Liceum Wojskowego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Czerwieńsku.

w marcu

22.03. - w Nietkowicach odbyło się spotkanie konsultacyjne
w sprawie budowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Czerwieńsk na lata 2011-2018.

07.03. - był najchłodniejszym dniem marca - w Czerwieńsku,
o godz. 7.00, termometry wskazywały (-13 ºC).

24.03. - obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku.

08.03. - w Laskach i Nietkowie odbyły się spotkania konsultacyjne w sprawie budowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Czerwieńsk na lata 2011-2018.

24.03. - w zielonogórskim Centrum Integracji Społecznej
burmistrz Piotr Iwanus podpisał porozumienie w sprawie
kierowania osób z terenu Gminy Czerwieńsk do uczestnictwa
w projekcie - „Aktywność się opłaca - CIS szansą powrotu na
rynek pracy”.

10.03. - burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w konferencji
„Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych
wyzwań rozwojowych”, która odbyła się w Sali Kolumnowej
Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

25.03. - obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

11.03. - obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku.

25.03. - w Wysokiem odbyło się spotkanie konsultacyjne
w sprawie budowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Czerwieńsk na lata 2011-2018.

13.03. - burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w zebraniu
sprawozdawczym Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Czerwieńsku.

26.03. - w Czerwieńsku odbyło się zebranie sprawozdawcze
Samorządu Mieszkańców.

15.03. - w Leśniowie Wlk. odbyło się spotkanie konsultacyjne
w sprawie budowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Czerwieńsk na lata 2011-2018.
15.03. - burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w spotkaniu
z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotrem
Styczniem. Tematem spotkania był „Nowy System Budownictwa
Społecznego”. Spotkanie odbyło się w Sali Kolumnowej Urzędu
Marszałkowskiego w Zielonej Górze.
16.03. - spłonął budynek mieszkalny w Zagórzu. Strażacy
znaleźli w nim ciało 56-letniego mężczyzny.
17.03. - obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego.

29.03. - obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku.
29.03. - w Czerwieńsku odbyło się spotkanie konsultacyjne
w sprawie budowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Czerwieńsk na lata 2011-2018.
30.03. - w Płotach odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie budowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Gminy Czerwieńsk na lata 2011-2018.
31.03. - do Czerwieńska przyleciały pierwsze tej wiosny bociany. Po raz pierwszy, od wielu lat, jednego dnia przyleciała para
bocianów. Zazwyczaj jako pierwszy przylatywał „pan” bocian,
a „pani” bocianowa dopiero po kilku dniach.

17.03. - w Czerwieńsku obradował Zarząd Miejsko-Gminny
Ochotniczej Straży Pożarnej.
18.03. - obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
18.03. - burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w posiedzeniu
Rady Zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej
Górze.
19.03. - obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku.
19.03. - w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze
burmistrz Piotr Iwanus podpisał aneks do umowy w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
22.03. - na terenie 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku przygotowano „żołnierskie przywitanie
wiosny” dla dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy. Zwiedzającym teren jednostki pokazano sprzęt wojskowy i wyświetlono film o historii pułku. Żołnierzom pomagali uczniowie
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„…i dymi mgłą smoleński las”
Jeszcze kilka dni temu było normalnie - politycy skakali sobie do gardeł, opluwali wzajemnie i poniżali, kibole jednej drużyny tłukli właścicieli szalików o innych barwach, na internetowych forach
żółć i obelgi frustratów. Zwyczajna Polska rzeczywistość... i nagle w sobotni poranek 10 kwietnia,
w mgle podkatyńskiego lasu rozgrywa się tragedia. Kilka sekund trwogi a potem już tylko śmierć
rozpacz, niedowierzanie i pustka... Po raz kolejny tragedia, nieszczęście i śmierć zatrzymały ten
straszny polski, chocholi taniec. Zza mgły podsmoleńskiego lasu wyjrzała nagle inna Polska - kraj
ludzi pięknych i współczujących, kraj świadomych obywateli i dobrych sąsiadów, kraj wrażliwych
ludzi. Wszystkie te spory i głupie waśnie okazały się niewarte funta kłaków. W tym tygodniu żałoby
zaczęliśmy dostrzegać rzeczywistą wartość naszego życia, jego kruchość i sens. Na jak długo wystarczy
nam odwagi, siły i woli, by tego dobra, które przecież w nas jest, nie zagłuszył jazgot złych myśli,
okrutnych słów i haniebnych czynów. W każdej tragedii szukamy jakiegoś sensu. Dziś jeszcze nie
umiemy go znaleźć, dziś skupieni w modlitwie nad grobami oﬁar mówimy sobie, że „wiarą ukorzyć
trzeba zmysły i rozum swój...”, ale ten czas przeminie i podniesiemy się z kolan. Jeśli wtedy staniemy się choć trochę lepsi i jeśli Polska stanie się lepsza - to ta oﬁara nie będzie daremna.
A.S.

Cześć ich pamięci
Tymi słowami uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka,
Gimnazjum im. Jana Pawła II i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku,
z towarzyszeniem swych sztandarów, oddali hołd ofiarom katastrofy w kościele
parafialnym pw. św. Wojciecha. W uroczystej mszy św. wzięli udział również
mieszkańcy i władze samorządowe naszej gminy.
10 kwietnia 2010 roku
Świat wstrzymał oddech. Doszło do katastrofy lotniczej,
w której zginął Prezydent
RP Lech Kaczyński, pierwsza dama Maria Kaczyńska, ostatni Prezydent RP na
uchodźstwie Ryszard Kaczorowski i najwyżsi przedstawiciele Państwa Polskiego:
marszałkowie sejmu i senatu,
członkowie Parlamentu Polskiego, dowódcy polskich sił
zbrojnych, duchowni, politycy, intelektualiści i przedstawiciele Rodziny
Katyńskiej, doświadczona załoga samolotu prezydenckiego.

Czołowe osobistości naszego narodu przybyły do Smoleńska, aby
uczestniczyć w uroczystościach 70tej rocznicy „Wydarzeń Katyńskich”.
Nikt nie przypuszczał, że ich
nazwiska w taki sposób przejdą
do historii. Po raz drugi tracimy
część naszej intelektualnej elity.
Ta tragedia potęguje niebywałą
symbolikę tego miejsca. Dopiero teraz spojrzały tam oczy
całego współczesnego świata.
70 lat temu, wiosną 1940 roku
w Związku Radzieckim zamordowano ponad 20 tys. polskich

jeńców wojennych. Byli to żołnierze
- głównie oficerowie i podoficerowie.
Ich ciała pochowano bez szacunku
w zbiorowych mogiłach. Jedna z nich
znajdowała się w lesie katyńskim. Władze radzieckie ukrywały ten fakt, co
nazwano „białą plamą” w stosunkach
polsko - radzieckich.
Po wojnie jednak pozostały liczne rodziny oﬁar, czekające na mężów i ojców
- żony i dzieci. Miłość, tęsknota
i żal przetrwały okres komunizmu. Wytrwałość w poszukiwaniu
prawdy została nagrodzona i po
wielu latach oddano zasłużone
honory polskim żołnierzom.
Tej wiosny obchody miały być
szczególnie uroczyste. Stały się
szczególnie bolesne.
Niech pamięć o Prezydencie
Lechu Kaczyńskim i wszystkich
oﬁarach katastrofy będzie w naszych sercach i wzmacnia nas w budowaniu dzieła, któremu służyli - naszej
Ojczyźnie - Polsce.
Grzegorz Pukacki
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Tak na wszelki wypadek...
W tym roku mimo bardzo śnieżnej
i mroźnej zimy natura poradziła sobie
ze śniegiem i lodem. Tym razem powódź
nas nie dotknęła, jednakże licho nie
śpi i zawsze trzeba być gotowym na
odparcie powodzi.
Kto z nas jednak wie, dokąd ma się
udać w razie takiego zagrożenia? Gdy
przychodzi nieszczęście nie ma czasu na
zastanawianie się nad tym, co trzeba robić
i gdzie się udać. To trzeba po prostu wiedzieć. Taka wiedza zapobiega nie tylko
niepotrzebnej panice, ale czasem decyduje o czyimś życiu lub zdrowiu. Amerykanie mają te procedury przećwiczone
i przemyślane do bólu i nieraz przekonali
się, jak wpływa to na skuteczność akcji
ratowniczych. Może powinniśmy się od
nich tego uczyć. Poprosiliśmy naszego
gminnego inspektora ds obrony cywilnej
- Józefa Wojtasińskiego o udostępnienie
takiego planu ewakuacji, jaki posiada
nasza gmina. Sądzimy bowiem, że warto
go poznać - tak na wszelki wypadek. Oby
nam się nigdy nie przydał.
A.S.

