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plonów 2018

w sierpniu
02.08. – żołnierze z 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku rozpoczęli misję w ramach III zmiany
PKW Rumunia. Polski Kontyngent Wojskowy działa tam w składzie
Wielonarodowej Brygady Sił dostosowanej Wysuniętej Obecności
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii. Czworo
żołnierzy z 4. ZPPL w Czerwieńsku to specjaliści wspomagający
kontyngent na stanowiskach sztabowych i logistycznych. Będą oni
pełnić swą misję aż do stycznia 2019 r.
03-05.08. – delegacja z Gminy Czerwieńsk przebywała z roboczą wizytą w partnerskim Rothenburg Oberlausitz (Niemcy).
Okazją do wizyty były obchody 750-lecia miasta. Delegacji
przewodniczyli Burmistrz Piotr Iwanus i Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszek Jędras.
07 – 10.08. – z powodu utrzymującej się od wielu dni fali
upałów, Burmistrz Czerwieńska zdecydował o skróceniu czasu
pracy Urzędu Gminy. Niestety wysokie temperatury i całkowity
brak opadów, przyczyniły się również do znacznego spadku poziomu
wody w Odrze, a to z kolei na długie tygodnie unieruchomiło promy.
07.08. – w Urzędzie Miejskim w Zielonej Górze Burmistrz
Piotr Iwanus spotkał się z Prezydentem Zielonej Góry Januszem
Kubickim. Tematem rozmowy były zapowiedzi uruchomienia
rządowego programu „Mosty+”, w ramach, którego Samorządy:
Czerwieńska, Sulechowa i Zielonej Góry chciałyby doprowadzić
do budowy mostu na rzece Odrze w Pomorsku.
08.08. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji było
min.: analiza zapisów Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk na lata
2019-2023; wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie
przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie we Wrocławiu projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków; sprawy bieżące.
08.08. – odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza Czerwieńska. Podczas sesji radni podjęli tylko dwie uchwały:
w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie we Wrocławiu projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków oraz w sprawie zmian budżetu i w budżecie
Gminy Czerwieńsk na rok 2018.
09.08. – w Zaborze odbyło się posiedzenie Lokalnej Grupy
Działania „Między Odrą a Bobrem”. Podczas posiedzenia Burmistrz
Piotr Iwanus omówił wnioski projektowe, które Gmina Czerwieńsk
złożyła do LGD. Dotyczą one min. dofinansowania takich inwestycji
jak: place zabaw i siłownie plenerowe w sołectwach, ścieżka rowerowa czy zagospodarowanie zbiornika rekreacyjnego w Czerwieńsku.
09.08. – był najcieplejszym dniem tego lata - o godz. 16.15
w Czerwieńsku termometry wskazywały 37 °C.
09.08. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze Burmistrz Piotr Iwanus prowadził rozmowy związane z rozliczeniem
projektów realizowanych na terenie Gminy w ramach ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).
10 – 19.08. – mieszkańcy Nietkowa, Borynia i Lasek prowadzili zbiórkę pieniężną na rzecz wyposażenia nowej kaplicy,
która została wybudowana na cmentarzu w Nietkowie. Zebrano
6327,10 zł i 10 GBP. Jak zapewnili organizatorzy kwesty, zebrana
kwota pozwoli na zakup całego, niezbędnego wyposażenia kaplicy.
10.08. – w parku dworskim w Laskach Burmistrz Piotr Iwanus
spotkał się z kierownikiem Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze
Radosławem Skrobanią oraz jego kierownikiem ds. naukowych
dr Piotrem Redą. Podczas spotkania rozmawiano min. na temat
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wzajemnej promocji, zarówno parku dworskiego jak i Ogrodu Botanicznego oraz rozważano możliwość przejęcia parku w Laskach
przez Ogród Botaniczny w Zielonej Górze.
17.08. – na terenie 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia broni
przeciwlotniczej i Święta OPL. Wzięli w nich udział Dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej generał dywizji Stanisław Czosnek,
Dowódca 4. Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego płk dr Mirosław
Szwed, Szef OPL Dywizji płk Adam Luzyńczyk, szefowie OPL Brygad, żołnierze jednostek z Czarnej Dywizji, pracownicy resortu obrony
narodowej oraz przedstawiciele władz samorządowych Czerwieńska,
które reprezentowali Burmistrz Piotr Iwanus i Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszek Jędras. Na placu apelowym stanęły poczty sztandarowe
oraz kolumny żołnierzy przeciwlotników z 17. Wielkopolskiej Brygady
Zmechanizowanej z Międzyrzecza, 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze
Świętoszowa, 34. Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania oraz 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego z Czerwieńska.
18.08. – w Będowie odbyły się dożynki gminne. Tegoroczne
święto plonów było okazją do rozegrania XVIII Turnieju Gmin
Partnerskich.
21.08. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad komisji było min.: analiza zapisów Strategii Rozwoju
Gminy Czerwieńsk na lata 2019-2023; sprawy bieżące.
23.08. – na terenie budowy sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim
natrafiono na duży skład amunicji z czasów II wojny światowej.
Odkrycia dokonali robotnicy pracujący przy budowie sali, podczas
prowadzenia wykopów pod fundamenty. Jak się okazało, kilkadziesiąt centymetrów pod powierzchnią ziemi znajdował się istny
arsenał. Było to ponad 100 granatów oraz 32 pociski do ręcznych
granatników przeciwpancernych tzw. pancerfaust. Znalezisko
zabezpieczyła policja, która patrolowała teren wokół szkoły aż do
czasu przybycia na miejsce saperów z IV Batalionu Inżynieryjnego
w Głogowie. Jak ocenili kierujący akcją usuwania niewybuchów, nie
było potrzeby ewakuowania mieszkańców.
28.08. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Prezesem KS
„Start” Płoty Wojciechem Kozakiewiczem. Tematem spotkania było
otwarcie boiska w Płotach, które zaplanowano na 22 września br.
29.08. – w Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku odbyło się pierwsze spotkanie sztabu przygotowującego 27 Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas spotkania zdecydowano,
że tak jak dotychczas, odbędzie się on w budynku czerwieńskiego
Gimnazjum i Liceum przy ul. Zielonogórskiej 43B. Czerwieński
sztab rozpocznie „orkiestrowe” granie już 28 października br. podczas
III edycji Wędkarze dla WOŚP, które zaplanowano nad zalewem
w Czerwieńsku. 27 Finał WOŚP obędzie się 13 stycznia 2019 r.
29.08. – w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Zarządu
Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego. W posiedzeniu
uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
30.08. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze Burmistrz Piotr Iwanus prowadził rozmowy dotyczące certyfikacji ZIT.
31.08. – w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku
odbyła się narada dyrektorów szkół i przedszkola poświęcona
przygotowaniom do otwarcia nowego roku szkolnego. W naradzie
uczestniczyli Burmistrz Piotr Iwanus, Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras oraz Kierownik Hali Sportowej „Lubuszanka”
Lubomir Rotko.
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Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Panie Burmistrzu, to kolejne święto plonów mamy
za sobą. Fakt, że towarzyszył mu rozgrywany już po raz osiemnasty Turniej
Gmin Partnerskich robi wrażenie. Czy
przy okazji nie popadamy już trochę
w rutynę?
Piotr Iwanus: Jeśli nawet, to rutyna nie jest tożsama ze schematyzmem
działań. Scenariusz dorocznych imprez
związanych ze świętem plonów wprawdzie ma, jak nakazuje tradycja, stały
scenariusz, jednakże jego wypełnienie
zawsze obfituje nowymi pomysłami,
działaniami, współzawodnictwem,
a przede wszystkim daje nam okazję
do integrowania lokalnej społeczności.
Nie możemy też zapominać, że jest to
również wspaniała okazja do podtrzymywania naszych przyjacielskich kontaktów z mieszkańcami miejscowości
naszej partnerskiej gminy Drebkau. Na
mnie podczas tych uroczystości największe wrażenie zawsze robi niezwykłe
zaangażowanie wielu mieszkańców
gminy w przygotowywanie dorocznych
wieńców dożynkowych, które co roku
zaskakują pomysłowością i prawdziwie artystycznym kunsztem. Bardzo
się cieszę, że ta tradycja mimo wciąż
zmieniającego się świata, nie odchodzi
w zapomnienie. Ona jest ważnym symbolem naszej narodowej tożsamości.
Warto o tym przypominać szczególnie
w roku stulecia Niepodległej.
A.S.: Panie burmistrzu, święto plonów nam się udało, podobnie jak i piękne
słoneczne i gorące lato, które ucieszyło
urlopowiczów, ale niestety nie można
tego powiedzieć o tych, którym sporo
tegorocznych plonów po prostu wyschło
na polach. W mediach słyszało się sporo
cierpkich uwag, że samorządy nie radzą
sobie z pomocą rolnikom poszkodowanym skutkami suszy.
P.I.: To krzywdząca opinia, że samorządy nie radzą sobie z szacowaniem
szkód, nie przekazują wniosków do Urzędów Wojewódzkich, a rolnicy nie mogą
doczekać się pomocy. Otóż, u nas w gmi-

