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MTB

w sierpniu
01.08. – do Nietkowa wróciła grupa 14 uczniów ze szkoły
podstawowej, która wzięła udział w wakacyjnym wypoczynku
w Klietz (Niemcy).

04-05.08. – w Rothenburgu Oberlausitz (Niemcy) odbyło
się „Święto Lata”. W uroczystościach wzięła udział reprezentacja
Gminy Czerwieńsk, której przewodniczyła Barbara Marczenia.
07.08. – w czerwieńskim Ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus
podpisał umowę na wykonanie kompleksowej obsługi inżynieryjno-finansowej projektu pn. „Internet dla mieszkańców Gminy
Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.
08.08. – z roboczą wizytą w Czerwieńsku przebywał wicemarszałek Województwa Lubuskiego Maciej Szykuła.
08.08. – odbyła się XV Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza w związku z potrzebą podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia statutu Zielonogórskiego Związku Gmin. Związek ten tworzą: Miasto Zielona Góra,
Gmina Czerwieńsk, Gmina Dąbie, Gmina Świdnica, Gmina
Zabór i Gmina Zielona Góra. Przyjęcie przez Radę Miejską
statutu Zielonogórskiego Związku Gmin, którego głównym
celem będzie wykonywanie zadań publicznych w zakresie
gospodarki odpadami, umożliwi przekazanie zadań gmin
związkowi. W statucie określono nazwę i siedzibę związku,
główne cele i zadania. Określono także organy, strukturę, zakres
i tryb ich działania, zasady udziału w kosztach wspólnej działalności oraz zasady likwidacji związku. Udział Gminy Czerwieńsk
w tym przedsięwzięciu został określony na 14%.
12.08. – na terenach leśnych przyległych do hali sportowej „Lubuszanka” odbył się szósty zielonogórski wyścig Grand Prix MTB
Amatorów (MTB Wilcza 2012). Do wyścigu przystąpiło 63 kolarzy,
którzy mieli do pokonania dystans 32 km (mężczyźni) i 16 km (kobiety i seniorzy). Jako pierwszy do mety dojechał Łukasz Pihulak, lecz

przez to, iż posiada on zawodowa licencję kolarską, na najwyższym
stopniu podium stanął lider klasyfikacji generalnej Andrzej Jagiełowicz. Zwyciężczynią w rywalizacji kobiet została Joanna Nadborska,
zaś wśród seniorów zwycięzcą został Jerzy Żychowski. Organizatorem
zawodów była Hala sportowa „Lubuszanka”.
14.08. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w uroczystościach Święta Wojska Polskiego, które odbyły w 4 Zielonogórskim
Pułku Przeciwlotniczym w Czerwieńsku.
21.08 – w czerwieńskim Ratuszu odbyła się narada robocza
z wykonawcą odpowiedzialnym za budowę infrastruktury
dostępu do szerokopasmowego Internetu i z obsługą inżynieryjno-finansową projektu. Naradzie przewodniczył Burmistrz
Piotr Iwanus.
25.08. – w Laskach odbyły się gminne uroczystości dożynkowe
pn. Święto Plonów 2012. W programie tegorocznych uroczystości
znalazły się min.: Msza Św. w intencji rolników, korowód dożynkowy, ceremonia dożynkowa w wykonaniu zespołu Rapsodia,
prezentacje artystyczne i występy muzyczne. Święto plonów było
również okazją do rozegrania XIII Turnieju Gmin Partnerskich.
„Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe
Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

27.08. – w czerwieńskim Ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus
spotkał się z Komendantem Miejskim Policji w Zielonej Górze
inspektorem Sebastianem Banaszakiem.
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Co
słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Witam Panie Burmistrzu. Koniec lata, więc nie sposób
nie zacząć od tegorocznych dożynek
w Laskach. Ta impreza zwykle wieńczy
okres kanikuły. Nie ma Pan wrażenia, że
nazywanie jej dożynkami jest gestem czysto symbolicznym, bo tak naprawdę nie
za wielu mamy już w gminie rolników?
Podobnie zresztą rzecz ma się i ze świętami kościelnymi – jak niedawne święto
Matki Boskiej Siewnej. Ksiądz pytał czy
ktokolwiek ma ziarno do poświęcenia.
Piotr Iwanus: Rzeczywiście, w naszej
gminie tzw. prawdziwych rolników, czyli
utrzymujących się z pracy na roli, czy hodowli zwierząt można by policzyć na palcach obu rąk. Zmienia się charakter gminy.
Wprawdzie tych pól ponad 1 ha jest trochę,
ale tak naprawdę utrzymywane są bardziej
jako zabezpieczenie materialne niż areał
do zasiewów. To nie oznacza jednak, że
kultywowanie tradycji ludowych zanika.
Wręcz przeciwnie – wsie naszej gminy
prześcigają się w tworzeniu zespołów
śpiewaczych, jak dawniej działają koła gospodyń, a dawne tradycje kultury ludowej
przekazywane są kolejnym pokoleniom.
Uczestnicząc w tegorocznym Święcie
Plonów w Laskach byłem pod ogromnym
wrażeniem zaangażowania mieszkańców
wsi w godne i piękne przygotowanie uroczystości gminnej. Przejeżdżając przez
Laski zachwycały niemalże w każdym
obejściu stosowne dekoracje i pomysłowe
kompozycje dożynkowe, a już organizacja
święta przeszła wszelkie oczekiwania.
Muszę powiedzieć, że Laski zawiesiły
przed kolejnymi organizatorami dożynek
bardzo wysoką poprzeczkę. Brawa należą
się wszystkim organizatorom tego święta,
ponieważ zorganizowane było perfekcyjnie. Uczestniczący w uroczystościach
zaproszeni goście nie mogli się nachwalić
poziomu przygotowania artystycznego
i organizacyjnego.
Wracając jednak do Pana myśli, można
by rzeczywiście w przyszłości pomyśleć
nad zmianą formuły tego święta. Może
niech nie będą to dożynki sensu stricte,
ale może święto czegoś charakterystycznego dla naszego regionu. W Polsce różne
środowiska organizują doroczne święta
np. miodu, ziemniaka, czekolady itp. itd.
Fajnie byłoby znaleźć jakieś taki wyróżniające nas święto. Może czytelnicy mieliby

jakiś pomysł. Tak sobie myślę, że np.
w Leśniowie Małym jest naprawdę wielu
pasjonatów gołębi. Może by zrobić jakieś
Święto Gołębia. To tylko taki przykład
– chodzi mi o to, by znaleźć jakąś formułę,
która odróżniałaby nas od innych gmin.
Naprawdę zachęcam do rozmowy na ten
temat. Pomyślmy z czego moglibyśmy
stworzyć naszą czerwieńską markę.
A.S.: My również zapraszamy do
dzielenia się pomysłami. „U nas” chętnie
je opublikuje na swoich łamach. Początek jesieni to także początek nowego
roku szkolnego. Ostatnio mówił Pan
o staraniach gminy w sprawie termomodernizacji szkoły w Czerwieńsku, czy
to wciąż aktualny projekt, czy w obliczu
bryndzy ﬁnansowej samorządów trzeba
będzie o tym zapomnieć?
P.I.: Zanim odpowiem na Pana pytanie
muszę potwierdzić, że rzeczywiście ﬁnansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych
z budżetu gminy staje się coraz trudniejsze. Główną przyczyną problemów jest
zdecydowany spadek dochodów ze sprzedaży mienia. Wszyscy czujemy trudności
ﬁnansowe i zainteresowanie kupnem jest
mizerne. Wszystkie samorządy w Polsce zbierają podpisy pod obywatelskim
projektem ustawy o ﬁnansowaniu gmin
i zwiększeniu udziału samorządów w dochodach z CIT i PIT. Chodzi o niebagatelną
sumę ok. 8 mld złotych. Do 5 października
trzeba zebrać 100 tys. podpisów, aby sejm
rozpoczął procedowanie. Nie będzie z tym
problemu, ponieważ zainteresowanie
zmianami w gminach jest ogromne.
Tymczasem 26 września przedstawimy radnym projekt uchwały dotyczącej
zmian w budżecie. Staramy się oczywiście nie skreślać zaplanowanych zadań,
jednak negocjujemy z wykonawcami
przesunięcie części płatności na 2013
rok. Jeśli chodzi o wspomnianą przez
pana termomodernizację szkoły to przygotowujemy nowy wniosek do Marszałka
Województwa Lubuskiego na środki
z podziału krajowej rezerwy wykonania.
Termin złożenia wniosku to 30 września
br. Staramy się o 1,3 mln zł. Z tej kwoty
75% stanowić będzie doﬁnansowanie, ale
jednak te 400 tys. musimy znaleźć w naszym budżecie. Planujemy, że inwestycję
rozpoczniemy w 2013 roku.

