Plac zabaw

OTWARTY
czytaj str. 6

!

w maju
02.05. - w Czerwieńsku, już
po raz drugi, odbyły się uroczystości związane ze świętem flagi
państwowej. W obchodach tego
święta wzięła udział Kompania
Honorowa 4 Zielonogórskiego
Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku, włodarze miasta i gminy,
poczty sztandarowe, młodzież i mieszkańcy Czerwieńska.
03.05. - w Czerwieńsku uroczyście obchodzono 217 rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto poprzedziła msza św.
w intencji Ojczyzny, następnie w obecności Kompanii Honorowej i pocztów sztandarowych, mieszkańcy Gminy, oddali hołd
twórcom Ustawy majowej.

12.05. - Burmistrz Piotr Iwanus został wyróżniony okolicznościowym medalem, nadanym mu z okazji 15-lecia działalności
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
15.05. - obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego.
16-18.05. - odbył się IX rajd rowerowy na trasie Drebkau
- Czerwieńsk. Rajd przebiegał pod hasłem „Rzeki pogranicza”
i liczył 253 km. Wzięło w nim udział 20 rowerzystów (9 z Niemiec i 11 z Polski).
20.05. - obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
28.05. - w auli Ratusza odbyło się kolejne spotkanie koalicji
na rzecz przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w gminie
Czerwieńsk.
28.05. - obradowała Komisja Budżetu i Finansów Rady
Miejskiej w Czerwieńsku.

03.05. - mieszkańcy Nietkowa upamiętnili ponad siedmiowiekową historię swojej miejscowości. Trzy lata po okrągłej rocznicy 700-lecia powstania wsi, w centralnym punkcie Nietkowa,
postawiono duży głaz narzutowy z okolicznościową tablicą.

28.05. - w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Wróblewskiego w Nietkowie.
Komisja konkursowa wyłoniła na to stanowisko Beatę
Kłos-Wygas.

04.05. - w Nietkowie zorganizowano obchody gminnego
święta strażaka.

29.05. - obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku.

07.05. - w Guben (Niemcy) odbyło się posiedzenie Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz
Piotr Iwanus, który zaprezentował osiągnięcia naszej gminy
we współpracy z partnerską gminą Drebkau (Niemcy).

30.05. - w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim obchodzono dzień
patrona.

08.05. - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku
było organizatorem II Festiwalu Filmu z Przesłaniem. Festiwal
zorganizowano pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwieńsk.
08.05. - w warszawskim Belwederze odbył się finał VIII edycji
ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces”. Firma Ziel-Bruk
Makarewicz z Płotów, jako jedyna firma z naszego województwa,
znalazła się w gronie laureatów tego konkursu zdobywając I miejsce w kategorii indywidualnej za najlepsze działania kreujące
przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy na terenach wiejskich.
09-11.05. - „Dni Czerwieńska” - organizatorem obchodów
święta naszego miasta był Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
w Czerwieńsku.

30.05. - w Czerwieńsku, na ul. Zielonogórskiej, samochód
osobowy potrącił dwie dziewczynki przechodzące przez jezdnię. Dzieci na szczęście nie doznały poważniejszych obrażeń.
Było to już drugie, w tym roku, poważne zdarzenie zagrażające
zdrowiu i życiu dzieci na ul. Zielonogórskiej.
31.05. - pierwszy raz od powstania Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego członkowie szkółki tenisowej rozegrali
drużynowy mecz z reprezentacją
klubu tenisowego Royal w Zielonej Górze. Czworo z sześciorga
naszych reprezentantów wygrało swoje mecze. Gratulujemy.
Rewanż w sierpniu na kortach
w Czerwieńsku.
Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU
Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
Jacek Gębicki, Dariusz Grześkowiak (foto),
Alina Juncewicz.
Adres: UGiM, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk,
tel./fax 068 327 80 91,
skład i druk: sandmedia tel. 068 45 35 700
Materiały do składu przyjęto 12.06.2008 r., do druku przekazano 14.06.2008 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów,
dokonywania w nich skrótów i zmian w tytułach.
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Co
słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Witam Panie Burmistrzu, kończy się nam powolutku połowa roku budżetowego, a jakoś nie bardzo
widać, żeby zapowiadany kolejny etap
porządkowania gospodarki ściekowej był
realizowany, ucichła sprawa kanalizacji
w Wysokim, zbiornik retencyjny też nie
posuwa się naprzód. Czy powinniśmy się
zacząć niepokoić?
Piotr Iwanus: Uuu, widzę, że tym
razem zaczął Pan z grubej rury, ale trudno,
taki los Burmistrza, że czasem musi się
tłumaczyć z nie swoich win. Tak więc po
kolei. Realizacja „programu porządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Czerwieńsk”, co w ludzkim języku
oznacza budowę sieci kanalizacyjnej w
Nietkowie, Laskach, Zagórzu oraz II etap
budowy sieci w Płotach i rozbudowa
miejskiej oczyszczalni ścieków w Czerwieńsku, nie jest zagrożona. Wszelkie
niezbędne do uzyskania dotacji na to
przedsięwzięcie dokumenty zostały
przygotowane i złożone w Urzędzie
Marszałkowskim. Inwestycja znajduje
się na liście priorytetowych inwestycji,
realizowanych ze środków Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego.
Musimy sobie uświadomić, że chodzi tu
o inwestycję wartości 28 mln złotych.
To kwota kolosalna - większa niż cały
roczny budżet naszej gminy. Formalności zatem muszą niestety trwać. Jest
oczywiście pewne opóźnienie w realizacji tych procedur, ale to nie dotyczy
w żadnej mierze gminy. Regionalne
programy operacyjne na poziomie państwa m.in. przez zmiany we władzach
centralnych zostały trochę spowolnione,
ale obecnie nastąpiło znaczne przyspieszenie. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podpisało w maju z komisją
Unii Europejskiej tzw. memorandum
finansowe. Ruszyło podpisywanie umów
z marszałkami województw. Na 23
czerwca br marszałek ustalił ostateczny
termin składania wniosków przez beneficjentów. Po tej dacie mam nadzieję, że
kolejne etapy realizacji ruszą z kopyta.
Kredytów na to zadanie udzieli Bank
Gospodarstwa Krajowego.

Gorzej niestety wygląda na razie
sytuacja z realizacją programu rozwoju obszarów wiejskich, z którego
to programu zamierzamy zrealizować
budowę sieci kanalizacyjnej z osiedlową oczyszczalnią ścieków w Wysokim.
My jesteśmy gotowi do tej inwestycji.
Jak tylko Państwo uruchomi realizację
programu nie będziemy zwlekać ani
dnia. Z ostatnich informacji z Urzędu Marszałkowskiego wynika, że ten
program ruszy na przełomie września
i października. Pozostaje nam niestety
czekać. Jeśli chodzi o zbiornik małej retencji to podobnie jak porządkowanie gospodarki ściekowej finansowany będzie
ze środków LRPO w ramach ochrony
środowiska. Tu wniosek złożył Lubuski
Zarząd Urządzeń Melioracji i Urządzeń
Wodnych. Inwestycja jest na pierwszym
miejscu na liście inwestycji w zakresie
budowy zbiorników małej retencji. Tak
więc jest niezagrożona i nic złego tu się
nie dzieje.
A.S.: Cóż, pozostaje nam cierpliwie
czekać na rozstrzygnięcia. Tu od nas
już niewiele zależy, decyzje muszą zapaść dużo wyżej niż na poziomie gminy.
Przejdźmy więc do innych spraw. Zaraz
kończy się rok szkolny. Czy w wakacje
szkoły przejdą tradycyjny wakacyjny
lifting?
P.I.: Oczywiście. W PSP w Czerwieńsku wykonane zostanie pokrycie
dachowe nad salą gimnastyczną oraz
łącznikiem a także przeprowadzony
zostanie kapitalny remont sanitariatów.
W Nietkowicach wymieniona zostanie
instalacja CO, stolarka okienna oraz
posadzka w trzech izbach lekcyjnych.
Zaadaptowane zostaną pomieszczenia na
nauczanie zintegrowane.
W Nietkowie oprócz budowy sali
gimnastycznej przeprowadzony będzie
remont kapitalny budynku. W Leśniowie
Wielkim uruchomiona zostanie instalacja
ciepłej wody użytkowej.
A.S.: W poprzednim numerze pisaliśmy o wiośnie festynów. Przez gminę