Panu Tadeuszowi Skowrońskiemu
wyrazy szczerego współczucia
z powodu
śmierci BRATA
składa
Burmistrz, Rada Miejska i Samorząd
Mieszkańców Czerwieńska

Wszystkim, którzy wzięli udział
w ostatnim pożegnaniu mojego
brata śp. Jana Skowrońskiego
serdecznie dziękuje
Tadeusz Skowroński
z rodziną
Serdeczne podziękowania Księżom z Parafii pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku, znajomym,
sąsiadom, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze Śp. Leona
Nowickiego
składa
żona z rodziną
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Plan ewakuacji ludności, jej mienia
na wypadek powodzi w Gminie Czerwieńsk
Na skutek zmiany sytuacji spowodowanej wypowiedzeniem przez samorząd gminy
Sulechów współpracy związanej z ewakuacją ludności zamieszkującej prawą stronę
Odry opracowano w gminie nowy plan ewakuacyjny.
Warunki ewakuacji zagrożonej powodzią ludności dostosowano do możliwości gminy. Powinny one także spełniać niezbędne kryteria bezpieczeństwa
poszkodowanych.
Miejscowość
Ilość
Lp. przewidziana
Miejsce dyslokacji
osób
do ewakuacji
1 Wieś
65 Szkoła Ponadgimnazjalna
Dobrzęcin
Czerwieńsk, ul. Ks. Muchy
65 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
w Czerwieńsku
2 Wieś Nietków 125 Wieś Nietków: Szkoła Podstawowa,
sala gimnastyczna, Świetlica
Wiejska, mieszkania prywatne
120 Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku
ul. Graniczna 5
3 Wieś Laski
140 Wieś Leśniów Wielki: Szkoła
Podstawowa, Świetlica Wiejska,
mieszkania prywatne
100 Leśniów Mały: Świetlica Wiejska,
mieszkania prywatne
4 Osiedle Boryń 40 Wieś Sudoł: Świetlica Wiejska,
mieszkania prywatne
40 Wieś Zagórze: mieszkania
prywatne
5 Osiedle
8 Czerwieńsk - budynek po byłym
Piaśnica
PGR
6 Osiedle
5 We własnym zakresie
Wyszyna
Przylep - rodzina
7 Wieś
670 Czerwieńsk: Gimnazjum, Sala
Nietkowice
Gimnastyczna, Basen
8 Wieś Będów
250 Wieś Sycowice: Świetlica
Wiejska, mieszkania prywatne
9 Wieś Bródki
Wieś Wysokie: Świetlica
Wiejska, mieszkania prywatne
Czerwieńsk: byłe Przedszkole
PGR, Przedszkole w Cz-sku,
budynek szatniowo-socjalny,
(stadion miejski)

Uwagi:
1. Wymieniona ilość osób do ewakuacji
odzwierciedla pełną liczbę zamieszkujących na zagrożonym terenie.
2. Zakładamy na podstawie powodzi z
1997 roku, ze tylko 10-15% ludności
ewakuować będzie gmina. Pozostali dokonają ewakuacji samodzielnie własnymi
środkami transportu i do uprzednio przygotowanych lokali i miejscowości.
3. Nie planujemy ewakuacji pieszej.
4. Farmy zwierząt właściciele ewakuują
we własnym zakresie.

Trasa ewakuacji ilość kilometrów
Dobrzęcin - Czerwieńsk - 5km
Dobrzęcin - Czerwieńsk - 5km
Nietków - górna częśc wioski nie
zagrożona powodzią - 0km
Nietków - Czerwieńsk - 7km
Laski - Leśniów Wielki
przez las - 6km
Laski - Leśniów Mały
przez las - 5km
Boryń - Nietków - Płoty
- Sudoł - 6km
Boryń - Nietków - Płoty - Zagórze
- 8km
Piaśnica - Czerwieńsk - 5km
Wyszyna - Wysokie - Czerwieńsk
- Przylep - 14km
Nietowice - Krosno Odrz. - Leśniów
Wielki - Czerwieńsk - 50km
Będów - Sycowice - 5km
Bródki - Brody - Sulechów - Cigacice
- 50km
Bródki - Brody - Sulechów - Cigacice
- Czerwieńsk - 52km

5. Inwentarz żywy(mały) właściciele zabierają ze sobą (dotyczy to przede wszystkim
psów, kotów i innej małej zwierzyny).
6. Ludność planujemy rozmieścić przede
wszystkim w lokalach użyteczności publicznej należących do gminy.
7. Do ewakuacji wykorzystamy transport
znajdujący się na terenie gminy.
8. Wieś Płoty przygotuje zapasowe miejsca
do przyjęcia poszkodowanej ludności.
Inspektor Obrony Cywilnej
Józef Wojtasiński

Podpisano umowę
Systematycznie rośnie w naszej gminie ilość przyłączonych do kanalizacji gospodarstw domowych, firm i placówek. Tym razem wielki powód do zadowolenia
będą mieli mieszkańcy Leśniowa Małego i Wysokiego. Otóż 26 marca, w wiejskiej
świetlicy w Leśniowie Małym, została podpisana umowa i przekazany plac budowy
wykonawcy inwestycji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach
Wysokie i Leśniów Mały”.
Świadkami tej historycznej dla tych
miejscowości chwili (a mamy już 10%
XXI wieku...) byli przede wszystkim sygnatariusze tego dokumentu
- burmistrz Piotr Iwanus oraz prezes zarządu
EKO - WOD-u Jadwiga
Sośniak. Wśród zaproszonych gości obecni
byli: starosta powiatu
zielonogórskiego Edwin
Łazicki, przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Jędras, radni Aleksander Motykiewicz i Wojciech Garbaciak, sołtysi Wysokiego Małgorzata Kursa oraz Leśniowa
Małego Marian Kałużny, pracownicy
Urzędu Gminy i Miasta: skarbnik Urszula
Napierała i Irena Wojnicz, projektant
Stanisław Makała i przyszły użytkownik
- prezes Pomak-u Tomasz Frąckowiak
oraz mieszkańcy Leśniowa Małego.
Przetarg wygrało znane na naszym terenie Przedsiębiorstwo Robót Wodnych
i Ekologicznych „EKO - WOD” ze Świdnicy za 2 777 940 zł (2 mln 777 tys.).
Musiało wpłacić 100 tys. zł wadium,
nie dostanie zaliczek i musi zakończyć
prace do31 X 2010 r. Co obejmuje kwota
prawie 3 mln zł? Jakie elementy znajdą
się w tej inwestycji?
W Leśniowie Małym to przede wszystkim to budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej o łącznej długości 2092

m z rur PVC, budowa 42 przyłączy do
budynków o długości 609 m, budowa zautomatyzowanej
przepompowni ścieków,
budowa sieci kanalizacji
tłocznej długości 1966 m
z rur PE. Sieć ma mieć
swój monitoring a ścieki
zostaną skierowane do
istniejącej sieci w Leśniowie Wielkim i przerobione w już rozbudowanej oczyszczalni w Czerwieńsku.
Natomiast zadanie dla Wysokiego obejmuje wykonanie sieci sanitarnej grawitacyjnej o długości 1105 m z rur PVC, budowę
20 przyłączy o długości 565 m,
budowę przepompowni ścieków oraz budowę oczyszczalni
mechaniczno - biologicznej
o przepustowości 14 m3 na
dobę. Zrzut wody - poprzez
rów do Zimnego Potoku.
Sprawę zakończy pozwolenie na użytkowanie w Leśniowie Małym i osiągnięcie
parametrów projektowych

oczyszczalni w Wysokiem. Warto dodać,
że do przetargu na roboty u nas zgłosiła
się jeszcze jedna ﬁrma, ale zdecydowanie
przegrała ceną (3 mln 200 tys.).
Cała inwestycja ma być współﬁnansowana ze środków unijnych, z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 - 2013, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności”.
Budowa więc rusza, wykonawca musi
zabiegać o terminowość swej roboty a władze gminy o kasę. Zyska nasze środowisko
a nasi mieszkańcy, oby jak najszybciej, na
wygodzie i komforcie życia. Wszak dekada
nowego wieku już mija...
D. Grześkowiak

