zarządzenia

wyborów organów jednostek pomocniczych gminy, przyjęto nowy Regulamin
dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk,
przyjęto Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi na terenie Gminy Czerwieńsk oraz bonifikat (w tym w wysokości 99% od opłat rocznych za trwały
zarząd dla Żłobka Miejskiego w Czerwieńsku - decyzja wpłynie korzystnie
na obniżenie opłat za pobyt dziecka
w żłobku), Programu „Posiłek w szkole
i w domu”, kontroli dotacji dla placówek
oświatowych, odwołania darowizny nieruchomości, współpracy z organizacjami
pozarządowymi, realizacji budowy ciągu
pieszo-rowerowego w Leśniowie.

Konkursy, konkursy...
21 lutego reprezentanci SP w Leśniowie Wielkim brali udział w Gminnym Konkursie Informatycznym w SP w Czerwieńsku. Naszą szkołę reprezentowali: Konrad Mazur, Nadia Frączak i Kajetan

Kowalczyk (najmłodsza grupa wiekowa),
Hanna Lisowska, Igor Jurewicz, Filip
Soboń (druga kategoria wiekowa) oraz
Kuba Kaczmarek, Maciej Fabiszak,
Borys Hucał (najstarsza grupa).
Pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym zdobyła Nadia Frączak, drugie
miejsce wywalczył Kajetan Kowalczyk.
BRAWO!
Jako Drużyna nasi juniorzy – Kajetan, Nadia i Konrad, zdobyli również
I miejsce:
GRATULUJEMY!
25 i 26 lutego odbyły się gminne
przesłuchania do lubuskiego konkursu
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Pewną nowością dla mieszkańców
może być transmisja on-line sesji Rady
Miejskiej.
Obrady są transmitowane "na żywo",
a dostęp do transmisji w czasie rzeczywistym jest możliwy poprzez zakładkę Rady
Miejskiej w BIP Gminy Czerwieńsk. Po
zamknięciu sesji Rady Miejskiej nagranie
jest archiwizowane i również udostępniane w zakładce Rady. Mieszkańcy gminy
mogą w ten sposób obejrzeć w szczegółach
obrady Rady Miejskiej na poszczególnych sesjach. Treść wszystkich podjętych
uchwał jest również dostępna w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Czerwieńsk
w zakładce Prawo Lokalne.
Krzysztof Smorąg, Wojciech Zawada

Pro Arte. Nie zabrakło na nich również
naszych uczniów. W konkursie recytatorskim szkołę reprezentowali w kategorii
klas I-III: Nadia Frączak, Oliwia Zegadło i Bartosz Czycz, natomiast w kategorii klas IV-VI: Kalina Jasińska, Natalia
Woźniak, Hanna Lisowska i Bartosz
Jadczak.
Talent wokalny mieli szansę zaprezentować: Fabian Woźniak, Nadia Frączak,
Oliwia Zegadło, Agata Woźniak i Martyna Nowicka.
Dziękujemy wszystkim reprezentantom.

Wielka Liga Czytelników
w Leśniowie Wielkim
W dzisiejszym świecie, w którym
króluje cyfryzacja, czytanie książek
staje się niemodne i nudne, szczególnie wśród młodzieży. Jednak są
tacy, dla których książka nadal ma
ogromną wartość i jest nieodzownym
przyjacielem w codziennym życiu.

czytelniczy skierowany do dzieci ze
szkoł podstawowych.
W tym roku Szkoła Podstawowa im.
Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie
Wielkim koordynuje powiatowy etap
konkursu cieszącego się coraz większą
popularnością wśród dzieci.

