Inauguracja roku

czytaj str. 16

kulturalnego 2019/2020

we wrześniu
01.09. – w całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji
Burmistrz Piotr Iwanus wziął udział w wojewódzkich uroczystościach, które odbyły się w Żaganiu i zostały zorganizowane
przez żołnierzy z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.
02.09. – we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych
na terenie Gminy odbyła się uroczysta inauguracja nowego
rok szkolnego. Tego dnia, oficjalnie rozpoczął swoją działalność
Zespół Szkół w Czerwieńsku, w skład, którego wchodzi Liceum
Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
z klasami mundurowymi i Technikum, kształcące specjalistów
na kierunku technik elektroenergetyk transportu szynowego.
03.09. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Zastępcą Prezydenta Zielonej Góry ds. gospodarczych i komunalnych Dariuszem Lesickim. Tematem spotkania była organizacja publicznego
transportu zbiorowego, a dokładnie realizacja treści porozumienia
zawartego pomiędzy powiatami grodzkim i ziemskim w sprawie
„bezkolizyjnego” wjazdu tego transportu na teren miasta.
04.09. – w Nowej Soli odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Odra dla Turystów. W spotkaniu uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
05.09. – w Nietkowie oddano do użytku nowy plac zabaw
dla dzieci z siłownią plenerową. Obiekt powstał ze środków
funduszu sołeckiego oraz uzyskał dofinansowanie z Lokalnej
Grupy Działania „Miedzy Odrą a Bobrem” w ramach programu „Startuj z FIO – Nowy Początek”. W dużej części jest
też efektem społecznej pracy wielu mieszkańców Nietkowa.
05.09. – Burmistrz Piotr Iwanus wziął udział w X Sesji Zwyczajnej Sejmiku Województwa Lubuskiego.
06-08.09. – delegacja z Gminy Czerwieńsk przebywała
z roboczą wizytą w partnerskim Rothenburg ob der Tauber
(Niemcy). Członkowie delegacji wzięli udział w oficjalnych
uroczystościach odbywających się z okazji święta miasta. Spotkanie było również okazją do omówienia szczegółów zaplanowanego w 2020 r. letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
z Miast Partnerskich. Pierwsze tego typu przedsięwzięcie ma
się odbyć w Czerwieńsku. Delegacji przewodniczył Burmistrz
Piotr Iwanus.
09.09. – w Bedowie odbyło się zebranie wiejskie.
13.09. – w Wysokiem odbyło się zebranie wiejskie.
14.09. – delegacja z Gminy Czerwieńsk udała się z wizytą
do partnerskiej Gminy Drebkau (Niemcy). Odbywały się tam
w tym czasie Mistrzostwa Świata w Powożeniu Zaprzęgami
Parokonnymi. Delegacji przewodniczyli Burmistrz Piotr
Iwanus i Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Smorąg.
16.09. – Burmistrz Piotr Iwanus, z pozostałymi członkami
Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego, uczestniczył
w spotkaniu z Zarządem Powiatu Zielonogórskiego. Tematem
spotkania była organizacja publicznego transportu zbiorowego.
17.09. – w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
17.09. – w Nietkowie odbyło się zebranie wiejskie.
18.09. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. W porządku obrad komisji znalazły
się następujące zagadnienia: wypracowanie opinii do sprawozdania o stanie zadań oświatowych Gminy Czerwieńsk
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za rok szkolny 2018/2019; wypracowanie opinii do projektów
uchwał, wg zakresu działania komisji; rozpatrzenie projektów
uchwał przedłożonych radzie; sprawy bieżące.
18.09. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się spotkanie poświęcone organizacji nauki języka niemieckiego, nauczanego, jako
języka mniejszości narodowej. Uczestniczył w nim Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości
Niemieckiej w Zielonej Górze Bolesław Bernaczek, który
poinformował o przystąpieniu do nauki języka mniejszości kolejnej szkoły z terenu Gminy Czerwieńsk, a mianowicie Szkoły
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim. W szkole podstawowej w Czerwieńsku język mniejszości
jest nauczany już od 2012 roku.
18.09. w Sycowicach odbyło się zebranie wiejskie.
19.09. – w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie
odbyła się uroczystość wręczenia przez Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka symbolicznych czeków, będących
dowodem otrzymania dofinansowania do realizacji inwestycji
drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina
Czerwieńsk otrzymała dofinansowanie w wysokości 506 838
zł na realizację budowy ulic: Ogrodniczej i Pogodnej w Płotach. Otrzymana kwota stanowi 70% całości inwestycji. Symboliczny czek odebrał Burmistrz Piotr Iwanus.
20.09. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. W porządku obrad komisji znalazły się następujące zagadnienia: analiza
rezerw (ogólnej, celowej i na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego); analiza wykonania dochodów wynikających
z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych za 6 miesięcy 2019
r.; ocena wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.; informacja
o zmianach w budżecie wywołanych Zarządzeniami Burmistrza,
w ramach Jego kompetencji, w tym analiza wykorzystania rezerwy ogólnej i rezerwy celowej; sprawy bieżące.
23.09. – odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki
POMAK.
23.09. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W porządku obrad komisji
znalazły się następujące zagadnienia: analiza zużycia energii
elektrycznej oraz ponoszonych w związku z tym kosztów we
wszystkich obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach
administracyjnych; wypracowanie opinii do projektów uchwał,
wg zakresu działania komisji; rozpatrzenie projektów uchwał
przedłożonych radzie; sprawy bieżące.
23.09. – w Płotach odbyło się zebranie wiejskie.
25.09. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. W porządku obrad komisji znalazły się następujące zagadnienia: Kontrola prawidłowości przeprowadzenia
reformy oświatowej w Gminie Czerwieńsk; sprawy bieżące.
27.09. – w Laskach odbyło się zebranie wiejskie.
30.09. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Prezesem Spółki
Procolor. Tematem spotkania była oczyszczalnia ścieków
w Bródkach i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
tej inwestycji.
30.09. – w Zagórzu odbyło się zebranie wiejskie.
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Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Dzień dobry
p. burmistrzu. Spotykamy się dzisiaj bezpośrednio po Pana spotkaniu z wyróżnionymi z okazji ich święta pracownikami
naszej gminnej oświaty. Październik to
tradycyjnie miesiąc, w którym pamiętamy
o naszych nauczycielach.
Piotr Iwanus: Istotnie – Święto
Edukacji Narodowej – to taka szczególna okazja, aby podziękować im za
ich tak czasem niedoceniany trud, jaki
wkładają w wychowanie kolejnych pokoleń Polaków. To brzmi górnolotnie,
ale to prawda, że to od Ich zaangażowania i wiedzy zależy przyszłość nas
wszystkich. W tym Dniu składam im
w imieniu nas wszystkich serdeczne
podziękowania i wierzę, że pozycja
społeczna tej grupy naszego społeczeństwa wzrastać będzie wraz z poprawą
ich statusu finansowego. Ze strony
samorządu zrobimy co w naszej mocy,
aby również warunki pracy szkół były
na coraz wyższym poziomie.
A.S.: Panie burmistrzu, kilka dni
temu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
podpisało z Marszałkiem Województwa
Lubuskiego umowę na sfinansowanie
prac projektowych budowy mostu na
Odrze między Wysokim i Pomorskiem.
Czy to oznacza, że to wieloletnie marzenie mieszkańców północnej części naszej
gminy wreszcie przybiera realne kształty
spełnienia?
P.I.: Oczywiście, rozmawialiśmy
o tym moście wielokrotnie i nie ma
sensu udowadniania naszym czytelnikom sensu tej inwestycji i działań, które
na przestrzeni lat podejmowaliśmy.
Dzisiaj ważne jest to, iż dzięki naszej
determinacji i połączeniu sił z samorządami Sulechowa i Zielonej Góry udało