przetoczyła się dosłownie fala imprez
plenerowych. Ostatnia, to Dzień Czystej
Wody. Jak pan ocenia te imprezy? Warto
je organizować?
P.I.: Frekwencja na festynach
świadczy o potrzebie organizacji takich
wydarzeń. Jestem pełen uznania dla
wszystkich organizatorów, z załogą
MGOK-u p. Jolanty Matuszkiewicz
na czele, za naprawdę wielkie zaangażowanie i pomysłowość. Również
poziom artystyczny występów jest
coraz wyższy, a organizacja nie budzi
zastrzeżeń.
A.S.: Czy to samo może pan powiedzieć o zachowaniu uczestników tych
imprez? Mam na myśli np. burdę jaka
miała miejsce ostatnio w Leśniowie,
zakończoną interwencją pogotowia ratunkowego.
P.I.: No właśnie, takie rozróby potrafią zniszczyć cały wysiłek organizatorów,
a innym uczestnikom zabawę. Nie możemy zamykać oczu na takie zachowania. Powiem wprost, jeśli niewłaściwe
zachowania uczestników się powtórzą,
to będziemy zmuszeni do ograniczenia
występów do godziny 20, a także całkowitego odwołania organizowanych
po występach artystycznych otwartych
zabaw ludowych. Nie możemy przecież
na każdą imprezę gminną zatrudniać
ochroniarzy, by zapewniali porządek
- szkoda na to pieniędzy. Wolę je przeznaczyć na znacznie pożyteczniejsze
gminne cele. Festyny mają być zabawą
i radością dla mieszkańców, a nie okazją
do rozróby.
A.S.: W pełni pana popieram. Myślę
jednak, że są i dobre przykłady fajnych
i spokojnych imprez, prawda?
P.I.: Oczywiście. Choćby wspomniany przez pana Dzień Czystej Wody, który nota bene obchodził swój jubileusz.
To sztandarowe coroczne wydarzenie
w gminie. Już niemal nasza wizytówka
i promocyjny produkt. Cieszę się, że
w tym roku tak aktywnie uczestniczyła
delegacja naszych partnerów z Drebkau,
a ich wystąpienia na sesji popularnonaukowej DCW były bardzo interesujące.
Myślę, że szerzej o tym napiszecie
w tym numerze, więc ograniczę się
tylko do gratulacji i podziękowań dla
organizatorów za naprawdę ciekawą
inicjatywę.
A.S.:Dziękuję za rozmowę
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Okrągłego jubileuszu
doczekali się
organizatorzy
„Dnia Czystej Wody”.
W dniach 5-7 czerwca
2008r. odbyła się
X edycja tej popularnej,
proekologicznej imprezy.

Wodny

Dzień Czystej Wody na stałe wpisał
się w kalendarz imprez organizowanych
na terenie naszej gminy. Obok Nocy na
Wilczej, jest to najstarsze przedsięwzięcie
w gminie, przygotowywane i realizowane
dzięki społecznemu zaangażowaniu ludzi,
którzy konsekwentnie od lat walczą z nudą
i marazmem, łamiąc przy tym wszystkie
stereotypy zaściankowej wspólnoty. Jest
przez to alternatywą dla innych imprez o
charakterze biesiadnym.
Dzień Czystej Wody to impreza
upamiętniająca moment, gdy w Złotym
Potoku płynącym przez Czerwieńsk, po
wielu latach, pojawiła się czysta woda.
Dzień Czystej Wody, to zatem finał
wielu działań, których naczelnym celem
jest uświadomienie wszystkim potrzeby
ochrony środowiska przyrodniczego.
Służą temu różnego rodzaju konkursy,
warsztaty, plenery i współorganizowane przez Urząd Gminy i Miasta w
Czerwieńsku - Sympozjum Popularnonaukowe „Nie ma wody - nie ma nas”.
Aktywnie uczestniczą w nim placówki
oświatowe i instytucje powołane do
ochrony środowiska oraz eksploatacji
jego zasobów.
Przez dziesięć lat organizacji imprezy,
uczestniczyło w niej aktywnie kilka tysięcy osób z wielu miejscowości województwa lubuskiego. Do udziału w ostatnim
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Dniu Czystej Wody zaproszenie przyjęli
również przedstawiciele partnerskiej gminy Drebkau (Niemcy), przez co nabrał on
już międzynarodowego charakteru.
SYMPOZJUM
Tradycyjnie, obchody Dnia Czystej
Wody otworzyło Sympozjum Popularnonaukowe „Nie ma wody - nie ma nas”,
zorganizowane w auli czerwieńskiego
Ratusza. Po raz pierwszy wzięli w nim
udział goście z Niemiec. Burmistrz Drebkau - Harald Altekrüger, przedstawił
prezentację na temat wykorzystania
energii odnawialnej
na terenie gminy
Drebkau, natomiast
Diter Klante - zapoznał wszystkich
z historią latawca,
oraz obchodami
święta latawca w
ich gminie.
Z dużą uwagą
i zainteresowaniem
wysłuchano wykładu hydrobiolog dr
Agaty Piekarskiej
na temat: „Czy

meszki i komary lubią czystą wodę?”,
w którym wyjaśniła przyczyny coraz
większej uciążliwości tych owadów
w naszym codziennym życiu.
O ekologicznym znaczeniu lasu
mówił dr Karol Gajewski, a burmistrz
Piotr Iwanus zaprezentował inwestycje
proekologiczne w gminie Czerwieńsk.
Jubileusz 10-lecia Dnia Czystej Wody
stał się okazją do podsumowań. Klub Zdecydowanych Optymistów uhonorował 16
najbardziej zasłużonych dla organizacji
imprezy osób i instytucji, którym Lubomir Rotko i Jacek Gębicki wręczyli
statuetki „Złotego Optymisty”. Hanna
Borowczyk i Dorota Budeń przedstawiły prezentację: Dzień Czystej Wody
1999-2007.
Sympozjum prowadzili: dr Karol Gajewski i mgr inż. Marcin Wojtaszek.
Gospodarzem spotkania był burmistrz
Piotr Iwanus.

FESTYN RODZINNY NA BASENIE
Wzorem ubiegłego roku, festyn rodzinny zorganizowano na terenie basenu
kąpielowego przy ul. Zielonogórskiej.
To miejsce bardzo przypadło do gustu
uczestnikom imprezy, gdyż jest ogrodzone, bezpieczne i doskonale wpisało się we
wszystkie działania zaplanowane przez
organizatorów.
Festyn poprowadził Artur Beling
- aktor Lubuskiego Teatru w Zielonej
Górze, a atrakcji było naprawdę wiele.
Duże emocje towarzyszyły uczestnikom
rodzinnego turnieju sportowego i krosu
rowerowego. Przygotowano liczne stanowiska tematyczne, na których można

jubileusz
kończył spływ kajakowy wodami Złotego
Potoku i Zimnej Wody poprowadzony
przez Piotra Bykowskiego.

