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w maju
 02.05. – w Czerwieńsku odbyły się uroczystości Święta Flagi po-

łączone ze Świętem Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tradycyjnie 
obchody poprzedziła msza święta w intencji Ojczyzny, po której 
odbył się apel pod Pomnikiem Pamięci. W Ratuszu dokonano ce-
remonii wręczenia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy i Miasta 
Czerwieńsk” dla Eriki Schirmer (obywatelki Niemiec).

 03.05. – w Leśniowie Wielkim odbyły się gminne obchody 
Dnia Strażaka.

 05.05. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w pożegnaniu 
Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze inspektora 
Sebastiana Banaszaka.

 06.05. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się w Czerwieńsku 
z Wójtem Dąbia Krystyną Bryszewską i Burmistrzem Sulechowa 
Romanem Rakowskim. Rozmawiano o możliwości pozyskania 
pieniędzy na wspólne projekty trzech gmin, w tym projektu pod 
nazwą „Rozwój społeczno-gospodarczy gmin nadodrzańskich”, 
który ma być fi nansowany z grantów norweskich – otrzymanych 
z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

 07.05. – w Świdnicy k. Zielonej Góry, Burmistrz Piotr Iwanus 
prowadził rozmowy nt. Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych (ZIT).

 10-11.05. – na lewym brzegu Odry, obok przeprawy promowej 
w Bodach, odbył się III piknik forteczny z inauguracją sezonu 
motorowodnego 2014. Organizatorami majówki byli: Gmina 
Czerwieńsk, Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne, Sto-
warzyszenie Turystyczno-Motorowodne „Odra Czerwieńsk” 
i Klub Biegacza Ronin.

 12-16.05. – Burmistrz Piotr Iwanus wziął udział w studyjnym 
wyjeździe do Stavanger (Norwegia). Wyjazd do Norwegii był 
częścią projektu rozwoju społeczno-gospodarczego Gmin 
Nadodrzańskich. Jego uczestnicy mieli okazję poznać przykłady 
norweskiej współpracy międzygminnej w zakresie zarządzania 
miejskimi obiektami gospodarki komunalnej, działaniami na rzecz 
rozwoju biznesu, prowadzenia międzygminnego centrum sportu 
czy wsparcia udzielanego na rzecz rozwoju turystyki. Wspólnie 
z Burmistrzem Czerwieńska norweskie rozwiązania poznawali 
min. Wójt Gminy Dąbie i zastępca Burmistrza Sulechowa.

 15.05. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej 
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było: wi-
zyta w mieście Czerwieńsk – ocena stanu czystości ulic, parków, 
placów zabaw; informacje nt. organizacji wypoczynku dzieci 
w okresie wakacji; opinie do projektów uchwał, omówienie spraw 
bieżących dotyczących gminy.

 16-18.05. – odbyły się Partnerskie Dni Czerwieńska.

 19.05. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji 
było: informacja na temat prac remontowych w placówkach 
kulturalnych i oświatowych na terenie gminy Czerwieńsk w 2014 
r.; informacja na temat wdrażania Strategii Rozwoju Gminy 
Czerwieńsk za lata 2012 -2013 (II czytanie); opinia do projektów 
uchwał; sprawy bieżące.

 20.05. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus spo-
tkał się z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej 
w Zielonej Górze mł. bryg. Dariuszem Machem.

 21.05. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej 
w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było: analiza wystą-
pień pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych 
w Urzędzie Gminy za rok 2013; analiza sprawozdań stowarzyszeń 
z realizacji przekazanych im dotacji w 2013 roku; wypracowanie 
opinii o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 
2013 rok; sprawy bieżące.

 23.05. - rozpoczął się 
XV Polsko - Niemiecki 
Familijny Rajd Rowero-
wy realizowany w ramach 
projektu współfi nansowa-
nego ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego oraz ze 
środków budżetu państwa 
w ramach Programu Ope-
racyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo 
Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 w ramach Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej. Organizatorami były Partnerskie 
Gminy Czerwieńsk i Drebkau. Za sprawny przebieg wyprawy 
rowerowej odpowiedzialne było Czerwieńskie Towarzystwo 
Turystyczne.

