Epidemii
nie było
czytaj str. 4

w styczniu
01.01. - mieszkańcy naszej gminy przywitali Nowy
Rok 2009. Tradycyjnie o północy burmistrz Piotr Iwanus
wzniósł symboliczną lampkę szampana na czerwieńskim
rynku, życząc wszystkim mieszkańcom wszelkiej pomyślności i powodzenia w Nowym Roku.
01.01. - Zakład Komunalny w Czerwieńsku przestał
istnieć jako zakład budżetowy gminy i przekształcił się
w spółkę prawa handlowego. Dyrektorem nowej firmy został
dotychczasowy dyrektor Zakładu Komunalnego Krzysztof
Wieczorek.
06.01. - był najchłodniejszym dniem tej zimy. W niektórych miejscowościach naszej gminy temperatura spadła
w nocy do (- 27 ºC), w Czerwieńsku o godz. 7.00 - termometry wskazywały (- 25ºC).

16.01. - w Sali widowiskowej MGOK w Czerwieńsku
odbyło się spotkanie noworoczne, na które burmistrz Piotr
Iwanus zaprosił reprezentantów najważniejszych dziedzin
życia w regionie lubuskim. Witając parlamentarzystów,
przedsiębiorców, kierowników i dyrektorów gminnych
jednostek, proboszczów parafii, przedstawicieli i działaczy
społecznych - podziękował im za codzienną pracę, która
wpływa na rozwój życia społeczno-gospodarczego i oświatowo-kulturalnego naszej Gminy.
17.01. - w hali sportowej „Lubuszanka” rozegrano VI turniej o Puchar Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców
Miasta Czerwieńsk.
19.01. - 24.01. - delegacja władz samorządowych Gminy
Czerwieńsk w składzie: Leszek Jędras, Piotr Iwanus,
Wiesław Kwaśniewski i Kazimierz Ruszel, przebywała
z roboczą wizytą w mieście Suzdal (Rosja). Suzdal to 12
tys. miasto położonym w odległości 210 km na północnywschód od Moskwy. Celem wizyty było podpisanie umowy
o partnerskiej współpracy oraz omówienie zasad wakacyjnej
wymiany dzieci i młodzieży.

09.01. - w Płotach zmarła Krystyna Szymczak - od 1999
roku Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Czerwieńsk.
09.01. - w Nietkowie uroczyście oddano do użytku nową
halę sportową, którą wybudowano przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Wróblewskiego. Ceremonii przecięcia
wstęgi dokonali: J.E.
Ks. Bp. Stefan Regmunt, była dyrektor
szkoły Halina Rekowska, wicekurator
Ferdynand Sańko,
Senator RP Stanisław Iwan, Starosta
Powiatu Zielonogórskiego Edwin Łazicki i dyrektor szkoły Beata Kłos-Wygas. Inauguracyjne
przemówienie wygłosił Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Jędras.
11.01. - w Czerwieńsku po raz kolejny zagrała Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podczas tegorocznego
finału pobito rekord frekwencji i zebrano rekordową ilość
6636,43 złotych. Szefem Sztabu W.O.Ś.P. w Czerwieńsku
był Piotr Bykowski.
13.01. - Klub Zdecydowanych Optymistów i Kawiarenka
U Leona zorganizowali, pierwszy w tym roku, wieczór
kabaretowy z cyklu
unpaid. Na artystycznej scenie Kawiarenki
U Leona wystąpiła tym
razem Bojówka Artystów Kabaretowych
z Zielonej Góry w prapremierze programu
„SYF I MALARIA”
w reżyserii Władysława Sikory.
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20.01. - obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
23.01. - obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego.
24, 25, 31.01. - w hali sportowej „Lubuszanka” odbyły się
Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Oldbojów w piłce
nożnej.
27.01. - w czerwieńskim Ratuszu odbyło się spotkanie
robocze komitetu organizacyjnego „Spartakiady Rot(h)enburgów”. W 2009 roku Czerwieńsk będzie gospodarzem tej
spartakiady, a odbędzie się ona w dniach 12-14 czerwca.
30.01. - w czerwieńskim Ratuszu odbyło się spotkanie
noworoczne gminnego zarządu OSP.
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Co
słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Witam, Panie Burmistrzu. Nie sposób nie rozpocząć naszej
rozmowy od słowa klucza - KRYZYS.
Rozlewa się ono po mediach, straszy zawirowaniami na giełdach i zwolnieniami
w firmach. Dla niektórych jest to także alibi do niepodejmowania wyzwań i czekania
z założonymi rękami na lepsze czasy. Czy
kryzys już dotarł do naszej gminy?
Piotr Iwanus: W pewnym sensie
oczywiście dotarł. Przecież nie jesteśmy
samotną wyspą. Mieszkańcy gdzieś przecież pracują. Jak wszyscy niepokoją się
problemami firm, mają swoje osobiste
problemy, widzą ile kosztuje paliwo,
pilnie obserwują ceny w sklepach, itd. To
jedna strona problemu. Druga – to odpowiedź na pytanie: jaki jest wpływ kryzysu
światowego na bezpośrednie funkcjonowanie gminy? W jakich punktach realizacji budżetu musimy być przygotowani
na trudne scenariusze? Rząd przygotował
pakiet projektowanych oszczędności i jeśli trzeba będzie go realizować, to gminę
może dotknąć to w dwóch punktach
– wysokości subwencji oświatowej oraz
wysokości wpływów do budżetu gminy
z tytułu podatków od osób fizycznych
i osób prawnych. Rząd zapowiedział jednak, że wysokość tych cięć zależna będzie
od sytuacji gospodarczej i jest to raczej
szykowanie się na scenariusz czarny niż
rzeczywista redukcja wpływów. Dla nas,
samorządowców takie przewidywanie
trudności i tworzenie wielu wariantów
rozwiązań w zależności od realnej sytuacji, to chleb powszedni. Od początku
istnienia samorządu musieliśmy zwykle
planować działania z uwzględnianiem
najczarniejszych scenariuszy, by na końcu
nie być zaskoczonym krachem. Zawsze
staramy się przewidywać rozwój sytuacji na wiele lat do przodu i nie chować
się przed kłopotami, nie narzekać, tylko
wyprzedzać trudności. Szukać ich rozwiązania, zanim jeszcze się pojawią. Tak
samo działamy i teraz.
A.S.: To pięknie brzmi, ale tak konkretniej, to co ma Pan na myśli?
P.I.: Konkretniej? Proszę bardzo.
Pamięta Pan jakim wielkim ryzykiem
i wyzwaniem dla gminy była przed laty

budowa oczyszczalni ścieków. W tej dziedzinie na pewno byliśmy prekursorami.
Jaka gmina wówczas porywała się na tak
wielką inwestycję? Każdy machał ręką,
a po co nam taki kłopot? Trzeba było
przecież po pierwsze znaleźć taką technologię, którą można byłoby zastosować
dla tak małego środowiska, a po drugie
źródła finansowania. Wtedy jeszcze nie
śniły nam się nawet jakieś środki unijne.
Trzeba było wziąć spory kredyt. To było
ryzyko, ale nie bezrozumne ryzykanctwo.
Już wtedy przecież było jasne, że kilka
lat później nie mając oczyszczalni trzeba
będzie płacić kary za zanieczyszczanie
środowiska. Mówię o tym, żeby wyjaśnić
jak ważne jest skrupulatne mierzenie sił,
połączone jednak z wizją przyszłych korzyści i odwagą podejmowania trudnych
decyzji. Gdyby zabrakło nam tej odwagi,
to ani hala sportowa Lubuszanka, ani
Gimnazjum po prostu by nie powstały.
Dziś są spłacone i służą mieszkańcom,
a w przypadku gimnazjum okazało się,
że nawet teraz można pewne wydatki
sfinansować z kończących się właśnie minionych programów unijnych. Pieniądze
te dzisiaj wpływają jako swoiste bonusy,
z których możemy finansować kolejne
przedsięwzięcia.
Mimo wspomnianego przez Pana kryzysu, za priorytety tego roku przyjęliśmy
m. in. realizację największej gminnej
inwestycji – uporządkowania gospodarki
ściekowej w aglomeracji Czerwieńsk
z rozbudową miejskiej oczyszczalni
ścieków, a także rozwój oświaty i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców. Nie
oznacza to oczywiście, że innych zadań
realizować nie będziemy, ale jeśli sprawdzi się czarny scenariusz o postępującym
kryzysie, inne przedsięwzięcia będziemy
uważnie analizować, szukając możliwości
przesunięcia ich w czasie.