było min.: bić szkolne rekordy, nauczyć
się udzielania pierwszej pomocy i poznać
zasady zdrowego żywienia. Wszyscy
mogli kupić los loterii fantowej oraz
skosztować wypieków przygotowanych
przez rodziców dzieci ze szkoły podstawowej w Czerwieńsku. Plener malarski,
podczas którego dzieci malowały staw
- jeszcze bardziej ubarwił ten piękny,
słoneczny dzień.
Finaliści konkursu „Zdrowa woda”
również dostarczyli, licznie przybyłej
publiczności, wiele emocji. Na scenie
rywalizowali najlepsi z 245 uczestni-

ków tego konkursu, uczniowie wyłonieni w szkolnych eliminacjach, które
odbyły się w szkołach podstawowych
w: Czerwieńsku, Płotach, Przylepie,
Nietkowie, Nietkowicach i Leśniowie
Wielkim.
Moda na niebiesko, jak co roku zgromadziła liczną rzeszę chcących pokazać,
że w tej dziedzinie wiele jest jeszcze do
wymyślenia. Stroje urzekały pomysłowością, a modele gracją.
Tradycyjnie bardzo atrakcyjna była
część muzyczna festynu. Na scenie
zaprezentowały się: zespoły taneczne:
Nastki z MGOK-u w
Czerwieńsku i zespół
rock & roll’ a prowadzony przez Hannę Barską
oraz zespoły muzyczne:
ze szkoły podstawowej
i gimnazjum w Czerwieńsku prowadzone
przez Bożenę Wesołowską, Sznoorufki, Tupot
Białych Mew i gwiazda
wieczoru Addi’ s Skiffle
Company z Niemiec.
Tegoroczną edycję
Dnia Czystej Wody za-

PODSUMOWANIE
Dzień Czystej Wody to finał wielu
działań, które mamy nadzieję, pozwolą
lepiej zrozumieć potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego. Cieszy nas fakt, że
dzięki współdziałaniu coraz większej grupy osób i instytucji udaje się przygotować,
i przeprowadzić tak wspaniałą imprezę,
która jest piękną wizytówką całej naszej
Gminy. Tak szerokie zaangażowanie
wielu ludzi wzmacnia integrację całego
środowiska.
Za pomoc w organizacji imprezy kierujemy gorące słowa podziękowania do:
Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, CPN Ekoserwis, GS Czerwieńsk,
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Samorządu
Mieszkańców, AZPS „Lubuszanka”,
Hali Sportowej „Lubuszanka”, MGOK

w Czerwieńsku oraz Piotra Iwanusa,
Leszka Jędrasa, Mirosława Kędzierskiego, Szymona Kubki, Urszuli i Andrzeja Bieleckich, Andrzeja Grussego,
Jarka Grussego, Piotra Bykowskiego,
Kuby Baranowskiego i Marka Niewiadomskiego.
Jacek Gębicki
nr 191 • 06.2008

U NAS



Plac wielkiej radości
Siódmego czerwca br., w parku miejskim
w Czerwieńsku, uroczyście oddano do
użytku nowy plac zabaw dla dzieci.
Wszystkie znajdujące się w nim urządzenia zostały ufundowane przez dyskont
spożywczy „Biedronka”.
Otwarcia dokonał przewodniczący
Rady Miejskiej w Czerwieńsku Leszek
Jędras, który w imieniu fundatorów
oddał dzieciom we władanie ten piękny,
kolorowy plac.
Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta długo czekali na plac zabaw z prawdziwego zdarzenia; taki, gdzie można

bezpiecznie spędzić czas, a rodzice nie
muszą się martwić o stan techniczny
urządzeń służących ich dzieciom do zabawy. Takie miejsce jest niezwykle ważnym elementem, pomagającym w prawidłowym rozwoju psychofizycznym
dzieci. Ma nie tylko walory zdrowotne
i edukacyjne, ale przede wszystkim pozwala odciągnąć naszych milusińskich
od telewizora i zachęcić do spędzania
czasu na świeżym powietrzu.
Na dzieci, które 7 czerwca przybyły
do parku czekały słodycze ufundowane
przez „Biedronkę” i Samorząd Mieszkańców.
Jacek Gębicki

Kangur 2008
Rozstrzygnięto tegoroczną edycję konkursu „Kangur matematyczny”. Jest on adresowany do młodzieży szkolnej, która w wielu krajach świata tego samego dnia zmaga
się z tymi samymi zadaniami, oczywiście w odpowiednich grupach wiekowych.
Celem konkursu jest popularyzowanie tej podobno
trudnej dyscypliny wiedzy
a jednocześnie zachęcanie
uczniów do dodatkowej
pracy pozalekcyjnej.
W tym roku, w Polsce
odbył się już po raz siedemnasty. W naszym regionie
organizował go zielonogórski ODN razem z Uniwersytetem w Toruniu. Ma Natalia Bednarek
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on akceptację MEN-u i jest
wpisany do kalendarza imprez UNESCO.
W roku szkolnym
2007/2008 wśród kilkusettysięcznej rzeszy polskich uczniów, wśród 7258
uczestników z regionu zielonogórskiego, znalazła
się grupa 19 uczniów Publicznej Szkoły Podstawo-

wej z Czerwieńska i grupa 14 uczniów
z Gimnazjum. Po raz pierwszy pojawili
się wśród nich uczniowie klas drugich
szkoły podstawowej, którzy rywalizowali
w „Kangurku”.
Zgodnie z ogólnokrajowymi kryteriami: wynik „wyróżniający” na
poziomie gimnazjalnym uzyskała Natalia Bednarek (klasa I, grupa Kadet),
natomiast wynik „wyróżniający” na
poziomie szkoły podstawowej uzyskał
Szymon Wojtaszek (klasa IV, grupa
Maluch). Jednocześnie wśród „Kangurków”, wyniki „bardzo dobre” uzyskali:
Jakub Mizera (klasa II) oraz Maciej
Śmigaj (klasa II).
Serdecznie gratuluję i życzę sukcesów
w kolejnych edycjach konkursu!
Dorota G.

Gimnazjum podpisane
Dnia 16 maja 2008r. w naszym Gimnazjum obchodziliśmy Dzień Patrona. Rozpoczęły
go prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów naszej szkoły na konkurs
„Życie i twórczość Jana Pawła II”.
Obejrzeliśmy prace: Rafała Nowickiego, Huberta Karonia, Grzegorza
Lipińskiego oraz Jarosława Grussego
(klasa IIId, I miejsce), Joanny Wasąg
(klasa IIIb, II miejsce). Trzecie miejsce
zajęła praca uczniów z klasy Ib: Mateusza Czerniaka i Patryka Przymusa.
Następnie zebraliśmy się przed budynkiem szkoły, gdzie nastąpiło uroczyste
odsłonięcie napisu: „Gimnazjum im.
Jana Pawła II” opatrzone logiem naszej

placówki. Ten historyczny moment, jak
zaznaczył dyrektor Sławomir Baranowski, zwieńczył wolę mieszkańców naszej
gminy o uhonorowanie naszego wielkiego
rodaka, którą wyrazili już we wrześniu
2006r., gdy Gimnazjum nadawano imię
i sztandar. W uroczystości wzięli udział:
przewodniczący Rady Miejskiej Leszek
Jędras, burmistrz Piotr Iwanus, radni
Wiesław Kwaśniewski, Aleksander
Motykiewicz i Tadeusz Skowroński,
dyrektor ZEAO Anna Iwan, proboszcz
naszej parafii ks. Paweł Konieczny.
Uroczystość uświetnił chór naszej
szkoły prowadzony przez Bożenę
Wesołowską.
Korzystając z obecności szanownych gości, całej młodzieży
szkolnej i rodziców, zostały wręczone nagrody za udział w konkursie
multimedialnym oraz plastycznym
„Miłość Jana Pawła II do młodzieży
i przyrody”. Tu pierwsze miejsca
przyznano dwóm pracom: Ani

Adam i Agnieszki Jurczak (klasa IIId)
oraz Pauli Gutor (klasa IIa).
Po uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami wzięli udział w imprezach
sportowych, w konkursie wiedzy o Janie
Pawle II oraz obejrzeli spektakl teatralny
przygotowany przez młodzież pod kierunkiem Gerarda Trybusa.
Krótką relację z naszego Gimnazjum
zamieścił „Gość niedzielny”; jednak najważniejsze dla całej społeczności szkolnej
było przybliżanie nam wszystkim postaci
Naszego Patrona. A materialny wymiar
tego dnia, w postaci pięknie kontrastującego z elewacją budynku napisu, może
podziwiać każdy mieszkaniec i gość
przemierzający ulicę Zielonogórską.
Warto podkreślić, że jednocześnie swój
napis otrzymała również hala sportowa
„Lubuszanka”.
A. Kędzia, B. Perczyńska

Gimnazjum otwarte
W piątek, 9 maja, podwoje otworzyło czerwieńskie Gimnazjum i zaprosiło
w swe progi wszystkich szóstoklasistów z terenu całej naszej gminy.
Na zielonej sztucznej murawie trwał sportowy turniej
czwarto i piątoklasistów (odbywający się w ramach Dni
Czerwieńska), natomiast ich starsi koledzy poznawali ofertę
edukacyjną i pozalekcyjną naszej szkoły.