28 lutego w leśniowskiej podstawówce odbył się finał powiatowy konkursu,
podczas którego najdzielniejsi czytelnicy
z klas 1-4 oraz 5-8 szkół podstawowych
pisali testy kwalifikacyjne. O miano Mistrza Powiatu Zielonogórskiego i awans
do etapu wojewódzkiego walczyło 9
drużyn z 6 szkół w powiecie. Naszą placówkę reprezentowali w kategorii klas
1-4: Oliwia Zegadło, Michał Rogulski,
Lena Szkolniak, natomiast w kategorii
klas 5-8: Kalina Jasińska, Bartosz Jadczak i Borys Hucał.
Etap powiatowy koordynują panie
Renata Kapica-Miarka oraz Beata
Frąckiewicz.
To był dzień pełen emocji i ogrom-

Upowszechnianie czytelnictwa wśród
młodych ludzi zafascynowanych nowoczesną technologią nie jest łatwe
i wydaje się wręcz syzyfową pracą,
a jednak nie jest także bezskuteczne.
W tym celu powstała Wielka Liga
Czytelników – ogólnopolski konkurs

Wielka Liga Czytelników kształci
u młodych ludzi nawyk czytania, motywuje do wspólnego spędzania czasu
w gronie rodzinnym, a także kształtuje młode umysły tak, aby budowały
w sobie krok po kroku szczęśliwych,
mądrych ludzi.

nych przeżyć - uczestnicy wszystkich
drużyn z zapałem dyskutowali nad
poszczególnymi pytaniami szukając
właściwej odpowiedzi w dość trudnych
testach. Ich zaangażowanie jest najlepszym dowodem na to, że czytanie książek
wcale nie jest nudne ani niemodne.

„Kto czyta – żyje wielokrotnie”- każdy miłośnik książek utożsamia się z tym
stwierdzeniem, jednak nie każdy lubi czytać książki...
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STOP DOPALACZOM!
List otwarty do rodziców
i opiekunów dzieci i młodzieży
Szanowni Państwo
Mając na uwadze bezpieczeństwo
zdrowotne dzieci i młodzieży w związku
z rosnącym zagrożeniem wynikającym
z coraz powszechniejszej dostępności do
substancji o działaniu psychoaktywnym
pragniemy zwrócić Państwa uwagę na
to niebezpieczne zjawisko i uwrażliwić
na ten problem.
Zażywanie tzw. „dopalaczy” jest
jednym ze współczesnych zagrożeń, które
niesie ogromną skalę niebezpieczeństwa.
„Dopalacze” – czyli nowe narkotyki
– to produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna wspólna cecha:
zawierają substancje psychoaktywne
działające na układ nerwowy człowieka w podobny sposób do dotychczas
znanych narkotyków. Substancje te są
zarówno produkowane przez człowieka
(czyli syntetyczne), jak i pozyskiwane
z roślin. „Dopalacze” zawierają niezwykle groźne substancje dla zdrowia
i życia osoby, która je zażyje. Mimo
tego, że na ich opakowaniach widnieje
napis: „Produkt nie jest przeznaczony
do spożycia”, właśnie z taką intencją
jest sprzedawany. W grupie „dopalaczy” znajdują się substancje o różnym
działaniu.
Możemy je podzielić na trzy typy:
1) o działaniu pobudzającym,
2) o działaniu halucynogennym,
3) o działaniu reklamowanym jako zbliżony do marihuany.
Większość „dopalaczy” charakteryzuje się tym, że już w niewielkich dawkach
działają na ośrodkowy układ nerwowy
(czyli na mózg). Dlatego bardzo łatwo je
przedawkować, co prowadzi do poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a nawet śmierci.
„Dopalacze” oprócz sieci handlowych
dostępne są także za pośrednictwem internetu, co w znaczny sposób powiększa
skalę zagrożenia. Ważne jest byśmy znali
nasze dzieci, ich znajomych, ale też ich
„przyjaciół z sieci”, gdyż często są to
poznawani w sieci naciągacze.
Dzieci, młodzież sięgają po substancje psychoaktywne, ponieważ mogą się
one wydawać sposobem na ucieczkę od
nieprzyjemnej rzeczywistości i poradze-