 25.05. – odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. 
 27.05. – Burmistrz Piotr Iwanus przebywał w Warszawie 

na zaproszenie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 
Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim z okazji uroczy-
stych obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

 28.05. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmio-
tem obrad komisji było: informacja o kwartalnym wykonaniu 
budżetu gminy, w tym kwota nadwyżki / defi cytu oraz udzielo-
nych umorzeniach nie podatkowych należności budżetowych 
za I kwartał 2014 r.; rozpoczęcie prac nad sprawozdaniem 
z wykonania budżetu gminy za 2013 r.; opinia do projektów 
uchwał; sprawy bieżące.

 28.05. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w posiedzeniu 
Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Obsługi Mienia Komunal-
nego „POMAK” Sp. z o.o.

 30.05. – w Departamencie Infrastruktury Społecznej Urzę-
du Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyło się spotkanie 
poświęcone organizacji tegorocznego Flisu Odrzańskiego. 
W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
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CoCo słychać 
panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Zauważył Pan za-
pewne, że na łamach naszego gminnego 
pisma bardzo ożywiła się ostatnio gru-
pa stałych korespondentów – radnych 
naszej gminy. W sumie to nic dziwnego. 
„U nas” jest w końcu biuletynem in-
formacyjnym, któremu od niemalże 
ćwierćwiecza patronuje Rada i ma to 
być właśnie forum dwustronnej wymia-
ny informacji między władzą a miesz-
kańcami. Dobrze jest znać opinie na 
temat działalności samorządu. Muszę 
jednak przyznać, że od kilku miesięcy 
pańscy oponenci konsekwentnie pró-
bują w tych artykułach dyskredytować 
Pana działalność. Ostatnio tematem 
przewodnim stał się czerwieński zalew. 
Nie znając wszystkich kontekstów pro-
blemu można by sądzić na podstawie 
tych wypowiedzi, że ten zalew to jedynie 
pana fanaberia, realizowana wbrew 
woli mieszkańców.

Piotr Iwanus: Szczerze mówiąc po 
naszej ostatniej rozmowie oczekiwałem, 
że na ten temat wypowiedzą się także 
inni mieszkańcy naszego miasta. Jak 
dotąd czytelnicy „U nas” mają okazję 
zapoznać się jedynie z jednostronną 
twórczością publicystyczną p. radnego 
Cezarego Wocha. Te artykuły niestety 
fałszują rzeczywistość, a wybiórczo 
przytaczane argumenty są tak naprawdę 
zakłamywaniem faktów. Ktoś kiedyś 
powiedział, że „pół prawdy, to całe 
kłamstwo”. Mam wrażenie, że tak 
właśnie jest w przypadku wypowiedzi 
p. Radnego. W dodatku działania te 
przypominają metody propagandowe 
rodem z minionej epoki, a dziś nazy-
wane czarnym PR-em. Chodzi w nich 
o to, by nieustannie wtłaczać w świa-
domość mieszkańców negatywne oceny 
burmistrza. Nieważne przy tym, czy są 
one rzetelne, czy nie, czy są prawdzi-
we, czy zmyślone – one mają jedynie 
krążyć i psuć opinię. Przestałem już 
nawet dementować te kłamstwa, bo ja-
kakolwiek reakcja z mojej strony tylko 
eskaluje konfl ikt i tak naprawdę jest na 
rękę p. Radnemu, który jak sądzę już 
zajął się na poważnie jesienną kampanią 
wyborczą.

A wracając do zalewu. Właśnie fi rma 
ze Szprotawy, która wykona mostek łą-
czący oba brzegi zalewu, zakończyła wbi-
janie pali fundamentowych. Musieliśmy 
na krótko obniżyć poziom wody, aby te 
prace można było wykonać, ale już lustro 
zbiornika zostało podniesione. Wędkarze 
trochę się niepokoili, że w wyniku tej 
operacji ucierpią ryby, ale nic takiego się 
nie wydarzyło, ponieważ główny nurt 
strumienia, mimo obniżenia poziomu, 
pozostał nienaruszony. Do końca czerwca 
mostek stanie się faktem, niezależnie od 
opinii p. Radnego.

A.S.: Zdaje się, że tej krytycznej po-
stawy opozycji nie podzielają instytucje 
zewnętrzne. Związek Miast Polskich 
i Związek Gmin Wiejskich ostatnio 
docenił działalność gminy w zakresie 
tworzenia partnerstwa samorządów 
lokalnych.