się nasz most ująć w ogólnopolskim
programie „Mosty dla regionów”. To
wielka sprawa, choć muszę przyznać,
że rozpoczęcie prac nad projektem
zaledwie rozpoczyna cały proces, ale
najważniejsze, ze on się rozpoczyna.
Według mnie już na etapie projektowania czekać nas będzie bardzo wiele problemów do rozstrzygnięcia i uzgodnień
z różnymi bardzo resortami. Wspomnę
chociażby, że przecież drogi dojazdowe
do planowanego mostu i on sam przecież przebiegają przez teren „Natura
2000”, a to oznacza, że już na starcie
będziemy musieli przewidzieć bardzo
różne aspekty oddziaływania tej inwestycji na środowisko naturalne. Takich
problemów i trudności w bardzo różnych zresztą obszarach przyjdzie nam
pokonać jeszcze wiele, stąd myślę, że
ten pierwszy etap przygotowania takiej
inwestycji zajmie na pewno nie mniej
niż 2 lata. Kolejne etapy realizacji to
następne minimum dwa lub trzy lata.
Myślę, że realnie rzecz biorąc – jeśli
oczywiście nic nieprzewidywanego
jeszcze się nie wydarzy po drodze, to
mostem do Pomorska przejedziemy
gdzieś za 5 lat, ale cóż – czekaliśmy
już tyle lat, to damy radę i ten czas
przeczekać.
Przy okazji chciałbym jeszcze
bardzo podziękować stowarzyszeniu
mieszkańców Zaodrza „Szansa na życie”, które to pod wodzą p. Zbigniewa
Wasylkowskiego przez te wszystkie
lata dzielnie wspierało tę inicjatywę
i ze nie stracili wiary, mimo że to przedsięwzięcie ze względu na jego skalę
ma raczej marne szanse na realizację.
Okazało się, że kropla drąży skałę…
A.S.: Zanim powstanie most to trwają
też inne inwestycje gminne. Może pan je
przybliżyć Czytelnikom?

P.I.: Zakończyliśmy budowę nowej
świetlicy wiejskiej w Sycowicach.
Budynek już stoi. Obecnie robimy
tzw. montaż finansowy na pokrycie
kosztów wyposażenia obiektu, aby on
mógł pełnić swoje statutowe zadania.
Z funduszu sołeckiego mieszkańcy
przeznaczą część środków na zakup mebli. Dyrekcja MGOK-u przygotowuje
również wycenę sprzętu niezbędnego
do prowadzenia zajęć w tym obiekcie.
Myślę, że od 1 stycznia przyszłego roku
nowa świetlica wiejska działać będzie
już pełną parą.
A.S. A co ze stara świetlicą?
P.I.: Tamten obiekt oczywiście wystawimy na sprzedaż w normalnej drodze
przetargu i mam nadzieję, że znajdziemy
chętnego do nabycia i zagospodarowania
tego obiektu.
Z innych zadań – to do 30 października jako gmina złożymy wniosek na budowę oczyszczalni ścieków w Bródkach,
natomiast POMAK wniosek na dokończenie budowy sieci w Nietkowicach. Sądzę,
że w I kwartale przyszłego roku będziemy
mogli ogłosić przetarg na wykonanie obu
inwestycji.
Ostatnio też rozmawialiśmy wykonaniu dwóch ulic w Płotach – Ogrodniczej
i Pogodnej Jeśli pogoda dopisze to do 30
kwietnia przyszłego roku wszystkie ulice
na tym osiedlu będą zmodernizowane.
Obecne przygotowujemy także budżet
na przyszły rok, w którym uwzględnimy
oczywiście zadania wynikające z naborów w ramach ZIT, ale o budżecie
będziemy mogli szerzej porozmawiać
jak zwykle grudniu, gdy Rada Miejska
podejmie stosowne uchwały.
A.S.: Bardzo dziękuję za rozmowę
i do następnego spotkania na łamach.
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Aktywność seniorów
– Dzienny Dom Senior+

Przed kilkoma tygodniami aktywną działalność rozpoczął Dzienny Dom Senior+.
Uczestniczki zajęć chętnie biorą udział we wszystkich zajęciach proponowanych
przez organizatorów. Program dostoswany jest do aktualnych potrzeb seniorek.
Wśród propozycji znalazły się:
Zajęcia muzyczne:
W ramach zajęć z muzykoterapii
aktywnej, które odbywają się w każdy
poniedziałek i wtorek seniorki mają
możliwość nauki śpiewania, tworzenia
samodzielnego akompaniamentu rytmicznego do piosenek. Planują utworzenie zespołu wokalnego lub wokalno-instrumentalnego. Udział w zajęciach
muzyczno-ruchowych wpływa pozytywnie na koncentrację, koordynację
ruchowo-słuchową, przełamanie bariery
interpersonalnej uczestniczek zajęć. Muzykoterapia daje możliwość odbierania
słuchanych utworów w aspekcie własnej
pogody ducha, umożliwia kształtowanie
nastroju i potrzeb emocjonalnych. Celem
terapii muzyką jest polepszenie nastroju
uczestniczek, co obrazują załączone
zdjęcia.
Zajęcia plastyczne i rękodzielnicze:
W każdy poniedziałek i środę odbywają się zajęcia plastyczne i rękodzielnicze rozwijające zainteresowania i zdolności, pomagają również wyrażać uczucia
poprzez działania twórcze, wpływają na
poprawę sprawności manualnej, rozwijają
kreatywność spędzania wolnego czasu,
doskonalą takie cechy jak cierpliwość,
precyzyjność, dają możliwość poznania
różnych technik plastycznych. Wykorzy-
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stując metodę decoupage uczestniczki
zajęć zdobiły doniczki, butelki, skarbonki.
W ramach zajęć wykonały magnesy na
lodówkę, obrazy na ścianę w 3D, zdobiły farbami szklane słoiki, świeczniki,
rzeźbiły w glinie, wykonywały ozdobne
kwiaty z pianki.
A oto prace seniorek:

Zajęcia terapeutyczne:
W ramach terapii prowadzone są
zajęcia relaksacyjne z ćwiczeniami oddechowymi, warsztaty tematyczne np.: ,,jak
polubić siebie”, ,,savoir vivre”,, jak radzić

sobie z konfliktami”, ,,mój wizerunek”,
,,dlaczego nie spełniamy marzeń”, podnoszące samoocenę, trening zastępowania
agresji, trening umiejętności społecznych
oraz zajęcia usprawniające pamięć. Kłopoty z pamięcią, uwagą, planowaniem,
doborem słów podczas rozmowy towarzyskiej często towarzyszą osobom w podeszłym wieku. Nasze seniorki zdają sobie
z tego sprawę dlatego chętnie uczestniczą
w warsztatach usprawniających pamięć,
aby jak najdłużej cieszyć się sprawnym
umysłem. Zajęcia terapeutyczne odbywają się we wtorki i czwartki.
Warsztaty aktywności ruchowej:
Celem zajęć jest poprawa i utrzymanie
poziomu sprawności, wydolności organizmu oraz usprawnienie indywidualnych
dysfunkcji ruchowych seniorów. W ramach warsztatów seniorki od poniedziałku do piątku biorą udział w ćwiczeniach
ogólnokondycyjnych, oddechowych,
relaksacyjnych, z wykorzystaniem muzyki, w ćwiczeniach związanych z bólem
kręgosłupa. Uczestniczki zajęć wykonują

ćwiczenia przy pomocy przyrządów do
ćwiczeń: rowerków, orbitreków, piłek,
drabinek, hantli, taśm, kijków do nordic
walking .
W ramach zajęć z aktywizacji społecznej i integracji międzypokoleniowej
seniorki do wspólnego tworzenia baniek
mydlanych zaprosiły dzieci ze Żłobka
Miejskiego w Czerwieńsku.
Obu pokoleniom wspólna zabawa
sprawiła wiele radości.

Seniorki zapraszają wszystkich
nieaktywnych zawodowo, samodzielnych seniorów z Gminy Czerwieńsk do
wspólnego spędzania czasu, dzielenia

się swoimi radościami i problemami, rozwijania pasji i zainteresowań
a także dbania o kondycję fizyczną
i psychiczną.

Hasło przewodnie Seniorek z Dziennego Domu Senior+ brzmi:

„Bierzemy od życia więcej niż chce nam dać!”
Seniorko, Seniorze zapraszamy do nas!
Jolanta Homziuk,
Kierownik Dziennego Domu Senior+

Seniorki z Dziennego Domu Senior+
zadbały o nowy, barwny wizerunek
gipsowych krasnali ze Żłobka Miejskiego w Czerwieńsku. Na zajęciach
plastycznych, Panie pomalowały figurki
wykorzystując własną inwencję twórczą.
Dumne ze swoich kolorowych kubraczków skrzaty zdobią wejście do żłobka
a przede wszystkim cieszą oczy naszych
milusińskich sąsiadów – taki mały dar
dla najmłodszych.
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
(…) wzrost jest trudem, pracą i pierwszym dziecka obowiązkiem i prawem.
Cała reszta winna być tej jego świętej pracy podporządkowana (…).
			
Janusz Korczak

Wyruszyliśmy
w ciekawą podróż
Powrót do szkoły obudził aktywność i ciekawość poznawczą naszych uczniów.
Cała społeczność szkolna przystąpiła do nowych inicjatyw, planowania działań
pozwalających lepiej i piękniej spędzać czas w szkole.
DOŚWIADCZANIE WIEDZY
Doskonałą ku temu okazją stało się
wstąpienie w poczet „studentów” UNIWERSYTETU DZIECI wszystkich
uczniów klas III-ich. Żacy rozpoczęli
realizację projektów edukacyjnych mających na celu naukę poprzez doświadczenia i działanie. Warunkiem otrzymania
indeksów oraz materiałów dydaktycznych
było przeprowadzenie dwóch spośród
zaproponowanych czterech scenariuszy.
Tak oto uczniowie odkrywali, w jaki
sposób uczyć się szybciej, koncentrować uwagę oraz jak organizować
naukę, aby było łatwiej i skuteczniej.
Świetną zabawą okazało się szukanie
odpowiedzi na pytanie „Czy współpraca
jest ważna i jak pracować, aby móc sobie
zaufać i realizować zadania?” Niezwykle
istotnym było też udowodnienie, że strach
jest potrzebny, choć bywa kłopotliwy.
Pierwsze zadania wykonane – teraz czekamy na zaliczenie egzaminu i indeksy,
aby wyruszyć w dalszą wędrówkę.
Równie kształcące i ciekawe są zajęcia w ramach projektu ŚWIAT NAUKI
organizowane w Centrum Keplera
i Centrum Przyrodniczym w Zielonej
Górze. To już kolejne warsztaty realizowane w warunkach pozaszkolnych,
w których udział bierze nasza szkoła. Ich
głównym celem jest pokazanie zastoso-
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wania wiedzy z różnych dziedzin w życiu
codziennym, zbudowanie obrazu świata
opartego na zdobyczach fizyki, chemii,
biologii, czy matematyki. To właśnie takie
spotkania uświadamiają nam, iż w każdy
krok naszego życia wpisane są liczby,
skomplikowane wzory, reakcje itp.
Kolejną inicjatywą przenoszącą poznanie świata poza mury placówki była ZIELONA SZKOŁA w Przylepie, w której
naukę przez tydzień pobierała klasa VI c.
Po pierwsze szkoła życia – dla niektórych
był to pierwszy samodzielny wyjazd i jak
się okazało nie zawsze łatwo było znaleźć
skarpetę do pary, utrzymać porządek
w szafce, nie mówiąc już o samodzielnym ścieleniu łóżek. Uczniowie szybko
zrozumieli jak ważna jest współpraca
i fakt, że można liczyć na pomoc kolegi
i wsparcie koleżanki. I choć warunki
iście wakacyjne, to jednak elementów
edukacyjnych nie zabrakło. Najważniejszym z nich była nauka jazdy konnej oraz
opieka nad zwierzętami. Jazda odbywała
się na ogrodzonym placu lub w krytych
halach z wykorzystaniem lonży. Pierwsze
kroki w stajni polegały na zapoznaniu
się z zasadami bezpieczeństwa, sprzętem
jeździeckim, prawidłowym czyszczeniem
i siodłaniem konia. Kolejnym etapem była
nauka prawidłowej postawy na koniu
oraz sposobów „sterowania” nim. Wiele

