Karnawał elfów

i księżniczek

czytaj str. 10

w styczniu
01.01. – mieszkańcy Gminy Czerwieńsk przywitali Nowy
Rok 2020.
02.01. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Andrzejem
Szymczakiem Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
Tematem spotkania było uzyskanie przez Gminę pozwolenia na
użytkowanie nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim.
02.01. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się posiedzenie Zarządu
Gminnej Spółki Wodnej. Posiedzeniu przewodniczył Burmistrz
Piotr Iwanus.
03.01. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z komendantem
Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Podczas spotkania
omówiono możliwości współfinansowania zakupu wozu strażackiego
dla jednostek, które znajdują się w Krajowym Systemie Ratownictwa
Gaśniczego.
07.01. – odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Czerwieńsk
był tematem spotkania, jakie Burmistrz Piotr Iwanus odbył z przedstawicielami firmy PreZero.
08.01. – w Czerwieńsku odbyło się posiedzenie Zarządu Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego.
09-10.01. – delegacja z Gminy Czerwieńsk udała się do partnerskiej miejscowości Klietz (Niemcy) na powitanie Nowego Roku.
W składzie delegacji znaleźli się: Danuta Tomaszewska, Beata
Kłos-Wygas oraz Tomasz Zbieski. Podczas wizyty omówiono
szczegóły współpracy w 2020 r. oraz plany związane z wymianą
młodzieży.
11.01. – w hali sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku odbył się
V Noworoczny Turniej w Karate Tradycyjnym KARATE – DO
CUP o Puchar Burmistrza Czerwieńska. Wzięło w nim udział 11
klubów z całej Polski. W kategorii generalnej zwyciężyli gospodarze
turnieju Akademia Budo i Rozwoju Osobowości – Zielona Góra-Czerwieńsk.
12.01. – odbył się 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Na terenie naszej gminy zagrały dwa sztaby Orkiestry:
w Czerwieńsku i w Nietkowie. W obu sztabach padły kolejne rekordy
zebranych pieniędzy. W Nietkowie było to 6 980,03 zł, w Czerwieńsku 93 572,75 zł i 192,84 EURO.
14.01. – w Gorzowie Wielkopolskim Burmistrz Piotr Iwanus
uczestniczył w spotkaniu noworocznym, które zorganizował Wojewoda Lubuski.
15.01. – swoje 100 urodziny obchodził mieszkaniec Czerwieńska
– Jan Sokół. Z tej okazji, Burmistrz Piotr Iwanus oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Smorąg złożyli dostojnemu Jubilatowi gratulacje i serdeczne życzenia długich lat w zdrowiu i radości.
15.01. – w Nowej Soli odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia „Odra dla Turystów”. W zebraniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
17.01. – w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Leśniowie Wielkim uroczyście oddano do użytku nową salę
gimnastyczną z zapleczem sanitarno-szatniowym.
20.01. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.: opracowanie sprawozdania z działalności komisji za 2019 r.; informacja
Burmistrza nt. realizacji ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami
w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czerwieńsk (w tym
zapewnienie profilaktyki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej);
sprawy bieżące.
21.01. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus spotkał
się z sołtysami. Spotkanie było poświęcone zwalczaniu wirusów ASF
i ptasiej grypy. Omówiono również założenia funduszu sołeckiego
i współpracy zagranicznej, jaką będą prowadziły poszczególne
sołectwa w 2020 roku.
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23.01. – nad zalewem w Czerwieńsku zorganizowano ćwiczenia
w ratownictwie wodnym. Wzięli w nich udział strażacy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Zielonej Górze, druhowie z OSP w Czerwieńsku i Przylepie oraz strażacy z Jednostki Wojskowej w Czerwieńsku. Tematem przewodnim szkolenia było ratownictwo wodne realizowane na poziomie podstawowym, poznanie sprzętu stosowanego
w tego typu ratownictwa, podstawowe techniki ratownicze, a także
możliwości zastosowania tzw. sprzętu przygodnego. Uczestniczący
w szkoleniu strażacy mieli także możliwość przypomnienia sobie zasad
udzielania pierwszej pomocy osobom w stanie hipotermii, wydobytym
z wody oraz techniki dotarcia do poszkodowanych znajdujących się
w akwenie. Ćwiczenia zorganizowano w przededniu rozpoczynających
się w szkołach ferii zimowych w związku z potencjalnym zagrożeniem związanym z możliwością przebywania dzieci i młodzieży nad
zbiornikami lub ciekami wodnymi.
23.01. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji było
min.: budowa i modernizacja nawierzchni dróg gminnych, chodników i parkingów – plan na rok 2020; informacja na temat budowy
sali gimnastycznej w Leśniowie Wielkim oraz świetlicy wiejskiej
w Sycowicach; sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2019;
sprawy bieżące.
24.01. – w Sycowicach oddano do użytku nowoczesną świetlicę
wiejską.
24.01. – obchodziliśmy 330 rocznicę nadania Czerwieńskowi
praw miejskich.
25.01. – Skansen Fortyfikacyjny Czerwieńsk był organizatorem
festynu pn. 75 Rocznica Przełamania Linii Odry.
27.01. – Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku rozpoczął kontrole nieruchomości pod względem prawidłowo prowadzonej
segregacji odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia
braku prowadzenia segregacji lub prowadzenia jej w sposób nieprawidłowy będzie wszczynane postępowanie administracyjne,
a na właściciela nieruchomości zostanie nałożona stosowna kara.
W pierwszej kolejności kontrole będą przeprowadzane na terenie
nieruchomości należących do wspólnot mieszkaniowych, w dalszej
wszystkich mieszkańców Gminy.
27.01. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad komisji było min.: sprawozdanie z pracy komisji za
2019 r.; rozpatrzenie projektów uchwał przedłożonych Radzie;
sprawy bieżące.
29.01. – obradowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było min.:
rozpatrzenie skargi na opieszałość Gminy Czerwieńsk w przywróceniu do ogólnego użytku drogi gminnej we wsi Wysokie; sprawy
organizacyjne.
31.01. – na Placu Bohaterów w Zielonej Górze miała miejsce uroczystość przekazania obowiązków dowódcy 4. Zielonogórskiego
Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku. Jego dotychczasowy
dowódca, płk dr Mirosław Szwed, przekazał Sztandar Pułku,
a tym samym obowiązki dowódcy swemu zastępcy ppłk. Tomaszowi Isio. Żołnierze oraz pracownicy Resortu Obrony Narodowej
4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego otrzymali od byłego
już Dowódcy pamiątkowe ryngrafy oraz podziękowania. W dowód
uznania za służbę płk dr Mirosław Szwed otrzymał od swoich
żołnierzy i pracowników złoty Sygnet oraz replikę Sztandaru 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego. Pełnił obowiązki dowódcy
naszego pułku od 2013 r.
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Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Dzień dobry Panie
burmistrzu, dopiero składaliśmy sobie noworoczne życzenia a tu już luty. Dzieciaki
wróciły do szkoły po zimowych feriach.
Wprawdzie nie były one takie zimowe
i śnieżne jakby się chciało, ale przecież
dzięki wiadomościom na Facebooku widać
było, że w MGOK-u działo się wiele ciekawych imprez. Nie były to więc nudne ferie.
Piotr Iwanus: Dzięki kreatywności
pracowników naszych domów kultury były
to dwa tygodnie interesujących zajęć. Dzieciaki chętnie uczestniczyły w różnorodnych
zajęciach i chociaż na zimowe kuligi liczyć
nie mogły, to jednak nie znaczy, że się nie
ruszały. We wszystkich wiejskich świetlicach
MGOK organizował zajęcia dla młodszej
młodzieży. W czerwieńskiej Lubuszance
poza zajęciami sportowymi dla uczestników
tych „Twórczych ferii” odbył się m.in. również tradycyjny halowy turniej piłki nożnej
dla naszych zespołów gminnych. W tym roku
była to jubileuszowa 25. edycja Turnieju
o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej.
W tym roku puchar przypadł w udziale drużynie seniorów Odry Nietków.
A.S.: Skoro już jesteśmy przy sportowcach to nie sposób nie wspomnieć
o uroczystym oddaniu do użytku kolejnej
hali sportowej w naszej gminie, przy szkole
podstawowej w Leśniowie Wielkim. Pod
tym względem to chyba bijemy rekordy.
Czy to już ostatnia inwestycja sportowa
w naszej gminie?
P.I.: Mam nadzieję, a nawet pewność,
że nie ostatnia, ale rzeczywiście oddanie
do użytku tego obiektu zamyka pewien etap
inwestycji sportowych z przeznaczeniem
głównie dla uczniów szkół podstawowych.
Dziś możemy już z dumą powiedzieć, że
wszystkie gminne szkoły posiadają obiekty
sportowe z prawdziwego zdarzenia, pozwalające w pełnym zakresie realizować

