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21.07. – burmistrz Piotr Iwanus, w Nadleśnictwie Zielona
Góra, rozmawiał na temat inwentaryzacji drzewostanu i uporządkowania terenu Arboretum w Nietkowie.

w lipcu
03.07. – delegacja z Gminy Czerwieńsk wyjechała do
Drebkau (Niemcy) na obchody święta górnika.
03.07. – w Zielonej Górze odbył się I CROSS ZIELONOGÓRSKI – PARSZYWA DWUNASTKA. W biegu wystartowało 240 zawodników i zawodniczek w tym 6 reprezentantów
Gminy Czerwieńsk.
08.09. – 99 uczniów ze
szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez
Gminę Czerwieńsk wyjechało
na 10 dniowy obóz lingwistyczno-rekreacyjny do Jastrzębiej
Góry. Wyjazd dzieci zorganizowano w ramach realizacji
projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki pt. ”Szybciej, dalej i w
górę – wysoka jakość oświaty
w Gminie Czerwieńsk”.

22.07. – na ręce Burmistrza Piotra Iwanusa wpłynęły gratulacje od Wicewojewody Lubuskiego Jana Świrepo za udział
w Rankingu Samorządowców organizowanego przez „Rzeczpospolitą”.
25.07. – odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Podczas jej trwania radni podjęli tylko jedną uchwałę, która dotyczyła powierzenia zadania własnego Gminy Czerwieńsk z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi miastu Zielona Góra.
25.07. – rozstrzygnięto gminny konkurs "Najpiękniejsza
posesja w Gminie Czerwieńsk". Komisji Konkursowej, posesje z terenu Gminy zgłoszone do oceny w konkursie, zajęły
następujące lokaty: I miejsce: Państwo Iwona i Krzysztof
Smorąg (Nietków), II miejsce: Magdalena Biniszkiewicz
(Płoty), III miejsce: Jerzy Siadul (Płoty) oraz pozostałe
posesje otrzymały wyróżnienia tj.: Andrzej Owczarz (Płoty); Elżbieta Koziołek (Płoty); Bożena i Kazimierz Ruszel
(Nietków); Elżbieta Szewców (Bródki); Daniela Kostrzewa
(Leśniów Mały); Bożena i Eugeniusz Baliniak (Nietków);
Mirosława Kołodziej (Zagórze); Jerzy Skórzewski (Czerwieńsk); Maria Jeleń (Leśniów Mały); Irena i Jan Marczak
(Leśniów Mały). Nagrody będą wręczone w dniu 27 sierpnia
br. podczas Gminnego Święta Plonów w Wysokim.

09.07. – drużyna Lubuszanka – Cargo Czerwieńsk zajęła VIII
miejsce w 19 już Biegu „Od Ratusza do Ratusza” Cottbus – Zielona Góra. Zawodnicy mieli do przebiegnięcia dystans 100 km
po drodze w ruchu ulicznym. Każdy uczestnik pięcioosobowej
sztafety (w tym obowiązkowo 1 kobieta i 1 mężczyzna, który
ukończył 50 lat) musiał pokonać przynajmniej jeden odcinek
trasy, którą podzielono na 15 etapów. Upalna pogoda bardzo
przeszkadzała uczestnikom biegu. Bieg ukończyło 60 zespołów,
1 wycofał się na trasie. Zwycięzcą biegu została drużyna ZZPPM
Polkowice – Sieroszowice.

27.07. – w czerwieńskim Ratuszu odbył się przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń Przedszkola w Czerwieńsku. Remont będzie prowadzony w budynku przy ul. Kwiatowej,
gdzie planuje się przygotowanie kolejnych pomieszczeń z
przeznaczeniem dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy.
Termin zakończenia prac zaplanowano na 31 sierpnia br.
28.07. – burmistrz Piotr Iwanus podpisał w UM w Zielonej
Górze aneks do porozumienia w sprawie wspólnego zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU

18.07. – w czerwieńskim ratuszu odbył się przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej na
istniejącej płycie asfaltowej boiska przy Szkole Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku. Termin oddania boiska
do użytku zaplanowano na 31 sierpnia br.
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Co
słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Po urlopowej przerwie wracamy do naszych rozmów na
łamach. Odpoczął Pan zapewne od tego
standardowego pytania naszej rozmowy,
więc z czystym sumieniem je przypomnę
– Co słychać Panie Burmistrzu?
Piotr Iwanus: Cóż, mamy połowę
wakacji za sobą, więc zacznę może od
kilku zdań na temat akcji letniej, która
w tym roku organizowana jest inaczej
niż dotąd i na skalę, jakiej jeszcze w
naszej gminie nie było. Dzięki środkom
uzyskanym z projektu „Szybciej, dalej i
w górę – wysoka jakość oświaty w gminie Czerwieńsk” od początku minionego
miesiąca grupa 80 dzieci z naszej gminy
mogła uczestniczyć w zupełnie nowej
formie wypoczynku, dodatkowo połączonego z nauką języków obcych. Nowość,
jeśli chodzi o organizację, polegała na
tym, że dzieci uczestniczące w zajęciach
zwożone były autobusem z miejsc ich
zamieszkania do Czerwieńska, a stąd już
wspólnie wyjeżdżały na wycieczki i zajęcia rekreacyjne do Zielonej Góry i okolic.
Imprezy przez 10 dni organizowała firma
ELS, która oprócz realizacji programu,
organizowała również wyżywienie dla
uczestników.
W dniach od 8 do 18 lipca setka
dzieci z naszej gminy uczestniczyła w
dziesięciodniowym pobycie nad morzem
w Jastrzębiej Górze. Ten pobyt zorganizowała dzieciom firma Fides Travel z
Bydgoszczy, która wygrała przetarg na
organizację wypoczynku. Trzecią formą
organizacji wypoczynku wakacyjnego
dzieci i młodzieży były zajęcia w ramach
półkolonii organizowanych przez MGOK.
Dodatkowo dzieci ze szkoły w Nietkowie
uczestniczyły w obozie zorganizowanym
przez gminę Biały Bór (zachodniopomorskie). We wspólnym wypoczynku brała
udział również młodzież ze współpracujących z Nietkowem i Białym Borem trzech
miejscowości w Niemczech – Pasewalk,
Klietz i Haltern. Współpraca tych miejscowości zapoczątkowana została w 1997
roku od czasu pamiętnej powodzi, jaka
nawiedziła także naszą gminę. Z mojego
punktu widzenia taka organizacja wypoczynku, jak w tym roku, sprawdziła się.
Oczywiście z pogłębioną oceną wstrzymuję się do chwili uzyskania informacji

