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w kwietniu
03.04. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Dyrektorem MiejskoGminnej Biblioteki Publicznej w Czerwieńsku Bożeną Tietz. Tematem
spotkania były możliwości uzyskania dofinansowania na rozbudowę biblioteki oraz złożenie wniosku na projekt IKONKA, który jest realizowany
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ramach tego
programu w bibliotekach publicznych w gminach uruchamiane są tzw.
czytelnie internetowe, z których mieszkańcy mogą korzystać bezpłatnie.
Podczas spotkania omówiono również możliwości zagospodarowania
pomieszczeń po ośrodku rehabilitacji, który już niedługo ma się przenieść
do nowej siedziby przy ul. Zielonogórskiej.
05.04. – zastępca dowódcy pułku ppłk. Dariusz Gajek zakończył swoją
służbę w 4. Zielonogórskim Pułku Przeciwlotniczym w Czerwieńsku.
05-06.04. – na kanale Zimny Potok (na długości 9 km w obrębie
miejscowości Czerwieńsk, Nietków i Laski) wykonano opryski do wody
na larwalna postać meszki. Zabieg ma na celu ograniczenie populacji
tych uciążliwych dla człowieka owadów.
10.04. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było min.: analiza sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2017; analiza informacji
o stanie mienia gminy; sprawy bieżące.
11.04. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku
Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.: wypracowanie opinii
do następujących sprawozdań: „Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Czerwieńsk w 2017 r.”, „Gminny Program Przemocy w Rodzinie oraz
Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2017 r.”, „Program Współpracy Gminy
Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi za 2017 r.”; wypracowanie
opinii do projektów uchwał; sprawy bieżące.
11.04. – żołnierze z 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego
w Czerwieńsku prowadzili trening dowodzenia, rozpoznania przestrzeni
powietrznej i kierowania ogniem we współdziałaniu z siłami powietrznymi
pod kryptonimem „GAMBIT-18”. Trening odbył się na przykoszarowym
placu ćwiczeń w Czerwieńsku, a sytuację powietrzną odgrywała para samolotów F-16 z 31. bazy Lotnictwa Taktycznego z Krzesin k. Poznania.
12.04. – w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego. W posiedzeniu uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
13.04. – w Laskach odbyło się zebranie wiejskie.
14.04. – w Czerwieńsku odbyła się 7 edycja biegów przełajowych
Jorge Cross. Organizatorami biegu byli: Hala sportowa „Lubuszanka”,
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku, Klub Zdecydowanych Optymistów, Ronin Team Czerwieńsk. Partnerzy biegu: Jorge
Sp. z o.o., Nadleśnictwo Zielona Góra.
15.04. – do Czerwieńska przyleciał pierwszy tej wiosny bocian. Przed
rokiem bociany zasiedlały gniazdo przy ul. Zachodniej dwukrotnie. Po
raz pierwszy 12 kwietnia - jednak po kilku godzinach samotny bocian
opuścił gniazdo i po raz drugi 10 maja, kiedy to w gnieździe pojawiła się
już para, która przebywała w nim aż do końca sierpnia.
16.04. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze Burmistrz Piotr
Iwanus i Wicemarszałek Województwa Stanisław Tomczyszyn podpisali umowę pn. „Budowa ścieżki rowerowej w Leśniowie Wielkim”.
17.04. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem
obrad komisji było min.: analiza kosztów zimowego utrzymania dróg
i chodników w Gminie Czerwieńsk 2017/2018 r.; analiza sprawozdania
z realizacji GPPA i RPA oraz PPN w Gminie Czerwieńsk; wypracowanie
opinii do projektów uchwał; sprawy bieżące.
19.04. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji było min.: analiza
skuteczności i kosztów zimowego utrzymania dróg w sezonie 2017/2018
– drogi powiatowe i gminne (w tym chodniki wzdłuż nieruchomości
gminnych); informacja Straży Miejskiej nt. zimowego utrzymania chodników w Czerwieńsku i w sołectwach; wypracowanie opinii do projektów
uchwał; sprawy bieżące.
19.04. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu Województwa Lubuskiego dotyczące
certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, pro-
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jektów dedykowanych dla ZIT Zielona Góra (Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych). W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
20.04. – w czerwieńskim ratuszu odbyła się rada budowy poświęcona,
prowadzonej w Gminie Czerwieńsk, termomodernizacji obiektów
użyteczności publicznej. Posiedzeniu przewodniczył Burmistrz Piotr
Iwanus.
21-23.04. – ks. Bp Paweł Socha przeprowadził wizytację kanoniczną
w Parafii pw. Św. Wojciecha w Czerwieńsku. Podczas wizytacji udzielił
bierzmowania, spotkał się z kapłanami dekanatu i przedstawicielami grup
parafialnych oraz odwiedził szkoły i przedszkole.
22.04. – w Czerwieńsku odbył się Rodzinny Festyn Parafialny z okazji
odpustu św. Wojciecha. Fundusze zebrane podczas festynu zostaną przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzebujących parafian.
23.04. – w sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze
odbyła się sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Wśród głównych
tematów, którymi zajmowali się radni, były min.: uchwalenie Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego, stypendia dla studentów oraz kierunki współpracy zagranicznej. W obradach
uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
24.04. – w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku odbyło się walne
zgromadzenie Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego. Podczas
posiedzenia przyjęto plan transportowy, który będzie obowiązywał na
terenie gmin wchodzących w skład Związku.
25.04. – odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Podczas sesji radni wysłuchali min. informacji Burmistrza Czerwieńska
z jego działalności w okresie międzysesyjnym, oceny zasobów pomocy
społecznej Gminy Czerwieńsk w 2017 r., sprawozdania z realizacji
Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czerwieńsk za 2017 rok. Radni podjęli też następujące uchwały: w sprawie
zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2018; uchwałę
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku
od nieruchomości i opłaty targowej; w sprawie zasad udzielania spółkom
wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Czerwieńsk, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania; w sprawie
stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w obrębie wsi Zagórze nie narusza ustaleń studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Czerwieńsk; w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Zagórze, Gmina
Czerwieńsk; w sprawie zaliczenia dróg, stanowiących własność Gminy
Czerwieńsk, do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu;
w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie
z użytkowania, jako drogi publicznej i wyłączenia z użytkowania; w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Leśniów Mały w Gminie
Czerwieńsk na lata 2018 – 2024; uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą
kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2018-2023.
25.04. – w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz
Piotr Iwanus.
26.04. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się posiedzenie Zarządu
Gminnej Spółki Wodnej.
26.04. – w Zaborze obradowało Walne Zebranie Członków „Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem”. W posiedzeniu
uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
27.04. – w Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stefana Roweckiego
„Grota” w Czerwieńsku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego
dla uczniów klas trzecich. Tegoroczni absolwenci liceum, już 4 maja br.,
przystąpią do egzaminu maturalnego.
30.04. – w Nietkowicach odbyło się zebranie wiejskie.
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Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Dzień dobry Panie
burmistrzu, w tym roku kalendarz zafundował nam wiosną prawdziwe pasmo
długich weekendów – dopiero skończyły
się święta wielkanocne, a tu już czyhał
na nas długi majowy weekend. W tym
tygodniu czekają nas Dni Czerwieńska,
a już na koniec maja mamy Boże Ciało
i kolejny długi weekend. Wydawać by
się mogło, że w tym czasie także gminne
inwestycje przeczekają do czerwca i dopiero coś się ruszy…
Piotr Iwanus: To oczywiście taka
trochę prowokacyjna sugestia, bo przecież
gołym okiem widać, że te trzy obecnie
realizowane duże przedsięwzięcia (myślę
tu o termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, budowie ścieżki rowerowej, czy rewitalizacji parku w Laskach)
przebiegają zgodnie z planem i obiecane
terminy zakończenia prac raczej nie są
zagrożone. Jadąc na rozmowę na pewno
widział Pan np. jakiego przyspieszenia
nabrały prace przy budowie ścieżki rowerowej. Myślę, że w lipcowym numerze
„U nas” będziemy mogli pooglądać fotki
przedstawiające już rowerzystów na tej
trasie. Bardzo liczę, że ta inwestycja
spodoba się nie tylko mieszkańcom, ale
i turystom, którzy będą przemierzać nią
naszą gminę.
A.S.: Panie burmistrzu mówił pan
ostatnio o planach uruchomienia w Czerwieńsku w oparciu o pomieszczenia po
dawnej bibliotece liceum pierwszego
w historii naszej gminy żłobka. Na jakim
etapie są te prace?
P.I.: W tej chwili mamy już przygotowaną pełną dokumentację konieczną do
uruchomienia procedury przetargowej na
wykonanie adaptacji tych pomieszczeń.
Niebawem ruszy procedura. Dzisiaj nie
mogę jednak obiecać, że nowa placówka ruszy od 1 września, czy może od 1
października, ale na pewno stanie się to
tej jesieni. Aby tak było, to w czerwcu
Rada Miejska powinna na sesji podjąć
uchwałę o powołaniu bądź co bądź
nowej placówki w gminnym systemie
edukacji. Do tego czasu na komisjach
problemowych rady musimy w gronie
radnych odpowiedzieć sobie na wiele py-

tań dotyczących funkcjonowania takiej
placówki. Trzeba przygotować jej regulamin, opracować zasady naboru, stawki
itp. itd. Rozpiszemy również konkurs
ofert dla podmiotów gospodarczych,
które będą chętne podjęcia się tego zadania. Jestem dobrej myśli, że wszystko
przebiegnie zgodnie z naszymi planami
i od jesieni będziemy mogli uruchomić
ten tak potrzebny obiekt.
A.S.: Panie burmistrzu skoro już
jesteśmy przy oświacie, to proszę powiedzieć czy od 1 września nasze czerwieńskie liceum przeniesie się definitywnie
do obiektów wygaszanego gimnazjum
przy Zielonogórskiej i czy pracujecie
już nad nowym projektem organizacyjnym oświaty na nowy rok szkolny?
Wprawdzie to dopiero maj i jeszcze nie
skończył się obecny rok szkolny, ale czas
galopuje i ani się obejrzymy, jak będzie
po wakacjach.
P. I.: Przede wszystkim chciałbym
raz jeszcze powtórzyć, bo już taką
deklarację w naszych rozmowach składałem, że w związku z reorganizacją
systemu oświaty wszyscy nauczyciele
zarówno szkół podstawowych, jak
i wygaszanego gimnazjum czy liceum
mają zapewnione pensum godzin i nikt
z tego powodu zatrudnienia nie straci.
Teraz właśnie, bo 15 maja mija termin
przygotowania projektów organizacyjnych szkół na przyszły rok szkolny.
Nauczyciele, którzy nie mogli całego
etatu wypracować w jednej placówce
otrzymali propozycje uzupełnienia pensum w innych placówkach. To oczywiście jest propozycja i nauczyciele do 15
maja powinni złożyć oświadczenia, czy
na takie nowe warunki pracy wyrażają
zgodę. Oczywiście, jeśli nie zaakceptują
tych propozycji to mogą dalej pracować
tylko w jednej placówce na etatach częściowych, proporcjonalnych do ilości
przydzielonych tam godzin.
Liceum, tak jak obiecywaliśmy, oczywiście przeniesie się na Zielonogórską,
a na wykorzystanie pozostawionych
obiektów przy Małoszkolnej mamy już
myślę, że ciekawy z punktu widzenia
potrzeb mieszkańców, pomysł.