P.I.: Tak, rzeczywiście nasz samorząd 
został doceniony za stworzenie takiego 
partnerstwa trzech gmin – Sulechowa, 
Dąbia i Czerwieńska dla realizacji 
wspólnie zadań inwestycyjnych wspie-
ranych ze środków Unii Europejskiej. 
W dniach 12-16 maja uczestniczyliśmy, 
jako reprezentacja naszego kraju, w ta-
kim studyjnym wyjeździe do Norwegii, 
gdzie uczyliśmy się na doświadczeniach 
tamtych samorządów, jak w praktyce 
wykorzystywać partnerstwo gmin dla 
planowania i realizacji potrzebnych 
lokalnym społecznościom wspólnych 
inwestycji. Nasze doświadczenia w tej 
mierze zyskały wysoką ocenę, a zapo-
znanie się z doświadczeniami innych 
krajów wzbogaciło również naszą wie-
dzę w tym zakresie.

A.S.: Ostatnio rozmawialiśmy rów-
nież o problemie kosztów utylizacji 
śmieci. Zapowiedział Pan, że nasza 
gmina wystąpi z ZZG, jeśli utrzymana 
zostanie decyzja o dopłacie z budżetu do 
działalności ZGKiM-u. I jak się sprawy 
potoczyły?

P.I.: Tak jak zapowiadałem – złoży-
liśmy wniosek o wystąpienie z Zielono-

górskiego Związku Gmin  i po upływie 
trzymiesięcznego wypowiedzenia sami 
zajmiemy się organizacją tego przedsię-
wzięcia. Naszym zdaniem obowiązują-
ce stawki opłat są na tyle wysokie, że 
zapewniają realizację tego zadania bez 
konieczności dodatkowego dopłacania 
z budżetu. Od 1 sierpnia wyłonimy 
w przetargu nową fi rmę, która na na-
szych warunkach podejmie się wywozu 
nieczystości. Ważna dla właścicieli 
posesji jest informacja, że w związ-
ku z tym wystąpieniem opłaty za III 
kwartał na dotychczasowy rachunek 
należy wpłacić tylko za miesiąc lipiec. 
Kolejne należności będą regulowane już 
na indywidualne konta w gminie na pod-
stawie ankiet, które zostaną dostarczone 
właścicielom w najbliższym czasie, aby 
wypełnione wróciły do urzędu przed 20 
lipca.

A.S.: W tym numerze publikujemy 
pełną informację na ten temat, więc ze 
szczegółami będzie można się zapoznać 
z komunikatu przygotowanego przez 
urząd. 

Panie burmistrzu, jak mają się spra-
wy z realizacją budowy sieci kanalizacyj-
nej na prawym brzegu Odry?

P.I.: POMAK, który odpowiada za 
realizację tego przedsięwzięcia wybrał 
już wykonawcę. Jest nim fi rma Matusz-
czak z Międzyrzecza. Teraz musimy 
jeszcze poczekać zgodnie z procedurą 
przetargową na ewentualne odwołania 
od wyniku przetargu innych oferentów 
i jeśli nie będą mieli zastrzeżeń zaczy-
namy budowanie sieci kanalizacyjnej. 
Osobnym zadaniem tego przedsięwzię-
cia jest budowa oczyszczalni ścieków, 
która ma powstać w Bródkach. Mamy 
już oferty pracowni projektowych. 
Niestety ten koszt przygotowania peł-
nej dokumentacji projektu wynosi ok. 
110 tys. To spora kwota. Musimy więc 
gdzieś poszukać możliwości zabezpie-
czenia tych środków, aby prace mogły 
ruszyć. Na projekt potrzeba jakieś osiem 
miesięcy.