zwrotnej od samej młodzieży. Kiedy już
zakończą się wakacje chętnie zapoznam
się z opiniami uczestników – jak oceniają
organizację, co im się podobało, a co należałoby poprawić. To cenne informacje
w kontekście przyszłego roku.
A. S.: Tak, ale w przyszłym roku kończy się przecież realizacja tego projektu,
kasa się skończy i co dalej?
P. I.: Spokojnie, na razie skupiamy
się na doskonaleniu organizacji zajęć i
wypoczynku wynikającego z tego projektu. Jeszcze rok przed nami. Jeśli chodzi o
przyszłość, to oczywiście szykujemy już
nowy wniosek na lata 2012 -2014. Realizacja obecnego da nam bezcenną wiedzę
i doświadczenie na przyszłość. Myślę, że
wnioski z tej realizacji pozwolą nam jeszcze lepiej przygotować kolejny projekt.
A.S.: Panie burmistrzu, wakacyjna
aura w tym roku płata nam co i rusz
figle. W końcu lipca nagłe ulewy nie
tylko popsuły nam letnią kanikułę, ale i
spowodowały niezłe perturbacje. Piszemy
w tym numerze „U nas” m. in. o podtopieniach posesji na osiedlu Słonecznym
w Czerwieńsku...
P. I.: ... a właśnie, chciałem powiedzieć, że w tym roku dzięki udrożnieniu
jesienią minionego roku rowów melioracji
szczegółowej (ponad 140 km) udało się
uniknąć, mimo naprawdę wielkich opadów, podtopień na dużą skalę. Ze środków
uzyskanych z MSWiA przeprowadziliśmy
te prace i się opłaciło. Mam nadzieję, że to
zachęci spółki wodne do dalszej wzmożonej aktywności w tym zakresie, bo gołym
okiem widać, że warto o nie dbać. Jeśli
chodzi o te podtopienia, które wystąpiły
na Gęśniku w Czerwieńsku, to pokazują
one do czego prowadzi ludzka niefrasobliwość, żeby nie powiedzieć bezmyślność. Najpierw do strumyka wrzucane są
śmieci, odpadki, jakieś opony, pojemniki
i co tam jeszcze, a gdy przyjdą większe
opady, nagle okazuje się, że przepusty są
zatkane i woda zalewa piwnice pobliskich
posesji. Naprawdę uczulam wszystkich
mieszkańców na taką obywatelską odpowiedzialność. Nie tylko chodzi mi tylko
o to, by samemu nie niszczyć wspólnej
własności, ale również by zauważywszy

gdzieś podobne sytuacje – walające się w
zbiornikach, czy parku jakieś stare opony,
elementy wyposażenia mieszkań, czy
budzące niepokój uszkodzenia – informować nas o tym. Można zadzwonić do
urzędu, straży miejskiej, czy POMAKU
– na pewno się tym zainteresujemy. Niech
przypadek Gęśnika da nam wszystkim do
myślenia i uczuli na wspólną własność.
Naprawdę nie potrzeba wiele.
A. S.: Tradycyjnie na koniec porozmawiajmy o inwestycjach. Podobno przygotowywany jest wielki projekt budowy gminnego powszechnego dostępu do internetu.
P. I: Rzeczywiście w ubiegłym tygodniu udało nam się podpisać umowę w
ramach programu Innowacyjna Gospodarka na projekt „Internet dla mieszkańców
Gminy Czerwieńsk – przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu”. Projekt jest
naprawdę wielki – w sumie szacowany
na 4,7 mln złotych, z czego 85% zostanie
dofinansowane z tego programu. Przygotowujemy właśnie dokumentację i 20
września odbędzie się przetarg na realizację tego zadania. W całej gminie powstanie
m.in. 8 masztów, zapewniających dostęp
do sieci we wszystkich miejscowościach
gminy. Dodatkowo w ramach tego projektu
opracowane zostaną wspólnie przez OPS,
pedagogów i dyrektorów szkół zasady
przekazania sprzętu komputerowego z
dostępem do internetu 150 rodzinom,
których z racji niskich dochodów nie stać
zwyczajnie na internet, przez co w dobie
powszechnej informatyzacji podlegają
pogłębiającemu się wykluczeniu społecznemu. Ten projekt ma im dać szansę
na współczesnym rynku pracy, a także
wyrównać szanse młodzieży.
Z innych spraw, to do końca sierpnia
gotowe będzie zmodernizowane boisko
szkolne w Czerwieńsku, co od nowego
roku szkolnego zdecydowanie poprawi
warunki prowadzenia zajęć z kultury
fizycznej. W tym samym czasie zakończony zostanie remont ulicy Kolejowej,
która na całej szerokości wyłożona będzie
kostką brukową. Cieszę się również, że
szybko postępują prace przy budowie
domu wielorodzinnego przy ul. Akacjowej. Marzy mi się, by tam powstały w
miarę szybko kolejne bloki i by to osiedle
nabrało prawdziwie miejskiego wyglądu.
Sprzyjać temu będzie na pewno położenia
asfaltu na całej długości Akacjowej aż
do ul. Kwiatowej. To znacznie podniesie
estetykę tego rejonu miasta.
A. S.: Cóż, jak zwykle kończy nam
się miejsce na łamach, więc dziękuję za
rozmowę i do kolejnego spotkania.
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Najpiękniejsza posesja 2011
Rozstrzygnięta została XIV edycja konkursu „Najpiękniejsza posesja w gminie Czerwieńsk”. To już drugi konkurs, którego
organizatorem był Urząd Gminy i Miasta. W dniu 25 lipca 2011 roku Gminna Komisja Konkursowa w składzie: Ewa Wójtowicz
(radna Rady Miejskiej) - przewodnicząca oraz członkowie: Tomasz Pietruszka, Agata Dulat (przedstawiciel KRUS), Andrzej
Sikorski (przedstawiciel LODR Kalsk) i Tomasz Pietruszka (pracownik referatu GGRiOŚ) dokonała przeglądu i oceny posesji
zgłoszonych do gminnego konkursu, którego ideą jest zachęcanie wszystkich mieszkańców do większej dbałości o swoje
obejścia i ich najbliższe otoczenie.
Według regulaminu konkursu ocenie
podlegały następujące kryteria: zagospodarowanie ogrodu, rekreacja i wypoczynek, estetyka ogrodzenia, elewacja
budynków, utrzymanie czystości i porządku, ogólny wygląd posesji. Ogółem
komisja oceniła 13 posesji zgłoszonych
do konkursu.
Posesje, które zostały zgłoszone do
lustracji, mogą stanowić przykład pięknego
zagospodarowania, komisja przy ich ocenie
miała trudny wybór. Komisja jest pełna
uznania za wkład pracy wniesiony przez
wszystkich właścicieli posesji biorących
udział w konkursie oraz to, że mieliśmy
przyjemność oglądać tak pięknie urządzone
i zadbane ogrody. Ogród to miejsce szczególne, gdzie człowiek żyje w harmonii z
naturą, a każdy z nich ma inny charakter
i inną formę, które uzależnione są od pomysłowości i stanowią owoc wieloletniej