wrażeń dostarczyła woltyżerka, która wymagała odwagi i zdecydowania, podobnie
jak pokonanie toru przeszkód, który był
sprawdzianem zdobytych umiejętności.
Codzienna gimnastyka w otoczeniu lasu,
zajęcia muzyczne i plastyczne inspirowane
pobytem w tak pięknych okolicznościach,
to nieco inne aktywności, w które angażowani byli uczniowie podczas pobytu
w Przylepie. Uczestnicy zielonej szkoły
mieli również kontakt z literaturą – każdego dnia wsłuchiwali się w audiobooka,
zaś sami skrzętnie zapisywali swoje odczucia na kartkach pamiętnika. Wyjazd
do Centrum Przyrodniczego, Centrum
Nauki Keplera w Zielonej Górze był okazją
do pogłębienia wiedzy o otaczającym nas
świecie. Wieczorami był czas na zabawy
integracyjne, ognisko i dyskotekę. Tak
wspaniale zorganizowany pobyt minął
niepostrzeżenie. Najtrudniejsze okazało się
rozstanie z końmi, wiele osób już zadeklarowała kontynuacje przygody z tymi niesamowitymi zwierzakami, bo przecież „…
tylko koni, tylko koni żal, tylko koni żal”.
Rozwijanie umiejętności poza murami
szkoły miało miejsce podczas TYGODNIA
BEZPIECZEŃSTWA. Wychodziliśmy
na wycieczki, aby dokładnie rozejrzeć się,
jakie znaki regulują ruch pieszych i pojazdów. Uczniowie klas młodszych podczas
egzaminu musieli wykazać się umiejętnością właściwego pokonywania przejścia
dla pieszych. Egzamin zdali wszyscy, ale
czy wszyscy każdego dnia będą stosowali wiedzę w praktyce
– to zależy już od naszej odpowiedzialności.
Podczas TYGODNIA
BEZPIECZEŃSTWA
uczyliśmy się, co zrobić, gdy zobaczymy
wypadek, pożar, kiedy
dzieje się coś złego, jak
prowadzić rozmowy ze
służbami specjalnymi,
czy wreszcie jak bezpiecznie ewakuować
się ze szkoły podczas

alarmu. W ocenie dyrektora szkoły nasze
zachowanie staje się z każdym rokiem
bardziej świadome i poprawne. Zrobiliśmy
wiele – teraz od nas samych zależy, czy
zdobytą wiedzę wykorzystamy w praktyce.
DOŚWIADCZANIE WRAŻLIWOŚCI
We wrześniu Szkolny Klub Wolontariusza po raz kolejny uczestniczył
w akcji charytatywnej POLA NADZIEI,
organizowanej przez hospicjum w Zie-

lonej Górze. Celem tego szczytnego
przedsięwzięcia jest rozprowadzanie
w placówkach oświatowych sadzonek
żonkili, z których dochód w całości zostaje przekazany na zakup potrzebnych
do hospicjum sprzętów i materiałów
medycznych. W tym roku cebulki rozeszły się bardzo szybko – to znak, że
nasze serca stają się coraz większe i coraz
bardziej wrażliwe. Tradycyjnie część cebulek zasadziliśmy w szkolnym ogródku.

Wiosną z radością będziemy obserwować
kwitnące żonkile, będące wyrazem naszej
solidarności z ludźmi cierpiącymi.
Jak widać rok szkolny 2019/2020
rozpoczęliśmy bardzo aktywnie. Ważne,
aby każdy kolejny miesiąc przynosił nowe
wydarzenia i inicjatywy, które obok nauki
stają się niezwykle istotnym elementem
życia szkoły.
Beata Kaszewska, Anna Pawlak,
Magdalena Szakoła

Muzyczne występy winobraniowe
„Winobranie” to ponad tydzień zabawy na ulicach malowniczego, zielonogórskiego
Starego Rynku w rytm koncertów, spektakli teatralnych i wydarzeń artystycznych
odbywających się za dnia i w nocy.
W tym roku na Winobraniu wystąpiły nego w trakcie trwania korowodu. Nasz
następujące zespoły muzyczne z gminy dodatkowy występ okazał się bardzo udany,
Czerwieńsk: „Gama” z Leśniowa Małego, liczne gratulacje wspólne śpiewy, zdjęcia
„Pod Wiatrakiem” z Leśniowa Wielkiego sprawiły nam wiele radości i satysfakcji.
„Malodia” z Płot oraz dwa zespoły wokalno-instrumentalne z Nietkowa „Sukces”
oraz „Rezonans”.
Wszystkie zespoły zaprezentowały się
w repertuarze ludowym ,biesiadnym a także
w gorących rytmach cygańskich. Na scenie
można było zobaczyć przepiękne kolorowe
stroje oraz przeróżne instrumenty muzyczne, które przygrywały do piosenek.
Piękna słoneczna aura sprzyjała licznie
przybyłej publiczności, która każdy występ
nagradzała gromkimi brawami. Największym jednak miłym zaskoczeniem dla nas
wszystkich była propozycja Pani dyrektor
z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, która
dotyczyła dodatkowego występu muzycz-

W trakcie trwania „Dni Zielonej
Góry" wszyscy przeżyliśmy fantastyczną
przygodę muzyczną, która z pewnością
na długo pozostanie w naszej pamięci
oraz sercach .
Iwona Klamecka
Instruktor muzyczny

Rezonans

Pod Wiatrakiem

Melodia

Gama

Sukces
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Most w Pomorsku coraz bliżej!
Będą pieniądze na budowę mostu na Odrze w Pomorsku. Projekt wysoko
oceniło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Rząd do inwestycji dołoży
70 - 80 mln złotych. O pozytywnej decyzji resortu w sprawie budowy
mostu w Pomorsku poinformował 2. października na spotkaniu u lubuskiego wojewody Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie
Inwestycji i Rozwoju.
To duża inwestycja, z którą samorządy
nie są w stanie sobie same poradzić. To
koszty rzędu 90-100 mln zł. W związku
z tym, że jest to most rekomendowany
i jest duża potrzeba, dofinansowanie
wyniesie 80 procent wartości inwestycji. Rządowe pieniądze pochodzić będą
z ministerialnego programu „Mosty dla
regionów”.
Nowy most na Odrze w Pomorsku
będzie miał długość około 400 m.
Przy jego budowie powstanie też kilka kilometrów drogi po obu stronach
przeprawy. Dziś jedynym sposobem
przedostania się na drugi brzeg jest
skorzystanie z promu. Zdarzają się

jednak okresy, kiedy nie kursuje, a jest
to spowodowane przez zbyt niski stan
Odry.
Z uzyskania dofinansowania cieszą
się samorządowcy z gminy Czerwieńsk
i gminy Sulechów, którzy o budowę mostu w Pomorsku zabiegali od wielu lat.
To dobra wiadomość dla mieszkańców
regionu, którzy na tę przeprawę czekają
już bardzo długo. Most ma powstać
z zachowaniem najwyższych standardów m.in. jeśli chodzi o nośność i inne
kluczowe parametry. Budowa obiektu
na Odrze zajmie co najmniej cztery lata.
Na razie wojewoda musi przygotować
umowę, którą zawrze z samorządem

województwa. Zajmie to około miesiąca.
Później ruszy procedura projektowa. Samorządy Czerwieńska i Sulechowa będą
współfinansowały budowę przeprawy.
Przygotowanie dokumentacji inwestycji
ma kosztować 3,3 mln zł, w tym 2,6 mln
ma stanowić dofinansowanie z budżetu
państwa. Pozostałą kwotę pokryją samorządy. W przyszłorocznych budżetach
trzeba więc będzie zaplanować stosowne
środki finansowe.
K. Smorąg