12

nr 320 • 03.2019

U NAS

nie sobie z problemami takimi jak np.
wymagania ze strony rodziców, szkoły,
rozpad rodziny, trudności w relacjach
z rówieśnikami. Również poczucie nudy,
brak atrakcyjnych sposobów spędzania
wolnego czasu. Niektórzy widzą w nich
sposób na dodanie sobie odwagi i pewności siebie w relacjach z rówieśnikami.
I wreszcie branie narkotyków jest niekiedy
rodzajem ceny, jaką się płaci za przynależność do grupy. Na końcu należy wymienić
również ciekawość, która jest jednym
z motywów eksperymentowania z nowymi
narkotykami.
Jeśli u swojego dziecka znajdziesz:
- biały lub kolorowy proszek,
- susze roślinne,
- barwne lub bezbarwne płyny o różnej
konsystencji,
- wyroby przypominające papierosa,
- tabletki, kapsułki,
- nasiona,
- suszone grzybki,
- różnego rodzaju torebki strunowe, fajki,
fifki, podgrzewacze, tubki do wdychania,
możesz podejrzewać, że twoje dziecko
używa „dopalaczy”.
Gdy zaobserwujesz u swojego dziecka:
- całkowitą utratę kontroli zachowania,
brak zdolności oceny sytuacji zewnętrznej, utratę
- kontaktu z otoczeniem,
- nadpobudliwość, rozdrażnienie, napady
szału,
- stany depresyjne, głęboki strach, napady
lęku,
- bełkot słowny bądź niemożność wyartykułowania sensownych wypowiedzi,
- halucynacje wzrokowo-słuchowe,

- bezsenność,
- przekrwienie gałek ocznych,
- utratę świadomości,
możesz podejrzewać, że twoje dziecko
używa „dopalaczy”.
Wszyscy chcemy być dobrymi rodzicami i na ogół nie szczędzimy wysiłku,
aby nasze dzieci były szczęśliwe. Nie
ma prostych i skutecznych recept na to,
jak całkowicie uchronić dziecko przed
narkotykami. Ten list niech będzie
formą zachęty do rozmowy ze swoim
dzieckiem nt. szkodliwości zażywania
nowych narkotyków „dopalaczy” oraz
do bacznego obserwowania swoich
pociech.
Nie bójmy się rozmawiać z dziećmi
na trudne tematy. Wiedza o narkotykach
pomoże przełamać opory przed rozmową
z dzieckiem na ten temat. Im więcej wiemy
o narkotykach, tym łatwiej przekonamy
dziecko o ich szkodliwości.
Poniżej przedstawiam listę numerów
telefonów, pod którymi w razie potrzeby
możecie Państwo szukać pomocy:
- 800 060 800 Bezpłatna całodobowa infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- 801 199 990 Antynarkotykowy telefon
zaufania,
- 112 Jednolity numer alarmowy,
- 116 111 Telefon zaufania dla dzieci
i młodzieży,
- 800 100 100 Telefon dla Rodziców
i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa
Dzieci,
- 800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka.
Pożądanych efektów nie da się osiągnąć bez aktywnej postawy rodziców. Dobre relacje w rodzinie, jasno wytyczony
system wartości, życzliwość i akceptacja,
codzienny kontakt pomogą uchronić
dzieci przed kontaktem z narkotykami.
Problem jest poważny i nie można go
ignorować.
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Czerwieńsku

Konkurs wielkanocny
MGOK serdecznie zaprasza do udziału w konkursie wielkanocnym
na najpiękniejszą palmę i pisankę wielkanocną.
Szczegóły na stronie internetowej www.mgok.czerwiensk.pl
oraz www.facebook.com/mgokCzerwiensk/

Sport szkolny...
Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku była organizatorem
Mistrzostw Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt w ramach
Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Zawody odbyły się 6 marca
w Hali Sportowej „Lubuszanka”. W rozgrywkach brały udział
drużyny z SP Kargowa, SP 3 Sulechów, SP 1 Sulechów i SP
Czerwieńsk. Reprezentacja naszej szkoły pokonała zespoły
z Kargowej i SP 1 Sulechów, natomiast w meczu o pierwsze
miejsce uległa SP 3 Sulechów. Ostatecznie nasze uczennice
zajęły II miejsce i zdobyły tytuł WICEMISTRZA POWIATU
ZIELONOGÓRSKIEGO. Reprezentacja naszej szkoły grała
w składzie: Borowska Oliwia, Kielan Alina, Kryś Samanta,
Przymuszała Maja, Tyrakowska Zofia, Stec Kinga, Żmuda
Małgorzata, Lewandowska Wiktoria, Stanisławiszyn Agata,
Sawka Hanna, Kaczor Amelia i Boksa Anna.
Serdecznie gratulujemy sportowej postawy i osiągniętego
wyniku!
Z kolei 12 marca rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu
w koszykówce dziewcząt, również w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Zawody odbyły się w Kargowej z udziałem
szkół: SP 1 Sulechów, SP 3 Sulechów, SP Czerwieńsk i SP Kargowa. W tych rozgrywkach znakomicie spisała się reprezentacja
SP Czerwieńsk pokonując kolejno: SP Kargową 20:10, SP 1
Sulechów 38:6 i SP 3 Sulechów 30:8. Drużyna z Czerwieńska