podstawy programowe z tego tak ważnego
dla rozwoju każdego młodego człowieka
przedmiotu, niezależnie od kaprysów pogody. Ta inwestycja cieszy mnie tym bardziej,
że powstała dzięki determinacji samorządu.
Mieliśmy gotowe plany budowy i niezbędne pozwolenia. Brakowało tylko środków,
ponieważ kiedy w marcu 2018 roku Rada
podejmowała decyzję o przystąpieniu do
budowy hali w Leśniowie Wielkim, mimo
złożonych wniosków, wciąż nie mieliśmy
gwarancji wsparcia finansowego.
Postanowiliśmy więc wyemitować obligacje gminne na sfinansowanie przedsięwzięcia.
W czerwcu 2018 r wyłoniliśmy w przetargu
wykonawcę i już we wrześniu 2018 rozpoczęły się prace. W styczniu 2019 roku złożyliśmy
wniosek do p. Premiera o wsparcie ze środków
z rezerwy budżetowej przeznaczonej na poprawę bazy oświatowej, a także po raz trzeci
o wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki
w wysokości 33% wartości inwestycji. Szczęśliwie nasze starania zakończyły się sukcesem
i zarówno Wojewoda Lubuski, jak i Minister
Sportu i Turystyki przekazali Gminie znaczące
wsparcie dla wartej ponad 4,8 mln zł hali
sportowej. Na koniec zeszłego roku obiekt
został odebrany przez kompetentne instytucje
i 17 stycznia mogliśmy już oficjalnie salę
sportową w Leśniowie przekazać do użytku.
Nie ukrywam, że sprawiło mi to niezwykłą
satysfakcję.
A.S.: Myślę, że równie dobrą wiadomością jest informacja o uzyskaniu przez gminę,
kolejnej dotacji na rozbudowę żłobka, ale
o tym szerzej piszemy na stronie 7. Pana
chciałbym zapytać o sprawę, którą zgłaszają
także nam mieszkańcy nowego osiedla przy
drodze z Płot do Sudołu. Jedna z Czytelniczek
przesłała nam nawet fotki tej koszmarnej
nawierzchni. Dojazd do posesji, zwłaszcza po
deszczach jest prawdziwą udręką. Wie Pan
o tym problemie?
P.I.: Oczywiście, że wiem.
To jest ta droga w dużej części prowadząca przez tereny
leśne i rzeczywiście wygląda ona fatalnie. Problem
jednakże polega na tym, że
jako samorząd jesteśmy w tej
sprawie bezradni, ponieważ
jest to droga powiatowa i to
powiat ma kompetencje do
podejmowania wszelkich decyzji w tej sprawie, zwłaszcza
finansowych.
Oczywiście przekazujemy te informacje do Staro-

stwa, ale niestety wywieranie presji i prośby
o zajęcie się sprawą przez zarządcę drogi
to wszystko, co możemy jako gmina w tej
sprawie zrobić. Na końcu decyzje i tak
zależą od władz powiatowych.
A.S.: Z tymi kompetencjami samorządów to jakiś kociokwik. Mam takie
wrażenie, że coraz bardziej wszystko się
centralizuje. Kompetencje samorządów
są ograniczane, a ich przedstawicielom
pozostaje tylko świecić oczyma ze wstydu
przed mieszkańcami, że sorry ale to nie
nasza droga, nie nasz problem.
P.I.: Problem jak najbardziej nasz, bo to
nas rozliczają mieszkańcy, ale rzeczywiście
robi się coraz ciaśniej. Najlepszym, a może
powinienem powiedzieć najgorszym,
przykładem takiego pozbawiania nas decyzyjności w ważnych dla mieszkańców
sprawach jest zagospodarowanie naszego
czerwieńskiego akwenu. Musimy już 20
lutego przekazać wszelką dokumentację
dotyczącą zalewu Wodom Polskim i tereny
wokół zbiornika przechodzą pod zarząd tej
centralnej rządowej spółki. Skutek jest taki,
że nie możemy jako gmina wydać ani złotówki z budżetu na zagospodarowanie tych
terenów, na troskę czystość i jakiekolwiek
inwestycje np. we wiaty, czy miejsca zabaw
dla dzieci. Sytuacja jest tak absurdalna, że
nawet ten uroczy zielony mostek łączący
oba brzegi jest zagrożony. Okazuje się
bowiem, że jako gmina będziemy musieli
płacić czynsz dzierżawny za teren, na którym stoją jego przypory, albo dostaniemy
nakaz jego rozbiórki.
W najczarniejszych snach nie wyobrażałem sobie, namawiając sponsorów do
sfinansowania jego budowy, że tego doczekam. Mam nadzieję jeszcze walczyć o nasz
zalew, ale wydaje mi się, że w tej sprawie
klamka zapadła. Pozostanie nam jedynie
skutecznie i konsekwentnie egzekwować
od Wód Polskich obowiązki właścicielskie
– zwłaszcza troskę o czystość i zagospodarowanie tego terenu.
A.S.: Na pewno do tej sprawy jeszcze
wrócimy, bardzo dziękuję za rozmowę.
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Podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbywał się
w Czerwieńsku, padł kolejny rekord. Zebrano kwotę 93 572,72 zł; 192,84 EUR; 535
CZK i wiele monet innych walut. To o ponad 27 tys. zł więcej niż przed rokiem.
Jest to kwota wręcz niewyobrażalna, zważywszy na to, że w Czerwieńsku mieszka
nieco ponad 4 tys. mieszkańców.

Przygotowanie każdego Finału, to
ciężka, wielomiesięczna praca wielu osób,
których cechuje ogromna wrażliwość,
bezinteresowność i radość z możliwości
zrobienia czegoś dla drugiego człowieka.
Takich ludzi nie brakuje w Czerwieńsku,
a wręcz z każdym, kolejnym rokiem przybywa. Mam wrażenie, że Orkiestra w jakiś
magiczny sposób „otworzyła” tu ludzkie
serca i stąd ta niezwykła szczodrość, która
przyprawia nas o zawrót głowy.
Za tą ofiarność, zaangażowanie, obecność i aktywny udział w 28 Finale WOŚP
chciałbym złożyć wszystkim serdeczne
podziękowania.
Dziękuję moim wolontariuszom. To
wspaniałe dzieciaki ze Szkoły Podstawowej
i młodzież z Zespołu Szkół w Czerwieńsku.
Zebrali do puszek ponad 71 tys. złotych.
Dziękuję również 4x4 DREAM Team
za zorganizowanie pięknej imprezy na
swoim bunkrze. Były tam zawody, ciepłe
jedzenie, licytacje. O ich imprezie było jak
zawsze głośno, a przywieźli do naszego
sztabu aż 15 072,18 zł.
Nie udałoby się pobić ubiegłorocznego rekordu, gdyby nie nasi sponsorzy
i darczyńcy – chciałbym im z całego serca
podziękować. Zacznę od firmy INEX, która
ufundowała dla całego sztabu koszulki
i bez, której nie udałoby się zorganizować
wielu stanowisk. Bezcenną pomoc otrzymaliśmy również od: ZKZ Falubaz, Stelmet
Enea BC, Mateusz Bruno, Patryk Dudek,
Lechia Zielona Góra, Sebastian Niedźwiedź, Pizzeria Fenix, RC Lubuskie, Lech
Poznań, Mariusz Czerkawski, Unima,
Eltore Garage, Wiktoria Bryczkowska,
Seven-Perceptus TEAM, Seven Sp. z o.o.,
21 Splotów Paulina Drożdżyńska, Dragon
Starachowice, Mercedes Benz Grupa
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Wróbel, Polset meble, Świat Shishy - feeby.Pl, Caro, Monika Magda, Grzegorz
Czarnecki, Mirosław Piekarzewicz, Sklep
budowlany „Grześ” w Czerwieńsku, Tor
Krzywa, ks. Marek Kidoń, English with
Ania, Fast, Antoni Kreczman, Agnieszka
Komar, Barbara Żmuda, Szkoła muzyczna Yamaha w Zielonej Górze, Paradox,
Mateusz Grzona, Beata Olkiewicz, 4x4
DreamTeam, Salon Bielizny OLIVIA
na ul. Sikorskiego 15 w Zielonej Górze,
Katarzyna Marciniak, Gama 2000, Hurtownia pościeli Świt, Pentel, Adman Sp.
z o.o., Centrum Kwiatowe z ul. Krakusa,
Blech, Saba, Sulma, Elżbieta Kowalewska, Dariusz, ZUH, Best, Irek, Karibu,
Brychcy Jaja, MVP Sp. z o.o., Dekor-pol,
Grono, Galeria Meblowa, Gaza, Dariusz
Gorbacz, Arcobaleno, Marba, Doktor
Leks, RELAX Adam Górny, Iveco, Ford-Germaz, Inspiracja, Fast, Diki.
W tym roku, nasza scena powstała dzięki firmie Martin, Soundbit, DuraSound
i wsparciu z budżetu mieszkańców. Oczywiście dźwięk zapewnił, jak co roku niezawodny Lubomir Rotko. Scena rozświetliła się,
dzięki firmie PHU Technika Estradowa
Martin z Zielonej Góry – chłopaki dali
czadu. Naszym telewizorem z aktualizującą
się kwotą zajął się Mateusz Paderewski.
Firma Aikon, przygotowała dla nas kolejny
baner, dużą porcje naklejek, które mogliście zobaczyć na ciężarówce Inexu lub na
podłodze w holu, a także na samej scenie.
Artyści, bez których by się nic nie
udało. Dziękuję wszystkim, za stworzenie
tej wspaniałej atmosfery. Przedszkolakom
z Czerwieńska, Flejwa Studio Tańca, Nastkom działającym przy MGOK w Czerwieńsku. Roksanie Balcerek, która oczarowała
nas swoim wokalem. Stałymi elementami