konsekwentnej pracy ich właścicieli.
Po szczegółowej lustracji i na podstawie zestawienia oceny punktowej wszystkich członków Komisji Konkursowej,
posesje z terenu Gminy zgłoszone do
oceny w konkursie, zajęły następujące lokaty: I miejsce: Iwona i Krzysztof Smorąg (Nietków), II miejsce: Magdalena
Biniszkiewicz (Płoty), III miejsce: Jerzy
Siadul (Płoty). Natomiast pozostałe posesje otrzymały wyróżnienia: Andrzej
Owczarz (Płoty); Elżbieta Koziołek
(Płoty); Bożena i Kazimierz Ruszel
(Nietków); Elżbieta Szewców (Bródki);
Daniela Kostrzewa (Leśniów Mały);
Bożena i Eugeniusz Baliniak (Nietków);
Mirosława Kołodziej (Zagórze); Jerzy
Skórzewski (Czerwieńsk); Maria Jeleń
(Leśniów Mały); Irena i Jan Marczak
(Leśniów Mały). Nagrody (bony do realizacji w „Bricomarche) będą wręczone

w dniu 27 sierpnia 2011 roku podczas
Gminnego Święta Plonów w Wysokim.
A ich sponsorami są Gmina oraz Oddział
Regionalny KRUS w Zielonej Górze.
Natomiast do powiatowego konkursu
na najpiękniejszą posesję postanowiono
zgłosić posesję, która w konkursie gminnym zdobyła najwyższą ilość punktów i
zajęła I miejsce, czyli posesja państwa
Iwony i Krzysztofa Smorągów.
Monika Pietrowicz – Szmyt
Od redakcji: Nie da się ukryć, że z roku
na rok coraz mniej posesji bierze udział
w konkursie. Szkoda, że jego idea chyba
już się wyczerpuje. Zabrakło Nietkowic,
Będowa, Leśniowa Wielkiego, Lasek…
Może w propagowanie dobrych wzorców
większy udział wezmą Rady Sołeckie i
nasi radni?

Iwona i Krzysztof Smorąg (Nietków)
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Od ratusza do ratusza
XIX Bieg Sztafetowy „Od ratusza do ratusza” odbył się 9 lipca na trasie Cottbus – Zielona Góra.
Zespół „Lubuszanka – Cargo Czerwieńsk” zajął w nim bardzo wysokie VIII miejsce. Trasa liczyła około 100 km, a czas „naszych”
wyniósł 6 godzin 50 minut 32,9 sekundy. I wcale nie o wynik tu chodziło, ale o pasję biegania wspólnie z naszymi zachodnimi
sąsiadami, przez umowną już teraz granicę.

Bieg odbywa się pod patronatem
nadburmistrza Cottbus Franka Szymańskiego i prezydenta Zielonej Góry Janusza
Kubickiego, a współfinansowany jest ze
środków unijnych. I jak co roku prowadzi
przez Leśniów Wielki.
W składzie naszej ekipy znaleźli
się: Marta Gabrysiak (Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Czerwieńsk; po raz
pierwszy), Szymon Pyrka (Nietkowice;
po raz drugi), Sławomir Naskręt (Poznań; po raz czwarty z Czerwieńskiem),
Adam Niemyt (Poznań; po raz pierwszy)
i Lubomir Rotko (po raz szósty, a uczestniczył w pierwszych pięciu biegach).
Regulamin biegu stanowi, że zespół
liczy 5 osób, w tym musi być przynajmniej jedna pani i jeden uczestnik w
wieku ponad 50 lat. I każdy musi przebiec przynajmniej jeden z 15 odcinków.
Liczyły one od 2,8 km do 14,3 km. W tym
roku sztafety trafiły na trudne warunki
– temperatura powietrza sięgała 30, a
asfaltu 45 stopni… Do rywalizacji stanęło
21 polskich i 40 niemieckich ekip. I tylko
jedna nie dotarła do mety, została wycofana… A ostatnie zespoły zameldowały się
na mecie po ponad 9 godzinach.
Nasza drużyna serdecznie dziękuje
za pomoc w organizacji biegu „PKP
Cargo Tabor – Czerwieńsk”, „Wodzie
źródlanej Joanna – Krępa”, PPHU „Remont” z Czerwieńska oraz p. Piotrowi
Bykowskiemu.
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Hala sportowa „Lubuszanka” żyje
teraz przygotowaniami do niedzielnego (7
VIII) wyścigu rowerowego MTB Amatorów z cyklu II Grand Prix Województwa
Lubuskiego. Wspomaga też sprzętowo
Lubuski Integracyjny Spływ Kajakowy
Osób Niepełnosprawnych. Odbędzie się
on na Odrze w dniach 16 – 21 VIII. Jego
trasa prowadzi z Głogowa, przez Starą

Wieś, Przewóz, Cigacice, Będów, Radnicę
do Krosna Odrzańskiego. Organizuje go
Towarzystwo Turystyczne „Chapacz” z
Zielonej Góry wraz z Zamkiem w Krośnie
Odrzańskim. Zatem spływ prowadzi też
przez naszą gminę; wszystkich zainteresowanych zapraszamy nad Odrę!
D. Grześkowiak

Zator na czerwieńskim Gęśniku
Trzy dni trwała akcja usuwania zatoru na przepuście potoku Gęśnik w Czerwieńsku, który spowodował podtopienia kilku
posesji na osiedlu Słoneczne. Kilka dni obfitych opadów bezwzględnie obnażyło ludzką niefrasobliwość i nonszalancję
wobec natury. Przyroda dała nam kolejną nauczkę.
W piątek 22 lipca o godzinie 16.15
miejscowa straż pożarna odebrała sygnał
o zalewaniu posesji przy ul. Łężyckiej
wokół przepustu pod drogą. Przybyła
na miejsce straż stwierdziła zapchanie
przepustu i rozpoczęła akcję udrożniania
strumienia. Problem okazał się bardzo
poważny, ponieważ w przepuście zaklinowało się tyle odpadków i przedmiotów
o dużych gabarytach, że usunięcie ich
stało się poważnym problemem. W tzw.
międzyczasie strażacy przepompowywali
wodę, aby nie dopuścić do rozszerzania
się obszaru podtopienia. Z czasem wody
było tak dużo, że niezbędne okazało się
budowanie specjalnych tam i rozprowadzanie napływającej wody w pobliskim
lesie. Do usuwania zatoru użyty został
specjalistyczny sprzęt, nie obyło się bez
wsparcia straży z Zielonej Góry. Gminny
komendant straży pożarnej – Jerzy Kuczak – pokazał naszemu fotoreporterowi,
co po trzech dniach (!) akcji udało się
wyciągnąć spod drogi – była tam m. in.
kanapa samochodowa, skrzynki, kanistry , parasolka i jak mówił p. Kuczak
niemal kompletne wyposażenie sklepu
odzieżowego (płaszcze, spodnie, bluzki
i co tam dusza zapragnie). Dzisiaj dzięki
pracy sporej grupy ludzi zarówno Gęśnik,
który został oczyszczony i pogłębiony o

ponad 60 cm, jak i sam przepust zostały
naprawione i zagospodarowane. „Mam
nadzieję – powiedział nam Jerzy Kuczak – że ludzie wyciągną wnioski z
tej akcji. Może wreszcie zrozumieją, że
takie nierozważne i zwyczajnie głupie
zaśmiecanie cieków wodnych, prędzej
czy później zemści się na nich samych.
Dlatego chyba lepiej zawczasu pomy-