Strategia (nie) dla każdego...
Po co rozmawiać, skoro i tak się nic nie zmieni, to powszechna postawa mieszkańców Czerwieńska. Taki wniosek można wysnuć na podstawie frekwencji na
spotkaniu dotyczącym dyskusji nad strategią rozwoju gminy.
Strategia rozwoju gminy to nic innego jak dokument mówiący o potrzebach
i bolączkach gminy, o poziomie życia
mieszkańców, sytuacji gospodarczej i materialnej, a przede wszystkim o pomysłach
na dynamiczny rozwój i podniesienie
standardu życia. Przyjęto, że strategię
zaplanowano na osiem lat najbliższych
tj. dwie kadencje rady gminy.
Na spotkaniu 29 marca br. w MGOK-u
w Czerwieńsku potencjalnych zainteresowanych (mieszkańców) było niewielu.
Niestety, jak to zwykle bywa, mało osób
pracuje nad samym projektem strategii, za
to wielu zapewne będzie go krytykować
i podawać „złote środki” na uzdrowienie

rozwoju gminy. Wszyscy mieszkańcy
mieli szansę wypowiedzieć swoje zdanie
przy pomocy ankiet (dostępne na stronie
www.czerwiensk.pl) lub bezpośrednio
w dyskusji. Uczestniczący w spotkaniu
wyrazili smutek z tak nikłego zainteresowania, bądź co bądź, losami gminy
w przyszłości. Podobne spotkania odbyły
się w Leśniowie Wielkim, Płotach, Nietkowicach, Nietkowie, Laskach.
Strategię tworzy profesjonalna kadra
z Uniwersytetu Zielonogórskiego pod
przewodnictwem prof. Bogdana Ślusarza. Projekt strategii będzie gotowy
w czerwcu br.
Piotr Bykowski
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Nauka to przyjemność
Maciej Mazuro jest jednym z przodujących uczniów czerwieńskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka. 6 lutego uczestniczył w etapie wojewódzkim
konkursu matematyczno - przyrodniczego.
Najpierw kilka słów o sobie. Mam 13
lat i chodzę do klasy VIb. Od urodzenia
mieszkam w Czerwieńsku, choć moje
przedszkole to zielonogórska 18-stka.
Potem była zerówka i podstawówka
w Czerwieńsku. Może będzie też i Gimnazjum. Interesuję się sportem, przede
wszystkim piłką nożną (mój ulubiony
klub to londyński Arsenal) i koszykówką.
W wolnym czasie lubię pograć w piłkę,
czytać książki, pograć w tenisa, spotkać
się z kolegami. Wspólny temat zawsze
się znajdzie - choćby pop czy Hip Hop.
Lubię też piosenki Davida Guetty. Jestem
zodiakalną panną.
Myślę, że mój przeciętny dzień nie
różni się wiele od dnia moich kolegów.
Mam swoje obowiązki, szkołę, naukę.
Mam też czas na przyjemności i rozrywkę. Co mógłbym radzić innym uczniom?
Uważam, że tak jak ja, należy w nauce
znaleźć też przyjemność, a nie tylko
obowiązek, to bardzo pomaga. A sport
- no cóż, oprócz zainteresowania się
daną dyscypliną trzeba poświęcić też
trochę czasu na regularne treningi i zawody. I z nauką jest podobnie - staram
systematycznie przygotowywać się do
lekcji, powtarzając sobie kilkakrotnie
zadany temat.
Jestem przed wyborem gimnazjum,
moja dalsza nauka będzie na pewno związana z matematyką. Jest to przedmiot,
który bardzo lubię i myślę, że pomoże mi
to w mojej dalszej nauce. Trudno mi jest
w tej chwili powiedzieć, co chciałbym
robić w dorosłym życiu, jaki wybrać
w przyszłości zawód. Chciałbym jednak,
aby to, co będę robił w życiu, sprawiało
mi frajdę.
Co mógłbym zmienić, gdybym został
przykładowo politykiem? Nie chciałbym
nim zostać. Chciałbym rozwijać swoje zainteresowania związane z moją ulubioną
matematyką. Mama nieraz mi powtarza,
że już w przedszkolu zadziwiałem matematycznymi zdolnościami i planuję je
dalej rozwijać.
Bardzo lubię czytać książki; mam
wielu bohaterów. Jednak najbardziej lubię
Harry’ego Pottera - jego przygody opisane są w sposób rozwijający wyobraźnię
czytelnika i dlatego wysoko go cenię.
Bardzo dużo też zawdzięczam swemu
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dziadkowi. To właśnie on wzbudzał moje
zainteresowania, szczególnie matematyką. Poświęcał mi bardzo dużo czasu. To
właśnie od niego wiem, że nauka może
być też pasją i przyjemnością.
Pełnoprawnym obywatelem będę
dopiero za 5 lat, ale już dziś wiem, że
będę mógł współdecydować o rozwoju
naszego miasta i gminy. Czerwieńsk
i gmina się rozwijają, powstają nie tylko

Jestem dumna z syna, mówi mama Dorota
Kędzierska

nowe domy. To zauważa nawet tak młody
człowiek, jak ja.
Nie lubię się chwalić, ale mam na
swym koncie wiele sukcesów sportowych. Uczestniczyłem w wielu zawodach,
udało nam się wraz z kolegami osiągać
wysokie wyniki. II m. w Mistrzostwach
Powiatu w koszykówce. I m. w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej. II m.
w Rejonowym Turnieju piłki ręcznej
i awans do półﬁnału wojewódzkiego. II
m. w ośrodkowym turnieju siatkarskich
czwórek i IV m. w Mistrzostwach Powiatu w tej dyscyplinie. I m. w gminnym
turnieju „5-tek” piłkarskich.
Brałem też udział w wielu konkursach
przedmiotowych. W 2007 r. uzyskałem
wyróżniający wynik w konkursie „Kangur
matematyczny”. Uczestniczyłem w sesjach „Olimpusa” i „Pandy”. W tym roku
w kuratoryjnym konkursie matematyczno
- przyrodniczym uzyskałem w etapie rejonowym awans do ﬁnału wojewódzkiego.
Tam niestety nie poszło mi już tak dobrze
- 70 % procent punktów i XII miejsce, do
tytułu laureata sporo mi zabrakło.
Zakończę krótkimi podziękowaniami
- miałem i mam wielu wspaniałych nauczycieli i jestem im bardzo wdzięczny.
Dziękuję również mojej mamie, która
zawsze jest obok mnie.
Macieja wysłuchała
Dorota Grześkowiak

PSP im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku

Uczniowskie zmagania
Ciepło wiosennego słońca jeszcze nas nie rozpieszcza, ale wszyscy odczuwamy, że czas jesiennego uśpienia i zimowego leniuchowania mamy
już za sobą.
Pierwszym tego dowodem było symboliczne pożegnanie zimy i powitanie
wiosny. Uczniowie wykonali kolorowe
kwiaty, które umieścili w ogródkach
przed szkołą. Brzydką Marzannę ubraliśmy w nowe odzienie, ozdobiliśmy
kolorowymi naszyjnikami - po prostu
zmieniliśmy ją w piękną Pannę Wiosenkę, rozrzuciliśmy lód na cztery strony
świata i już w naszych sercach zakwitła
nowa pora roku. Jesteśmy pewni, że
obudziliśmy oczekiwane słońce, które
naprawdę wyjrzało zza chmur i „puściło
do nas oczko”.
Jak każdej wiosny obudziła się też
uśpiona dotąd aktywność uczniów - teraz
może zakiełkować w różnorodny sposób.
Niczym kwiaty na łące, pojawiają się
ogłoszenia o różnorodnych konkursach.
W ciągu całego roku każdy mógł znaleźć
coś dla siebie.