A.S.: Panie burmistrzu czy prawdą
jest, że gmina zgłosiła akces do programu Senior+ i czy to jest właśnie ten
pomysł?
P.I.: Tak, to prawda. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej ogłosił
ofert w ramach Programu Wieloletniego
„Senior+” na lata 2015-2020, edycja
2018 r. na najlepsze projekty polegające
na wsparciu tworzenia placówek typu
„Senior +”, w tym Dziennych Domów
„Senior+” i Klubów „Senior+”. Właśnie
z tego programu zamierzamy skorzystać.
Zgodnie z regulaminem programu jednostki samorządu terytorialnego, mogą
ubiegać się o uzyskanie dotacji na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie
(przebudowę lub remont) i wyposażenie
placówki.
Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80% całkowitego kosztu
realizacji zadania, który nie może być
wyższy niż 300 tys. zł – w przypadku
Dziennego Domu „Senior+” oraz 150
tys. zł - w przypadku Klubu „Senior+”.
Wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych w ramach
wyżej wskazanych kwot na przebudowę
lub remont pomieszczeń lub budynku nie
może być wyższa niż 250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz
125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”.
Natomiast jednorazowa kwota dotacji
przeznaczona na wyposażenie Dziennego
Domu „Senior+” nie może być wyższa niż
80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +”
wyższa niż 25 tys. zł. Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach tego modułu mogą dotyczyć tylko przebudowy
pomieszczeń lub budynku. Przygotowujemy niezbędną dokumentację, by
właściwie przygotować wniosek. Jeśli
wszystko się uda, to Czerwieńsk wzbogaci się o kolejną niezwykle potrzebną
placówkę – tym razem dla najstarszej
grupy naszych mieszkańców. Będzie
to taka symboliczna klamra zadań społecznych realizowanych przez gminę,
od żłobka dla najmłodszych obywateli
naszej gminy, przez przedszkola, szkoły
po klub dla seniorów.
A.S.: Dziękuję za rozmowę.
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Strategia rozwoju gminy na Zaodrzu
w latach 2019-2023
Strategia rozwoju gminy jest swoistą konstytucją, która powinna być przestrzegana
z żelazną konsekwencją. Jest dokumentem, dzięki któremu gmina może w sposób
racjonalny organizować swoje przyszłe działanie.
Bardzo istotnym jest, aby w miarę możliwości dominowały w niej te przedsięwzięcia które możliwe są do wykonania samodzielnie w ustalonej wcześniej kolejności.
Codzienna praktyka pokazuje jednak, że
najpierw realizowane są te zadania na które
starcza środków finansowych, a również te,
na które udaje się pozyskanie funduszy pomocowych. Strategię na ogół przygotowują
wyspecjalizowane tzw. podmioty zewnętrzne, jednak nie jest możliwe jej sensowne
opracowanie bez udziału przedstawicieli
mieszkańców, władz i lokalnych elit które
najlepiej znają miejscowe uwarunkowania.
To właśnie te gremia powinny wskazać
sposoby maksymalnego wykorzystania
miejscowego potencjału związanego z walorami lokalizacji gminy i korzyściami
z jej położenia. Podstawowym problemem
w projektowaniu strategii rozwoju jest
znalezienie sposobu, aby przerwać zespół
współzależności tworzących błędne koło
niedorozwoju, ubóstwa i ogólnej niemożności. Ograniczając się do strategii rozwoju
gminy na Zaodrzu należy mieć na uwadze,
aby lokalne propozycje nie przerodziły się
w infantylny i nierealny „koncert życzeń”
odbiegający od standardu, który wcześniej
osiągnęła pozostała część gminy. Lata
2019-2023 to stosunkowo krótki okres
czasu, niemniej jednak warto pokusić się
nawet nieco na wyrost o własną wizję rozwoju tego zaniedbanego fragmentu gminy,
widzianą w nieco dłuższym przedziale
czasowym. Nie uchybi to żadnym procedurom tym bardziej, iż budowa strategii
jest procesem iteracyjnym umożliwiającym
powroty do wcześniej niezrealizowanych
etapów, a również do wprowadzania zmian
po przeprowadzeniu pogłębionych analiz.
Wychodząc z tego założenia spróbujmy
sprecyzować nasze oczekiwania. Po pierwsze musimy kontynuować rozpoczęte już
inwestycje, a do najpoważniejszych z nich
należy zaliczyć kanalizację kolejnych miejscowości to znaczy: dalszej części Nietkowic, Będowa i Sycowic. W grę wchodzi nie
tylko budowa kolektorów grawitacyjnych
i tłocznych, ale wybudowanie oczyszczalni
ścieków w Bródkach dla: Bródek, Nietkowic i Będowa. Ale przecież to jeszcze nie
wszystko, bowiem po zakończeniu tej inwe-
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stycji następnym etapem będzie kanalizacja
Sycowic tworzących oddzielną aglomerację łącznie z samodzielną oczyszczalnią
ścieków. O ile rząd nie stworzy jakichś
dogodniejszych warunków do pozyskiwania na ten cel środków finansowych należy
oczekiwać, że kompleksowe dokończenie
tej inwestycji zamknie się nie w tym, ale
w następnym okresie strategii rozwoju
gminy, albo jeszcze później… Dla Sycowic
opracowano projekt świetlicy wiejskiej
i uzyskano pozwolenie na budowę. Ta długo
oczekiwana inwestycja powinna być kontynuowana z chwilą pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie projektu. Natomiast świetlica wiejska w Będowie oprócz
przeprowadzonej termoizolacji powinna
być poddana dość gruntownemu remontowi
w zakresie naprawienia więźby dachowej
i przełożenia dachówki. Sygnalizowana
przez mieszkańców Będowa konieczność
zakupienia elektrycznego podgrzewacza do
wody w toalecie świetlicy oraz udrożnienie
zamurowanych drzwi do piwnicy nie jest
celem „strategicznym”. Problem powinien
być rozwiązany poprzez stosowne ustalenia
z Urzędem Gminy lub poprzez wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego.
Bolączką wszystkich czterech miejscowości
jest fatalny stan dróg gminnych na terenie
wszystkich wsi. Przy braku chodników
mieszkańcy docierają do własnych domów
błotnistymi uliczkami, a samochody mają
problemy z dotarciem do niektórych posesji.
Mieszkańcy Zaodrza wielokrotnie zgłaszali
ten problem oczekując przynajmniej solidnego utwardzenia dróg. W Sycowicach
planowana jest gruntowna przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 276 obejmująca
„prostowanie” i poszerzenie drogi, wybudowanie kanalizacji deszczowej, chodników, zatoczek autobusowych, wysepek
spowalniających i bezpiecznych przejść dla
pieszych. Bez wątpienia skorzystają ma tym
mieszkańcy i wzrośnie ich bezpieczeństwo,
skorzysta także na tym wizerunek wsi, ale
ta inwestycja nie będzie finansowana ze
środków finansowych gminy. Urząd Gminy
zaplanował natomiast z własnego budżetu
realizację remontu (przebudowy) drogi
gminnej Sycowice-Nietkowice za kwotę
1677061,84 zł i to już w roku 2018, oczy-

wiście w miarę zabezpieczenia środków
finansowych. W sprawie naprawy dróg
gminnych koniecznie potrzebny jest jakiś
rządowy program pomocowy i pierwsze
sygnały co do takiego rozwiązania sprawy
są już nagłaśniane. Należy jednak przyjąć,
że realizacja tego zadania nieco się opóźni
i należy go również umieścić w strategii
rozwoju gminy. Nieśmiałym marzeniem
mieszkańców wszystkich czterech miejscowości jest wybudowanie ścieżki rowerowej
połączonej nie tylko z Zieloną Górą przez
Czerwieńsk, ale z sąsiednimi gminami
takimi jak Krosno Odrzańskie i Skąpe,
a dalej z Sulechowem i Świebodzinem.
W tej sprawie jak dotychczas nie dokonano
żadnych starań i nie nawiązano współpracy
z ościennymi gminami, a szkoda, bo oprócz
dbałości o bezpieczeństwo, kondycję fizyczną i stan zdrowia, mamy swoje turystyczne
„argumenty przetargowe”… Niewątpliwie
zaliczyć do nich należy restytucyjną zagrodę hodowlaną żubrów linii białowieskiej
zlokalizowaną w Sycowicach, która jest
jedyną taką placówką w zachodniej Polsce,
a także niewątpliwą wizytówką i znakiem
rozpoznawczym Sycowic i Gminy. Mamy
również ofertę dla miłośników starych
fortyfikacji, a mianowicie mało znany południowy odcinek Międzyrzeckiego Rejonu
Umocnionego rozciągający się wzdłuż
kanału Ołobok od zabytkowego młyna
w Przetocznicy, poprzez Bródki do rzeki
Odry. W tej sprawie (jako minimum)należałoby nawiązać kontakt z Nadleśnictwem
Sulechów celem czytelnego oznakowania
obiektów i wyznaczenia oraz oznakowania tras turystycznych. W pobliżu kanału
pomiędzy Bródkami, a Nietkowicami leży
niezagospodarowany około 6 ha areał będący własnością Gminy Czerwieńsk. Miejsce
idealnie nadające się na działki rekreacyjne
ze względu na spokój, piękno natury i bezpośrednią bliskość wędkarskiego eldorado.
Temat ten poruszany był wielokrotnie, ale
niestety jak dotąd bezskutecznie. Zupełnie
nie wykorzystana jest południowa część
Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego granicząca z północną częścią sołectwa Sycowice. Urokliwą polodowcową rynnę rzeki
Gryżyny charakteryzuje wielkie bogactwo
i różnorodność polodowcowej rzeźby, niezwykłość krajobrazu oraz bogactwo flory
i fauny co stanowi o jej turystycznej atrakcyjności. To wielka szkoda, że jak dotychczas nikt nie zajął się zagospodarowaniem
tej części Parku. W tej sprawie (jako minimum), należałoby nawiązać kontakt z dyrekcją GPK oraz Nadleśnictwem Bytnica

i Sulechów celem chociażby wyznaczenia
i oznakowania tras turystycznych oraz urządzenia ścieżek edukacyjnych. Przecież to są
takie małe brylanciki wymagające jedynie
oszlifowania przez dobrego szlifierza…
Następną atrakcją turystyczną mogłaby
być przystań wodna w Będowie, który jak
żadna z naszych nadodrzańskich wsi idealnie nadaje się do tego celu. Wieś położona
bezpośrednio przy wałach, z dogodnym

dojazdem drogą wojewódzką, z naturalnie
wyprofilowanym zakolem rzeki wprost
„proszącym się” o jego zagospodarowanie.
W tej chwili koszt inwestycji przekracza
możliwości finansowe gminy, ale tak jak
w przypadku Nietkowa należy pilnie śledzić
programy umożliwiające darmowe jej sfinansowanie. Na zakończenie warto przynajmniej
„dotknąć” jeszcze jednego, bardzo ważnego
nie materialnego obszaru, a mianowicie bu-

dowy społeczeństwa obywatelskiego czyli
wychowywania i kształtowania świadomych
obywateli, którzy powinni być podstawą
społeczeństwa obywatelskiego. W tej materii
jest niezmiernie wiele do zrobienia, ale to
już zupełnie oddzielny temat… To tyle i aż
tyle uwag do strategii rozwoju gminy na
Zaodrzu na najbliższe lata, a reszta w rękach
decydentów…
Cezary Woch