Most Wysokie - Pomorsko
- czy tym razem się uda?
Z entuzjazmem przyjęliśmy informację o wpisaniu projektu budowy mostu na Odrze i obietnice, że tym razem nareszcie
się uda zrealizować marzenia głównie mieszkańców naszej gminy. Przy okazji tych dobrych wieści warto jednak przypomnieć historię walki o tę przeprawę, której jednym z bohaterów był przewodniczący społecznego komitetu budowy mostu
p. Zbigniew Wasylkowski.
Już ponad 10 lat temu zdesperowani
mieszkańcy miejscowości leżących na
prawym brzegu Odry utworzyli Stowarzyszenie „Szansa na życie”, które
w ramach swojej działalności powołali
do życia komitet lobbujący za budową
tej niezwykle istotnej w tym regionie
przeprawy.
Zbigniew Wasylkowski w rozmowie z dziennikarzem Gazety Lubuskiej
w październiku 2011 roku, mówił że
„idea budowy mostu w Pomorsku ma
już pół wieku. Pierwsze koncepcje powstały bowiem w latach 60.Pamiętam
jak w klubie EMPIK wisiała plansza,
na której prezentowano całą koncepcję
planistyczną mówiącą o tym, że Zielo-
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na Góra będzie ciążyć do Odry i most
będzie niezbędny. Nasza działalność
to lobbowanie za budową mostu,
który powinien powstać ze względów
gospodarczych. Most uaktywni tereny
„odcięte” od Czerwieńska, od Zielonej Góry”.
Członkowie stowarzyszenia przez
lata próbowali zainteresować problemem władze wszystkich szczebli.
Chodzili do TV, redakcji gazet, wydeptywali ścieżki do urzędów. Mimo
wsparcia władz samorządowych wydawało się jednak, że inwestycja
pozostanie raczej w sferze marzeń
i niespełnionych oczekiwań, głównie
ze względu na jej skalę i koszty. Człon-

kowie komitetu jednak nie ustępowali
i walczyli dalej.
Komitet budowy stworzył również
materiały promujące ideę budowy mostu. Wysyłał je do stosownych instytucji. W przygotowanym profesjonalnie
folderze przedstawiał mocne argumenty na rzecz podjęcia tego zadania i co
najważniejsze wierzył, że przekonają
decydentów.
Na łamach naszego miesięcznika
dokładnie trzy lata temu przedstawialiśmy te argumenty. Pisaliśmy wówczas:
„Według Zbigniewa Wasylkowskiego,
który od lat walczy o spełnienie marzeń mieszkańców Zaodrza nie tylko
o połączeniu miejscowości gminy w je-

den organizm, ale przede wszystkim
o ożywienie gospodarcze tej części
naszego regionu, budowa mostu jest
niezwykle istotna.” Z czasem udało
się przyciągnąć do pomysłu samorządy
Zielonej Góry oraz Sulechowa i w takim szerszym gronie we wspólnym
interesie mocniej i przede wszystkim
skuteczniej lobbować na rzecz tej inwestycji. Deklaracja współfinansowania
budowy również ze środków własnych
tych trzech gmin stała się mocnym
argumentem za podjęciem realizacji
tego przedsięwzięcia.
Opłaciła się ta wytrwałość, dążenie do celu i wsparcie logistyczne
samorządów, ponieważ gdy tylko rząd
ogłosił realizację programu budowy
mostów w całym kraju pod hasłem
„Mosty dla regionów” mieliśmy
wszelkie argumenty, by starać się
o dofinansowanie budowy z kasy państwa. Ostatnie decyzje Ministerstwa
Inwestycji i Rozwoju, że Rząd do inwestycji dołoży 70 - 80 mln złotych to
milowy krok w kierunku rozpoczęcia
inwestycji marzeń. Na razie przyznane
zostały środki finansowe na przygotowanie prac projektowych, które
będą podstawą do dalszych etapów
budowy. Najważniejsze, że proces się
rozpoczyna.
Trzymamy kciuki, aby kolejne kroki
przybliżały nas do szczęśliwego końca.
Będziemy je z pewnością śledzić i o nich
informować.
Andrzej Sibilski
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Za nami najtrudniejsze chwile...
chwile pierwszych rozstań z mamą i tatą.
Październik wita nas miłymi nowinkami,
że oto zdecydowana większość maluszków z uśmiechem przekracza już próg
przedszkola i z radością bierze udział
w proponowanych przez panie zabawach
i zajęciach. Za nami także pierwsze przedszkolne uroczystości - bardzo ważne
wydarzenia w życiu przedszkola zapisane
w kalendarzu corocznych imprez. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka obchodzony jest 20 września i w tym dniu świętuje
cała polska przedszkolna brać. A jak było
w naszym przedszkolu? Oczywiście nie
zabrakło wielu atrakcji. Celebrowanie
święta przedszkolaka rozpoczęło się
spotkaniem wszystkich naszych dzieci na
placu przedszkolnym przy ul. Granicznej.
Pogada była wymarzona, tak więc wspólne zabawy odbyły się w promieniach jeszcze letniego słonka. „...Dzień przedszkolaka jest właśnie dzisiaj, to święto Ani,
Basi i Krzysia...”- hymnem i słowami
przyrzeczenia wzorowego przedszkolaka
rozpoczęły sie harce, tańce i pląsy. Radość
i uśmiech towarzyszyły wszystkim zebranym, a dzwięki ulubionych piosenek
z wykorzystaniem chust animacyjnych
i baniek mydlanych uatrakcyjniły ten
wyjątkowy dzień. Nie mogło także zabraknąć kolorowych balonów, które napełnione helem i życzeniami przedszko-
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laków poszybowały wysoko...wysoko...
Dobrego słowa nigdy za wiele, tak więc
jeszcze raz wszystkim naszym wspaniałym przedszkolakom życzymy samych
radosnych doświadczeń w poznawaniu
świata, wielu przyjemności każdego dnia
oraz beztroskich, roześmianych i szczęśliwych twarzyczek.
Minęły zaledwie 3 dni, a tu już kolejne
świętowanie. 23 września w naszym przedszkolu zdrobiło się szczególnie barwnie,
a to z okazji wyjątkowego spotkania. Tego
dnia przybyła do przedszkolaków Pani
Jesień - piękna i kolorowa, przyodziana

w barwne liście, jarzębinowe korale,
a przede wszystkim uśmiechnięta i radosna
z koszem przepieknych skarbów. Zaprosiła dzieci do swojego jesiennego królestwa,
pełnego przygód i zabaw, śpiewu i tanców,
a także konkursów, zagadek i iście artystycznego tworzenia. Dzieci wykazały
się dużym zasobem wiedzy, zwinnością
i sprytem, ale przede wszystkim ogromnym potencjałem kreatywnosci i radości
ze wspólnej zabawy. A jakie niespodzianki
przyniosą kolejne dni w przedszkolu?
O tym już za miesiąc...
Dorota Krzyżaniak