naszego finału WOŚP w Czerwieńsku są
zespoły prowadzone przez Piotra Paderewskiego, czyli zespół, 3 po 3, który naprawdę
mimo młodego wieku, dał piękny popis
swoich umiejętności. Wystąpiły również
Cantilena i Sześciopak.
Podczas 28 Finału na naszej scenie
zagościły aż 4 kapele grające muzykę
rockową. Zespół Atawizm, który powstał
stosunkowo niedawno. Poznali się w Szkole
Twórczego Myślenia i jak widać wyszło
im to na dobre. Wokalistkę Zosię Ścigaj
już gościliśmy w zeszłym roku z kapelą
„Zjawiska niewyjaśnione”. Oczywiście nie
mogło z nami zabraknąć Wojciecha Grabowskiego ze Szkoły Muzycznej YAMAHA w Zielonej Górze. Przyjechał do nas
z zespołami Bline i Paradox. Gwiazdą
wieczoru był zespół PROMIL.
W tym roku zagościła u nas szkoła ABIRO – Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości, która zaprezentowała nam pokaz
karate i IAIDO – czyli japońską szermierkę.
Licytacje poprowadził z nami Rademenez – wirtuoz mikrofonu. To dzięki
niemu licytacje nabrały tempa i były bardzo
emocjonujące.
Na scenie gościliśmy Piotra Protasiewicza, znanego, jako Pepe, który oddał na
licytację swoją Toyotę CHR – do dyspozycji
na cały weekend.
Nie mogło zabraknąć Tomasza Walczaka, kierownika drużyny Falubazu. Była
z nami Motomyszka, motocykl żużlowy,
a to wszystko dzięki Edycie Ożóg.
W tegorocznym finale byli z nami także
strażacy z OSP w Czerwieńsku. Przedstawili
nam plan działania – najpierw uczymy ludzi
gasić pożar w komorze silnika, a potem
pożar „wymknie” się spod kontroli i do
akcji wkroczą wozy bojowe. Zaczniemy
gasić, potniemy busa i udzielimy pierwszej
pomocy osobie poszkodowanej. Co ja mogę
powiedzieć, pokaz zrobił na wszystkich
ogromne wrażenie.
Na zewnątrz można było podziwiać auta
sportowe z JDM Zielona Góra i można
było przejechać się ciągnikiem siodłowym
firmy INEX. Jak w ubiegłym roku, czekali
na was Panowie z rclubuskie z modelami
zdalnie sterowanymi. Ich stoisko cieszyło
się ogromnym zainteresowaniem, nie tylko
najmłodszych.

Oczywiście w budynku Zespołu Szkół
podczas finału nie mogło zabraknąć akcji
„Kup swoje serduszko”, która wyprzedała
się już przed godziną 17.00! Całe stanowisko przygotowały i obsługiwały Aurelia
Leszczyk i Alicja Kliś.
Można było zjeść ciasta przyniesione
przez rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku i Zespołu Szkół
w Czerwieńsku - kilka ciast dostaliśmy nawet od Domu Dziennego Pobytu Senior+
w Czerwieńsku. Dodatkowo dostępne były
pączki z piekarni Grono dla gości i wolontariuszy. Można było zawitać na stołówkę
i zjeść ciepły posiłek przygotowany przez
panią Krystynę Bazylewicz i uczniów
z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia
Zawodowego w Zielonej Górze. Jedzenie
udało się ugotować dzięki firmie INEX: żurek, bigos, hot-dogi. Pizzeria Fenix w tym
roku użyczyła nam 2 frytury i podarowała
naprawdę dużo frytek i pierogów.
Sala Seven/Falubaz, była ciągle oblegana, a od 16: 30 to się kolejki ustawiały,
aby zrobić sobie zdjęcie z Piotrem Protasiewiczem, Tomaszem Walczakiem i Motomyszą. Na miejscu można było odebrać
wydrukowane zdjęcie i „zgarnąć” autograf.
Dodatkową atrakcją w tej Sali były gogle
VR i symulator jazdy firmy Seven Komputery, które przygotował Paweł Bazylewicz.
Tak, jak co roku można było odwiedzić
salę z grami planszowymi. Przygotowała je
dla nas Zdzisława Orkwiszewska.
Natalia Jaśkiewicz i Irena Kamińska
przygotowały konkurs plastyczny i warsztaty z wykorzystania masy solnej.
Była sala przygotowana przez Agatę
Ryszewską i uczniów ZSiPKZ, w której
można było zrobić dojechaną, kolorową
fryzurę, a także zabieg parafinowy na dłonie.
Anna Dubowska malowała na twarzach
prawdziwe arcydzieła.
Kolejną salę opanowała pierwsza pomoc
z ratownikami firmy SELA. Dzięki Katarzynie Świtalskiej, uczyli oni jak właściwie
udzielić pomocy poszkodowanym, jak użyć
defibrylatora AED w sposób prawidłowy
i bezpieczny.
W ostatniej Sali można było wejść do komnaty tajemnic, rozwiązać kilka zdań poprzez
zabawę przygotowana przez Annę Lipecką
i uczniów Zespołu Szkół w Czerwieńsku.

Szczególne słowa podziękowania
kieruję do Jacka Gębickiego i Lubomira
Rotko, którzy są z Wielka Orkiestrą
Świątecznej Pomocy od jej 2 Finału! To
właśnie od nich usłyszałem po 21 Finale
takie słowa: „Dominik, Ty to zarejestruj,
załóż, a my resztę zrobimy!”. I tak zorganizowałem 22 finał WOŚP w Czerwieńsku
i gram po dziś dzień.
Bardzo dziękuję Hannie Borowczyk
i Dorocie Budyń, które liczą zebrane
pieniądze i opiekują się wolontariuszami.
Dziękuję Agnieszce Kędzi i Annie Lipeckiej, które bardzo mocno zaangażowały się
w zebranie wolontariuszy z Zespołu Szkół,
przygotowanie nam lokalu i wielu innych
rzeczy. Osoby, bez których nie udałoby
się policzyć tych wszystkich pieniędzy to:
Wiesława Śliwińska, Zofia Blandzi, Małgorzata Piątkowska, Beata Perczyńska,
Julia Kroczyńska i Kacper Łęc.
Kazimierz Ruszel, człowiek o złotym
sercu, odwiedza sponsorów, darczyńców
załatwia dla nas rzeczy, o których nam się
nie śniło. Dzięki niemu, powstała akcja
„Kup Swoje Serduszko”, a nasze licytacje
są jeszcze bardziej atrakcyjne i różnorodne.
Edyta Ożóg nasza „wtyka” w Falubazie, która potrafi „wszystko” załatwić.
Dzięki niej nasze aukcje zbierają tak duże
kwoty i Falubaz gra z Nami w Czerwieńsku.
Paweł Bazylewicz człowiek orkiestra.
Potrafi wszystko załatwić i dopilnować. Jest
to odpowiedni człowiek na odpowiednim
miejscu. Zawsze organizuje dla nas salę Seven/
Falubaz i dba o jej funkcjonowanie. Pamięta
także o swoich zabierając ich na ciepły posiłek.
Jak zwykle nieoceniona była Istiena
Boguszewicz-Gnatowicz, która zaangażowała uczniów ZSiPKZ do kuchni, do salonu
piękności i cały czas pilnowała, aby nikt
z nas i naszych gości nie był głodny.
Słowa podziękowania kieruję do Katarzyny Kowalczyk i Katarzyny Gałki
za dbanie o materiał na naszym Facebook`u. Dziękuję również całej reszcie sztabu: Wojciechowi Zawadzie, Filipowi Zielendzie, Erykowi Glince,
Katarzynie Świtalskiej, Ewelinie Bielewicz, Małgorzacie Dobrowolskiej.
O materiał wideo z finału zadbał jak zawsze
niezawodny Gabriel Leszczyk - można już
je znaleźć na naszym fanpage i na YouTube.

