Ratujemy
i uczymy ratować
Szczegóły
wewnątrz numeru

w październiku
01.10. – w Czerwieńsku obradował Zarząd Gminnej Spółki Wodnej.
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
01.10. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Prezesem PKS Zielona Góra Piotrem Pasterniakiem. Celem spotkania było podpisanie
umowy na utrzymanie dwóch linii autobusowych, na które Gmina
Czerwieńsk otrzymała dofinansowanie z Krajowego Programu
Przewozów Autobusowych, które były do tej pory obsługiwane
w ramach przewozów szkolnych, a dzięki uzyskanemu dofinansowaniu
stały się dostępne dla wszystkich mieszkańców.
02.10. – odbyła się XII Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności Gimnazjum w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej 43b; uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Czerwieńsk; w sprawie Statutu Gminy Czerwieńsk; w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów
powszechnych; w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na
kadencję w latach 2019 – 2023; w sprawie stwierdzenia, że miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nietkowice,
Gmina Czerwieńsk nie narusza ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk; w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Nietkowice, Gmina Czerwieńsk; w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Płoty, Gmina Czerwieńsk; w sprawie sprostowania
oczywistego błędu pisarskiego w uchwale nr 109/XV/04 z dnia 14 lipca
2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Płoty; w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk.
03.10. – przed Pomnikiem Pamięci w Czerwieńsku odbył się
uroczysty capstrzyk z okazji Święta 4. Zielonogórskiego Pułku
Przeciwlotniczego. Uroczystość poprzedziła Msza Św. w intencji
Dowódcy Pułku, żołnierzy, pracowników Resortu Obrony Narodowej
i ich rodzin. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: dowódca 4.
ZPPL płk dr Mirosław Szwed oraz Burmistrz Czerwieńska Piotr
Iwanus. Odczytano Apel Pamięci. Całość uroczystości uświetniła
salwa honorowa oraz złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy
pod Pomnikiem Pamięci.
04.10. – w Czerwieńsku odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnej
Spółki Wodnej.
04.10. – na Planu Bohaterów w Zielonej Górze odbyły się główne
uroczystości z okazji obchodów Święta 4. Zielonogórskiego Pułku
Przeciwlotniczego, który ma swoją siedzibę w Czerwieńsku.
04.10. – w sali widowiskowej MGOK w Czerwieńsku odbyła się
Inauguracja Roku Kulturalnego 2019/2020. Tradycyjnie, 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. W tym roku, to wyjątkowe wyróżnienie przyznano
prezesowi firmy TOP POINT.
07.10. – partnerskie sołectwa Nietków i Greifenhain obchodziły
20-lecie swojej współpracy.
08.10. – w Nowej Soli odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia Odra dla Turystów. W zebraniu uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
10.10. – szeroko rozumiana ekologia była tematem, trwającego przez
dwa dni, Kongresu Gospodarczego Lubuskie 2019, który odbył się
w Zielonej Górze. W kongresie uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
11.10. – z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Piotr Iwanus przyznał swoje nagrody 34 nauczycielom. Pedagodzy zostali
wyróżnieni za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
uzyskane w poprzednim roku szkolnym.
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12.10. – w hali sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku odbył się
pierwszy mecz, przed własną publicznością, zespołu LOKOMOTIV
CZERWIEŃSK, który jest beniaminkiem polskiej ekstraligi unihokeja.
Przeciwnikiem naszej drużyny był zespół UKS LO Florball Gorzów.
Spotkanie skończyło się wynikiem 12:1 dla gości z Gorzowa.
13.10. – na terenie całego Kraju odbyły się wybory do Sejmu
i Senatu.
15.10. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji było
min.: informacja nt. cmentarzy komunalnych; informacja Burmistrza
Czerwieńska nt. działalności Spółki POMAK w roku 2018, a także
wyzwania i perspektywy remontowe oraz inwestycyjne (odniesienie
do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych); wypracowanie opinii do projektów
uchwał wg zakresu działania komisji; rozpatrzenie projektów uchwał
przedłożonych radzie; sprawy bieżące.
17.10. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się
posiedzenie Zarządu ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
18.10. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.: wypracowanie
opinii do projektów uchwał wg zakresu działania komisji; rozpatrzenie
projektów uchwał przedłożonych radzie; wizytacja parków w Czerwieńsku, Nietkowie i w Laskach.
18.10. – w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze odbyło
się posiedzenie Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego.
Było ono poświęcone organizacji publicznego transportu zbiorowego
na terenie gmin wchodzących w skład Związku. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
19.10. – nad zalewem w Czerwieńsku, już po raz czwarty, odbyła
się akcja sadzenia drzew. Tym razem zorganizowano ją pod hasłem
„Jedno dziecko – jedno drzewo”. Uczestnicy akcji posadzili 95 drzew
klona jawora oraz ustawili 20 karmników dla ptaków. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Nadleśnictwo Zielona Góra, Gmina
Czerwieńsk, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
– Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku, Klub Zdecydowanych
Optymistów i Koło Łowieckie „Jeleń” Czerwieńsk.
22.10. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem
obrad komisji było min.: informacja nt. realizacji zadań inwestycyjnych
i remontowych zaplanowanych w budżecie na 2019 rok; analiza planów
finansowych jednostek organizacyjnych i jednostek kultury na 2020 r.;
wypracowanie pinii do projektów uchwał wg zakresu działania komisji;
rozpatrzenie projektów uchwał przedłożonych Radzie; sprawy bieżące.
24.10. – w Laskach odbyło się zebranie wiejskie.
28.10. – w Czerwieńsku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników Spółki POMAK. W zgromadzeniu uczestniczył Burmistrz
Piotr Iwanus.
30.10. – obradowała Komisja Rewizyjna. Przedmiotem obrad
komisji było min.: kontrola prawidłowości przeprowadzenia reformy
oświatowej w Gminie Czerwieńsk cd.; sprawy bieżące.
30.10. – odbyła się XIII sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza
Czerwieńska. W trakcie jej trwania radni podjęli następujące uchwały:
w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej; w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Czerwieńsk w 2019 roku; uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2019-2028.
Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU
Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
Jacek Gębicki, Alina Juncewicz, Dariusz Grześkowiak (foto).
Adres: UGiM, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk,
tel./fax 68 327 80 91, e-mail: unas.redakcja@wp.pl
skład i druk: Fabryka Reklamy Sandmedia tel. 68 45 35 700
Materiały do składu przyjęto 12.11.2019 r., do druku przekazano 13.11.2019 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Dzień dobry Panie
Burmistrzu. Ostatnio informował Pan
Czytelników o rozpoczęciu procesu
realizacji tej tak ważniej dla naszej
gminy inwestycji, jaką jest budowa mostu na Odrze do Pomorska. Mówiliśmy
o tym jak ważne to będzie rozwiązanie
nie tylko komunikacyjne, ale również
społeczne, bo wreszcie kontakt mieszkańców północnej części naszej gminy
z jej centrum nie będzie uzależnione od
poziomu wody w Odrze, czy godzin pracy
promu. Ostatnio jednak ten optymizm
przesłoniły mi trochę ostatnie protesty mieszkańców innej części naszego
regionu, związane z budową mostu
w Milsku i to nie ze względu na sam
most, ale na drogi dojazdowe do niego.
Stwierdzili bowiem, że jeśli inwestycja
powstanie w zaplanowanym kształcie,
to Łaz, Droszków, a nawet Przytok,
zostaną zmiażdżone komunikacyjnie.
O szczegółach tej sprawy donosiła
ostatnio Gazeta Lubuska, więc sprawa
jest Czytelnikom znana. Jak ten problem
wyglądać będzie w przypadku realizacji
naszej inwestycji?
Piotr Iwanus: Rzeczywiście dotąd
rozmawialiśmy o budowie samego mostu i bezpośrednich dojazdach na niego.
Koncepcja połączenia tej przeprawy
z systemem komunikacyjnym regionu
to osobne zadanie. Też nie omijały mnie
krytyczne uwagi niektórych mieszkańców, którzy pytali: „No dobrze, most
jest ok, ale jak to dalej będzie – cały
ten ruch przebiegać będzie istniejącą
drogą przez środek osiedla na Czarkowie, Łężycę i Pomorsko?”. Chciałbym
uspokoić mieszkańców, że połączenie
mostu z siecią drogową między Zieloną
Górą a trasą S3 w Sulechowie będzie
przebiegać zupełnie nową trasą, omijającą skupiska mieszkaniowe. Po drugiej
stronie Odry połączy się ona nową trasą
z drogą 278 z Pomorska do S3, do węzła
Sulechów Północ. Szczegółowych rozwiązań jeszcze nie ma, ponieważ cały
proces projektowania inwestycji dopiero się zaczyna. Specjaliści rozpoczęli
przygotowanie koncepcji z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju uwarunkowań
środowiskowych, jak ochrona przyrody
(inwestycja przebiegać będzie bowiem