i w tym takim prostym sensie – oczywiście nie stać, ale już tłumaczyłem to
wyżej, że odwaga i wyprzedzanie przyszłych ewentualnych kłopotów zawsze
się opłaca. Na tą inwestycję oczywiście
musimy zaciągnąć kredyt, ale mamy możliwość wzięcia go z Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego, oprocentowanego zaledwie na 1%. Spłata jest rozłożona na 15
lat z dwuletnią karencją. Logika zmian
w gospodarce światowej wskazuje, że za
dwa lata może koniunktura wrócić, a wtedy będziemy o kolejne długości z przodu
przed innymi. Poza tym dyrektywy unijne
zobowiązują wszystkie gminy, by do roku
2015 wykazały się 85% efektem ekologicznym. My wykażemy się na pewno,
a to uchroni nas przed wydatkami, które
zamiast ponosić na kary, przeznaczymy
na dalszy rozwój gminy.
A.S.: Chyba mamy w województwie
niezłą prasę, skoro Urząd Marszałkowski
powierzył gminie organizację wojewódzkiej inauguracji VIII edycji konkursu
„Gmina Fair Play”?
P.I. Oczywiście – to wielkie dla nas
wyróżnienie. W poprzedniej edycji byliśmy już laureatem tego wyróżnienia,
przyznanym nam zresztą po raz drugi
przez Krajową Izbę Gospodarczą i oczywiście mamy się czym pochwalić. Myślę,
że dlatego zostaliśmy wybrani, by podzielić się naszymi dokonaniami i pomysłami
z kolejnymi kandydatami do tego tytułu.
W poniedziałek gościć będziemy prawie
80 gości z p. Marszałkiem Województwa
na czele. Myślę, że szerzej będziemy mogli o tym porozmawiać po spotkaniu.
A.S.: Na koniec chciałbym jeszcze
zapytać o zmiany organizacyjne w Urzędzie. Podobno GZEAS zostanie przeniesiony z ratusza do innego budynku...

A.S.: Ta inwestycja ekologiczna,
to jednak wyzwanie na miarę budowy
wspomnianej przez pana oczyszczalni.
Finansowo i organizacyjnie to wielkie
przedsięwzięcie. Stać nas na to?

P.I.: Rzeczywiście. Porozumieliśmy
się z BZ WBK w sprawie dzierżawy
pomieszczeń w budynku będącym własnością banku. Pomieszczenia zostaną
wyremontowane i przystosowane do
potrzeb tego referatu. Pracownicy poprawią sobie warunki pracy - pomieszczenia
w sumie zajmą powierzchnię 86 m2. Na
przeprowadzce zyska również referat
budżetowo-finansowy, który z kolei zagospodaruje zwolnione pomieszczenia
na swoje potrzeby.

P.I.: Wracamy znowu do początku rozmowy. Czy nas stać? Proszę pamiętać, że to
inwestycja na poziomie ok. 40 mln zł. To
prawie całe dwa roczne budżety gminy

A.S.: Dziękuję za rozmowę i tym razem o Składową męczył Pana nie będę,
bo nam się miejsce na stronie kończy, ale
za miesiąc i o tym pogadamy.
nr 199 • 02.2009

U NAS



Epidemii nie było
Gwałtowny wzrost zachorowań na grypę, jaki obserwowaliśmy przez ostatnie trzy
- cztery tygodnie, skłonił mnie do zainteresowania się tą chorobą. Co robić, by
się jej ustrzec i jak się skutecznie leczyć.
Grypa to choroba wirusowa, bardzo
zakaźna, szerząca się drogą kropelkową.
To znaczy, że łatwo się zarazić od osoby
kichającej czy kaszlącej, nie tylko przez
bliski kontakt z osobą chorą, ale i przez
przebywanie w tym samym miejscu. Atakuje nie tylko drogi oddechowe, ale cały
organizm. Rozpoczyna się nagle, 1 do 4
dni od zakażenia: wysoka gorączka (często powyżej 39 oC), bóle głowy, męczący
kaszel, bóle mięśni, katar, ból gardła, osłabienie (złe samopoczucie, zmęczenie). Jej
objawy są podobne do przeziębienia, ale
ma cięższy przebieg i może doprowadzić
do powikłań (zapalenie płuc i oskrzeli,
zapalenie mięśnia sercowego...). A nawet
może być śmiertelna. Najgroźniejsza
jest dla małych dzieci, niemowląt, i osób
starszych. Ilość zachorowań jest różna; co
roku atakuje np. od 15 do 42 % dzieci.
Jak się jej ustrzec?
Można się zaszczepić. I to od 6
miesiąca życia. W każdym sezonie
grypowym pojawiają się nowe szczepy
wirusa. Dlatego Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) określa najbardziej
aktywne wirusy i „włącza” je do składu
nowej szczepionki. Po dwóch tygodniach
nabywa się odporności. Mimo tego zaszczepieni mogą zachorować - jeśli „złapią” wirusa przed nabyciem odporności
lub zaatakuje ich inny, nie uwzględniony
w szczepionce. Jednak wtedy choroba
ma zdecydowanie lżejszy przebieg i trwa
krócej, a nawet można jej objawów nie
zauważyć. Dowód? W czerwieńskim
„Ulmedzie” personel szczepi się od
sześciu lat i nie choruje, mimo, że przez
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ośrodek przewijały się w tych dniach
setki chorych. Szczepić się można od
września; również teraz, przed wiosenną
falą zachorowań. Kosztuje to 30 zł (gdzie
indziej jest drożej).
Mamy pod opieką 3200 pacjentów
- mówi specjalista medycyny rodzinnej
Urszula Wąchała-Jędras - a tych dniach
przyjmowaliśmy na bieżąco do 120 pacjentów dziennie. Fala zachorowań na
grypę i przeziębień powoli opada, a ja
skorzystam z okazji i serdecznie podziękuję swoim pracownikom za ciężką pracę;
ostatnie tygodnie naprawdę wymagały od
nas mobilizacji. I dziękuję pacjentom za
wyrozumiałość - przy tej ilości chorych
naprawdę trudno było przestrzegać dyscypliny kolejki. Przecież wszystkich trzeba
było przyjąć! I to pomimo utrudnień związanych z remontem budynku.
Szczepionka szczepionką. A co oprócz
niej? Higieniczny tryb życia - wypoczynek,
sen, witamina C. Natomiast chorobę trzeba „wyleżeć”. Próby jej „przechodzenia”
najczęściej i tak skończą się w ośrodku
zdrowia.
Gdzie mamy szukać pomocy lekarskiej?
Jaki jest stan posiadania naszej gminnej służby zdrowia? Własnością gminy
są ośrodki zdrowia w Czerwieńsku,
w Nietkowicach, natomiast częściowo
w Nietkowie i Leśniowie Wielkim stwierdza przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras. Rada Miejska
przeznaczyła w 2009 roku 400 tys. zł
na remonty w Czerwieńsku (290 tys. zł)
i Nietkowicach (dokładna kwota wyniknie
z przetargu, który zostanie niebawem ogłoszony). W Czerwieńskim ośrodku z boku,
od ulicy Wodnej, powstanie winda. Natomiast w Nietkowicach
wystarczy podjazd dla
niepełnosprawnych.
Te ułatwienia, które
mają się pojawić, wynikają z zarządzenia
ministra zdrowia, który
ostatecznie nakazał do
końca 2012 roku dosto-

sować wszystkie obiekty służby zdrowia
do wymogów europejskich. A to oznacza
również sanitariaty dla niepełnosprawnych,
zmywalne powierzchnie w gabinetach
zabiegowych, bezszczelinowe połączenia
ścian i podłóg, możliwość umycia ściany
za kaloryferem itp. itd.
...i od dwóch lat już to robimy - mówi
Urszula Wąchała-Jędras, szefowa
NZOZ „ULMED”, największego podmiotu gospodarującego w czerwieńskiej
przychodni. W ramach czynszu dzierżawnego, zgodnie z umową podpisaną
z Burmistrzem (którą mają wszystkie
podmioty), prowadzimy różne prace.
Wyremontowaliśmy gabinet zabiegowy,
wymieniliśmy oświetlenie i część okien
(a część gmina). „Grube” remonty należą
do właściciela budynku, ale do nas należy
utrzymanie go w czystości, czyli np. malowanie. I to też się robi.
Nową elewację już widać; powstaną
dwie toalety dla niepełnosprawnych na
parterze i piętrze, nowa kotłownia gazowa. Cały parter i piętro będą służyły,
jak dotychczas, lekarzom rodzinnym,
stomatologom i ginekologowi.
A co z poddaszem? Czynione są starania o pozyskanie lekarzy specjalistów,
ale to niełatwa sprawa... Natomiast jeśli
zostanie uruchomiona (jak wieść gminna
niesie), budowana prywatna przychodnia
chirurgiczno-ortopedyczna i będzie miała
podpisaną umowę z NFZ, to nasi pacjenci
tylko skorzystają. Sam wiem, ile to mitręgi dostać się do chirurga w Zielonej
Górze...
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ULMED”, oprócz Urszuli Jędras,
zatrudnia drugiego lekarza specjalistę medycyny rodzinnej Agnieszkę Biskup oraz
cztery pielęgniarki: Hannę Batarowską,
Monikę Nowak, Zdzisławę Wieczorek
i Annę Wojtasińską. Staż z medycyny
rodzinnej, akurat w czasie zwiększonej
zachorowalności na grypę, odbywała
w ośrodku Karolina Jędras. „ULMED”
poprzez udział w wielu programach,
oferował i oferuje pacjentom wiele możliwości dodatkowych, darmowych usług
medycznych: program profilaktyki raka
szyjki macicy, chorób krążenia, choroby
odtytoniowej, przewlekłej choroby optulacyjnej płuc (skutki palenia), osteoporozy
(gęstość kości). Co pewien czas pacjenci
mają możliwość skorzystania, na miejscu,
z porad lekarzy specjalistów. I to w coraz
lepszych warunkach; remont ośrodka jest
widoczny z daleka i świadczy o trosce
władz gminy o jej mieszkańców.
D. Grześkowiak