Już jesienią klasa IIIb wzięła udział
w konkursie UNESCO dotyczącym
Praw Dziecka. Zadanie nie było łatwe.
Należało nakręcić króciutki filmik
ukazujący podaną problematykę. Film
pt. „Pamiętnik” opowiada o dramacie
dziewczynki, której mama nie szanowała prawa córki i potajemnie czytała jej
pamiętnik. Nie znamy jeszcze wyników,
ale już sam udział w konkursie uważamy za sukces.
Uczniowie klas III-ich w grudniu
zmierzyli się z własną wiedzą na temat lektury, ortografii, matematyki.
Mogli też pochwalić się zdolnościami
plastycznymi. Wszystkie te dziedziny
obejmował ogólnopolski konkurs pod
nazwą STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA. Wprawdzie stawką było
całoroczne stypendium ufundowane
przez organizatorów, ale cieszyły też

wyróżnienia dla najlepszych. Testy
były naprawdę trudne, tym bardziej
cieszy fakt, iż spośród kilkuset osób
z całej Polski mieliśmy jedną finalistkę
- Kornelię Wierucką.
Nasi uczniowie tradycyjnie już brali
udział w KONKURSIE MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYM dla
klas IV-VI. Na szczeblu rejonowym
reprezentowali nas: Ola Litwa, Artur
Rogowicz, Szymon Wojtaszek oraz
Maciej Mazuro. Do etapu wojewódzkiego przeszedł Maciej Mazuro, który
znalazł się w gronie ﬁnalistów.
Uczniowie naszej szkoły każdego
roku uczestniczą w spotkaniach z poezją. Spośród uczestników SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO komisja wyłoniła najlepszych,
którzy reprezentowali naszą szkołę
w przesłuchaniach gminnych - po 10
osób z klas I-III i IV -VI. Laureatami
zostali: z klas młodszych - Kornelia
Pukacka i Alicja Szymańska oraz
z klas starszych - Anton Stanaszek
i Joanna Borówko i to właśnie oni
będą reprezentować naszą szkołę
w kolejnym już POWIATOWYM
KONKURSIE RECYTATORSKIM
PRO-ARTE w Nowogrodzie Bobrzańskim. Wyróżnieniem mogą poszczycić
się Eliasz Marchut, Maciej Śmigaj
i Natalia Kędzia.

Uczniowie klas IV-VI pokazali też,
że całkiem nieźle znają język naszych
sąsiadów zza Odry, rozwiązując różnorodne zadania w OGÓLNOPOLSKIM
KONKURSIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO OLIMPUS. Nadal czekamy
na wyniki.
Jak piękna i fascynująca może
okazać się historia, przekonali się
uczestnicy TURNIRJU WIEDZY
O MITACH dla klas V-tych. Rozegrano 14 konkurencji (7 z wiedzy i 7
sportowych), w których uczestniczyło
po 3-ech reprezentantów z każdej
klasy. Zabawa była przednia, cieszyły
też wyrównane wyniki - kl. Va i Vb
zdobyły ex aequo I-sze miejsce, tuż za
nimi uplasowała się Vc.
1 marca, dokładnie w 200-ą rocznicę urodzin Fryderyka Chopina odbył

się w naszej szkole TURNIEJ WIEDZY
O ŻYCIU I MUZYCE FRYDERYKA
CHOPINA, który stanowił podsumowanie lekcji poświeconych kompozytorowi.
Do walki przystąpiły drużyny ,które
wykazały się sporą wiedzą o tym wielkim Polaku. Uczestnikom towarzyszyła
przednia zabawa, cudowna muzyka i miła
atmosfera, okraszona piękną prezentacją
multimedialną. Zmagania konkursowe
zakończyły się zwycięstwem klasy VIb,
a reprezentowały ją Magda Jaskółka,
Patrycja Jaskółka i Maciej Mazuro.
Wszystkim uczestnikom konkursów gratulujemy wiedzy, umiejętności
i odwagi - bez względu na wyniki. Jak
wiadomo nie myli się tylko ten, co nic
nie robi.
Beata Kaszewska

W marcu niemal 25-o osobowa grupa
najlepszych matematyków zakończyła
swoją całoroczną przygodę z matematyką
biorąc po raz kolejny udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym
KANGUR. Czekamy jeszcze na wyniki,
ale najważniejsze przecież jest to, że
tak trudna dziedzina wiedzy może stać
się przyjemnością, a nawet pasją. Warty
podkreślenia jest fakt, iż spośród grupy
uczestników aż 9 osób to uczniowie klas
III-ich.
15 marca w naszej szkole odbyło
się rozstrzygnięcie XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla
dzieci i młodzieży pod hasłem; „Wiatr,
wypadek, ogień, woda - strażak zawsze
rękę poda”. Jego organizatorem jest
Komendant Główny Państwowej Straży
Pożarnej. Do komisji szkolnej wpłynęły
aż 153 prace. Szkoda, że do następnego
etapu mogliśmy zakwaliﬁkować tylko
10 z nich. Wyniki poznamy po posiedzeniu Centralnej Komisji Konkursowej
w Warszawie w połowie czerwca, ale
cieszymy się, że tematyka bezpieczeństwa nas wszystkich jest bliska tak wielu
naszym uczniom.
nr 213 • 04.2010

U NAS

7

Wieści
z ratusza
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Odpady będą odbierane przez ﬁrmę
ZGKiM Zielona Góra.
Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, które ze względu na swoje
rozmiary i masę nie mogą być zbierane w pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości, np. stare meble, sprzęt
gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, piece kuchenne,
armatura sanitarna), stolarka budowlana (okna, drzwi - pojedyncze sztuki), wózki dziecięce, dywany, materace itp.
Zbiórka będzie prowadzona od osób, które mają podpisane
umowy na wywóz odpadów z w/w ﬁrmą. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić wcześniej w widocznym miejscu, przed
posesją, obok posiadanego pojemnika na odpady komunalne wg
poniższego harmonogramu:
Data wystawienia
odpadów
Nietków
21.04.2010 rok
Laski
26.04.2010 rok
Leśniów Wielki 12.04.2010 rok
Leśniów Mały 14.04.2010 rok
Sudoł
14.04.2010 rok
Dobrzęcin
19.04.2010 rok
Płoty
19.04.2010 rok
Wysokie
10.05.2010 rok
Czerwieńsk
04.05.2010 rok

Lp. Miejscowość
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Termin zabrania odpadów
przez ZGKiM Zielona Góra
22, 23 kwietnia 2010 rok
27, 28 kwietnia 2010 rok
13, 14 kwietnia 2010 rok
15, 16 kwietnia 2010 rok
15, 16 kwietnia 2010 rok
20, 21 kwietnia 2010 rok
20, 21 kwietnia 2010 rok
11 maj 2010 rok
5, 6 maj 2010 rok

OC na straży
Naszego bezpieczeństwa. Bo jednym z wielu zadań spoczywających na Obronie Cywilnej jest zapewnienie mieszkańcom
zagrożonych miejscowości w miarę bezpiecznego przetrwania
w razie zaistnienia krytycznych warunków.
W tym celu na szczeblu gminy został utworzony Gminny Zespół
Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczy Burmistrz Czerwieńska. W jego skład wchodzą fachowcy i specjaliści niezbędni
do likwidacji skutków i udzielania pomocy poszkodowanym.
Po analizach,
Zespół ustalił listę
największych zagrożeń, mogących
spowodować sytuacje kryzysowe:
powódź, pożary
przestrzenne, pożary lokali użyteczności publicznej, terroryzm, zagrożenia
komunikacyjne, zagrożenia chemiczne (związane z awariami
środków transportu substancji niebezpiecznych).
Jednakże, aby akcja ratownicza i ewakuacja poszkodowanej
ludności przebiegła sprawnie, należy uprzednio przeprowadzić
szkolenia, przygotować wyspecjalizowane zespoły do organizowania
ewakuacji i rozmieszczania poszkodowanych, zadbać o system łącz-
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Ziel-Bruk w Płotach
W związku z uruchomieniem nowej linii technologicznej z zastosowaniem robotyki przemysłowej
Zatrudni pracowników na następujących stanowiskach:
1. INŻYNIER PROCESU
Wymagania:
• wykształcenie wyższe o kierunku elektryk, automatyk, mechatronik
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (minimum 2 lata)
• umiejętność obsługi programów przemysłowych (Step7),
w tym programowanie robotów (Kuka, Motoman, Kawaski)
• samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów
• prawo jazdy kat. B
• dyspozycyjność czasowa
• uprawnienia elektryczne do 1 kV
• mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