Nad pięknymi zdjęciami pracowali
Dominik Brzezicki, Dorota Piechowiak,
Iga Owsińska, Olga Suchodolska, Daria
Zytynska, Gracjan Podolak, Hubert Gorczyca, Wiktoria Bryczkowska i Julianna
Bielska.
Przed tegorocznym finałem odbył się
jeszcze Wielki Mecz, na którym zagrali
zawodnicy Falubazu, Dziennikarze, Piast
Czerwieńsk, KP Zielona Góra, Lechia
Old Boys, Drzonkowianka PKM Zachód,
podczas którego również zbieraliśmy do
puszki datki. Podczas 28 Finału odbył się
również turniej piłki nożnej dzieci na hali
sportowej „Lubuszanka”. Turniej zorganizowany przez Start Płoty, Agnieszkę
Kędzię, Wojciecha Łabońskiego, Ireneusza Domańskiego i Sławomira Zająca.
Była to naprawdę świetnie przygotowanie
wydarzenie.
W tym roku ABIRO – Akademia
Budo i Rozwoju Osobowości zaprosiła
nas na swój turniej Karate, podczas którego
również nasi wolontariusze pojawili się
z puszkami.
Chciałbym podziękować dyrekcji i ZS
i PKZ w Zielonej Górze za bardzo duże
zaangażowanie w nasze działania, wydruki
wszelkiego rodzaju. Uczniowie tej szkoły
robili zdjęcia, gotowali, wydawali posiłki,
malowali buzie, czesali, farbowali, dbali
o wasze dłonie.
Cała nasza impreza odbyła się w Zespole Szkół w Czerwieńsku dzięki
uprzejmości jej dyrektora Przemysława Góralczyka, który co roku wspiera
nas we wszystkich działaniach. Gdyby
nie Panie z obsługi, to nie udałoby się
nam tak szybko uporządkować szkoły.
Dziękuję wszystkim Mieszkańcom, Gościom, Sponsorom, Darczyńcom, Artystom,
Organizatorom i wszystkim osobom, które
przyczyniły się do organizacji naszego
finału.
Jeżeli kogokolwiek pominąłem, to najmocniej przepraszam, ale jest Was tak wielu,
że aż się serduszko raduje!
Pozdrawiam Szef Sztabu 2839
w Czerwieńsku Dominik Brzezicki
Zapraszamy do oceniania naszego
finału w komentarzach na www.fb.com/
wospczerwiensk.
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

Semestr już za nami

Styczniowy powrót do szkoły dla uczniów i kadry pedagogicznej oznaczał czas
wytężonej pracy. Ostatnie sprawdziany, poprawa ocen, bilans półrocznych starań.
Czasu było niewiele, ale zdecydowana większość wykorzystała go z pożytkiem.
Wielu z nas zerkało wstecz, zadając sobie pytanie, jakie było to pierwsze półrocze.
Minęło niczym mgnienie, szybko, bo działo się wiele – o czym informowaliśmy
na łamach gazetki.
Uczniowie postawili na własny
rozwój, udział w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych. Sami współtworzyli rzeczywistość szkolną działając
w samorządzie uczniowskim. Wielu
wykazało się wrażliwością będąc wolontariuszem lub wspierając liczne akcje
charytatywne. Nauczyciele starali się
dostrzec w każdym coś wartościowego, umożliwiali rozbudzenie wiary
w siebie tym, którzy jej nie mieli i poszerzyć horyzonty tym, którym nauka
przychodzi bez trudu. Motywacją do
działań na wielu polach były nie tylko
punkty z zachowania, dyplomy, czy
nagrody, ale także chęć bycia po prostu
dobrym, ambitnym, ciekawym świata.
Wiele klas wspólnie z wychowawcą
podsumowało swoje sukcesy, stworzyło różnorodne rankingi. Jak zawsze
należało pochylić się nad słabszymi
stronami i spróbować znaleźć sposób
jak je wyeliminować. To był naprawdę
pracowity czas i mamy przekonanie, że
dobrze go wykorzystaliśmy.
Z wizytą u seniorów
Pięknym wydarzeniem, inspirowanym styczniowym świętem babć i dziadków okazała się wizyta naszych małych
uczniów w Dziennym Domu Seniora.
Dzieci pod okiem pani Magdy Szakoły
i Iwetty Kaszewskiej przygotowały krótki program artystyczny pt. „Moi Dziadkowie”. Ich występ został nagrodzony
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gromkimi brawami, a seniorzy odwdzięczyli się tym samym i zaprezentowali
przygotowaną specjalnie na tę okazję
piosenkę. Wiele radości gościom i gospodarzom przysporzył wspólny taniec,
w którym wodzirejami byli niestrudzeni
i uśmiechnięci seniorzy. Po występach
nadszedł czas na słodki poczęstunek przygotowany przez wszystkich uczestników
tego niezwykłego spotkania. Wspólne
rozmowy, tańce i śpiewy bardzo zbliżyły dwa pokolenia. Pokazały jak wiele
można czerpać ze wspólnie spędzonych
chwil w tak bardzo zagonionym i zmaterializowanym świecie. Dziękujemy za
piękne przyjęcie, uśmiech i cierpliwość.
Wierzymy, że był to bardzo dobry początek współpracy naszej placówki z Domem
Seniora w Czerwieńsku.
W karnawale to są bale…
Z jednej strony zwyczajem, z drugiej
nagrodą za półroczny trud każdego roku
jest bal karnawałowy. Najbardziej czekają na niego dzieci z klas młodszych, ale
i klasy starsze poddały się magii muzycznych rytmów. Każdy mógł wyczarować
wymarzone przebranie i na chwilę stać
się kimś innym. Wspólny taniec daje
wiele radości i uśmiechu. W tym roku
maluchy gościliśmy wodzirejów z zaprzyjaźnionej szkoły tańca. Wystarczył
krótki pokaz, aby wszyscy uwierzyli
w swoje umiejętności taneczne. Do
magicznej zumby „starszaków” porwała

pani Istiena Boguszewicz-Gnatowicz.
Chętni mogli spróbować swoich sił
w różnorodnych konkursach, a na głodnych i spragnionych czekał mini – bufet.
Czas zabawy minął niepostrzeżenie
szybko. Po ostatnim tańcu zmęczeni,
z wypiekami usiedliśmy na chwilę, aby
wysłuchać rad, jak zdrowo i bezpiecznie spędzić ferie zimowe.
I wreszcie przyszły dwa, długie tygodnie bajecznego odpoczynku od nauki.
Szkoda, że za oknami widniała raczej
wiosenna aura. Kiedy nastał czas powrotu
do szkoły zima znowu zrobiła nam psikusa – powiała wiatrem, zrosiła deszczem,
było zimno i ponuro – teraz już łatwiej
było pożegnać ferie i wrócić do ławek
szkolnych. Czekała nas miła niespodzianka – kolejny koncert filharmonii. Lubimy
te comiesięczne spotkania z muzyką.
Każde z nich jest inne, prezentuje różne
style, instrumenty, czasami opowieści
malowane dźwiękami. Poznajemy terminy muzyczne, słuchamy wspaniałych
głosów, uczymy się rozumieć muzykę.
Staramy się też stosownie zachowywać,
bo koncert filharmonii to przecież wyjątkowe wydarzenie.
Beata Kaszewska

Maluch+ 2020

w województwie lubuskim

Maluch+ w edycji na rok 2020 będzie
miał również swoją odsłonę w województwie lubuskim. Z danych Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
wynika, że w tym roku:
• blisko 10,7 mln złotych trafi do
samorządów i podmiotów prywatnych
z województwa lubuskiego, które uruchomią nowe instytucje lub nowe miejsca
w istniejących już żłobkach, klubach
dziecięcych lub u dziennego opiekuna;
• w województwie powstanie dokładnie 680 nowych miejsc opieki nad
maluchami;
• powstanie 5 instytucji w gminach,
w których do tej pory nie było żłobka czy
klubu samorządowego.
Zadowolenia z wyników konkursu nie
kryje Kazimierz Kuberski, podsekretarz
stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. – Co nas szczegól-

nie cieszy, z każdą edycją powstają żłobki
i kluby dziecięce w gminach, które do tej
pory były pozbawione tych samorządowych instytucji. W tym roku mamy aż
110 takich gmin w całym kraju – mówi
wiceminister rodziny. – Nasze wsparcie

nie kończy się na pomocy przy założeniu
żłobka czy klubu. Co roku uczestnicy
programu mogą liczyć na dofinansowanie
istniejących miejsc opieki nad małymi
dziećmi – dodaje.
Gmina Czerwieńsk otrzymała już
drugą promesę na rozbudowę istniejącego
żłobka przy ul. Chrobrego 2a w kwocie
270 216 zł. Dzięki inwestycji powstanie
dodatkowo 20 nowych miejsc w czerwieńskim żłobku dla dzieci do lat 3.
Tomasz Zbieski

Plurimos annos Panie Janie!
Niewielu wśród nas może się pochwalić trzycyfrowym wiekiem. Właśnie 15 stycznia
2020 roku dołączył do tego szacownego grona Stulatków mieszkaniec Czerwieńska
– p. Jan Sokół. Jubileuszowe polskie „Sto lat” z radością więc zamieniamy na
łacińskie „Plurimos annos”. Wielu, wielu dobrych lat Panie Janie!
Z okazji tak znamienitego Jubileuszu
– 100 urodzin Piotr Iwanus Burmistrz
Czerwieńska osobiście odwiedził Pana
Jana wraz z Przewodniczącym Rady
Miejskiej – Krzysztofem Smorągiem
oraz Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego w Czerwieńsku – Barbarą
Kowalczyk. Burmistrz złożył Szanownemu Jubilatowi w imieniu swoim,
samorządu Gminy i Miasta Czerwieńska
oraz wszystkich mieszkańców Naszej