...i gimnazjalny
Nasze dziewczęta wzięły udział w Finale Powiatowym
w piłce ręcznej. W rozgrywkach wzięły udział cztery ekipy:
SP 1 Sulechów, SP 3 Sulechów, SP Trzebiechów i Gimnazjum
Czerwieńsk.
Nasze reprezentantki wygrały kolejno z SP3 Sulechów 4:3,
SP Trzebiechów 2:0 i SP1 Sulechów 2:1. Tym samym zajęły
zdecydowanie I miejsce, zostały Mistrzyniami Powiatu i wywalczyły awans do ćwierćfinału wojewódzkiego. Na dalszych
miejscach uplasowały się w kolejności: SP 3 Sulechów, SP
Trzebiechów i SP 1 Sulechów.
Reprezentacja naszego Gimnazjum wystąpiła w składzie:
Aleksander Julia, Bielska Julianna, Pieczarka Karolina,
Matuszak Małgorzata, Dwornicka Paulina, Bursztynowicz
Dagmara, Kwiatkowska Nikola, Mazur Agata, Zdyb Ewa
i Czyżyńska Marta.

zajęła I miejsce i tym samym zdobyła tytuł MISTRZA POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO w koszykówce dziewcząt oraz
awans do rozgrywek na szczeblu rejonowym. W skład naszej
reprezentacji: weszły następujące zawodniczki: Tyrakowska
Zofia, Borowska Oliwia, Kryś Samanta, Stec Kinga, Kielan
Alina, Żmuda Małgorzata, Przymuszała Maja, Stanisławiszyn Agata, Zielińska Gabriela, Zaremba Anna, Kaczor
Amelia i Hołodowska Julia.
Składamy wielkie gratulacje za waleczną postawę i osiągnięty sukces!
Barbara Oleszek

Serdecznie dziękujemy za sportową postawę i osiągnięty
wynik!
Waldek Dwornicki
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Wieści z Lubuszanki
Na parkiecie naszej Hali Sportowej
„Lubuszanka” zmagają się zawodnicy
w różnych dyscyplinach sportowych.
I tak 2 lutego odbył się tu już XVI Turniej
Piłki Siatkowej im. Wiesława Kwaśniewskiego o Puchar Przewodniczącego
Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńska. Rywalizację tę wygrała drużyna
„Nieuchwytnych Zawada”.
Drugi z kolei Turniej Unihokeja organizowany przez nasz KS Lokomotiv Czerwieńsk, zgromadził 23 lutego osiem ekip
z Opalenicy, Gorzowa, Tychów i Wrocławia. Wśród nich grali też członkowie
polskiej kadry. Lokomotiv uplasował się
na wysokiej, trzeciej pozycji i planuje
kolejną edycję Turnieju.
Z kolei IV Memoriał Marka Piechoty
w halowej piłce nożnej został rozegrany 2
marca. W rozgrywkach przewidzianych dla
drużyn oldbojów (+35) wzięło udział sześć
zespołów – w kolejności zajętych miejsc:
Lechia 90 Zielona Góra, Lubuszanie Zie-

lona Góra, KP Zielona Góra, MKS Pogoń
Świebodzin, Korona Kożuchów i Drzonkowianka Zielona Góra. Królem strzelców
został Krzysztof Kondracki – 6 bramek.
Halowy turniej piłki nożnej służb
mundurowych, jak planowano, odbył się
9 marca. Był to VII Turniej Piłki Halowej
o Puchar Zarządu Okręgowego NSZZ
FiPW w Poznaniu przy współudziale Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej
w Poznaniu.
Co odbędzie się w najbliższym czasie?
27 kwietnia to święto miłośników przełajów. Zapisy na Jorge Cross trwają na
super – sport. „Wilcza MTB” – rowerowy
przełajowy wyścig po naszych okolicznych lasach i wertepach odbędzie się 19
maja. Zapisy na pulsar - sport są otwarte.
Coraz bliżej też do Spartakiady Rothenburgów (21, 22, 23 czerwca), w której
nasza Hala będzie miała swój duży udział.
Do końca marca przedłużono czas składania przez naszych zachodnich partnerów