przez tereny Natura 2000), czy ewentualne uciążliwości dla mieszkańców.
Firma „Dromost”, przygotowująca
koncepcję na zlecenie inwestorów,
przedstawi ją beneficjentom projektu
do analizy i zatwierdzenia. Zgodnie
z harmonogramem ujętym w umowie,
projekt gotowy będzie do analizy za dwa
lata. Koszt tej części projektowej opiewa na kwotę 3 mln złotych. Jedno jest
oczywiste, że gdy powstanie projekt tej
koncepcji, to zostanie on przedstawiony
mieszkańcom do konsultacji i oceny.
Nie wyobrażam sobie, aby tak duża
inwestycja nie była szeroko konsultowana. Tak na marginesie sprawy mostu
w Milsku – proszę zobaczyć, jak istotne
w ogóle jest rzetelne prowadzenie konsultacji społecznych i zaangażowanie
mieszkańców w przedstawiane do oceny
projekty. I tu nie chodzi jedynie o tą
inwestycję. Wiele innych dokumentów ważnych dla życia mieszkańców
przedkładanych jest im do zaopiniowania i zgłaszania uwag. Niestety
bardzo często te prośby samorządu nie
spotykają się z zainteresowaniem i gdy
czas konsultacji się zakończy i projekt
zacznie być realizowany, wtedy nagle
zainteresowanie sprawą gwałtownie rośnie i czasem rodzą się pretensje, że nikt
nie uwzględnił w projekcie takich, czy
innych oczekiwań mieszkańców. Dlatego zachęcam wszystkich do aktywnego
uczestniczenia we wszelkich dyskusjach
na temat projektów przedstawianych
przez gminę do konsultacji społecznych.
Dzisiaj informacje o nich znajdziemy
bardzo łatwo, zarówno w ogłoszeniach
wywieszanych na tablicach ogłoszeń,
jak i w naszym miesięczniku, czy na
stronie internetowej. Myślę, że wtedy
podobnych problemów jak z inwestycją
w gminie Zabór, uda nam się uniknąć.
A.S.: Cóż, zachęcamy mieszkańców
do korzystania z informacji zamieszczanych w „U nas”
P.I.: A propos „U nas” Niedawno
uczestniczyłem w zebraniu wiejskim
w Laskach i wysłuchałem kilku krytycznych ocen, dotyczących miesięcznika.
Skorzystam więc z okazji i tym razem
Pana poproszę o odpowiedź w stylu „Co

słychać p. Redaktorze?” Ktoś z obecnych na zebraniu mieszkańców zarzucił
redakcji, a w domyśle także mnie, że na
łamach „U nas” ukazują się wyłącznie
artykuły pochlebne władzy, a redakcja nie
zajmuje się w ogóle problemami z jakimi
mieszkańcy mają do czynienia. Była więc
sugestia, że urząd cenzuruje te informacje.
I co Pan na to?
A.S. Panie burmistrzu, pan najlepiej
wie, bo obserwuje naszą działalność od
początku istnienia „U nas” już prawie
30 lat, że na żadną cenzurę ze strony
władzy nigdy się nie zgodzimy i zresztą
wielokrotnie to deklarowałem także
na łamach miesięcznika. Przywołany
jednak do tablicy postaram się raz jeszcze wyłożyć krótko nasze stanowisko.
Miesięcznik „U nas” powstał wraz
z odrodzonym samorządem po to, by być
forum wymiany opinii pomiędzy władzą
i mieszkańcami, ale wymiany w obie
strony. Sądzę, że przez te prawie 30 lat
udało nam się to zrealizować. „U nas”
– formalnie jako biuletyn Rady – jest
pismem merytorycznie od niej niezależnym. Taka od początku była między
nami umowa, że w zamieszczane tam
treści ani Rada, ani Burmistrz nie ma
prawa ingerować. Był czas w historii
„U nas”, gdy przewodniczącym rady
był śp. T. Kopczyński, że próbowano
decydować o tym, co jest publikowane,
ale nawet wtedy to się nie udało. A teraz
o zamieszczanych treściach. Bardzo
chętnie publikujemy wszelkie informacje o ciekawych lokalnych inicjatywach
i wydarzeniach. Sądzimy bowiem,
że promowanie aktywności różnych
środowisk naszej gminy ma ogromną
wartość, ponieważ zachęca innych do
angażowania się w życie społeczne.
O sprawach problemowych piszemy
także – wystarczy przekartkować różne
wcześniejsze numery. Stale też prosimy
Czytelników o zgłaszanie spraw ich
denerwujących, czy koniecznych do
rozwiązania. Dotyczy to również naszych rozmów – zawsze, gdy ktoś zgłosi
nam problem nie omieszkam Pana o to
zapytać. Podobnie jak z tymi konsultacjami, o których Pan mówił – zachęcam
do kontaktu z redakcją, bądź drogą
mailową, bądź tradycyjną. Pamiętajmy,
że „U nas” jest pismem nas wszystkich,
dlatego piszcie, zgłaszajcie sprawy ważne dla naszego wspólnego życia. Razem
łatwiej rozwiązać problemy.
Dziękuję Panie burmistrzu za rozmowę i za te uwagi z zebrania mieszkańców.
Będziemy w redakcji o tym pamiętać.
Zresztą robimy to zawsze.
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101. Rocznica
Odzyskania Niepodległości

Jak co roku 11 listopada mieszkańcy naszej Gminy tłumnie stawili się w Czerwieńsku, aby uczcić wspólnie ten szczególnie uroczysty dla naszej Ojczyzny dzień
– pamiątkę odzyskania niepodległości.
Uroczystości przed pomnikiem pamięci tradycyjnie poprzedziła uroczysta
msza święta w kościele parafialnym
w Czerwieńsku, w której poza mieszkańcami uczestniczyły również poczty
sztandarowe lokalnych organizacji,
placówek oświatowych i stowarzyszeń,
a także kompania honorowa naszego
4. Pułku Przeciwlotniczego.
Po zakończonej mszy wszyscy
uczestnicy udali się przed pomnik
pamięci, gdzie odbyła się druga część
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uroczystości, podczas której okolicznościowe przemówienie wygłosił
Burmistrz Piotr Iwanus, przypominając zarówno historię i znaczenie
tego wydarzenia, jak również ich
bohaterów i twórców Odrodzonej
Rzeczypospolitej. Hołd bohaterom
Ojczyzny zgodnie z ceremoniałem
wojskowym oddała kompania honorowa jednostki, odczytując apel poległych oraz oddając salwę honorową
ku ich czci.

Uroczystości zakończyła ceremonia
złożenia przed pomnikiem tradycyjnych
wiązanek kwiatów oraz rozpalenie zniczy.
A.S.