śleć jakie konsekwencje dla nas samych
ma traktowanie rzeki jako ścieku”.
Całkowicie zgadzam się z opinią komendanta i myślę, że zwłaszcza tuż przed
uruchomieniem zbiornika retencyjnego
warto to sobie wziąć do serca, byśmy
znów nie byli mądrzy po szkodzie.
Andrzej Sibilski

nr 229 • 08.2011

U NAS



Rekordowy Przystanek Woodstock
Setki tysięcy uczestników Przystanku Woodstock wyjeżdżały w żółwim tempie z Kostrzyna nad Odrą. Na inne tempo nie
można było liczyć. Wszystkie drogi były permanentnie zapchane. Można to porównać do wyjazdu uczestników historycznego,
amerykańskiego Woodstock z 1969 roku. Zakorkowany dworzec PKP, tysiące, tysiące, tysiące samochodów próbujących
wyjechać we wszystkich kierunkach.
Według szacunków podanych przez
Biuro Prasowe Komendy Wojewódzkiej
Policji w Gorzowie Wielkopolskim, na
Przystanek Woodstock przyjechało 700 000
osób i 120 000 samochodów. Tak, jak w
czasie koncertów, gdzie oprócz wspanialej muzyki panowała także przyjacielska
atmosfera, tak i teraz Woodstockowicze
w korkach zachowują cudowny nastrój
i wakacyjną cierpliwość. Wszyscy podkreślają, że Woodstock był wyjątkowy
muzycznie, organizacyjnie, że mogli
uczestniczyć nie tylko w najpiękniejszym,
ale i w najlepszym do tej pory wydaniu
tego festiwalu.
Wszyscy artyści dali niezwykłe koncerty na najwyższym światowym poziomie. Czy były to zespoły, których udział
na tegorocznym Przystanku wynikał z
przeprowadzonych wcześniej eliminacji,
czy gwiazdy, które od początku zapowiadały wielkie muzyczne emocje – wszyscy
oni sprostali oczekiwaniom publiczności.
Najbardziej oczekiwany zespół The Prodigy nie zawiódł, ale muszę podzielić się
pewnym odczuciem, które wyraziłem
także podczas zakończenia Przystanku
– można śmiało powiedzieć, że The Prodigy wspaniale supportował rewelacyjny
występ Łąki Łan.
Festiwal nie odnotował żadnych
poważnych zagrożeń, a interwencji
policji było mniej niż w zeszłym roku.
Interwencje medyczne dotyczyły urazów
standardowych, kiedy mamy do czy-

nienia z tak ogromną liczną
uczestników masowej imprezy. Uczestnicy, tak jak artyści, podkreślali niezwykłość
samego wydarzenia, oraz
doskonałe przygotowanie
organizacyjne i logistyczne
wszystkich projektów, które
były realizowane w ramach
Przystanku Woodstock.
Tegoroczny Przystanek
Woodstock był bardzo ekologiczny - pozyskiwano naturalną energię i zbierano odpady. Po raz pierwszy funkcjonował supermarket, który
dziennie odwiedzało 20 tys.
osób. Akademia Sztuk Przepięknych w tym roku gościła
wspaniałych wykładowców,
a podczas niektórych spotkań do wielkiego, białego
namiotu nie można było wcisnąć przysłowiowej szpilki.
Doskonale także sprawdziła
się strefa Euro2012, gdzie
rozgrywano Woodstockowe
Mistrzostwa Europy. Turniej
wygrała Macedonia, przed Albanią i
Francją, a zupełnie wyjątkową historią
był prawdziwy Puchar Mistrzostw Europy, który można było obejrzeć w piątek,
dzięki czemu mogłem krzyknąć ze sceny
– zdobyliśmy puchar UEFA!
Współczesny Przystanek Woodstock

to ogromne miasto proponujące trzy
muzyczne sceny i mnóstwo miejsc do
spotkań, rozmów, poszerzenia swojej
wiedzy o otaczającym nas świecie. Tłok
w namiotach organizacji pozarządowych,
tłok na warsztatach ASP to tylko cząstka
woodstockowego rytmu, gorącego festiwalowego życia. Mówiłem o tym otwierając Przystanek – warto mieć marzenia,
warto patrzeć na świat optymistycznie,
warto kierować się przyjaźnią, bo świat
może stać się dla nas lepszy i będzie
łatwiej pokonywać różne trudności. Trzeba także mieć wiarę w swoją mądrość,
kochać swój kraj, mieć poczucie swojej
ważności i wiary w to, że wszyscy razem
możemy zbudować mądre i dobre społeczeństwo, czego także życzył Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej w liście do
uczestników Przystanku Woodstock.
Kolejny, 17. Przystanek Woodstock
jest już za nami. Za pół roku 20. Finał,
za który później podziękujemy kolejnym Przystankiem Woodstock.
Jerzy Owsiak



nr 228
229 • 07.2011
08.2011

U NAS

Nasza reprezentacja na Woodstock'u
Tylu ludzi tu jeszcze nie było - twierdzą wytrwali czerwieńscy woodstockowicze. W niedzielę rano, 7 sierpnia, zakończył
się XVII Przystanek Woodstock, zorganizowany przez Wielką Orkiestrę Jurka Owsiaka. W Kostrzynie bawili się wszyscy bez
względu na narodowość czy poglądy. Najważniejsza była muzyka.
Rzeczywiście, nawet organizatorzy
nie spodziewali się takich tłumów. Mówi
się o 700 tys. uczestników przystanku,
ale ludzi mogłoby być znacznie więcej.
Muzyka rozbrzmiewała ze wszystkich
stron, a jej poziom był naprawdę wysoki.
Szczególnie zachwycił niemiecki zespół
„Helloween” czy polski ”Łąki Łan”. Furorę zrobił „Enej” przy którym nie dało się
ustać w miejscu- nogi same rwały się do
tańca. Gwiazdą ostatniego dnia festiwalu
był zespół „Prodigy”, który zgromadził
zarówno polską, jak i niemiecką widownię. Najlepiej na Woodstocku czuje
się, już „weteran” tej imprezy, Staszek
„Stachu” Kuleszyński. Odgrażał się, że
więcej nie przyjedzie, ale jak twierdzi- za
dużo ma tu znajomych, którzy nie wyobrażają sobie bez niego festiwalu.
Młodzi czerwieńscy woodstockowicze też zaznaczyli swoją obecność na
woodstockowym polu. Ich flagi będzie
zapewne można podziwiać na koncertowych dvd Orkiestry.
Na przystanku nie zabrakło oczywiście różnych działań ekologicznych (np.
wytwarzanie prądu siłą mięśni woodstockowiczów). Strefa Akademii Sztuk
Przepięknych proponowała wszelakie
warsztaty (kabaretowe, kuglarskie, teatralne) i spotkania. z ciekawymi ludźmi
m.in. aktorami Janem Nowickim i Andrzejem Grabowskim czy z himalaistą
Piotrem Pustelnikiem.
Pokuszę się o stwierdzenie, że ilość
osób, to nie tylko sprawka danego
zespołu na który się przyjeżdża, ale