Będzie remont Granicznej
Dzięki staraniom radnych Rady Powiatu Zielonogórskiego Jacka Gębickiego i Beaty
Zawady oraz przychylności Zarządu Powiatu, już wkrótce zostanie wyremontowana
ul. Graniczna w Czerwieńsku. Remont będzie prowadzony na długości 0,684 km
tj. od ul. Cichej do skrzyżowania z ul. Zachodnią.
Remont tego odcinka ulicy, która
jest częścią drogi powiatowej nr 2302F,
będzie kosztował 1 049 521 zł. Inwestycja otrzymała już dofinansowanie
w wysokości 50% z Funduszu Dróg Samorządowych, pozostała kwota stanowić
będzie wkład własny Powiatu. Starosta
Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz
zapowiedział, że zwróci się do Gminy
Czerwieńsk o częściową partycypację
przy realizacji tego zadania, jak również
zaproponuje Gminie przejęcie tej drogi
po jej wyremontowaniu.
Remont ul. Granicznej ma strategiczne znaczenie dla ruchu kołowego
na terenie Czerwieńska. Jest to jedyna

droga, która umożliwia zorganizowanie objazdu w sytuacji, gdy z jakiegoś
powodu ul. Zielonogórska stałaby się
nieprzejezdna.
Korzystający z ul. Granicznej często
narzekają na duże nierówności, które
utrudniają swobodny przejazd niemal
wszystkim pojazdom mechanicznym.
W najgorszym stanie znajduje się
ten odcinek drogi, który na początku
lat 60-tych XX wieku został pokryty
trylinką. Mimo, iż Zarząd Dróg Powiatowych wielokrotnie prowadził tu doraźne
naprawy, problem narastał, a kierowcy
wciąż musieli uważać, aby nie uszkodzić
zawieszenia w swoich samochodach.
W ramach prowadzonej
inwestycji zostanie wzmocniona nawierzchnia drogi poprzez ułożenie nowej kostki
brukowej, a także naprawa
biegnących wzdłuż drogi chodników. Dodatkowo zostanie
podniesione bezpieczeństwo
ruchu na tym odcinku, dzięki wykonaniu wyniesionego
przejścia dla pieszych i montaż
aktywnych znaków drogowych
– „uwaga dzieci”.

Realizacja tego zadania powinna się
zakończyć do końca sierpnia 2020 roku.
Jacek Gębicki

Szkolenie strażackie Ważna
3 października 2019 r. w ramach
współpracy Liceum Ogólnokształcącego
im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”,
wchodzącego w skład Zespołu Szkół
w Czerwieńsku, z Komendą Miejską
Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej
Górze kadeci - strażacy odbyli zajęcia na
terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
nr 1 w Zielonej Górze. Pogoda
nie sprzyjała ćwiczeniom na
wolnym powietrzu. Uczniowie
w garażach jednostki zapoznawali się z wyposażeniem pojazdów w sprzęt specjalistyczny.
Pracowali w grupach, którymi
kierowali kadeci z klasy III.
Wszyscy wykazali się kreatywnością i zaangażowaniem. Dla
uczniów klas I były to pierwsze
ćwiczenia na terenie jednostki
i z wykorzystaniem profesjo-

nalnego sprzętu strażackiego. Zajęcia
tego typu są niezbędne, by prawidłowo
i skutecznie działać podczas kolejnych
szkoleń. Dodatkową wartością była
możliwość rozmowy z funkcjonariuszami
PSP, a dla trzecioklasistów z młodymi
absolwentami szkoły aspirantów.
Łukasz Januszewicz

informacja

W celu zapobiegnięcia niebezpiecznym zdarzeniom, zagrażającym
życiu lub zdrowiu mieszkańców gminy
Czerwieńsk Urząd Gminy i Miasta
w Czerwieńsku zwraca się z prośbą
o zgłoszenie wszelkich szkód w drzewostanie (złamanych gałęzi, nadłamanych konarów, uschniętych drzew itp.)
w miejscach publicznych tj.: parkach,
placach zabaw, strefach aktywności
(boiskach czy plenerowych siłowniach)
oraz przedszkolach i szkołach.
Wszelkie nieprawidłowości należy
zgłaszać do Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku do pokoju nr. 109 nr
telefonu: 68 327 81 79 lub do właściwych terytorialnie sołtysów.
nr 327 • 10.2019
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Europejskie Dni Dziedzictwa z biblioteką

i Zespołem Szkół w Czerwieńsku
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku od 2016 r. uczestniczy
w Europejskich Dniach Dziedzictwa, w tegorocznej edycji wspólnie zorganizowanej
z miejscowym Zespołem Szkół.
Zaliczane są one do najważniejszych projektów społeczno-edukacyjnych poświęconych zabytkom kultury
na Starym Kontynencie. Ich idea
narodziła się 3 października 1985 r.
w Granadzie w Hiszpanii, w czasie
obrad II Konferencji Rady Europy,
na której minister kultury Francji zaproponował przeprowadzenie w całej
Europie, a zainicjowanych we Francji
w 1984 r., Dni Otwartych Zabytków.
Wtedy to, po raz pierwszy bezpłatnie
udostępniono zwiedzającym obiekty
m.in. muzealne, do których uprzednio
wstęp był ograniczony. Inicjatywa ta
cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że w 1991 r. zainspirowała Radę
Europy do ustanowienia Europejskich
Dni Dziedzictwa. Głównym ich celem
jest edukacja historyczno-kulturalna
poprzez promowanie regionalnego
dziedzictwa kulturowego oraz przypomnienie o wspólnych korzeniach
kultury europejskiej.
Hasłem przewodnim 27 edycji tej
imprezy był „Polski Splot”. Pojęcie to
nawiązuje do wspólnego wysiłku Polaków związanego z połączeniem kraju
z trzech części funkcjonujących wcześniej w ramach oddzielnych organizmów
państwowych zaborców. Stanowiło to
doskonałą okazję do pokazania, jak powstawało państwo oraz nowe instytucje
po okresie niewoli, zgodnie z przewodnią
myślą przyświecającą organizatorom
– Nasz Dom Polska i „mała ojczyzna”
Czerwieńsk.
Spotkanie to zapoczątkowało przywitanie zebranych dokonane przez
dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czerwieńsku Bożenę
Tietz, po czym głos zabrał dyrektor
wymienionej instytucji oświatowej dr
Przemysław Góralczyk, który wprowadził stu słuchaczy z miejscowego
Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w problematykę
ogólnopolską wynikającą ze wzmiankowanego hasła. Następnie okres powojenny, w kontekście funkcjonowania
punktu repatriacyjnego w Czerwieńsku, ukazał dr hab. Daniel Koteluk.
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Pracownik Punktu Zamiejscowego
w Zielonej Górze Oddziału IPN w Poznaniu Krzysztof Mazur przybliżył losy
swojej rodziny na tle dziejów naszej
miejscowości. Po nim w interesujący
sposób o zasadności poznawania historii lokalnej i ogólnopolskiej mówił
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”