A.S. Dziękuję za rozmowę
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Dzień Czystej Wody
z organizacjami pozarządowymi

5 czerwca br. odbyła się jubileuszowa, bo już XV edycja Sympozjum Popularnonaukowego „Nie ma wody, nie ma nas”. 
Gospodarzem sympozjum był tradycyjnie Burmistrz Piotr Iwanus, który rozpoczął swoje wystąpienie od gratulacji i podzięko-
wań dla wszystkich osób i instytucji, którzy na przestrzeni minionych lat zajmowali się edukacją ekologiczną i wspieraniem 
Gminy w realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska przyrodniczego. Szczególne słowa podziękowania skierował 
do organizatorów Dnia Czystej Wody: Lubomira Rotko, Jacka Gębickiego, Karola Gajewskiego, Hanny Borowczyk, Doroty 
Budeń, Wiesławy Śliwińskiej, Zofii Blandzi i Marcina Wojtaszka oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Zielona Góra Arkadiusza 
Kapały, Prezesa CPN-Ekoserwis Zbigniewa Wasylkowskiego i Prezesa Ziel-Bruk  Edwarda Makarewicza.

Tematem tegorocznego sympozjum 
były „Mosty i przeprawy przez rzeki”. 
Spośród 36 prac nadesłanych na konkurs, 
komisja postanowiła przyznać 5 nagród i 
8 wyróżnień. Nagrody otrzymali: Natalia 
Kędzia (Gimnazjum w Czerwieńsku) za 
„Most w Wyszkowie”, Anton Stanaszek 
i Marcin Murach (Gimnazjum w Czer-
wieńsku) za „Most Tower Brigde”, Kor-
neliusz Kupiec (Gimnazjum w Czerwień-
sku) za „Most na Odrze Słubice – Frank-
furt”, Julianna Grysiewicz i Michalina 
Frąckowiak (Szkoła Podstawowa w 
Czerwieńsku) za „Prom w Milsku, czyli 
przeprawa rzeczna Milsko – Przewóz”, 
Eliasz Marchut i Bartłomiej Śliwiński 
(Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku) za 
„Przeprawy promowe”.

6 czerwca br. na terenie basenu kąpie-
lowego w Czerwieńsku odbył się piknik z 
okazji XVI edycji Dnia Czystej Wody. 
Piknik był częścią projektu „Wspólnie 
w Działaniu” i zrealizowano go przez 
Związek Lubuskich Organizacji Po-

zarządowych w partnerstwie z Gminą 
Czerwieńsk i Gminą Sulechów. Tym 
samym organizatorzy Dnia Czystej Wody: 
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kor-

czaka w Czerwieńsku i Klub Zdecydo-
wanych Optymistów zyskali kolejnych 
sprzymierzeńców, dzięki którym całe to 
przedsięwzięcie można było skierować 
do jeszcze większego niż dotychczas 
grona odbiorców. Związek Lubuskich 
Organizacji Pozarządowych postawił na 
terenie basenu okazały namiot, w którym 
uruchomiono punkt informacyjny i ofero-
wano materiały reklamujące prowadzone 
przez nich działania, o których opowiadał 
Leszek Masklak. Prezes Czerwieńskiego 
Towarzystwa Turystycznego - Ryszard 
Napierała, zaprosił miłośników Nordic 
Walking do wspólnego spaceru po leśnych 
duktach przyległych do zbiornika reten-
cyjnego Czerwieńsk. Z dużym zaintereso-
waniem oglądano wystawę fotografi czną 
przygotowaną przez Andrzeja Kozaka. 

Piknik był również okazją do pre-
zentacji talentów artystycznych dzieci ze 
szkoły podstawowej w Czerwieńsku oraz 
bicia rekordów, wyścigów, meczu w piłkę 
siatkową i krosu rowerowego. Stanowisko 
informacyjne przygotowało szkolne koło 
UNICEF. 
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Trwa rekrutacja liderów 
SZLACHETNEJ PACZKI 2014
Chociaż finał projektu dopiero w grudniu, Paczka 2014 już się zaczęła! Razem 
z Kamilem Stochem i Drużyną Skoczków, Basią Kurdej-Szatan i Jerzym Dudkiem, 
ks. Jacek WIOSNA Stryczek zaprasza do zostania Liderem SZLACHETNEJ PACZKI. 
W województwie lubuskim szukamy 16 osób. Swoją pomoc już zadeklarował zie-
lonogórzanin Grzegorz Łapanowski, kucharz, prezenter telewizyjny

Pomagają potrzebującym, uczą się 
zarządzania, dla większości z nich to naj-
ważniejsze wydarzenie w życiu - liderzy 
SZLACHETNEJ PACZKI, czyli osoby, 
które prowadzą Drużyny wolontariuszy 
w swoich miastach. Właśnie teraz można 
się zgłosić i zostać jednym z nich. Liderzy 
odnajdą potrzebujące rodziny, skoordy-
nują pracę wolontariuszy i już po raz 14 
połączą biednych i bogatych.