Porozumienie o współpracy
SUZDAL - CZERWIEŃSK
We wrześniu 2008 roku Burmistrz
Czerwieńska Piotr Iwanus i Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras
przebywali z roboczą wizytą w Rothenburgu nad Tauber. W spotkaniu
„rodziny Rothenburgów” uczestniczyła również delegacja rosyjskiego
miasta Suzdal.
Rosjanie do Rothenburga nad Tauber przybyli w związku z obchodami
20 rocznicy podpisania porozumienia
o współpracy z niemieckim miastem.
Podczas roboczych spotkań Piotr
Iwanus i Leszek Jędras nawiązali kontakt z delegacją rosyjską, której przewodniczyła Rima I. Wysocka. Rozmowy
dotyczyły różnych problemów życia
codziennego naszych mieszkańców, a także oświaty, kultury i sportu. Spotkania
z Rosjanami przebiegały w bardzo miłej,
przyjaznej atmosferze. Rozmawiano
o możliwości nawiązania współpracy
między Suzdalem i Czerwieńskiem.
W październiku wznowiono rozmowy
o partnerskiej współpracy i strona rosyjska zaproponowała Burmistrzowi Piotrowi Iwanusowi wspólne przygotowanie,
a następnie podpisanie porozumienia,
jednocześnie zapraszając delegację naszego miasta do Suzdalu. W prowadzonych
rozmowach ustalono zakres współpracy
i możliwość podpisania porozumienia
podczas pobytu oficjalnej delegacji
Czerwieńska w Suzdalu. Przygotowany
został projekt dokumentu o partnerskiej
współpracy, sprawdzony pod względem
formalno-prawnym i wstępnie zaakceptowany przez obie strony. Ustalona
została również data jego podpisania, po
przeprowadzeniu wiążących i ostatecznych rozmów.
19 stycznia 2009 roku, delegacja
Czerwieńska w składzie: Burmistrz Piotr
Iwanus, Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Jędras, radni Wiesław Kwaśniewski i Kazimierz Ruszel udali się
do Suzdalu w celu zakończenia rozmów
i dokonania ostatecznych ustaleń dokumentu o przyjaźni i partnerskiej współpracy uwzględniającego propozycje obu
miast. Następnego dnia podczas spotkania
z Przewodniczącym Rady Miasta Suzdal
Michaiłem I. Iwanowem, jego zastęp-

cami i pracownikami, Przewodniczącym
Rady Powiatu D. J. Mozgowojem, po
merytorycznej dyskusji uzgodniony został
końcowy kształt porozumienia.
23 stycznia 2009 roku o godzinie
16.30 rozpoczęła się uroczysta ceremonia podpisania porozumienia o przyjaźni
i wzajemnej współpracy, w której udział
wzięli przedstawiciele najwyższych
władz administracyjnych i samorządowych obu miast z Piotrem Iwanusem
i Michaiłem I. Iwanowem na czele. Po
oficjalnych wystąpieniach M. I. Iwano-

wa, P. Iwanusa, L. Jędrasa, w obecności
Sekretarza w Ambasadzie Polskiej w Moskwie - Dariusza Cybula, aktu uroczystego podpisania zawartego porozumienia
dokonali ze strony polskiej - Burmistrz
Czerwieńska Piotr Iwanus i Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras,
a ze strony rosyjskiej - Przewodniczący
Rady Miasta Suzdal Michaił I. Iwanow
oraz Przewodniczący Rady Powiatu
D. J. Mozgowoj.
Wiesław Kwaśniewski

Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwieńsku - Leszka
Jędrasa w czasie ceremonii podpisania porozumienia - Suzdal 23.01.2009 r.
Szanowny Panie Michale Mikołajewiczu Iwanow
Szanowny Panie Burmistrzu Piotrze Iwanus
Panie i Panowie
W dniu dzisiejszym, na zakończenie naszej wizyty w Federacji Rosyjskiej, w rejonie Suzdal, zostanie podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy rejonu
suzdalskiego i Gminy Czerwieńsk.
Fakt, że porozumienie między obiema stronami podpiszemy w mieście Suzdal, które
jest kolebką rosyjskiej państwowości, jednym z piękniejszych rosyjskich miast, ma
dla nas mieszkańców Gminy Czerwieńsk ogromne znaczenie.
Żywimy nadzieję, że ten dokument, jego paragrafy i cała treść, nie będzie martwym zapisem. Chcemy i będziemy wypełniać te treści konkretnymi działaniami,
o których już wspomniał nam Burmistrz Czerwieńska - Piotr Iwanus.
Warto zbliżać do siebie społeczeństwa naszych regionów, niech poznają historię
przyjaciół, ich codzienne życie i nawiązują coraz to szersze kontakty.
Mamy nadzieję, że dzisiejszy krok będzie kamieniem węgielnym naszej przyjaźni i przyszłej współpracy. Zrobiliśmy dziś pierwszy krok i może pójdą za nami następni.
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Nie - dla obwodnicy
Obwodnica kolejowa Czerwieńska przyczyni się do obniżenia rangi Czerwieńska
jako węzła kolejowego i spowoduje zahamowanie rozwoju naszej Gminy, to również
zagrożenie dla środowiska przyrodniczego i degradacja siedlisk zwierząt, które
są prawnie chronione w Polsce!
Do moich rąk trafiła właśnie najnowsza publikacja, wydana przez Zarząd
Województwa Lubuskiego pt. „Opracowanie ekofizjograficzne województwa
lubuskiego - przyroda ożywiona”. Jest to
praca zbiorowa pod red. dr hab. Leszka
Jerzaka z Katedry Ochrony Przyrody,
Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, która w sposób
kompleksowy przedstawia charakterystykę przyrodniczą naszego województwa
- cechy i stan jego środowiska, potencjał
użytkowy oraz jego piękno. Obejmuje ona
również nowy element, jakim jest europejska sieć Natura 2000. Po wnikliwej
lekturze tej publikacji utwierdziłem się

i ptaków, a okoliczne lasy, zbiorniki i cieki
wodne oraz pola i łąki to siedliska wielu
cennych i rzadkich zwierząt.
To bogactwo życia biologicznego to
niewątpliwie konsekwencja wciąż poprawiającej się czystości wód i przemyślana
polityka Lasów Państwowych, które
stoją na straży zachowania równowagi
w świecie przyrody i nie zezwalają na
prowadzenie rabunkowej eksploatacji
naszych lasów. To również ogromna
zasługa samorządów lokalnych, które
przeznaczają ogromne środki finansowe
na uregulowanie gospodarki ściekowej
i budowę oczyszczalni ścieków na swoim
terenie, oraz prowadzą intensywną edu-

obszary chronione

w przekonaniu o niezwykłych walorach
przyrodniczych naszej Gminy, a w szczególności o wyjątkowości „Okręgu Doliny
Środkowej Odry” (nazwa wg podziału
geobotanicznego woj. lubuskiego) na
terenie, którego leży min. Czerwieńsk.
Z uwagą analizowałem liczne mapy, które
przedstawiają obszary cenne dla ochrony
fauny i flory Ziemi Lubuskiej jak również
specjalne obszary ochrony siedlisk sieci
NATURA 2000 województwa lubuskiego wraz z obszarami projektowanymi.
Wynika z nich, że nasze miasto rozlokowane jest na najcenniejszych obszarach
występowania: bezkręgowców, płazów
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kację ekologiczną i akcję informacyjną.
Gmina Czerwieńsk jest wręcz modelowym przykładem takich działań.
Tym trudniej mi przyjąć informacje
o postępie prac nad przygotowaniem inwestycji związanej z budową obwodnicy
kolejowej Czerwieńska, której realizacja
doprowadzi do wycięcia ok. 20 ha lasu,
zniszczy miejsca lęgowe ptaków i siedliska
wielu gatunków dzikich zwierząt, które
licznie występują na tym obszarze. Wśród
nich są, bowiem i takie, które jak np.: jeż
i wiewiórka, należą do gatunków prawnie
chronionych w Polsce. Prowadzenie w tym
terenie prac budowlanych doprowadzi nie-