Marek Olczyk. Na zakończenie kolejny
raz wypowiedział się dr. Przemysław
Góralczyk, przedstawiając obecnym
przedwojenną historię Czerwieńska ze
szczególnym uwzględnieniem losów
jego mieszkańców.
Wszystkich zainteresowanych już
dziś zapraszamy do uczestnictwa w 28
polskiej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.
Daniel Koteluk
MGBP Czerwieńsk

Plakat ogólnopolski promujący Europejskie Dni Dziedzictwa 2019 r. (źródło: https://edd.nid.
pl/zorganizuj-wydarzenie/, dostęp: 26.09.2019 r.)

Oddaj głos na

swoją bibliotekę
Dzięki konkursowi „Przerwa na wspólne czytanie” zainicjowanemu przez „Kinder” Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Czerwieńsku ma szansę wygrać książki. Wspomniany organizator konkursu nagradza 300 bibliotek, które
zbiorą najwięcej głosów. 50 bibliotek otrzyma 5000 zł na
zakup książek do wspólnego czytania z dzieckiem, następne
250 dostanie publikacje o wartości 300 zł, z tych które zdobyły
najwięcej głosów w rankingu. Dodatkowo zwycięskie biblioteki
odbiorą po 2 pufy, dzięki którym będą mogły urządzić kącik do
wspólnego czytania. Wystarczy założyć konto na stronie www.
kinder.com.pl. Głosowanie na poszczególne biblioteki, w tym
w Czerwieńsku, trwa do 4 listopada 2019 roku. Możesz oddać
jeden głos dziennie. Zapraszamy i bardzo dziękujemy!
Patrycja Tietz-Piotrowicz
MGBP Czerwieńsk

„Mała książka

– wielki człowiek”

placówki kulturalnej. Udział w projekcie
jest bezpłatny zarówno dla książnic, jak
również dla dzieci i ich rodziców.
Zapraszamy do bibliotek w Czerwieńsku, Leśniowie Wielkim, Nietkowie,
Nietkowicach i Płotach.
Patrycja Tietz-Piotrowicz
MGBP Czerwieńsk

Jest nam niezmiernie miło przekazać Państwu informację, że Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku, wraz z filiami, zakwalifikowała się do projektu
Instytutu Książki. Projekt przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6
lat) realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki
człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi.
Akcja ta ma zachęcić rodziców do
odwiedzania bibliotek i codziennego
czytania z młodym człowiekiem. Każde
dziecko, które przyjdzie tam otrzyma
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą.
W niej zainteresowani znajdą wyjątko-

wą książkę, dostosowaną pod względem
formy oraz treści do potrzeb przedszkolaka, jak również spełniającą najwyższe
standardy w projektowaniu pięknych
i mądrych książek dla najmłodszych,
a także Kartę Małego Czytelnika. Za
wizytę w książnicy, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki
z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany
imiennym dyplomem potwierdzającym
jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki
akcji każdy „koneser słowa drukowanego” pozna ważne miejsce na czytelniczej
mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie
pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. W Wyprawce znajdą coś dla
siebie też rodzice, bowiem – „książką
połączeni, czyli o roli czytania w życiu
dziecka” – to przygotowana dla nich
broszura informacyjna, która przypomni
o nieocenionej roli czytania w rozwoju
ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach
wynikających z częstego odwiedzania

Uczestnicy ogólnopolskiej kampanii „Mała
książka – wielki człowiek” (fot. Patrycja
Tietz-Piotrowicz)
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Wieści z Lubuszanki
Wrzesień to czas rozgrywania dwóch dużych imprez sportowych, rowerowych
wyścigów przełajowych. 21 września swój wyścig MTB miały służby mundurowe
firmowane przez NSZZFiPW.
Były to „VIII Mistrzostwa Funkcjonariuszy Służby Więziennej i Innych
Służb Mundurowych i Sympatyków”.
Wśród pań zwyciężyła Olga Gałecka
a wśród panów Robert Pilch przed Tomaszem Rokiem i Piotrem Marszałkiem. Z kolei 22 września w kolejnym
wyścigu MTB rywalizowano w ramach
„V Otwartych Mistrzostw Zielonej
Góry MTB Amatorów o Puchar Prezydenta Zielonej Góry”, rozgrywanych
w ramach Grand Prix Województwa
Lubuskiego. Tu wygrała Weronika
Majewska oraz Michał Daniel przed
Pawłem Znamirowskim i Pawłem
Martynowem.
W dniach 27 – 29 września Lokomotiv
Czerwieńsk zorganizował szkolenie instruktorskie unihokeja. Druga część tego
szkolenia jest przewidziana w dniach 25

– 27 października. Warto dodać, że organizatorzy zadbali o dofinansowanie tego
przedsięwzięcia z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich.
Najbliższe imprezy to 12 października – VII Bieg Przełajowy Służb Mundurowych i Sympatyków– „Memoriał
Tomasza Mielko” (również sygnowany
przez NSZZFiPW). Rywalizacja przewidziana jest na dystansach 5 i 10 km;
podczas tej imprezy ma być również bieg
dla dzieci na dystansie 500 m. A potem
– otwarty Piknik Służb Mundurowych
z licznymi atrakcjami. Niestety, wstępnie
planowany na 26 października bieg przełajowy Ronin Race, z powodu problemów organizacyjnych, zastał odłożony
na przyszłość.
Z kolei w listopadzie czerwieński
Piast będzie organizował dwa turnieje

Rodzeństwo na podium
W dniach 27-29 wrześni w miejscowości Grabiny resort Chotowa odbyły
się Mistrzostwa Polski w kick-boxingu
służb mundurowych. Startowało 202
zawodników z 71formacji. Andrzej
Sieczkowski zdobył brąz w formule
poin fighting, oraz srebro w formule
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kick light. Natomiast siostra Jolanta
Franciszkiewicz zdobyła podwójne wicemistrzostwo Polski w obu formulach.
Na co dzień są żołnierzami 4 Zielonogórskiego Pułku przeciwlotniczego,
który w klasyfikacji medalowej zajął 4
miejsce. Gratulujemy.