Gminy serdeczne gratulacje oraz życzenia zdrowia, radości, miłości bliskich,
spokoju oraz pogody ducha na kolejne
lata. Mile zaskoczonemu Jubilatowi gospodarz gminy wręczył bukiet kwiatów,
list gratulacyjny oraz okolicznościowy
upominek.
Do serdecznych życzeń, na dalsze
lata życia Burmistrz Czerwieńska dołączył listy gratulacyjne od Prezesa Rady
Ministrów Mateusza Morawieckiego

oraz Wojewody Lubuskiego Władysława
Dajczaka.
Życzenia i gratulacje złożyła również
w imieniu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych Pani Alina Ciesielska –
Naczelnik wydziału świadczeń oddziału
ZUS w Zielonej Górze, przekazując
list gratulacyjny, kwiaty oraz decyzję
o przyznaniu specjalnego dodatku z tytułu
ukończenia 100 lat życia.
Zgromadzeni goście podziękowali
Jubilatowi za wszelkie trudy i owoce
minionych stu lat oraz za swoistą lekcję
życiowej wytrwałości, jednocześnie życząc świętowania kolejnych jubileuszy!
Barbara Kowalczyk
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Z życia szkoły…
Nie tak dawno witaliśmy Nowy Rok 2020, a już minął styczeń. Miesiąc ten
w Zespole Szkół w Czerwieńsku przyniósł wiele ważnych i podniosłych wydarzeń.
Spieszymy o nich poinformować naszych stałych i jakże bliskich sercu Czytelników.
Kiedy uczniowie szkół podstawowych
z naszej gminy 2 i 3 stycznia 2020 roku
cieszyli się jeszcze wydłużoną przerwą
świąteczną, kadeci z Zespołu Szkół w Czerwieńsku rozpoczęli już zajęcia szkolne,
starając się wykorzystać czas na poprawę
ocen i uzyskanie jak najlepszych wyników
na koniec I semestru. Tegoroczni maturzyści w dniach od 2 do 9 stycznia przystąpili
ponadto do zaplanowanego wcześniej próbnego egzaminu maturalnego, sprawdzając
swoich sił z języka polskiego, matematyki
i języka obcego oraz z wybranego przez siebie przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
Wyniki poznamy już 25 lutego.
13 lutego 2020 roku po raz kolejny
w budynku Zespołu Szkół w Czerwieńsku
grała nam Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Dzięki zaangażowaniu wielu
ludzi dobrego serca, wolontariuszy i ich
rodziców, udało nam się uzbierać ponad 90
tys. zł. Dziękuję wszystkim nauczycielom
i pracownikom Zespołu Szkół w Czerwieńsku, uczniom i ich rodzicom, za pomoc
i wsparcie oraz prawdziwie ludzką postawę.
Bez wątpienia szczególnym i wyjątkowym dniem był 24 stycznia 2020 roku.
W naszej szkole odbyły się wówczas trzy
niezwykle ważne, podniosłe i uroczyste
wydarzenia.
Pierwszym z nich były szkolne obchody 330 rocznicy nadania praw miejskich
Czerwieńskowi. Zgromadziły one wielu
szacownych gości, w tym m.in. radnych rady
Powiatu Zielonogórskiego i Rady Miejskiej
w Czerwieńsku, przedstawicieli Urzędu
Miasta i Gminy w Czerwieńsku, dyrektorów
szkół i instytucji miejskich, mieszkańców
Czerwieńska, uczniów Zespołu Szkół
w Czerwieńsku ale przede wszystkim
młodszych kolegów z klas siódmych Szkoły
Podstawowej w Czerwieńsku z nauczycielami. Jak zwykle przy tego typu uroczy-
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stościach nie mogło zabraknąć wystąpień
naszych lokalnych historyków. Ogromnym
zainteresowaniem cieszyły się prezentacje
dotyczące historii miasta do 1945 roku oraz
wydarzeń z życia ks. Ludwika Muchy,
miejscowego proboszcza, przygotowane
przez dr Przemysława Góralczyka i dr. hab.
Daniela Koteluka. Niezwykle piękne słowa
zostały skierowane przez p. Marka Olczyka. Dotyczyły one małej Ojczyzny i tego,
co w życiu młodego człowieka powinno być
najistotniejsze. Po zakończeniu wystąpień
zaproszeni goście mogli obejrzeć wystawę
prezentującą część prywatnych zbiorów
Przemysława Góralczyka o historii miasta. Szkolne obchody 330 rocznicy nadania
praw miejskich Czerwieńskowi zostały
przygotowane wspólnie z Miejsko – Gminna
Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku, na
czele z dyrektor p. Bożeną Tietz.
Drugie wydarzenie tego dnia odbyło się
na terenie zakładu PKP Cargotabor – Zakład
Naprawy Taboru w Czerwieńsku. Po raz
pierwszy w historii miasta uczniowie klas
pierwszych Technikum w Czerwieńsku,
kształcący się w zawodzie Technik elektroenergetyk transportu szynowego, złożyli
uroczyste ślubowanie. Odbyło się to w niecodziennej scenerii, na tle zabytkowego
parowozu. Po dokonaniu ślubowania każdy
z uczniów, wymieniony z osobna, dokonał
okolicznościowego sprawdzenia zestawu
kołowego, a dźwięk obręczy i sygnał
lokomotywy potwierdziły jego przyjęcie
w szacowny poczet bractwa kolejowego.
Był to dla wszystkich niezwykle poruszający moment. Niespodzianką, także dla
samego zainteresowanego, było dokonanie
sprawdzenia zestawu kołowego przez wychowawcę klas pierwszych – p. Grzegorza
Pukackiego. Spotkało się to z ogromnym
aplauzem zgromadzonych. Uczestnikami
wydarzenia, oprócz wymienionych po-

wyżej uczestników rocznicowych, byli
także rodzice uczniów klas pierwszych
Technikum, byli i obecni pracownicy
kolei, przedstawiciele współpracujących
ze szkołą instytucji, w tym m.in. Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, oraz kadeci z czerwieńskiego Liceum
i uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku z nauczycielami.
Uroczystość została przygotowana we
współpracy z PKP Cargotabor Zakładem
Naprawy Taboru w Czerwieńsku na czele
z dyrektorem p. Zbigniewem Jabłońskim.
Trzecim wydarzeniem był przygotowywany od dawna „Bal maturalny” uczniów
klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego
w Czerwieńsku, tzw. studniówka. Tegoroczny zorganizowany przez rodziców
i uczniów był bez wątpienia wyjątkowym.
Rozpoczął się tradycyjnie odtańczeniem
„Poloneza”. Jednak jak chyba w żadnej
innej szkole orszak prowadzony był przez
dwie pary, w skład których osobno weszli
poprzedni i obecny dyrektor. W sukurs za
nimi podążała tanecznym krokiem para
z wychowawczynią jednej z klas. Było to
niezwykłe przeżycie nie tylko dla tańczących
(sam to zaświadczam), ale także dla oglądających widowisko nauczycieli i rodziców.
Z powszechnie wyrażanych opinii wynika,
że udało nam się wykonać to zadanie znakomicie. Toast, bezalkoholowym jak przystało
na szkołę szampanem, wznieśli dyrektorzy,
życzą oczywiście wszystkim Maturzystom
powodzenia na majowym egzaminie. Rozpoczęta w ten sposób zabawa trwała do
przysłowiowego „białego rana”. Była bardzo
udana. A ja z tego miejsca chciałbym jeszcze
raz serdecznie podziękować za zaproszenie.
Było mi bardzo miło.
Za nami już ferie zimowe, rozpoczął
się czas nauki w drugim semestrze roku
szkolnego 2019 / 2020. Przed nami wiele
ciekawych wydarzeń szkolnych i lokalnych, które oczywiście przygotowuje
jak zawsze świetny zespół nauczycieli,
uczniów, pracowników i rodziców Zespołu
Szkół w Czerwieńsku. Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna za dotychczasowe
zaangażowanie i pomoc.
Przemysław Góralczyk

Aktywny senior
Grudzień 2019 roku i styczeń 2020 roku w Dziennym Domu Senior+ był czasem
spotkań i uroczystości, którym towarzyszyły radość, magia i wzruszenie.
6 grudnia 2019 roku w Dziennym
Domu Senior+ odbyło się spotkanie Mikołajkowe, podczas którego nie zabrakło
akcentu związanego z Bożym Narodzeniem – kolęd. Do wspólnego kolędowania Seniorki zaprosiły zespół Cantilena.
Słowa kolęd rozbrzmiewały w całym budynku a nawet poza jego murami. Zostały
usłyszane przez Mikołaja, który za piękne
ich wykonanie nagrodził uczestników
spotkania słodkim upominkiem.
11 grudnia 2019 roku Seniorki
w Dziennym Domu Senior+ gościły
mieszkanki Czerwieńska, również seniorki, gdzie wspólnie dekorowały świąteczne
pierniki. ,,Słodka praca” skłaniała Panie
do wspomnień, zarówno tych dotyczących dawnych zwyczajów świątecznych,
jak i życia rodzinnego czy zawodowego.
Inicjatorką spotkania była Pani Ewa
Wójtowicz.
,,Jest taki dzień, bardzo ciepły choć
grudniowy...”
W takim właśnie dniu 19 grudnia 2019
roku w Dziennym Domu Senior+ seniorki
zorganizowały spotkanie wigilijne. Nie
zabrakło opłatka, życzeń, wzruszeń, magii
Świąt Bożego Narodzenia a także przepysznych wigilijnych potraw, przygotowanych osobiście przez Panie. Życzliwość,
radość, rodzinny nastrój jakie towarzyszyły
spotkaniu wszyscy zabraliśmy do swoich
domów, aby podzielić się nimi z bliskimi.
Tego dnia w Dziennym Domu Senior+
nie zabrakło również podarunków, które
pojawiły się niespodziewanie pod choinką,
nie mogło być inaczej – skoro wszystkie
Panie zgodnie oświadczyły, że były w tym
roku grzeczne i tym samym zasłużyły na
prezent. Spotkanie zakończyło się wzajemnymi życzeniami samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym 2020 roku.
,,Babcie i Dziadkowie to są jedyni
dorośli, którzy mają wolny czas dla
dzieci….”
Wdzięczne wnuki
Z okazji Dnia Babci i Dziadka, seniorki odwiedziły dzieci ze Szkolnego Koła
Wolontariusza działającego w Publicznej
Szkole Podstawowej w Czerwieńsku wraz
z opiekunkami.
Ciepłe i wzruszające słowa jakie płynęły z ust dzieci podczas fantastycznego
występu sprawiły Paniom wielką radość,
bo przecież dzieci wiedzą najlepiej, że to
czego potrzebują w obfitości dostarczają