nie powołaliśmy komisję do szacowania
szkód i ona pracowała przez całe lato
sporządzając w odpowiedzi na wnioski
rolników konieczne protokoły, niezbędne
do uzyskania odszkodowań.
W okresie od 13 czerwca do 10 sierpnia do Urzędu wpłynęło 57 wniosków
rolników o szacowanie tych szkód. Cztery
wnioski rolnicy wycofali, więc pozostałe
53 zostały przez komisję rozpatrzone,
a protokoły przesłane do Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie
w trzech turach.
I tak, 3 sierpnia wysłaliśmy 23 protokoły, 14 sierpnia 15 kolejnych, a 7 września 11 protokołów. Do tego 4 protokoły
przesłaliśmy do innych urzędów jako
protokoły cząstkowe. Samorząd więc
swoje obowiązki spełnił, kolejny krok
należy do samych rolników, którzy po
stwierdzeniu na podstawie szacunków
komisji uprawnień do skorzystania
z pomocy, powinni złożyć w biurze
powiatowym Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej
Górze wnioski o pomoc.
A.S.: Jak przystało na wrzesień nie
uciekniemy przed tematem początku
roku szkolnego. Jak obecnie wygląda
w naszej gminie sytuacja w tej niezwykle ważnej, ale i wrażliwej sferze życia
mieszkańców?
P.I.: Ten rok szkolny przyniósł wiele
zmian organizacyjnych, wymuszonych
głównie poprzez nowy system oświaty.
Wygaszamy istniejące w Czerwieńsku
gimnazjum. To już ostatni rocznik absolwentów tej szkoły pozostał w budynku
przy Zielonogórskiej. Trzecie klasy gimnazjum zajmują obecnie sale na parterze,
natomiast na piętro przeniosło się ze
swojej dotychczasowej siedziby Liceum
Ogólnokształcące. Za rok cały obiekt będzie już siedzibą tej szkoły. Mimo wielu
trudności w zasadzie wszyscy nauczyciele
pozostali w szkołach, chociaż niektórzy
zmuszeni są uzupełniać etaty w różnych
placówkach. Nie jest to oczywiście komfortowa sytuacja, ale staramy się wspólnie
złagodzić, gdzie to możliwe, te uciążliwości. Z dobrych informacji w tej sferze

działalności samorządu mogę powiedzieć,
że rozpoczęliśmy budowę sali sportowej
przy szkole w Leśniowie Wielkim. To
duże i finansowo trudne przedsięwzięcie,
ale gdy przebrniemy przez te procedury
i salę oddamy do użytku, to będziemy mogli na koniec przyszłego roku powiedzieć,
że w naszej gminie wszystkie szkoły mają
sale sportowe. W tym roku również oddajemy do użytku kolejny obiekt oświatowy
– mianowicie miejski żłobek. Jeśli Rada
Miejska 26 września podejmie stosowną
uchwałę to od 1 listopada żłobek będzie
funkcjonował jako jednostka budżetowa
gminy.
A. S.: A jak się sprawy mają z wodą
w Płotach ?
P.I.: Zakończona została modernizacja
stacji i w tej chwili zbiornik wyrównawczy i pompy zapewniają w Płotach
właściwe ciśnienie w sieci wodociągowej
na poziomie 5 atmosfer, co sprawia, że
problem został rozwiązany.
A.S. Jadąc z Zielonej Góry do Czerwieńska możemy już zobaczyć pierwszych
użytkowników ścieżki rowerowej od Płot
do Nietkowa. Czy jest ona już oddana
do użytku?
P.I.: Tak, na całym wybudowanym
odcinku położony jest asfalt, droga jest
oznakowana i rowerzyści mogą także
skorzystać z rozstawionych na trasie
wiat przystankowych. Zresztą codziennie
widać korzystających z tego udogodnienia mieszkańców, którzy korzystają
z rowerów. Mogą teraz bezpiecznie
przemieszczać się między Płotami a Nietkowem. W kilku miejscach ścieżka
jednak przecina drogę dla samochodów.
Są one odpowiednio oznakowane i zabezpieczone barierami, ale uwagi nigdy
dosyć, zarówno ze strony kierowców,
jak i rowerzystów. Myślę, że prawdziwy
boom rowerowy rozpocznie się wiosną
przyszłego roku, chociaż tegoroczna aura
jest przyjazna turystyce, więc i jesienią
nie zabraknie korzystających.
A.S.: Bardzo dziękuję za rozmowę.
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XVIII Turniej Gmin Partnerskich

Święto Plonów 2018
Turniej Gmin Partnerskich rozgrywany jest w naszej gminie od 18 lat i jest stałym
elementem, uroczyście u nas obchodzonego, Święta Plonów. Święta, które jest dla
rolników ukoronowaniem całorocznego trudu i wysiłku wkładanego w pracę na roli.
W sobotę, 18 sierpnia Będów nabrał
odświętnego charakteru. Uroczystości
dożynkowe rozpoczęła msza w intencji rolników, koncelebrowana przez
księdza proboszcza Jerzego Krauze,
zakończona poświęceniem wieńców dożynkowych. Po mszy, barwny korowód
przemaszerował z na plac rekreacyjny.
W korowodzie uczestniczyły poczty
sztandarowe, delegacje wieńcowe, Rady
Sołeckie oraz Koła Gospodyń Wiejskich,
przedstawiciele instytucji samorządowych oraz przedsiębiorców, a także
delegacja z partnerskiej gminy Rothenburg i Drebkau. Po złożeniu wieńców
pod sceną zebrani wysłuchali Hymnu
Państwowego oraz Roty. W dalszej części uroczystości dożynkowych, zgodnie
ze zwyczajem, starosta i starościna
dożynek – Pan Marek Zieleziński oraz
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Pani Agnieszka Andrzejak-Wasilewska
– przekazali chleb wypiekany ze zbóż
zebranych w czasie tegorocznych żniw

burmistrzowi Czerwieńska Piotrowi Iwanusowi, który podzielił się wypiekiem
z gośćmi i mieszkańcami Będowa.