System powiadamiania mieszkańców
Z dzieciństwa pamiętam, a były to czasy kiedy na wsi w pobliżu znanej miejscowości uzdrowiskowej nie było prądu (!), a telefon na korbkę był rzeczą nieznaną,
jak sołtysi radzili sobie z powiadamianiem mieszkańców.
Otóż sołtys chcąc zorganizować zebranie w celu powiadomienia mieszkańców
o istotnych dla nich sprawach, wysyłał tzw.
„kartkę”. Była to zwykła kartka papieru
często wyrwana z 16 kartkowego zeszytu
na której koślawym pismem napisany był
termin i cel zebrania. „Kartka” wędrowała
utartą drogą od sąsiada do sąsiada, który
własnoręcznym podpisem potwierdzał
otrzymanie wiadomości. Po dwóch lub
trzech dniach „kartka” obeszła całą wieś
i wróciła do sołtysa który miał pewność, że
wszyscy zostali powiadomieni. Na zebranie
o ile nie mógł na nie przybyć gospodarz, obowiązkowo delegowany był któryś z członków rodziny, ponieważ mogły być poruszane
newralgiczne sprawy takie chociażby jak
konieczność obowiązkowych dostaw. Kwestia ta ale nie tylko, była szczególnie czułym
punktem komunistycznej władzy, a niewywiązywanie się z tego obowiązku mogło
skutkować niepotrzebnym zainteresowaniem
UB czy nawet zakończyć się odsiadką.
Chociażby z tych powodów obecność na
zebraniu wiejskim była niemal stuprocentowa… Od tego czasu minęło ponad pół
wieku, a wędrujące „kartki” zastąpione zostały papierowymi ogłoszeniami na słupach,
płotach lub drzewach… Jednak z chwilą
wejścia do UE i utworzenia funduszów
sołeckich, nasi sołtysi poprzez ustawienie
na terenach swoich sołectw tablic i słupów
informacyjnych zadbali o to, aby sposób
przekazywania informacji był bardziej
estetyczny i czytelny. Okazało się jednak,
że mało kogo to interesuje, ponieważ po
wywieszeniu takich ogłoszeń, na kilkaset
osób zamieszkujących wieś na zebranie
przychodzi kilku lub kilkunastu mieszkańców… Nie pomógł również zagwarantowany w Statutach Sołectw siedmiodniowy
termin upublicznienia ogłoszenia, bo nagabywani mieszkańcy co do nieobecności na
zebraniu w rozbrajający sposób konstatują,

że ogłoszenia nie widzieli i nie czytali…
W dobie telewizji satelitarnej, telefonów
komórkowych, a także satelitarnych, kiedy
wszelkie informacje rozchodzą się niemal
błyskawicznie, a ludzie przyzwyczajeni są
do podawania informacji „na tacy”, wspomniane wyżej sposoby powiadamiania
rzeczywiście trącą myszką. I nie chodzi
tu tylko o zebrania wiejskie, ale o bardzo
wiele różnych informacji ułatwiających
życie, zwiększających bezpieczeństwo czy
standard życia mieszkańców. Dotyczy to
nie tylko komunikacji w sołectwach, ale co
najważniejsze, niezwykle potrzebnej komunikacji pomiędzy Urzędem Gminy, a mieszkańcami sołectw. Weźmy chociażby pod
uwagę możliwość przekazywania informacji
o: awariach i przerwach w dostawie wody
czy prądu, ograniczeniach w funkcjonowaniu promów, niebezpiecznych zjawiskach
pogody, pożarach lasów, ważnych wydarzeniach kulturalnych i sportowych, bezpłatnych
badaniach lekarskich, kursach, szkoleniach,
przypominanie o terminach opłaty podatku
rolnego, opłatach za wodę, ścieki i śmieci,
sesjach czy posiedzeniach komisji problemowych Rady Miejskiej, dyżurach radnych, szkoleniach sołtysów itp. Pikanterii
sprawie dodaje fakt, iż sołtysi otrzymują
już takie powiadomienia dotyczące jedynie
ostrzeżeń meteorologicznych: najczęściej
o silnych wiatrach, intensywnych opadach
deszczu czy oblodzeniu z zaleceniem, aby
„w sposób zwyczajowo przyjęty”, czyli poprzez wywieszenie papierowych ogłoszeń
powiadomili mieszkańców… Ostrzeżenia
te najczęściej pojawiają się w godzinach
popołudniowych lub wieczornych, to w jaki
sposób dotrzeć z nimi do mieszkańców…?
Czy stworzenie takiego systemu jest możliwe? Oczywiście TAK, a osiągnięcie tego
popularnego już w wielu polskich gminach
i miastach standardu, wymaga zainstalowania odpowiedniego systemu powiadamia-

nia mieszkańców. Ile to kosztuje i jak się
sprawdza? Relatywnie niewiele, wystarczy porozmawiać z gminami w których
systemy te funkcjonują. O ile te systemy
bardzo dobrze sprawdzają się na co dzień
w warunkach pokojowych, to w sytuacjach
kryzysowych nie wykluczając czasu „W”,
wszystko bierze w łeb. Dlaczego? Otóż
dlatego, że sms-owy system łączności przestaje działać. Przykładem tego jest sytuacja,
z którą mieliśmy do czynienia na Zaodrzu
po ataku orkanu „Ksawery”. Zerwane linie
energetyczne w oczywisty sposób spowodowały brak dostawy prądu, a to niosło za
sobą określone konsekwencje. Pomijając
problemy z lodówkami i zamrażarkami
natychmiast „wysiada” Internet, po kilku
godzinach obserwujemy brak łączności za
pomocą telefonów komórkowych, a po dalszych kilkunastu godzinach brak łączności
za pomocą telefonów stacjonarnych. Nie
ma absolutnie żadnej komunikacji „z dołu
do góry”, a również „z góry w dół”. Okazuje się, że wszystkie stacje przekaźnikowe
muszą być zasilane energią elektryczną,
a baterie wystarczają na krótko. Informowanie sztabów kryzysowych, organizowanie,
wzywanie pomocy i powiadamianie o nieszczęśliwych wypadkach jest niemożliwe
lub znacznie utrudnione. I tu kłania się
krótkofalowy system łączności w który
powinni być wyposażeni wszyscy sołtysi.
Nie przyjmuję do wiadomości jakichkolwiek sugestii o problemach z przekazywaniem sygnału. W tym systemie pracuje
Policja, Straż Graniczna, czy Państwowa
Straż Pożarna, które utrzymują kontakt
z dowództwami z każdego miejsca, a skoro
tak, to również w ten sam sposób powinny
porozumiewać się sołectwa ze sztabami
kryzysowymi. Koszt krótkofalówki w wysokości około jednego tysiąca złotych
mógłby być pokryty z funduszu sołeckiego.
Nie jest to potrzebne wtedy kiedy nic się nie
dzieje, jeśli jednak zdarzy się nieszczęście,
„będziemy mądrzy po szkodzie”… Reszta
w rękach decydentów…
Cezary Woch
nr 310 • 05.2018

U NAS

5

Szkolne echo czerwieńskiej podstwwówki

Czas konkursów, wycieczek i obywatelskiej postawy
Słowo pisane stało się elementem dziedzictwa kulturowego. Dziś spotykamy się
z nim w muzeach, bibliotekach, salach wystawowych. W niektórych krajach
rezygnuje się z nauki pisania długopisem czy ołówkiem. Czy potrzebna jest nam
jeszcze umiejętność kaligrafii?!
Z kulturą za pan brat
Czy pamiętamy jeszcze, czym jest kaligrafia, kto z nas kreśli litery z mozołem
tak, aby każda z nich była smukła i piękna? W dobie komputerów powoli do lamusa odchodzą pisane ręcznie dokumenty,
listy, pamiętniki. W zamożnych krajach
uczniowie nie noszą do szkoły zeszytów
i długopisów – korzystają z tabletów.
W jednym z krajów skandynawskich
eksperymentalnie zaprzestano nawet
nauki pisania w klasach pierwszych
– uczniowie poznają tam tylko druk.
I choć to znak czasu, to jednak my postawiliśmy na KALIGRAFIĘ. Paradoksalnie
najlepsi są tutaj uczniowie klas pierwszych. To właśnie im najbardziej zależy
na pięknym piśmie, dla niektórych każda
literka jest wyzwaniem, a jej właściwe
połączenie z inną często wymaga wielu
ćwiczeń. Jak wiemy: TRENING CZYNI
MISTRZA. Do konkursu mógł przystąpić
każdy. Zadania, choć różne – sprowadzały
się do pięknego pisania i właściwego rozmieszczenia tekstu na stronie. Najłatwiej
było odwzorować litery pisane, nieco
więcej trudności sprawiło przepisanie
liter, wyrazów i zdań z druku. Nasze
obserwacje pokazały, że największym
„pomocnikiem” okazał się język, który
u niektórych kreślił w powietrzu to samo,
co ołówek na papierze. Cieszymy się, że
do kolejnego etapu zakwalifikowała się
prawie 20-o osobowa gromada pierwszaków.
Słowo pisane stało się elementem
dziedzictwa kulturowego. Dziś spotykamy
się z nim w muzeach, bibliotekach, salach
wystawowych. W konfrontacji z wynalazkami cywilizacyjnymi kultura przez wielkie „K” często stoi na przegranej pozycji.
Z pomocą przychodzą cykle zajęć oraz
różnego rodzaju działania, które mają za
zadanie przybliżyć i pozwolić zrozumieć
wspomniane dziedzictwo. Uczniowie klas
I a i I b odbyli cykl lekcji, na których mówili o kulturze szeroko rozumianej – począwszy od kultury osobistej poprzez tę,
którą spotykamy w galeriach, muzeach,
salach koncertowych, kinach i teatrach.
Swoistym podsumowaniem i sprawdzianem zdobytej wiedzy były warsztaty
przeprowadzone w bibliotece miejskiej
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w Czerwieńsku pod hasłem SPOTKANIE
Z KULTURĄ. „Wędrówka” po albumach,
przewodnikach, zdjęciach, przedrukach,
choć nie była wyczerpująca, to jednak
wymagała skupienia i uwagi. Przechodząc
od teorii do praktyki – klasa I b przygotowała przedstawienie teatralne pt. „Dobro
wygrywa”. W przygotowaniu kostiumów,
rekwizytów i scenografii pomogli rodzice,
reżyserię powierzono dzieciom, które
w pracowały w grupach. Tym, którzy nie
czują w sobie talentu aktorskiego, powierzono rolę narratorów, charakteryzatorów
itp. I choć niełatwo zmienić salę lekcyjną
w teatr, to jednak wszyscy mieli poczucie,
że właśnie tak się stało.
Dobrą praktyką naszej szkoły
jest tzw. minimum kulturalne. Dzięki
jego realizacji każdy uczeń odwiedza
przynajmniej raz w roku kino, teatr,
filharmonię. Dbamy także o to, aby
w programie wycieczek szkolnych
(w miarę możliwości) znalazła się wizyta w muzeum.
Poznać i zrozumieć otaczajacy
nas świat przyrody
Takie założenie leży u podstaw całej
edukacji. Mozolna praca uczniów wyposaża ich w wiedzę, która staje się punktem
wyjścia do działania, tworzenia, ulepszania, zmieniania…. Ciągle jednak pojawia
się wrażenie, iż wiedza nie zawsze staje
się cnotą. Popatrzmy na degradację środowiska, bezmyślne zaśmiecanie przyrody,
bestialstwo wobec zwierząt. Być może
czas na refleksje przychodzi zbyt późno,
ale na pewno okazją do nich jest corocznie
obchodzony Dzień Ziemi. Pamiętaliśmy
o tym podczas godzin wychowawczych,
prezentacji i pogadanek. Klasa I c zrobiła Ziemi prezent – posadziła drzewko
oraz zawiesiła budkę lęgową dla ptaków
przygotowaną przez jednego z tatusiów.
Dzieci w związku z Dniem Zwierząt
Laboratoryjnych (24 kwietnia) zorganizowały kampanię informacyjną.
Przygotowały ulotki, w których prosiły
dorosłych, aby kupowali kosmetyki
z symbolami informującymi, że nie były
testowane na zwierzętach. Jednym z elementów obchodów Dnia Ziemi w naszej
szkole była wizyta niezwykłych gości.