im Dziadkowie. Dają bezwarunkową miłość, dobroć, ciepło, cierpliwość, poczucie
humoru, lekcje życia, widzą to, co niewidoczne dla oczu, ponieważ patrzą sercem.
Seniorki otrzymały od dzieci również
słodki upominek i własnoręcznie wykonane laurki, które będą przypominały każdego dnia o ich wizycie w naszym domu.
Dziękując za życzenia, pamięć seniorki
obdarowały dzieci słodkościami i zaprezen-

towały się jako aktywne Babcie-Superbabki,
zachęciły wszystkich uczestników spotkania
do wspólnej tanecznej zabawy. Zaprosiły
dzieci do odwiedzania Dziennego Domu
Senior+, zadeklarowały również swoją wizytę w szkolnych progach, podczas której
obiecały opowiedzieć o swoich szkolnych
czasach. A zatem, do kolejnego spotkania….
Serdeczne dziękujemy Paniom Magdalenie Szakoła i Iwetcie Kaszewskiej
za przygotowanie przepięknego występu
oraz rodzicom dzieci, którzy zaangażowali się w przygotowanie na uroczystość
przepysznych słodkości.
Seniorki z Dziennego Domu Senior+
Jolanta Homziuk
kierownik Dziennego Domu Senior+
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Babciu, dziadku kocham Was
„Włos na głowie ułożony, puder pięknie położony – to babcia kochana (...),
ona nigdy nie narzeka i przed wiekiem
nie ucieka, a dziadunio ukochany?...
On wybroni nas od draki, bośmy małe
rozrabiaki...”
W styczniowe dni w każdej grupie
przedszkolnej rozbrzmiewały, pełne dziecięcego entuzjazmu i radości,
piosenki, wiersze i tańce. W te dni
przedszkolaki gościły najbardziej oczekiwanych gości – babcię i dziadka. Takie
spotkania to jakże piękny sposób na
budowanie więzi rodzinnych, to przypomnienie co jest w życiu naprawdę ważne
i potwierdzenie faktu, że Dziadków
i wnuczęta łączą najpiękniejsze uczucia
jakimi są miłość, szacunek, przywiązanie, serdeczność... i wszechogarniająca
radość. Jak co roku dzieci stanęły na
wysokości zadania. Każdym słowem
i gestem wyraziły ogrom uczuć skierowanych do ukochanej babci i dziadka...
a jednocześnie wyraziły to, co od nich
otrzymują każdego dnia: bezgraniczną
i bezwarunkową miłość, cierpliwość i tak
dziś cenny czas – wspólnie spędzone
chwile. Czas tak szybko mija. Pamiętajmy, że czasu spędzonego z babcią
i dziadkiem nie zastąpimy niczym innym
i nikim innym. To niezwykle cenne relacje, o które powinniśmy zabiegać jak
najczęściej, bo to one sprawiają, że dla
dziecka świat nabiera tęczowych barw.
Styczeń to także czas karnawałowych
zabaw. A bawić lubi się każdy ...i nie tylko
dziecko. W jakże bajkowym towarzystwie
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księżniczek, wróżek, barwnych motyli,
elfów czy bohaterskich Batmanów, Spidermanów, zastępów policji i strażaków,
dziecięca energia okazała się niewyczerpana, a wspólne tańce, pląsy, śpiewy
i zabawy pełne ekscytacji i mieniących
barw zdawały się nie mieć końca. Personel przedszkola za przykładem dziecięcej
fantazji poszedł na całość... i pięknie
wkomponował się w tę wyjątkową karnawałową rzeczywistość. Karnawał wciąż
trwa ...a więc niech żyje bal!
Kompetencje matematyczne
a szeroko rozumiane kodowanie...
„Istnieją kompetencje, które są nam
potrzebne w dorosłym życiu, w pracy zawodowej, w relacjach społecznych. To, czy
będziemy je kształcić już od najmłodszych
lat, oraz to, w jaki sposób będziemy je
robić, wpływa na to, jaki poziom kompetencji osiągnie dziecko w dorosłym życiu,
a to z kolei decyduje o tym, jak sobie
w nim poradzi.” (Anna Świć).
Od wielu już lat nasza placówka
włącza się w różne ogólnopolskie akcje,
przedsięwzięcia czy też innowacyjne programy edukacyjne. Kodowanie szeroko
rozumiane uczy logicznego myślenia,
zadaniowego podejścia do stawianych
problemów, pracy zespołowej i odpo-

wiedzialnego korzystania z urządzeń
mobilnych.
W grudniu 2019 roku, grupa dzieci
5-letnich („Liski”) z naszego przedszkola
wraz z nauczycielką Katarzyną Chwiałkowską, podjęły się zadania adwentowego „Czekając na święta” organizowanego przez stronę edusense.pl – Uczymy
Dzieci Programować autorstwa Anny
Świć. Zadanie polegało na wykonaniu
15 ćwiczeń z kodowania. Adwentowy
czas oczekiwania na Święta Bożego
Narodzenia zaowocował połączeniem
tradycji z nowoczesnością. Dzieci pod
kierunkiem nauczyciela wykonały m.in.
zakodowany łańcuch choinkowy, choinkę, renifery, bombki, a nawet świąteczny
stół z algorytmem w tle. Za uczestnictwo
w tym przedsięwzięciu grupa otrzymała
Certyfikat Udziału. Nauka połączona
z zabawą matematyczną przyniosła
zadowalające efekty. Zabawy z kodowaniem zaprezentowano również rodzicom
podczas zajęć warsztatowych w styczniu
tego roku. Dzieci wraz z rodzicami miały
okazję wspólnego rozwiązywania zadań
matematycznych, mających ogromny
wpływ na rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia i kreatywności.
Rodzice mogli także zobaczyć i ocenić
efektywność takich zajęć, która jest zdecydowanie wyższa, niż zajęć prowadzonych metodami transmisyjnymi, podczas
których dziecko jest wyłącznie biernym
odbiorcą podawanych mu treści. Zarówno
rodzice jak i dzieci z niesamowitym zaangażowaniem włączyli się w wykonywanie
zadań. Koleżance i wszystkim uczestnikom zajęć dziękujemy za propagowanie
rozwijania kompetencji matematycznych
w tak ciekawy, twórczy i miły sposób.
...i dzieci mogą uczyć rodziców
Kolejnym krokiem i przykładem
otwartości na ciekawe rozwiązania
w procesie uczenia się poprzez zabawę
jest udział naszego przedszkola w akcji
edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”
zorganizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego i objętej honorowym

patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Celem akcji jest rozwijanie wiedzy
na temat bezpieczeństwa wśród dzieci,
promocja aktywnego i zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci do rozmowy
z rodzicami na tematy, które były przedmiotem zajęć. Do tej pory przedszkolaki
w ramach tego przedsięwzięcia uczestniczyły w „przedszkolnych lekcjach” pt.:
„Pomocne serce” oraz „Bezpieczne ferie”,
a zagadnienia te przybliżyła dzieciom
koleżanka Karolina Jędras.
Dorota Krzyżaniak

Wieści
z ratusza

Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.12.2020
Burmistrza Czerwieńska z dnia 5 lutego 2020 r.

WYKAZ
Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania
w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej –
ZG1E/00099164/3, ZG1E/00098683/0
2. Nr ewidencyjny nieruchomości – 497/4, 503/1,
3. Powierzchnia – dz. nr 497/4 o pow. 216 m2, dz. nr 503/1
o pow. 70 m2,
4. Położenie nieruchomości – nieruchomości położone w obrębie miasta Czerwieńsk przy ul. Łężyckiej,
5. Opis nieruchomości – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług,
6. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: dzierżawa gruntów z przeznaczeniem pod ogródek przydomowym. Umowa
dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
7. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi 0,24 zł/m2 brutto
zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.6.2020 Burmistrza Czerwieńska
z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu
najmu i dzierżawy gruntów stanowiących własność lub będących
w użytkowaniu wieczystym Gminy Czerwieńsk. Czynsz dzierżawy płatny jest z góry do dnia 30 czerwca każdego roku,
8. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. do dnia 06.02.2020
r., do dnia 27.02.2020 r. do wiadomości publicznej w siedzibie
Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku oraz na stronie internetowej urzędu: www.czerwiensk.pl. Informację o wywieszeniu
wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w gazetce „U nas”.
9. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy
i Miasta w Czerwieńsku, pokój 109, tel. 68 327 81 179.
Czerwieńsk, dnia 05.02.2020 r.
Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.8.2020
Burmistrza Czerwieńska z dnia 29 stycznia 2020 r.