wątpliwie do defragmentacji ich siedlisk.
To dla tego, zanim zapadną ostateczne
decyzje, należy przeprowadzić dokładną
inwentaryzację przyrodniczą na tym obszarze, aby nie dopuścić do degradacji
tych ekosystemów. Inwentaryzacja przyrodnicza pasa, na którym wytyczono
obwodnicę, będzie w tym roku, jednym
z tematów sympozjum popularno-naukowego, organizowanego w ramach
„Dnia Czystej Wody”.
Czy budowa obwodnicy kolejowej
Czerwieńska jest już przesądzona? Takie
można odnieść wrażenie, jeśli ogląda się
tablice informacyjne, które ustawiono na
Dworcu Głównym w Poznaniu. Wymieniono tu najważniejsze inwestycje, które
będą realizowane przez PKP Oddział
Regionalny w Poznaniu. Obwodnica
kolejowa Czerwieńska zaliczana jest tu
do priorytetowych.
Przekonali się o tym również radni
(Wiesław Kwaśniewski i Henryk Góralczyk), którzy 9 grudnia ubiegłego roku
uczestniczyli w Zielonej Górze w rozprawie
administracyjnej dotyczącej budowy obwodnicy. Do przeprowadzenia tej rozprawy
zobligowany był inwestor (PKP Oddział
Regionalny w Poznaniu i Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze). Całej inwestycji
nadano status o znaczeniu strategicznym dla
państwa polskiego, co oznacza, że samorząd
lokalny będzie wyłączony z możliwości
decyzyjnych. Niestety może to oznaczać,
że spełni się najczarniejszy scenariusz
i decyzja o budowie obwodnicy zapadnie
za naszymi plecami.
Trudno mi się z tym pogodzić, tym
bardziej, że nie znajduję wciąż uzasadnienia ekonomicznego tej inwestycji, a straty
w środowisku przyrodniczym, obniżenie
znaczenia Czerwieńska jako ważnego węzła kolejowego i wynikające z tego obniżenie poziomu życia mieszkańców jest dla
mnie nie do zaakceptowania. Nie potrafię
zrozumieć intencji decydentów, którzy
dla rzekomego skrócenia czasu przejazdu
(o ok. 13,5 minuty!) są gotowi lekką ręką
wyłożyć ponad 40 mln € i to w dobie poważnego kryzysu ekonomicznego. Dziwi
mnie również fakt, że trudno im znaleźć
pieniądze na modernizację istniejącej
linii kolejowej Czerwieńsk-Zielona Góra,
na której podkłady kolejowe mają już
27-30 lat, gdzie normy przewidują ich
wymianę po 18 latach eksploatacji. Zmusi
to już wkrótce kolejarzy do ograniczenia
prędkości pociągów na tym odcinku do
40 km/h i jeszcze bardziej wydłuży czas
przejazdu!
Do tego tematu będziemy jeszcze
powracać.
Jacek Gębicki

Noworoczne spotkanie aktywnych
Tradycją stają się doroczne uroczyste spotkania noworoczne Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej z reprezentantami rożnych gminnych środowisk
- przedsiębiorców, działaczy społecznych, wolontariuszy, honorowych obywateli
miasta i gminy, przedstawicielami instytucji wspierających lokalny samorząd,
a także twórcami kultury, oświaty, służby zdrowia i opieki społecznej - słowem
ze wszystkimi, od których zależy właściwe funkcjonowanie gminy.
W swoim przemówieniu burmistrz
Piotr Iwanus przypomniał zebranym
o najważniejszych wydarzeniach minionego roku, sukcesach na wszystkich
obszarach działalności – począwszy od gospodarki, poprzez dokonania inwestycyjne,
aktywizację zawodową, pomoc społeczną,
edukację, kulturę po sukcesy sportowe.
Te informacje nie
były dla zaproszonych ani nowością, ani zaskoczeniem, ale raczej
przypomnieniem
minionego roku,
przedstawionym
w skondensowanej formie prezentacji. Nie były to
nowe fakty, ponieważ wszyscy
zaproszeni, każdy
w swojej dziedzinie, byli przecież
współtwórcami
Wyróżnienie za działalność społeczną na rzecz najbardziej potrzebują- tych sukcesów
cych odebrały m.in. Z. Wieczorek, W. Gola, M. Lewandowska
– jak choćby nasi
wśród zaproszonych gości wieloletniego niezawodni przedsiębiorcy, którzy odebrali
przyjaciela naszej gminy Senatora RP z rąk burmistrza i przewodniczącego rady
Stanisława Iwana z małżonką, który specjalnie oprawione pamiątkowe dyplomimo niezwykle napiętego programu zajęć my, czy wyróżnieni za swoją społeczną
przyjechał do Czerwieńska, by choć przez działalność wolontariusze z parafialnego
chwilę móc spotkać się z przybyłymi na Caritas, animatorzy kultury, czy w końcu
uroczystość gośćmi i przekazać im bezpo- twórcy Klubu Zdecydowanych Optymiśrednio wyrazy swojego podziwu i uznania stów. Lista wyróżnionych przez władze
dla działań, jakie podejmują, wykraczając samorządowe osób i instytucji była nieznacznie poza zawodową powinność. Pan zwykle długa i w krótkiej relacji nie sposób
senator S. Iwan podziękował również wła- wymienić ich choćby z nazwiska. Wszyscy
dzom gminy za ich skuteczną działalność oni otrzymali od burmistrza pamiątkowe
na wszystkich nieomal polach aktywności dyplomy z indywidualnymi uzasadnieniasamorządowej, podkreślając niezwykłą mi osiągnięć, za które przyznane zostały te
skuteczność w pozyskiwaniu pozabudże- wyróżnienia. Nie brakowało miłych słów
towych środków finansowych na realizację także ze strony osób wyróżnionych.
W drugiej części wieczoru z recitalem
jakże ambitnych celów inwestycyjnych.
Przybyli na spotkanie goście z radością pt. „W karnawałowym nastroju” wystąpił
powitali również byłego posła na sejm RP zespół w składzie: Bogumiła Tarasie– p. Czesława Fiedorowicza, który nie wicz – mezzosopran, Olga Grigorienko
tylko podczas aktywnej pracy parlamentar- – cymbały (Białoruś), Bartlomiej Stankonej, ale również jako prezes Euroregionu wiak – fortepian. Artyści zaprezentowali
„Sprewa-Nysa-Bóbr” z niesłabnącą ener- kilkanaście najbardziej znanych utworów
gią i życzliwością wspomagał i wspomaga zarówno muzyki poważnej, jak i rozrywkowej w niezwykłych aranżacjach. Wśród
inicjatywy samorządu Czerwieńska.
Władze samorządowe zaprosiły do sali
widowiskowej czerwieńskiego MGOK-u
ponad 80 gości. Na spotkanie przybyło
kilkudziesięciu najaktywniejszych uczestników życia społecznego gminy. Przybyłych na spotkanie przywitał w imieniu
władz samorządowych gminy Burmistrz
Piotr Iwanus. Z wielką radością powitał

Olga Grigorienko zauroczyła wszystkich
mistrzowską grą na cymbałach

nagradzanych wielkimi brawami utworów
znalazły się m. in. kompozycje S. Moniuszki, G. Bizeta, M. Musorgskiego,
ale także radosne „Tico, Tico” – Z. Abreu,
czy „Sunrise, sunset” z musicalu Skrzypek
na dachu J. Bocka. Piękny głos Bogumiły Tarasiewicz już nieraz zachwycał
nas podczas koncertów w ratuszu. Tym
razem prawdziwą niespodzianką była dla
wszystkich Olga Grigorienko. Słuchaczy
koncertu zafascynowały wręcz porywające
interpretacje zarówno znanych utworów
klasycznych, jak i tańców białoruskich na
tak niezwykłym już dzisiaj instrumencie
– jak cymbały. Niektórzy ze słuchaczy
jeszcze długo po występie rozmawiali z p.
Olgą na temat tego niezwykłego instrumentu. Niektórzy nawet próbowali swoich
sił – niestety z marnym skutkiem, bo to
wcale nie taki łatwy instrument.