A.S.: A co z innymi zaplanowanymi
zdaniami?
P.I.: Cóż, zaciskamy pasa, ale nie rezygnujemy z wykonania zadań. Dla przykładu 18 września rozstrzygnięty zostanie
przetarg na uporządkowanie gospodarki
ściekowej przy ul. Jagodowej, Kąpielowej,
Krótkiej i Sadowej w Płotach. Prace rozpoczniemy jeszcze w tym roku, natomiast
pierwsze faktury spłyną w I kw. przyszłego. Szerokopasmowy internet podobnie
– jakieś 15% teraz, reszta w 2013/2014.
Projekt „Szlakiem Rothenburgów” – w tym
roku zrealizujemy 10% kosztów. Musieliśmy bowiem ogłosić drugi przetarg na
wykonanie dokumentacji, ponieważ wykonawca wycofał się z realizacji.
A.S.: A co dalej ze zbiornikiem retencyjnym?
P.I.: Cóż, usterki udało się usunąć,
zbiornik jest zalany. Teraz czas na zarybienie go gatunkami, które oczyszczą nieckę
z nadmiaru roślin. Jest też już gotowa
mapa do celów projektowych koncepcji
zagospodarowania osiedla przy ul. Zielonogórskiej, obejmującej także tereny
wokół zbiornika. Obejmie on utwardzenie
dróg, budowę parkingów, oświetlenia,
ścieżek, ławeczek itp. Zakończyły się
już prace nad przejęciem przez samorząd
działek od PKP-Nieruchomości. Planujemy stworzyć całościowy projekt, obejmujący tereny wokół zbiornika, osiedle
i park pod kątem poprawy bezpieczeństwa
i zagospodarowania tej części miasta.
Myślę, że prace nad koncepcją ruszą z początkiem przyszłego roku budżetowego.
A.S.: Na koniec trochę prywaty, czyli
Składowa 5a – co z usunięciem azbestu
z tego budynku? W tym roku to raczej nie
będzie możliwe, prawda?
P.I.: Niestety nie, ponieważ projekt
tegoroczny został już zamknięty i jest
obecnie rozliczany. Wspólnota, do której
Pan należy, zrezygnowała z realizacji
zadania w tym roku, podobnie zresztą jak
i wielu innych właścicieli posesji, którzy
nie byli w stanie sﬁnansować nowych
pokryć w miejsce usuniętego nieodpłatnie
azbestu. Z tego, co wiem Składowa 5a
chce połączyć oba zadania – zdjęcie azbestu z jednoczesnym wykonaniem nowego
ocieplenia, aby zaoszczędzić na kosztach
np. budowy rusztowań. Też uważam,
że to rozsądny pomysł. Mam nadzieję,
że uda się w przyszłym roku uzyskać
nowe środki z programu na utylizację
azbestu i połączyć oba zadania. Wiele tu
oczywiście zależy od aktywności w tym
względzie samej wspólnoty.
A.S.: Dziękuję za rozmowę
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Święto Plonów 2012
Koniec sierpnia i początek września to, zgodnie z tradycją, czas uroczystości dożynkowych. Święto plonów
obchodzone jest corocznie po zakończeniu żniw i prac polowych. W gminie Czerwieńsk zwyczaj ten pielęgnowany
jest z ogromnym pietyzmem.
W roku bieżącym dożynki odbyły
się we wsi Laski. W sobotę, 25 sierpnia
laskowski park przybrał odświętny charakter. Podobnie zresztą, jak cała wieś
wspaniale udekorowana przez mieszkańców. Uroczystości rozpoczęła Msza
Święta w intencji rolników koncelebrowana przez księdza proboszcza Pawła
Koniecznego oraz księdza proboszcza
Dariusza Glamę. Po mszy uformowano barwny korowód, który poprowadziła Orkiestra z OSP Babimost wraz
z mażoretkami. Tuż za orkiestrą, dzierżąc
w dłoniach wspaniały bochen chleba,
dumnie kroczyli Starostowie tegorocznych Dożynek, Państwo Ewa i Mariusz
Jadczakowie. W korowodzie uczestniczyły również poczty sztandarowe OSP
i delegacje wieńcowe, Rady Sołeckie oraz
Koła Gospodyń Wiejskich, a także nasi
goście z gminy Drebkau, biorący udział
w Turnieju Gmin Partnerskich. Partnerom
zza Odry towarzyszył burmistrz Drebkau
Dietmar Horke. Wśród przybyłych
na dożynki gości nie zabrakło również
przedstawicieli instytucji rządowych
i samorządowych oraz przedsiębiorców.
Po złożeniu wieńców pod sceną odsłuchano Hymn Państwowy oraz Rotę, po
czym głos zabrał gospodarz naszej gminy,
burmistrz Czerwieńska - Piotr Iwanus,
który podziękował rolnikom za ich ciężką
pracę. Ceremoniał dożynkowy, wspaniale
przygotowany przez zespół Rapsodia oraz
dzieci przedszkolne pod kierownictwem
Pana Piotra Paderewskiego, w nieco
kabaretowym charakterze, dostarczył
uczestnikom wiele uśmiechu. Punktem
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kulminacyjnym ceremoniału było oczywiście tradycyjne przekazanie bochna
chleba, który złożyli Starostowie dożynek
na ręce Pana Burmistrza.
W dalszej części uroczystości rozstrzygnięto konkursy na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy oraz wręczono
nagrody w konkursie na najpiękniejszą
posesję gminną. Wieńce dożynkowe
oceniane były w dwóch kategoriach:
tradycyjny i współczesny. W kategorii
wieńca tradycyjnego Komisja Konkursowa I miejsce przyznała Radzie Sołeckiej
z Leśniowa Wielkiego, II miejsce zajęły
panie z KGW w Laskach, a miejsce III
przypadło KGW w Nietkowie. Pozostali
uczestnicy otrzymali wyróżnienia. W kategorii wieńca współczesnego: I miejsce
- zespół Rapsodia
z Lasek, II - KGW
Nietkowice, III - ex
equo KGW Będów
i KGW Płoty. Przyznano również wyróżnienia - wszyscy
uczestnicy zostali
obdarowani za udział
w konkursie.
Konkurs na najpiękniejszą gminną
posesję, to również
stały punkt scena-

riusza dożynkowego. Jego celem jest
zachęcanie wszystkich mieszkańców
gminy do dbałości o swoje najbliższe
otoczenie. Poszczególne miejsca w tym
konkursie zajęli: I - Jolanta Wawrowicz
z Płotów, II - Irena Kaczmarek z Nietkowa, III - Monika i Dariusz Jóźwiakowie
z Będowa. Zwycięzcy otrzymali nagrody,
a wszyscy uczestnicy - wyróżnienia.
Największy kłopot z oceną miała komisja
oceniająca wspaniałe wypieki dostarczone na konkurs. Wybór był tak trudny, że
zdecydowano o równorzędnym wyróżnieniu wszystkich uczestniczek.
Tradycyjnie już, podczas obchodzonego w naszej gminie Święta Plonów organizowany jest Turniej Gmin Partnerskich.
W bieżącym roku była to już trzynasta
edycja tej imprezy, w której wzięło udział
dziesięć drużyn. Zawodnicy zmagali się
w takich konkurencjach jak: toczenie dyni,
slalom cebulowy, rzut beczką (panowie),
rzut wałkiem (panie), wyścig z taczkami
z nasadzaniem iglaków, a także szukanie
igły w stogu siana. Drużyny miały za
zadanie również wykonanie makiety gospodarstwa na miarę XXI wieku oraz wykonanie plakatu promującego współpracę
partnerską. Turniej dostarczył zarówno
uczestnikom, jak i licznie zgromadzonej
publiczności mnóstwo śmiechu i radości.
W ogólnej klasyﬁkacji, po zaciętej walce,

poszczególne drużyny uplasowały się na
następujących pozycjach: I miejsce Płoty
– Schorbus, II - Nietkowice – Leuthen, III
- Laski – Kausche, IV - Bródki, V - Będów - Casel, VI - Sudoł - Leśniów Mały,
, VII - Leśniów Wielki – Jehserig, VIII
- Wysokie – Siewisch, IX - Czerwieńsk
- Drebkau, X - Nietków – Graifenhein.
Po raz kolejny zaproszono również
wszystkich chętnych do zorganizowania
stoisk promocyjnych. Konkurs miał na
celu aktywizację i integrację społeczności
wiejskich, a jego założeniem było, aby
każda wieś zaprezentowała swój dorobek
kulturalny, sportowy, artystyczny. W roku
bieżącym niezawodne okazało się sołectwo z Leśniowa Wielkiego.
Przybyli na uroczystości dożynkowe
goście, obok zmagań sportowych podziwiali również występy artystyczne. Na
początek obejrzano prezentacje taneczne
i wokalne podopiecznych WDK w Nietko-

wie. Gościnnie wystąpiła Fajna Ferajna
z Wiechlic - zespół, który w roku bieżącym
na naszym, czerwieńskim Festiwalu Piosenki Biesiadnej wygrał w swojej kategorii, a także zdobył Grand Prix. Jak zwykle
wspaniale zaśpiewały zespoły śpiewacze
z terenu naszej gminy. Miłą niespodzianką
był występ grupy karnawałowej - KVK
z Kausche. Gwiazdą tegorocznych dożynek była grupa The Postman z Polkowic
- opierająca swoją muzykę na brzmieniu
lat 60-tych, a w szczególności zespole The
Beatles. Grupa jest ich wiernym odzwierciedleniem zarówno wizualnie jak i muzycznie. Było to niezwykłe show. Złożył
się na to zarówno wygląd jak i brzmienie
zespołu. Każdy szczegół był perfekcyjnie
dopracowany. Jednak głównym atutem jest
świeżość, młodość i wielka charyzma, która ujawniła się od pierwszych zagranych
taktów. Zabawa trwała do późnych godzin
nocnych.