Gości z Leś n i o w a Wi e l k i e g o , P ł o t ó w,
Nietkowa, Nietkowic i oczywiście Czerwieńska
witał chór naszego Gimnazjum. Następnie prezentowały się
różne koła zainteresowań i koła przedmiotowe. W naszej
szkole nowi uczniowie spotkają się bowiem z nieco innym
systemem nauki, niż tym, do którego byli przyzwyczajeni w
szkole podstawowej. I należało im pokazać, że nie takie to
straszne, a może być bardzo interesujące! Oczywiście nie
zabrakło również prezentacji sylwetki naszego Patrona. Na
dodatek przyszli uczniowie mogli poznać od wewnątrz nasz
nowoczesny budynek i jego wyposażenie. Powstał przecież
z myślą o nich.
A zatem do miłego zobaczenia we wrześniu!

D. G.
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Już rok Makuszyński patronuje
PSP w Leśniowie Wielkim
Nie do wiary, ale to już rok minął od uroczystości nadania szkole podstawowej
w Leśniowie Wielkim imienia Kornela Makuszyńskiego i poświęcenia sztandaru.
Pierwszą rocznicę tego ważnego
wydarzenia w życiu szkoły uczciliśmy
bardzo uroczyście. Święto Patrona
podzieliliśmy na dwie części: pierwszego dnia najważniejsze były dzieci.
Swoją wiedzę, umiejętności i energię
sprawdzały w konkursach wiedzowych,

plastycznych i zmaganiach sportowych.
Temu dniu patronował DUCH MAKUSZYŃSKIEGO, który w każdym
dziecku widział niezwykły skarb, pełen

możliwości. Skarb, który ma prawo
do błędów i potknięć, ale także prawo
do miłości, radości, rozwijania swojej
osobowości i kształtowania swojego
charakteru. Tak jak książki Makuszyńskiego, naszą szkołę opanował radosny
śmiech, duch rywalizacji i przełamywania własnych słabości.
Dzień drugi poświęciliśmy oficjalnym obchodom naszego święta.
Na mszy św. zebrali się uczniowie,
byli i obecni nauczyciele oraz rodzice. Po uroczystym przemarszu ze
sztandarem nasi goście spotkali się
z nami w murach ciągle zmieniającej
się i piękniejącej, dzięki zabiegom
Dyrektor Moniki Stolińskiej i życzliwości środowiska, szkoły. Swoją
obecnością tę tak ważną dla nas
uroczystość uświetniły władze gminne,
władze oświatowe, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i placówek, sponsorzy,
przedstawiciele organizacji działających

Podziękowania
Sołtys i Rada Sołecka wsi Nietków
pragnie serdecznie podziękować za udział
i pomoc przy organizacji „700 lecia
Nietkowa” mieszkańcom oraz organizacjom środowiskowym - w szczególności
Wiejskiemu Domowi Kultury, Publicznej Szkole Podstawowej w Nietkowie,
Kołom Gospodyń Wiejskich, Kołu
wędkarskiemu „Sumik” „Rodzinnej
Kapeli państwa Wilczak, zespołowi”
„Nietkowianki” „Rytm” i „Camerton”
zespołom: „Melodia” „Leśniowianki”
dzieciom z przedszkola w Nietkowie,
grupie „Hit”.
Dziękujemy aktywnym mieszkańcom
za nieocenioną pomoc: H. Bryndzy,
Z.Kuczak, A. M. Jabłońskim, M. P.
Kozłowskim, A. E. Skibińskim, Cz.
Bekieszczuk, I. Wilczak, J. Majkutowi,
Z. Maciejewskiemu, B. Lisieckiemu, P.
Lewandowskiemu, D. Wojciechowskiej,
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w leśniowskim środowisku, byli pracownicy naszej szkoły oraz rodzice. Goście
mieli okazję obejrzeć nie tylko nowe
oblicze szkoły, ale także efekty pracy
z dziećmi, m. in. galerię prac plastycznych, przedstawienie teatralne, galerię
dyplomów sportowych i wiedzowych
zdobytych przez naszych uczniów.
Serdecznie dziękujemy Ewie Skórze,
Dyrektorowi PSP w Gronowie, R. Rabiko
i S. Dragonowi za prezenty upamiętniające Święto Patrona. Będą one wykorzystane z pożytkiem dla dzieci.
Cieszymy się ze zmian, które są zauważalne, ale też wiemy, że przed nami
bardzo dużo pracy, która musi doprowadzić do zmian niekorzystnych nawyków,

E. Śliwińskiej, U. H. Bazeli, K. Ruszlowi, J. Każmierczakowi, J. Kuczakowi,
M. K. Brzezińskim.
Za wielką pomoc dziękujemy dyr.
Zakładu Komunalnego w Czerwieńsku
Krzysztofowi Wieczorkowi i Romanowi
Więckowi oraz Dyr. MGOK w Czerwieńsku Jolancie Matuszkiewicz, Prezesowi
Kółka Rolniczego w Nietkowie R o manowi Luckowi oraz Prezesowi
Zakładu Betoniarskiego w Łężycy
B. Burzyńskiemu.
Do upamiętnienia tej uroczystości
przyczynili się też sponsorzy okolicznościowej płyty: M. K. Bieniek, M. G.
Warszawscy, Cz. T. Boczkowscy, S.
Drzewiecki.
Mieszkańcom Nietkowa również
gorące podziękowania za wspaniałą
zabawę.

umacniania i rozwijania tego, co jest
dobre w postawach naszych uczniów.
Wierzymy, że rezultaty wspólnej pracy:
nauczycieli, dzieci i rodziców staną się
zauważalne już w najbliższym czasie.
Staną się, bo DUCH RADOŚCI I PRACY,
DUCH MAKUSZYŃSKIEGO będzie
nam patronował.

Sołtys i Rada Sołecka Nietkowa

A. Batóg

Zajęcia integracyjne
Zajęcia prowadzone metodą warsztatową spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony rodziców. Bardzo chętnie
włączają się Oni do proponowanych
form aktywności. Tym razem w grupie
5-latków (D. Krzyżaniak) wykorzystano proste ćwiczenia z Metody Ruchu
Rozwijającego Weroniki Sherborne
oraz muzykę, spełniającą różne zadania:
pobudzającą, stymulującą i relaksacyjną.
Szczególną rolę odegrały tu zabawy i ćwiczenia, które dziecko może wykonać tylko

w parze z dorosłą osobą. Przebieg zajęć
był bardzo intensywny, ale było też miejsce na wytchnienie przy cichej i spokojnej
muzyce. Z dużym zaangażowaniem wykonywane były tzw. masażyki, na zmianę
przez dzieci i rodziców. Od początku
do końca panowała niezwykle radosna
atmosfera. Zarówno dzieci jak i dorośli
wyrażali chęć uczestnictwa w kolejnych,
a najchętniej cyklicznych, spotkaniach
o takim właśnie charakterze. Z pewnością
nauczyciel prowadzący grupę weźmie to
pod uwagę w nowym roku szkolnym.
Poszukiwanie wciąż nowych i interesujących metod pracy z dzieckiem było
inspiracją do zorganizowania w naszej
placówce kursu doskonalącego - „NAZYWANIE ŚWIATA - ODIMIENNA
METODA NAUKI CZYTANIA” wg
autorstwa Ireny Majchrzak. Szkolenie
poprowadziła Wanda Kostrzyńska
- dyrektor jednego z warszawskich
przedszkoli, w którym metoda ta była
realizowana przez szereg lat. Stąd też
wiedza nam przekazana zawierała bardzo