Dziecinnie proste
16 października obchodzony jest Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca
i z tej okazji w wielu placówkach organizowane jest Bicie Rekordu w Pierwszej
Pomocy.
Jak co roku, 16 października uczniowie SP w Nietkowie uczestniczyli w biciu
rekordu WOŚP celem wsparcia ogólnopolskiej akcji związanej z promocją zasad
udzielania pierwszej pomocy.

Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej to przede wszystkim popularyzacja zasad ratowania ludzkiego życia.
Program Edukacyjny „Ratujemy
i Uczymy Ratować” prowadzony jest
w SP Nietków we współpracy z Fundacją WOŚP nieprzerwanie od 2014 roku.
Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie
wszystko – na podjęcie działań ratujących
życie przez świadków zdarzenia ogromny
wpływ ma również ich postawa, pewność
co do swoich umiejętności, a także obawy,
które często im towarzyszą. Wieloletnie
działania instruktorów pierwszej pomocy w naszej szkole stale przysposabiają
nowych, młodych ratowników doskonale stosujących zasady postępowania
w łańcuchu ratunkowym i promujących
je w środowisku.
Instruktorzy pracujący w szkole podstawowej – Bogdan Rubacha, Iwona
Smorąg i Jakub Kosiak, organizując

Szkoła - do Hymnu!
Szkoła Podstawowa im. Z. St. Wróblewskich wzięła udział w wydarzeniu patriotycznym jakim było odśpiewanie Hymnu Polski 8 listopada o godz. 11.11 przez
wszystkich uczniów szkoły oraz przedszkolaków.
W akcji zorganizowanej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej
wzięliśmy udział już po raz drugi. Po uroczystej akademii „11 listopada” - z okazji
odzyskania niepodległości przez Polskę,
w której nie zabrakło wierszy, pieśni

legionowych a także wzmianek historycznych o dążeniach niepodległościowych
Polaków przez wieki, uczniowie udali się
przez budynek szkoły, gdzie na tle narodowych flag uroczyście odśpiewano hymn
państwowy. Podczas tego niezwykłego

kolejną – szóstą próbę pobicia rekordu, dali 50 uczniom doskonałą okazję
do integracji, działając jednocześnie
w słusznej sprawie, wzajemnie ucząc się
i popularyzując niezwykle istotne zasady
pierwszej pomocy.
To wielka duma i ogromna satysfakcja, widząc, jak najmłodsi ratownicy
radzą sobie z udzielaniem pierwszej
pomocy, bo jest to „Dziecinnie proste” :)
Iwona Smorąg, Bogdan Rubacha

występu dołączyli również mieszkańcy,
którzy zgromadzili się pod szkołą. Ogólnopolska akcja odśpiewania hymnu we
wszystkich polskich placówkach oświatowych 8 listopada, o godz. 11.11 - z okazji
odzyskania przez Polskę niepodległości to
bardzo wzniosły i wzruszający moment,
na pewno na długo zostanie zapamiętany
przez naszych uczniów.
Dziękuję nauczycielom oraz Samorządowi szkolnemu za przygotowanie i upamiętnienie naszego narodowego święta
w taki symboliczny, piękny sposób.
Dyrektor szkoły Beata Kłos-Wygas
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(…) Jakże się cieszę, że żyję na świecie, w którym istnieje październik!
Jakież to byłoby okropne, gdyby natychmiast po wrześniu następował listopad! (…)
Lucy Maud Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza”

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

Ten niezwykły październik
Każdej jesieni przypominam sobie zacytowane wyżej słowa, zaczerpnięte z mojej ulubionej książki, kiedy wracam myślami
do październikowych chwil, zawsze zgadzam się z nimi. Zarówno przyroda, jak i rzeczywistość szkolna wyznaczyła październikowi niezwykłe zadanie – stworzenie pomostu między odchodzącym latem, a sentymentalną jesienią. Może właśnie
na przekór słocie, wiatrom i chłodom pragniemy zatrzymać letni entuzjazm i energię. Każdy tydzień tego miesiąca i w tym
roku niósł ze sobą różnorodne wydarzenia.
Jednym z nich był Dzień Patrona,
który od kilku lat świętujemy 14 października i nie jest to przypadkowe,
gdyż nasz patron ponad wszystkie inne
profesje, które wypełniał, cenił sobie
bycie pedagogiem. Jak pokazał czas,
stał się niedoścignionym wzorcem,
orędownikiem walki o prawa dziecka.
Świętowanie rozpoczęliśmy od przypomnienia sylwetki Janusza Korczaka,
prezentacji jego twórczości oraz systemu
wychowawczego, jaki stworzył w prowadzonym przez siebie Domu Sierot. Wiele
technik pracy wychowawczej z dziećmi
stosujemy w naszej szkole, choć dostosowaliśmy je do współczesności. Funkcjonuje u nas SKRZYNKA NA LISTY,
KONTRAKTY, DYŻURY, GAZETKI,
KSIĘGI POCHWAŁ I UPOMNIEŃ,
POCZTÓWKI PAMIĄTKOWE, czy
NIEZAPOMINAJKI. Ponieważ hasłem
przewodnim obecnego roku szkolnego
jest ZDROWY STYL ŻYCIA, pokusiliśmy się poszukać w twórczości patrona
przesłań na ten właśnie temat i nie zawiedliśmy się. Janusz Korczak w PRAWIDŁACH ŻYCIA napisał:
(…) Piesze wycieczki, pływanie, wiosłowanie, rower, ślizgawka, biegi, skoki.
Ręce, nogi, plecy bolą, zmęczony jest
człowiek, ale zadowolony (…).
(…) Zdrowie — to najważniejsze dobro życia, chory bogacz jest biedakiem;
więc pomyśl, jakim skarbem dla ubogiego
jest zdrowie (…).
(…) Człowiek lubi wysiłek. Lubi, żeby
mu się udało, chce wiedzieć, czy potrafi,
co może, mimo trudności chce skończyć
i zwyciężyć, przekonać siebie i innych, że
silny i zręczny (…).
Chcąc przekuć słowo w czyn, w poszczególnych grupach wiekowych, przeprowadziliśmy turnieje, które połączyły
wysiłek fizyczny z intelektualnym. Jak
mawiał klasyk: DLA KAŻDEGO COŚ
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DOBREGO – wykazać mógł się każdy,
a co najważniejsze wszyscy dobrze się
bawili. KORCZAK w domu dziecka stworzył PARLAMENT, który
współuczestniczył w organizacji życia
i inicjował wiele działań. Świętując
DZIEŃ PATRONA, od wielu już lat,
wybieramy w wyborach demokratycznych naszych przedstawicieli do
PARLAMENTU UCZNIOWSKIEGO.
To właśnie on decyduje, jakie działania
podjąć, abyśmy mieli poczucia współtworzenia naszej szkolnej rzeczywistości.
Nowo wybranym „parlamentarzystom”
życzymy powodzenia.
Dzień Patrona dla pierwszaków jest
jednym z najbardziej zapamiętanych dni
w szkolnej drodze do dorosłości. Wówczas, bowiem, po 6–u tygodniach nauki,
odbywa się RADOSNY EGZAMIN
NA UCZNIA i choć jest on radosny,
to zarówno dzieci i wychowawczynie
podchodzą do niego bardzo poważnie.
Na każde pytanie odpowiedź wypadła
celująco, dlatego pani Dyrektor nie
miała wątpliwości, że egzamin został
zdany z wyróżnieniem. Wszystkim
pierwszakom życzymy, aby ich pobyt
w szkole wypełniały tylko radosne
chwile.
Niezwykłym wydarzeniem okazał
się, po raz pierwszy zorganizowany
w naszej szkole, Bal Wszystkich Świętych. Stał się on alternatywą dla amerykańskiej tradycji Halloween. Swoje
siły zjednoczyli katecheci ze Szkoły
Podstawowej w Czerwieńsku, czerwieńska Parafia Rzymskokatolicka
Pw. Św. Wojciecha oraz działający przy
niej ruch Młodzież Oazy Ruchu Światło-Życie, a także wolontariusze z Zespół
Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. Korytarz
szkolny zapełnili święci i aż trudno było
uwierzyć, iż to nasi uczniowie. Pięć naj-