- Szukamy ludzi odpowiedzialnych, pra-
gnących pomagać i realnie zmieniać swoje 
otoczenie, potrafi ących pracować w grupie 
i organizować pracę innych osób - mówi ks. 
Jacek WIOSNA Stryczek, inicjator projekt. 
- Oferujemy szkolenia i rozwój kompeten-
cji, szansę na sprawdzenie się w działaniu 
i udział w mądrej pomocy - dodaje.

W Lubuskiem liderzy są potrzebni 
m.in. w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp. 
Nowej Soli, Skwierzynie, Strzelcach 
Krajeńskich, Świdnicy, Krośnie Odrzań-
skim, Żaganiu, Słubicach, Świebodzinie, 
Żarach czy Kostrzynie nad Odrą. 

Realnie zmienisz świat
Budowanie relacji z innymi, podejmo-

wanie decyzji i motywowanie - liderzy 
Paczki deklarują  wzrost tych kompe-
tencji. - Poczułam w sobie ogromną siłę, 
kiedy zobaczyłam, że rzeczywiście mogę 
zmienić miejsce, w którym mieszkam! 
W Paczce dowiedziałam się, w jaki sposób 
zarządzać ludźmi, jak skutecznie komuni-
kować się z zespołem i organizować swój 
czas pracy - mówi Ewa, która zarządza 
teraz grupą chemików. 

Lider SZLACHETNEJ PACZKI 
powinien mieć przede wszystkim chęć 
pomagania, lubić rozmawiać z ludźmi i być 
odpowiedzialnym. Dla lidera nie ma rzeczy 
niemożliwych, lubi motywować innych do 

działania i podejmować wyzwania. Dla 
74% wolontariuszy udział w Paczce był 
najważniejszym wydarzeniem w życiu! 
Tylko tam, gdzie w czerwcu zgłosi  się 
lider, SZLACHETNA PACZKA w grudniu 
dotrze z pomocą impulsem do zmiany do 
potrzebujących rodzin. 

***
W 2013 roku SZLACHETNA PACZKA  

zjednoczyła 617 000 osób – wolontariu-
szy, darczyńców i rodzin w potrzebie, to 
już ponad 1,5% Polaków! 

Tegoroczna kampania Paczki odby-
wa się pod hasłem „Wskocz na wyższy 
poziom pomagania”. A wspierać projekt 
będą m.in. Kamil Stoch i drużyna polskich 
skoczków. W organizację włączyli się już 
m.in. Bronisław i Anna Komorowscy, 
Halinka Mlynkova, Anna Mucha, Szy-
mon Majewski, Robert Lewandowski 
wraz z innymi sportowcami oraz Basia 
Kurdej-Szatan.

W województwie lubuskim w 2013 r. 
dzięki Paczce pomoc otrzymało 279 
rodzin, dzięki zaangażowaniu 142 
wolontariuszy z całego województwa. 
Jednej rodzinie pomogło średnio 17 
darczyńców.

Aby zostać liderem SZLACHET-
NEJ PACZKI wystarczy wejść na www.
superw.pl i uzupełnić formularz. Na 
zgłoszenia czekamy do 30 czerwca.

Zostań Liderem w swojej miej-
scowości!

Mirosława Dulat
Koordynator ds. Promocji 

Projektu SZLACHETNA PACZKA
w województwie lubuskim

Podczas pikniku rozegrano finał 
konkursu wiedzy „Zdrowa Woda”, w 
którym spotkali się zwycięzcy eliminacji 
szkolnych. Eliminacje szkolne przepro-
wadzono w szkołach podstawowych w 
Nietkowie, Nietkowicach, Leśniowie 
Wielkim, Płotach i Czerwieńsku. Wzięło 
w nich udział 187 dzieci z klas drugich, 
trzecich i czwartych. Zwycięzcą konkursu 
została Julia Stachowska (SP Nietkowi-
ce). Kolejne miejsca zajęli: Piotr Kozak 
(SP Czerwieńsk), Sandra Borowska 
(SP Nietków), Zuzanna Ignaczak (SP 
Czerwieńsk), Szymon Chojnacki (SP 
Leśniów Wielki), Oliwia Wdowczyk 
(NSP Płoty).