Następnie rozstrzygnięto konkurs
na najpiękniejsze wieńce dożynkowe,
które oceniane były w dwóch kategoriach: tradycyjny i współczesny.
W kategorii wieńca tradycyjnego,
Komisja Konkursowa I miejsce przyznała Kołu Gospodyń Wiejskich
z Lasek, II miejsce - KGW Nietków,
III miejsca – KGW Leśniów Wielki i IV miejsca exequo: świetlica
wiejska w Sycowicach oraz świetlica w Będowie. W kategorii wieńca
współczesnego: I miejsce – KGW
z Będowa, II – Sołectwo Bródki, III
exequo: świetlica wiejska w Bródkach
i sołectwo Wysokie, IV – KGW Płoty,
V – świetlica wiejska w Dobrzęcinie
i VI – KGW Nietkowice.
Zwycięskie wieńce reprezentowały
naszą gminę na dożynkach powiatowych
w Kargowej, gdzie wieniec z Będowa
zajął III miejsce. Gratulujemy!
Tradycyjnie już, podczas obchodzonego w naszej gminie Święta

Plonów organizowany jest Turniej.
Gmin Partnerskich. Dzielne drużyny stanęły w szranki, zmagając się
w niezwykle zabawnych konkurencjach; biegali na szczudłach, wbijali
gwoździe, wozili kapustę i skakali
przez kozła, ale także lepili w glinie naczynia i metoda wydzieranki

Wielki/Jehserig VII: Płoty /Schorbbus, VIII: Wysokie/Siewisch. Zanim
jednak ogłoszono wyniki turnieju,
w szranki stanęli włodarze partnerskich gmin. Tegoroczna konkurencja
to… ubijanie masła w prawdziwej
maselnicy. Przyznać należy, że obaj
panowie doskonale poradzili sobie

wieńska i „Nietkowianki” i „Malinki”
z Nietkowa. Pokazy taneczne zaprezentowała niemiecka grupa „Linedancer”
z Drebkau. Ukoronowaniem wieczoru
był występ zespoły „Coctailboys”,
który porwał do tańca znaczną część
publiczności. Po koncercie, dyskotekowe rytmy zapewnił DJ Dominik. We

tworzyli godło polskie. Po niezwykle zaciętej walce i skrupulatnym
przeliczeniu punktów zarówno
w konkurencjach sportowych, jaki
artystycznych, poszczególne drużyny uzyskały następujące lokaty:
I miejsce: Nietkowice/Leuthen,
II: Czerwieńsk/Drebkau, III: Będów/
Casel, IV: Nietków/Greifenhain, V:
Bródki/Leśniów Mały, VI: Leśniów

z tym zadaniem, a sędziowie z wielkim zadowoleniem ogłosili remis!
Przybyli na uroczystości dożynkowe
goście, obok zmagań sportowych podziwiali również występy artystyczne. Zaprezentowały się zespoły: „Rezonans”
z Nietkowa, „Gama” z Leśniowa Małego, „Pod Wiatrakiem” z Leśniowa
Wielkiego, „Melodia” z Płotów, „Rapsodia” z Lasek, „Sześciopak” z Czer-

wspaniałej atmosferze biesiadowano do
późnych godzin nocnych. Organizatorzy
serdecznie dziękują za pomoc przy organizacji dożynek Radzie Sołeckiej oraz
mieszkańcom Będowa, dzięki którym
święto plonów było radosne, piękne
i bezpieczne.
Jolanta Matuszkiewicz
dyrektor MGOK w Czerwieńsku
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Powstanie żłobek miejski w Czerwieńsku
W czerwcu 2018 roku Gmina Czerwieńsk podpisała umowę z Wojewodą Lubuskim
na realizację zadań związanych z utworzeniem Żłobka Miejskiego w Czerwieńsku,
przy ul. Bolesława Chrobrego 2a, który docelowo przyjmie 18 dzieci.
Wsparcie finansowe w wysokości
200.000,00 złotych na powstanie instytucji
pochodzi z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 „MALUCH+” 2018 i w ramach
tego programu zostanie przyjętych 10 dzie-

Witamy w przedszkolu
Już po wakacjach. Upalne dni, urlopowe wyjazdy już za nami. Wrzesień
to zawsze początek nowego roku szkolnego. Początek zmian (szczególnie dla
trzylatków), nowych doświadczeń i
obowiązków, ale również wesołej zabawy i kontaktów z rówieśnikami. Dzieci
bardzo lubią swoje towarzystwo i szybko
zapominają o rozłące z rodzicami. Wrzesień jest miesiącem szczególnie trudnym
dla tych dzieci, które po raz pierwszy
pojawiają się w przedszkolu. Nie ma się
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ci. Ogólny koszt realizacji zadania wynosi
530.203,00 zł., z czego kwotę w wysokości
330.203,00 zł. Gmina Czerwieńsk pokryje
ze środków własnych.
Prace adaptacyjne dostosują pomieszczenia do potrzeb dzieci w wieku do lat 3.
Budynek będzie spełniał wymogi
sanitarne i przeciwpożarowe. Żłobek zostanie wyposażony w meble, zabawki, wózek 6-osobowy
z przeznaczeniem na spacery
z dziećmi, i inne przedmioty niezbędne do funkcjonowania żłobka, np. przewijaki, łóżeczka, szafy
do przechowywania pościeli itp.
Sprzęt zakupiony na plac zabaw
będzie posiadać niezbędne atesty
co oszukiwać, zdecydowana większość
takich dzieci mniej lub bardziej przeżywa rozstanie z najbliższymi i przyzwyczajenie do nowych warunków. Należy
pamiętać, że płacz i bunt to normalna
reakcja w pierwszej fazie adaptacji. Również rodzice powinni przełamać obawy
i sprawić, żeby dziecko jak najszybciej
zauważyło zależność: przedszkole to
miejsce czasowego pobytu, wtedy, kiedy
rodzice są w pracy.
Przydatne informacje
Nasze przedszkole mieści się w dwóch
budynkach: przy ul. Granicznej i Kwiatowej. Podlega jednemu Dyrektorowi, zadania realizuje jedna Rada Pedagogiczna.
Jest czynne w godzinach 6.30 – 16.30,
zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami
rodziców. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest
na podstawie programu wychowania
przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową. Ten ważny dla nas

bezpieczeństwa.
We wrześniu 2018 roku gmina ogłosi
konkurs na wyłonienie kierownika/dyrektora Żłobka Miejskiego. Ogłoszenie
o otwartym konkursie ukaże się na stronie
internetowej urzędu.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, żłobek zostanie otwarty jeszcze
w tym roku. Informacje o naborze ukażą
się prawdopodobnie na przełomie września-października 2018 roku.
Iwona Urbańska
Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku
dokument wskazuje bardzo istotny cel,
jakim jest wsparcie całościowego rozwoju
dziecka. Tak określony cel wychowania
przedszkolnego podkreśla podmiotowość
dziecka w procesie edukacji, a podejmowane działania wspierające jego rozwój
mają w efekcie umożliwić osiągnięcie
dojrzałości do podjęcia nauki w szkole
podstawowej. Dojrzałe do szkoły dziecko
(wg M. Przetacznik-Gierowskiej oraz
G. Makiełło-Jarży), to dziecko dostatecznie rozwinięte fizycznie i ruchowo,
zwłaszcza w zakresie precyzyjnych ruchów rąk i palców, posiadające orientację
w otoczeniu oraz określony zasób wiedzy
ogólnej o świecie, posiadające na tyle
rozwinięte zdolności komunikacyjne, by
porozumiewać się w sposób zrozumiały
dla rozmówcy. Zapewniamy, że dołożymy
wszelkich starań, aby dzieci w naszym
przedszkolu czuły się bezpiecznie i miały zapewnione optymalne warunki do
zdobywania wiedzy, umiejętności oraz
kształtowania osobowości.

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

Koniec wakacji
„Jeżeli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec,
że najwyższa jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu,
odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania”.
				
Janusz Korczak

U progu nowego roku szkolnego zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice
życzyliby sobie „radości tryumfu i szczęścia” w niełatwej wędrówce, jaką jest
zdobywanie wiedzy. Dążymy do tego, aby owa wędrówka była ciekawa, urozmaicona i wiodła przez piękne miejsca.
Zeszłoroczna rozbudowa naszej
placówki znacząco poprawiła warunki
nauki i pracy. Zawsze jednak jest coś
jeszcze do zrobienia. Wakacje były
okresem drobnych prac remontowych,
poprawy jakości INTERNETU poprzez
doprowadzenie światłowodu, doposażania klasopracowni. Z zadowoleniem
przyjęliśmy informację o pozytywnej
ocenie dwóch projektów, które złożyliśmy
do Ministerstwa Edukacji Narodowej na
dalsze doposażenie naszej szkoły. Otrzymaliśmy łącznie 86 tys. złotych. Środki
te zostaną przeznaczone na wyposażenie
nowej sali gimnastycznej w niezbędny
sprzęt sportowy oraz na zakup pomocy do
nauczania przedmiotów, które wcześniej
nie nauczaliśmy w szkole podstawowej
- takich jak fizyka, geografia, biologia
czy chemia. Po raz pierwszy, bowiem od
wielu lat ponownie mamy klasy ósme. To
właśnie dla nich zostanie przeprowadzony
egzamin ósmoklasisty, który będzie trwał
trzy dni i sprawdzi wiedzę oraz umiejętności z języka polskiego, matematyki
oraz wybranego języka obcego. Pierwszy
dzwonek usłyszały również siedmiolatki,
dla których przygoda ze szkołą dopiero się

zaczyna. Z dumą i uśmiechem ślubowały,
że będą godnymi członkami społeczności
uczniowskiej. Pasowanie na ucznia chyba
najstarszym, a na pewno największym
w szkole ołówkiem, przypieczętowało

fakt wstąpienia w szeregi uczniów. Tak
oto w naszej szkole będzie pracowało 19
oddziałów klasowych, w których swoje
miejsce znajdzie blisko 360 uczniów, zaś
47 pedagogów będzie towarzyszyło swoim wychowankom w wędrówce po zawiłych ścieżkach wiedzy i wychowania.