Turniej unihokeja
Była to już druga edycja naszego unihokejowego turnieju. 23 lutego - tym razem
w szerszym gronie - bo zgłosiło się do udziału aż osiem ekip z całej Polski. Między
innymi z Gorzowa, Wrocławia, Opalenicy czy nawet z Tychów.
Składy były różne, w kilku zespołach
można było zobaczyć kadrowiczów Polski,
więc byli to najlepsi z najlepszych. W samej zwycięskiej drużynie można wymienić
trzech obrońców kadry: Dawid Korpan,
Dawid Połomka czy Filip Łukaszewski.
W drużynie, która uległa tylko w finale,
bramki strzegł główny bramkarz polskiej
kadry. W każdej praktycznie drużynie były
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osoby, które w sezonie mierzą się między
sobą w najwyższej klasie rozgrywkowej,
czyli Ekstralidze Polski Seniorów. W naszej ekipie również nie brakuje takich
zawodników. Marcin Karaszewski,
Marcin Fischbach, Michał Osadziński,
Rafał Werstler, Alan, Adam i Bartłomiej
Fliegner. Adam z kadrą juniorów starszych
U-19 zdobył swego czasu mistrzostwo

propozycji rozgrywek sportowych.
Mimo zimy, coś dzieje się także dla
miłośników biegania. 23 lutego rozegrano V Ultramaraton Zielonogórski
NOWE GRANICE, na trasie wokół
„nowej – większej Zielonej Góry”. Na
przełajowych trasach rywalizowano na
dystansie 103 km (bieg solo), 103 km
(czteroosobowe sztafety – sklasyfikowano 38 zespołów), 103 km duathlon (solo
– sklasyfikowano 45 zawodników – 2x
15 km biegu i 73 km roweru), 103 km
duathlon (dwuosobowy – sklasyfikowano
51 zespołów) oraz bieg 56 km.
W biegu solo sklasyfikowano 109
biegaczy. Sebastian Plonkowski był
80-ty z czasem 13:18:26. W duathlonie
solo zwyciężył Marcin Dziub z czasem
5:02:26. W duathlonie dwuosobowym
Katarzyna Boczkowska-Pidek i Leszek
Słowik zajęli 18-te miejsce z czasem
5:42:12.
Natomiast w biegu na 56 km, wśród
147 sklasyfikowanych biegaczy, trzeci był
Paweł Forgel z czasem 4:45:00.
Serdecznie gratulujemy!
D. Grześkowiak
świata dywizji B. Wszystko to przyczyniło
się do bardzo wysokiego poziomu sportowego naszego turnieju z czego bardzo
się cieszymy. Dzięki temu nasz zespół
miał okazję zmierzyć się z najlepszymi.
Nasz klub wystawił dwie ekipy. Pierwsza
zajęła ostatnie miejsce na podium (trzecie),
a druga uplasowała się na szóstej pozycji. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych
osiągnięć. Kilka osób miało okazję po
raz pierwszy uczestniczyć w takich zmaganiach i bardzo dobrze sobie poradziły.
Końcowa klasyfikacja wygląda następująco: I miejsce - Koniki Garbuski, II miejsce - Floorball Gorzów, III miejsce - KS
Lokomotiv Czerwieńsk I, IV miejsce - Oś
Eko All Stars, V miejsce - Grill u Gawrona,
VI miejsce - KS Lokomotiv Czerwieńsk
II, VII miejsce - Spartanie i Vikings, VIII
miejsce - Floorball Wrocław.
Bardzo się cieszymy, że nasz turniej
jest tak oblegany i lubiany. Mamy nadzieję, że następna edycja będzie równie
widowiskowa oraz, że zjadą się do nas
ekipy z całej Polski. Dziękuję również
czerwieńskiej Hali Sportowej „Lubuszanka” za pomoc w organizacji turnieju oraz
kibicom, którym udało się dotrzeć choć na
chwilę na zmagania w nowej dyscyplinie
w Czerwieńsku. Z tego miejsca chciałbym
zaprosić chętne osoby na treningi. Wystarczą buty i strój sportowy na początek.
Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękujemy i do zobaczenia niebawem!
Bartłomiej Fliegner