Radny K. Ruszel spróbował zostać jednym
z „cymbalistów wielu” - udało się tak sobie

Spotkanie tradycyjnie zakończyło świąteczne „standing party”, gdzie już w mniej
oficjalnej atmosferze goście spotkania
przy kawie i słodkościach mogli wymienić
się zarówno doświadczeniami minionych
dokonań, jak i pomysłami na przyszłość.
Podsumujemy ją zapewne za rok.
Andrzej Sibilski
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Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych z gminy Czerwieńsk
do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie na palmę
i pisankę wielkanocną
REGULAMIN KONKURSU
NA PALMĘ WIELKANOCNĄ
(praca zbiorowa)
Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie mogą uczestniczyć grupy
formalne i nieformalne z gminy Czerwieńsk - konkurs otwarty.
2. Warunkiem udziału jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej przy użyciu
naturalnych tworzyw i tradycyjnych form
zdobniczych.
3. Głównym kryterium oceny prac będą
walory artystyczne i estetyczne, wzorowanie się na tradycjach ludowych oraz
inwencja twórcza autorów.
Uwagi:
1. Wysokość palmy: od 1 do 2,8 m.
2. Palma powinna mieć stabilną konstrukcję umożliwiającą jej pionowe
ustawienie.
3. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę:
- nazwa organizacji,
- miejscowość,
- imiona i nazwiska autorów,
- mile widziany krótki komentarz do
pracy.
REGULAMIN KONKURSU
NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ
(praca indywidualna)
Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy z gminy Czerwieńsk - konkurs
otwarty indywidualny.
2. Warunkiem udziału jest wykonanie pisanki wielkanocnej - technika
dowolna.
3. Głównym kryterium oceny prac będą
walory artystyczne i estetyczne, nawiązanie do tradycji wielkanocnych oraz
inwencja twórcza autorów.
Uwagi:
1. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę:
- imię i nazwisko autora,
- instytucja bądź organizacja (szkoła,
przedszkole, KGW, inne)
- wiek,
- mile widziany krótki komentarz do
pracy.
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2. Konkurs rozstrzygnięty będzie w czterech kategoriach wiekowych:
- dzieci przedszkolne,
- dzieci szkolne (szkoła podstawowa),
- gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna,
- dorośli.
3. Prosimy o zabezpieczenie pracy
przed uszkodzeniem.
UWAGA!
• Warunkiem udziału w konkursach jest
dostarczenie prac do Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury do dnia 20 marca
2009 r.
• Prace nie posiadające metryczki nie
będą oceniane.
• Za prace uszkodzone w transporcie
organizator nie odpowiada.
• Organizator zastrzega sobie prawo do
publikacji prac, nazwisk i wizerunku autorów w środkach masowego przekazu.
• Prace zgłoszone do konkursu oceni jury,
które wyłoni laureatów i przyzna nagrody
i wyróżnienia.
• Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w Galerii (sala nr 1) Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury. Wystawa czynna
będzie w dniach: 25.03 - 03.04.2009 r.
w godz. 10.00 - 14.00.
• Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie
nagród nastąpi w dniu 03 kwietnia
2009 r. o godz. 12.00 w MGOK w Czerwieńsku.

Recital wokalny
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Czerwieńsku
Piątek, 16 marca 2009r., godz. 1800
Tytuł koncertu:
„W karnawałowym nastroju”
Wykonawcy:
Bogumiła Tarasiewicz - mezzosopran
Olga Grigorienko - cymbały (Białoruś)
Bartlomiej Stankowiak - fortepian
Program:
1. B. Marcello - Quella fiamma che
m’accende
2. G. Bizet - Uwertura do opery Carmen
3. G. Bizet - Habanera z opery Carmen
4. J. Strauss - Polka Tritsch-tratsch
5. F. Chopin - Śliczny chłopiec
6. S. Moniuszko - Prząśniczka
7. S. Moniuszko - Krakowiak
8. Z. Abreu - Tico, tico
9. J. Bock - Sunrise, sunset z musicalu
Skrzypek na dachu
10. G. Gershwin - Somebody Loves Me
11. G. Gershwin - Lady Be Good
12. D. Smolski - Tańce białoruskie
13. M. Musorgski - Hopak

Serdecznie dziękuję Marcinowi
Feszterowi za przekazanie desek,
a Wiesławowi Wużyńskiemu za
pomoc przy wymianie podłogi w filii
bibliotecznej w Płotach.
Sołtys
Aleksander Motykiewicz

Taką ją zapamiętałem...
Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze 9 stycznia br. zmarła Krystyna
Szymczak - Honorowy Obywatel Gminy i Miasta. Poniżej publikujemy garść wspomnień jej wnuka - Przemka Góralczyka.

żała także sołtysa Płotów - Aleksandra
Motykiewicza. Znała szczegóły najważniejszych wydarzeń z historii Czerwieńska i okolicznych miejscowości z lat
1945 - 1989. Żywo interesowała się także
zmianami, jakie zachodziły w Czerwieńsku i Płotach po 1989 roku.
W czasach młodości zaangażowała się
w życie sportowe Czerwieńska. Należała
do grupy siatkarzy, której trenerem była
Jadwiga Weiss. Po przejściu na emeryturę jej pasją stał się ogródek, który zapamiętale pielęgnowała często do resztek
sił. Lubiła także ploteczki z panią Krysią
Motykiewicz, rozwiązywanie krzyżówek, czytanie prasy, oglądanie filmów,
słuchanie radia.
Przez całe życie była człowiekiem
pracy. Cieszyła się dużym uznaniem
lokalnej społeczności. Oferowała pomoc
wszystkim potrzebującym. Często dzieliła się uzyskanym w ciągu całego życia
doświadczeniem. Każdy dzień kończyła
zmówieniem różańca i wysłuchaniem
Apelu Jasnogórskiego. Była osobą religijną, drażniły ją jednak wszelkie przejawy
dewocji. Zmarła nagle w nocy z 8 na 9
stycznia 2009 roku. Zasnęła na wieki
w taki sposób, jakby swoim odejściem
nie chciała nikomu sprawić kłopotu, bólu,
smutku czy cierpienia...
Taką ją zapamiętałem...

Urodziła się 28 listopada 1933 roku była główną księgową w administracji
w leśniczówce na obrzeżach Zaborowa, oświatowej. Pracowała w Zarządzie,
wówczas niewielkiej wiosce w okolicach następnie Zespole Ekonomiczno - AdLeszna, obecnie jednej z dzielnic tego ministracyjnym Szkół. Za swoją długoletnią pracę na rzecz lokalmiasta. Dzieciństwo spęnego środowiska została
dziła w domu położonym
uhonorowana odznakami:
niedaleko XIX-wiecznego
„Zasłużony pracownik
kościółka w Zaborowie.
Rady Narodowej” - 1969
Z przejęciem wspominała
r., „Za zasługi w rozwoju
czasy okupacji. Mieszkawojewództwa zielonogórjący obok niemiecki pieskiego” - 1969 r., „Złota
karz co wieczór wrzucał na
Odznaka ZNP” - 1993 r.
ogródek bochenek chleba,
Od 1974 roku należała do
chcąc w ten sposób pomóc
Związku Nauczycielstwa
polskiej rodzinie. Wszędzie
Polskiego. Czasy PRL ocepanowała bieda. Świętem
niała z dystansem. „Fakbyło zjedzenie niewielkie- Krystyna Szymczak
tycznie było dużo złego.
go kawałeczka czekolady.
„Trzymało się go w buzi tak, by pozo- Ale było też wiele dobrego”. W 1999 roku
stawał w niej jak najdłużej”. W jej pa- została uhonorowana tytułem Honorowy
mięci pozostało także traktowanie dzieci Obywatel Gminy i Miasta Czerwieńsk.
polskich przez członków Hitlerjugend. Ze swoistym dla siebie pragmatyzmem,
„Widząc ich należało ściągnąć czapkę dumna z tytułu, stwierdziła, że „władze
i ukłonić się. W przeciwnym razie bili”. miasta mogłyby jeszcze chować honoroW 1945 roku do Leszna wkroczyli wych obywateli na koszt gminy”.
Ceniła ludzi szczerze oddanych pracy
żołnierze radzieccy. W stosunku do Polaków byli oni okrutniejsi niż Niemcy. dla lokalnej społeczności. Z sentymentem
Pijani wpadali do domów w poszukiwaniu wspominała działalność Mieczysława
wszystkiego, co nadawało się na sprzedaż. Skórzewskiego. Twierdziła, że był on
Przeżyła ustawienie całej rodziny pod dobrym gospodarzem. Za takiego uwaścianą i próbę rozstrzelania przez jednego
z upojonych alkoholem żołnierzy.
W 1947 roku razem z matką i młodszym rodzeństwem przeprowadziła się
do Czerwieńska. Tutaj pracował na kolei
jej ojciec - Piotr Grussy, wcześniej wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Zamieszkali przy ulicy Zachodniej.
W 1954 roku wzięła ślub z mieszkańcem
Płotów - Mieczysławem Szymczakiem.
Mieszkali początkowo w Czerwieńsku,
następnie w Płotach. W 1955 roku po
raz pierwszy została mamą, w 1977 roku
babcią, a w 2008 roku prababcią. Całym
sercem była oddana swojej rodzinie.
W 2005 i 2006 roku ogromnie przeżyła
śmierć swoich dwóch młodszych braci.
Pracę zawodową rozpoczęła w 1948
roku w Zarządzie Gminy, następnie
pracowała jako referent Gminnej Rady
Narodowej. Od 1953 do 1972 roku była
sekretarzem Prezydium Gromadzkiej
Rady Narodowej. Przez kolejne 20 lat Krystyna Szymczak (pierwsza z lewej) z koleżankami z drużyny

Przemysław Góralczyk
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Szkolne echo PSP w Czerwieńsku
Pierwszy semestr za nami

W szkole upływ czasu odmierzają dzwonki oraz okresy nauki i odpoczynku. Refleksjom o tym, co się działo, co było godne uwagi, co się udało, a co trzeba
poprawić sprzyja podsumowanie semestralne.
Rzeczą niezmienną i oczywistą
jest zdobywanie wiedzy, opanowywanie umiejętności i korzystanie z nich
nie tylko na sprawdzianach, ale także
w życiu codziennym. Jedni radzą
sobie z tym lepiej, inni gorzej, na co
wskazują wyniki klasyfikacji. Powody
do dumy może mieć klasa IV c, która
uzyskała najwyższą średnią - 4,5. Indywidualnie najlepszymi wynikami mogą
pochwalić się: Anna Rutkowska VI b
(5,44), Malwina Kościuk IV c (5,27),
Anton Stanaszek IV c (5,27), Paulina
Jaraczewska IV b (5,2), Maciej Mazuro V b (5,2) i Aleksandra Kapela
V a (5,18).