2. OPERATOR LINII TECHNOLOGICZNEJ
Wymagania:
• wykształcenie minimum średnie techniczne lub wyższe
o kierunku elektryk, mechatronik
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (minimum 2 lata)
• umiejętności w rozwiązywaniu problemów technicznych
• bardzo dobra organizacja pracy
• dyspozycyjność czasowa
• uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych

Oferujemy:
• umowę o pracę
• atrakcyjne wynagrodzenie
• stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowy

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres:
Płoty ul. Lubuska 28, 66-016 Czerwieńsk,
bądź e-mail: j.wisniewska@zielbruk.pl

Panu Piotrowi Iwanusowi Burmistrzowi Czerwieńska
oraz jego rodzinie wyrazy szczergo współczucia
z powod śmierci Siostrzeńca
składa:
Rada Miejska i pracownicy Urzędu.
ności, systemy wykrywania zagrożeń i alarmowania. Każde większe
przedsiębiorstwo oraz każda szkoła posiada „Plan Obrony Cywilnej” - czynności i zadania na wypadek zaistnienia zagrożenia.
Ministerstwo Edukacji Narodowej nakazało każdej placówce
przeprowadzenie w ciągu roku szkolnego dwóch ćwiczeń ewakuacyjnych. W jego ramach należy przygotować młodzież do sprawnego, bez paniki i chaosu , opuszczenia pomieszczeń i budynków
szkolnych. Ażeby uatrakcyjnić szkolenie i dokładnie przedstawić
obowiązki i zadania poszczególnych nauczycieli, dyrektorów szkół,
uczniów i personelu technicznego, poproszono o pomoc pirotechników z Komendy Miejskiej Policji oraz specjalistów pożarnictwa
z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Zielonej
Góry. Przedstawiciele obu służb uczestniczyli w szkoleniach które
przeprowadzono w czerwieńskiej Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum (26 III 2010 r.). Zajęcia miały bardzo interesujący przebieg
i zostały wysoko ocenione zarówno przez uczniów jak i nauczycieli.
Szkolenia odbędą się we wszystkich placówkach oświatowych na
terenie gminy z udziałem policjantów i strażaków.
Józef Wojtasiński

Z dziejów Czerwieńska
Zgodnie z polską tradycją w kościołach w Wielki Czwartek, po uroczystym odśpiewaniu hymnu „Chwała na wysokości Bogu”, milkną organy. Muzyka z tego instrumentu pojawia się ponownie podczas Wigilii Paschalnej. Organy czerwieńskiej
świątyni mają już przeszło 130 lat. Warto w okresie wielkanocnym przedstawić
historię ich budowy.
W 1654 roku na terenie ówczesnego Nowego Nietkowa (tereny wokół
dzisiejszego młyna w Czerwieńsku)
wybudowano pierwszą świątynię, tzw.
kościół graniczny. Nie mamy pewności
co do dokładnej jego lokalizacji, nie
możemy także nic powiedzieć o jego
wyglądzie zewnętrznym ani o wyposażeniu. Trudno jednocześnie orzekać czy
zainstalowano w nim jakiś instrument
muzyczny.
Ponad 50 lat później, w 1707 roku,
pastor Johannes Reiche postanowił
przy pomocy ﬁnansowej mieszkańców
Zielonej Góry ufundować większą
świątynię. Jej wygląd prezentowano
już na łamach miesięcznika (chociaż
publikowany obiekt błędnie wówczas
datowano na 1654 r.). Także i w tym
przypadku trudno jest stwierdzić, czy od
początku znajdowały się w niej organy.
Pewne jest to, że gdzieś pomiędzy 1707
a 1877 rokiem pastor oraz mieszkańcy
dawnego Czerwieńska i przylegającej
do niego wsi Nowy Nietków ufundowali instrument, które odtąd służył
do stworzenia muzycznej oprawy dla
ewangelickiej liturgii.

W 1864 roku pastorem wspólnoty
ewangelickiej w Czerwieńsku został
Adolf Uhse. Duchowny coraz częściej
z zazdrością spoglądał na położoną nieopodal nowoczesną świątynię, wybudowaną
w 1851 roku przez wiernych wolnego
zboru ewangelickiego pastora Martina
Gottfrieda Juliusa Schöne. W połowie
lat 70-tych XIX wieku wspólnota ewangelicka podjęła decyzję o zburzeniu dotychczasowego miejsca kultu i wybudowaniu
nowego obiektu sakralnego.
21 stycznia 1877 roku odbyło się
ostatnie nabożeństwo. Następnego dnia
przystąpiono do prac budowlanych. Jednocześnie postanowiono, że do nowego
budynku zostaną przeniesione ołtarz, ambona i korpus organ. W tekście zamieszczonym w „Grünberger Wochnblatt”,
opisującym plany budowy, zaznaczono,
że zarówno ołtarz jak i ambona zachwycają każdego znawcę sztuki przepięknymi
rzeźbieniami. Zaznaczono przy tym także,
że patrząc na kościelne organy o takim
zachwycie nie może już być mowy. Zostały one dawniej zbudowane z prostych
desek, gdzieniegdzie widać było jeszcze
ślady prac snycerskich.

Wraz z postępem robót coraz częściej
dochodziły głosy, że dawne organy nie
będą pasowały swoim wyglądem do wnętrza nowej świątyni. Takich wątpliwości
nie było w stosunku do ołtarza i ambony.
Wobec tego postanowiono, że zostanie
zakupiony i zainstalowany nowy instrument. Rozpoczęto poszukiwania wykonawcy, po pewnym czasie zdecydowano
się na ﬁrmę pewną, która realizowała już
podobne zlecenie w niedalekim Nietkowie. W 1866 roku, kiedy budowano tam
nowy kościół, organy zostały wykonane
przez zakład Braci Walter z Góry Śląskiej,

cieszącej się bardzo dużym uznaniem nie
tylko w Niemczech.
Firma Braci Walter została założona
w 1824 roku przez Gottlieba Andreasa
Walter. W 1850 roku rodzinny interes
przejęli bracia Theodor i Ludwik.
Zmieniono przy tym nazwę na przytoczoną już powyżej. Zakład realizował
zlecenie w wielu miejscowościach
ówczesnego państw niemieckiego oraz
na dawnych ziemiach polskich zaboru
rosyjskiego. Wykonane przez firmę
organy służą do dziś np. w Zielonej
Górze (1883 r.), Nietkowie (1866 r.)
i Czerwieńsku.
13 grudnia 1877 roku dokonano poświęcenia nowej świątyni i przekazano
ją do użytku dla wiernych. Podczas uroczystości organy, które nie były jeszcze
gotowe, nie zabrzmiały, śpiewał jedynie
chór. Dopiero w następnym roku po
raz pierwszy mieszkańcy Czerwieńska
usłyszeli dźwięk nowego instrumentu
muzycznego. Wykonana przez ﬁrmę braci
Walter praca została doceniona przez
wiernych, którzy wyrażali wdzięczność
nie tylko za piękne brzmienie nowych
organ, ale także podziwiali ich wygląd
zewnętrzny.
Zainstalowane w 1878 roku w świątyni w Czerwieńsku organy służyły
dawniej ewangelickim wiernym, od 1945
roku służą także katolikom. Są one więc
swoistym znakiem, łączącym pokolenia
dawnych i obecnych mieszkańców naszego miasta.
Przemysław Góralczyk
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„Tam daleko gdzie wysoka sosna,
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma sukienkę mini, sznurowane butki
I jeden warkoczyk krótki”
Pewnego, marcowego dnia 2010 roku, tak
radosna Pani wiosna (w tej roli 6-latka
Paulina Dwornicka) dotarła również
do przedszkola w Czerwieńsku, gdzie
spotkała jeszcze zasiedziałą Panią Zimę
(w tej roli 6-latka Julianna Grysiewicz).
Przedszkolaki musiały dać z siebie wiele
by śnieżna Zima odeszła.
Na początek starały się 5-latki z grupy
„Kubusiów”, które w bajkowych, wiosennych strojach przedstawiły wszystkim inscenizację pt.: „Leśne spotkanie”,
przekonując do dbania o przyrodę, która
właśnie wiosną budzi się z zimowego snu.
Po takim muzyczno-poetyckim przedstawieniu z pewnością każde dziecko
postara się nie zaśmiecać leśnego domu
zwierząt.
Pani Zima i Wiosna z uwagą obejrzały
inscenizację, jednak w tym roku były
wyjątkowo wymagające i zażyczyły sobie
jeszcze, by wszystkie przedszkolaki zaśpiewały piosenki. Początkowo tańczyła
tylko niezwykle zawzięta tego roku Pani
Zima, lecz wiosenne piosenki zaczęły
sprawiać, że poczuła się nieco nieswojo
więc oddała bukiet Pani wiośnie, przez
chwilę tańczyły wspólnie i w końcu
Pani Zima pożegnała przedszkolaki na
dobre. By zobaczyć Panią Zimę dopiero
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za rok, dzieci zachęcały jeszcze Panią
wiosnę do pozostania jak najdłużej.
Wyrecytowały dla niej wiosenny wiersz,
stworzyły orkiestrę, a do muzyki Vivaldiego „Wiosna” bawiły się razem z Panią
Wiosną tańcząc z kolorowymi wstążkami,