Tradycyjnie już pierwszy dzień pobytu w szkole był DNIEM INTEGRACYJNYM. Pełni wakacyjnych przygód
opowiadaliśmy o tym jak i gdzie je spędziliśmy. Pamiątki, zdjęcia, prezentacje
i opowieści jeszcze na chwilę przeniosły
nas w czas błogiego wypoczynku. Rozgrywki sportowe pozwoliły na integrację
zespołów, ale były też okazją do sprawdzenia kondycji i umiejętności. Nie
zabrakło śpiewów i pląsów oraz zabaw
rozwijających wyobraźnię i stwarzających okazję do współpracy. Tematem
przewodnim pierwszego dnia w szkole
była TOLERANCJA. Wielokrotnie o niej
mówiliśmy, ale warto było jeszcze raz
pochylić się nad tym zagadnieniem. Dobrze i mądrze rozumiana TOLERANCJA
staje się, bowiem pewnego rodzaju cnotą
i pozwala uniknąć trudnych sytuacji.
Jako szkoła „korczakowska” staramy się,
aby to wychowankowie współdecydowali

o tym, jaka będzie ich szkoła, co chcieliby
robić w czasie pozalekcyjnym, o czym
rozmawiać na godzinach wychowawczych,
z kim ciekawym się spotkać i jakie miejsca
odwiedzić. Wychowawcy zebrali propozycje
uczniów i postarają się włączyć je do klasowych planów profilaktyczno- wychowawczych. Dzień integracyjny był także czasem
zapoznania uczniów z zasadami oceniania.
Przypomnieliśmy regulamin pobytu ucznia
w szkole oraz stworzyliśmy klasowe zasady
zachowania. Klasy I-e, IV-e i VII-e, które
przekroczyły kolejny próg, poznały też
nauczycieli nowych przedmiotów oraz nauczycieli wspierających i wspomagających.
Jeden dzień, a tak wiele działań –
wszystko po to, aby „dobrze wystartować”, aby lepiej się poznać, aby czuć, że
wiele zależy od nas samych.
Wszystkim, którzy współtworzą naszą
szkolną społeczność, uczniom, rodzicom,
pracownikom życzymy sukcesów, wiary, że można – chociaż czasami trudno,
a w czerwcu zadowolenia i satysfakcji
z minionych 10-u miesięcy.
Beata Kaszewska
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Pielgrzymka do Ziemi Świętej
W dniach 1-8 września miała miejsce pielgrzymka do Ziemi Świętej zorganizowana przez Biuro Pielgrzymkowe Peregrinus.
Dzięki aktywności i zachętom ks. Grzegorza, którego wspierał ks. Łukasz z naszej parafii udało się zebrać grupę 27 osób.
Wspólnie z nami pielgrzymowali zwycięzcy ogólnopolskiego konkursu ministrantów i kleryków.
Przewodnikiem pielgrzymki był ks.
Łukasz. I należy przyznać, że dzięki jego
wiedzy, a przede wszystkim znajomości
Pisma Świętego - mieliśmy wspaniałą
ucztę duchową.
Ziemia Święta przywitała nas temperaturą 35-38 st.C. co było niemałą
trudnością dla ludzi starszych. Ale tak
wysoką temperaturę niwelowała tematyka
pielgrzymki i sposób jej organizacji przez
ks. Łukasza. Fragmenty Pisma Świętego
czytane przez przewodnika w miejscach,
których to Słowo dotyczyło miało bardzo
głęboką wymowę. Nazaret - Zwiastowanie, Kana Galilejska - odnowienie
przyrzeczeń małżeńskich, Tabor - miejsce
Przemienienia Pana Jezusa. Następnie

Betlejem - Bazylika i Grota Narodzenia.
I oczywiście Jerozolima. A w niej Ściana
Płaczu. Droga Krzyżowa uliczkami Jerozolimy, pomiędzy straganami, ludźmi,
którzy tak wtedy, kiedy Pan Jezus dźwigał
swój krzyż, jak i teraz zupełnie się tym
nie interesowali. Golgota i Grób Pański.
Po drodze było jeszcze wiele innych
miejsc, które niejednemu pielgrzymowi
wycisnęło łzy wzruszenia z oczu.
Po tak przeżytej pielgrzymce czytanie Słowa Bożego nigdy już nie będzie takie samo. Zapraszam do relacji
z pielgrzymki na stronie parafialnej
www.parafiaczerwiensk.pl
Waldemar Napora

Festyn w Leśniowie Małym

W sobotę 8 września2018 r. odbył się kolejny festyn integracyjno - rodzinny w Leśniowie Małym, w którym sołectwo

8

nr 314 • 09.2018

U NAS

świętowało „zakończenie lata”. Atrakcji nie brakowało dla
dużych i małych mieszkańców oraz ich gości.

Szkoła Podstawowa w Nietkowie

w hołdzie dla Niepodległej

Od września Szkoła Podstawowa im. Zofii i Stanisława Wróblewskich w Nietkowie przystępuje do realizacji znaczącego
projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej pod hasłem. „Godność, wolność, niepodległość”, który został zaproponowany
placówkom oświatowym i organom prowadzącym w szczególnym roku – 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
W czerwcu 2018r. szkoła złożyła na
ręce dyrektor Centrum Usług Wspólnych
w Czerwieńsku p. Danuty Tomaszewskiej
projekt opisujący cykl przedsięwzięć poprzedzających Święto Niepodległości 11
Listopada 2018’ zatytułowany „Kocham
Cię, Polsko”. Po akceptacji i merytorycznej ocenie został on złożony do Wojewody
Lubuskiego, a następnie rekomendowany
przez Minister Edukacji Narodowej p.
Annę Zalewską i wpisany na listę wyróżnionych placówek. Jego redaktorkami są
Dyrektor SP w Nietkowie p. Beata Kłos
– Wygas oraz nauczycielka p. Elżbieta
Kozak, został on opracowany przy akceptacji rodziców, uczniów i nauczycieli
szkoły. Projekt został rozpisany na kwotę
9250 zł. przy dwudziestoprocentowy
wkładzie własnym placówki.
Celem projektu jest wzmocnienie
poczucia wspólnoty narodowej dzieci
i młodzieży w oparciu o wartości wpisane
w polską tradycję narodowo – wyzwo-

leńczą, pielęgnowanie wartości takich jak
wolność i solidarność oraz poszanowanie
godności i praw człowieka. Poprzez
udział w projekcie uczniowie przejdą
szlakiem wydarzeń i bohaterów w drodze ku niepodległości naszej Ojczyzny.
Zapewne przyczyni się to do budowy
ducha patriotyzmu, który jest podstawą
tożsamości każdego narodu.
W listopadzie będzie realizowanych szereg cennych działań wpisanych
w tematykę projektu, wśród których są
m.in. wystawa historycznych pamiątek
zgromadzonych przez uczniów i rodziców, projekcje dokumentalnych filmów
uczniowskich, wieczornica z najstarszymi
mieszkańcami Lasek i Nietkowa, koncert
muzyczno – poetycki, żołnierski piknik
środowiskowy, festiwal polskiej piosenki, warsztaty plastyczne czy kulinarne
związane z tradycjami, bieg dla Niepodległej, debaty i apele. Bogaty program
obchodów Święta Niepodległości ze-

spoli w działaniach uczniów, nauczycieli
i rodziców SP w Nietkowie. Atrakcyjną
formą nagrody dla grupy dwadzieściorga
uczniów, szczególnie zaangażowanych
w przedsięwzięcie, będzie edukacyjna
wycieczka do Warszawy szlakiem miejsc
pamięci narodowej.
Podjęta inicjatywa z całą pewnością
przyczyni się do kształtowania postaw
obywatelskich i patriotycznych wśród
dzieci i młodzieży naszej szkoły. Jest to
przedsięwzięcie prestiżowe i honorowe,
gdyż jego idea jest szczególnie bliska
każdemu Polakowi.
E. Kozak