Piknik był współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jacek Gębicki

Zobacz więcej zdjęć na str. 24
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10 lat quasi demokracji
Ostatnie wypowiedzi  Burmistrza Czer-

wieńska i jego popleczników na łamach 
„U Nas” próbują dyskredytować, powstały 
w grudniu 2012 Klub Radnych Niezależ-
nych. I tak np. pozwolę sobie zacytować 
kuriozalną wypowiedź  burmistrza  z nru 
255/2013 „jestem rozczarowany postawą 
radnych, bo pierwszy raz w historii odro-
dzonego samorządu radni (KRNu) zablo-
kowali zadania służące mieszkańcom”. 
(Przypomnę, że chodziło o poprawki do 
budżetu na rok 2014). Panie Burmistrzu, 
dosyć tych propagandowych harców! 
- tej propagandy negującej opozycję, 
o istnieniu której burmistrz zapomniał. 
Otóż pozwolę sobie przypomnieć czytel-
nikom, że to radni z Komitetu Wyborczego 
P. Iwanusa głosowali przeciwko („zada-
niom służącym mieszkańcom”):

1. wprowadzeniu od 2009 funduszu 
sołeckiego (patrz protokół 22/09)

2. wyasygnowaniu kwoty ok. 8000 zł 
na opracowanie wstępnej koncepcji budo-
wy kładki pieszo-rowerowej przy moście 

kolejowym w Nietkowicach. (koncepcja 
ta była konieczna, uzgodniona z Urzę-
dem Marszałkowskim! - patrz protokół 
20/09);

3. Planowi zagospodarowania prze-
strzennego wsi Nietkowice – chodziło 
o zalegalizowanie terenu pod szatnie KS 
Sparta i dalszych prac modernizacyjnych  
(protokół 32/10).

Takich przykładów można by podać 
więcej; skupię się jeszcze na jednej spekta-
kularnej sprawie, uderzającej w dobro na-
szej gminy; chodzi o zapłacenie spółce Po-
mak, jesienią 2009 roku kwoty ok. 40 000 zł 
(czterdzieści tysięcy zł) za niewykonane 
prace, związane z usunięciem dzikich 
wysypisk, a wymienione w fakturze. 
Osobiście poruszałem wszystkie wy-
mienione powyżej sprawy na komisjach 
i w interpelacjach. Podobnie jak w wielu 
innych sprawach, uzyskane odpowiedzi 
były wymijające - dlatego sprawę owej 
faktury skierowałem do NIK i prokura-
tury.  Czy radny gminy musi posuwać się 

do informowania o nieprawidłowościach 
organów gminy NIK i Prokuraturę, bo od 
powołanych gminnych struktur nie może 
uzyskać wyczerpujących informacji? 

To wszystko działo się za cichą zgodą 
radnych z komitetu wyborczego  obecnego 
burmistrza, który w ostatnich latach (2002 
– 2011) kierował Radą z tylnego siedzenia! 
Taka sytuacja nie mogła dłużej trwać, 
między innymi stąd wynikła potrzeba 
utworzenia Klubu Radnych Niezależnych. 
Cieszę się, że odnalazłem tu wspaniałych 
ludzi, z którymi mogę bez skrępowania 
poruszać najważniejsze problemy z jakimi 
borykają się mieszkańcy gminy.

Trawestując cytowaną wypowiedź 
należy zauważyć, że po raz pierwszy 
w historii odrodzonego samorządu, 
w gminie Czerwieńsk ukonstytuowała 
się w grudniu 2012 większościowa i sku-
teczna w działaniach opozycja.