Przybyły do nas z opiekunem – miłośnikiem zwierząt, biologiem. Z zapartym
tchem oglądaliśmy egzotyczne dla nas
owady, pajęczaki, płazy i gady. Najważniejsze jednak podczas tej niecodziennej
lekcji było przesłanie, iż w przyrodzie
każda najmniejsza istota ma swoje zadanie do spełnienia. Trudno przypisywać
jednoznacznie niektórym gatunkom, że są
one szkodnikami. Może tak być z punktu
widzenia człowieka, ale nie w kontekście
wszystkich ekosystemów. To, co dla
wielu z nas wydaje się być niebezpieczne
ze strony zwierząt, okazuje się być ich
zwykła reakcją na zagrożenie. Mamy
nadzieję, że nasze działania skupione
wokół Dnia Ziemi staną się impulsem do
jej poszanowania nie tylko od święta.

Lekcje obywatelskiej postawy
Każdego roku w maju zadaję swoim
uczniom dość trudne pytanie: „Co to znaczy być patriotą?”. Na przestrzeni wielu
lat odpowiedzi bywały różne – mądre,
zaskakujące, złe. Kiedy i w tym roku
zapytałam o to moich pierwszoklasistów
– byłam zbudowana dojrzałością ich
odpowiedzi. Dziecięcym słownictwem

mówili o miłości do ojczyzny, posługiwaniu się ”ładnym” językiem polskim,
o zachowaniu podczas śpiewania hymnu,
o zdejmowaniu czapki w miejscach gdzie
jest godło, ale także o tym, że powinniśmy pamiętać o Polsce, gdy wyjedziemy
za granicę, o znajomości historii Polski,
słuchaniu pieśni patriotycznych, a nawet
o poszanowaniu zabytków i przyrody
polskiej. Prawda, że takich odpowiedzi
nie powstydziłby się niejeden dorosły?
To wspaniałe, iż od najmłodszych lat
uczymy dzieci postaw patriotycznych.
Chcąc oddać cześć tym, którzy przelali
krew za Ojczyznę oraz uczcić Święto
Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja
uczniowie klas młodszych wybrali się
pod Pomnik Pamięci w Czerwieńsku.
Klasa I b była świadkiem oficjalnej
części uroczystości patriotycznej odbywającej się w Liceum w Czerwieńsku,
a nasza szkolna delegacja wzięła udział

w uroczystościach gminnych. Narodowy
Dzień Zwycięstwa to stosunkowe nowe
święto majowe (liczy sobie zaledwie 3
lata) uchwalone przez Sejm RP 24 maja
2015r. W Polsce obchodzimy je 8 maja.
Upamiętnia zakończenie II Wojny
Światowej w Europie. Z tej okazji Jednostka Wojskowa w Czerwieńsku zorganizowała dzień otwarty. Uczniowie
klas IV c i IV b mieli okazję bliżej poznać
sprzęt bojowy, umundurowanie i uzbrojenie współczesnego żołnierza polskiego.
Pokazy nowoczesnego sprzętu połączone
były z próbami strzeleckimi pod okiem
wykwalifikowanej kadry. Na gości czekała
kuchnia polowa z grochówką. Na krótką
lekcję historii zaproszono zwiedzających
do sali tradycji. Sądzimy, iż takie wielowymiarowe świętowanie jest najlepszą lekcją
historii dla młodego pokolenia i powodem
do szczerej radości z faktu, iż możemy żyć
w suwerennym kraju.

Szczególną lekcję obywatelstwa i praworządności odebrała klasa III c, która
miała okazję uczestniczyć w zaimprowizowanej rozprawie sądowej w Zielonej Górze. Prawdziwa sala rozpraw, ława
oskarżonych, sędzia, oskarżyciel i obrońca w togach, świadkowie – to wszystko
pokazało powagę miejsca. Oskarżenie
dotyczyło kradzieży zabawki w sklepie.
Po przesłuchaniu stron zapadł wyrok. Po
rozprawie w rozmowie z sędzią uczniowie
dowiedzieli się, na czym polega praca tej
instytucji, jak przygotowywane i prowadzone są rozprawy, kim jest prokurator,
a kim adwokat. Najważniejszą jednak
informacją dla dzieci była ta, iż to właśnie sąd jest instytucją, która przesądza
o winie lub niewinności oraz, że każdy
obywatel jest równy wobec prawa, na
straży, którego stoi Konstytucja Rzeczpospolitej Polski.
Beata Kaszewska

Finansoaktywni. Misja Budżet. Ogarniamy wydatki.
Trwa IV edycja konkursu Ministerstwa Finansów na projekt partycypacyjny, czyli
obywatelski. Dwa zespoły z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku zgłosiły
swoje projekty inwestycji społecznych.
Wcześniej uczennice - bo są
to żeńskie zespoły - uczestniczyły
w lekcji poświęconej budżetowi. Dowiedziały się, co to jest projekt obywatelski. Po przeprowadzeniu sondy
wśród mieszkańców miasta, zdiagnozowały potrzeby i powstały dwa
ciekawe pomysły. Jednym z zadań
konkursowych jest reklama własnego
projektu, dlatego też przedstawiamy
je naszym czytelnikom.
Pierwszy projekt przygotował
zespół pod nazwą Bajdurki: Aleksandra Wierucka, Natalia Tyrakowska i Maja Grzona - uczennice
klasy IIc.
Projekt „Bajkowy świat dziecka”
polega na poszerzeniu istniejącego już
placu zabaw dla dzieci, modernizację
tego miejsca, zakup nowego sprzętu,
stworzeniu gry terenowej - ogrodowej - szlakiem najpiękniejszych
legend. Będą figurki legendarnych
postaci, małe drewniane budowle rodem
z najpiękniejszych legend lubuskich.
Dzieci będą mogły się bawić i poznawać
regionalne legendy, których treść pojawi
się tablicach. Będą wykonywały różne
zadania, np. poszukiwanie Żaganny,
króla Rodogosta. Powstanie stała scena,
na której latem będzie można wystawiać
przedstawienia dla mieszkańców, przed-

szkolaków. Bajkowy świat dziecka to
miejsce, gdzie będzie można odpocząć,
dzieci będą korzystały z urządzeń do zabawy. Obiekt będzie monitorowany, aby
zapewnić bezpieczeństwo i ustrzec go
przed dewastacją. To krótki opis założeń
projektowych.
Drugi projekt „Wspólnotowy Kącik” powstał w odpowiedzi na potrzebę

społeczności miasta Mieszka tu wielu
mieszkańców, zarówno w blokach jak
i starych kamienicach. Są to ludzie
w różnym wieku: emeryci, częściowo
rodziny z dziećmi w wieku szkolnym,
młodzież. Stąd pomysł, by połączyć
siły, robić coś razem i ożywić miasto.
Wyszukały opuszczone pomieszczenia. Zaplanowały odświeżenie ich
wspólnymi siłami, aby powstał klub
Wspólnotowy Kącik. Będą spotykały
się tam trzy pokolenia, aby razem
się bawić, spędzać czas i uczyć się
od siebie. Seniorzy pokażą młodym
jak naprawić stołek, zrobić piękny
haft, a młodzi nauczą dziadków
bezpiecznego korzystania z Internetu
i portali społecznościowych. Często
rodzina tych ludzi przebywa za granicą i kontakt z nimi prze WhatsApp,
czy inne media bez opłat i ograniczeń
jest bezcenny. Można razem spędzać
czas i uczyć się wielu wartościowych
czynności.
O swoim projekcie uczennice
klasy IIc: Paulina Dwornicka, Marta
Czyżyńska oraz Inez Kurek opowiadały w Radiu Zachód 5 maja. Uczennice
współtworzyły audycję z cyklu „Gry
i zabawy dla dzieci”. Reklamowały swój
pomysł, mając nadzieję, że może dorośli
włodarze miasta zainteresują się inicjatywą młodzieży.
Zespoły przygotowuje pani Agnieszka Kostrzewa.
Autorki projektów
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Czerwieńsk w pierwszych latach powojennej Polski
ukrywający się w Czerwieńsku pod przybranymi nazwiskami. Tak postąpili np.
pracujący w młynie były partyzant mjr
Józef Wyrwa, a także jego syn Tadeusz
Wyrwa, którym bezpodstawnie w lokalnej
społeczności przypisywano kontakty z poMimo że szkody w następstwie działań zjon Wykonywania Wyroków z Nadleśnic- wstałą jesienią 1945 r. antykomunistyczną
wojennych szacowano w zakresie od 2 do twa w Przylepie, której przypisano odpowie- organizacją cywilno-wojskową „Wolność
3%, to jednak być może z tej przyczyny dzialność za zastrzelenie tutejszego członka i Niezawisłość”.
w listopadzie 1945 r. Czerwieńsk znajdujący polskiej partii komunistycznej Kazimierza
W funkcjonowanie tego zrzeszenia, tyle
się już wówczas na mocy decyzji pocz- Dziubka), rządzący, za pomocą Powiato- że w powiecie limanowskim, zaangażowany
damskich dotyczących Ziem Zachodnich wego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego był pierwszy proboszcz w Czerwieńsku
i Północnych w granicach powojennego w Zielonej Górze, przystąpili do wyelimi- ksiądz Ignacy Zoń. Nie został aresztowapaństwa polskiego utracił prawa miejskie, nowania ze sceny politycznej w gminie ny przez PUBP w Limanowej, ponieważ
stając się osadą wiejską. Tym bardziej, że Czerwieńsk, legalnej opozycji w postaci za zgodą kościelnych przełożonych zimą
zamieszkiwała ją początkowo nierzadko niezależnej partii chłopskiej, czyli Polskiego 1945 r. trafił on do tej miejscowości. Zorolnicza i nieliczna ludność polska, gdyż Stronnictwa Ludowego. Pod koniec maja stał ów kapłan życzliwie przyjęty przez
w 1945 r. były w tym miejscu zameldopolskich osadników w Czerwieńsku,
wane zaledwie 63 rodziny. Dlatego też,
ponieważ jego działalność duszpaprawdopodobnie z powodu nadmiaru
sterska utwierdzała ich w słuszności
niezamieszkanych budynków, zorganipodjętej decyzji o przesiedleniu się
zowano w Czerwieńsku ośrodek szkona te poniemieckie tereny. 22 grudnia
leniowy dla pracowników majątków
1945 r. poświęcił neogotycki kościół
państwowych znajdujących się w gestii
w Czerwieńsku, dedykując go św.
utworzonych w 1946 r. Państwowych
Wojciechowi Biskupowi i MęczenNieruchomości Ziemskich.
nikowi. Samą parafię erygowano
Pierwszymi osadnikami, którzy
w pierwszych dniach marca 1946 r.,
dotarli w kwietniu 1945 r. do Czera dekret erekcyjny uprawomocnił się
wieńska, byli wielkopolscy kolejarze.
19 marca. Ksiądz ten podczas swojej
Jeden z nich, tj. Adolf Piasecki jako
aktywności kapłańskiej sprzeciwiał
kierownik składu kolejowego, który Zdjęcie Józefa Śledzia z 1946 r. wykonane w Czerwieńsku się prowadzonej przez władze ide(fotografia ze zbiorów Pani Barbary Śledź)
dotarł do Zielonej Góry 14 sierpnia
ologizacji życia swoich parafian.
1945 r. dostrzegł, że kiedy „pociąg zatrzy- 1946 r. odnotowano na interesującym nas Przykładowo, wyprosił z kościoła poczet
mał się w Czerwieńsku. Część osób została obszarze przynajmniej 32 peeselowców. sztandarowy miejscowych struktur wskrzew tamtych stronach”. Obok Wielkopolan W ramach represji wymierzonych w to szonego po wojnie Związku Młodzieży
przyjeżdżali np. repatrianci z zachodnioeu- stronnictwo, jego lokalny reprezentant, Wiejskiej „Wici” z Łężycy, argumentując,
ropejskich państw, a także przesiedleńcy ze a zarazem przyszły radny Gminnej Rady że sztandar sympatyzującej z komunistami
wschodnich obszarów Polski wchłoniętych Narodowej w Czerwieńsku Franciszek organizacji jako niepoświęcony nie może
przez Związek Socjalistycznych Republik Budzyń, mieszkaniec Łężycy, został już np. przebywać w świątyni.
Radzieckich. W świetle pierwszego spisu w czerwcu 1946 r. bezpodstawnie osadzony
W omawianym okresie, obok zasyludności przeprowadzonego 14 lutego 1946 przez organa bezpieczeństwa na dziesięć dni gnalizowanych przemian ludnościowych,
r. w gminie wiejskiej Czerwieńsk mieszkało w areszcie. Co ciekawe, w czasie kolejnego a także utrwalania się rządów PPR, nastą2087 ludzi, w tym 1072 mężczyzn i 1015 bezprawnego przesłuchania na posterunku piły zmiany administracyjne na tym terenie.
kobiet. Odnotowano we wspomnianym cza- Milicji Obywatelskiej w Czerwieńsku, Spośród mieszkańców 9 września 1945 r.,
sie, aż 788 osób poniżej 18 roku życia oraz dołączył do niego, wbrew własnej woli, wyłoniono pięciu ławników Tymczasowego
wiceprezes Zarządu Gromadzkiego PSL Le- Zarządu Miejskiego w Czerwieńsku. Stanozaledwie 92 w wielu 60 lat lub więcej.
Mieszkańcy Czerwieńska obawiali się opold Chamera z Łężycy. Funkcjonariusze wisko burmistrza przyjął członek Polskiej
nie tylko powrotu ludności niemieckiej, organów bezpieczeństwa oczekiwali od nich Partii Socjalistycznej Rafał Wasiewicz.
której nieliczni przedstawiciele do czasu rezygnacji z członkostwa w opozycyjnej W listopadzie tego roku, w obliczu utraty
wysiedlenia pracowali m.in. w młynie, wobec komunistów niezależnej partii ludo- praw miejskich, został wójtem gminy Czerale także rządów kształtujących się, a jed- wej, strasząc ich odebraniem gospodarstw wieńsk. Obejmowała ona kolejne gromady:
nocześnie zależnych od ZSRR, polskich oraz inwentarza żywego. W następstwie Czerwieńsk, Laski, Łężyca, Nietków Polski
władz komunistycznych. Tym bardziej, że przedstawionych nagannych praktyk i sfał- i Wojczyki. 2 grudnia 1945 r. utworzono
wśród jej przedstawicieli dochodziło do szowanych wyników wyborów do Sejmu Tymczasową Gminną Radę Narodową, którą
gwałtownych konfliktów na tle osobistym. w styczniu 1947 r. PSL znikło z krajobrazu w czerwcu następnego roku reprezentowało 7
Potwierdza to chociażby fakt, zastrzelenia politycznego miejscowej społeczności. członków. Po usunięciu ze sceny politycznej
przez niedawnego lokalnego reprezentanta Znamienne, że zbiegły w październiku tego peeselowców, pełnię lokalnej władzy uchwyorganów bezpieczeństwa Edwarda Lisiec- roku z kraju do Wielkiej Brytanii jego lider ciła PPR, która w pierwszym kwartale 1948
kiego w nocy z 31 marca na 1 kwietnia 1946 Stanisław Mikołajczyk został publicznie r. zrzeszała w miejscowej społeczności 138
r. swojego następcy na stanowisku referenta potępiony m.in. w trakcie zorganizowanego osób, a ubezwłasnowolnione przez komuniprzez członków Polskiej Partii Robotniczej stów PPS jedynie 28 członków.
gminy Czerwieńsk – Józefa Cichego.
Wraz z likwidacją organizacji współod- wiecu w Czerwieńsku.
Jednocześnie z tworzeniem administraW tym czasie osadę tę, a następnie cji państwowej przystąpiono do organizacji
powiedzialnych za lokalne wypadki zbrojne
(w tym Armii Krajowej Grupa 3-A Dywi- państwo polskie opuścili niektórzy ludzie polskiego szkolnictwa w Czerwieńsku. Od