Uwaga!!!
Angielski,
niemiecki,
komputery
120 h godzin nauki za DARMO dla
mieszkańców Nietkowa i okolic.
Informujemy, że trwają zapisy na
kursy w ramach projektu Unii Europejskiej.
Nabór otwarty dla osób w wieku
25-64 lata.
Zapisy:
Wiejski Dom Kultury w Nietkowie
Poniedziałki od 17.00 do 18.00
03.09.2018r.
10.09.2018r.
17.09.2018r.
Kontakt telefoniczny:
68 325 44 01
601 278 420
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Listy do redakcji

Jeszcze na temat ul. Marszałka
Piłsudskiego w Czerwieńsku
Pan Jacek Gębicki w artykule „Wojewoda zmienił nazwę” („Czerwieńsk
– U nas”, sierpień 2018, nr 314) sformułował pytanie, czy jedna z najkrótszych
ulic Czerwieńska, dawna ulica Marii
Rozwens, to należne miejsce dla upamiętnienia Marszałka Piłsudskiego? To swoiste „wywołanie do tablicy” przez mego
Pierwszego Mistrza, spowodowało, że tak
jak dawniej, poczułem się zobligowany do
udzielenia odpowiedzi.

Istotnie dawna ul. Marii Rozwens,
obecnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
nie należy do głównej osi komunikacyjnej
naszego miasteczka. Nie jest też bardzo długa, zapewne jej długość nie przekracza 150
metrów. Natomiast nie budzi wątpliwości,
że jest to ulica położona w ścisłym centrum
Czerwieńska, posiadająca bezpośrednie
połączenie z Rynkiem. Przy tej ulicy znajdują
się również siedziby kilku gminnych i miejskich instytucji takich jak Ośrodek Pomocy

Społecznej, czy Straż Miejska. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że ulica ta znajduje się
w okolicach szkoły podstawowej.
Nie jest to zatem ulica peryferyjna.
Zauważyć należy, że w innych polskich
miastach nie zawsze kierowano się długością ulicy nadając imię Marszałka
Piłsudskiego. W Poznaniu ul. Piłsudskiego jest ulicą o charakterze peryferyjnym
w stosunku do centrum miasta, znajduje
się bowiem na os. Rataje. W Krakowie
natomiast ul. Piłsudskiego jest położona
w ścisłym centrum miasta, choć nie jest
długą ulicą, rozpoczyna się bowiem tuż za
Plantami, a kończy się w okolicach Błoń.
Na podkreślenie zasługuje także fakt, iż
nie było możliwości nadania imienia Marszałka innej ulicy w Czerwieńsku. Dawny
plac Bohaterów Stalingradu po 1989 roku
przemianowano na Rynek, natomiast nowo
powstające ulice mają, w przeciwieństwie
do obecnej ul Marszałka Piłsudskiego,
charakter rzeczywiście peryferyjny. Trudno
wyobrazić sobie również inną inicjatywę
związaną z upamiętnieniem Józefa Piłsudskiego w roku 100 rocznicy odzyskania
niepodległości. Większość obiektów użyteczności publicznej w Czerwieńsku, może
poza parkiem miejskim, posiada swoich
patronów, natomiast fundowanie okolicznościowego pomnika przekracza możliwości
naszej gminy i nie jest chyba konieczne.
Sądzę, że skromna tablica umieszczona w 2005 roku w kościele parafialnym
pw. Św. Wojciecha poświęcona pamięci
Marszałka i właśnie ulica w centrum
Czerwieńska stanowią wyraz godnego
upamiętnienia jednego z twórców niepodległego bytu Państwa Polskiego przez
naszą społeczność.
Karol Siemaszko
„Stanęliśmy na jakimś ogromnym zakręcie dziejowym, kiedy trzeba dużo mówić
o wysokiej godności człowieka, by zrozumiano, że człowiek przerasta wszystko,
co może istnieć na świecie, prócz Boga”
Kardynał Stefan Wyszyński

STAROŚĆ

Ten trudny temat, ostatnio wywołany
przez Pana Cezarego Wocha na łamach
gazetki„U nas”, wcześniej rozważany
przez innych mieszkańców gminy Czerwieńsk, dotyczył m. innymi zorganizowania Domu Seniora w Czerwieńsku.
Zapewne wszyscy mamy świadomość,
że każdy program, projekt, czy system
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w swoim założeniu wymaga odpowiedniej
bazy; dużych nakładów finansowych,
przemyśleń ludzi różnych profesji, ich
zaangażowania, wzajemnej współpracy
itd. Ten rodzaj opieki jest przyszłościowy,
o czym informują dane statystyczne i narastające problemy. Stworzenie czegoś, co
dzisiaj wykracza poza ramy egzystencji
małego miasteczka jest trudne, ale możliwe do wykonania.
W tym materiale celowo pomijam
temat wzajemnych relacji w rodzinie,
oczekiwań rodziców wobec dzieci, wnuków, które zawsze kojarzą się z wzajemną
miłością, szacunkiem i wdzięcznością,
chociaż każdy przykład jest inny, a problemy – indywidualne. To obszerne zagadnienie wymaga wyjątkowego potraktowania; rzeczowych przykładów środków
zaradczych itp.

Seniorzy, dziękując za dotychczasową
pomoc i zainteresowanie instytucji i ludzi
dobrej woli mają też pewne wymagania
objęte prawem konstytucyjnym. Z żalem
wspominają odprowadzanie do Skarbu
Państwa wysokich podatków z własnych
poborów. Przypomnę zatem, że „Polskie
prawo konstytucyjne” (Stan prawny
na 1997 r.) w art. 47 mówi, że „Każdy
ma prawo do ochrony prawnej życia
prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego
imienia oraz decydowania o swoim życiu
osobistym” Art. 86 mówi, że „Każdy jest
zobowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowanie przez siebie jego pogorszenie”.
Natomiast „Gmina wykonuje wszystkie
zadania samorządu terytorialnego”.
W ostatnim numerze naszej lokalnej
gazety, przy okazji wizyty Wojewody Lu-

buskiego- Władysława Dajczaka dowiedzieliśmy się, że dużą inwestycją w sferze
polityki społecznej będzie też uruchomienie Domu Seniora w Czerwieńsku. Zatem
w oparciu o zagwarantowane prawa,
przychylność władz i pomoc unijnych
środków pozostaje nam mieszkańcom
mieć nadzieję, że poruszony temat zostanie podjęty i zrealizowany. Wspomnę,
że wokół Domu Seniora w Czerwieńsku
poruszane są dwie kwestie:
1. Dom stałego pobytu z mieszkaniem,
wyżywieniem i pomocą medyczną.
2. Dom dziennego pobytu - w wyznaczonych godzinach.
Obie formy pomocy są potrzebne.
Ponawiam więc apel o społeczną
dyskusję na ten temat.
Krystyna Nowakowska