Pracownicy Miejsko – Gminnego
Ośrodka Kultury w Czerwieńsku - organizatorzy tegorocznego Święta Plonów
serdecznie dziękują za pomoc wszystkim,
którzy swoją, często bezinteresowną
pracą, przyczynili się do tego, że dożynki
miały tak wspaniały wymiar. Szczególnie
serdeczne podziękowania należą się pani
sołtys Beacie Domagale oraz Jej Mężowi, Panu Przemkowi wraz z Radą Sołecką oraz Kołem Gospodyń Wiejskich
wsi Laski za ogromne zaangażowanie
we współorganizację tej imprezy. Słowa
uznania należą się również mieszkańcom za wspaniałe dekoracje domostw
i pyszne ciasta, którymi częstowano gości
i wykonawców. Dowódcy Jednostki
Wojskowej w Czerwieńsku dziękujemy
za udostępnienie namiotów i, jak zwykle,
życzliwą współpracę.
Jolanta Matuszkiewicz
Dyrektor MGOK Czerwieńsk

Akcja lato 2012 w MGOK
Inspiracją do działań w ramach Akcji lato były „Baśnie i tysiąca i jednej nocy”.
Podczas dwóch ostatnich tygodni wakacji dzieci uczestniczące w projekcie
przeprowadzonym przez Ośrodek Kultury w Czerwieńsku „przeniosły się” na Bliski
i Daleki Wschód.

Baśnie czytane przez instruktorów
zarysowały uczestnikom zwyczaje panujące w tamtejszych krajach, obowiązujące tam zasady i pozwalały zapoznać
się z tamtejszą kulturą. Jednocześnie
rozwijały kreatywność dzieci poprzez
przeróżne tematyczne zabawy, takie

jak budowanie żaglówek z kory drzew
na wzór okrętów Sindbada żeglarza,
zajęcia z tańca belly dance wzorem
wschodnich księżniczek, czy poszukiwanie śladów w podchodach, śladem
Ali Baby i 40 rozbójników. Nie zabrakło również zajęć sportowych i plastycznych; dzieci ochoczo brały udział
w tworzeniu papierowych lamp Aladyna
czy zajęciach ruchowych z udziałem
zaczarowanej chusty. Uwidoczniły
się również talenty wokalne - wszyscy uczestnicy warsztatów zapoznali
się z wesołą piosenką o baśniowych
postaciach. Bajka o księżniczce Szeherezadzie i księciu Omarze obudziła

w dzieciach małych kreatorów mody,
dzięki przeróżnym materiałom i dodatkom powstały piękne stroje dla baśniowych postaci. Akcję Lato zakończyła
podróż do kina, na przepiękną bajkę
„Merida Waleczna”. Mimo deszczowej
pogody uczestnicy warsztatów wrócili
do domów w doskonałych humorach,
przepełnieni energią i entuzjazmem,
rozjaśniającym nieuchronnie zbliżające
się zakończenie wakacji.
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Przed pierwszym klapsem
3 września 2012 roku rozpoczął się nowy rok szkolny. Przed nami również okres
ostatnich czterech miesięcy realizacji projektu „Szybciej, dalej i w górę”. Zanim
przystąpimy do pracy w ramach kółka fotograficzno – filmowego warto podzielić
się wrażeniami z dotychczasowej pracy uczestniczących z nim uczniów ze szkoły
podstawowej w Czerwieńsku.
Pierwsze miesiące pracy w ramach
kółka minęły na poznawaniu możliwości
aktorskich, reżyserskich i montażowych
nowych uczestników. Czas działał na
naszą korzyść. Z dnia na dzień wychodziło nam wszystko coraz lepiej. Rozpoczęliśmy pracę nad ﬁlmem 16 września
od opracowania własnego scenariusza.
Było to dla wielu doskonałym momentem
dokładniejszego poznawania własnych
talentów i możliwości. Tworzenie ﬁlmu
„Ekologia wokół nas” było dla nas wyzwaniem i wspaniałą zabawą. W ﬁlmie
dotknęliśmy problemu zanieczyszczonego środowiska i zdrowego trybu życia.
Rezultat okazał się bardzo dobry.
Jednak najwięcej czasu i sporo zaangażowania poświęciliśmy na przygotowanie
się do festiwalu, organizowanego przez
Gimnazjum w Czerwieńsku. Po wielu
godzinach dyskusji, zebraniu pomysłów
zdecydowaliśmy, że stworzymy ﬁlm o ro-

dzinie. Tytuł miał sam mówić za siebie:
„R jak Rodzina”. Uznaliśmy, że w czasach
kiedy w rodzinach dzieje się sporo złego,
warto zaprezentować to, jak uczynić życie
rodzinne lepszym, ciekawszym, opartym
na zrozumieniu i wzajemnej pomocy. Czy
nam się udało? Nie nam o tym decydować. Film trzeba obejrzeć i każdy, kto to
uczyni sam dokona oceny. Jeśli wzbudzi
on u widza jakąkolwiek reﬂeksję, będzie
to już nasz mały sukces. „R jak Rodzina”
został zaprezentowany na wspomnianym
już Festiwalu Filmu z Przesłaniem. Mimo,
że nie wygraliśmy, to jednak zostaliśmy
dostrzeżeni. Ukazał się o nas i naszym
dziele artykuł w Gazecie Lubuskiej. Uczniowie byli z siebie dumni. Należy przy
tym dodać, że sama organizacja festiwalu
zasługuje na uznanie. Atmosfera podczas
pokazów ﬁnałowych jest wspaniała. Zastrzeżenia można mieć jedynie do tego, że
organizatorzy sami nie stosują się do uło-

żonego przez siebie regulaminu, dopuszczając do konkursu po raz któryś z kolei
ﬁlmy przekraczające regulaminowy czas.
Dostrzegli to sami uczniowie, więc warto
na przyszłość zwrócić na to uwagę.
Ostatnie cztery miesiące realizacji projektu przyniosą z pewnością wielu nowych
doświadczeń w pracy w ramach kółka fotograﬁczno – ﬁlmowego. Uczniowie już pytają o nasze kółkowe plany. Mają bowiem
w głowach wiele pomysłów, jakie zrodziły
się podczas wakacji. Miejmy nadzieję, że
pomysły te doprowadzą do powstawania
nie tylko jednego ﬁlmu, a sama pasja nie
zniknie w grudniu, kiedy zajęcia z kółka
odbędą się po raz ostatni.
Marcin Gorzelany

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
„Chcę, więc mogę.
Mogę, więc wierzę, że mi się uda.
Wierzę, że mi się uda, więc wiem, że osiągnę sukces.”
Z takim przekonaniem rozpoczęliśmy
pracę w nowym roku szkolnym. Przygotowania do przywitania uczniowskiej
gromady rozpoczęły się zaraz po ostatnim
dzwonku w czerwcu. Kiedy najmłodsi
odpoczywali, ekipa remontowa przykładała się do pracy, aby było nam jeszcze
piękniej i jeszcze wygodniej. Nie próżnowali też pedagodzy, którzy zaplanowali
działania mające na celu wszechstronny
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rozwój uczniów. Tradycyjnie już gotowa
jest oferta zajęć pozalekcyjnych i bogaty
kalendarz imprez. Tworząc plany pracy
pytaliśmy uczniów o ich propozycje ciekawych inicjatyw. Trzeba przyznać, że
na pomysłowość dzieci nie możemy narzekać, ciekawe tylko czy rodzice dołożą
coś od siebie, czy okroją zapędy swoich
pociech? Zapewne wygra metoda złotego
środka i wszyscy będą zadowoleni.

Tradycją w naszej szkole jest poświęcenie pierwszych dwóch dni września na integrację. Poszczególne zespoły spotykały się
z wychowawcami, aby poprzez różnorodne
gry i zabawy zacieśnić więzi, wypracować
klasowe kontrakty, przypomnieć podstawowe dokumenty szkolne, zasady zachowania
na lekcjach i przerwach. Drugi dzień w sposób szczególny poświeciliśmy na zgłębianie
zasad savoir-vivru, gdyż mamy wrażenie
jakby nieco odeszły w zapomnienie. Postanowiliśmy, aby w tym roku szczególnie
zwracać uwagę na kulturę i dobre maniery.
Niewątpliwie największą przygodę
rozpoczęły pierwszaki, które udowodniły,
że z radością i odwagą przekroczyły szkolny
próg. Na apelu inauguracyjnym donośnym
głosem powiedziały swoje słynne: ŚLUBUJEMY i dostąpiły aktu pasowania na ucznia.
Przed nimi kilkutygodniowy czas próby, po
którym nastąpi radosny egzamin na ucznia
– będziemy go relacjonować.
Dziś, zarówno pierwszakom, jak i uczniom nieco starszym życzymy wspaniałej
przygody z nauką, wartościowych doświadczeń, prawdziwych przyjaźni, a za
10 miesięcy dobrych świadectw.
B.K.