dużo cennych, praktycznych wskazówek.
Uczestniczki kursu - nauczycielki placówek oświatowych z naszego powiatu
z pewnością wykorzystają zdobyte umiejętności w codziennej pracy z dzieckiem.
Należy tu dodać, że metoda ta jest niezwykle prosta, a efekty są widoczne już
u trzylatków.
Pasowanie najmłodszych
W piątkowe popołudnie 30 maja miało
miejsce w naszym przedszkolu ważne
wydarzenie. Bohaterami tego dnia były
nasze najmłodsze
przedszkolaki. Przez
prawie 10 miesięcy
poznawały zwyczaje
przedszkolnego życia, uczyły się być
coraz bardziej samodzielne i po prostu
być bez ukochanej
mamy i taty przez
wiele długich godzin
pod opieką swoich
pań - pani Grażynki
i Beatki. Zdały ten
egzamin doskonale
i każdy 3-latek otrzymał odznakę z napisem „JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM”.
Po pasowaniu maluszki zaprezentowały
swój program artystyczny, a następnie
wszyscy zajęli się pałaszowaniem pieczonych kiełbasek.
Dzień Dziecka!
Jak zorganizować ten dzień, by był
niezapomniany i niepowtarzalny? Strzałem w dziesiątkę okazał
się pomysł zorganizowania kolejnego dnia
europejskiego, a mianowicie WŁOSKIEGO DNIA W PRZEDSZKOLU. Był on pełen
niespodzianek, a wizyta
PINOKIA spowodowała jeszcze większe rozemocjonowanie dzieci. Konkursy, zagadki,
wspólne śpiewanie i taniec, pokaz multimedialny najpiękniejszych

zakątków i historii Italii przeplatały się
tego dnia, a na koniec bajkowy bohater
wręczył dzieciom prezenty - nowe zabawki do sal. Koleżanki Grażyna Czyż
i Bożena Gutor, które przygotowały tę
wspaniałą podróż do kraju pizzy i makaronów sprawiły dzieciom jeszcze jedną
niespodziankę, tym razem kulinarną. Do
każdej grupy dotarły prawdziwe włoskie
pizze (przepyszne!), a na obiad - palce
lizać - spaghetti! Wszystko zniknęło ze
stołów w mgnieniu oka. Dzieci bardzo
ciepło pożegnały Pinokia i obiecały, że
nie pozwolą, aby ich nosy wydłużyły
się choćby o troszeczkę. Po powrocie
do sal można było bawić się nowymi
zabawkami i dalej świętować tak ważny
dla każdego dziecka dzień.
Roześmiane i radosne dzieciaki, a na
ich tle wspaniałe miejsce do bezpiecznej
i beztroskiej zabawy. Takie obrazki mogliśmy oglądać w sobotni ranek 7 czerwca
- w dniu otwarcia placu zabaw w parku
przy Złotym Potoku Nie zabrakło tam
oczywiście naszych wychowanków,
którzy przetestowali każde możliwe
miejsce baraszkowania. Życzymy
wszystkim najmłodszym mieszkańcom
Czerwieńska, aby to miejsce zabaw jak
najdłużej im służyło i było tak piękne
jak w tej chwili.
D. Krzyżaniak
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Kronika parafialna
parafii św. Wojciecha
w Czerwieńsku
maj 2008r.

Kancelaria parafialna czynna:
sobota 800 - 900

Czy papież ogłosi piąty
dogmat Maryjny?
Nawiązując do ostatniego artykułu, w którym na zakończenie padło pytanie:
Czy papież ogłosi piąty dogmat Maryjny? postaram się przybliżyć to zagadnienie.
Otóż pięciu kardynałów, którzy
w 2005 r. uczestniczyli w Fatimie w międzynarodowym sympozjum o Maryi jako
współodkupicielce wysunęli postulat
ogłoszenia nowego dogmatu, który powinien „głosić pełną chrześcijańską prawdę

o Maryi”. Kardynałowie wystosowali list
do papieża, w którym proszą Benedykta
XVI, aby ogłosił Maryję duchową Matką całej ludzkości, współodkupicielką
z Jezusem, pośredniczką wszelkich łask
z Jezusem oraz orędowniczką - wraz z Jezusem Chrystusem - całej ludzkości.
Purpuraci wskazują, że od lat nauka
o miejscu Maryi w historii zbawienia jest
wyjaśniana i poddawana refleksji przez
teologów i obecnie nadszedł już czas, aby
ogłosić dogmat o Maryi współodkupicielce.
Postaram się teraz ukazać Maryję jako

10
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Współodkupicielkę, Pośredniczkę i Orędowniczkę. Otóż Kościół już od wielu lat
wzywa Maryję jako Współodkupicielkę,
rozumie przez to, że Maryja w jedyny
sposób uczestniczyła w Odkupieniu
Ludzkości przez Jezusa Chrystusa.
Przy Zwiastowaniu Maryja dobrowolnie
współpracowała ze zbawczym planem
Boga, dając Synowi Bożemu ciało
ludzkie, istotne narzędzie Odkupienia,
jak mówi Pismo Święte. U stóp krzyża
naszego Zbawiciela (J 19,26) głębokie
cierpienia Maryi, zjednoczone z cierpieniami Jej Syna, jak mówił papież Jan
Paweł II „stanowiły Jej wkład w dzieło
powszechnego Zbawienia”. Dzięki temu
niesłychanie bliskiemu uczestnictwu
w Odkupieniu dokonanym przez Chrystusa, Matka Odkupiciela jest nazywana
WspółodkupicieIką.
Następnie Maryja jest wzywana w Kościele jako Pośredniczka wszystkich łask.
Wszystkie łaski, jakie wypływają z Odkupienia Jezusa Chrystusa są udzielane
ludziom przez macierzyńskie wstawiennictwo Maryi. Św. Bernard mówił: „Jest
wolą Bożą, abyśmy otrzymywali wszystkie
łaski przez Maryję.” Taki jest oto bieg
Bożych łask: od Boga spływają na Chrystusa, od Chrystusa do Jego Matki Maryi,
a przez Nią rozlewają się na cały Kościół,
na wszystkich ludzi. Wszelkie dary, cnoty
i łaski przechodzą przez Jej ręce i Ona
nimi szafuje według własnego uznania,
dając je komu chce, kiedy chce i jak chce
i ile chce. Wreszcie Maryja jest Orędowniczką Ludu Bożego. Ona zbiera prośby
swoich ziemskich dzieci i na mocy swego
macierzyńskiego prawa zanosi je przed
tron Swego Syna. W Starym Testamencie
królowa-matka zanosiła potrzeby ludu
izraelskiego przed tron swego syna-króla.