Pół wieku z nożyczkami
Chyba trudno byłoby w Czerwieńsku znaleźć kogoś, kto nie znałby p. Ewy Potockiej. To na fotelu fryzjerskim w małym
zakładzie nieopodal ratusza w Czerwieńsku kolejne pokolenia mieszkańców powierzały swoje fryzury pani Ewie. Okazuje
się, że właśnie we wrześniu przypada pięćdziesiąta rocznica jej przygody z tym zawodem. Gratulujemy p. Ewie nie tylko
wytrwałości i mistrzostwa w tym co robi, ale również wspaniałej kondycji i zdrowia. Życzymy oczywiście, by jeszcze wiele
lat dbała o nasze fryzury i swoje umiejętności przekazała następcom. Poprosiliśmy p. Ewę, by sama przypomniała naszym
Czytelnikom o sobie. Otrzymaliśmy od niej list, który z przyjemnością publikujemy:
„Urodziłam się i wychowałam w wielodzietnej, cudownej, kochającej się
rodzinie na wsi. Pochodzę z miejscowości MŁYNARY, za Elblągiem - blisko
Fromborka.
W 1968 roku ukończyłam ósmą klasę
Szkoły Podstawowej i zaczęłam szkolić
się w zawodzie FRYZJERSTWO DAMSKO - MĘSKIE. W roku 1971 zdałam
egzamin czeladniczy i zaczęłam pracować w wyuczonym zawodzie. W 1973 r.
przyjechałam do Czerwieńska do rodziny
i tak zostałam do dzisiaj. Rodzice kupili
mi mały zakładzik w Czerwieńsku i tak
zaczęłam pracować na swoim.
W 1974 r. wyszłam za mąż, przez
lata urodziłam czworo dzieci: Honoratę,
Agnieszkę, Małgosię i Wojtka - wciąż
pracując. Mąż Eugeniusz pracował
i prowadził też własną firmę w zawodzie
budowlanym „wykończenie mieszkań,
obiektów”.
W 1989 r. w Izbie Rzemieślniczej
w Zielonej Górze zdałam egzamin
Mistrzowski. Zostałam Mistrzem i zaczęłam szkolić uczniów w zawodzie.
Do dnia dzisiejszego wyszkoliłam 30
uczennic. Po 45 latach ciągłej pracy
w zawodzie uzyskałam zasłużoną eme-

ryturę. Te 45 lat przepracowałam w samym Czerwieńsku, a 1 września 2018
roku mija moje 50 lat pracy w zawodzie
fryzjerskim.
Dziś nie jestem tylko mamą, ale i babcią, mam sześcioro wnucząt.
Wyuczyłam fachu i od 14 lat pracuje ze

mną moja córka Małgorzata, która przejmie schedę po mamie. Ma też uprawnienia
do szkolenia uczniów.
Przepracowałam w Czerwieńsku 45
lat i z wielką radością nadal strzygę już
czwarte pokolenie”.
Ewa Potocka
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Ulica z... nową nazwą
Z wielkim zainteresowaniem i uwagą zapoznałem się z artykułami p. Karola Siemaszki (Czerwieńsk U Nas – kwiecień 2016) i p. Jacka Gębickiego (Czerwieńsk
U nas – sierpień 2018), dotyczących zmiany dotychczasowej nazwy ulicy Marii
Rozwens. Decyzję wojewody lubuskiego szanuję, chociaż się z nią nie do końca
zgadzam. Stąd chciałbym zabrać głos w sprawie, by z jednej strony spojrzeć na tę
kwestię jako historyk, z drugiej jako wieloletni mieszkaniec tego miasta. Postaram
się także odpowiedzieć na pytanie p. Jacka Gębickiego („Czy jedna z najkrótszych
ulic w naszym mieście to należne miejsce dla upamiętnienia Marszałka?”)
Historia nadawania nazw czerwieńskim ulicom i placom sięga końca XIX
wieku. Przyjęto wówczas, niezwykle
sensownie, zgodnie z pewną tendencją
widoczną w innych miejscowościach, że
cztery główne ulice miasta będą nosiły
nazwy związane z miejscowościami,
do których prowadziły. I tak dzisiejsza
ulica Boczna nosiła nazwę ulicy Nietkowskiej (ponieważ biegła w kierunku
Polskiego/Śląskiego Nietkowa). Dzisiejsza ulica Kwiatowa nosiła nazwę
Blumbergerstrasse (bo prowadziła do
Brodów, niem. Blumberg). Obecna ulica
Łężycka prowadziła w kierunku Łężycy,
więc analogicznie ulica Zielonogórska
biegła w kierunku… (tutaj zagadka dla
młodszych Czytelników). Wszystko więc
było jasne i dla mieszkańców, i dla przyjezdnych. Inne, mniej znaczące uliczki
otrzymywały nazwy sugerujące bliskość
pewnych budynków czy instytucji. Ulica
Strzelecka prowadziła w kierunku strzelnicy Bractwa Kurkowego, ulica Małoszkolna znajdowała się przy wybudowanej
w latach 40-tych XIX wieku szkole (dziś
to ul. ks. Ludwika Muchy), ulica Młyńska
biegła wzdłuż czerwieńskiego młyna, ul.
Graniczna z kolei wzdłuż wytyczonej
w 1811 roku granicy miasta, ul. Zachodnia
została wytyczona równolegle do ulicy
Granicznej na zachód od niej itp. Były to
niezwykle proste ale bardzo racjonalne
założenia.
Nieco inaczej sprawy miały się z nazwami znajdujących się w dawnym
Czerwieńsku placów. Te nosiły nazwy
ważnych osobistości dla niemieckiego
społeczeństwa. Dzisiejszy Plac Wolności nazywany był Placem Ludwika (nie
do końca udało mi się dociec, o którego
z Ludwików może chodzić). Rynek był
rynkiem i tyle. Aż tyle.
Wszystko zmieniło się, gdy w latach 30-tych XX wieku do samorządów
zaczęła wkraczać polityka. Wówczas
zaczęto dokonywać (nie do końca
zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców) zmian. I tak ulicę prowadzącą na
cmentarz (obecnie ul. Spokojna) zaczęto
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nazywać Aleją Cesarza Wilhelma. Plac
Ludwika otrzymał nazwę Placu Adolfa
Hitlera, natomiast teren wokół Kościoła
(dotychczasowy Kirchenring) otrzymał
nazwę Placu Hindenburga. Polityka
i propaganda zastąpiły dotychczasowe
zdroworozsądkowe założenia dotyczące
nazewnictwa.
Po II wojnie światowej nastąpił dalszy ciąg mniej lub bardziej rozsądnych
decyzji dotyczących nazewnictwa.
Z oczywistych względów dokonano
zmian nazw, które związane były z faszyzmem. W przestrzeni urbanistycznej pojawił się więc Plac Wolności, ulica Bolesława Chrobrego i ul. Spokojna. Podjęto
racjonalną decyzję o pozostawieniu nazw
ulic związanych z kierunkiem, w którym
biegły (błędnie jedynie przetłumaczono
nazwę dzisiejszej ulicy Kwiatowej), bądź
związanych z obiektami i instytucjami.
Od polityki i propagandy nie było jednak
już odwrotu. Rynek stał się Placem Bohaterów Stalingradu, a niewielka uliczka
łącząca go z ul. Graniczną otrzymała nazwę ul. Marii Rozwens. W latach 90-tych
XX wieku wraz ze zmianami politycznymi w naszym kraju rynek znowu stał
się Rynkiem, ponadto ul. Małoszkolnej
nadano nazwę ul. ks. Ludwika Muchy.
Do plejady nazw ulic czerwieńskich
nie tak dawno doszła ul. ks. Ignacego
Zonia. I obecnie ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego.
Tyle historii. Teraz Drogi Czytelniku
pokuszę się o garść refleksji, wynikających niejako z powyższego.
Po pierwsze, dopóki lokalna społeczność, co za tym idzie władze samorządowe ją reprezentujące, mają większą
swobodę, wówczas nazwy ulic i placów
w danych miejscowościach albo są neutralne, albo wynikają z lokalnych uwarunkowań. Wtedy także są one bardziej
trwałe. Kiedy do samorządu wkracza
polityka, wymusza ona nadawanie nazw,
które są ważne z punktu widzenia państwa
i które często upamiętniają cenione dla
danego narodu postacie, ale nie są w żaden sposób powiązane z małą Ojczyzną.