przede wszystkim niepowtarzalna
atmosfera. To nic, że kurz i czasem
jest ciężko z zaopatrzeniem w wodę,
spotkanie tylu ciekawych ludzi na metr
kwadratowy jest tego warte. Tu młodzi
i starzy mogą odreagować stresy życia
codziennego i choć na chwilę zapomnieć o szarej rzeczywistości, jak czeka
ich po powrocie do domu. Na szczęście
Woodstock znowu za rok !!!
Piotr Bykowski
Specjalne pozdrowienia dla mieszkańców Czerwieńska od Tomka „Titusa”
Pukackiego z Acid Drinkers, od Marka
Jackowskiego i Ani Wyszkoni!
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Wieści
z ratusza

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

INFORMACJA O KONTROLI WODY W SUDOLE
Burmistrz Czerwieńska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze w dniu 31.05.2011
roku pobrał próbki wody z wodociągu wiejskiego w Sudole.
19 lipca 2011 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze poinformował, że na podstawie § 14
ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) analiza próbek pobranej
wody wykazała, że woda w zakresie parametrów objętych
monitoringiem kontrolnym odpowiada wymaganiom § 2 ust. 1
oraz ust. 2 w/w rozporządzenia.
Analiza próbek wody o kodach OL-777, OL-778 i OL-779
pobranych dnia 31.05.2011 zgodnie z protokołem pobrania
próbek wody do spożycia na NS-HK-128/11 w w/w próbkach
wody pobranych w stacji uzdatniania wody w Sudole, sklepie spożywczym w Leśniowie Wielkim i Leśniowie Małym,
stwierdzono podwyższoną mętność, która wynosiła 5,2 NTU
i 1,6 NTU oraz 2,2 NTU. Najwyższa dopuszczalna mętność
wynosi 1 NTU.
Woda w zakresie pozostałych parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym odpowiada wymaganiom
§ 2 ust. 1 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Burmistrz Czerwieńska
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Przedmiotem przetargu będą niżej wymienione nieruchomości:

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Cena
wywoławcza
zł
godzina
przetargu

218/50
0,6073 ha
Kw Nr
ZG1E/00052734/9

Nieruchomość zabudowana jest
budynkami gospodarczymi garażami, w skład których wchodzi
m.in. garaż B-10 o powierzchni
16,4 m2 oraz przypisany udział w
gruncie wynoszący 142/10000

Brak planu, w ewidencji gruntów
i budynków działka 218/50
oznaczona jest symbolem Bi - inne
tereny zabudowane Sprzedaż na
własność.

3.500,00
godz. 1000

Obręb miasta
Czerwieńsk
ul. Akacjowa

218/50
0,6073 ha
KW Nr
ZG1E/00052734/9

Nieruchomość zabudowana jest
budynkami gospodarczymi garażami, w skład których wchodzi
m.in. garaż B-11 o pow. 16,4 m2
oraz przypisany udział w gruncie
wynoszący 142/10000

Brak planu, w ewidencji gruntów
i budynków działka 218/50
oznaczona jest symbolem Bi - inne
tereny zabudowane Sprzedaż na
własność.

3.800,00
godz. 1030

380,00

Obręb miasta
Czerwieńska
ul. Akacjowa

218/50
0,6073 ha
KW Nr
ZG1E/00052734/9

Nieruchomość zabudowana jest
budynkami gospodarczymi garażami, w skład których wchodzi
m.in. garaż C-11 o pow. 18,4 m2
oraz przypisany udział w gruncie
wynoszący 159/10000

Brak planu, w ewidencji gruntów
i budynków działka 218/50
oznaczona jest symbolem Bi - inne
tereny zabudowane Sprzedaż na
własność.

3.800,00
godz.1100

380,00

Obręb wsi
Nietków
ul. Tadeusza
Kościuszki
55/5

282/11
0,1435 ha
KW Nr
ZG1E/00063053/1

Nieruchomość lokalowa do
zaadaptowania na lokal mieszkalny
o powierzchni użytkowej 48,2 m2
położona na parterze budynku,
udział w częściach wspólnych
budynku i prawie własności
gruntu 14/100

Brak planu w ewidencji gruntów
i budynków działka 282/11
oznaczona jest symbolem B tereny mieszkaniowe
Sprzedaż na własność

16.000,00
godz.1130

160,00

Położenie

Numer i pow.
działki, księga
wieczysta

Obręb miasta
Czerwieńsk
ul. Akacjowa

Wadium
zł

350,00

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 20 września 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwieńsk
ul. Rynek 25. Nieruchomości ogłoszone do przetargu są wolne od jakichkolwiek długów. Warunkiem przystąpienia do przetargu
jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wyżej wysokości w kasie tut. Urzędu lub na konto Gminy PKO BP S.A. I o/Zielona
Góra nr 09 10205402 0000 0602 0027 6733 najpóźniej do dnia 15 września 2011 r. Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się
przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z
uzasadnionej przyczyny. Informacji o ww. nieruchomościach udziela się pod nr tel. 068 32 78 179.
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Co z tym herbem?
Herb naszego miasta można śmiało zaliczyć do jednego z najładniejszych herbów
miejskich. Powstał 161 lat temu i od tego czasu zdobi ścianę frontową czerwieńskiego ratusza. W ostatnim czasie pojawiły się jednak wątpliwości, czy jego
wizerunek zgodny jest z zasadami przyjętymi w heraldyce?
Na dzisiejszy herb Czerwieńska składają się następujące elementy: na srebrnym polu tarczy herbowej znajdują się
fragmenty murów obronnych z otwartą do
połowy bramą w środku, po bokach murów
dwie wieże z trzema otworami okiennymi
– wszystkie w barwie czerwonej. Pomiędzy wieżami widnieje tarcza herbowa
dwudzielna w słup, w prawym srebrnym
jej polu – wspięty czerwony lew z koroną,
w polu lewym – trzy srebrne skosy. Całość
zwieńczona jest koroną, na którą składa się
pięć wieżyczek murów obronnych.
Właśnie zwieńczenie herbu tzw.
Corona muralis (łac.) budzi pewne
kontrowersje znawców tematu. Prof.
Wojciech Strzyżewski z Uniwersytetu
Zielonogórskiego (heraldyk, autor min.
herbu województwa lubuskiego i powiatu
zielonogórskiego) uważa, że umieszczenie corony muralis w herbie Czerwieńska
to pewnego rodzaju nadużycie. Z podobną
opinią mogliśmy się też spotkań w jednym
z artykułów opublikowanych nie tak dawno na łamach Gazety Lubuskiej.
W heraldyce stosowana jest, jako
zwieńczenie tarczy herbu miejskiego
określające rangę miasta – miasta mniejsze używają korony z trzema basztami,
miasta większe z czterema, stołeczne z
czterema lub pięcioma. Wedle tej zasady
rzeczywiście zwieńczenie naszego herbu
jest pewnym nadużyciem, bo przecież
Czerwieńsk nigdy nie był miastem stołecznym. Można jednak zadać sobie w
tym miejscu pytanie, czy w czasach, kiedy
projektowano herb Czerwieńska tego
typu uregulowania były już powszechne?
Pozwolę sobie, zatem przypomnieć kilka
epizodów z historii naszego herbu.
Dla każdego miasta jego herb był
symbolem podkreślającym miejski status. Umieszczano go, zatem na murach
ratuszy, bramach, pieczęciach, pojazdach
miejskich. Treść herbu nawiązywała
do tradycji i historii miasta. Ich genezy
należy doszukiwać się w wizerunkach
dawnych pieczęci miejskich, w których
zawarte były motywy charakterystyczne
dla danego miasta. Nierzadko pojawiały
się w nich elementy architektury miej-