W tym roku, co miesiąc uczestniczymy w koncertach FILHARMONII.
Artyści zabierają nas w muzyczne podróże do różnych krajów i odległych
epok. Prezentują nam ciekawe, często
niesamowite instrumenty. Uczymy się
kulturalnego zachowania, wiemy, co
wypada, a co nie.
Wspólne klasowe wyprawy do kina
i teatru to nie tylko okazja do miłego
spędzenia czasu, ale także doskonały
moment na integrację i kontakt z kulturą. I choć niemal każdą „nowość”
mamy możliwość oglądać w domowym
zaciszu na DVD, czy komputerze, to

Doskonałą okazję do tańca mają
uczniowie podczas szkolnych dyskotek.
Zauważamy jednak, że wprawdzie, o ile
frekwencja jest dość duża, to już chęć
do tańca mniejsza. Ogromnym „wzięciem” cieszą się ławeczki i ściany. Być
może przyczyna tkwi we współczesnej
muzyce - czasami trudnej do zatańczenia, a być może po prostu dzieciakom
brakuje kondycji - wychodzą tu notoryczne zwolnienia z wf i krzesełkowa
rzeczywistość przed monitorem. Świetnie natomiast bawiliśmy się na BALU
KARNAWAŁOWYM klas I-III. Dwa
diabełki skutecznie kusiły nas do tańca,
przeprowadzały konkursy, zorganizowały pokaz kreacji przygotowanych przez
uczniów. Największą jednak atrakcją
okazał się pokaz BREAK DANCE
przygotowany przez dwóch starszych
kolegów. Z zazdrością patrzyliśmy
na ewolucje wymagające niezwykłej
sprawności, wytrzymałości i siły. Może
dla niektórych „leniuszków” unikających ruchu będzie to zachęta do zmiany
sposobu spędzania wolnego czasu.
Kolejny sposób na nudę to książka.
Tu niestety wypadamy słabo. Uczniowie
najchętniej patrzą na książki, gdy te stoją
na półce. Skąd znają, więc bohaterów literatury dziecięcej - z ekranu, bo to przecież
i szybciej, i łatwiej. Tym bardziej cieszy
fakt, iż mamy perełki, które w klasowych
konkursach czytelniczych mogą poszczycić się wspaniałymi wynikami. Najlepsi
mają na swoim koncie kilkadziesiąt przeczytanych pozycji.

Karnawałowy bal przebierańców

Najlepszym gratulujemy, pozostałych zachęcamy do „wyższych lotów”,
być może poprzez „oszczędniejsze
dozowanie” uciech komputerowych.

jednak nic nie zastąpi atmosfery kina,
czy teatru. Była, więc filharmonia,
teatr, kino, ale nie stroniliśmy też od
innych uciech.

Z niepokojem obserwujemy panoszące się wszędzie „komputerowe zauroczenie” i „internetowe szaleństwo”,
które często wymyka się spod kontroli.
Szukając alternatywy dla klawiatury
i monitora, staramy się pokazać uczniom
inne, cenne wymiary otaczającej nas
rzeczywistości. Postawiliśmy między
innymi na kulturę.

Niepowtarzalny klimat panował podczas występu znanej wokalistki Majki
Jeżowskiej. Jej koncert „Marzenia się
spełniają” porwał nas wszystkich. I choć
niektóre utwory były starsze od słuchaczy,
to nadal bawiły i dały nam wiele radości. Z trudem siedzieliśmy na krzesłach
i w końcu szalone rytmy porwały nas do
zabawy.
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I semestr mamy za sobą, przed nami
2 tygodnie odpoczynku. Mamy nadzieję,
że pogoda nie pozwoli nam się nudzić.
Gdyby jednak zawiodła pamiętajmy, że
istnieje wiele doskonałych „przepisów
na nudę”.
Beata Kaszewska
PS. Dziękujemy rodzicom, którzy
włączyli się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i upiekli ciasto. Smakołyki
sprzedały się w oka mgnieniu, a zdobyte
pieniądze zasiliły konto Orkiestry.
Ogromne podziękowania kierujemy
również do panów: Sylwestra Blandzi
i Krzysztofa Blandzi, którzy nieodpłatnie
przekazali na rzecz świetlicy szkolnej
nowy sprzęt elektroniczny w postaci TV
i DVD.

Aktywne sześciolatki
Każdy dzień w szkole jest inny. Upływa
na ciekawych zajęciach i zabawach.
Jeszcze w listopadzie sześciolatki
z Leśniowskiej szkoły razem ze swoimi
rodzicami brały udział w andrzejkowych
zabawach. Oprócz typowych andrzejkowych wróżb, takich jak lanie wosku
czy przebijanie szpilką serduszek, dzieci
wspólnie bawiły się z rodzicami podczas
pląsów i konkursów. Dwie popołudniowe
godziny minęły na wspaniałej zabawie.
Święta Bożego Narodzenia zawsze są
niezwykłe. Ich atmosferę podkreśla pięknie
ustrojona choinka. A gdy na niej wiszą
własnoręcznie zrobione ozdoby, staje się

wraz z wychowawczynią p. Izabellą
Nowak i panią dyrektor Moniką
Stolińską pragną podziękować właścicielowi firmy, panu Lechosławowi
Ciupikowi, za zakup stolików i krzesełek dla oddziału przedszkolnego.
Po świątecznym odpoczynku
dzieci z wielką werwą i ochotą
zabrały się do pracy. Styczniowe
dni minęły na poznawaniu nowych
literek i cyfr a także na przygotowywaniu programu artystycznego z okazji
Święta Babci i Dziadka. 22-go stycznia
2009 roku sześciolatki wspólnie z dziećmi
z Niepublicznego Przedszkola w Leśniowie
Wielkim dały piękny występ dla swoich
najbliższych. Po występach, pięknych życzeniach i upominkach goście spędzili miło
czas przy kawie i domowym cieście.
Pod koniec stycznia leśniowska szkoła wraz z sześciolatkami przekazała firmie

„REBA” ponad 20 kg zużytych baterii.
Jest to nasz wkład w ochronę środowiska
naturalnego.
Na początku lutego sześciolatki wraz
z kolegami z Niepublicznego Przedszkola
planują bawić się na baliku karnawałowym.
Z niecierpliwością wszyscy wypatrują ferii,
które pozwolą odpocząć po tak intensywnym pierwszym półroczu w szkole.
Izabella Nowak

Spartakiada Rothenburgów
jedyną w swoim rodzaju. Na przedszkolnej, pachnącej lasem choince można było
podziwiać pawie oczka, ptaszki i kolorowe
łańcuchy wykonane na wspólnych zajęciach przez sześciolatki i... ich rodziców.
Jeszcze przed pójściem do pierwszej klasy, przedszkolaki wraz ze swoją
wychowawczynią, p. Izabellą Nowak,
aktywnie włączają się w życie szkoły.
Podczas szkolnego konkursu na najpiękniejszą pastorałkę lub kolędę zajęły
pierwsze miejsce w grupie dzieci młodszych. Pastorałką „Pastuszek bosy” podbiły serca jurorów i publiczności.
17-go grudnia dzieci z „zerówki” już
tradycyjnie wyjechały ze świątecznym
przedstawieniem do firmy LfC Sp. z o.o.
w Czerwieńsku. Sześciolatki przypomniały
dlaczego dzielimy się opłatkiem, ubieramy choinkę i stawiamy pod nią żłobek.
Pięknie zaśpiewały kolędy i zatańczyły
tańce, których nauczyły się w szkole. Każdy
z pracowników firmy otrzymał świąteczny
witrażyk wykonany przez dzieci. Gospodarze pięknie podziękowali za występy,
każde z dzieci otrzymało paczkę świątecznych słodyczy. Korzystając z okazji dzieci