bardziej pomysłowych „wcieleń” zostało
nagrodzonych zegarkami sportowymi,
zaś pozostali osłodzili sobie „żywot”
czekoladami. Konkurs wiedzy o świętych wykazał, iż dzieciaki uważają na
katechezie. Nagrodami głównymi były
piękne wydania książek o tematyce religijnej, zaś wszyscy uczestnicy otrzymali
słodki upominek. Jak przystało na bal
„święci” ruszyli w tany. Świetną zabawą
okazała się zumba oraz tańce lednickie
prowadzone przez wolontariuszy. Czas
minął niepostrzeżenie, a „święci” pełni
entuzjazmu wrócili do swoich zajęć. Serdecznie dziękujemy sponsorom balu. Nagrody ufundowali: Gmina Czerwieńsk,
firmy: Arcobaleno i Jorge Fireworks,
zaś słodycze Chata Polska i Państwo
Kokowicz.
PAŹDZIERNIKOWE REKORDY
Niezwykle ważnym dniem w naszej szkole jest 16 października. Już
kolejny raz przystąpiliśmy do BICIA
REKORDU W JEDNOCZESNEJ
RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO
– ODDECHOWEJ, któremu od lat

patronuje WOŚP. Organizatorem akcji
była Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku, ale wielkim wsparciem służył szef
sztabu WOŚP w naszym mieście – pan
Dominik Brzezicki wraz z wolontariuszami. Nie zabrakło też przyjaciela naszej szkoły – pana Lubomira
Rotko, który przygotował plakietki
pamiątkowe dla każdego uczestnika
przedsięwzięcia. Ramię w ramię stanęły
maluchy, uczniowie klas starszych i nasi
koledzy z Liceum Ogólnokształcącego
w Czerwieńsku.
W sumie 116 osób wykonało 683
uciśnięcia korzystając z 7 fantomów. Jednak nie liczby była dla nas ważne – najistotniejsza okazała się idea pokazująca,
że nawet małe dziecko może uratować
komuś życie. Od wielu lat przeszkoleni
przez Jurka Owsiaka trenerzy szerzą
wiedzę o podstawowych czynnościach
ratujących życie, prowadzą też treningi
resuscytacji. To oni uświadamiają nam,
iż gdyby, co dziesiąty mieszkaniec Ziemi potrafił udzielić pierwszej pomocy,
każdego roku ocalilibyśmy milion istnień
ludzkich.
PAŹDZIERNIK NA ŁONIE NATURY
Kolejnym wydarzeniem, które na
stałe zapisaliśmy w kalendarzu imprez
jest SADZENIE DRZEW NAD ZALEWM. Tym razem odbyło się ono pod

hasłem JEDNO DZIECKO – JEDNO
DRZEWO. Od kilku lat wspólnie z Nadleśnictwem Zielona Góra, Klubem
Zdecydowanych Optymistów, Kołem
Łowiecki „Jeleń” Czerwieńsk oraz
Urzędem Gminy i Miasta w Czerwieńsku tworzymy ALEJĘ OPTYMISTÓW.
W tym roku dołączyło do nas jeszcze Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY
POLSKIE. Posadzone wcześniej lipy
i jarzębiny stają się coraz dorodniejsze
i patrzymy na nie z satysfakcją – mówiąc
„To nasza aleja drzew”. Tym razem posadziliśmy 95 sadzonek klona jawora.
Więcej szczegółów w artykule: „Posadziliśmy drzewa” na str. 8.
Październik w OGRODZIE BOTANICZNYM, do którego udały się klasy
drugie, w sposób szczególny uzmysłowił
nam nadchodzące uśpienie przyrody.
Choć czasami czuć jeszcze ostatnie
tchnienie lata, to nie można oprzeć się
wrażeniu, że jesień rozgościła się na
dobre. Różnobarwne dywany liści, magiczne kształty konarów nagich drzew
i krzewów, walczące z wiatrem ostatnie
listki, owady szukające w specjalnym
HOTELU lokum na zimę, cichnące ptaki
- oto obraz, jaki malował się przed drugoklasistami. Na szczęście na dziecięce
harce każda pora jest dobra, więc i tym
razem ukoronowaniem wycieczki była
wizyta na placu zabaw. Aby połączyć

przyjemne z pożytecznym, uczniowie
odwiedzili również salkę edukacyjną
w Komendzie Miejskiej w Zielonej Górze. Jesteśmy tam, co roku, żeby zadbać
o nasze bezpieczeństwo. Powtarzamy
zasady poruszania się po drogach, ale
uczymy się również jak zachować się
w innych sytuacjach trudnych dla dzieci.
Wiedzę mamy ogromną, nadal jednak
nie zawsze stosujemy ją w praktyce.
Prosimy dorosłych, aby podczas drogi
do szkoły, wspólnych spacerów, czy
innych sytuacji codziennych, zwracać uwagę na właściwe postępowanie
dzieci.
Wracając do cytatu z początku artykułu, ponownie ulegam wrażeniu, że październik jest po prostu niezbędny. Każdy
znajdzie w nim coś dla siebie, a kiedy już
zapanuje listopad - znowu zamalujemy go
najpiękniej jak potrafimy – wspólnymi
przeżyciami.
Beata Kaszewska
P.S.
Serdecznie dziękujemy za pamięć
i piękne życzenia, jakie otrzymaliśmy od
Rady Rodziców i uczniów z okazji Święta
Edukacji Narodowej.
Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy
Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Czerwieńsku.

Dzieci pamiętały…
Dnia 31.10.2019 r. dzieci z klasy 1
i 2 z Zespołu Edukacyjnego w Płotach
wzięły udział w sprzątaniu opuszczonych i zaniedbanych grobów na cmentarzu komunalnym w Czerwieńsku.

Dzieci grabiły liście, czyściły groby
oraz z pomocą Pań zapalały znicze. To
piękny przykład troski o pamięć i ważny element edukacji, która przez takie
z pozoru drobne aktywności pozwala

dzieciom wzrastać w poczuciu poszanowania tradycji i tego szczególnego dla
nas wszystkich dnia, w którym pamiętamy o tych, którzy już odeszli.
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Posadziliśmy kolejne drzewa
„Jedno dziecko, jedno drzewo” – pod takim hasłem odbyła się 19 października
br. kolejna już akcja sadzenia drzew nad zalewem w Czerwieńsku. Tegoroczne
przedsięwzięcie nawiązuje do dawnej polskiej tradycji, zgodnie z którą zaraz po
narodzinach dziecka jego rodzice sadzili drzewa, by potem móc przyglądać się
i podziwiać, jak rośnie ono wraz z dzieckiem.
Już po raz czwarty zebraliśmy się
nad zalewem w Czerwieńsku, aby posadzić tam kolejne drzewa, które stanowią
przedłużenie, powstającej od 2015 r.
„Alei Optymistów”. Okazją do tego był
„Światowy Dzień Drzewa” oraz obchody
95-lecia Lasów Państwowych.
Tym razem, dzięki przychylności
Nadleśnictwa Zielona Góra, które przekazało nam sadzonki, posadziliśmy 95
drzew klona jawora.
Jawor to nasz największy rodzimy
klon i w ogóle jeden z największych
przedstawicieli swojego rodzaju. Podobnie jak zdecydowana większość klonów
posiada duże, dłoniasto klapowane liście,
a jego owoce mają postać podwójnych
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skrzydlaków. Cechą wyróżniającą jawora na tle innych klonów jest jego
charakterystyczna kora - przypomina
ona nieco korę platana. Znalazło to
nawet odbicie w łacińskiej nazwie gatunkowej jawora — pseudoplatanus, czyli
„fałszywy platan”. Jawor jest drzewem
stosunkowo długowiecznym i dość
szybko rosnącym. Osiąga wiek 250350 lat i wysokość do 35 m. Znajduje
zastosowanie, jako bardzo dobre drewno
snycerskie, a także do wyrobu różnych
przedmiotów użytkowych, w przemyśle
zabawkarskim oraz do produkcji instrumentów muzycznych (Stradivarius
z drewna klonu wykonywał dolne pokrywy swoich skrzypiec – sic!).