które w efekcie końcowym utworzyły
piękną tęczę. Na koniec Obchodów Dnia
Wiosny pani Dyrektor wręczyła dyplomy
i nagrody wszystkim grupom za dekoracje wiosenne sal. Szczególną nagrodę
otrzymała najmłodsza grupa „Smerfów”,
która zajęła I miejsce w konkursie. Jednak we wszystkich salach widać wiosnę.
Są kwiaty, bociany, pszczoły i motylki.
Z pewnością teraz Wiosna nie odejdzie
prędko i pozwoli przedszkolakom na
zabawy na placu zabaw, na które dzieci
bardzo czekały całą zimę.

Niewątpliwie jednak da się już odczuć
w przedszkolu wiosenne przebudzenie.
6-latki z grupy „Zajączków” były reprezentowane w marcu przez trójkę dzieci
dobrze radzących sobie w kwestiach
bezpieczeństwa na konkursie organizowanym przez Miejską Komendę Policji
w Zielonej Górze. Mateusz Cichoń, Paulina Dwornicka i Julianna Grysiewicz
odważnie stawiły czoła dzieciom z wielu
innych przedszkoli i zdobyły II miejsce.
Początkowo ambitne przedszkolaki były
nieco zawiedzione, że zabrakło im jednego punktu do zwycięstwa, ale gdy tylko
wróciły do przedszkola i usłyszały oklaski

całej swojej grupy i nauczycielek od razu
uśmiech pojawił się na ich twarzach,
a opowiadań o wykonanych zadaniach
i nagrodach nie było końca.
Taki uśmiech, a może nawet jeszcze
większy pojawił się też na twarzy innej 6latki - Gabrysi Łepkowskiej oraz 5-latki
- Lidii Szczecińskiej, które w Miejskim
Ośrodku Kultury w Czerwieńsku zostały
nominowane do dalszego etapu przeglądu
piosenki PRO ARTE. GRATULACJE!
Marcowe podboje przedszkolaków w konkursach i emocje z tym związane wyciszyły się nieco pod koniec miesiąca, gdy
zaczęła panować atmosfera Świąt Wielkanocnych. By pisanki wykonywane przez
dzieci wyglądały w tym roku wyjątkowo
ładnie przedszkolaki, podczas spacerów,
wstępowały do Miejskiego Ośrodka Kultury by podziwiać ozdoby wielkanocne:
pisanki, palmy, itp. Dzięki temu dzieci
miały mnóstwo pomysłów na dekorowanie
jajek na Wielkanoc i wykonywanie innych
ozdób, które z pewnością uświetniły wystrój strojów wielkanocnych w domach.
Natomiast do Pani Wiosny przedszkolaki
nadal śpiewają prosząc:
„Wiosno, wiosno, nie zapomnij o nas,
każda trawka chce być już zielona.
Gdybyś zapomniała inną drogą poszła,
Zima by została mroźna”.
B.C.

Centrum „Jola”
już otwarte
Nasza redakcja otrzymała zaproszenie
na otwarcie nowego podmiotu gospodarczego, który rozpoczął swą działalność
w Czerwieńsku przy ul. B. Chrobrego 1.
Jest to miejsce warte odwiedzenia, dla
wszystkich, którzy szukają relaksu i możliwości zadbania o swoją sylwetkę.
Pani Jolanta Śledź - właścicielka „Centrum Jola”, uważa, że w ostatnich latach
coraz więcej osób dba o zdrowie, kondycję
ﬁzyczną, zabiega o ładną sylwetkę. Stąd
duże zainteresowanie klubami fitness,
siłownią i odnową biologiczną.
Niestety w naszym codziennym życiu wciąż
popełniamy mnóstwo błędów, wynikających
ze złych tradycji żywieniowych i prowadzenia mało aktywnego trybu życia. Stajemy
się społeczeństwem, które dotyka nadwaga
i ociężałość ﬁzyczna, a przy tym jesteśmy
narażeni na coraz większy stres. To z tych
właśnie powodów, Pani Jola, postanowiła
stworzyć miejsce, które pozwoli na relaks
i umożliwi przeprowadzenie zabiegów
„modelujących” sylwetkę. Nie ma to być
typowy salon kosmetyczny, a raczej gabinet
skoncentrowany na wyszczuplaniu, usuwaniu celulitisu i relaksie psychicznym.
Dla aktywnych ﬁzycznie klientów prowadzony będzie ﬁtness, dla tych z ograniczoną zdolnością ruchową - zajęcia pasywne
przy użyciu innowacyjnego sprzętu.
Wśród urządzeń, które już czekają na
potencjalnych klientów, jest urządzenie
(wykorzystujące fale ultradźwiękowe
i prądy elektrostymulujące) do likwidacji
tkanki tłuszczowej i wyszczuplania ciała.
Roller z podczerwienią - to urządzenie do
masażu limfatycznego, przeciwbólowego
i wyszczuplającego. Największe wrażenie
robi jednak sucha sauna na podczerwień
z systemem głębokiego wnikania ciepła.
Regularne korzystanie z kabiny podczerwieni w połączeniu ze zdrowym żywieniem
i odpowiednią porcja ruchu stanowi optymalną, skuteczna drogę do przywrócenia,
utrzymania i poprawienia zdrowia i samopoczucia, jak również odporności i kondycji
organizmu. Wnikające głęboko w ciało ciepło powoduje, że nasz organizm wydziela
endorﬁny czyli hormony szczęścia.
Kąpiel w kabinie podczerwieni pobudza
krążenie i wzmacnia odporność na wirusy
i bakterie. Poza tym pobudzona zostaje stymulacja systemu immunologicznego i wzrasta potencjał samouzdrawiania organizmu.
Wszystkie w/w urządzenia posiadają atest
PZH oraz są dopuszczone do działania na
terenie Unii Europejskiej.
Pani Joli życzymy powodzenia i jak największej ilości zadowolonych i szczęśliwych klientów.
Jacek Gębicki

Zimowe remanenty...
W marcowym numerze „U nas” nie udało nam się zmieścić informacji przesłanych nam
z Leśniowa Wielkiego o karnawałowych imprezach, przeprowadzonych w miejscowym
przedszkolu. Aby jednak nie uczynić przykrości autorce korespondencji, a dzieciakom
przypomnieć miłe chwile zamieszczamy poniżej kilka fotek z tych wydarzeń.

Leśniowskie przedszkolaki wspólnie z wychowawczyniami przygotowały bal karnawałowy

Dzień Babci i Dziadka w leśniowskich Wesołych Gromadkach

Hura, idziemy na saneczki... przedszkolaki z wizytą u Dziadka Wiatraka!
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Pomnik jak nowy
Będzie. Najprawdopodobniej. Z informacji, jakie uzyskałem w Urzędzie Gminy
i Miasta, być może drugiego maja, na Święto Flagi, zostanie uroczyście odsłonięty
„Pomnik Pamięci”.
Bezpośrednie sąsiedztwo monumentu
ma już nową nawierzchnię - stare płytki na
„granit lubuski” wymieniło Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane „Kotar”
Leszek Kotarski. Prace trwały krótko;
brygada Mariana Sługockiego szybko
wykonała pracę, której koszt (z materiałem) wyniósł 20500 zł.
Czy natomiast zostanie odnowiony sam
pomnik, czyli czy pojawią się na nim nowe
tablice? O sprawie pomnika pisali Jacek
Gębicki i Przemysław Góralczyk w numerach 207, 208 i 211 „U nas”. Rozważali jego
historyczne i emocjonalne aspekty, historyczne uzasadnienie znajdujących się na nim
symboli. Dyskusje trwały na forum Komisji
Rady Miejskiej i z autorem pomnika. Obaj
historycy zaproponowali kompromisową
nazwę „Pomnik Pamięci” i nowe napisy.
Jaka byłaby ich treść? Na ścianie północnej (frontowej) - Pamięć, południowej
- Wolność, wschodniej - Dobro, zachodniej - Prawda. Natomiast u stóp pomnika
znalazłaby się tablica pamiątkowa o treści:
„Wszystkim, którzy przez wieki byli związani z tą ziemią, w dowód wdzięczności za
dokonania - mieszkańcy Gminy i Miasta
Czerwieńsk - (data odsłonięcia)”.