P.S. Wymienione protokoły szanowni 
czytelnicy znajdą na www.bip.czerwiensk 
lub w Biurze Rady. Zapraszam również do 
dyskusji na wwww.sycowice.net 

Marek Abramowicz
radny gminy Czerwieńsk od 2006 r

Zawody wędkarskie dla dzieci
Ze względu na szczególne okoliczności zawodów, bądź co bądź świątecznych, 
impreza miała również charakter pikniku rodzinnego. Dzieci oprócz wędkowania 
miały zapewnione nagrody, raczyły się kiełbaskami z grilla, watą cukrową, a do-
datkową atrackją był pokaz sprzętu ratowniczego przygotowany przez miejscową 
jednostkę OSP.

Z okazji Dnia Dziecka Klub Węd-
karski nr 1 w Czerwieńsku zorga-
nizował na zbiorniku Strużyna przy 
firmie Jorge niezwykle udane zawody 
wędkarskie dla dzieciaków. Do ry-
walizacji przystąpiło czterdzieścioro 

szczególnym dniu jest dla nas czymś 
wyjątkowym. 

Oczywiście impreza nie mogła by się 
odbyć bez wsparcia sponsorów, którym na 
łamach naszego miesięcznika pragniemy 
wyrazić naszą wdzięczność. Dziękuje-
my serdecznie następującym osobom 
i fi rmom:
- Koło Wędkarskie nr 1 w Czerwieńsku,
- Sklep Wielobranżowy Łukasz Sawka,
- Firma „ABC EKO Grzegorz Wie-
czorek,
- Sklep Wędkarski „U Kasi”,
- P.H.U. ESOX A.E. Perzyńscy,
- Sklep Ogólnospożywczy Anna Ko-
kowicz,
- P.H.U TOM-BUD Tomasz Kur
- Sklep „Zyguła” – p. kierowniczka 
sklepu Dorota Piotrowska.

Szczególne podziękowania składamy 
na ręce p. Jana Woty i strażaków OSP 
w Czerwieńsku. Serdecznie dziękuje-
my p. Monice Nowak, która zapewniła 
uczestnikom bezpieczeństwo medyczne.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za 
udział i zapraszamy na następne równie 
udane imprezy wędkarskie.

Grzegorz Wieczorek

sześcioro amatorów wędkarstwa wraz 
z opiekunami.

Podobało się nie tylko maluchom, 
ale i rodzicom, co organizatorom pikni-
ku sprawiło również sporo satysfakcji. 
Uśmiech dziecka zresztą nie tylko w tym 
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W szkole w Nietkowie…
Wiosennie i majowo, ale bardzo pracowicie spędzili czas w Nietkowie nasi  
uczniowie w ostatnich tygodniach. Udało się realizować bardzo napięty kalendarz 
imprez, który zawsze w maju  spędza sen z powiek organizatorom, ale jest też 
powodem do satysfakcji.

Cały miesiąc kręcił się wokół tematu 
profi laktyki. Nasza szkoła przystąpiła do 
ogólnopolskiej akcji „Miś”, podjętej przez 
WOŚP mającej na celu zwrócenie uwagi 
na problem przemocy wobec dzieci. Nie-
ustanie słychać, że do szpitali, dla których 
WOŚP kupuje sprzęt medyczny, trafi ają 
dzieci z poważnymi obrażeniami fi zycz-
nymi na ciele, spowodowane agresywnym 
zachowaniem osoby dorosłej, często mamy 
lub taty. W Nietkowie, podobnie jak w całej 
Polsce, pojawiły się w miejscach publicz-
nych „obandażowane”, pluszowe misie ze 
stosowną informacją. Dzięki temu, mamy 
nadzieję, że niejeden dorosły przemyślał 
swoje postępowanie w stosunku do 
dzieci, a i dzieci poczuły „wspar-
cie” ze strony różnych instytucji, 
szczególnie zaś szkoły. Sygnał 
konieczności reagowania na dzie-
cięcą krzywdę został z pewnością 
pozytywnie odebrany. 