Tworzyli dla nas
Uczniowie naszego Gimnazjum im. Jana Pawła II wzięli udział w drugiej już edycji
ogólnopolskiego programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młody Obywatel”, którego
celem było promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów,
dzięki którym uczestnicy mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu.
Bohaterami projektu byli uczniowie,
którzy przy wsparciu opiekunów, nauczycieli Gimnazjum - Beaty Perczyńskiej
i Sylwii Bieżańskiej-Jędroszkowiak
wyruszyli w teren, aby zbadać swoją
okolicę, a następnie zaplanować działania na jej rzecz. W ramach programu
uczniowie poznali swoją społeczność lokalną, odnaleźli zasoby miejsca swojego
zamieszkania i co najważniejsze, nauczyli
się pozyskiwać sojuszników dla swoich

działań w najbliższym otoczeniu.
Zasobem zasługującym na uwagę okazała się ściana na scenie tzw. „prześwitu” (plac
przy ratuszu). Ściana ta od wielu lat była
niezagospodarowana, za to często popisana
wulgaryzmami. Uczniowie jednogłośnie
uznali, że warto byłoby stworzyć na scenie
coś w rodzaju grafﬁti. Coś, co z jednej strony będzie odzwierciedleniem ich potrzeb,
marzeń i zainteresowań a z drugiej strony
przyczyni się do podniesienia walorów estetycznych placu, na
którym organizowana jest większość
zabaw i festynów
w Czerwieńsku.
W tym celu najpierw zwrócili się
z prośbą o pozwolenie na wykonanie
zadania do właścicielki budynku, pani
Danuty Sadow-

skiej, potem złożyli pisemną prośbę o doﬁnansowanie projektu do dyrektor ZEAO pani
Danuty Tomaszewskiej a następnie zaprosili do współpracy znanego w województwie
lubuskim malarza – artystę graffiti pan
Jakuba Bitkę, który przeprowadził z grupą
kilkunastogodzinne warsztaty.
Dzięki życzliwości wyżej wymienionych sojuszników oraz wsparciu
ﬁnansowym Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
projekt po dwóch dniach twórczej pracy
został zakończony. Nad projektem i jego
realizacją cały czas czuwał pan Jakub
Bitka. Jego wskazówki i ogromne doświadczenie okazały się niezbędne przy
powstawaniu ściennych malowideł.
Bezcenne było również to, że pan Jakub
pozostawił młodzieży zupełną dowolność
w tworzeniu i realizacji własnych pomysłów, za co serdecznie dziękujemy.
Mamy nadzieję, że uczniowie realizujący projekt: Karina Bujakowska,
Tomek Perczyński, Ola Kapela, Kuba
Ślązak, Paulina Pilipczuk, Mateusza
Marzec, Daria Majewska, Paulina
Połczyńska, Daria Śniegowska sprostali zadaniu a powstałe grafﬁti wzbudza
zainteresowanie nie tylko okolicznych
mieszkańców, ale wszystkich nas, którzy
przebywamy w tej okolicy.
Opiekunowie projektu

Tydzień cyrkowy w Rothenburgu
W tegoroczne wakacje zorganizowano w niemieckim Rothenburgu „Tydzień cyrkowy”, w którym po raz pierwszy wzięły udział dzieci z Polski. 22 lipca 15 uczniów
ze szkoły podstawowej w Leśniowie Wielkim pod opieką pani dyrektor Moniki
Stolińskiej, nauczycielki języka niemieckiego, pani Mileny Boguszewicz oraz
Martyny Wojtaszewskiej – pielęgniarki, wyruszyło ku wielkiej przygodzie.
Gdy pierwszego dnia cyrkowi pedagodzy zaprezentowali nam sztuczki, których
dzieci miały nauczyć się w ciągu tygodnia,
baliśmy się, że to ponad nasze siły. Żonglerka, jazda na monocyklu, balansowanie
na desce wydawały się niesamowicie trudne do opanowania. Jednak po pierwszych

warsztatach okazało się, że wszystkiego
można się nauczyć; wystarczy tylko...
dużo ćwiczyć! A tych nie brakowało: codzienne, intensywne treningi z przerwami
jedynie na posiłki. Była to bardzo ciężka,
ﬁzyczna praca, która nikogo nie zniechęciła. Ci uczniowie, którym bardzo zależało
na opanowaniu ulubionych tricków, doskonalili
swe umiejętności nawet
w czasie wolnym. Okazało się, że było warto!
Gdy na główną prezentację w sobotę, 28 lipca,
przybyli do Rothenburga
rodzice z Polski, nie mogli wyjść ze zdumienia,
że ci wspaniali cyrkowcy
występujący na scenie,
to ich własne dzieci!!!
Gdy po skończonym

przedstawieniu mali artyści podbiegli do
swych rodziców, ci nie kryli łez wzruszenia, a na ich twarzach było widać wyraz
dumy!!!
Pobyt w Rotheburgu to nie tylko cyrkowe sztuczki, lecz także ciekawie spędzony czas z kolegami z Niemiec: wspólne
przygotowywanie posiłków, wycieczka na
Wyspę Kultury w Einsiedel, integracyjne
gry i zabawy, dzięki którym udało się
przełamać barierę językową. Wróciliśmy
stamtąd pełni pozytywnych wrażeń wiary
we własne siły i możliwości.
M. Boguszewicz
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Wakacje z „Szybciej, dalej i w górę”
Za nami okres wakacyjny, który uczniowie z naszej gminy spędzali na różne
sposoby, aby wypocząć i nabrać sił do realizacji nowych zadań w roku szkolnym
2012/2013. Jedną z form spędzenia wolnego czasu zaproponował zarząd projektu
„Szybciej, dalej i w górę”, który przygotował ofertę na wypoczynek letni 2012.
Tak jak poprzednio zostały zorganizowane dwie formy wypoczynku: wyjazdowy i stacjonarny. W dniach od 23. 06.
2012 - 03. 07.2012 dzieci z naszej gminy
były na obozie rekreacyjno-lingwistycznym w Dźwirzynie. W drodze do miejsca
docelowego dzieci zwiedziły Szczecin
– Stare Miasto (Wały Chrobrego, Zamek
Książąt Pomorskich, Ratusz Staromiejski)
i Nowe Miasto (Brama Portowa), odbyły
również spacer po mieście. W czasie
pobytu uczniowie nabywali i utrwalali
umiejętności porozumiewania się językiem angielskim i niemieckim, przebywali na plaży, korzystali z kąpieli morskiej
pod opieką ratowników. W wieczornym
bloku zajęć każdy znalazł coś ciekawego
dla siebie: dyskotekę, karaoke, ognisko
z pieczeniem kiełbasek, konkurs „Mam
talent”, wybory Miss i Mistera obozu.
Swoje zainteresowania dzieci mogły
realizować w zajęciach plastycznych,
sportowych, rekreacyjnych. Nikt nie
miał czasu na nudę. Wielką frajdą był
rejs statkiem ze Świnoujścia do Ahlbeck.
W drodze do Świnoujścia obozowicze
zwiedzili Międzyzdroje (molo, Promenadę Gwiazd, muzeum ﬁgur woskowych,
muzeum przyrodnicze oraz zagrodę

żubrów i bunkier Muzeum Broni V3. Po
rejsie statkiem uczestnicy mieli również
okazję poznać Świnoujście-latarnię
morską, Fort Gerharda i Anioła. Po tak
atrakcyjnym i zarazem kształcącym dniu
dzieci powróciły do Dźwirzyna.
Pełne wrażeń oczekiwały na kolejny
dzień, który w odczuciach obozowiczów
był największą wakacyjną przygodą trzydniowy rejs promem do Kopenhagi
przez Ystad. Ta wyprawa to wspaniała
lekcja dla wszystkich, przeżyta w sposób
atrakcyjny, ciekawy, co pozwoliło na
kształtowanie różnorodnych umiejętności
– sprawdziło się powiedzenie, że podróże
kształcą. Od samego początku – odprawy
na terminalu, zaokrętowania, zakwaterowania w kabinach i wypłynięcia w morze,
młodzi adepci morskiej przygody przeżywali ogromne emocje. Pierwszym etapem
tego rejsu było miasto Ystad, gdzie dzieci
spacerowały i podziwiały średniowieczną
zabudowę, zobaczyły autostradę morską
Świnoujście – Ystad. Przejechały się
najdłuższym mostem w Europie nad
cieśniną Sund. W Kopenhadze dzieci
zauroczył pomnik syrenki, siedziba
królowej, ratusz miejski. Te wszystkie
wspaniałe przeżycia sprawiły, że po