skiej, postaci patronów kościołów czy
herby właścicieli miast. Również genezy
herbu Czerwieńska należy szukać w dawnych pieczęciach miejskich.
Jeszcze w 1781 roku władze miejskie
Czerwieńska używały pieczęci ze stojącą
Temidą (boginią sprawiedliwości, sic!),
trzymającą w prawej ręce wagę, w lewej
miecz. Na boku tejże pieczęci widniał
rok 1696 i napis kolisty: „Rothenburg,
Pieczęć sądowa”. Ta pieczęć nie stanowiła herbu miasta, lecz miała tylko
charakter sądowy. Z czasów bironowskokurlandzkich (Piotr Biron, książę kurlandzki, późniejszy właściciel Żagania,
nabył majątek Czerwieńsk - Nietków
w 1788 roku) pochodzi prawdziwa pieczęć miasta z połową ubranego na biało
anioła, na czerwonej tarczy herbowej,
który był też herbem książąt żagańskich. Tarcza herbowa była przykryta
książęcą koroną i otoczona książęcym
płaszczem. Pieczęć nosi napis kolisty:
„Książęca kurlandzko-rothenburdzka
pieczęć miejska”. Znajdujący się w Aktach Miejskich Biblioteki Uniwersytetu
Wrocławskiego list pokazuje doskonały
stan tej pieczęci.
Mało wyczerpujący materiał aktowy
pozostawiał otwartym pytanie, dlaczego
na początku XIX w. pruski orzeł został
przyjęty, jako herb, a książęca pieczęć
miejska przestała być używana? Być
może stary herb miasta zagubił się w bezładzie rządów napoleońskich 1806-1813?
Tego typu pytania zadawał sobie w 1896
roku ówczesny burmistrz Czerwieńska
Finne. To właśnie on odkrył, że władze
miasta w 1811 roku uzyskały prawo, by
Czerwieńsk mógł używać w dalszym ciągu książęcej kurlandzko-rothenburdzkiej
pieczęci miejskiej. 11 marca na wniosek
tajnego radcy von Brose złożonym do
ówczesnego burmistrza Czerwieńska,
asesora sądowego Steinburtha, uznano
wprowadzenie do użycia dotychczasowej pieczęci, jako niezgodne z prawem.
Pieczęć została uznana za nieużyteczną.
Przyjęty wtedy pruski orzeł używany
był do momentu przygotowania nowej
pieczęci tj. do roku 1896. Nowy herb
opracował profesor baron von Löffelholz

z Monachium, a od przewodniczącego
okręgu regencyjnego w Legnicy uzyskał
zezwolenie na wprowadzenie nowego
herbu miasta. Herb, (który i my obecnie
używamy, sic!) utrzymany jest w kolorach
czerwono-białych i ukazuje nad bramą
miejską, na srebrnym rozdzielonym polu,
z lewej strony lwa w koronie, z prawej
dwa ukośne pasy. Całość wieńczy pięć
spoczywających na jednym łuku wież.
Wypada jeszcze dodać, że znajdujące się
w prawym polu tarczy herbowej srebrne,
ukośne pasy są nawiązaniem do herbu
rodowego Rothenburgów. Powstał on w
1850 roku i pokazywał czerwoną wieżę
z czarnymi oknami i bramą na srebrnym polu. Herb starych właścicieli von
Rothenburg składał się z rozdzielnych
pól, z prawej czerwony lew w koronie na
srebrnym polu, lewe pole podzielone pięć
razy srebrnymi i czerwonymi, ukośnymi
pasami.
Jak wynika z powyższego, herb Czerwieńska został przyjęty w majestacie istniejącego wówczas prawa, nie sądzę również by profesor von Löffelholz pozwolił
sobie na jawne nadużycie projektując herb.
Prawdopodobnie, bezpośrednio po uzyskaniu zgodny na wprowadzenie nowego
herbu pojawił się on na ścianie frontowej
ratusza. Jest on, bowiem dobrze widoczny
na wszystkich najstarszych widokówkach
przedstawiających nasz magistrat. Nawet,
jeśli nie do końca jego wizerunek jest
zgodny z obecnymi zasadami przyjętymi
w heraldyce, nie powinno się już ingerować w jego kształt. Jest z nami od 161 lat
i niech tak pozostanie.
Jacek Gębicki
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Zapraszamy na Dożynki Gminne!

Prom jak się patrzy
Wprawdzie mostu przez Odrę pewnie się nie doczekamy, ale za to przeprawa promowa robi wrażenie. Takim
promem z przyjemnością odwiedzający
nas goście zechcą się przeprawić przez
rzekę. Ten niezwykłej urody statek
„żeglugi poprzecznej” jest teraz jedną z
atrakcji turystycznych naszej gminy.