CHRZTY
1. Maja Weronika Przymuszała
2. Sofi Victoria Ciołek
3. Martyna Karolina Wróbel
4. Klaudia Anna Dudek
5. Kamil Chołuj
6. Wiktoria Kamila Chołuj

ŚLUBY
1. Rekowski Przemysław Łukassz
i Kaczmarek Alina Iwona
2. Natkaniec Grzegorz Paweł
i Jabłońska Izabela

POGRZEBY
1. Stanisław Andrzej Tomaszewski Czerwieńsk
2. Alfred Piątak - Łużyce
3. Stanisław Franciszek Lefelbein Czerwieńsk
4. Grzegorz Kowalewicz - Laski
5. Domicela Nowak - Czerwieńsk
Teraz Maryja, nowa Królowa-Matka i Orędowniczka w Nowym Królestwie swego
Syna, jest Tą, która błagalne prośby Ludu
Bożego zanosi przed chwalebny tron Syna,
Chrystusa Króla.
W sprawie ogłoszenia piątego dogmatu zdania są podzielone jedni są za

ogłoszeniem wyjaśniając, że "wielkie
znaczenie ma to, iż ludzie innych tradycji
religijnych otrzymaliby wyjaśnienie na
najwyższym poziomie, jakie jest autentyczne nauczanie Kościoła; że Kościół
katolicki odróżnia jedyną rolę Jezusa
Chrystusa jako Boskiego i ludzkiego
Odkupiciela świata od, co prawda wtórnego i zależnego, uczestnictwa Matki
Chrystusa w dziele zbawienia". Pojawiają się również głosy przeciwne ogłoszeniu tego dogmatu. Niektórzy uważają,
że piąty dogmat zakłóciłby proces ekumeniczny i pojawiłyby się niepotrzebne
spory na tym tle. Inni jeszcze mówią, że
nie ma podstaw teologicznych. Jak widać
głosy są podzielone. Sprawa ogłoszenia
piątego dogmatu maryjnego jest nieustannie otwarta. Jak pokazuje historia
droga do ogłoszenia jakiegoś dogmatu
jest długa, trudna, wymaga wiele czasu
i badań teologicznych. Kościół nigdy
się nie spieszył w takich sprawach. Dla
nas Matka Boża pozostanie na zawsze
naszą Współodkupicielką, Pośredniczką
i Orędowniczką.
					
Opracował ks. Arkadiusz Wiącek

Postawy i gesty
liturgiczne - gesty rąk
Gesty rąk odgrywają w liturgii niezwykle ważną rolę. Przez odpowiednie ułożenie
rąk człowiek może lepiej wyrazić radość, uwielbienie, dziękczynienie, prośbę, żal
i inne swoje wewnętrzne przeżycia.
Poprzez ręce człowiek najczęściej
świadczy dobro drugiemu człowiekowi,
poprzez gesty rąk pełniej wyraża także
swoją wiarę i miłość do Boga. Wszystkie
gesty rąk należy wykonywać w sposób
czytelny i poprawny.
Szczególną uwagę należy zwrócić na
następujące gesty:
- Ręce złożone do modlitwy (dłonie przylegają do siebie, są skierowane ku górze,
ręce przylegają do tułowia);
- Ręce czyniące znak krzyża (lewa
ręka spoczywa na piersi, prawa powoli
dotyka czoła, piersi i ramion),
- Ręce uderzające w pierś (lewa ręka spoczywa poniżej piersi, prawa lekko zaciśnię-

Chciałbym publicznie ustosunkować
się do wypowiedzi Burmistrza p. Piotra
Iwanusa zawartej w stałej rubryce pt.
„Co słychać panie burmistrzu?” miesięcznika „Czerwieńsk - U nas” nr 190
maj 2008.
Wyjaśnienia wymaga ta część wywiadu z Burmistrzem, w której na pańskie
pytania o absolutorium pada odpowiedź,
która nie odpowiada rzeczywistości:
1. Nie było radnych głosujących
przeciw udzieleniu absolutorium dla Burmistrza. Trzech Radnych nie głosowało
za podjęciem uchwały - „wstrzymali się

od głosu”. Jest różnica między „przeciw
udzieleniu”, a „wstrzymaniem się od
głosu”.
Wstrzymanie się od głosu radnych
świadczy o wątpliwościach nie do końca
wyjaśnionych i nie dających pewności
głosowania za przyjęciem sprawozdania
budżetowego za 2007r.
2. Wybranie z treści wystąpienia
radnego uzasadniającego brak poparcia
przez niego absolutorium dla Burmistrza
tylko dwóch argumentów mogą, bądź
mają (w mojej ocenie) zmarginalizować
jego intencje w oczach opinii publicznej.
3. Użycie przez Pana Burmistrza w
końcowej części wypowiedzi stwierdzenia
cyt: „ale, że argumenty jakimi wsparli
swoją decyzję nie świadczą zbyt dobrze

Rada Sołecka i Sołtys wsi Zagórze
dziękuje sponsorom Panu Piotrowi Gawarze
i Januszowi Gawronowi za nieodpłatne
przekazanie kosiarki z koszem do wykaszanie
trawników w Sołectwie.

Opracował ks. Arkadiusz Wiącek
o intencjach jakimi się kierowali” - jest
nadużyciem. Zaprezentowana została
tylko argumentacja jednego radnego.

Listy do redakcji

Pro contra

ta uderza delikatnie w pierś) np. podczas
spowiedzi [również] powszechnej;
- Ręce przekazujące znak pokoju;
- Ręce osoby, pełniącej posługę liturgiczną (powinny być prawidłowo ułożone,
w każdym wypadku inaczej zależnie od
rodzaju wykonywanej czynności; przedmioty liturgiczne trzymamy z szacunkiem
i godnością).
Ręce człowieka zbliżającego się do
Boga powinny być nieskalane: „Kto wstąpi
na górę Pana, kto stanie w Jego świętym
miejscu? Człowiek o rękach nieskalanych
i o czystym sercu” (Ps 24, 3-4).

Z przedstawionych faktów wynika,
że kolegium redakcyjne gazety będzie
musiało w przyszłości weryfikować wypowiedzi Pana Burmistrza tak, aby ustrzec
się podobnych, nazwijmy to „wpadek”,
bo nie posądzam Pana Redaktora o brak
„rzetelności dziennikarskiej”.
Kończąc chcę wyrazić pełną aprobatę
do ostatniego zdania Pana Burmistrza,
w tej części wywiadu: „Fakt pozostaje
faktem - radny ma prawo do wyrażania
swoich ocen, a organy samorządu mają
obowiązek uwagi te wnikliwie analizować
i tak do tego podchodzę”.
Ale czy na pewno tak jest?
„Niepokorny”

Państwu Bożenie i Wacławowi Plonkowskim,
Państwu Marioli i Michałowi Skubiszewskim
za wspieranie działalności i udzielaną pomoc
dla naszego koła oraz Pani Ewie Rogalskiej
za długoletnią pracę na rzecz naszej wsi
dziękuje
Koło Gospodyń Wiejskich w Płotach
nr 191 • 06.2008
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Dzień Matki
w Wiejskim Domu
Kultury w Nietkowie
„Dzisiaj nasze mamy swoje święto mają
Więc je dzieci na występ zapraszają
Będą wiersze tańce i piosenki
Wszystko dla was kochane mamy
A więc zapraszamy..."
Takim wierszykiem młodzież nietkowska zwabiła mamy do Wiejskiego Domu Kultury
na specjalnie przygotowane spotkanie z okazji ich dorocznego święta.
Dnia 24 maja 2008 roku w WDK
w Nietkowie odbył się Dzień Matki zorganizowany przez pracowników WDK,
niepubliczne przedszkole w Nietkowie
i Koło Gospodyń Wiejskich działające
przy OSP oraz nietkowską młodzież. Pani
D. Wojciechowska i Pani H. Bryndza
przywitały wszystkie mamy oraz zaproszonych gości: Panią Dyrektor MGOK
w Czerwieńsku Jolantę Matuszkiewicz,
radnego Kazimierza Ruszla oraz zespoły
Malinki i Nietkowianki.
Radny K. Ruszel na ręce przewodniczącej KGW D. Wojciechowskiej
wręczył kwiaty oraz złożył życzenia
wszystkim obecnym mamom za trud
i pracę jaką włożyły w wychowanie
swoich dzieci.