Kronika paraﬁalna
paraﬁi św. Wojciecha
w Czerwieńsku
marzec 2010 r.

www.paraﬁa.czerwiensk.hadom.pl

CHRZTY
1. Urszula Ewa POKRZYŃSKA
- Czerwieńsk
2. Adam Lucjan PIĄTEK - Łężyca

POGRZEBY
1. Stanisław Jan KOZŁOWSKI
- Czerwieńsk
2. Stanisław UCIEKAŁEK - Nietków
3. Leon NOWICKI - Czerwieńsk
4. Jerzy Kazimierz KĘDZIERSKI
- Czerwieńsk
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Symbol Rodła i Grunwaldzkie Miecze
zostałyby zdjęte. Czy w takim przypadku
traﬁą do Izby Dziejów Gminy Czerwieńsk?
I czy będzie można je tam
obejrzeć? Czy kondycja Izby
pozwoli na ich ekspozycję?
Natomiast pozostałyby (odnowione) godło państwowe
i herb Czerwieńska.
Myślę, że warto zacytować treść uzasadnienia,
jakie obaj historycy i autorzy
nowych napisów zawarli
w swym piśmie do Przewodniczącego
Rady Miejskiej Leszka Jędrasa: Zaproponowana przez nas treść napisów i symboli,
które powinny znaleźć się na pomniku, ma
charakter uniwersalny, a zarazem odnosi
się do najważniejszych wartości w życiu
każdego człowieka. Jest również ponad-

Sport szkolny...
W marcu uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku brali udział w rejonowym turnieju
piłki ręcznej chłopców. Zawody odbyły
się w Gimnazjum nr 2 w Zielonej Górze.
Reprezentacja naszej szkoły spisała się
znakomicie - chłopcy zajęli II miejsce (!)
i tym samym awansowali do półﬁnału wojewódzkiego, który odbędzie się niebawem.
Warto dodać, że jest to największe, jak do
tej pory, nasze osiągnięcie w tej dyscyplinie
sportu. Serdecznie gratulujemy!
9 kwietnia odbył się w hali sportowej
„Lubuszanka” gminny turniej piłkarskich
„5-tek” chłopców. Uczniowie naszej szkoły
zajęli w nim I miejsce i awansowali do rozgrywek ośrodkowych, które odbędą się 14
kwietnia w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Cieszą sukcesy naszych uczniów
w różnych dyscyplinach sportu i na
różnych szczeblach rozgrywek. Radość
jest tym bardziej uzasadniona, że młodzi
zawodnicy z naszej małej miejscowości
prowadzą wyrównane i bardzo często
zwycięskie pojedynki ze szkołami z dużych ośrodków. Ich przeciwnicy niejednokrotnie trenują w klubach i uczęszczają do
klas sportowych a przede wszystkim mają
doskonałe zaplecze (hale sportowe, boiska,
sprzęt...) do uprawiania różnych dyscyplin. Mamy nadzieję, że i nasi uczniowie
doczekają się kiedyś takiego sportowego

czasowa i czytelna dla wszystkich pokoleń,
bez względu na orientację polityczną,
przekonania czy wyznawaną religię.
Godło państwowe i herb Czerwieńska
świadczą o randze i majestacie tego miejsca.
Napisy Prawda i Dobro są wartościami,
o których mowa w preambule Konstytucji
naszego kraju; Wolność to wartość, która
jest najcenniejszym darem dla wszystkich
Polaków, przyczyną zrywów powstańczych
i uzasadnieniem konieczności przelewania
krwi żołnierskiej; Pamięć to
nasz obywatelski obowiązek,
który wypełniamy za każdym
razem zbierając się u stóp
pomnika dla uczczenia najważniejszych państwowych
świąt i wydarzeń.
Decyzje zapadną 28
kwietnia, podczas sesji Rady
Miejskiej. Wtedy być może
Rada przyjmie apel o zmianie nazwy i wystroju monumentu. Wstępnie wszystkie
Komisje zaopiniowały projekt pozytywnie,
zatem zmiany są wysoce prawdopodobne.
I oby tylko kiedyś tych nowych (być może)
napisów nie trzeba było znowu zmieniać.
D. Grześkowiak
zaplecza, czego gorąco im życzymy!
Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku oraz wszystkim nauczycielom
serdecznie dziękujemy za stworzenie możliwości udziału naszych uczniów w zawodach
sportowych oraz za życzliwość i wyrozumiałość wobec reprezentantów szkoły.
B. Oleszek, D. Siemaszko

...i gimnazjalny
Marzec nie obﬁtował w tyle imprez
sportowych, co miesiąc luty. Jednak reprezentanci naszego Gimnazjum im. Jana
Pawła II uczestniczyli w dwóch ﬁnałach
rejonowych. Pierwszy odbył się 24 marca w Zielonej Górze. Tu w piłce ręcznej
zajęliśmy III miejsce i nie zdołaliśmy
awansować do półfinałów wojewódzkich. Z kolei drugi ﬁnał rejonowy odbył
się w Czerwieńsku 31 marca. Niestety
w koszykówce zajęliśmy IV miejsce i odpadliśmy z dalszej rywalizacji.
Trzeba jednak podkreślić, iż na tym
szczeblu zawodów grają drużyny klubowe,
uprawiające daną dyscyplinę na co dzień
i o awans jest niezmiernie trudno. Przed
nami zostały tylko rozgrywki w piłce nożnej
chłopców i rywalizacja w tym roku szkolnym
zostanie zakończona. Dziękujemy serdecznie
wszystkim zawodnikom za godne reprezentowanie naszej szkoły i życzymy powodzenia
w kolejnych zawodach sportowych.
J. i W. Dworniccy, M. Nowakowski

redaguje Jan Doliński

s p r i n te m
Sezon piłkarski rozkręcił się na dobre. Rzesza zawodników z naszej gminy
doskonali swoje umiejętności trenując
i rozgrywając mecze mistrzowskie. Z dużym powodzeniem swoje mecze rozgrywa zespół „Startu Artek” Płoty i zajmuje
II miejsce w zielonogórskiej klasie „A”.
Za nimi podąża ambitna „Odra” Nietków, która jest V w tabeli. Ze zmiennym
szczęściem grają czwartoligowcy z „Piasta” Czerwieńsk. Po kilku nieudanych
meczach na wiosnę klub rozwiązał umo-

o podniesienie swojej pozycji w tabeli
klasy „B”. W drużynie nastąpiło kilka
zmian. Drużyna wzmocniła się nowymi zawodnikami i pozyskała trenera
Zygmunta Świniarka. Patrząc na zaangażowanie działaczy i zawodników
z poszczególnych zespołów jestem spokojny o sukcesy sportowe i dalszy rozwój
piłkarstwa w naszej gminie.
W ciągłej aktywności są tenisiści
z Czerwieńskiego Stowarzyszenia Te-

Już niedługo tenisiści przejdą na korty

wę z trenerem Wojciechem Pochylskim,
a jego miejsce zajął doświadczony trener
Sylwester Buczyński. Miejmy nadzieję,
że zespół odbuduje swoją silną pozycję w czwartym froncie ligi lubuskiej.
Solidnie gra drużyna „Sparty” Nietkowice zdobywając punkty zarówno na
wyjazdach, jak i u siebie. W Leśniowie
Wielkim miejscowy „Znicz” walczy

nisowego. Trwają ostatnie mecze, rozstrzygające o mistrzostwie w Pucharze
Zimy. Niebawem tenisiści przeniosą się
na otwarte korty przy ulicy Łużyckiej.
Załoga Hali Sportowej pieczołowicie
przygotowuje je do nowego sezonu.
Większość prac została już ukończona,
pozostają jeszcze do wykonania drobne
prace kosmetyczne.