Bobry wprowadzą się
do parku?
Nasz reporter znalazł dowody na
wizytę bobrów w czerwieńskim parku,
które postanowiły podostrzyć sobie
ząbki na drzewkach wzdłuż potoku.
Mamy nadzieję, że jednak nie postanowiły zbudować tutaj swojego żeremia. Czyżby zwiedziały się o rychłym
zakończeniu budowy zbiornika retencyjnego i zajmują dogodne pozycje do
walki o teren?
W Gęśniku, na którym powstał zator
w przepuście pod ul. Łężycką, strażacy
oprócz wielu przedmiotów wyciągnęli
sporo naciętych przez bobry gałązek.
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Koncerty zespołów śpiewaczych, pokazy taneczne, zawody sportowe, smaczne jadło, to zaledwie część atrakcji jakie
przygotował Miejsko - Gminny Ośrodek
Kultury w Czerwieńsku w ramach dorocznych Dożynek Gminnych, które w roku
bieżącym odbędą się we wsi Wysokie.
27 sierpnia br., o godzinie 13:00 mszą
świętą polową, na boisku sportowym
rozpoczną się obchody dożynkowe.
Następnie odbędzie się tradycyjny ceremoniał dożynkowy, podczas którego
starostowie Dożynek przekażą symboliczny bochen chleba na ręce gospodarza
gminy, burmistrza Czerwieńska, Piotra
Iwanusa. Rozstrzygnięte zostaną konkursy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy
i najpiękniejszą posesję.
Tradycyjnie już, po raz dwunasty,
rozegrany zostanie Turniej Gmin Partner-

skich, w którym drużyny poszczególnych
sołectw zmagać sie będą w różnych,
zabawnych konkurencjach; m.in.: „malowanie” sołtysa, rzut ziemniakiem
do wiadra, ringiem do celu, kapustą w
tarczę. Drużyny będą musiały również
zareklamować swoją wieś wierszem lub
piosenką, a także stworzyć kukłę dożynkową z dostarczonych przez organizatora
materiałów.
Po zmaganiach sportowych - prawdziwa uczta muzyczna - zespół REDLIN
- perfekcyjny muzycznie, istny gejzer
energii, porywający żywiołową muzyką
folkową z różnych zakątków świata. Po
tym koncercie z pewnością nie zechcecie
Państwo zakończyć zabawy i dlatego
zagra dla państwa jeszcze rodzimy zespół
Power 64 oraz DJ Rycho.
Serdecznie zapraszamy!!!

Regulamin konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy
Święto Plonów • Wysokie • 27 sierpnia 2011
1. Cel konkursu:
• kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi oraz wzbogacenie ludowego
charakteru tradycyjnego Święta Plonów,
którego symbolem jest bochen chleba i
wieniec dożynkowy;
• prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy.
2. Organizator konkursu:
•Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w
Czerwieńsku;
•Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku;
3. Uczestnicy konkursu:
•Koła Gospodyń Wiejskich;
•Rady Sołeckie;
•Wiejskie grupy nieformalne;
•Osoby prywatne nie będące artystami
zawodowymi.
4. Kryteria oceny:
I Kategoria – wieńce tradycyjne:
a) Podstawowe materiały wykorzystywane przy tworzeniu wieńców muszą być
związane ze Świętem Plonów, np.: kłosy,
ziarno, warzywa, owoce, kwiaty;
b) Wygląd zewnętrzny:
•kształt korony,
•materiał – dopuszcza się użycie takich
materiałów, jak: zasuszone części roślin,
w tym zboża, zioła i kwiaty oraz owoce,
warzywa, żywe kwiaty, papier, tkanina.
Do konstrukcji można użyć metalu lub
drewna.
•kolor – dowolny;
•kompozycja – dowolna, pod warunkiem
zachowania kształtu korony;
•wymiary – dowolne (należy zwrócić
uwagę na stabilność konstrukcji)
II Kategoria – wieńce współczesne
a) Podstawowe materiały wykorzystywane przy tworzeniu wieńców muszą być
związane ze Świętem Plonów, np.: kłosy,

ziarno, warzywa, owoce, kwiaty;
b) Wygląd zewnętrzny:
•kształt - dowolny,
•materiał – dopuszcza się użycie takich
materiałów, jak: zasuszone części roślin,
w tym zboża, zioła i kwiaty oraz owoce,
warzywa, żywe kwiaty, papier, tkanina.
Do konstrukcji można użyć metalu lub
drewna.
•kolor – dowolny;
•kompozycja – dowolna, dopuszcza się
wprowadzenie elementów ruchomych.
e) wymiary – dowolne.
5. Warunki uczestnictwa w konkursie:
•dostarczenie wieńców w dniu 25 sierpnia br. w godz. od 16.00 do 20.00 do
świetlicy wiejskiej w Wysokim;
•dołączenie do każdego wieńca opisu
zawierającego nazwiska twórców, nazwę
wsi oraz inne informacje o wieńcu wg
uznania twórców. UWAGA! Wieńce bez
metryczki nie będą oceniane!
6. Przebieg i ocena konkursu:
• Oceny wieńców dokona Komisja

Konkursowa złożona z przedstawicieli
organizatorów w dniu 26 sierpnia.
•Oceniane będą wieńce w dwóch kategoriach:
1. wieńce o formie tradycyjnej,
2. wieńce o formie współczesnej.
•Z oceny sporządza się protokół zawierający informacje o:
1. Składzie Komisji Konkursowej,
2. Ogólnej kwocie przyznanych w konkursie nagród,
3. Przyznanych nagrodach,
4. Przyznanych wyróżnieniach
7. Wieńce biorące udział w konkursie
zostaną zwrócone twórcom, którzy odbierają je po zakończeniu uroczystości
dożynkowych w dniu 27 sierpnia.
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wieńce pozostawione na
placu dożynkowym.
9. Nagrodzone wieńce będą reprezentowały gminę Czerwieńsk na Dożynkach
Powiatowych, które odbędą się 4 września
w gminie Sulechów.

Zatrzymane w kadrze
Okazuje się, że niecka czerwieńskiego
basenu nie od Dnia Czystej Wody wykorzystywana była na imprezy dla dzieci.
Zamieszczone poniżej zdjęcie pokazuje
obrazek sprzed 57 lat (!). Wydarzenie
może nie dotyczyło ochrony naszych
wód, ale wnioskując ze strojów dziatwy,
występującej zapewne w jakiejś inscenizacji, była to morska opowieść. Zagęszczenie marynarzy stanowi na to niezbity

dowód. Może ktoś z naszych wiernych
czytelników przy jakimś wakacyjnym
grillu spróbuje na tej fotografii odnaleźć
siebie, albo rozpozna koleżankę, czy
kolegę sprzed lat. Będziemy oczywiście
bardzo wdzięczni za jakąkolwiek informację w tej sprawie. Chętnie zamieścimy
na naszych łamach Państwa wspomnienie
z tamtego wydarzenia.
Redakcja

INFORMACJA
Zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce
nieruchomościami informuję, że zarządzeniem Burmistrza Czerwieńska Nr 51/2011
z dnia 29 lipca 2011 r. podany został do
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz wywieszony jest w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku przy ul.
Rynek 25 (tablica informacyjna znajduje
się na I piętrze - wejście A i na parterze wejście B) do dnia 14 września 2011 r.
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Klucz do sukcesu
Twojego dziecka

Uroczyste pożegnanie 6-latków już za
nami. Rodzice, dumni ze swoich pociech,
przyglądali się ich ostatnim, przedszkolnym występom. Jak zawsze, były wiersze, piosenki, tańce, a na koniec wspólny,
słodki poczęstunek. U niektórych pojawiły się też łezki wzruszenia, bo przecież,
jak by nie było, niektóre z dzieci spędziły
z nami aż 4 lata. Czas szybko leci i już za
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kilkanaście dni powitamy nowe zastępy
przedszkolaków, a nasi absolwenci przekroczą próg szkoły i rozpoczną długą z
nią przygodę.
Wszyscy z pewnością cieszą się urokami wakacyjnych przygód, ale nie zapominajmy o tym, że dzieci są nieprzewidywalne i wciąż wymagają naszej uwagi.
D. K.