Wspólne sadzenie drzew przyciągnęło nad zalew liczną rzeszę uczniów
ze szkoły podstawowej w Czerwieńsku
oraz ich rodziców i dziadków. Każdy
miał okazję wziąć udział w tym przedsięwzięciu i przyczynić się do upiększenia tego miejsca. Nieoceniony był
w tym wszystkim walor edukacyjny,
gdyż pracownicy Nadleśnictwa wykorzystali okazję, aby przekazać dzieciom
i młodzieży ważne informacje na temat
gospodarki leśnej, deficytów wody
i zawirowań klimatycznych. Ten aspekt
szczególnie podkreślał Nadleśniczy
Arkadiusz Kapała.
Uczestnicząca w akcji Monika Ziemkowska z Zarządu Zlewni w Zielonej
Górze Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie podkreślała, że jako zarządzający
zbiornikiem, jak najbardziej popierają
takie przedsięwzięcia. Akcja jest prześwietna i zawsze jesteśmy chętni, by do
takich pomysłów dołączać.

Wyróżnienie dla Będowa
We wrześniu tego roku została zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego jubileuszowa XX-ta edycja konkursu „Najpiękniejsza Wieś
Lubuska 2019”.
Do konkursu przystąpiło 21 sołectw
z całego Województwa. Po ocenie formalnej oraz merytorycznej zgłoszeń
przez Komisję Konkursową do drugiego
etapu finałowego zostało wyłonionych
10 sołectw w tym wieś Będów należąca
do naszej Gminy. Na wczesnym etapie
zgłaszania wsi ustaliliśmy z Sołtysem
i Radą Sołecką, że zostanę koordynatorem. I tak 25 września otrzymałam
telefon... Dzień dobry tu Urząd Marszałkowski zostali Państwo zakwalifikowani
do finału... hurra myślę sobie... ale to był
początek... będziemy u Państwa za dwa
dni z komisją maja Państwo godzinę na
prezentację wsi... panika jak zauroczyć
komisje naszą wsią jak pokazać wszystko
co tu robimy. Wieczorna narada wśród
mieszkańców trzeba sprawdzić czy gdzieś
nie jest brudno, czy wszędzie panuje ład

i porządek, kto upiecze ciasto, bo jak to
przyjąć gości bez poczęstunku... no i jak
to wszystko pokazać, jak opowiedzieć,
co robi Koło Gospodyń Wiejskich co
robi Stowarzyszenie... I tak przy pomocy
przyjaciół naszej wsi powstaje piękna
prezentacja multimedialna którą po raz
pierwszy widzi komisja a już wkrótce...
tego nie mogę dzisiaj zdradzić bo o czym
będę pisać w kolejnym wydaniu? Pełni
nadziei udajemy się na Galę. Ostatecznie Będów otrzymał wyróżnienie. Dla
nas niesamowite WYRÓŻNIENIE taka
mała wieś, konkurująca z innymi dużymi
wsiami to jest coś!. Jedni powiedzą tylko
tyle, inni aż tyle. Ale my wiemy gdzie musimy i co jeszcze musimy poprawić aby
w przyszłości osiągnąć status tej Najpiękniejszej. I tu chciałabym podziękować
mieszkańcom i przyjaciołom naszej wsi

za zaangażowanie i serce, które wspólnie
włożyliśmy aby osiągnąć ten piękny cel
oraz Panu Burmistrzowi za zaufanie jakim
nas obdarzył.
Agata Szyszymar

Pasowanie na pierwszaka
Dnia 09.10.2019 r. w Zespole Edukacyjnym w Płotach
odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia pierwszej klasy.
Dzieci wspaniale zaprezentowały swoje umiejętności zarówno
recytatorskie jak i muzyczne. Po części artystycznej rozwiązywały zagadki czytane przez uczniów klasy 3.
Na koniec uroczystości pani dyrektor Danuta Hołownia
dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, wręczyła dzieciakom dyplomy, legitymacje oraz upominki.
Kamila Marczak-Stasiak
Zespół Edukacyjny w Płotach
Gospodarz terenu Burmistrz Piotr Iwanus mówił
o działaniach, jakie podejmuje Gmina na rzecz poprawy
środowiska i dbałości o ekologię, a obecny nad zalewem
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Smorąg nie
krył zadowolenia z faktu tak dużej liczby uczestników tego
przedsięwzięcia.
Podobnie jak przed rokiem, uczniowie wraz ze swoimi
rodzicami i wychowawcami ustawili przy zbiorniku „Ptasią
stołówkę” – 20 karmników dla ptaków. Obiecali opiekować
się tym miejscem przez całą zimę, aby pomóc przetrwać skrzydlatym mieszkańcom zalewu ten trudny czas.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Nadleśnictwo
Zielona Góra, przy współpracy Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku, pod patronatem Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Czerwieńsku, Klubu Zdecydowanych

Optymistów, Koła Łowieckiego „Jeleń” Czerwieńsk oraz
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Jacek Gębicki
Zdjęcia: Dominik Brzezicki
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PAŹDZIERNIK W PRZEDSZKOLU
Dzień Edukacji Narodowej
14 października to szczególny dzień
zarówno dla dzieci jak i wszystkich
pracowników naszej placówki. W miłej,
radosnej i świątecznej atmosferze miały
miejsce życzenia, kwiaty, uśmiech, chwile
zadumy i zastanowienia nad codzienną
pracą i tym jak ważna jest rola wszystkich uczestniczących w procesie edukacji
i wychowania dzieci. Najstarsze przedszkolaki w piosenkach, tańcu i scence
teatralnej w imieniu wszystkich dzieci
wyraziły wdzięczność i podziękowanie za
trud i zaangażowanie w każde działanie
mające na celu dobro dziecka.
W tajemniczej krainie muzyki
W ostatnich dniach października odbył się koncert inaugurujący cykliczne
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spotkania z artystami Lubuskiego Biura
Koncertowego. Od wielu już lat nasza
współpraca obfituje w bardzo ciekawe,
pełne profesjonalizmu i różnorodnych
doświadczeń kontakty z muzyką. To
ogromna porcja kultury w najlepszym
wydaniu. Szereg ciekawych, niespotykanych na co dzień instrumentów, artyści
z różnych zakątków nie tylko Polski, ale
i świata (m.in. Peru, Meksyk, Ukraina)
oraz niesamowicie miła i ciepła atmosfera tych spotkań pozwala dzieciom
poznawać bogaty świat muzyki poważnej, narodowej czy folkloru. Uśmiech,
radość, zdziwienie, fascynacja...to tylko
niektóre z towarzyszących dzieciom
uczuć podczas udziału w comiesięcznych koncertach. Tym razem muzyka
pozwoliła nam przenieść się w egzotyczny świat baśni o Aladynie i jego
ukochanej Jasminie. Charakterystyczna
muzyka i przepiękny taniec księżniczki
oraz jej barwne, bogate stroje stały się
niezwykle atrakcyjnym doświadczeniem
muzycznym dla każdego uczestnika tego
spotkania.
Kto tak śmieci?...
i skąd ich tyle wokół nas
To pytanie pojawia się bardzo często
na ustach przedszkolaków i to nie tylko