Milowymi krokami zbliża się kolejna
- już XVIII Spartakiada Miast Partnerskich. W dniach 12-14 czerwca br do
Czerwieńska zjadą reprezentacje wszystkich współpracujących z Czerwieńskiem
miast partnerskich, by razem spędzić miły
sportowy weekend. Spartakiada jest nie
tylko wydarzeniem sportowym, ale także okazją
do zacieśnienia współpracy, lepszego wzajemnego poznania i promocji
miasta organizującego to
spotkanie. Z tego powodu
regularnie odbywają się
narady sztabu organizacyjnego. Ostatnie odbyło się właśnie
w czerwieńskim ratuszu.
Odpowiedzialni za poszczególne elementy organizacji tego wielkiego święta
sportu złożyli relacje ze stanu przygotowań. Jak wynika z informacji Krystyny
Janas (kierującej biurem organizacyjnym
spartakiady) do zaproponowanych przez
nas konkurencji spartakiadowych jeszcze
nie wszystkie zgłoszenia dotarły do Czerwieńska. Z tych, które już wpłynęły wynika, że największym zainteresowaniem
wśród naszych gości cieszy się turniej tenisa stołowego. Mamy zgłoszenia do piłki
nożnej, siatkówki i strzelectwa. Jak dotąd

nikt nie zgłosił się do darta i szachów.
Aby zapewnić udział reprezentantów
we wszystkich planowanych konkurencjach sztab postanowił wysłać do
burmistrzów miast jeszcze jedno pismo
zapraszające do udziału zawodników
w tych słabo obsadzonych konkurencjach.
Odpowiedzialny za promocję imprezy Andrzej
Sibilski przedstawił zebranym harmonogram
działań w tym zakresie
oraz zademonstrował
projekty graficzne logo
imprezy. Sztab wybrał
projekt, który prezentujemy obok. Ten znak pojawi się na wszystkich elementach promocji imprezy.
Sztab omówił również szkieletowy
program spartakiady. Uroczyste otwarcie
nastąpi w piątek 12 czerwca wieczorem,
zawody rozegrane zostaną w sobotę.
Oficjalne zakończenie i wręczenie nagród
nastąpi w sobotę wieczorem. W niedzielę
przed południem nastąpią wyjazdy reprezentacji. Szczegółowy program zostanie
opracowany na kolejnym spotkaniu
sztabu i przyjęty do realizacji. Będziemy
oczywiście o tym informować naszych
Czytelników.
A.S.
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Spotkanie kręgu
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku było gospodarzem zebrania sprawozdawczo - wyborczego Lubuskiego Kręgu Polskiego Stowarzyszenia im Janusza
Korczaka.
Nasz krąg skupia placówki oświatowo-wychowawcze, których patronem jest
Stary Doktor i które realizują jego idee
wychowawcze w praktyce, na co dzień.
Zasięg kręgu jest duży, sięga aż po Chojno
(dość blisko Szczecina). Skupia w chwili
obecnej 12 szkół oraz drużyny harcerskie.
Natomiast w innych kręgach, oprócz
szkół, są placówki opiekuńcze i wychowawcze, domy kultury, przedszkola...
Członkami Polskiego Stowarzyszenia są
również osoby indywidualne.
W czasie spotkania, 29 stycznia, dyrektorzy, nauczyciele, przedstawiciele szkół

mogli podzielić się swymi doświadczeniami w pracy z sylwetką patrona, podsumować dotychczasowe działania i nakreślić
plany na najbliższą przyszłość.
Podczas zebrania wybrano delegatów,
którzy będą reprezentować nasz krąg
w czasie Zgromadzenia Sprawozdawczo
- Wyborczego PSK, które odbędzie się
w dniach 7 - 8 marca w Warszawie. Są
to: Jerzy Zgodziński (przewodniczący
kręgu), Sławomir Baranowski (członek
Zarządu PSK), Dariusz Grześkowiak
(członek Komisji Rewizyjnej PSK),
Beata Kaszewska (nauczyciel Szkoły

Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku), Iwona Frankowska
(opiekun harcerzy z Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych) oraz
Aleksandra Przewrocka-Petryków
(Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim).
D. G.

Każda grupa przygotowała się też do Dnia Babci i Dziadka.
Były przedstawienia, wierszyki, piosenki i tańce oraz prezenty i poczęstunek dla Dziadków, którzy gromadzili się licznie by obejrzeć
występy wnuków i wnuczek. Wszystkie dzieci, bardzo przejęte,
chciały wypaść jak najlepiej i z pewnością im się to udało!
Beata C.
Nowy, 2009 rok, przywitał nas mroźną, śnieżną pogodą
ku zadowoleniu wszystkich dzieci. W końcu przedszkolaki
mogły poznawać szczegóły zimowej pogody nie tylko dzięki
książkom z obrazkami. Wiadomo, że zimą nic nie zastąpi przyjemności lepienia bałwana, rzucania śnieżkami czy odciskania
śladów butów na śniegu. A jak po takich zabawach smakuje
obiad...! Panie woźne w niektórych grupach nie nadążały
z dokładkami.
Styczeń upłynął również pod znakiem występów dzieci.
Część starszych przedszkolaków, z pomocą nauczycielek,
przygotowała program artystyczny, w którym nie brakowało
śpiewu, tańca i dzielnie jechały do wsi Płoty by zaprezentować
swoje umiejętności.
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Przekaż 1% podatku
Każda osoba fizyczna może zdecydować, co jest ważne i warte wsparcia
przekazując 1% należnego podatku na
konto wybranej organizacji.
Z nadzieją, iż docenią Państwo
wagę edukacji przedszkolnej i możliwość podjęcia działań w kierunku
wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci z obszaru wiejskiego zwracamy
się z prośbą o wsparcie Stowarzyszenia

Mieszkańców Lasek. Wspierając naszą
organizację pomożecie nam Państwo
w realizacji takich działań jak:
• prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Laskach
• tworzenie warunków do rozwoju dzieci
• podnoszenie wiedzy, umiejętności i kultury dzieci
Przekazanie nawet najmniejszej
kwoty ma głęboki sens. Ten gest stanie

się wyrazem przynależności Państwa
do grona cichych darczyńców, którzy
każdego roku wspierają organizacje
pożytku publicznego. Z drugiej strony
przyczyni się do zrealizowania działań
z zakresu edukacji i wychowania, które
bez tej jednej wpłaty mogą pozostać
jedynie marzeniami.

STOWARZYSZENIE
MIESZKAŃCÓW LASEK
Laski, gm. Czerwieńsk
Numer KRS: 0000096535
Więcej informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego oraz
możliwości przekazania 1% podatku
uzyskać można na stronie internetowej
www.pozytek.ngo.pl, e-mail: stowarzyszenie_opp@interia.pl
Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy.
Zarząd Stowarzyszenia oraz dzieci
z Niepublicznego Przedszkola
w Laskach

Droga jak czołgowisko
Pięknieją nam z roku na rok Płoty.
Rosną nowe osiedla, przybywa estetycznych chodników i wewnętrznych
ciągów komunikacyjnych z polbruku.
Niestety ta komunikacyjna cywilizacja
kończy się na wysokości szkolnego
ogrodzenia. Dalej to już dzikie pola,
lub jak niektórzy mówią prawdziwe
czołgowisko. Cóż, nam pozostaje tylko współczuć mieszkańcom i wspierać
ich nadzieją, że może wreszcie i ten
ciąg doczeka się lepszych czasów
i Płocianie ze Szkolnej i przyległych
podczas wiosennych roztopów wreszcie przestaną brnąć po kolana w błocie. Zwłaszcza, że problem sygnalizowaliśmy dokładnie 14 (!) lat temu
na łamach naszego miesięcznika. Daj
Boże, żeby światowy kryzys nie był
kolejnym argumentem na odłożenie tej
inwestycji, bo ta droga raczej chluby
Płotom nie przysparza.

Artykuł z numeru 37 „U Nas” sprzed 14 lat... i wygląd drogi obecnie
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VI turniej zakończony!
17 stycznia 2009 roku w hali sportowej „LUBUSZANKA” odbył się
VI halowy turniej w piłce siatkowej
o Puchar Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk.
W zawodach uczestniczyło osiem
drużyn podzielonych na dwie grupy.
Poziom wszystkich meczy eliminacyjnych i półfinałowych był bardzo wyrównany i stał na wysokim sportowym
poziomie.