I często stety/niestety przemijają wraz ze
zmianami geopolitycznymi, a w historii
takich zawirować znamy wiele.
Po drugie. Każdy nawet w miarę tylko
ukształtowany człowiek wie, że do każdej
sprawy trzeba przykładać odpowiednią
miarę. Do Kościoła nie udamy się w stroju
kąpielowym, na ważny egzamin nie pójdziemy w krótkich spodenkach i koszulce
polo. Stad też imieniem Marszałka Józefa
Piłsudskiego nie nazwalibyśmy np. ulicy
znajdującej się na uboczu, przy której
znajdowałyby się dwa, trzy, może nawet
pięć domów itp. Bo po prostu z szacunku
nie wypada. Tak po prostu.
Po trzecie. Postać Marszałka Piłsudskiego jest otoczona czcią w wielu polskich domach, w tym także w Czerwieńsku. I to mnie jako Polaka cieszy, chociaż
we mnie jako historyku osoba Naczelnika
budzi także wiele skrajnych emocji. Ale
Piłsudski wielkim bohaterem był, nie ma
co tu zbytnio dyskutować. Zastanawia
mnie jednak fakt, skąd Wojewoda Lubuski wybrał właśnie taką a nie inną nazwę.
Mamy Pomnik Pamięci, gdzie czczone są
wszystkie osoby związane z Czerwieńskiem. W kościele parafialnym znajduje
się tablica, upamiętniająca Józefa Piłsudskiego. Czy potrzeba w Czerwieńsku
kolejnych miejsc? Nie sądzę.
Po czwarte. W 100-lecie odzyskania
niepodległości bardziej ucieszy mnie upamiętnianie tej ważnej rocznicy w sercach,
myślach i postawach, niż w zmienianych
nieco na siłę nazwach. Bo dla ilu osób
w Czerwieńsku Maria Rozwens kojarzy
się z propagowaniem systemu stalinowskiego? I co jej „zaszkodziło”? Tablica na
nagrobku i nekrolog w Gazecie Zielonogórskiej. Bo na pewno nie pamięć mieszkańców (Czerwieńsk U Nas – maj 2016).
Nazwa ulicy jest. I nie ma co z ty
faktem dyskutować. Uważam także, że
z przestrzeni publicznej powinny zniknąć
wszelkie ślady totalitaryzmu. Ale odpowiadając na zadane wcześniej pytanie p.
Jacka Gębickiego odpowiem wprost. NIE.
Jedna z najkrótszych ulic w mieście nie
jest należnym miejscem dla upamiętnienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tym
bardziej w roku 100-lecia odzyskania
niepodległości. Koniec i kropka.
Przemysław Góralczyk
PS Drodzy Czytelnicy. Czy Marszałek
Józef Piłsudski byłby dumny i zadowolony mogąc przejść się po swojej ulicy?
Chciałbym móc go usłyszeć. Może słowa
wynikające z jego entuzjazmu weszłyby
do kanonu jego słynnych powiedzeń.
I Czerwieńsk zyskałby rozgłos. Na wieki.

e-Geodezja
Starosta Zielonogórski informuje,
że w ramach realizacji projektu pod
nazwą „e–Geodezja Powiatu Zielonogórskiego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020, zostały wdrożone następujące
nowe moduły umożliwiające udostępnienie zasobu geodezyjnego powiatu
zielonogórskiego w formie usług
w postaci:
– Moduł Mapa,
– Moduł Ośrodek,
– Moduł EGiB,
– Moduł i.Wniosek – sprzedaż map
przez Internet,
– Moduł i.Kerg – internetowa obsługa

jednostek wykonawstwa geodezyjnego,
– Moduł i.Rzeczoznawca – internetowa obsługa rzeczoznawców majątkowych – udostępniania danych z RCiWN
(rejestru cen i wartości nieruchomości),
– Moduł i.Komornik – internetowa
obsługa zapytań komorniczych,
– Moduł i.Delta – usługa aktualizacji
baz danych za pomocą narzędzia dla
Wykonawców,
– Moduł i.Portal – udostępniania
danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Internecie dla
mieszkańców/inwestorów,
– Moduł i.EgiB – udostępniania
danych ewidencyjnych dla innych
uprawnionych jednostek samorządowych, rozszerzających funkcjonalność

istniejącego oprogramowania używanego przez Starostwo Powiatowe
w Zielonej Górze i Delegaturę urzędu
w Sulechowie w zakresie aktualizowania, udostępniania przez Internet zasobu geodezyjnego i kartograficznego
zgodnie z wymogami obowiązujących
w tym zakresie przepisów prawa.
Moduły: i.Wniosek, i.Kerg, i.Rzeczoznawca, i.Komornik, Delta, Portal
są dostępne na stronie www.powiatzielonogorski.giportal.pl wraz z filmami instruktażowymi w zakresie
ich obsługi.
Zachęcamy do korzystania z wdrożonych nowych modułów.

Jolancie i Irenie Matysik
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci
Męża i Teścia
składa
zespół „Melodia”

P R Z E T A R G
Burmistrz Czerwieńska podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości lokalowych będących własnością Gminy Czerwieńsk:
Oznaczenie nieruchomości

Powierz-chnia w
KW
Nr działki
ha
1
2
3
ZG1E/00096645/8 48/1
0,03 ha

ZG1E/00066857/8 26/1

0,0797 ha

Położenie
nieruchomości
4
Obręb wsi
Wysokie

Obręb wsi
Bródki

III przetarg odbędzie się 15 października
2018 r. w wyżej podanych godzinach w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
ul. Rynek 25. Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu
najpóźniej do dnia 11 października 2018 r.
przelewem na konto Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku: PKO BP. SA. I O Zielona
Góra 74 1020 5402 0000 0602 0027 8861.
UWAGA ! Data dokonania wpłaty wadium
jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem , aby środki pieniężne znalazły
się na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku najpóźniej w dniu 11 października

Opis i przeznaczenie nieruchomości,
oraz sposób jej zagospodarowania
5
Zbycie na własność lokal użytkowy nr 1 Wysokie 3 o powierzchni użytkowej 42,7 m2 wraz z udziałem 32/100 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu przypisanego do tego lokalu.
Zbycie na własność lokal użytkowy nr 3 Bródki 3 o powierzchni użytkowej 38,0 m2 wraz z udziałem 16/100 w częściach
wspólnych budynku i prawie własności gruntu przypisanego
do tego lokalu.

2018 r. – pod rygorem uznania, że warunek
wpłaty wadium nie zostałspełniony. Nieruchomości lokalowe ogłoszone do przetargu
nie są obciążone prawem osób trzecich , jak
również nie są przedmiotem jakichkolwiek
zobowiązań wobec osób trzecich.
Wadium wpłacone przez uczestnika ,
który wygra przetarg zaliczy się na poczet
ceny nabycia nieruchomości lokalowej .
Zwrot wadium pozostałym uczestnikom
przetargu nastąpi w terminie trzech dni od
dnia zamknięcia bądź odwołania przetargu,
przelewem na podane konto bankowe.
Zastrzega się prawo do odwołania
przetargu tylko z uzasadnionej przyczyny

Cena wywoławcza,
wysokość wadium,
godzina przetargu
6
cena wywoławcza
– 25.000 zł
wadium – 2.500 zł
godz. 1030
Cena wywoławcza
– 26.000 zł.
wadium - 2.600 zł.
godz.1130