zakończeniu morskiej przygody trudno
było pożegnać się z pokładem promu
Polonia. Drugą formą spędzenia ciekawie
wakacji z „Szybciej, dalej i w górę” była
dziesięciodniowa półkolonia stacjonarna
w Zielonej Górze dla młodszych dzieci
w dniach od 02.07.2012 do 13.07.2012.
Program tegorocznego pobytu obﬁtował
w różne atrakcje - gry i zabawy sportowe,
zajęcia integracyjne wraz z zasadami
bezpieczeństwa. Uczestnicy byli w palmiarni, ogrodzie botanicznym, amﬁteatrze. Wielką przygodą była całodzienna
wyprawa na spływ galarami po Odrze.
Podczas zajęć nabywały również umiejętności porozumiewania się w języku
angielskim i niemieckim poprzez zabawę,
dzięki czemu łatwiej przyswajały poznane
zwroty i słówka. Na zakończenie półkolonii uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy. Dzięki projektowi „Szybciej,
dalej i w górę” - wysoka jakość oświaty
w gminie Czerwieńsk” z wypoczynku
letniego już po raz drugi skorzystało
ogółem 250 uczniów ze wszystkich szkół
gminnych, z czego w obozie wyjazdowym
uczestniczyło 155 dzieci, a w stacjonarnym 95. Wyjazdy wakacyjne mają wielką
wartość edukacyjną, ponieważ pozwalają
nie tylko wypocząć, ale także poznać
nowe miejsca, zdobywać nowe doświadczenia, a tym samym spełnić założenia
projektu.
(M.S.)

Ruszył ostatni etap projektu
„Szybciej dalej i w górę” - wysoka jakość oświaty w gminie Czerwieńsk
Dobiegł końca kolejny przedostatni etap trwającego od stycznia 2011 roku projektu pod nazwą „Szybciej, dalej i w górę
–wysoka jakość oświaty w Gminie Czerwieńsk” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 3.1"Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie
9.1.2"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych".
Wsparciem w ramach programu zostały objęte wszystkie szkoły Gminy Czerwieńsk. Celem projektu jest wdrożenie
w ciągu dwóch lat szkolnych programu
edukacyjno- wychowawczego w czterech
szkołach podstawowych: Czerwieńsk,
Leśniów Wielki, Nietków i Nietkowice
oraz Gimnazjum w Czerwieńsku, prze-
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zwyciężającego bariery w dostępie do
wykształcenia i wyrównującego szanse
edukacyjne oraz zwiększającego aspiracje
życiowe 820 uczniów.
Przed nami ostatni etap, od września
2012 do końca roku kalendarzowego
odbywają się wszystkie zaplanowane
zajęcia wg harmonogramu projektu w

szkołach podstawowych: Zielony Patrol,
wyjazdy na basen, zajęcia plastyczne,
muzyczne, historyczne, fotograficzno
filmowe, o bezpieczeństwie w ruchu
drogowym, językowe. Tak jak w poprzednich etapach w ramach projektu ruszyła
kontynuacja zajęć w gimnazjum.
M.S.

Wyśpiewać sukces dla Zaodrza,
czyli o Krystynie Harber słów kilka
Niniejszy artykuł inauguruje cykl poświęcony ludziom z pasją. Dziś zaprezentowana zostanie sylwetka
Krystyny Harber – osoby przez wiele lat pełniącej funkcję dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
w Nietkowicach.
Tak wszystko się zaczęło,
czyli jak rodzi się pasja
Krystyna Harber urodziła się w 1949
roku w Zielonej Górze. Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego
w Gorzowie Wielkopolskim. W latach
1992 – 1999 pełniła funkcję dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Nietkowicach. Placówka ta jest szczególnie
bliska jej sercu. Będąc już na emeryturze,
nadal interesuje się wszystkim tym, co ma
miejsce w szkole. Jak twierdzi: „kibicuje
zmianom”. Z Zaodrzem związana jest od
1968 roku.
Co mi w duszy gra...
Motto życiowe Krystyny Harber
brzmi: „Pomagać ludziom potrzebującym wsparcia – osobom niepełnosprawnym i starszym”. Żyje według słów, które
głosi. Od wielu lat jest bowiem członkinią Stowarzyszenia Przyjaciół Osób
z Zespołem Downa. Uczestniczka obozów integracyjnych i rehabilitacyjnych
dla dzieci. Związana także z zespołem
wokalnym „Ale Baby” oraz z chórem
kościelnym.
Według byłej dyrektor szkoły osoba
z pasją to ktoś, kto kocha to, co wykonuje.
Posiada zatem liczne pasje. Interesuje się
m.in. biologią.
W 1988 roku Liga Ochrony Przyrody odznaczyła ją Srebrną Odznaką
Honorową. Mieszkanka Nietkowic to
także zapalona podróżniczka i harcerka.
W latach 1968 – 1980 prowadziła drużynę
harcerską ZHP, organizując obozy i nieobozowe akcje letnie i zimowe.

praca z personelem, któremu przewodniczyła jako dyrektor szkoły. Za pracę na
rzecz placówki i regionu otrzymała liczne
nagrody i odznaczenia.
O interesy dzieci zabiegała także
jako radna Rady Narodowej Miasta
i Gminy Czerwieńsk (1988 – 1992),
Gminy i Miasta w Czerwieńsku (1994
– 1998).

Marzenia, czyli
„per aspera ad astra”
Marzenia Krystyny Harber są związane z regionem, w którym żyje. Pragnie,
aby Nietkowice stały się nowoczesną
wsią, posiadającą dobrą drogę dojazdową.
Od lat zabiega o to, aby tak się stało.
Paulina A. Gajna

Cała „Gama”... pomysłów
Leśniów Mały - tylko z nazwy, bo
w rzeczywistości to wieś, która nabiera
powietrza w płuca. Wszystko to dzięki
sołtysowi panu Radkowi, który swym
zaangażowaniem stara się pobudzić
wszystkich mieszkańców do aktywnego życia i działania. Dzięki jego
inicjatywie w lipcu 2011 r. powstał
zespół śpiewaczy „GAMA”. Po miesiącu pracy i prób zespół po raz pierwszy wystąpił na dożynkach gminnych
w Wysokim. Zespół przypadł do serca
zarówno widowni, jak i pani Dyrektor
MGOK w Czerwieńsku, która w krótkim czasie przydzieliła nam instruktorkę. Jesteśmy za to p. dyrektor Jolancie
Matuszkiewicz bardzo wdzięczni i tą
drogą gorąco dziękujemy za wsparcie.

Przy muzyce i pomocy pani Iwony
Klameckiej pracuje nam się o wiele
przyjemniej.
Staramy się rozsławiać nie tylko naszą wieś, ale również godnie
reprezentować gminę,a miałyśmy
możliwość zaprezentować się 19.08.
w Świdnicy na Muzycznym Przeglądzie Zespołów Ludowych, a także
26.08. śpiewałyśmy na Dożynkach
w Sieniawie, gdzie przyjęto nas bardzo
gościnnie i z dużymi owacjami. Na
koniec pragniemy bardzo wszystkim
podziękować za pomoc,wyrozumiałość
oraz życzliwość.
Zespół „GAMA”

Moja mała ojczyzna,
czyli skrawek nieba na ziemi
Ukochanym miejscem Krystyny Harber zawsze była szkoła. Pełniąc funkcję
dyrektora tej placówki z zapałem organizowała życie popołudniowe, spotkania
harcerstwa oraz imprezy kulturalne.
Przyczyniła się do poprawy infrastruktury
szkoły. Mimo braku pieniędzy w budynku
wykonano generalny remont, obok niego
naprawiono ogrodzenie i zmodernizowano boiska. Zawsze podkreśla, że jej
największym sukcesem jest udana współnr 242 • 09.2012
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Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr
199, poz. 1227 ze zm.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam,
że w dniu 20 lipca 2012 r. została wydana decyzja, znak:
GGRiOŚ.6220.9.9.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa fermy
drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce
o nr ewid. gr. 834/31 obręb Wysokie, gmina Czerwieńsk,
powiat zielonogórski, województwo lubuskie” realizowanego przez Karoland Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 26/3, 70
- 451 Szczecin.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww.
decyzji w siedzibie tut. organu w Czerwieńsku przy ul. Rynek
25 (pokój nr 109) w godzinach funkcjonowania Urzędu, tj.
w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz od wtorku do
piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00.
Jednocześnie, działając w oparciu o art. 38 i art. 85
ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej
ww. decyzji oraz o możliwości zapoznania się wszystkich
zainteresowanych z jej treścią i z całą dokumentacją sprawy, w tym: z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz
z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze.
Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone
po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.
(TP)