WYKAZ
Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej
do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej –
ZG1E/00060681/1,
2. Nr ewidencyjny nieruchomości – część działki 719/33,
3. Powierzchnia – 40 m2 (część działki)
4. Położenie nieruchomości – nieruchomość położona w obrębie
miasta Czerwieńsk przy ul. Składowej,
5. Opis nieruchomości – w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ma przeznaczenie G2 – teren
garaży,
6. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: najem gruntu
z przeznaczeniem na inne cele niż działalność gospodarcza
(usytuowanie pojemników na odpady z utwardzeniem terenu
i ogrodzeniem),
7. Umowa dzierżawy na czas oznaczony od 1 marca 2020 roku
do 30 listopada 2022 roku,
8. Wysokość opłaty z tytułu najmu wynosi 1,12 zł/m2 brutto
zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.6.2020 Burmistrza Czerwieńska z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia
stawek czynszu najmu i dzierżawy gruntów stanowiących
własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy
Czerwieńsk. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji
o wskaźnik inflacji przyjęty w projekcie budżetu państwa.
Czynsz najmu gruntu płatny jest z góry do dnia 31 marca
każdego roku,
9. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. do dnia 03.02.2020
r., do dnia 24.02.2020 r. do wiadomości publicznej w siedzibie
Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku oraz na stronie internetowej urzędu: www.czerwiensk.pl. Informację o wywieszeniu
wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w gazetce „U nas”.
10. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy
i Miasta w Czerwieńsku, pokój 109, tel. 68 327 81 179.
Czerwieńsk, dnia 29.01.2020 r.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus
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Psy do adopcji
Drodzy mieszkańcy
Gminy Czerwieńsk!
Apelujemy i zachęcamy naszych
mieszkańców do adopcji zwierząt bezdomnych. Gmina codziennie boryka się
z porzuconymi i bezdomnymi zwierzętami, które ostatecznie trafiają do Schroniska w Zielonej Górze. Jeśli zastanawiasz
się nad nowym domownikiem i nie jest
Ci obojętny los porzuconych zwierząt
poniżej przedstawiamy zwierzęta z terenu
naszej gminy, które na pewno wypełnią
Twój dom ciepłem i miłością.
Derlik
Został znaleziony w Będowie i ma ok.
7 lat. Psiak lubi
spacery po lesie,
wie co to smycz
i cieszy się na
jej widok i dość
ładnie potrafi na
niej chodzić. Puszczony na zamkniętym
terenie musi się wyszaleć i wybiegać,
dopiero wtedy może przyjść po głaskanie do człowieka. Nie jest agresywny
do nowo poznanych osób, strasznie się
cieszy, gdy tylko ktoś pojawi się przed
jego klatką, bo najczęściej oznacza to
wspólny spacer lub ciasteczko. Bez
problemu dogaduje się z innymi psiakami, bez względu na płeć. Uwielbia
głaskanie, jest pięknym i kochanym
psem. Niestety niedawno wykryto
u niego padaczkę. Piesek musi brać leki.
Zdecydowanie potrzebuje rozsądnego
i odpowiedzialnego opiekuna, który go
już nigdy nie opuści i otoczy go odpowiednią opieką i miłością, którą psiak
zdecydowanie odwzajemni, będzie
wierny i wdzięczny do końca życia.
Derik na pewno nie jest obciążeniem, po
prostu potrzebuje trochę więcej uwagi,
ze względu na chorobę.
Mint
Został znaleziony w Nietkowicach i ma
ok. 1 roku. Jest
psiakiem o bardzo pogodnym
i radosnym usposobieniu. Chętnie podchodzi do
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człowieka prosząc o uwagę. Bardzo ładnie
pozwala ubrać się w szeleczki i pięknie
spaceruje na smyczy. Inne psiaki bardzo
go interesują, jednak nie wiemy jak zachowa się w bliższym kontakcie.
Gałus
Został znaleziony w Czerwieńsku ma ok.
3 lat. Jest jeszcze
trochę nieśmiały
i w pierwszym
kontakcie nie
do końca rozumie jakie mamy
w stosunku do niego zamiary. Potrzebuje
chwili, żeby zaufać, na całe szczęście nie
ma w nim agresji. Nie przepada za schroniskowym gwarem i hałasem.
Metka
Została znaleziona w Nietkowie ma ok. 3
lata. Sunia miała
poważnie złamaną tylną łapkę,
od razu przeszła
zabieg i szybko
doszła do siebie.
Obecnie Metka
troszkę jeszcze utyka na łapkę, ale nie
sprawia jej to większych problemów. Jest
nieśmiałą i przestraszoną sunią, domaga
się kontaktu z człowiekiem. Nie wykazuje cienia agresji, jest bardzo łagodna
i grzeczna. Ładnie spaceruje na smyczy,
starając trzymać się człowieka. Na osoby,
którym ufa, aż skacze z radości i domaga
się spacerku bądź troszkę czułości.
Szarik
Przyjechał
do schroniska
z Nietkowic
w 2015 roku.
W stosunku do
nowopoznanych
osób jest nieufny
lub obojętny –
potrzebuje czasu, żeby kogoś lepiej poznać i wtedy
decyduje, czy może mu zaufać. Pomimo jego dystansu do ludzi nie jest
w stosunku do nich agresywny, w razie
zagrożenia zdecydowanie wybierze

ucieczkę. Uwielbia biegać po lesie
i przyszły właściciel będzie musiał mu
zapewnić sporą dawkę ruchu – sam
fakt posiadania ogrodu nie wystarczy.
Bez problemu dogaduje się z psami, ale
widać, że preferuje towarzystwo suczek.
Niestety wrócił z adopcji, właściciel nie
poradził sobie z psiakiem.
Movi
Przybłąkał
się na prywatną
posesję w Nietkowie, ma ok.
3 lat. Psiak jest
spory, ale to taki
miły, pluszowy
niedźwiadek. Radośnie wita każdego i domaga się
uwagi i głaskania. Z racji, że jest dużym
psiakiem, potrafi porządnie pociągnąć na
smyczy i zupełnie nie zdaje sobie sprawy
ze swojej siły. Jest zaciekawiony innymi
psami.
Jelcia
Błąkała się
po wsi Sycowice, ma ok. 5 lat.
W pierwszym
kontakcie sunia
jest dość nieufna,
a swój strach maskuje poszczekiwaniem i powarkiwaniem pod
nosem. Boi się niektórych mężczyzn,
obszczekuje ich i nie chce do nich podejść. Z kobietami nie ma większego
problemu, raczej wita je bardzo chętnie.
Jeżeli kogoś już zna wita się bardzo
wylewnie, szczeka radośnie, podskakuje i kręci ogonem. Bardzo ładnie
chodzi na smyczy, pilnuje się człowieka
i sprawdza, czy na pewno idzie po drugiej stronie smyczy. Na spacerze w lesie
się uspokaja i o wiele chętniej trzyma
ogonek w górze. Świetnie dogaduje się
z psami, chociaż lubi przed nimi bronić
swojej miski z jedzeniem.
Więcej informacji dotyczące zwierząt z terenu Gminy Czerwieńsk oraz
w sprawie adopcji na stronie internetowej: http://schroniskozg.pl/psy-do-adopcji/itemlist/filter?searchword6=Czerwie%C5%84sk&moduleId=160&Itemid=116
Opracowała:
Marzena Tomaszewska

ASF (Afrykański Pomór Świń)
oraz Ptasia Grypa
W związku z tym, że gmina Czerwieńsk znajduje się w obszarze skażonym ASF
(Afrykańskim Pomorem Świń) należy pamiętać o obowiązującym zakazie wstępu
do lasu.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania
się wirusa są zarażone dziki. Niestety
przyczyną bywa też człowiek, który może
nieświadomie przenieść wirus min. z lasu.
W związku z ogromnym zagrożeniem
rozprzestrzenienia się choroby wirusa
Afrykańskiego Pomoru Świń, należy
wstrzymać się od leśnych wędrówek.
Wędkarze również powinni ograniczyć
amatorski połów ryb nad rzeką i akwenami wodnymi.
W przypadku zaobserwowania lub
znalezienia padłego dzika należy niezwłocznie zawiadomić Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze,
najbliższą lecznicę weterynaryjną,
straż miejską lub miejscowe koło łowieckie.
Wojewoda Lubuski wydał ulotkę
min. z niezbędną wiedzą dotyczącą zasad
postępowania w przypadku znalezienia
padłego dzika oraz działań podejmowanych przy stwierdzeniu ASF u świń.