podczas akcji Sprzątania Świata, w której
to nasze dzieci kolejny już raz wzięły
bardzo aktywny udział. Odpowiedź na
to pytanie jest niestety niezmiennie ta
sama - to ludzie i na dodatek najczęściej
dorośli pozostawiają po sobie tyle przeróżnych śmieci, odpadów i robią wokół
niesamowity bałagan. I tym razem nasze
przedszkolaki wyposażone w rękawiczki
i worki wyruszyły na sprzątanie najbliższej przedszkolu okolicy. Śmieci nie
trzeba było szukać. Wszędzie było ich
mnóstwo i cała ich różnorodność. Dzieci
świetnie poradziły sobie z tym problemem. Ale czy tak czysto będzie długo?
Trzeba nam wierzyć, że dorośli pójdą po
rozum do głowy, po choć troszkę przyzwoitości i odpowiedzialności i zaczną
dbać o naszą piękną Ziemię, zaczynając
od najbliższego sobie otoczenia.
Polska - moja ojczyzna
Patriota...Polak...Ojczyzna - przepiękne słowa, które w swej treści zawierają tak wiele, ale jakże są trudne dla
małego dziecka. Zawierają one ogrom
miłości, dumy, poświęcenia i nadziei …
ale i zawierają tak wiele abstrakcyjnych
dla przedszkolaka pojęć. Budzenie więc
świadomości i przynależności narodowej
staje się dla nas nauczycieli ogromnym
wyzwaniem, zadaniem i obowiązkiem.
Już za kilka dni z okazji obchodów Święta Niepodległości dzieci z Przedszkola
w Czerwieńsku tradycyjnie złożą kwiaty
pod Pomnikiem Pamięci, wyrażając tym
samym szacunek żołnierzom poległym
podczas walk o wolność i niepodległość
Polski, a w Kościele Parafialnym w Czerwieńsku przedstawią swój repertuar
wokalny - polskie pieśni patriotyczne,
na który to serdecznie zapraszamy
wszystkich mieszkańców naszej gminy.
Rozwijajmy i kształtujmy u naszych
dzieci przywiązanie do kraju, do ojczyzny,
kultywujmy nasze polskie tradycje oraz
przepiękną historię i kulturę.

Nauczyciele wyróżnieni
Czerwieńskie Centrum Usług Wspólnych było miejscem uroczystego spotkania władz samorządowych gminy
z nauczycielami na co dzień pracującymi
w naszych placówkach oświatowych. 11
października, z okazji zbliżającego się
Dnia Edukacji Narodowej – Dnia Nauczyciela, Nagrody Burmistrza w 2019
roku otrzymali: Jacek Gębicki – dyrektor
Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku
oraz nauczyciele: Zofia Blandzi, Marcin
Gorzelany, Dariusz Grześkowiak, Ewa
Kościuk, Ewa Majkut, Żaneta Mucharzewska. Beata Kłos – Wygas – dyrektor
Szkoły Podstawowej w Nietkowie oraz
nauczyciel Katarzyna Lewandowska.
Wojciech Wekwert – dyrektor Szkoły
Podstawowej w Nietkowicach oraz na-

uczyciele: Anna Jankowska, Wiesława
Kucharczyk. Monika Stolińska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim oraz nauczyciele: Marta
Dragon, Elżbieta Błońska, Patrycja
Frączak, Beata Frąckiewicz. Przemysław Góralczyk – dyrektor Zespołu Szkół
w Czerwieńsku oraz nauczyciele: Beata
Bykowska, Agnieszka Januszewicz,
Krzysztof Kaczmar, Anna Sterczewska. Beata Zawada – dyrektor Przedszkola w Czerwieńsku oraz nauczyciele:
Dorota Krzyżaniak, Bożena Gutor
i Marta Nowak.
Podczas uroczystości czworo nauczycieli złożyło ślubowanie w związku
z otrzymaniem awansu zawodowego na
stopień nauczyciela mianowanego. Ślu-

bowanie, w którym mowa jest o dbaniu
o rozwój ucznia, wychowaniu w duchu
umiłowania Ojczyzny i poszanowania
Konstytucji, złożyli Marta Drozdowska
i Krzysztof Słoboda (Szkoła Podstawowa w Nietkowicach), Karolina Jędras
(Przedszkole w Czerwieńsku) oraz Beata
Frąckiewicz (Szkoła Podstawowa w Leśniowie Wielkim).
W spotkaniu uczestniczyli burmistrz
Piotr Iwanus, przewodniczący Rady
Miejskiej Krzysztof Smorąg oraz dyrektor Centrum Usług Wspólnych Danuta
Tomaszewska.
W podziękowaniu burmistrz Piotr
Iwanus podkreślił zaangażowanie nagrodzonych w tworzeniu jak najlepszej
jakości pracy szkoły oraz wielki wkład
w rozwój kontaktów z naszymi zagranicznymi partnerami.
D. Grześkowiak

Czy chcemy utonąć w śmieciach?
W ostatnim czasie na terenie naszej gminy obserwujemy incydenty związane
z wyrzucaniem odpadów, a w szczególności odpadów wielkogabarytowych (typu
wersalka, lodówka, części samochodowe). Odpady wyrzucane są do lasów, przydrożnych rowów i innych mniej uczęszczanych miejsc.
Mając na względzie estetyczny wy- niu resztek pożywienia. Miejmy również
gląd Naszej Gminy, czyste środowisko świadomość, że większość śmieci rozkłajak również zdrowie nas samych zwracam dać się będzie dziesiątki, a nawet setki lat.
się z prośbą o nie wyrzucanie odpadów Dziwi czasami ile ludzie potrafią zadać
do przydrożnych rowów, lasów i innych sobie trudu, by wyrzucić odpady do lasu
- zamiast np. do koszy w swoich domach.
miejsc.
Czas rozkładu śmiePrzypominam, że w ramach działającego systemu gospodarki odpadami ci jest bardzo długi…
każdy mieszkaniec może oddać firmie - karton po napoju - 10odbierającej odpady komunalne powstałe 30 lat
w gospodarstwie domowym, zgodnie - puszka po konserwie
z obowiązującym harmonogramem ich - 40-80 lat
odbioru.
- jednorazowa torba
Pamiętajmy o tym że każda pozo- foliowa - 100-120 lat
stawiona butelka, puszka czy nawet - puszka aluminiowa reklamówka oznacza śmierć. Ofiarami są 50-200 lat
pożyteczne owady, ptaki oraz inne dzikie - opona samochodowa
zwierzęta, które zjadają je w poszukiwa- - 300-500 lat