Gmina Czerwieńsk informuje, że jest trakcie uzgadniania z PKP Nieruchomości w Poznaniu przejmowania
dróg i terenów na osiedlu przy ul. Zielonogórskiej. Po
przejęciu tych działek procedury powinny zakończyć się
do końca 2012 roku i wówczas przystąpimy do kompleksowego rozwiązania problemu parkingów i oświetlenia.
W chwili obecnej Gmina wykonała mapę sytuacyjnowysokościową do celów projektowych i przygotuje
koncepcję zagospodarowania terenu w zakresie dróg
i oświetlenia. Z koncepcją tą będą mogły zapoznać się
Wspólnoty Mieszkaniowe.
(M.O.)
nr 242 • 09.2012
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Dla mieszkańców terenów, na których zostaną
wyłożone szczepionki do zwalczania wścieklizny u lisów
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze informuje,
że w dniach od 18 - 23 września 2012 r. będzie przeprowadzane
proﬁlaktyczne, doustne szczepienie przeciwko wściekliźnie
lisów wolno żyjących. Z samolotów będą zrzucane przynęty
zawierające w sobie szczepionkę „LYSVULPEN”.
Wyłożeniem szczepionki zostaną objęte tereny bytowania
lisów wolno żyjących na obszarze m.in. powiatu Zielona Góra,
natomiast siedliska ludzkie, tereny zurbanizowane i akweny
wodne zostaną ominięte.
Usługę pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, wykona
w dniach 18 - 23 września 2012 r. Aeroklub Ziemi Lubuskiej.
Szybkie wykonanie zadania pozostaje uzależnione od dobrych
warunków pogodowych, niezbędnych podczas lotów. Przy niekorzystnej pogodzie planowane zakończenie akcji - najpóźniej
do dnia 23 września 2012 r.
Mieszkańców województwa informuje się, że:
• przynęty zawierające blister ze szczepionką przeciwko wściekliźnie, mają kształt plastrów okrągłych średnicy ok. 45 mm
i grubości ok. 10 mm, są koloru ciemnobrązowego,
• przynęty nie należy dotykać, nie podnosić jej z podłoża, na
którym ją znaleziono,
• przynęty, które były dotykane przez ludzi, są omijane przez
lisy wolno żyjące,
• szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych
zwierząt wolno żyjących,
• dla zachowania ostrożności, przy ewentualnych kontaktach
z przynętami na otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos, należy
gruntownie przemyć wodą z mydłem. W dalszym postępowaniu
zgłosić się do lekarza.
• od dnia rozpoczęcia akcji szczepienia, przez okres 3 tygodni po
wyłożeniu przynęt - tj. pomiędzy 18 września, a 10 października 2012 r. - nie wypuszczać psów na tereny objęte wykładaniem
szczepionki (dotyczy również psów myśliwskich),
• w razie kontaktów zwierząt domowych z przynętami, należy
zdarzenie to zgłosić do lekarza weterynarii,
• działanie uboczne stosowanej szczepionki – nie znane.
(TP)

Zebranie mieszkańców miasta Czerwieńsk
W dniu 26 września br. o godzinie 1730 (I termin) w MGOK
w Czerwieńsku odbędzie się zebranie mieszkańców miasta
Czerwieńsk, na które serdecznie zaprasza

INFORMACJA
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Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk
Tadeusz Skowroński

Rodzinie zmarłego
Zygmunta Borkowskiego
szczere wyrazy współczucia
składa
Rada Miejska, Burmistrz, pracownicy UGiM
oraz redakcja „Czerwieńsk U NAS”

OGŁOSZENIE O NABORZE BENEFICJENTÓW
w ramach projektu pn.:
„Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
Gmina Czerwieńsk uprzejmie informuje, że realizuje projekt
pn.: „Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, który współﬁnansowany
jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie
innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.
Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do internetu
dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, jak i ﬁzycznych barier w dostępie do internetu.
Dzięki realizacji projektu 153 gospodarstwa domowe oraz
9 jednostek podległych Gminie Czerwieńsk w ramach działań koordynacyjnych uzyska bezpłatny dostęp do Internetu,
poszerzając krąg odbiorców usług i treści cyfrowych. Rodzinom, które wezmą udział w projekcie zostanie przekazany,
na zasadzie użyczenia, sprzęt komputerowy z podstawowym
oprogramowaniem oraz bezpłatnym dostępem do internetu
przez okres realizacji i trwałości projektu, czyli do 31 grudnia
2019 r. W ramach realizacji projektu zorganizowane zostaną
szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera i internetu.
Przeprowadzone szkolenia zapewnią prawidłowe wykorzystanie
sprzętu przez Beneﬁcjentów, a także przyczynią się do nabycia
nowych umiejętności.
Realizacja projektu przyczynia się do budowy „społeczeństwa informacyjnego” i realizacji idei „równych szans” wśród
społeczności lokalnej Gminy Czerwieńsk.
Kryteria uczestnictwa w projekcie:
1. Projekt skierowany jest do gospodarstw domowych
z terenu Gminy Czerwieńsk, zgodnie z warunkami Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
Beneﬁcjentami projektu mogą być jedynie osoby zamieszkałe
na terenie Gminy Czerwieńsk.
2. Wsparciem objęte zostaną następujące grupy docelowe:
- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe

upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu
pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych,
- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji
materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów
socjalnych,
- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie pt.: „Internet
dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” powinny zgłosić się do Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku - pokój 106 lub do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czerwieńsku lub do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Czerwieńsku w celu zapoznania się
z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, pobrania
wniosków i ich złożenia. Dokumenty rekrutacyjne pobrać można
również ze strony internetowej: www.czerwieńsk.pl.
Wnioski dostępne będą od dnia 17 września 2012 r. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do
dnia 31 października 2012 r.
Do wniosku należy dołączyć:
a) kserokopię dowodu osobistego,
b) kserokopię aktualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu zasiłku rodzinnego-jeśli dotyczy,
c) kserokopię aktualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu stypendium socjalnego-jeśli dotyczy,
d) kserokopię aktualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej-jeśli dotyczy,
e) kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
w przypadku osób niepełnosprawnych lub orzeczenia równoważnego - jeśli dotyczy.
Dodatkowych informacji udziela p. Wilhelm Korotczuk - kierownik projektu oraz p. Katarzyna Wadiak-Kurowska - pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku-tel.: 68 321 90 52.
Burmistrz Czerwieńska
/-/ Piotr Iwanus
Projekt nr POIG.08.03.00-08-097/10 „Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu” jest współﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Oś priorytetowa 8.”Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