Korytarz na piętrze nowego obiektu przy
ul. Kwiatowej

Od niedawna na hali sportowej „Lubuszanka” ćwiczy grupa tenisistów
stołowych z Płot pod opieką Piotra Nawrockiego. Grupa chłopców doskonali
swoje umiejętności i liczy na utworzenie
gminnej ligi tenisa stołowego. Jak to
było niegdyś, gdy niektóre miejscowości
z naszej gminy miały swoje drużyny
i rozgrywały mecze między sobą. Sekcja
tenisowa „Piasta” Czerwieńsk występowała nawet w klasie okręgowej i brała
udział w mistrzostwach LZS. Wiodącym
zawodnikiem gminy był Józef Stranc.
Warto więc nawiązać do tradycji i reaktywować wspomniane sekcje i ligę.
Obiekt sportowy z piłkarskim boiskiem ze sztuczną nawierzchnią przy
ulicy Kwiatowej przeszedł już odbiór
techniczny pozostaje jeszcze uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie obiektu. Budynek socjalno-szatniowy jest imponujący. Jego przestrzenność i funkcjonalność
na pewno przyczyni się do komfortowego
korzystania przez użytkowników. Póki
co czekamy na jego otwarcie i oddanie
do użytku.
Wiosna to czas na „rozkręcanie” swojej aktywności ruchowej. Zachęcam więc
do pozimowych przeglądów swojego
sprzętu turystycznego i do przodu…

Przy ul. Kwiatowej czeka już na oﬁcjalne otwarcie nowy obiekt sportowy - boisko ze sztuczną nawierzchnią i budynek z szatniami
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SZCZYPTA
kultury
Konkurs na najpiękniejszą
palmę i pisankę wielkanocną rozstrzygnięty
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku od lat jest organizatorem konkursu na najpiękniejszą palmę i pisankę wielkanocną. Celem tego konkursu jest
propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi.
Z satysfakcją odnotować należy fakt, że z roku na rok przybywa
chętnych do udziału w tym projekcie,
co cieszy najbardziej, coraz liczniej
reprezentowane jest najmłodsze pokolenie.
W roku bieżącym do konkursu
zgłoszono ponad 100 prac. Komisja
Oceniająca, której przewodniczyła
kustosz z Muzeum Etnograficznego
w Ochli pani Irena Soppa, miała niełatwe zadanie, gdyż wszystkie zachwycały pomysłowością, oryginalnością
i kunsztem wykonania. Po raz pierwszy
w konkursie wzięli udział nasi partnerzy
z Rothenburg, którzy dostarczyli kilkanaście pisanek zdobionych różnymi
technikami. Motywem przewodnim prac

naszych przyjaciół z Niemiec była...
abstrakcja.
Wyniki Konkursu na najpiękniejszą
palmę wielkanocną
• Kategoriia I - Dorośli:
I miejsce - świetlica wiejska w Sycowicach
II miejsce - Stefania Kozak Czerwieńsk
III miejsce - Krystyna
Rosińska Leśniów Wielki
• Kategoria II - Dzieci
i młodzież:
I miejsce - świetlica wiejska w Będowie
II miejsce - Wesoła Gromadka Leśniów Wielki
III miejsce - SP Czerwieńsk
Wyniki konkursu na najpiękniejszą
pisankę wielkanocną
• Kategoria I - Przedszkola:
I miejsce - Oliwia Szydłowska
Oddział Przedszkolny Nietkowice
II miejsce - Małgorzata Kućko
Oddział Przedszkolny Nietkowice
III miejsce - Julia Stachowska
Oddział Przedszkolny
Nietkowice
• Kategoria II Szkoła podstawowa:
I miejsce Basia Wojtaszek
SP Czerwieńsk
II miejsce Agnieszka Uss
SP Nietków
III miejsce Natalia Rzeszutek
SP Nietków

14

nr 213 • 04.2010

U NAS

• Kategoria III Gimnazjum i dorośli:
I miejsce - Elżebieta Waszak
Sycowice
II miejsce - Romana Cierpisz Płoty
III miejsce - Seidel Silke
Rothenburgh O.L.

• wyróżnienia: Stefania Kozak
- Czerwieńsk, Inge Schulz - Rothenburg O.L., Christine Neu - Rothenburg O.L.
Organizatorzy serdecznie dziękują za udział w konkursie wszystkim
uczestnikom.
Jolanta Matuszkiewicz

Promocja Twórczych Działań Artystycznych Dzieci i Młodzieży

PRO ARTE 2010
PRO ARTE, to największy w województwie lubuskim program prezentacji artystycznych. Rokrocznie angażuje się w ten ruch
kilka tysięcy młodych lubuskich wykonawców z czterech dziedzin sztuki scenicznej i estradowej: teatru, tańca, muzyki
i recytacji. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku czynnie uczestniczy w realizacji tego programu zarówno na
szczeblu gminnym jak i powiatowym.
29 marca br. w Miejsko - Gminnym
Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje gminne Lubuskiego Dziecięcego
i Młodzieżowego Festiwalu Piosenki.
Do gminnych eliminacji zgłosiły się 22
podmioty wykonawcze. Powołano Radę
Artystyczną w składzie:
1. Jadwiga Macewicz - kompozytorka,
autorka tekstów, uczestniczka programu
„Śpiewaj i walcz” - przewodnicząca
2. Tomasz Wołk Lewanowicz - muzyk,
kompozytor - członek
3. Jolanta Matuszkiewicz - dyrektor
MGOK - członek
Laureaci nominowani
do przeglądu powiatowego:
I grupa wiekowa:
1. Lidia Szczecińska
2. Gabriela Łepkowska
3. Eryk Zielonka
4. Kornelia Pukacka
II grupa wiekowa:
1. Julia Kaczmarek
2. Eliza Kamińska
IV grupa wiekowa
1. Anna Lewicka
2. Magdalena Frątczak
3. Kamila Bujak
Wyróżnienie uzyskało Studio wokalne
SONG z Wiejskiego Domu Kultury
w Nietkowicach.

Następnego dnia odbyły się eliminacje gminne Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. Do gminnych eliminacji
LKR zgłosiło się 44 wykonawców ze
szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i gminy Czerwieńsk. Rada
Artystyczna w składzie:
1. Sławomir Krzywiźniak - aktor, reżyser teatralny - przewodniczący
2. Jolanta Matuszkiewicz - Dyrektor
MGOK - członek
3. Hanna Łuczak - członek
w swym wyborze kierowała się następującymi kryteriami: opanowanie tekstu,
dobór repertuaru, interpretację, kulturę
słowa.
Nominacje do przeglądu
powiatowego uzyskali:
I Kategoria wiekowa
(klasy I - III):
1. Kornelia Pukacka
2. Cyprian Domerecki
3. Alicja Szymańska
II Kategoria wiekowa (klasy IV - VI):
1. Gabriela Grzywacz
2. Joanna Borówko
3. Anton Stanaszek
III kategoria wiekowa (gimnazjum):
1. Karolina Nahorska
2. Kacper Mikłaszewicz
3. Agnieszka Włosińska

Ponadto wyróżniono Eliasza Marchuta, Marcina Domagałę, Natalię
Kędzię oraz Macieja Śmigaja.
Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za udział w tegorocznym przeglądzie
Pro Arte. Informujemy, że przeglądy
powiatowe odbędą się:
• Lubuski Młodzieżowy Festiwal Piosenki
- 8 kwietnia w Sulechowie,
• Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki
- 13 kwietnia w Czerwieńsku,
• Lubuski Konkurs Recytatorski
- 22 kwietnia w Nowogrodzie Bobrz.
Jolanta Matuszkiewicz

Wiadomość z osta
tniej chwili!

Z ra do śc ią in fo rm
uj em y, że po
przeglądzie powia
towym Lubuskiego
Festiwalu Młodzie
żowego, który odbył się 8 kwietnia
w Sulechowie, do
ścisłego finału za
kwalifikowała się
uczennica Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Czer
wieńsku, Kamila
Bujak.
K am ili se rd ec zn
ie gr at ul uj em y
i trzymamy kciuki
23 kwietnia!
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