Położony przy krawędzi doliny rzeki Odry w pobliżu Zielonej Góry Czerwieńsk (Rothenburg an der Oder) 15 lutego 1945 r. został zajęty przez 3 Armię Gwardii I Frontu
Ukraińskiego, dowodzonej przez gen. płk. Wasyla Gordowa. Wraz z wycofującymi
się żołnierzami niemieckimi uciekli przedstawiciele władz miejskich, a także lokalni
aktywni faszystowscy działacze współodpowiedzialni za zbrodnie III Rzeszy.
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sierpnia 1945 r. funkcjonowała początkowo szkoła zbiorcza, której organizatorem
i kierownikiem był Władysław Cierniak.
Jego żona z kolei przyrządzała posiłki dla
uczniów. W pierwszym okresie jej działalności pracowała jako nauczycielka, wraz
z wymienionym kierownikiem, jedynie
Helena Komarnicka. Rok później zatrudniony został późniejszy kierownik tej
placówki Jan Kozaczewski, Joanna Wadecka, a następnie Zofia i Jan Bucholscy.
Mieszkańcy osady oraz okolicznych wiosek
wspierali kadrę nauczycielską przekazując
jej przedstawicielom i ich podopiecznym
produkty żywnościowe.
Na podstawie rozporządzenia ministrów
Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z 12 listopada 1946 r. o przywróceniu
oraz ustaleniu urzędowych nazw miejscowości przyjęto w brzmieniu polskim określenie, a także pisownię dla niemieckiego

Rothenburga jego odpowiednik, tj. Czerwieńsk. Wcześniej funkcjonowała nazwa
Czerwińsk.
Od 1945 do 1947 r. dokonało się
zagospodarowanie przez ludność polską
Czerwieńska. W tym okresie lokalne władze
podejmowały godne pochwały inicjatywy
w postaci chociażby wydatnej pomocy okazanej na rzecz likwidacji skutków powodzi
z roku 1947. Niestety, również w wyniku
aktywności tych urzędników doszło do
bezpowrotnego stracenia poniemieckiego
dziedzictwa kulturalnego, ponieważ od
początku ich działalności, zgodnie z nierzadko ustnymi zaleceniami przełożonych,
po prostu niszczono to mienie. Ostatecznie
w następstwie ustania miejscowych wypadków zbrojnych i likwidacji opozycji w postaci PSL partia komunistyczna sprawowała
niepodzielne rządy w Czerwieńsku.
Daniel Koteluk

Tekst ten powstał w oparciu o dokumentację źródłową dostępną w zbiorach Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu i Archiwum Państwowego w Zielonej
Górze, a także następujących publikacji:
Dokumenty fałszerstw wyborczych w Polsce
w roku 1947. Drugi memoriał Polskiego
Stronnictwa Ludowego w sprawie wyborów w Polsce, złożony wraz z załącznikami
w dniu 18 stycznia 1947 roku Ambasadorom
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii
i Związku Sowieckiego w Warszawie, wstęp
i oprac. M. Adamczyk i J. Gmitruk, Warszawa 2002; Powszechny sumaryczny spis
ludności z dn. 14 II 1946 r., Warszawa 1947;
P. Góralczyk, Z dziejów Czerwieńska. Niechlubna karta, „Czerwieńsk – U Nas” maj
2007, nr 178, s. 13; D. Koteluk, Osada wiejska Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim
w latach 1945-1947, „Studia Zachodnie”
2017, nr 19, s. 147-161.

Co nowego w gminnych wodociągach?

koncie oraz bieżącego funkcjonowania spółki. Pod tą skomplikowaną nazwą kryje się
elektroniczne biuro obsługi klienta. Całość
prac spółka zamierza zakończyć i rozliczyć
projekt do końca 2019 roku.

domierze będą także zabezpieczone przed
ingerencją osób niepowołanych i odporne
na działanie materiałów zakłócających
ich funkcjonowanie. Informacje o takich
próbach będą natychmiast trafiać do spółki za pośrednictwem radiowej transmisji
danych. To zabezpieczenie sprawi, że Ci
nieuczciwi klienci będą szybko wykrywani.
Gdy wyeliminujemy takie praktyki będzie
to powód do obniżenia ceny wody. Ponadto
będziemy mogli stworzyć historię poboru
wody. Będziemy również wiedzieć kiedy
nasi klienci zużywają jej najwięcej.

Radiowy odczyt wodomierzy
To koniec ery tradycyjnego spisywania
wodomierzy. Dzięki nowoczesnym technologiom odczyty stanu liczników będą
dziecinnie proste. Nasi klienci, nie będą
musieli już czekać na pracownika wodociągów, który spisze stany liczników. Już
wkrótce, po zamontowaniu nowoczesnych
wodomierzy z nadajnikiem radiowym,
informacje o stanie licznika będą do nas
wpływać automatycznie. Raz w miesiącu po
Państwa okolicy będzie jeździł samochód,
który dzięki połączeniu radiowemu, będzie
odczytywał dane o ilości pobranej wody.
Uzyskamy także informacje o wstecznym
poborze wody. a to znaczy, że jeżeli ktoś jest
równocześnie podłączony do sieci wodociągowej i własnego ujęcia wody może ją wtłaczać do sieci – cofając w ten sposób licznik
wody. To bardzo ważne, ponieważ zabezpieczymy się przed wtłaczaniem do sieci wody
nieprzebadanej mogącej zagrażać życiu
i zdrowiu nas wszystkich. Nowoczesne wo-

Koniec ery papierowych
wniosków i wizyt w wodociągach
Elektroniczne biuro obsługi klienta to
prawdziwy przełom w kontaktach na linii
odbiorca usług - wodociągi. E-bok pozwoli
naszym odbiorcom na załatwienie spraw
w z przedsiębiorstwem bez wychodzenia
z domu, siedząc w wygodnym fotelu. Za
pośrednictwem internetu nasi klienci będą
mogli otrzymać fakturę, złożyć wniosek
czy reklamację, a także sprawdzić historię
zużycia wody i dokonać płatności. To krok
w XXI wiek. Jesteśmy dumni że w naszym
przedsiębiorstwie zostaną wprowadzone
zmiany, które ułatwią i usprawnią kontakt
z naszym odbiorcą usług. Trzeba też dodać
ze cały ten proces sfinansowany zostanie
ze środków spółki tylko w wysokości 15%.
W zarządzaniu firmą nie jest sztuką kupić
Mercedesa, sztuką jest natomiast kupić go
z pomocą środków unijnych za wartość
15%. Nam to się udało!
Tomasz Frąckowiak