INFORMACJA
Burmistrz Czerwieńska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze w dniu 03.07.2012
roku pobrał próbki wody z wodociągu publicznego w miejscowości Płoty.
31 lipca 2012 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze pismem znak: NS-HKAII.530.7.4.2012.8 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 przydatna jest do spożycia
przez ludzi.
Analiza próbek wody o kodach OL-1008 i OL-1010 pobranych dnia 03.07.2012 r zgodnie z protokołem pobrania
próbek wody nr NS-HK-170/12 wykazała, że woda w zakresie
parametrów objętych monitoringiem kontrolnym odpowiada
wymaganiom § 2 ust. 1 pkt 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.).
MPS
nr 242 • 09.2012
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UCHWAŁA NR XIII/133-145/12
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa (Będów, Bródki, Dobrzęcin,
Laski, Leśniów Mały, Leśniów Wielki, Nietkowice, Nietków, Płoty,
Sudoł, Sycowice, Wysokie, Zagórze)
Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1) po przeprowadzeniu konsultacji - uchwala się STATUT SOŁECTWA (wszystkie).
Rozdział 1.
Nazwa, obszar Sołectwa i podstawy działania
§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi (w/w) stanowi samorząd mieszkańców
o nazwie Sołectwo..., zwany dalej Sołectwem.
2. Obszar działania Sołectwa obejmuje obręb miejscowości (w/w).
§ 2. 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Czerwieńsk, która uczestniczy w realizacji jej zadań na warunkach określonych w niniejszym statucie.
2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą,
2) uchwały nr 33/V/03 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 kwietnia
2003 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 32, poz. 666) w sprawie Statutu
Gminy Czerwieńsk,
3) niniejszego statutu.
Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania Sołectwa, jego organów i Rady Sołeckiej
§ 3. 1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na
rzecz zaspokajania potrzeb wspólnoty mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują w szczególności:
1) organizację życia społeczno - gospodarczego oraz podejmowanie
inicjatyw we wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb
mieszkańców Sołectwa;
2) wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym, a zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców Sołectwa;
3) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności
kulturalnej, oświatowej i sportowej na swoim terenie;
4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy
społecznej mieszkańcom oczekującym tej pomocy;
5) współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecznymi w sprawach
kształtowania właściwych postaw mieszkańców, a w szczególności: gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców,
wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarności, dyscypliny społecznej i poszanowania mienia;
6) dbałość o ochronę środowiska i utrzymanie czystości;
7) działania oświatowo - wychowawcze na rzecz umacniania rodziny,
kultury życia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie;
8) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa
i porządku publicznego;
9) wspódziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej;
10) reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej wobec organów
Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;
11) podtrzymywanie tradycji kulturalnych na swoim terenie.
3. Zadania określone w ust. 2 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1) podejmowanie uchwał;
2) wydawanie opinii;
3) przedstawianie organom Gminy inicjatyw społecznych i gospodarczych;
4) uczestniczenie w konsultacjach społecznych;
5) współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Miejskiej i Burmistrza
z mieszkańcami Sołectwa;
6) zgłaszanie wniosków do organów Gminy;
7) współpracę z organizacjami pozarządowymi i miejscowościami
partnerskimi;
8) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa;
9) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz
różnych form współzawodnictwa mieszkańców.
§ 4. 1. Organami Sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym, zwane dalej
Zebraniem;
2) Sołtys, który jest organem wykonawczym.
2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka składająca się z 3 do 5
osób - o liczbie jej członków decyduje Zebranie.
3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. Wybory zarządza się nie
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później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Miejskiej.
4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu
objęcia funkcji przez nowo wybranego Sołtysa i Radę Sołecką.
§ 5. Sołectwo, jego organy i Rada Sołecka dbają o zbiorowe potrzeby
mieszkańców Sołectwa.
§ 6. Do kompetencji Zebrania należy:
1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa;
2) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w tym uchwalanie rocznego
planu ﬁnansowo - rzeczowego lub zadań w ramach funduszu sołeckiego;
3) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania rocznego planu ﬁnansowo - rzeczowego lub zadań z funduszu sołeckiego;
4) opiniowanie spraw socjalno - bytowych, opieki zdrowotnej, sportu,
wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania;
5) wybieranie i odwoływanie Sołtysa, Rady Sołeckiej;
6) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,
których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§ 7. Do obowiązków Sołtysa należy:
1) realizowanie zadań wytyczonych przez zebranie;
2) reprezentowanie Sołectwa wobec organów Gminy;
3) składanie na zebraniu wiejskim rocznego sprawozdania ze swej działalności, w tym z wykonania planu ﬁnansowo - rzeczowego Sołectwa lub
zadań z funduszu sołeckiego oraz działalności Rady Sołeckiej;
4) inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
a w szczególności:
a) gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej,
b) kultury współżycia społecznego mieszkańców,
c) wzajemnego szacunku,
d) kultywowania gospodarności, dyscypliny społecznej, poszanowania mienia,
e) umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie,
5) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej, w tym kierowanie akcją
pomocy w Sołectwie w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych,
w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń Burmistrza;
6) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w przedsięwzięciach mających na celu organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży;
7) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa
i porządku publicznego;
8) wspieranie wszelkiej działalności na rzecz poprawy warunków bytowych,
stanu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, w tym uczestniczenie w odbiorach robót i potwierdzanie wykonania
prac porządkowych w Sołectwie;
9) zwoływanie zebrań wiejskich i przygotowywanie projektu porządku obrad;
10) przygotowywanie projektów uchwał zebrania;
11) wspomaganie Rady Miejskiej i Burmistrza w realizacji podjętych zadań;
12) wpływanie na wzrost aktywności mieszkańców służący poprawie
gospodarki i warunków życia w Sołectwie;
13) uczestnictwo w naradach Sołtysów, zwoływanych przez Burmistrza;
14) zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa, zgodnie z jego przeznaczeniem;
15) opracowywanie i przedkładanie zebraniu projektu planu ﬁnansowo rzeczowego, propozycji zadań w ramach funduszu sołeckiego i programu
swojej pracy;
16) współpraca z radnymi Sołectwa w zakresie organizacji spotkań
z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących
Sołectwa;
17) prowadzenie dokumentacji Sołectwa, w tym księgi inwentarzowej,
gromadzenie i udostępnianie otrzymanych
dokumentów.
§ 8. 1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności
Sołtysa i przyjmowanie wniosków
mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego funkcjonowania.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na
kwartał. Posiedzeniu przewodniczy
Sołtys.
5. Uchwały Rady Sołeckiej, wnioski i opinie zapadają zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej
połowy jej składu.
6. Radni Sołectwa winni być informowani o terminach posiedzeń Rady
Sołeckiej.
7. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 9. Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.
Ciąg dalszy uchwały opublikujemy w kolejnym wydaniu „U Nas”

Wilcza MTB
Hala Sportowa „Lubuszanka” była (wraz z zielonogórskim LTKKF-em) już po raz
drugi organizatorem zawodów rowerowych „Wilcza MTB”. Cross rowerowy odbył
się w ramach VI Zielonogórskiego Grand Prix MTB Amatorów.
12 sierpnia, na dużo trudniejszej, niż
w zeszłym roku leśnej trasie – 4 x 8 km,
dużo zakrętów, zjazdów i podjazdów
– stanęło 56 zawodników, miłośników
rowerowej rywalizacji.
Zwyciężył Andrzej Jagiełowicz
z Drzonkowa z czasem 1 godz 17 min
i 52 sek. Natomiast w grupie ścigającej
się na dystansie 16 km były też panie
– tu najlepsza była Joanna Nadborska

z Zielonej Góry z czasem 52 min i 11
sek. Wśród rywalizujących zawodników
byli też „nasi” – czerwieńskiego „Ronina” reprezentował Marcin Wojtaszek
(9 w kategorii M 40 z czasem 1 godz 56
min 56 sek).
Warto byłoby pomyśleć nad zwiększeniem dramaturgii tej rywalizacji – mówi
sędzia główny cyklu Lubomir Rotko
– zwiększenie ilości zawodników i ob-

Bieg Bachusa
Nasi miłośnicy biegania nie zasypują gruszek w popiele i biorą czynny udział
w amatorskich biegach, na które nastała teraz wielka moda. Ale są w tym gronie
liczne imprezy mające wieloletnią tradycję i gromadzące jak zawsze duże grono
uczestników.
Tak było i z tegorocznym zielonogórskim XXVII Ogólnopolskim Nocnym Biegiem Bachusa. 8 września na

10 km trasie rywalizowało 390 zawodników (48 K i 342 M). Wywodząca
się z Czerwieńska Sylwia Gołkowska
była 10. w kategorii K 40 z czasem
1 godz, 7 min i 22
sek. Natomiast wśród
mężczyzn Grzegorz
Pukacki (Ronin
Czerwieńsk) był 14.
w kategorii M 40
z czasem 42 min i 32
sek), Grzegorz Fabisiak (Ronin) 34.
w M 30 (44,17), Bolesław Brzeziński
(Bractwo Biegaczy
Zielona Góra) 5 w M
60 (46,36), Marcin
Wojtaszek (Ronin)
42. w M 40 (49,45).
Z kolei Paweł Forgel

serwujących ich kibiców to propagowanie
sportu na większą skalę. I przy okazji
naszej gminy.
W hali sportowej ruszył już nowy
sezon. PKO zorganizowało tu (7 IX)
swój Turniej Piłki Siatkowej, w którym
uczestniczyło 6 zespołów. Próbujemy
poprawić funkcjonalność hali, stwierdza jej kierownik L. Rotko, w czasie
wakacji udało się nam sposobem
gospodarczym zamontować płyty
z wełny mineralnej na części dachu.
„Podrasowanie” akustyki i oświetlenia
poprawi warunki, w jakich odbywają
się organizowane tu imprezy, nie tylko
sportowe.
D. Grześkowiak

zajął 65 miejsce w kategorii M 30
(49,15).
To nie jedyna trasa, na której nożna
było spotkać naszych biegaczy.
W I Międzynarodowym Półmaratonie
Henrykowskim (11 VIII w Henrykowie)
Michał Kowalski (MichNET Czerwieńsk) zajął 112 miejsce w kategorii M
30 (1;55,04). Z kolei w III Mistrzostwach
Polski Policjantów w Biegu Ulicznym
na 10 km, w Górze, 25 sierpnia był 6.
w M 30 (51,51). Startował też (26 VIII
w Szczecinie)w XXXIII Półmaratonie
Gryfa – był 214. (2;05,56). (Ponadto
w XXII Międzynarodowym Półmaratonie
PHILIPS`a w Pile (9 IX) zajął 505 miejsce w M 30 (1;57,05 - sklasyﬁkowano
w tym biegu imponującą liczbę 1931
zawodników).
W XVIII Międzynarodowym Maratonie Solidarności w Gdańsku (15
VIII) Szymon Pyrka (PKP Cargo Czerwieńsk) zajął 29 miejsce w kategorii M
30 (3;30,09).
W II Nowotomyskim Biegu Ulicznym
„Chyża dziesiątka” (25 VIII, 10 km)
Krzysztof Rutkowski (Ronin) był 12.
w kategorii M 16 (51,06).
D. Grześkowiak
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Tenisowy Puchar Prezesa CPN Ekoserwis
Jacek Wyrwa po raz trzeci z rzędu został triumfatorem dorocznego turnieju tenisa
ziemnego o Puchar Prezesa CPN Ekoserwis. W finale turnieju po wyrównanym
i bardzo emocjonującym pojedynku wygrał z Bogdanem Matysikiem. Tydzień później
na kortach spotkały się panie, a zawody wygrała Dorota Rudzińska, pokonując
w finale Emilię Gniadzik.
W pierwszy i drugi weekend września
odbył się tradycyjny turniej tenisa ziemnego
o puchar prezesa Spółki CPN EKOSERWIS
w Czerwieńsku. Ze względu na dużą liczbę
uczestników po raz pierwszy w historii
turnieju rozdzielono rozgrywki mężczyzn
i kobiet. Panowie grali 1 i 2 września, natomiast Panie w sobotę tydzień później.
Mimo ogromnej ulewy w przeddzień
turnieju panów i zalania kortów udało mi
się wespół z Waldkiem Naporą odpro-