w formie właściwej dla jego ogłoszenia
.Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.
czerwiensk.pl, i w Biuletynie Informacji
Publicznej (BIP), oraz opublikowane we
wrześniowej gazetce „U nas” na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25 i na tablicy
ogłoszeń w Sołectwie Wysokie i Bródki.
Wszelkie dodatkowe informacje można
uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój 109
lub pod nr tel. (68) 3278179.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus
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Budowa ścieżki rowerowej zakończona
Od kilku już tygodni pierwsi miłośnicy wędrówek rowerowych już testują nową ścieżkę rowerową między Płotami a Nietkowem.
Oficjalnie projekt nosi nazwę:„Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czerwieńsk
w ramach zadania pn.: budowa infrastruktury rowerowej na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielona Góra”.
Ten bardzo potrzebny zarówno mieszkańcom, jak i turystom odcinek drogi rowerowej zrealizowany został w tzw. trybie
„zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza po prostu, że wyłoniony w przetargu wykonawca
najpierw przygotował pełną dokumentację
projektową, a później na jej podstawie
zrealizował inwestycję. Ścieżka rowerowa
prowadzi wzdłuż dróg wojewódzkich nr
280 i 279 na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Czerwieńsk z miastem
Zielona Góra w obrębie miejscowości Płoty
(za miastem Zielona Góra – Przylep), przez
Czerwieńsk dalej w kierunku skrzyżowania
drogi wojewódzkiej nr 280 z drogą nr 279
i dalej w kierunku Nietkowa.
Jak napisano w założeniach głównym
celem projektu było ograniczenie emisji
szkodliwych substancji do atmosfery
w sektorze transportu na obszarze Gminy Czerwieńsk i Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Zielona Góra. Aby ten
główny cel zrealizować należało rozpisać
go na szereg celów szczegółowych, bez
realizacji których ten główny cel trudny
byłby do realizacji.
Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należało:
• rozbudowa infrastruktury rowerowej poprzez budowę ścieżki rowerowej,
mającej pełnić funkcje korytarza transportowego, będącej alternatywą dla innych
środków transportu,
• zwiększenie popularności alternatywnej dla zmotoryzowanej komunikacji
rowerowej,
• Zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów na drogach publicznych w Gminie Czerwieńsk i Miejskim Obszarze
Funkcjonalnym Zielona Góra.
Co przyczyni się do osiągnięcia efektów długofalowych, takich jak:
• poprawa jakości i funkcjonowania
systemu transportowego,
• ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego,
• zmniejszenie ilości zanieczyszczeń
emitowanych do atmosfery, których źródłem jest spalanie paliw transportowych,
• zwiększenie bezpieczeństwa ekosystemów,
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• poprawa konkurencyjności i atrakcyjności Gminy Czerwieńsk i Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra,
• poprawa spójności społecznej i terytorialnej na Obszarze Funkcjonalnym
Miasta Zielona Góra (ZIT) oraz województwa lubuskiego.
W ramach projektu wybudowano
7,12 km dróg dla rowerów z miejscami
postojowymi, stojakami na rowery, zadaszonymi wpisanymi w krajobraz wiatami .
Realizatorzy tego przedsięwzięcia
szacują, że dzięki realizacji projektu
osiągnięty zostanie roczny spadek emisji
gazów cieplarnianych (CI 34): 3,63 Mg
CO2/rok, a w ten sposób poza wszelkimi
innymi udogodnieniami i korzyściami
dla mieszkańców i turystów główny
cel inwestycji zostanie zrealizowany,
a określenie Czerwieńsk gminą przyjazną
środowisku nie będzie pustym sloganem
promocyjnym, a kolejną cegiełką dokładaną do wieloletniego programu ochrony
środowiska naturalnego.
Projekt został współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie
2020, Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka
niskoemisyjna”, Działanie 3.3 „Ograniczenie niskiej emisji w miastach”,
Poddziałanie 3.3.3 „Ograniczenie niskiej

emisji w miastach – ZIT Zielona Góra”.
Projekt był realizowany w ramach Umowy o dofinansowanie Nr
RPLB.03.03.03-08-0002/16-00 z dnia
25 stycznia 2017 r. Koszt całkowity projektu wyniósł 5 428 765,00 zł,
a uzyskane dofinansowanie to kwota:
4 614 450,21 zł
Andrzej Sibilski

Wieści

z Lubuszanki
Jeszcze tylko kilka dni pozostało do
MTB „Wilcza”. 16 września okolice naszej Hali Sportowej będą areną zmagań
miłośników rowerowego, terenowego
wyczynu. Od godziny 11.00 kibice
(oczywiście mile widziani!) będą mogli
obserwować wyścigi zaliczane do IX
Grand Prix Województwa Lubuskiego
MTB Amatorów. Emocji nie powinno
zabraknąć. Zawodnicy (muszą mieć co
najmniej 16 lat) będą mieli do pokonania
34 km – 4 x 8,5 km. A w kategorii Hobby
będzie o połowę krócej – dwa okrążenia.
Na drugą połowę września – 22, na
godzinę 14.00 zaplanowane jest uroczyste
oddanie do użytku sportowego obiektu
w Płotach. Chodzi o, będącą w gestii Hali

Sportowej, zmodernizowaną ostatnio płytę i szatnie boiska piłkarskiego. Zostanie
odsłonięta okolicznościowa płyta poświęcona pamięci zasłużonego dla miejscowej
społeczności osoby pana Aleksandra
Motykiewicza. Całość zyskała też nowe
ogrodzenie i piłkochwyty.
Emocji nie powinno zbraknąć także na
kolejnej dużej imprezie, którą będzie bieg
terenowy Ronin Race. Odbędzie się on
13 lub 20 października; ustalenia jeszcze
trwają i dlatego jeszcze nie uruchomiono
na niego zapisów. Zawodnicy będą rywalizować na leśnych duktach w okolicach
naszej Hali na dystansie 10,5 km. A trasa
jest wymagająca z uwagi na dużą ilość
podbiegów, piasek i miękką ściółkę pod
nogami oraz strumień, który trzeba pokonać. Pół mera głębokości to niby niedużo,
ale buty zgubić można… O skali trudności
świadczy też przewyższenie – na całej
trasie osiąga blisko 150 m.
A kolejne duże imprezy to dopiero
w grudniu. Jak zwykle, od wielu lat, pod
koniec roku, na parkiecie będzie i ta-

necznie i sportowo. O czym oczywiście
poinformujemy.
A co słychać u miłośników, bardziej
niż rekreacyjnego, biegania? 26 sierpnia
rozegrano „Krośnieńską 10-tkę”. Na trasie tego 10 km biegu w pobliskim Krośnie
Odrzańskim znalazł się Piotr Siwiński.
Z kolei 8 września odbył się XXXIII
Nocny Bieg Bachusa. Na 10 km trasie
w Zielonej Górze nie zabrakło „naszych”.
Byli tam: Paweł Forgel, Daniel Olszewski, Adrian Wieruszewski (JW 1517) oraz
Agnieszka Woch. Natomiast na krótszej, 5km
trasie pobiegła Sylwia
Hnatyszyn. I jeszcze IX
Lotto Drużynowy Bieg
Winobraniowy o Puchar
Gazety Lubuskiej. Tu na
2,5 km trasie rywalizowały tego samego dnia
trzyosobowe zespoły.
Rywalizację wygrała
ekipa „naszego” 4 Zie-

Rock`n`Roll Akrobatyczny wraca do domu kultury w Czerwieńsku! A wraz z nim, po raz pierwszy, Boogie Woogie! Po
kilku latach przerwy, najbardziej utytułowany klub taneczny
w Polsce będzie prowadził zajęcia dla dzieci i dorosłych. Pod
koniec września rozpoczniemy zapisy na Rock`n`Rolla Akrobatycznego dla dzieci i młodzieży. Będą to zajęcia taneczno –
sportowe z elementami akrobatyki. Natomiast Boogie Woogie,

lonogórskiego Plot w składzie: Krzysztof
Szymanowski, Piotr Mikołajczak i Michał Kumolka. Na mecie sklasyfikowano
146 zespołów.
I na koniec najważniejsza informacja
dla miłośników wyczynu. Otóż 19 sierpnia w Wolsztynie rozegrano zwody triathlonowe. Na dystansie ½ Ironmana – 1,9
km pływania, 90 km rowerowego wyścigu
i na koniec półmaraton – wszystko na
raz i po kolei – wystartował i ukończył
go Grzegorz Pukacki.
Zajął 14 miejsce w swej
kategorii wiekowej a pokonanie całego dystansu
zmagań zajęło 5:55:35.
Tego dnia, na różnych
dystansach, w tym święcie wyczynowego sportu w Wolsztynie wzięło
udział (sklasyfikowano
na mecie) ponad 250 zawodników z całej Polski.
Serdecznie gratulujemy!
D. Grześkowiak

to bardzo popularna forma tańca w rytmie muzyki z lat 50 – 70.
W naszym domu kultury będziemy organizować zajęcia dla dorosłych w parze lub solo. Tego jeszcze w Czerwieńsku nie było!
Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia otwarte (pokazowe)
z mistrzami! Szczegóły na stronie www.mgok.czerwiensk.pl
Serdecznie zapraszam
Jolanta Matuszkiewicz, Dyrektor MGOK Czerwieńsk
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