W meczu o III miejsce zespół Lubuszanki pokonał zespół Oczy Kobry,
a w wielkim finale Wyspa pokonała Samych Swoich. Najlepszą zawodniczką
turnieju została Malwina Filipowicz
a wśród zawodników Łukasz Skaliński.
Najlepsze zespoły oraz zawodnicy zostali uhonorowani dyplomami, pucharami, statuetkami i piłkami. Organizatorzy
turnieju: Samorząd Mieszkańców Miasta Czerwieńsk oraz kierownictwo hali

Sport szkolny... ...i gimnazjalny
Styczeń i początek lutego 2009 roku
to wiele imprez sportowych, w których
uczestniczyli uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Czerwieńsku. I tak
w Sulechowie odbyły się rozgrywki
„3-jek” siatkarskich chłopców klas
piątych, w których uczniowie naszej
szkoły zajęli IV miejsce. Natomiast
w Przylepie rozgrywane były ośrodkowe turnieje koszykówki dziewcząt
i chłopców.
Chłopcy z naszej szkoły zajęli I miejsce a dziewczynki II i obie ekipy uzyskały
awans do rozgrywek powiatowych.
Mistrzostwa Powiatu odbyły się również
w Przylepie. Na tym poziomie rozgrywek
nasi chłopcy zajęli II miejsce a dziewczynki IV. Serdeczne gratulacje!
Z kolei SP w Czerwieńsku była organizatorem Mistrzostw Powiatu w piłce
ręcznej chłopców. Startowały drużyny:
SP1 Sulechów, SP3 Sulechów, SP Trzebiechów, SP Babimost i oczywiście SP
Czerwieńsk.
Chłopcy z naszej szkoły zagrali bardzo dobrze, pokonali wszystkich rywali
i zajęli I miejsce i awansowali do rozgrywek na szczeblu rejonowym. Dziękujemy
za sportową postawę!
Nasza zwycięska drużyna zagrała
w składzie: Patryk Górski, Dawid Iwanicki, Robert Uss, Tomek Perczyński,
Tomek Olszewski, Maciek Mazuro,
Daniel Mazur, Mateusz Marzec, Paweł
Pawłowski, Kamil Chiliński, Dominik
Mikołajczak.
B. Oleszek, D. Siemaszko
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Powiatowy finał w piłce ręcznej
dziewcząt odbył się 26 stycznia w Sulechowie. Nasze gimnazjalistki, po jednym
zwycięstwie i dwóch porażkach, zajęły
ostatecznie III miejsce na tym szczeblu
rozgrywek.

sportowej „LUBUSZANKA” dziękują
wszystkim zawodnikom i zawodniczkom
za sportową walkę, a kibicom za kulturalne zagrzewanie do walki. Szczególne
podziękowanie SMM Czerwieńsk kieruje pod adresem sędziego technicznego
Jacka Jędro oraz Burmistrza Piotra
Iwanusa, który swoją obecnością zagrzewał zespoły do sportowej walki.
Członkowie SMM Czerwieńsk już
dziś zapraszają wszystkich chętnych
do wzięcia udziału w kolejnym - VII
turnieju za rok.
Członkowie SMM Czerwieńsk

się 3 lutego w Babimoście, gdzie nasze
zawodniczki pokazały się z bardzo dobrej
strony, zajęły w rezultacie III miejsce,
choć były o krok od zwycięstwa! Wybrały
z Zaborem, a z Babimostem i Zespołem
Szkół z Sulechowa przegrały tylko jednym
punktem! To w koszykówce bardzo mało,
szkoda, ale taki jest sport...

Z kolei 29 stycznia nasza szkoła była
gospodarzem finału powiatowego w piłce
ręcznej chłopców. Mecze rozgrywano
w hali sportowej „Lubuszanka”. Nasi zawodnicy po zwycięstwie 14:3 z Nowogrodem, 17:6 z Gimnazjum nr 2 z Sulechowa,
10:9 z Zespołem Szkół z Sulechowa i 9:6
z Trzebiechowem zajęli I miejsce i uzyskali awans do rozgrywek na szczeblu
rejonu. Serdeczne gratulacje!

10 lutego czeka nas finał powiatowy
w koszykówce chłopców w Sulechowie.
Mamy nadzieję, że nasi chłopcy dadzą
z siebie wszystko! Serdecznie dziękujemy
im i dziewczętom za dotychczasowy trud,
jaki włożyli w godne reprezentowanie naszego Gimnazjum. Jednocześnie nauczyciele wychowania fizycznego chcieliby
podziękować dyrekcji i gronu pedagogicznemu za wsparcie i wyrozumiałość
wobec reprezentantów naszej szkoły.

Kolejne zawody, w których wzięły
udział nasze uczennice, to finał powiatowy
w koszykówce dziewcząt. Turniej odbył

J. Dwornicka, W. Dwornicki,
M. Nowakowski

Noc
kabaretowa
„U Leona”
Klub Zdecydowanych Optymistów
i Kawiarenka „U Leona” przygotowali
miłośnikom sztuki kabaretowej wspaniałą
ucztę. 5 lutego br. odbył się, drugi w tym
roku, koncert z cyklu unpaid (bez pieniędzy). Na scenie „U Leona” wystąpiły aż
4 zielonogórskie kabarety: HLYNUR,
NOWAKI, SŁOICZEK PO CUKRZE
i ZIARKO. Artyści potraktowali ten występ jak „poligon doświadczalny” przed
najważniejszym tegorocznym przeglądem
kabaretów - Paka, który odbędzie się
w Krakowie. Chcemy jeszcze - mówili
rozbawieni do łez widzowie koncertu,
którzy szczelnie wypełnili tego wieczoru
salę kawiarenki.
Jacek Gębicki
redaguje Jan Doliński

s p r i n te m
Zima, to okres stagnacji sportowej. Niewielu utrzymuje aktywność ruchową o tej
porze roku. Ulubionym zajęciem staje się oglądanie telewizji i wpatrywanie się
w ekran monitora komputerowego. Ale można inaczej... wystarczy tylko przejść
się na koniec miasta i zawitać do Hali Sportowej. Choć zdominowana halową
piłką nożną „Lubuszanka”, daje nam również ofertę inną, niż pasywne spędzanie
wolnych chwil w swoich czterech kątach.
Od początku roku, co tydzień odbywają się turnieje piłkarskie i inne zajęcia
sportowe. Wszystkie kategorie wiekowe
biorą udział w rozgrywkach wypełniając
tym samym swój wolny czas i realizując
zamiłowanie do piłki kopanej i innych
dyscyplin sportowych. Najbardziej poszkodowani są jednak najmłodsi sportowcy. Nie potrafią sami się zorganizować
i pokonać starszych, bardziej „cwanych”
kolegów, w drodze do ćwiczeń fizycznych. Mam tu na myśli zbyt małą troskę
starszych o najmłodszych. Brak instruktorów, trenerów i opiekunów powoduje,
że oferta dla najmłodszych jest bardzo
uboga i monotematyczna (piłka nożna).
Jeśli ktoś poszukuje innych form rekreacji
musi udać się do większego miasta, bądź
liczyć na samego siebie. Obserwując
w szczególności młodych adeptów piłki
nożnej i tych, którym z przodu pojawiła
się 5-tka można odnieść wrażenie, że

sport jest fenomenalnym spoiwem ludzkich obyczajów. W ciągu miesiąca przez
halę sportową przewija się ok. 1000
osób w różnym wieku. Od najmłodszych
uczniów, po zaawansowanych oldbojów.
Niektórzy występują w roli kibiców, inni
w szortach i koszulce wydeptują ścieżki
na parkiecie. Nikt się tutaj nie wstydzi
swojego wieku i umiejętności sportowych, jakie posiada. Każdy odnajduje
i pokazuje swoje zamiłowanie. Jest to
swoiste zderzenie pokoleń i powolne
„przekazanie warty”. Często obserwuję
jak młodsi piłkarze grają w turniejach
w jednej drużynie ze swoimi starszymi kolegami, osiągając poziom godny
podziwu. A powiedzenie: „ucz się od
starszego” ma tu swoje, jak najbardziej
logiczne zastosowanie. Słowem wspomnę
również, o prawdziwych fanach i stałych
bywalcach. Nie sposób ich nie zauważyć. Skoro tylko rozlegają się gwizdki,

oni są na trybunach i wnikliwie oceniają
poczynania uczestników sportowych
zmagań. Zawsze żywiołowi i zorientowani w sytuacji boiskowej. Uważnie spoglądający na tablicę wyników, dają znać
organizatorom, że ich trud nie idzie na
marne. Niezmiennie więc, od sześciu lat,
za sprawą „Lubuszanki”, klubów sportowych, kibiców i wspaniałych ludzi sportu,
kultura sportowa w naszej miejscowości
rozwija się. Między innymi, to dzięki
nim, Czerwieńsk jest rozpoznawalnym
miejscem na mapie województwa lubuskiego. Dodając do tego prężny rozwój
gospodarczy i inwestycyjny gminy, czyni
ją niezwykle atrakcyjną do zamieszkania.
Dzisiejszy artykuł przeniósł się nieco
w stronę melancholijnych przemyśleń
i nie jest na pewno odbiegnięciem od
tematu relacjonowania wydarzeń sportowych w naszej gminie. Wręcz przeciwnie jest zaczynem do podjęcia nowych
wyzwań i tematów. Już dziś chciałbym
zapowiedzieć, że wkrótce na łamach
czasopisma ukaże się nowy cykl z pogranicza reportażu i faktu, w którym będą
Państwo poznawać sylwetki sportowców
gminnych i najważniejsze gminne wydarzenia sportowe. Zapraszam do lektury
w następnym wydaniu gazetki „U Nas”,
w którym m.in. obszerna relacja z kolejnej
edycji Turnieju o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Do
zobaczenia na hali.
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