Nie tylko budowa kanalizacji, rozbudowa sieci wodociągowej są ważne dla
sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale również sprawny przepływ informacji i komunikacji na linii klient-przedsiębiorstwo wodociągowe. Zarząd spółki
wspomagany przez Burmistrza Czerwieńska wiele razy rozważał i szukał rozwiązań
finansowych których pozyskanie umożliwiłoby wprowadzenie nowoczesnych usług
wspomagających rozliczanie dostarczonej wody i odprowadzanie ścieków oraz
ułatwiony kontakt naszego mieszkańca ze spółką.
Te założenia zostały uwzględnione w Lubuskim Programie Operacyjnym- Lubuskie
2020. W projekcie o skomplikowanej nazwie
„Rozwój społeczeństwa informacyjnego
poprzez wdrożenie kompleksowego systemu
e-usług dla ludności świadczonych przez
przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego,
nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego,
wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego” w ramach Poddziałania 2.1.1
„Rozwój społeczeństwa informacyjnego
-projekty realizowane poza formułą ZIT”
(kto to wymyśla?). Aż 29 973 434,50 złotych
trafi do 18-tu przedsiębiorstw wodociągowo
– kanalizacyjnych z naszego województwa.
Nie było łatwo, tych pieniędzy nie udałoby
się pozyskać gdyby nie determinacja i współpraca „komunalek”. W tym zacnym gronie
znalazło się również Przedsiębiorstwo Obsługi Mienia Komunalnego POMAK Sp. z o.o.
w Czerwieńsku. Spółka otrzymała wsparcie
w wysokości 2 091 723,68 zł. przy dofinasowaniu w wysokości 85% wartości całkowitej
projektu. Wdrażać będziemy dwa moduły za
pomocą których przewidziano montaż systemu umożliwiający radiowy zdalny odczyt
urządzeń pomiarowych , instalację ponad
3000 wodomierzy z nakładkami radiowymi
oraz e-usługę w ramach portalu e-BOK za
pomocą którego mieszkańcy będą mieli
dostęp do informacji zawartych na własnym
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Wielkie sprzątanie w Laskach
W sobotę 21 kwietnia w Laskach z okazji Dnia Ziemi zorganizowana została
wiosenna akcja sprzątania sołectwa oraz okolicznych pól i lasów z zalegających
tam nieraz latami śmieci.
Pomysłodawcą i organizatorem tego
lokalnego wydarzenia był obecny sołtys
wsi Laski Adam Majchrzak, którego
w tym działaniu wspierali myśliwi z koła
łowieckiego „Bór” Zielona Góra, którego on sam jest również członkiem. Całe
wydarzenie, które zostało zorganizowane
w formie czynu społecznego, co wzbudziło wśród mieszkańców wsi pozytywne
emocje i przełożyło się na liczny odzew.
Na zbiórce punkt 10:00, która miała
miejsce na stanicy KŁ „Bór” w Laskach,
stawili się mieszkańcy od najmłodszych
do najstarszych, z uśmiechem na twarzy
i pełni entuzjazmu dla całego wydarzenia,
a warto zaznaczyć, że stawiło się ich blisko 40 osób. Mieszkańców wspierali myśliwi z ww. koła łowieckiego jak również
pojawił się leśniczy leśnictwa Laski, który
był bardzo zadowolony z takiej postawy
obywatelskiej mieszkańców i sołtysa. Po
krótkiej zbiórce sołtys rozdysponował

rejony, wydane zostały worki oraz niezbędne ochronniki. Po czym zgromadzeni
ruszyli w swoje przydzielona rejony,
gdzie naprawdę czekała ich ciężka i niekiedy mozolna praca z zalegającymi od
lat odpadami różnego rodzaju, zaczynając
od drobnych śmieci codziennego użytkowania po ogromne gabaryty typu meble,
zużyty sprzęt agd, opony i innego rodzaju
odpady, na których widok sprzątający
przecierali oczy ze zdumienia. Misją,
która przyświecała całemu wydarzeniu,
było promowanie wśród mieszkańców
sołectwa Laski szeroko pojętej idei ekologii, aby zakorzenić wśród mieszkańców
świadomość o tym, jak ważnym elementem jest gospodarka odpadami i jej wpływ
na lokalne środowisko, które nas otacza.
Rezultatem wykonanych prac było zebranie 10 ogromnych kontenerów śmieci
wypełnionych po brzegi. Organizatorzy
i uczestnicy byli zadowoleni ze swojej

PARAFIALNY ODPUST
22 kwietnia w parafii pod wezwaniem Świętego Wojciecha w Czerwieńsku obchodziliśmy Odpust.
Święto naszej parafii rozpoczęło się
od uroczystej Mszy świętej, którą odprawił Ksiądz Biskup Paweł Socha. Po
Eucharystii wierni przenieśli się na plac
przy Ratuszu. Podczas festynu w końcu
mogliśmy cieszyć się z pięknej pogody,
która pozwoliła naszym parafianom oraz
wszystkim gościom na skorzystanie
z przygotowanych atrakcji.
Do kuchni wojskowej, grilla, waty cukrowej oraz stoiska z wypiekami naszych
parafian cały czas ustawiały się kolejki.
Przez cały czas trwania festynu zebrani
mogli podziwiać występy artystyczne
dzieci z Przedszkola w Czerwieńsku
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oraz szkół tańca Hanny Poradowskiej
oraz Marty Maciejewskiej. Opiekunom
i trenerom bardzo dziękujemy za współpracę i wspaniałe przygotowanie dzieci!
Każda zainteresowana osoba mogła również odwiedzić Kiermasz Nietrafionych
Prezentów prowadzony przez Państwa
Aurelię i Bartka Leszczyk.
Dosłownie pełne ręce roboty miała
Irena Kamińska, która malowała buzie
dzieci. Nie zawiedli Strażacy z OSP Czerwieńsk, którzy zabezpieczyli procesję
wokół kościoła i asystowali Biskupowi,
a podczas festynu zaprezentowali sprzęt
będący na wyposażeniu jednostki. Bar-

ciężkiej pracy, ale również zebrane ilości
śmieci dały im do zrozumienia z jak poważnym problemem mają do czynienia.
Po zakończeniu prac porządkowych był
poczęstunek w postaci kiełbasek z grila
a myśliwi w podzięce dla mieszkańców
Lasek zaserwowali im pieczonego dzika.
Sołtys poprzez zorganizowanie tej akcji
chciałby, aby inni włodarze naszych miejscowości wzięli przykład z mieszkańców
Lasek, aby czyn ten stał się wzorem
do naśladowania i przykładem, że jak
się chce to można. Sołtys za ogromne
zaangażowanie mieszkańców wsi i ich
ciężką pracę serdecznie im DZIĘKUJE.
Przypominając z humorem „Sołtys tyle
może, co mu wieś pomoże”.

dzo dziękujemy wszystkim parafianom,
którzy piekli ciasta, przekazali fanty na
Kiermasz, wspierali organizację festynu
oraz prowadzili poszczególne stoiska. Dochód z festynu, który wyniósł 3 969,28 zł,
zostanie przeznaczony na zakup sprzętu
rehabilitacyjnego.
Za wsparcie i współpracę składamy
serdeczne Bóg zapłać: Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerwieńsk Panu Piotrowi
Iwanusowi, Dowódcy Jednostki Wojskowej w Czerwieńsku Panu Pułkownikowi Mirosławowi Szwedowi, Prezesowi
Spółki POMAK Panu Tomaszowi Frąckowiakowi, Andrzejowi Rutkowskiemu i Firmie Aikon, Restauracji Fenix
w Czerwieńsku, Dominikowi Brzezickiemu, Erykowi Glinka, Lubomirowi
Rotko, Kazimierzowi Ruszlowi.
Galeria zdjęć dostępna jest na naszej
stronie internetowej parafiaczerwiensk.pl.
Aktywni Parafianie

7. JORGE CROSS
Tym razem pogoda sprzyjała uczestnikom 7 edycji biegu przełajowego Jorge
Cross. 14 kwietnia br. na starcie zameldowało się blisko 600 miłośników biegania
z całego województwa lubuskiego, w tym duża grupa dzieci i młodzieży, która
rywalizowała na trasie Mini Jorge Cross.
Jorge Cross to bieg przełajowy, który
dostarcza wszystkim miłośnikom biegania ogromnej radości i zadowolenia
z możliwości realizowania tej wyjątkowej
pasji. Trasa biegu prowadzi po najbardziej
urokliwych zakątkach leśnych okolic
Czerwieńska, a do tego organizatorzy
gwarantują wszystkim uczestnikom wspaniałą atmosferę i możliwość regeneracji
po zakończonym biegu. To z tego powodu, z roku na rok na starcie tej imprezy
pojawia się coraz więcej zawodników.

Wyniki biegów szkolnych (MINI
JORGE CROSS – 287 uczestników):
Przedszkolaki (5 lat): 1. Jan Strzelczyk (Czerwieńsk); 2. Norbert Bazylewicz (Czerwieńsk); 3. Bartosz Bukowski
(Czerwieńsk).
Przedszkolaki (6 lat): 1. Borys Siwiński (Czerwieńsk); 2. Natasza Saulewicz (Czerwieńsk); 3. Julian Sielski
(Czerwieńsk).
Klasy I-II – dziewczęta: 1. Amelia
Wieczorek (SP 2 Krosno Odrzańskie);
2. Maja Gałat (SP Czerwieńsk) 3. Maja
Śliwińska (SP Czerwieńsk).
Klasy I-II – chłopcy: 1. Wiktor
Bryndza (SP 2 SP Czerwieńsk); 2. Eryk
Zachariasz (NSP Płoty); 3. Sylwester

Okafor (SP Czerwieńsk).
Klasy III-IV – dziewczęta: 1. Agata Stanisławiszyn (SP Czerwieńsk);
2. Maja Przymuszała (SP Czerwieńsk);
3. Anna Zaremba (SP Czerwieńsk).
Klasy III-IV – chłopcy: 1. Jakub
Stefaniak (SP Czerwieńsk); 2. Łukasz
Sukiennik (SP 2 Krosno Odrzańskie);
3. Kacper Zarzyniecki (SP Nowogród
Bobrzański).
Klasy V-VI – dziewczęta: 1. Zuzanna
Mejza (SP Gronów); 2. Zofia Mejza (SP
Gronów); 3. Nikola
Machcińska (SP 2
Krosno Odrzańskie).
K l a s y V- V I –
chłopcy: 1. Mateusz
Powchowicz (SP Czerwieńsk); 2. Albert
Sudnik (SP 2 Krosno
Odrzańskie); 3. Gabriel Rogaczewski (SP
Zielona Góra).
Klasy VII – dziewczęta: 1. Aleksandra
Kokowicz (SP Czerwieńsk); 2. Rozalia
Pukacka (SP Czerwieńsk); 3. Nikola
Wziętek (SP Czerwieńsk).
Klasy VII – chłopcy: 1. Szymon
Strzelczyk (SP Czerwieńsk); 2. Piotr
Wawrzyniak (SP 2 Krosno Odrzańskie);
3. Szymon Mielczarek (SP Czerwieńsk).
Wyniki biegu (JORGE CROSS –
351 zawodników):
Bieg hobby 6,5 km (Gimnazjum
dziewczęta – 3 zawodniczki): 1. Agata Zaboklicka 0:33:33; 2. Maja Niesyn 0:38:51;
3. Rozalia Rogaczewska 0:41:48.
Bieg hobby 6,5 km (Gimnazjum chłopcy – 3 zawodników): 1. Nataniel Leszczyk
0:41:14; 2. Eliasz Marchut 0:42:25;
3. Szymon Rutkowski 0:42:39.