- butelka plastikowa - 500-1000 lat
- butelka szklana - kilka tys. lat
Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy,
nie niszczmy Naszego Wspólnego Dobra,
dbajmy wszyscy razem o ład i porządek
w naszej Gminie, zapewnijmy sobie
samym i przyszłym pokoleniom majątek
w postaci czystych lasów, rzek, potoków
i pięknej przyrody.
Tomasz Zbieski
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Z życia Zespołu Szkół
w Czerwieńsku
Październikowe i listopadowe tygodnie w Zespole Szkół w Czerwieńsku upłynęły
pod znakiem realizacji wielu przedsięwzięć oraz przygotowań do uroczystości
ślubowania uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana
Roweckiego „Grota”.
Pamięć o przodkach i szacunek do
miejsc ich upamiętniających jest jedną
z najważniejszych cech człowieczeństwa. W związku z tym nasi uczniowie
w przededniu święta Wszystkich Świętych postanowili wziąć udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej
„Szkoła pamięta”. Uporządkowaliśmy
i odwiedziliśmy groby osób zasłużonych
i cenionych w naszej lokalnej społeczności, zapaliliśmy znicze w miejscach
związanych z ważnymi wydarzeniami
naszej lokalnej historii, posprzątaliśmy
alejki oraz miejsca wokół bezimiennych
i opuszczonych grobów, jak też teren wokół naszego czerwieńskiego cmentarza.
W ten sposób aktywnie wsparliśmy także
działania lokalnych służb, odpowiedzialnych za utrzymanie porządku.
Najważniejsze jednak święto było
dopiero przed nami. Tradycją szkoły jest
coroczne, uroczyste ślubowanie uczniów
klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego. Po wielu tygodniach przygotowań,
w piątek 8 listopada 2019 roku, nadszedł
wreszcie oczekiwany dzień. Cała społeczność szkolna zebrała się przy Pomniku
Pamięci w Czerwieńsku na uroczystym
apelu. Rozpoczął się on od wprowadzenia sztandaru oraz przyjęcia przez
dyrektora szkoły meldunku o gotowości
do uroczystości. Następnie wszyscy odśpiewaliśmy Hymn Państwowy - Mazurek
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Dąbrowskiego, włączając się tym samym
jako szkoła do akcji „Szkoła do hymnu”,
której inicjatorem był Minister Edukacji
Narodowej. W ten sposób uczciliśmy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych
przodków.
Okolicznościowe przemówienie dyrektora Zespołu Szkół w Czerwieńsku
skupiło się wokół obchodów Narodowego
Święta Niepodległości i dnia 11 listopada
1918 roku, jako bardzo ważnego dla każdego Polaka. Wspomniano starania Józefa
Piłsudskiego i wielu innych polskich bohaterów, dzięki którym Polska odzyskała
niepodległość.
Uroczysty apel stał się okazją do
złożenia ślubowania przez uczniów klas
pierwszych naszego liceum. Po nim nastąpiło odczytanie Zarządzenia dyrektora
Zespołu Szkół w Czerwieńsku o nadaniu uczniom klas pierwszych stopnia
młodszego kadeta. Dyrektor szkoły oraz
przedstawiciele wojska, policji i straży
pożarnej wręczyli każdemu kadetowi
pagony.
Zwieńczeniem uroczystości szkolnej
było złożenie przez dyrektora szkoły
i delegację uczniowską biało-czerwonej wiązanki kwiatów pod Pomnikiem
Pamięci w Czerwieńsku. Następnie
przedszkolaki z Przedszkola w Czerwieńsku oraz uczniowie klas pierwszych
ze Szkoły Podstawowej im. Janusza

Korczaka w Czerwieńsku, w ramach
kampanii „Moja Ojczyzna”, udekorowali
nasz Pomnik Pamięci biało-czerwonymi

kwiatami, które zostały przygotowane
wspólnie z uczniami naszego czerwieńskiego Liceum. Kwiaty te stały się
jednocześnie częścią dekoracji w dniu
11 listopada 2019 roku w czasie gminnych obchodów Narodowego Święta
Niepodległości.
Do naszego wspólnego szkolnego
świętowania zaprosiliśmy znamienitych
gości. Obecnością swoją zaszczycili
Burmistrz Czerwieńska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku
oraz radni Rady Miejskiej, dyrektor
Centrum Usług Wspólnych, przedstawiciele dowódcy 4 Zielonogórskiego Pułku
Przeciwlotniczego w Czerwieńsku, Szefa
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

w Zielonej Górze, Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży
Pożarnej w Zielonej Górze, Wojskowego
Komendanta Uzupełnień w Zielonej
Górze, ponadto dyrektorzy szkół i przedszkola, rodzice, dziadkowie uczniów
oraz mieszkańcy Czerwieńska. Bardzo
ważna była dla nas obecność przedszkolaków z Przedszkola w Czerwieńsku
oraz uczniów Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku.
W ten sposób budujemy i jednocześnie
utrwalamy naszą lokalną, czerwieńską,
uczniowską tradycję.
Tego samego dnia uczniowie klasy
I b wraz z wychowawcą uczestniczyli

Z wizytą na Komendzie
Miejskiej Policji…
17 października 2019 roku uczniowie
klas policyjnych Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Roweckiego „Grota”
udali się do Komendy Miejskiej Policji w
Zielonej Górze, gdzie mogli zapoznać się
z problematyką uzależnienia od substancji
psychoaktywnych. Podinsp. Wioletta
Sokołowska-Domagała z Wydziału
Prewencji omówiła aspekty odpowiedzialności prawnej osób nieletnich oraz
zagadnienia z zakresu uzależnienia od
narkotyków ze szczególnym zwróceniem
uwagi na problem dopalaczy, w tym niebezpieczeństwa zdrowotne, psychiczne
i społeczne związane z zażywaniem
dopalaczy.
Natomiast Naczelnik Wydziału do
Walki z Przestępczością Narkotykową
podkom. Jacek Magierski-Kobryń
przedstawił interesujący wykład na
temat: Problematyka Przestępczości
Narkotykowej oraz Aspektów Prawnych

Narkomanii. Uczniowie mieli również
okazję uczestniczyć w prezentacji sprzętu służbowego wykorzystywanego przez

(i współorganizowali) w powitaniu nowego wozu strażackiego dla naszej czerwieńskiej jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Czerwieńsku. Uroczystość
była niezwykle widowiskowa i z pewnością zapadnie na długie dni w pamięci
uczestników.
Przy tej okazji chciałbym podziękować wszystkich nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół w Czerwieńsku oraz
uczniom Liceum Ogólnokształcącego
im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
i Technikum w Czerwieńsku za wszelkie
działania podejmowane na rzecz szkoły
i środowiska lokalnego.
Przemysław Góralczyk

funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Prewencji KWP w Gorzowie
Wlkp. oraz spotkać się z policjantami
z Wydziału Ruchu Drogowego i zapoznać się z ich codzienną służbą. Była
to doskonała lekcja dla uczniów, którzy
swoją przyszłość wiążą ze służbami
mundurowymi.
Piotr Puchała
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P R Z E T A R G
Burmistrz Czerwieńska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w m. Nietków ul. Kościuszki
50 o powierzchni 196,80 m2.
Cena wywoławcza za 1m2 powierzchni wynosi 4,00zł + VAT.
Przetarg odbędzie się 29 listopada 2019 roku o godz.
1000 w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek
25 pok. 102.
Wadium w wysokości 500 zł należy wpłacić do dnia przetargu w kasie tut. Urzędu do godz. 900. Wadium zwraca się

natychmiast po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę,
która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny najmu,
a w przypadku uchylania się przez tę osobę od zawarcia umowy,
wadium przepada na rzecz wynajmującego.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.
Informacje można uzyskać w Referacie GKiM Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku, tel. 68 327 85 65.
opr. Marianna Ostrowska

Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej
do zbycia w drodze bezprzetargowej.
Oznaczenie nieruchomości
KW
1
Księga wieczysta: dla gruntu
ZG1E/00052947/5
dla lokalu ZG1E/00068379/7
dla gruntu zajętego na budynek
gospodarczy
ZG1E/00052948/2
dla gruntu zajętego na nieczynne szambo ZG1E/00061643/0

Powierzchnia
Nr działki w ha
2
3
834/9 0,0645 ha

Położenie
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej
nieruchomości zagospodarowania
4
Obręb miejscowości Wysokie
– Dobrzęcin

834/10 0,0646 ha
834/13 0,0595 ha

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj.
od dnia 30 października 2019 r. do dnia 20
listopada 2019 r.
Termin do złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
nabycia na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3

Cena
nieruchomości

5
6
Zbycie w drodze bezprzetargowej dla najemcy
Cena lokal mieszkalny Dobrzęcin 7/4 o powierzchni
40.200,00 zł
użytkowej 54,7 m2 wraz z udziałem 20/100 części
w nieruchomości wspólnej, z lokalem związane
jest korzystanie przez najemcę z działki na której
znajduje się budynek gospodarczy w udziale 1/6
części; oraz udział 1/12 części w działce na której
zlokalizowane jest nieczynne szambo.

ustawy o gospodarce nieruchomościami
- 3 tygodnie od dnia wywieszenia wykazu
tj. od dnia 30 października 2019 r. do dnia
20 listopada 2019 r. Wykaz ten zostanie
wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miasta w Czerwieńsku

ul. Rynek 25, a ponadto wykaz zostanie
opublikowany w gazetce „U NAS” i na
stronie internetowej Urzędu i w BIP.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.120.2019 Burmistrza Czerwieńska z dnia 29 października 2019 roku

Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
oddania w użyczenie.
Oznaczenie nieruchomości
KW
Nr działki
1
2
Księga wieczysta: część działki
ZG1E/00096625/2 32/4
ZG1E/00030201/4 część działki
32/2

Powierzchnia Położenie
Opis nieruchomości
w ha
nieruchomości
3
0,0600
0,0500

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres
21 dni tj. od 04 listopada 2019 roku do 25
listopada 2019 roku na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czer-

4
Obręb
Sycowice
Obręb
Sycowice

5
Działka nr 32/4 zabudowana budynkiem wolnostojącym parterowym
o powierzchni użytkowej 212,70
m2, który składa się z dwóch sal
wielofunkcyjnych, części sanitarnej,
pomieszczenia magazynowego,
gospodarczego oraz kotłowni.

wieńsk ul. Rynek 25, a także zamieszcza
się na stronie internetowej Urzędu, na
tablicy ogłoszeń w miejscowości Sycowice
i w gazetce „U NAS”.

Uwaga Rolnicy!
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
informuje, że zgodnie z ustawą z dnia
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fun-
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Cel użyczenia

duszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunalnych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 473 z późn. zm.). rolnicy
są zobowiązani do:

6
Świetlica Wiejska
z przeznaczeniem
na cele publiczne związane z
prowadzeniem
działalności
kulturalnej.

Cel trwania
Umowy użyczenia
7
Umowa zostaje
zawarta na czas
nieokreślony

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku pokój 109, tel. 68 327 81 79.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

1. Zawarcia z dowolnie wybranym
zakładem ubezpieczeń umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego tzw. OC rolnika,
2. Zawarcia umowy ubezpieczenia
budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych
zdarzeń losowych.

Kamil na podium
Październik okazał się bardzo szczęśliwy dla Kamila Fabisiaka – naszego reprezentanta w strzelectwie sportowym.
Dwukrotnie bowiem stan al na najwyższym stopniu podium
w dwóch prestiżowych zawodach strzeleckich.
Najpierw 19.10.2019 w Zielonej Górze zajął 1 miejsce
w kategorii młodzików w „Pucharze Prezesa Lubuskiego
Związku Strzelectwa Sportowego”, a już tydzień później
- 27.10.2019 – zwyciężył w strzelaniach pneumatycznych
młodzików na międzynarodowych zawodach strzeleckich
w Łebie „AMICUS CUP”.
Gratulujemy świetnych wyników i życzymy, aby dalej rozwijał swój talent i osiągał kolejne równie spektakularne sukcesy.

Wieści z Lubuszanki
Impreza biegowa – VII Bieg Przełajowy Służb Mundurowych i Sympatyków–
„Memoriał Tomasza Mielko” (sygnowany
przez NSZZFiPW) została rozegrana 12
października. Na dystansie 10 km wygrała
Anna Bajerowicz przed Joanną Wincenty
i Ewą Jodłowską. Wśród panów – Ryszard
Tomaszewski przed Michałem Ratajczakiem i Sebastianem Książkiem. A na
dystansie 5 km najlepszymi okazali się Paulina Kaczmarek i Damian Makowiecki.
Na starcie stanęło około 150 biegaczy.
Pod koniec października (25-27) odbyła
się druga część szkolenia instruktorskiego
unihokeja, dofinansowanego z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich. Organizatorem
szkolenia był Lokomotiv Czerwieńsk.
A co będzie się działo w najbliższym
czasie? Czerwieński Piast będzie organi-

zatorem halowych turniejów piłki nożnej.
Mają się odbyć 16 i 23 listopada. Na 7
grudnia zaplanowany jest Mikołajkowy
Turniej Tańca organizowany przez Krainę Tańca oraz Stowarzyszenie Taneczne
HIT. 8 grudnia tenisiści rozegrają turniej
halowy. A 14 grudnia – turniej piłkarski
dla dzieci Falubaz Lubuszanka Cup oraz
mecz unihokeja. Będzie się działo!
I informacja specjalna. Na początku
grudnia (2 – 4) ma odbyć się w naszej
hali zgrupowanie kadry narodowej unihokeistek. Kobiety – seniorki – poczynią
tu ostatnie przygotowania, bo z Czerwieńska pojadą wprost do Szwajcarii na
Mistrzostwa Świata! To już trzecie u nas
zgrupowanie na tak wysokim szczeblu.
A co słychać u miłośników biegania?
W VIII Novita Półmaratonie Zielono-

Obowiązek zawarcia umów ubezpieczeń powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Umowy
ubezpieczenia OC rolnika oraz budynków
rolniczych są zawierane na okres 12
miesięcy i ulegają automatycznemu przedłużaniu na rok kolejny, jeżeli najpóźniej
na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia nie zostało złożone pisemne
wypowiedzenie i składka została opłacona
w całości. W przypadku braku zawarcia
umowy obowiązkowego ubezpieczenia
nakładana jest na rolnika kara.
Mając na uwadze ustawę z dnia 7 lipca
2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 477) ze środków budżetu państwa
są udzielane dopłaty do składek z tytułu
zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia zdarzeń losowych.
Rolnik który uzyskał płatności bezpośrednie w rozumieniu przepisów

o płatności w ramach systemu wsparcia
bezpośredniego, jest zobowiązany do
zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Umowa ta musi obejmować co
najmniej 50% powierzchni upraw rolnych
tj. upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych,
drzew i krzewów owocowych, truskawek,
ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych od ryzyka wystąpienia
szkód spowodowanych przez powódź,
suszę, grad, ujemne skutki przezimowania
lub przymrozki wiosenne. Rolnik, który
nie spełni obowiązku zawarcia umowy
ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni
upraw, obowiązany jest do wniesienia
opłaty za niespełnienie tego obowiązku.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zawarł umowę z pięcioma zakładami
ubezpieczeń umowy w sprawie stosowania w 2019 r. dopłat ze środków budżetu

górskim (5 X) wystartowali: Agnieszka
Woch, Paweł Forgel, Łukasz Król,
Marcin Wolny, Grzegorz Fabisiak,
Mirosław Tworek, Daniel Olszewski,
Marcin Wojtaszek, Bolesław Brzeziński, Sebastian Plonkowski, Piotr
Pardej, Grzegorz Zdyb. A w II Sinersio
Ćwierćmaratonie Zielonogórskim (też
5 X) pobiegła Anna Dudzińska, Piotr
Lebioda, Angelina Szkudlarek.
W XXIX Biegu Dziadoszan – Szprotawskiej 10-ce (12 X) pobiegł Michał Kowalski. Z kolei w Łężyckich Wertepach
(19 X, 12 km) wystartowała Agnieszka
Woch.
I znowu informacja specjalna. 3 listopada w słynnym maratonie w Nowym
Jorku pobiegli Grażyna, Jacek i Andrzej
Dudkowiakowie. Ukończyli go wśród
53,5 tys. zawodników, którzy dotarli do
mety. Serdecznie gratulujemy!
D. Grześkowiak
państwa do składek ubezpieczenia upraw
rolnych lub zwierząt gospodarskich, tj. z:
1. Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń
S.A. z siedzibą w Warszawie,
2. Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
3. Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,
4. Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
5. InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń
SA Vienna Insurance Group z siedzibą
w Warszawie.
Warto zwrócić uwagę, że każdy zakład
ubezpieczeń oprócz ubezpieczeń obowiązkowych ma w swojej ofercie atrakcyjne opcje dobrowolnego ubezpieczenia.
Mając na uwadze powyższe każdy rolnik
znając potrzeby swojego gospodarstwa
powinien zabezpieczyć je przed negatywnymi skutkami zdarzeń losowych.
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