Od września, w naszej placówce
(ul. Graniczna i Kwiatowa), rozpocznie się realizacja projektu „Klucz
do sukcesu Twojego dziecka”, finansowanego ze środków unijnych.
Przedsięwzięcie adresowane jest
do dzieci z przedszkola oraz ich
rodziców.
Projekt zakłada:
- wydłużenie czasu pracy „zerówki”
o 2 godziny
- zakup i wdrożenie innowacyjnego
programu KdU
- utworzenie dodatkowego oddziału
dla dzieci 3-5-letnich
- prowadzenie zajęć z preorientacji
zawodowej w formie warsztatów
- przeprowadzenie zajęć j. angielskiego, tanecznych, rytmicznych
- wsparcie psychologiczne dla rodziców.
Pozyskanie dodatkowych środków finansowych z EFS, umożliwi
również doposażenie przedszkola
w nowy sprzęt, zabawki, pomoce
dydaktyczne oraz wszystko to, co
jest niezbędne do realizacji założeń
programowych.
Uzyskanie rekomendacji do
dofinansowania projektu jest znaczącym sukcesem przedszkola,
ale przede wszystkim, szansą dla
społeczności lokalnej.

Rowerem na Jasną Górę
I to już po raz piąty. W dniach od 18 do 22 lipca odbyła się V Rowerowa Pielgrzymka
z Czerwieńska do Częstochowy. Tematem przewodnim naszego pielgrzymowania,
który towarzyszył nam w modlitwach i rozważaniach było hasło: „Dziękczynienie
za beatyfikację papieża Jana Pawła II”.

Nasza trasa przebiegała tak, jak w
poprzednich latach. Ale w tym roku padł
„nasz rekord” – grupa liczyła 14 osób. I
przejechaliśmy 375 km w pięć dni. I każdego dnia podczas naszego pielgrzymowania
ks. proboszcz Paweł Konieczny odprawiał
msze święte, podczas których wyrażaliśmy
wdzięczność za wyniesienie na ołtarze naszego Wielkiego Rodaka. Niestety pogoda
nam nie dopisała, ale w strugach deszczu
szczęśliwi, choć zmęczeni, dojechaliśmy
do Częstochowy.
Nasza ostatnia msza święta, koncelebrowana z księdzem Pawłem, została
odprawiona przed Obrazem Najświętszej
Panienki – a my, rowerowi pielgrzymi, z
wielką radością staliśmy tuż przy Niej.

Wzruszenie i emocje były nie mniejsze,
niż w ubiegłych latach – choć niektórzy
byli pierwszy raz a niektórzy piąty. Przepełniała nas radość, że szczęśliwie dotarliśmy do celu. I trudno pechem nazwać
trzykrotne przebicie dętki w rowerze pani
Broni – tak miało być; każda pielgrzymka,
jak życie, musi mieć swój koloryt…
Serdecznie dziękujemy państwu
Dolińskim za udostępnienie busa, którym przyjechał ksiądz Adam po rowery
i bagaże. Dziękujemy także wszystkim
za modlitwę i wsparcie.
Zapraszamy za rok o tej samej porze na
kolejną Rowerową Pielgrzymkę.
Zygmunt Przybyła
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Wielkie ściganie na Wilczej
Zwycięstwem Andrzeja Jagiełowicza z drużyny WHEELER
TEAM Zielona Góra zakończyła się rozegrana w Czerwieńsku
7 sierpnia br dziesiąta edycja II Lubuskiego Grand Prix MTB
Amatorów - „MTB Wilcza”. W grupie 81 zawodników naszą
gminę reprezentowało troje kolarzy – Anna Janicka, Emilia
Łuczak i Marcin Wojtaszek.
Po raz pierwszy tej rangi impreza kolarska zorganizowana
została w naszym mieście. Pracownicy „Lubuszanki” pod wodzą Lubomira Rotko przy wsparciu LTKKF w Zielonej Górze
sprawnie przeprowadzili niezwykle widowiskową imprezę
kolarską. Czerwieńska Wilcza od teraz kojarzyć się będzie nie
tylko z imprezami muzycznymi Klubu Zdecydowanych Optymistów, ale i z wyścigami kolarzy górskich. Przyjechało ich do
Czerwieńska 81 w tym 9 pań. Zawodnicy reprezentowali teamy
z wielu miast nie tylko naszego województwa. Przyjechali
amatorzy kolarstwa górskiego także z innych województw,
m. in. z Legnicy, Polkowic, czy Częstochowy.
Kolarze rywalizowali na trasie o długości 34 km (mężczyźni) oraz 17 km (kobiety), prowadzącej leśnymi duktami
po okolicznych wzgórzach. Nasi reprezentanci dzielnie walczyli z kolarzami, którzy często tylko z formalnego punktu
widzenia nazywają się amatorami. W sensie umiejętności i
doświadczenia to zawodowcy całą gębą. W tym kontekście
zwłaszcza wynik Marcina Wojtaszka (55 m. w kategorii
open i 13 w kat. M4) zasługuje na słowa uznania. Życzymy
sukcesów w kolejnych edycjach wyścigów MTB.
Organizatorzy MTB Wilcza dziękują za wsparcie sponsorom, szczególnie firmom: Sulima Rowery. Andrzej Jagiełowicz, PPHU Remont. Dariusz Rotko, Q-Andy. Firma Ogolnobudowlana Andrzej Kuczak, CPC Druk Zielona Góra, Woda
Źródlana Joanna w Krępie, Centrum Rowerowe Cyklomaniak.
Paweł Schreiter, Rant. Jacek Skrypnik, Artur Milej.
Słowa uznania także dla wolontariuszy – Dominika Brzezickiego, Szymona Wojtaszka, Marcina Wojtaszka, Michała
Rotko, Filipa Drupki, Radka Grussego. Osobne wyróżnienie
należy się także autorowi plakatu imprezy – Piotrowi Frąckowiakowi.
Szef zespołu organizacyjnego – Lubomir Rotko – ma nadzieję, że wyścigi MTB na stałe trafią do kalendarza czerwieńskich imprez sportowych. My też wierzymy – logo MTB Wilcza
już jest, szkoda, żeby się zmarnowało. Miesięcznik „U nas”
trzyma oczywiście kciuki za kolejną równie udane zawody.