Bieg hobby 6,5 km (open kobiet –
60 zawodniczek): 1. Agnieszka Woch
0:29:55; 2. Anna Płachta 0:30:08;
3. Aleksandra Chruściel 0:30:33.
Bieg hobby 6,5 km (open mężczyzn –
80 zawodników): 1. Krzysztof Przyworski 0:22:37; 2. Szczepan Kogut 0:23:19;
3. Marcin Piotrowski 0:24:20.
Bieg główny 13 km (open kobiet –
54 zawodniczki): 1. Anna Respondek
0:59:31; 2. Ewelina Michnowicz 1:01:26;
3. Bożena Borkowska 1:02:52.
Bieg główny 13 km (open mężczyzn
– 157 zawodników): 1. Adam Draczyński 0:44:44; 2. Jacek Stadnik 0:45:04;
3. Piotr Mikołajczak 0:47:10.
Za pomoc w organizacji VII edycji
JORGE CROS kierujemy szczególne
słowa podziękowania do: firmy Jorge
Fireworks sp. z o.o. i jej właścicieli
Jacka Dudkowiaka i Mariusza Dudkowiaka, Burmistrza Czerwieńska Piotra
Iwanusa, Nadleśniczego Nadleśnictwa
Zielona Góra Arkadiusza Kapały, Beaty Zawady i nauczycieli z Przedszkola
w Czerwieńsku, Grzegorza Pukackiego
i wolontariuszy z Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Czerwieńsku, Hanny Łuczak, Michała Kowalskiego, nauczycieli
ze Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Czerwieńsku, Medycznego
Studium Zawodowego w Zielonej Górze, strażaków z OSP w Czerwieńsku
oraz Michała Rotko i całej ekipy, która
przygotowywała trasę biegu.
Jacek Gębicki
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Dzień Ziemi
Jak co roku, obchodzony 22 kwietnia.
Doskonała okazja do refleksji i konstatacji.
Nasz świat zmienia się bardzo szybko i pojęcia takie jak przyroda, ekologia, ochrona
środowiska powinny nabrać szczególnego

wymiaru. Należy pamiętać o tym, że na planecie Ziemia nie żyje tylko Homo sapiens,
czyli człowiek rozumny. Obok nas bytuje
jeszcze szereg roślin, zwierząt czy zupełnie małych organizmów. Wszyscy mamy
prawo do życia. Jakość naszego istnienia
zależy od stanu środowiska, w którym
żyjemy. Również właściwość środowiska
zależy od odpowiedzialnych poczynań
człowieka. Niestety, nasz wpływ na otoczenie jest często bezmyślny i szkodliwy.
Chętnie spacerujemy w otoczeniu zieleni
i śpiewu ptaków. Jednakowoż chętnie produkujemy śmieci. Ze sklepu wychodzimy
z kilkoma reklamówkami. Mamy problem
z segregacją śmieci. Niby segregujemy,
ale niezbyt rzetelnie. Zużyte baterie często
lądują w przypadkowym pojemniku – bo łatwiej, bo szybciej. Dlatego też cała nadzieja
w młodszych pokoleniach. Może one odciążą naszą planetę od zwałów śmieci. Może
zrozumieją ekologiczne zależności i Dzień
Ziemi będzie dla nich codziennie.

a tym samym ubogie i powierzchowne.
Nasze przedszkolaki stale obracają się
wokół zagadnień związanych ze znajomością własnego kraju, jego historii (zgodnie
z możliwościami percepcyjnymi) i kultury.
Należy pamiętać, że wychowanie małego
dziecka przebiega kompleksowo i nie ma
mowy o sumiennym wychowaniu umysłowym bez patriotycznego, przyrodniczego
czy fizycznego. Dlatego pamiętajmy o tym,
co powinno być ważne dla każdego Polaka,
dla każdej rodziny, dla każdego człowieka.
Uczestniczmy w ważnych wydarzeniach
państwowych, regionalnych, rodzinnych.
Nie bez przyczyny J. Maritain nazywa
wychowanie budzeniem w człowieku tego,
co ludzkie.

Patriotycznie
Cóż to za wychowanie bez wartości,
bez autorytetów, bez wspólnoty? Żadne,

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do
zbycia w drodze bezprzetargowej
Oznaczenie nieruchomości
Nr
KW
działki
1
2
I. Księga wieczy- 6/5
sta
dla gruntu;
ZG1E/00053634/5
dla lokalu:
ZG1E/00075535/1
II. Księga wieczy- 834/11
sta dla gruntu;
834/12
ZG1E/00052949/9 834/13
ZG1E/00052950/9
ZG1E/00061643/0
Księga wieczysta
dla lokalu:
ZG1E/00068383/8
III Księga wieczy- 250/6
sta dla gruntu:
ZG1E/00079112/8
Dla lokalu:
ZG1E/00080334/0

PowierzchPołożenie
nia
nieruchomości
w ha
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Cena nieruchomości

3
0,0825 ha

4
5
6
Obręb miejsco- Zbycie na własność w drodze bezprzetargowej dla najemcy Cena lokalu wraz z
wości Nietków lokalu mieszkalnego Boryń 3, lokal mieszkalny nr 2 o po- udziałem w gruncie
– Boryń 3/2
wierzchni użytkowej 44,3 m2 oraz udział 16/100 przypisany 41.200,00 zł
do tego lokalu i w prawie do gruntu.

0,0482 ha
0,0848 ha
0,0595 ha

Obręb miejsco- Zbycie na własność w drodze bezprzetargowej dla najemwości Wysokie cy lokal mieszkalny Dobrzęcin 8 lokal nr 2 o powierzchni
– Dobrzęcin
użytkowej 39,1 m2 do którego przynależy piwnica nr 2 o
powierzchni 9,8 m2, a z lokalem tym związany jest udział
wynoszący 16/100 części we wspólnej nieruchomości oraz
udział wynoszący 1/6 części w działce zabudowanej budynkiem gospodarczym i udział 1/12 w działce na której zlokalizowane jest szambo.
Obręb miasto
Zbycie na własność w drodze bezprzetargowej dla najemcy lokal
Czerwieńsk
mieszkalny Czerwieńsk ul. Kolejowa 11 lokal nr 2 o powierzchni
ul. Kolejowa
użytkowej 70,4 m2 i przynależności stanowiących dwie piwnice o
łącznej powierzchni 10,9 m2 w budynku mieszkalnym, oraz dwa
pomieszczenia w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni
6,2 m2 i przynależny udział do lokalu 10/100 w częściach wspólnych budynków i prawie do użytkowania wieczystego gruntu.

0,2720 ha

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj.
od dnia 30 kwietnia 2018 roku. do dnia 21
maja 2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu i miejscowości Nietków i Wysokie oraz wykaz ten zostanie ogłoszony na
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Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

stronie internetowej Urzędu i w BIP, a także
w gazetce „U NAS”.
Termin do złożenia wniosku przez osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo nabycia
na podstawie art. 34 ust 1 pkt 3 ustawy

Cena lokalu wraz z
udziałem w gruncie –
35.900,00 zł

Cena lokalu wraz z
udziałem w gruncie
79.200,00 zł

o gospodarce nieruchomościami – 21 dni od
dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
					
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

Serdecznie zapraszamy na Święto Miasta

– Partnerskie Dni Czerwieńska 2018
Już niebawem, w dniach 18 – 20 maja, odbędzie się kolejne Święto Miasta – Partnerskie Dni Czerwieńska 2018. Podczas tegorocznych dni organizatorzy zapewnili
wiele atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie.
Poza gwiazdami polskiej sceny muzycznej i rozrywkowej, takimi jak Kabaret Zachodni i Kasia Wilk, wystąpią
również zespoły lokalne. Nie zabraknie
zmagań sportowych o Puchar Dni Czerwieńska.
Rozpoczynamy w piątek turniejem
szkół podstawowych o Puchar Przechodni
Burmistrza Czerwieńska. Zanim jednak
uczniowie staną w turniejowe szranki,
przemaszerują korowodem ulicą Zielonogórską, odbierając po drodze klucze do
bram miasta z rąk Burmistrza Czerwieńska, Pana Piotra Iwanusa. Po „przejęciu
władzy”, barwny korowód, z motywem
przewodnim „Mali patrioci” (to z okazji,
obchodzonego w roku bieżącym, 100lecia odzyskania niepodległości)” wyruszy na boisko przy Gimnazjum, gdzie
rozegrany zostanie 12. Gminny Turniej
Szkół Podstawowych o Puchar Przechodni Burmistrza Czerwieńska. Zawodnicy
zmagać się będą w zabawnych konkurencjach sportowych, odpowiadać też będą
na pytania dotyczące naszej gminy oraz
100-lecia odzyskania niepodległości. Tego
samego dnia, o godz. 15:00 zapraszamy
na plac przy zalewie do zabawy z „Bardzo Fajnym Klownem”. Na uczestników
czeka „Festiwal podwórkowych gier
zapomnianych” (gra w klasy, w gumę,
w kapsle), malowanie buziek, rodzinne
rozgrywki sportowe, festiwal kolorów,
szaleństwo taneczne z balonami, bańki
mydlane oraz wiele innych atrakcji. Nie
zabraknie słodkich upominków i nagród
dla zwycięzców konkursów.
Sobotnie popołudnie rozpoczniemy
prezentacją dokonań scenicznych naszych najmłodszych artystów; wystąpią
przedszkolaki, zespoły taneczne i wokalne, czas na swoje prezentacje będą miały
również szkoły podstawowe z Czerwieńska, Nietkowa i Leśniowa Wielkiego,
a także podopieczni sekcji wokalnych
i tanecznych MGOK, WDK i świetlic wiejskich. Nie zabraknie również
występów gościnnych: Studio Tańca
Street Dance, Stowarzyszenie Taneczne
HIT i Kraina Tańca oraz Szkoła Tańca
Oriental Art. Ogromnej dawki dobrego

humoru dostarczy nam wszystkim Teatr
na walizkach w swoim ulicznym spektaklu „Beczka śmiechu”. Jak sugeruje już
sam tytuł, to wybuchowa mieszanka komediowych wątków fabularnych, nawiązujących do tradycji teatru improwizacji,
nowoczesnej rosyjskiej clownady oraz
cyrku. W spektaklu zobaczymy pokaz
żonglerki, parodię akrobatyki oraz jazdę
na monocyklu! A także pokaz tresury
dzikich zwierząt, którymi są ... sami
zobaczycie! A to tylko rozgrzewka przed
wspaniałym „Kabaretem Zachodnim”,
wywodzącym się i nieustannie działającym w Zielonogórskim Zagłębiu Kabaretowym. Pojawiali się na wszystkich
ważnych festiwalach kabaretowych
i w wielu widowiskach telewizyjnych.
Program kabaretu Zachodniego składa
się ze skeczy i piosenek. Charakteryzuje
go kreowanie zaskakujących sytuacji:
podryw na wózek z dzieckiem czy też
niespodziewana wizyta znanego celebryty… Doświadczenie, talent aktorski
i umiejętność wejścia w bezpośredni
kontakt z widzem sprawią, że Zachodni
zajdzie Wam w głowy. Nowa energia,
nowy skład – nowa jakość!
Gwiazdą tegorocznych Dni Czerwieńska będzie Kasia Wilk - według
czasopisma „Machina” to jedna z 50.
najlepszych polskich wokalistek. Właścicielka niezwykle charakterystycznego,
mocnego wokalu i charyzmatycznej
osobowości. Największą popularność
przyniosła jej współpraca z poznańskim
raperem Mezo. Ich wspólne hity „Ważne” i „Sacrum” doczekały się wielu
nagród m.in. II miejsce w konkursie
opolskich premier, Eska Music Awards,
Superjedynka, a wspólna płyta „Eudaimonia” pokryła się złotem uzyskując
sprzedaż powyżej 15 000 egzemplarzy.
Śpiewała w chórkach u Kayah, do dziś
współpracuje koncertowo z Adamem
Sztabą. Solową przygodę Kasia rozpoczęła w 2008 roku wraz z premierą singla
„Pierwszy raz”. Wówczas Kasia udowodniła swą muzyczną dojrzałość i na
dobre skupiła się na autorskim projekcie.
W tym samym roku ukazał się jej solowy