Turniej siatkówki
2 lutego na Hali Sportowej „Lubuszanka” odbył się XVI Turniej Piłki Siatkowej im.
Wiesława Kwaśniewskiego o Puchar Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców
Miasta Czerwieńsk.
Kolejny raz spotkaliśmy się, aby
poprzez sport promować nasze Miasto
oraz upamiętnić zasłużonego dla naszej
lokalnej społeczności samorządowca.
Bardzo się cieszę, że w naszym wydarzeniu uczestniczyła rodzina Pana Wiesława
(Pani Halina oraz Darek i Ola). W tegorocznym turnieju wystąpiły drużyny:
ADB Wagony I i II, Tim Trans I i II,
Nieuchwytni Zawada, Pozbierani Świdnica, Iron Church/Sportowy Czerwieńsk,
Rycerze Zielona Góra, Orzeł Zielona
Góra, GreenGang.

tofowi Kaszewskiemu, Wojciechowi
Zarembie, Jolancie Fruk i Pawłowi
Pochockiemu.
Przewodniczący Zarządu Samorządu
Mieszkańców Miasta Czerwieńsk
Wojciech Zawada

Drużyny podzielone na 2 grupy grały
systemem „każdy z każdym”. Ostatecznie po wielu wyrównanych pojedynkach
III miejsce zajęła drużyna Tim Trans I,
która pokonała zielonogórskich Rycerzy,
a w finale Nieuchwytni Zawada wygrali
z drużyną TiM Trans II. Tytuły Najlepszej Zawodniczki oraz Najlepszego
Zawodnika trafiły w ręce przedstawicieli
Rycerzy ZG oraz Nieuchwytnych. Za
ogromną pomoc i organizację rozgrywek
serdecznie dziękuję: Lubomirowi Rotko, Zygmuntowi Świniarkowi, Krzysz-
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Dzień Kobiet w MGOK
Kobieto, puchu marny…? Nie w Czerwieńsku! Tutaj babeczki wiedzą jak się bawić.
Wiedzą także, że babskie wieczory w MGOK są gwarancją udanej zabawy i ogromnej
dobrego humoru.
Wszystkie panie, przybywające na
uroczyste obchody Dnia Kobiet, powitane
były kwiatkiem z rąk przewodniczącego
Rady Miejskiej, Pana Krzysztofa Smorąga. Wieczór rozpoczęli panowie z zespołu
Sześciopak muzyczną laurką „Kochane
kobiety”. Program obfitował w kabaretowe piosenki, magiczne sztuczki i rockandrollowe rytmy. Na nagrody trzeba
było sobie w tym roku zasłużyć poprzez
odtańczenie wylosowanego tańca, z czym
nasze czerwieńszczanki nie miały najmniejszych problemów! Obok dostojnego

poloneza i walca (gdzie pomocny okazał
się Pan przewodniczący RM), poprzez
klasykę - temat z „Jeziora łabędziego” po
żywiołowego kankana i rock and rolla –
wszystkie tańce zostały zaakceptowane
poprzez gromkie brawa widowni, która
chyba pozazdrościła paniom na scenie,
gdyż także ruszyła w tany, tworząc długiego węża, pląsającego pomiędzy stolikami.
Dzień Kobiet zorganizowano również
w placówkach wiejskich; w Płotach, Sudole, Nietkowicach i Będowie. Serdecznie
dziękujemy wszystkim, którzy przyczyni-

li się do tego, aby każda kobieta poczuła
się w dniu swego święta wyjątkowo.
Jolanta Matuszkiewicz
Dyrektor MGOK Czerwieńsk