Pamiętajmy, że wirus ASF może wywołać ogromne straty u hodowców trzody
chlewnej.
Wirus ASF jest odporny na warunki
środowiska i w zależności od warunków
przeżywa:
• we krwi świni – 18 tygodni;
• w odchodach świń – 60-100 dni w temperaturze pokojowej;
• w surowym mięsie w temperaturze 4 st.
C – 150 dni, a w mięsie mrożonym około
1000 dni;
• w szpiku kostnym – do 6 miesięcy,
a w tkankach gnijących zwłok dzika lub
świni przez 7 – 8 miesięcy.
Zważając na powagę sytuacji należy przestrzegać zasad bioasekuracji
i dezynfekcji oraz monitoring swojego
gospodarstwa.
link do rozporządzeń Wojewody
Lubuskiego w sprawie ASF: https://bip.
lubuskie.uw.gov.pl/wojewoda/rozporzadzenia_wojewody.html

Kolejnym zagrożeniem jest Ptasia
Grypa i w związku z potwierdzeniem
jej wystąpienia na terenie woj. wielkopolskiego oraz na wschodzie w woj.
lubelskim należy zachować szczególne
środki ostrożności. Gospodarze oraz
hodowcy drobiu są zobowiązani do
zgłaszania niezwłocznie do Powiatowego Lekarza Weterynarii podejrzenia
wystąpienia choroby zakaźnej drobiu
oraz stosowania zasad bioasekuracji
minimalizując ryzyko przeniesienia
wirusa grypy ptaków do gospodarstw,
w szczególności:
• wstrzymać się od wypuszczania ptaków
na wybieg i pozostawić je w budynkach,
w których są utrzymywane;
• zabezpieczyć paszę przed dostępem
zwierząt dzikich;
• nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
• stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie
z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce
wodą z mydłem;
• odzież i obuwie używane w kontakcie
z drobiem musza pozostać w obiekcie
(kurnik, hala), nie wolno wynosić jej
i pracować w niej w innych miejscach,
szczególnie dotyczy to obuwia.
P.W.
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Nie bądź obojętny…
Z poruszającego przemówienia byłego więźnia Auschwitz – Mariana Turskiego
przebiło się do świadomości współczesnych jego wezwanie, które nazwał nawet
11 przykazaniem: „Nie bądź obojętny”. Na przykładzie Holocaustu pokazał jak
czynienie i tolerowanie pozornie małego i nieistotnego zła w efekcie prowadzi
do wielkich nieszczęść.
Dotyczy to nie tylko tak strasznych
minionych dawno wydarzeń, o których
mówił p. Turski, ale również naszego codziennego życia – spraw tak banalnych jak
dbanie o czystość, segregowanie śmieci,
czy sprzątanie po naszych czworonożnych
pupilach. „Nie bądź obojętny” – to myśl,
z którą nie powinniśmy się rozstawać,
słysząc za ścianą maltretowane dziecko,
widząc wsiadającego do auta pijanego
kierowcę, czy sąsiada z naprzeciwka
wyrzucającego śmieci na parkową alejkę.
Wszystko zawsze zaczyna się od małej
rzeczy. Tak łatwo rozgrzeszamy się zostawiając na trawniku kupę naszego pieska,
bo w końcu co tam jedna kupa, z czasem

się rozłoży. Wyrzucamy śmieci na parkową
polankę, bo tam już ktoś przed nami też
wyrzucił, więc jedna więcej, jedna mniej,
a co to za różnica? Palę w swoim piecu
plastikowe butelki, kawałki płyty laminowanej, czy stare buty – to nic wielkiego,
przecież wiatr to rozniesie. I tak krok po
kroku, torebka po torebce zamieniamy nasze najbliższe środowisko w jeden wielki
śmietnik. Jesteśmy obojętni, ale do czasu,
bo nagle hałdy rozrzucanych przez wiatr
i zwierzęta odpadków zaczynają nam przeszkadzać i wtedy poszukujemy winnych,
piszemy petycje, że brud wokół, pytamy,
kto się wreszcie tym zajmie?
Ratowanie środowiska, siebie i świata
nie zaczynajmy od protestów ulicznych,
spektakularnych akcji sprzątania świata
(choć to bardzo potrzebne!), ale od siebie.
Nie bądźmy obojętni.
Wielu z nas po dłuższym, lub tylko
wakacyjnym pobycie w Niemczech, Austrii, czy Szwajcarii wspomina nie tylko
piękne krajobrazy, ale także wszechobec-
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ną czystość, porządek i zadbane obejścia.
A co ciekawsze, potrafimy sami w tych
pensjonatach starannie posegregować
odpady, nie rzucamy niedopałków byle
gdzie, a i do głowy nam nie przyjdzie, by
nie uprzątnąć po naszym piesku.
Można? Można... Ale nie bierze się
to znikąd i nie wynika tylko z cech charakteru wspomnianych nacji, ale właśnie
z tak często przez nas wyśmiewanej ich
sąsiedzkiej czujności i natychmiastowego
reagowania. Ci ludzie nie uważają siebie
za donosicieli, jak zwykliśmy o nich
mówić. Oni po prostu nie są obojętni
i wzajemnie szanują przyjęte społecznie
zasady współżycia. Dlatego właśnie ich

wioski i miasteczka wyglądają na zadbane
i przyjazne do życia.
Piszę o tym wszystkim, ponieważ któraś
z Czytelniczek podesłała do redakcji fotki
otoczenia ul. Akacjowej. Powstało tam dzikie wysypisko śmieci, a zaczęło się prawdopodobnie od jednej plastikowej torby
z odpadkami, na którą nikt nie zwrócił uwagi, bo co tam jedna torba? No i się zaczęło
podrzucanie kolejnych i kolejnych. Pewnie
nie raz ktoś widział, jak dorzucano kolejne
śmieci, ale nie reagował – był obojętny, bo
to przecież nie on, a w ogóle to przecież nie
będzie donosił i tak to się zaczęło, a fotki
pokazują ciąg dalszy. Takich miejsc wokół
nas można by pokazywać jeszcze wiele, a to
zniszczone ławki w parku, a to rozjechane
quadami alejki, czy poniszczone wiaty na
rowerowej ścieżce. To nie dzieje się samo,
ktoś to przecież robi i nie zawsze samotnie,
ktoś to widzi i nie reaguje, a konsekwencje
ponosimy wszyscy.
Dlatego nie bądźmy obojętni, mamy
tylko jedną planetę i jedno życie – zadbajmy o nie.
Andrzej Sibilski

Świetlica w Sycowicach otwarta
24 stycznia 2020 roku została oddana do użytku świetlica wiejska w Sycowicach.
Powstał nowoczesny obiekt o powierzchni użytkowej 221,70 m2 z salą
wielofunkcyjną i zapleczem wielofunkcyjnym, magazynowym, gospodarczym
i sanitariatami. Obiekt zaprojektowany
został bez barier architektonicznych
dla niepełno sprawnych. Teren wokół
obiektu został zagospodarowany – powstała droga dojazdowa, parking i plac
manewrowy.

Inwestycja dofinansowywana była ze
środków Unii Europejskiej z udziałem
Europejskiego Funduszu Rolnego na
Rzecz obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Wielkie otwarcie sali gimnastycznej
Dnia 17 stycznia w Szkole Podstawowej w Leśniowie Wielkim odbyło się uroczyste otwarcie
nowej, długo wyczekiwanej sali gimnastycznej. Przy
udziale zacnych gości, w atmosferze ciepła, radości
i wzruszenia Dyrektor Szkoły, Pani Monika Stolińska dumnie przecięła wstęgę. Uroczystość składała
się z dwóch części: oficjalnej oraz artystycznej,
podczas których dołożono wszelkich starań, aby
gala otwarcia pozostała w pamięci przybyłych na
długi czas.

Radosne motto: „Marzenia się spełniają” wybrzmiało tak bardzo wymownie, gdy po długich latach pracy
w trudnych warunkach uczniowie mogli wreszcie rozpocząć lekcje wychowania fizycznego na swojej nowej
sali gimnastycznej. Uroczysty przemarsz uczniów, poświęcenie hali, uroczyste przecięcie wstęgi, gratulacje,
podziękowania, pamiątkowe zdjęcia na tle nowej sali – to
wszystko zapisze się na kartach historii naszej szkoły –
jako czas pełen emocji, radości i pozytywnych wrażeń.
Beata Frąckiewicz

nr 331 • 02.2020

U NAS

15

Jak co roku ferie w MGOK-u

czyli „Biało, bielusieńko...” w naszej wyobraźni :)

Dwa tygodnie ferii, a wraz z nimi mnóstwo wspaniałej zabawy w Domu Kultury
minęły błyskawicznie. Oferta zajęć była tak różnorodna, że nikt się tutaj nie
nudził; wizyta u strażaków, szaleństwa na placu zabaw, odwiedziny w bibliotece,
sportowe zmagania na hali sportowej czy wreszcie wizyta w kinie.
Zima nas niestety nie zaskoczyła, ale
od czego mamy fantazję!? Bitwa na „śnieżki” była niemal, jak prawdziwa, a mnogość
„ulepionych” bałwanków” świadczy, że
brak śniegu to żadna przeszkoda dla kreatywności czerwieńskich dzieci.
Uwieńczeniem dwutygodniowego,
aktywnego wypoczynku, był bal prze-

bierańców oraz finał gminnego konkursu
talentów „TALENCIAKI”. Wśród prezentujących się na scenie artystów byli
wokaliści, tancerze i akrobaci. Do jury
zaprosiliśmy panie z dziennego Domu
Senior+, które jednogłośnie na piątkę
oceniły wszystkich wykonawców. Niestety do ścisłego finału można było zakwa-

lifikować tylko czterech wykonawców
i tych wybrała publiczność. W tym roku
największy talent pokazał śpiewający
duet – Gosia i Weronika. Wszyscy finaliści otrzymali złote medale, dyplomy,
a finaliści nagrody rzeczowe i puchary.
Dziękujemy wszystkim za udział
w zajęciach i zapraszamy do kolejnych
wspólnych aktywności, które ma w swojej ofercie MGOK! I do zobaczenia na
AKCJI LATO!
Jolanta Matuszkiewicz
Dyrektor MGOK