Dorota Rudzińska

wadzić wodę z kortów. Po ponad 2 godzinach udrażniania odpływów i wykonaniu
w nawierzchni kilkudziesięciu wąskich
otworów za pomocą zaostrzonego pręta
zbrojeniowego i sporego młota (pomysł
Waldka!) woda wsiąkła w ziemię, a na to
miejsce nawieźliśmy nową mączkę i po
zatarciu korty rano wyglądały jakby deszczu
w ogóle nie było. Od rana wyjrzało słonko
i na idealnie zroszonych kortach rozpoczęły

się gry w grupach eliminacyjnych. W sumie
przez całą sobotę 16 zawodników toczyło
gry eliminacyjne, w wyniku których do
ćwierćﬁnału przeszło ośmiu zawodników:
Bogdan Matysik, Tomek Pietryka, Jacek Wyrwa, Jarek Dydak, Krzysztof
Tołoczko, Waldek Napora, Heniu Obst
i Andrzej Sibilski Niedzielne mecze obﬁtowały w nieoczekiwane zmiany wyniku,
ogromne emocje i żywe spory o każdy
błąd prawdziwy, czy tylko domniemany.
Towarzyszący rozgrywkom grill pomagał
nieco rozładować to napięcie, a zmęczonym zawodnikom dostarczyć nieco nowej
energii. Po kilku godzinach turnieju doszło
w końcu do ﬁnałowego pojedynku, w którym po raz trzeci lepszy okazał się Jacek
Wyrwa. Zwycięstwo jednak nie przyszło
mu łatwo. Bogdan Matysik jak zwykle
okazał się bardzo trudnym przeciwnikiem.
Tym razem jednak doświadczenie i technika
Bogdana, nie wystarczyły by dać radę maksymalnie zmotywowanemu, młodszemu
i niezwykle skutecznemu Jackowi. W pojedynku o trzecie miejsce Waldek Napora
pokonał Tomka Pietrykę. Prezes CPN
EKOSERWIS i pracodawca Tomka nie
krył żalu, że reprezentant ﬁrmy tym razem
jedynie otarł się o podium. Na zakończenie
zawodów prezes Zbigniew Wasylkowski
pogratulował zwycięzcom i wręczył im puchary, do których dodał tradycyjne nagrody
rzeczowe, za co oczywiście składamy mu
wielkie podziękowania.

Waldemar Napora, Zbigniew Wasylkowski, Jacek Wyrwa, Bogdan Matysik i Tomasz Pietryka
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Emilia Gniadzik

Sobota – 8 września należała do Pań,
grających w naszym stowarzyszeniu. Do
turnieju zgłosiło akces osiem zawodniczek. Od samego rana deszcz próbował
pokrzyżować rozgrywki. Już po pierwszej
turze meczów kort zrobił się mokry, więc
zawodniczki postanowiły przenieść turniej
na niedzielę. Zanim jednak opuściły obiekt
zza chmur wyszło słoneczko i po pół godzinie udało się kort przywrócić do użytku.
W porannej sesji eliminacyjnej wyłonione
zostały półﬁnalistki turnieju. Do półﬁnału
weszły: Sylwia Rogowicz, Martyna
Rogowicz, Dorota Rudzińska i Emilia
Gniadzik. W wyniku meczów półﬁnałowych o pierwsze miejsce zagrały Dorota
z Emilką, natomiast mecz o trzecie miejsce
stał się rodzinną rozgrywką pań Rogowicz.
W ten sposób stowarzyszenie przeszło
do historii tenisa, ponieważ wielokrotnie
przeciwko sobie grały siostry (np. Wiliams,
czy Radwańskie), nigdy jednak na jednym
turnieju nie zagrały przeciwko sobie matka
i córka. Tak to tworzymy historię, tym
milszą, że właśnie o taki rodzinny tenis
wszystkim nam tu chodzi.
Do ﬁnałowego pojedynku zakwaliﬁkowały się: Dorota Rudzińska i Emilia
Gniadzik. Mecz ﬁnałowy znów został
storpedowany przez deszcz i przy stanie
6:4 w pierwszym secie i 4:3 w drugim,
zawodniczki zeszły z kortu, który już nie
nadawał się do gry.
Mecz finałowy dokończony został
w niedzielę rano i zakończył się ostatecznie zwycięstwem Doroty Rudzińskiej
2:0 (w setach 6:4, 6:3).
Gratulujemy zwycięzcom pucharów
i nagród, a pozostałym uczestnikom ambicji i pięknej gry.
Andrzej Sibilski

Flaga Czerwieńska
Coraz więcej samorządów w Polsce posługuje się herbem i flagą, które zdobią ich
siedziby oraz używane są podczas ważnych uroczystości lokalnych i państwowych.
Skłoniło mnie to do opracowania projektu flagi dla miasta i gminy Czerwieńsk,
która byłaby nowym symbolem naszej wspólnoty samorządowej.
Flaga jest znakiem rozpoznawczym,
jej wywieszanie (używanie) przez mieszkańców stanowić będzie ważny element
identyﬁkacji środowiska ze wspólnotą
samorządową oraz prezentować dumę
lokalną. Powinna powiewać na stałe na
budynku ratusza, który jest siedzibą Rady
Miejskiej i Burmistrza oraz innych budynkach gminnych jednostek organizacyjnych. Powinno się ją wywieszać w okresie
ważnych świąt państwowych i lokalnych
(np. Dni Czerwieńska, dożynki gminne, nadawanie honorowych tytułów,
przyjmowania delegacji z innych miast
i gmin), powinna być obecna podczas
obrad Rady Miejskiej, podczas lokalnych
imprez sportowych, kulturalnych, środowiskowych. Flaga Czerwieńska mogłaby
również towarzyszyć żołnierzom z 4 Pułku Przeciwlotniczego podczas ich misji
stabilizacyjnych w Iraku, Afganistanie
czy Kosowie.
W źródłach historycznych nie zachowały się informacje jakoby Czerwieńsk
w przeszłości posiadał własna flagę.
Przyjmując, zatem reguły obowiązujące
w heraldyce i weksylologii, założyłem,
że o kolorystyce flagi Czerwieńska
powinna decydować barwa jego herbu.
Stąd w projekcie dwa kolory: czerwony
i biały.

Zgodnie z wielowiekową tradycją
barwy symbolizują miedzy innymi
przymioty, metale i żywioły. Użyte na
ﬂadze:
Czerwony – to odwaga, poświęcenie,
żelazo, ogień.
Biały – to czystość, uczciwość, szczerość, srebro, woda, czyste środowisko.
Symbolika użytych barw w pełni
oddaje cechy charakteryzujące mieszkańców Gminy Czerwieńsk, którzy z wielkim
oddaniem pracują dla dobra naszej wspólnoty na obu brzegach przepływającej
przez gminę rzeki Odry oraz ich zabiegi
o zachowanie czystego środowiska przyrodniczego.
Układ flagi nawiązuje do herbu
rodowego rodziny von Rothenburg
– dawnych założycieli i właścicieli
Czerwieńska. Ich tarcza herbowa jest
umieszczona na oﬁcjalnym herbie Czerwieńska, pomiędzy wieżami murów
obronnych. 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.
To właśnie lewe pole tarczy herbowej
rodziny von Rothenburg posłużyło mi za
wzór do opracowania projektu ﬂagi Czerwieńska. Kolor srebrny został zastąpiony
kolorem białym – zgodnie z zasadami
weksylologii.
Flagę jednostki samorządowej podnosi się często razem z ﬂagą państwową,
tak, więc dobrze jest przyjąć dla ﬂagi
proporcje ﬂagi państwowej, czyli 5:8. Tak
zresztą uczyniła olbrzymia większość powiatów oraz gmin miejskich i wiejskich,
które zdecydowały się już na przyjęcie
swojej ﬂagi.
Proponowana przeze mnie flaga
Czerwieńska to prostokątny płat tkaniny
o stosunku wysokości do długości jak 5:8,
złożony z pięciu pól barwnych, ułożonych
ukośnie (w lewy skos). Pola zewnętrzne
(1 i 5) maja kształt trójkątów prostokątnych i są w barwie czerwonej. Pola (2
i 4) są w barwie białej, pole (3) w barwie
czerwonej.
W załączeniu przedstawiam projekt
ﬂagi.
Jacek Gębicki

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury zaprasza

Zajęcia z aerobiku:
• grupa początkująca: wtorek i czwartek,
godz. 19.00 – 20.00,
• grupa zaawansowana: poniedziałek
i czwartek, godz. 18.00 – 19.00.
Ogłaszamy zapisy do sekcji:
plastycznej i kabaretowej oraz sekcji
tanecznych:
• hip - hop dla młodzieży
• taniec nowoczesny dla dzieci
i młodzieży,
• belly dance dla młodzieży i dorosłych.
Zapisy trwają do końca września.
Informacje na temat sekcji pod
numerem telefonu 068 321 90 93.
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