album „Unisono”, z którego pochodzi
utwór „Do kiedy jestem”, który zwyciężył w polskim finale Międzynarodowego
Sopot Festival 2009.Kolejny album pt.
„Drugi raz” Artystka wydała w 2011.
Pochodzący z niej singiel „Escape”
został nagrodzony „Brązową Premierą”
na festiwalu w Opolu, a następny - „Po
prostu” walczył o nagrodę na Festiwalu
Sopot Top Trendy. W 2016 roku pojawił
się singiel „Światłocień” zapowiadający
kolejny album, z którym Kasia wystąpiła
na Festiwalu w Opolu w konkursie SuperPremier.
Sobotni wieczór zakończymy dyskoteką plenerową.
Niedzielne świętowanie, to już od 12
lat wielka biesiada. Nasz Festiwal Piosenki Biesiadnej, w tym roku z piosenką
patriotyczną, cieszy się dużą popularnością wśród muzykującej braci. Zaprezentuje się 20 zespołów śpiewaczych,
wystąpią także laureaci 10. edycji Festiwalu – zespół Rezonans. Gwiazdą tego
wieczoru będzie „Druga Maryla show”
– śpiewający sobowtór Maryli Rodowicz,
występował w takich programach jak:
Szymon Majewski Show, Dzień Dobry
TVN, Świry TVP2, Wiadomości TVP1,
Studio Złote Tarasy, Rozmowy w toku
oraz w pierwszej edycji „Mam Talent”
stacji TVN. Druga Maryla koncertowała
również w teatrze Krystyny Jandy, śpiewała dla Polonii na Węgrzech, Litwie,
Szwajcarii i Hiszpanii, a także Stanach
Zjednoczonych.
Zapraszamy wszystkich do wspólnej
zabawy, bo przecież piosenki Maryli
Rodowicz zna każdy!
Gwarantujemy bogato zaopatrzone
stoiska, park rozrywki dla całej rodziny oraz, mnóstwo dobrej zabawy pod
czujnym okiem kamer i firm dbających
o bezpieczeństwo uczestników.
Liczymy również na przychylność
i wyrozumiałość mieszkańców ulic Zielonogórskiej, Krótkiej i Kąpielowej, gdyż
to właśnie w okolicy tych ulic działo się
będzie najwięcej.
Już dzisiaj zwracamy się również
z gorącą prośbą, aby w dniach 18 - 20
maja nie parkować aut na placu manewrowym przy zalewie.
Jolanta Matuszkiewicz
Dyrektor MGOK Czerwieńsk
nr 310 • 05.2018

U NAS

13

Sport szkolny…
Reprezentacje dziewcząt i chłopców
ze Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku
brały udział w Mistrzostwach Powiatu
w koszykówce i w piłce ręcznej.
Zawody odbywały się w ramach Lubuskiej
Olimpiady Młodzieży. Organizatorami tych imprez były szkoły w Nowogrodzie (7 marca, piłka ręczna chłopców), Trzebiechowie (12 marca,
piłka ręczna dziewcząt) i nasza w Czerwieńsku
(22 marca, koszykówka dziewcząt – oczywiście
w naszej Hali Sportowej „Lubuszanka”).
Dziewczęta reprezentujące naszą szkołę
zarówno w koszykówce jak i w piłce ręcznej
zajęły III-cie miejsca. Natomiast chłopcom
przypadło miejsce IV-te.

W reprezentacjach dziewcząt wystąpiły:
Janina Frąckowiak, Oliwia Krzyniak,
Martyna Langner, Natalia Rasiak, Maria
Mikłaszewicz, Natalia Kieżun, Patrycja
Iwanicka, Adrianna Chołuj, Aleksandra
Piątkowska, Maja Przymuszała, Zofia
Tyrakowska, Justyna Kaczor, Kinga Stec
i Alina Kielan.
Natomiast w reprezentacjach chłopców
wystąpili: Szymon Dudek, Michał Rutkowski, Michał Radkiewicz, Hubert Świerczyński, Piotr Biernacki, Marcin Zaskórski,
Michał Bieniek, Mateusz Powchowicz,
Jakub Stranc, Korneliusz Daraszkiewicz,
Jakub Flis, Dominik Zapalski i Daniel
Korzeniewski.
Dziękujemy naszym uczniom za sportową
postawę i za wolę walki na boisku!
B. Oleszek

Wieści z Lubuszanki
Najważniejsza impreza sportowa, współorganizowana ostatnio przez naszą Halę,
to Jorge Cross. Miłośnicy biegów terenowych po leśnych bezdrożach rywalizowali
14 kwietnia. Imprezę rozpoczęły zmagania
przedszkolaków i młodzieży szkolnej oraz
gimnazjalnej. Następnie do walki ruszyli
dorośli. Na starcie biegu hobby (6,5 km)
i głównego (13 km) stanęło łącznie ponad
350 zawodników. Pierwsza piątka panów na
mecie to: Adam Draczyński (czas 44:44), Jacek Stadnik, Piotr Mikołajczak, Krzysztof
Blacha i Paweł Biłan. Natomiast wśród pań
wygrała Anna Respondek (czas 59:22) przed
Eweliną Michnowicz, Bożena Borkowską,
Angela Potocką – Morawską i Justyną Smarzewską. Natomiast kategorię hobby wygrali
Krzysztof Przyworski i Agnieszka Woch.
Od 20 do 29 kwietnia w Hali trwało
zgrupowanie Akademickiej Kadry Polski

w unihokeju kobiet. A od 28 d0 30 kwietnia – zgrupowanie Kadry Narodowej kobiet
U-19 w unihokeju. 29 kwietna obydwie kadry
rozegrały sparring a ponadto akademiczki powalczyły na parkiecie z panami z AZS Zielona
Góra. Panie z U-19 wyjechały następnie do
Szwajcarii na Mistrzostwa Świata w unihokeju
i zajęły tam IV miejsce! Gratulujemy!
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Najbliższe plany? 16 czerwca odbędzie się
kolejna edycja Ronin Race Plus. Przygotowania
do tej imprezy już trwają i niedługo uruchomione zostaną zapisy na super-sport.com.pl
A o słychać u miłośników biegania?
17 marca na siedmiokilometrowej trasie
Galant Race w Zielonej Górze pobiegli Sebastian Plonkowski i Marcin Białas.
24 marca w Sobótce w XI Panas Półmaratonie Ślężańskim Piotr Siwiński uzyskał czas
1:57:06, Michał Kowalski 1:58:19, Jacek Jedro
2:12:39 i Bolesław Brzeziński 2:26:15. Na trasie
rywalizowało ponad 5 tys. zawodników.
2 kwietnia – VI Bieg do Pustego Grobu (10
km, Nowa Sól) gromadzi około 900 biegaczy.
Wśród nich znaleźli się Krzysztof Filar, Michał Kowalski i Piotr Siwiński.
7 kwietnia – XVI Półmaraton Przytok –
Sebastian Plonkowki uzyskuje czas 1:33:19,
Adam Biniszkiewicz 2:16:59 i trzeci w M70
Bolesław Brzeziński 2:27:32.
Tego też dnia odbył się V Łężycki Bieg
o Pietruszkę – na starcie stanęli Sylwia Skorupska i Piotr Siwiński.
Również tego dnia w półmaratonie w czeskiej Pradze pobiegli Dorota Szymkowiak
(uzyskała czas 2:25:01) i Michał Kowalski.
W rozegranym 8 kwietnia XI Piekle Przytoku (wyścig rowerowy 63 km) wygrał Jarosław Michałowski. A w zestawieniu łącznym
(Korona Przytoku) Sebastian Plonkowski
zajął piąte miejsce.
A 22 kwietnia to Narodowe Święto Biegania – Warszawski Orlen Maraton – wśród 20 tys.
zawodników Krzysztof Gnatowicz uzyskuje
czas 4:16:52 (1125 miejsce w kategorii M40).
D. Grześkowiak

Sport
gimnazjalny
Żagań był miejscem rozegrania półfinału wojewódzkiego w piłce ręcznej
dziewcząt. 24 kwietnia walczyły tam
reprezentantki naszego Gimnazjum.
Dziewczęta włożyły mnóstwo siły i zaangażowania w mecze, jednak w starciu
z zawodniczkami na co dzień trenującymi
piłkę ręczną nie miały wielkich szans. Po
przegranych z Żaganiem i Gubinem ostatecznie uplasowały się na IV miejscu. Należy docenić to, że dotarły do aż takiego wysokiego
szczebla rozgrywek.
Z kolei 27 kwietnia czerwieńskie Gimnazjum było organizatorem półfinału wojewódzkiego w piłce ręcznej chłopców.
Wystąpiły drużyny z Żagania, Zielonej Góry
i oczywiście nasi reprezentanci. Chłopcy po
wspaniałej grze ulegli minimalnie drużynę
z Żagania 14:16 i zielonogórzanom 10:17.
Trzeba zaznaczyć, że ekipy żagańska i zielonogórska występują w rozgrywkach piłki
ręcznej i trenują tę dyscyplinę od IV klasy
szkoły podstawowej. Nasi chłopcy zajęli
więc III miejsce i nie awansowali do finału
wojewódzkiego.

W reprezentacji dziewcząt naszego Gimnazjum wystąpiły: A. Majorczyk, Z. Kapela,
A. Zaboklicka, M. Niesyn, J. Serafińska,
W. Jarkowska, L. Tarasewicz, J. Aleksander, J. Bielska, P. Dwornicka, M. Matuszak,
K. Piekarska, Z. Chylińska, D. Bursztynowicz. Z kolei w reprezentacji chłopców zagrali: N. Leszczyk, J. Lewgowd, D. Śmigielski,
A. Salejko, K. Flis, M. Kluj, K. Frątczak,
J. Brzeziński, M. Janicki, B. Wojtkowski,
E. Jadczak, T. Daraszkiewicz, K. Placety.
Dziękujemy wszystkim za godne reprezentowanie naszego Gimnazjum!
W. Dwornicki

Wiosenny Festiwal Tańca
Balet, taniec współczesny, modern jazz, show dance, hip hop, video - clip, formacje cheerleader’s – te wszystkie style
tańca mogliśmy podziwiać na kolejnym Wiosennym Festiwalu
Tańca o Puchar Burmistrza Czerwieńska, który odbył się 21
kwietnia w Hali Sportowej „Lubuszanka”.
Organizatorami tego wydarzenia byli: Stowarzyszenie Taneczne
„HIT”, Studio Tańca „Kraina Tańca”, Gmina Czerwieńsk oraz Hala
Sportowa „Lubuszanka”.
W całodziennej imprezie wzięło udział ponad 500 tancerzy z wielu miejscowości, m.in. Zielonej Góry, Krosna Odrzańskiego, Dąbia,
Połupina, Gronowa, Świdnicy i Zaboru. Formacje z Czerwieńska
zostały bardzo wysoko ocenione przez jury. Grupy Zozole, Kolorowi
i Galaxy Girls zdobyły I miejsca w swoich kategoriach wiekowych.
Turniej był niepowtarzalną okazją do pokazania się przed szerszą
publicznością. Głównym założeniem organizacji była popularyzacja
tańca, jako formy aktywnego wypoczynku, promowanie różnych
stylów tańca oraz pokazanie ich w formie widowiska. Niezależnie od

wieku każdy uczestnik dał wiele radości opiekunom oraz publiczności. Każdy uczestnik otrzymał okolicznościowy medal oraz dyplom.
Impreza nie mogłaby się odbyć bez wsparcia Gminy Czerwieńsk oraz
Hali Sportowej „Lubuszanka”. Składamy serdeczne podziękowania
burmistrzowi panu Piotrowi Iwanusowi oraz kierownikowi hali
panu Lubomirowi Rotko.
Z kolei 3 czerwca tancerze ze Stowarzyszenia Tanecznego Hit
wezmą udział w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca w Sulechowie.
Będzie to okazja do konfrontacji z innymi formacjami tanecznymi
z całej Polski.
Stowarzyszenie Taneczne HIT corocznie organizuje obóz taneczny dla dzieci, które uczestniczą w zajęciach tanecznych, ale również
dla dzieci które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z tańcem. Zapraszamy serdecznie do udziału w obozie tanecznym, który w tym roku
odbędzie się nad morzem w Rewalu. Zachęcamy także do udziału
w półkoloniach tanecznych, które w trakcie wakacji odbywać się
będą w Studiu Tańca Kraina Tańca w Zielonej Górze.
Stowarzyszenie Taneczne HIT
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