Program artystyczny prowadzony był przez Monikę Jabłońską, uczennicę II klasy Gimnazjum
w Czerwieńsku. Na program artystyczny tego spotkania złożyły się m. in.:
występy dzieci z przedszkola, przygotowany pod czujnym okiem pań - K.
Żarnowskiej i L. Kossowskiej, jak
również prezentacje młodzieży szkolnej,
która recytowała wiersze oraz umilała
wszystkim czas przepięknym śpiewem.
Po zakończeniu programu artystycznego
prowadząca bardzo serdecznie podziękowała wszystkim mamom i gościom
za przybycie oraz zaprosiła na poczę-
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stunek, który został przygotowany przez
samą młodzież, jak również przez Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich.
Trzeba również zaznaczyć, iż zespoły muzyczne Malinki i Nietkowianki

działające przy WDK zrewanżowały się
młodym wykonawcom swoim programem muzycznym, podczas którego zaprezentowały swoje najpiękniejsze piosenki.
I w tak miłej i sympatycznej atmosferze
bawiły się mamy w swoje święto.
Organizatorzy

Most w Pomorsku?
Niedawno ukonstytuował się Społeczny Komitet Budowy Mostu na Odrze w Pomorsku. Jego prezesem wybrany został Zbigniew Wasylkowski - prezes Spółki CPN
- Ekoserwis w Czerwieńsku i mieszkaniec północnej, zaodrzańskiej części naszej
gminy. Komitet prowadzi akcję lobbingową na rzecz budowy tej inwestycji. Czy
mają szansę powodzenia?
Do niedawna wydawało się, że inicjatywa raczej nie znajdzie zrozumienia
u decydentów. To w końcu inwestycja
wielomilionowej wartości i argumenty
o sensowności jej realizacji muszą być naprawdę mocne. Do niedawna rozpatrywana
była wyłącznie propozycja budowy mostu
w Milsku. Determinacja społeczników
i siła ich argumentacji powolutku jednak
zaczyna się przebijać do świadomości
władz, zwłaszcza że inicjatywę komitetu
mocno zaczynają wspierać samorządy
czterech najbardziej zainteresowanych
mostem przez Odrę gmin - Czerwieńska,
Sulechowa, Gminy Zielona Góra, a przede
wszystkim samej Zielonej Góry. Odbywają
się regularne konsultacje w tej sprawie,
gminy gotowe są do połączenia sił dla realizacji tego bardzo potrzebnego nie tylko
mieszkańcom Zaodrza projektu.
Jakie argumenty przemawiają za realizacją tej inwestycji?
Przede wszystkim - jak piszą członkowie komitetu w wydanym specjalnie
folderze promującym inwestycję – most
w Pomorsku przybliży Zielona Górę do
Odry. Z osiedla Czarkowo to tylko kilka
kilometrów. Dzięki mostowi Zielona Góra

zyska alternatywne połączenie z drogą
S3 i przez węzeł drogowy w Sulechowie
udrożni się w trzech głównych kierunkach - do Poznania, Szczecina i Niemiec.
O tym, że tereny te zyskają na inwestycyjnej atrakcyjności nikogo przekonywać
nie trzeba. Zarówno w Czerwieńsku, jak
i Sulechowie powstają Strefy Aktywności
Gospodarczej, dla których ta droga otwiera zupełnie nowe perspektywy. Nie mniej
ważnym argumentem jest sprawa bezpieczeństwa ruchu. Już dziś każdy wypadek
na drodze między Sulechowem, a Zielona
Górą na wiele godzin blokuje jedyne
połączenie drogowe z Poznania i Szczecina. Most w Pomorsku nie tylko rozładowałby ruch na moście w Cigacicach,
ale też stworzyłby dogodny alternatywny
dojazd do Zielonej Góry. Tych argumentów za jest oczywiście znacznie więcej
i do sprawy na pewno jeszcze wrócimy.
W Pomorsku 24 czerwca br. odbędzie
się spotkanie komitetu z wszystkimi
zainteresowanymi stronami. O wynikach
poinformujemy w następnym numerze
„U nas” i oczywiście wspierać będziemy
ten pomysł, bo ma on sens.
Andrzej Sibilski

Spartakiada Rothenburgów
Rozpoczęły się przygotowania do kolejnej Spartakiady Rothenburgów, która po raz drugi w historii naszego
członkostwa w Towarzystwie Rothenburgów odbędzie się w Czerwieńsku wiosną przyszłego roku.
Co dwa lata miasta partnerskie Stowarzyszenia Rothenburgów organizują sportowy weekend kolejno w każdej z siedmiu
miejscowości. Dwa lata temu uczestniczyliśmy w zawodach w Rothenburgu nad Nysą,
zajmując w klasyfikacji generalnej drugie
miejsce. Za rok zamierzamy zdobyć puchar
przechodni - podobnie jak to miało miejsce
podczas Spartakiady organizowanej przez
Czerwieńsk w 1997 roku.
Wprawdzie do tego wydarzenia pozostało jeszcze 11 miesięcy, burmistrz

Sport szkolny
Drużyna chłopców PSP Czerwieńsk
brała udział w powiatowym turnieju
piłkarskich „5-tek”. Po bardzo wyrównanych pojedynkach zajęła ostatecznie
w tych rozgrywkach II miejsce.
Reprezentacja naszej szkoły (klasy IV
i V) rywalizowały w gminnym turnieju sportowym szkół podstawowych z okazji „Dni
Czerwieńska”. Po bardzo zaciętej rywalizacji
drużyna naszej szkoły zajęła I miejsce.
Uczniowie wraz z rodzicami uczestniczyli w „Wyścigach na wesoło” oraz
w „Crosie rowerowym” podczas „Dni
Czystej Wody”. Sportowym zmaganiom
towarzyszył wspaniały doping licznie
zebranej publiczności.

Z okazji zakończenia roku szkolnego
serdecznie dziękujemy uczniom, którzy
wnieśli wielki wkład w sukcesy sportowe
naszej szkoły. Na szczególne wyróżnienie
zasługują: Agata Tycner, Darek Huszcza, Kamil Rybak, Damian Krupnik,
Filip Surmiński.
Gratulujemy i życzymy powodzenia na
sportowych arenach już w Gimnazjum.
B. Oleszek, D. Siemaszko

powołał już sztab organizacyjny imprezy.
Prawem każdego z organizatorów jest
proponowanie partnerom konkurencji,
w których będzie prowadzona klasyfikacja. Sztab organizacyjny podjął uchwałę
o zaproponowaniu miastom partnerskim
następujących konkurencji: piłka nożna,
siatkówka, strzelectwo, tenis stołowy,
dart i szachy. Zaproponujemy także dwa
alternatywne terminy spartakiady tj. 2224 maja 2009 oraz 29-31 maja 2009. Ostateczne decyzje w tej sprawie zapadną pod-

czas najbliższego spotkania burmistrzów
miast uczestniczących w spartakiadzie.
Aby uatrakcyjnić naszym gościom pobyt
w Czerwieńsku planujemy połączenie
spartakiady z Dniami Czerwieńska. Dzięki temu będziemy mogli wypromować
także nasze zespoły artystyczne i dodatkowo wzbogacić program tego sportowego
święta. O przygotowaniach do imprezy
będziemy oczywiście na bieżąco informować naszych czytelników.
A.S.

Sport gimnazjalny
Gimnazjalna reprezentacja w piłce nożnej
chłopców wzięła udział
w finale rejonowym rozgrywek w tej dyscyplinie
sportu. 19 maja, po bardzo
dobrym występie; zwycięstwie nad Gubinem
i remisami z Zieloną Górą
i Świebodzinem, zajęliśmy
drugie miejsce i uzyskaliśmy awans do półfinału
wojewódzkiego.
Półfinał odbył się 3 czerwca w Gubinie. Po bardzo dobrej grze i zwycięstwie
1:0 z Trzebielem, zmierzyliśmy się
z miejscowym Gimnazjum, które ostatecznie pokonaliśmy rzutami karnymi
4:3. Jako zwycięzcy półfinału razem
z gubinianami uzyskaliśmy awans do
finału wojewódzkiego.
Finał wojewódzki (9 czerwca)
w Drezdenku był niestety już mniej pomyślny. Rozgrywany systemem pucharowym, w pierwszym meczu przyniósł nam
remis 1:1 z Gimnazjum z Drezdenka (jak
się okazało, późniejszym triumfatorem
finału). Ponieważ spotkanie musiało
wyłonić zwycięzcę, o wszystkim zadecydowały rzuty karne. Jak wiadomo,
jest to loteria, którą lepiej wykorzystali
gospodarze i to oni zagrali o I miejsce.
Nam pozostała walka o brązowy medal.
Chłopcy załamani porażką w karnych
nie sprostali przeciwnikom z Kostrzyna
i ulegli 0:1.