halowej piłki nożnej – 16-tego oraz 23-go.
A na 30 listopada planowany jest turniej
unihokeja dla dzieci i mecz ekstraligowy
naszego Lokomotivu.
A co słychać u miłośników biegania?
Nasi mieszkańcy startują w licznych imprezach biegowych. I tak w „Świebodzińskiej 10-tce” 21 września pobiegła Sylwia
Skorupska. W IV Charytatywnym Biegu
Gladiatora (28 września, 6 km, Zielona
Góra) uczestniczyli Judyta Lejwoda
i Marcin Boroń.
Z kolei „IV Zielonogórskie Biegi Górskie - Rollercoaster” były rozgrywane na
dystansie 10 km (Zielona Góra – Ochla) –
tu rywalizowali Agnieszka Woch, Paweł
Forgel i Grzegorz Fabisiak. Rozgrywano również bieg na dystansie 21 km – tu
pobiegli Marcin Dziub i Wiktor Woch.
I na koniec coś z wyższej półki.
Swój pierwszy w życiu maraton „zrobił”
Marcin Wojtaszek. Było to 15 września
podczas „XXXVII PKO Wrocław Maratonu”. Wśród 3200 maratończyków,
którzy zameldowali się na mecie, był
również Grzegorz Pukacki. Serdecznie
gratulujemy!
D. Grześkowiak

Sport szkolny

Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku
była organizatorem „Rodzinnego Turnieju
Siatkówki”, który odbył się 28 września
w nowej hali sportowej naszej szkoły. Jak
każdego roku, zaprosiliśmy do udziału
w imprezie uczniów najstarszych klas
w szkole wraz z rodzinami. Zawody odbyły
się pod hasłem „Trzymaj Formę Rodzino”,
a celem ich była integracja dzieci, rodziców
i nauczycieli oraz wspólne spędzenie wolnego czasu w „sportowym rytmie”. Zarówno
młodzież jak i rodzice wykazali się dużymi
umiejętnościami siatkarskimi a rywalizacja
sportowa dostarczyła wielu pozytywnych
emocji. BRAWO RODZINO!
Uczniowie Szkoły Podstawowej
z Czerwieńska brali udział w MISTRZOSTWACH POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO w sztafetowych biegach przełajowych. Zawody odbyły się 7 października
w Babimoście, w dwóch grupach wiekowych: Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska
Młodzieży Szkolnej. Bardzo dobrze spisali
się reprezentanci naszej szkoły zajmując III
miejsce w kategorii dzieci, jak również III
miejsce w kategorii młodzieżowej. Dziewczęta w obu kategoriach zajęły IV miejsca.
REPREZENTACJA SP CZERWIEŃSK: Stefaniak Jakub, Dudek
Szymon, Marzec Dominik, Pruszyński
Jakub, Tarnowski Jan, Barańczuk Dawid, Dobroczyński Jacopo, Ruszel Ernest, Pepera Witold, Zaskórski Marcin,
Radkiewicz Aleksander, Radkiewicz
Michał, Zapalski Dominik, Biernacki
Piotr, Powchowicz Mateusz, Kołodziejczyk Patryk, Świerczyński Hubert,
Stanisławiszyn Agata, Lewandowska
Wiktoria, Sawka Hanna, Zaremba
Anna, Boksa Anna, Wziętek Maja,
Przymus Laura, Gancarz Kornelia,
Siwińska Magdalena, Barańczuk Weronika, Langner Martyna, Frąckowiak

Janina, Kryś Samanta, Klimaszewska
Amelia, Tomiak Hanna, Stec Kinga,
Tyrakowska Zofia.
Gratulujemy wysokich wyników
i dziękujemy wszystkim uczestnikom
za sportową postawę, wysiłek i godne
reprezentowanie naszej szkoły!
Nauczyciele wychowania fizycznego
Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku

Sukcesy naszych na strzelnicach
Kamil Fabisiak w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików,
które odbyły się w dniach 20-22 września 2019 w Zielonej Górze zwyciężył
w dwóch konkurencjach - pistolet
pneumatyczny 40 strzałów pistolet
szybkostrzelny.
Sukces z tych zawodów powtórzył również podczas Mistrzostw
Polski Młodzików, które odbyły się
w dniach 3-9.10.2019 r. we Wrocła-

wiu. Triumfował tam dwukrotnie: w konkurencji pistoletu
szybkostrzelnego oraz w parze
z koleżanką z Klubu Martyną
Nowak w konkurencji pistolet
pneumatyczny MIX.
Martynie i Kamilowi gratulujemy sukcesów i trzymamy kciuki za
kolejne zwycięstwa!
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Inauguracja Roku Kulturalnego 2019/2020
„Dzięki kulturze życie człowieka jest prawdziwie ludzkie”
		
Jan Paweł II
Od czternastu już lat, zawsze w październiku Ośrodek Kultury w Czerwieńsku jest miejscem uroczystego spotkania
czerwieńskich twórców i animatorów
kultury. Inauguracja Roku Kulturalnego, to świetna okazja, by spotkać się,
porozmawiać i podziękować wszystkim
tym, dla których kultura jest ważna. Wyrazy uznania skierowano do firm i osób,
które wspierają działalność kulturalną
w naszej gminie, a także do instruktorów i opiekunów placówek wiejskich,
zespołów śpiewaczych, Kół Gospodyń
Wiejskich, Rad Sołeckich oraz wszystkich zaangażowanym w organizację
imprez kulturalnych tworzonych przez
MGOK.

Na scenie zaprezentowała się Małgosia Żmuda, laureatka tegorocznego
PRO ARTE oraz bardzo młodzi tancerze
ze szkoły tańca MEGA DANCE, w żywiołowym rock and rollu. Wystąpili też
jubilaci – Formacja Artystyczna Sześciopak, którzy obchodzą w tym roku swoje
dziesiąte urodziny.
Tradycyjnie już, podczas inauguracji
roku kulturalnego, wręczana jest statuetka
„Przyjaciel kultury”. Ten honorowy tytuł
przyznawany jest osobom, instytucjom
bądź organizacjom szczególnie wspierającym działania na rzecz kultury czerwieńskiej. Statuetkę wraz z certyfikatem odebrała Pani Żaneta Przychodzka w imieniu
prezesa firmy TOP POINT. Dziękujemy!

Zakończenie wieczoru to niezwykła
podróż muzyczna… Porywające operetkowo – musicalowe widowisko w wykonaniu zespołu Artes Ensemble. Widzowie
przenieśli się w świat operetki, artystycznych salonów i miłosnych intryg. Całości
dopełniały przepiękne, charakterystyczne
dla poszczególnych stylów i gatunków muzycznych kostiumy wykonawców, dodające koncertowi czaru i blasku. W programie
zabrzmiały najpiękniejsze arie z operetek
mistrzów gatunku: J. Straussa, F. Lehara,
N. Dostala, G. Bizeta.
Ekipa MGOK serdecznie dziękuje
za wspólnie spędzony rok i zaprasza
do korzystania z naszej oferty oraz do
współtworzenia wydarzeń artystycznych
w nowym sezonie!
Jolanta Matuszkiewicz
dyrektor MGOK w Czerwieńsku