Ostatecznie zajęliśmy tak nielubiane przez sportowców IV miejsce. Mimo
tego, jest to nasz ogromny sukces! Nasi
uczniowie od lat nie zaszli tak wysoko! Wielkie gratulacje! A graliśmy
w składzie: Wojciech Łeński, Rafał
Nowicki, Jarosław Grussy, Michał
Kopczyński, Dariusz Lewicki, Paweł Kaczmarek, Grzegorz Lipiński,
Sebastian Kowalewski, Mieszko
Piotrowski, Daniel Kokowicz, Adrian Janicki, Michał Bąk, Michał
Nowicki, Maciej Pieczarka, Mateusz
Engel.
Uczniowie i nauczyciele bardzo
dziękują dyrektorowi Sławomirowi
Baranowskiemu i radnemu Wiesławowi Kwaśniewskiemu za wsparcie
i serdeczne kibicowanie naszym
zawodnikom podczas finału wojewódzkiego.
W. Dwornicki, M. Nowakowski
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Tenisiści
Czerwieńska górą!
Reprezentacja juniorów Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego zwyciężyła w
pierwszym w historii stowarzyszenia meczu. W pojedynku z drużyną zielonogórskiego
klubu tenisowego Royal na sześć rozegranych pojedynków aż cztery mecze wygrali
członkowie CST.
Na dobre rozpoczął się letni sezon
tenisowy. Po pierwszym ważnym w tym
sezonie turnieju Dni Czerwieńska przez
cały maj na kortach odbywały się nie
tylko zajęcia wszystkich grup szkółki

tenisowej, ale także seniorzy rozpoczęłi
regularne turnieje w dwóch grupach,
skonstruowanych na podstawie rankingu
zimowej ligi tenisa.
Najważniejszym jednak wydarzeniem
sportowym był zielonogórski pojedynek
naszych juniorów z grupą ich rówieśników - członków klubu Royal. Na podstawie turnieju Dni Czerwieńska nasze mia-

sto reprezentowało 4 chłopców (Hubert
Karoń, Filip Drupka, Janek Majorczyk
i Anton Stanaszek) oraz dwie dziewczyny (Sandra Biskup i Emilka Gniadzik).
Mecz zorganizowaliśmy wspólnie z p.
Radkiem Czestkowskim - właścicielem
klubu Royal w przeddzień Dnia Dziecka
31 maja br. Nasi zawodnicy na początku
turnieju byli nieco speszeni - to w końcu był ich debiut w otwartym turnieju
i jeszcze na zupełnie nieznanym im
obiekcie. Mimo dużego zaangażowania
i wielkiej woli zwycięstwa pierwsze
mecze minimalnie przegrali Sandra i Anton.
Początkowo przegrywał
swój pojedynek także
Hubert, jednak z czasem
nasi tenisiści odzyskiwali pewność siebie, trema
mijała, a zwycięskich gemów zaczęło przybywać.
Najpierw Janek pokonał
swojego przeciwnika,
później zwycieżył Filip i Emila, a najdłużej
rozgrywał swój mecz Hubert, który
najpierw zdołał pierwszy set wygrać
7:5, a w drugim już spokojnie z dużą
przewagą 6:2 zakończyć pojedynek.
Wszystkich uczestników turnieju główny
organizator p. R. Czestkowski zaprosił
do Mc Donalda na grecką sałatkę, chessburgera i pyszne lody. Rewanż obu drużyn rozegrany zostanie w Czerwieńsku
16 sierpnia.
W niedzielę 1 czerwca br. najmłodsi
tenisiści - czyli grupa prowadzona przez

WAKACJE
Informujemy, że zajęcia szkółki tenisowej w czasie wakacji
odbywać się będą:
• w lipcu we wtorki w godz. 1200 - 1400 i niedziele w godz. 1400 - 1600
• w sierpniu we wtorki i czwartki w godz. 1600 - 1800
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p. Renatę Skrzypczyńską wzięli udział
w tradycyjnej już imprezie CST - Dniu
Dziecka na kortach. Także w tym roku
nie zawiedli rodzice. Mamy znowu upiekły przepyszne ciasta, p. Jacek Gębicki
przyrządził wszystkim na grillu smaczne
kiełbaski. Nie zabrakło nagród za konkurencje i oczywiście lodowych rożków. Także tym
razem pogoda dopisała,
więc humory uczestnikom
również. Nowi członkowie szkółki otrzymali
oczywiście legitymacje
członkowskie, klubowe
koszulki i czapeczki.
Cieszymy się, ze ciągle
przybywa nam nowych
amatorów tej dyscypliny.
W tegorocznym planie
jest jeszcze budowa domku klubowego
przy kortach, ale to już całkiem nowa
historia. Napiszemy o tym kolejnym
numerze „U nas”.
Andrzej Sibilski

Mamy nowego księdza
W sobotę 31 maja br. W katedrze gorzowskiej Dawid Pietras otrzymał z rąk biskupa ordynariusza święcenia kapłańskie, a w niedzielę poprowadził swoją mszę
prymicyjną w czerwieńskim kościele. Od 1 czerwca mamy więc kolejnego księdza
z naszej gminy.
Do widoku ks. Dawida w prezbiterium kościoła Św. Wojciecha w Czerwieńsku wierni zdążyli się już przyzwyczaić. najpierw przez lata widywaliśmy
go w roli ministranta, lektora, później
kleryka paradyskiego seminarium.
Jako diakon głosił też swoje pierwsze
w życiu kazania. Cały ten długi okres
przygotowań do pełnienia kapłańskiej
służby w kościele zakończyła prymicyjna Msza Św. w kościele. Uczestniczyło w niej wielu znamienitych gości,
reprezentujących zarówno kościół, jak
i władze samorządowe. Nie brakowało
jak zwykle wielu przyjaciół Dawida,
znajomych i nas - wiernych. Wszyscy

obecni z wielką życzliwością przyjęli
Go w parafialnej wspólnocie i życzyli
- teraz już ks. Dawidowi - wielu łask
Bożych, wytrwałości i jednocześnie satysfakcji z pełnienia tej odpowiedzialnej
funkcji w kościele. Wśród tych życzeń
najczęściej pojawiało się wezwanie
- „Nie lękaj się i wypłyń na głębię”.
Wierzymy, że tej odwagi Dawidowi nie
zabraknie i ufając Chrystusowi odpowie
na to wezwanie.
Redakcja „U nas” oczywiście przyłącza się do życzeń i gratuluje życiowego
wyboru.
Andrzj Sibilski

Jubileusz
Ks. Dariusza Glamy
Proboszczowi parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w Leśniowie Wielkim minęło właśnie 25 lat posługi kapłańskiej. Oba
wydarzenia - święcenia kapłańskie Dawida i srebrny jubileusz ks. Dariusza są jakimś symbolicznym zbiegiem okoliczności. W tym samym dniu
niemalże obaj dokonali życiowego wyboru. Odpowiedzieli „Tak, Panie...”.
Ks. Dariusz Glama swoje „tak” wypowiedział przed ćwierćwieczem i dzisiaj z perspektywy lat może dokonać najsprawiedliwszej oceny - oceny we
własnym sumieniu. Ta zostanie jego tajemnicą, natomiast my mieszkańcy
gminy możemy pokusić się o ocenę jego aktywności w naszej gminie.
Ten bilans wypada zdecydowanie na plus. Potwierdzeniem takiej noty jest
pamiątkowy dyplom, jaki z tej okazji przekazali w imieniu mieszkańców
włodarze - burmistrz i przewodniczący rady. Jego treść oddaje w pełni nasze
postrzeganie ks. Proboszcza Glamy we wspólnocie naszej gminy.
Sylwetkę jubilata przybliżymy naszym Czytelnikom w lipcowym
numerze „U nas”.
A.S.
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Dzień Czystej Wody 2008