 Promocja zdrowia 
W maju nasi uczniowie reali-

zowali również Szkolny Program 
Profi laktyki z obszaru zdrowego 
stylu życia. „Promocja zdrowia” - 
pod takim hasłem w naszej szkole 
realizujemy kampanię różnych 
działań, które mają uświadomić 
każdemu uczniowi, co tak na-
prawdę oznacza i na czym polega zdro-
wy tryb życia. Tematyczne dni - zajęcia 
w formie gier, zabaw, projektów, wystę-
pów scenicznych, kreatywnej twórczości 
i wesołego śpiewania. Był więc i Dzień 
Marchewki, Dzień Mleka, Dzień Witamin 
- święto warzyw i owoców. Rodzice ser-
wowali smaczne, zdrowe śniadania i inne 
witaminowe smakołyki. Było oczywiście 
mnóstwo edukacji i ważnych podsumo-
wań, które miały na celu uwrażliwienie 
naszych uczniów na problem zachowania 

właściwego, aktywnego trybu życia oraz 
zdrowego jedzenia. Nie mogło się obyć 
bez sportu bo przecież aktywny tryb życia 
to podstawa zdrowia i dobrego samopo-
czucia na co dzień. Rozgrywki sportowe 
- bitwy na witaminy, pod znaczącym 
tytułem „Tylko buraki nie jedzą warzyw 
i owoców” wzbudzały wielkie napięcie. 
Nasze przedszkolaki z oddziału zerowego 
popisały się pięknymi strojami i przygo-
towaniem tematu, inscenizacje znanych 
wierszy o zdrowiu, warzywach i owocach. 
To były bardzo aktorskie popisy. Dzieci 
zebrały brawa i uznanie za znakomite 
przygotowanie występów. 

  W majowym kalendarzu nie może 
zabraknąć obchodów Dnia Mamy. Jak co 
roku, w naszej szkole było - koncertowo. 
Wystąpiło ponad 80 małych wykonawców 
a na uroczystość przybyło ponad sto mam, 
radosnych i uśmiechniętych. Program 
artystyczny oprócz najgorętszych życzeń 
zawierał tez przegląd wszelkich talentów 
naszych uczniów. Dzieci pokazały swoje 
umiejętności wokalne, taneczne i sportowe. 
Potem były spotkania w klasach, prezenty 

i słodkie poczęstunki. 
Wesoła szkoła 
z okazji Dzień Dziecka
Uwieńczeniem miesiąca był 

oczywiście wspaniały Dzień 
Dziecka, obchodzony hucznie 
i na sportowo w naszej szkole. Gry 
zabawy, turnieje i konkursy, popisy 
talentów, grill z kiełbaskami i lody. 
Jest czas na pracę ale musi też być 
czas na zabawę. Szczególnie, że 
uczniowie klasy szóstej popisali 
się nie lada pięknym wynikiem 
na sprawdzianie szóstoklasistów. 
Średnia ucznia w naszej szkole to 
27,68 punktów (średnia w kraju 

25,82 a średnia województwa 25,53p.). To 
znakomity rezultat naszych szóstoklasistów, 
efekt ciężkiej pracy i zaangażowania. Spisała 
się cała klasa. Grzmiały gromkie brawa a po-
chwałom nie było końca. A uczniom klasy 
szóstej też jakby „skrzydła urosły”. Nie mó-
wiąc już o rodzicach. Wielkie gratulacje.

 Rozpoczął się także sezon na wystę-
py sceniczne. Szkolne zespoły „Rytm” 
i „Kanon” w XIX Regionalnym Prze-
glądzie Zespołów i Grup Śpiewaczych 
pt „Pejzaż Muzyką Malowany”, jaki 
odbył się w Gościszowicach zdobyły 
tytuły laureatów. Dzieci wróciły bardzo 
podbudowane i z pomysłami do dalszej 
pracy. Sportowcy zrewanżowali się na-
tychmiast I miejscem w Turnieju Piłki 
Nożnej o Puchar Dyrektora Publicznego 
Gimnazjum w Przylepie. Taka zdrowa 
rywalizacja może przynieść tylko jak 
najlepsze rezultaty i przyda się w ważnej 
walce o oceny na świadectwie. Zakończe-
nie roku szkolnego przecież tuż, tuż. 

B.K.W.

„Polska w ruchu” - taki projekt reali-
zuje tysiące szkół w całej Polsce, w tym 
i nasza. W ramach licznych aktywności 
uczniowskich, w maju po raz trzeci ponad 
100 uczniów oraz przedszkolaków z naszej 
szkoły wzięło udział w Ogólnopolskiej 
Akcji „Polska Biega”. Piękna i bezpieczna 
trasa polnymi drogami, biegu wcale nie była 
krótka i wymagała dobrego przygotowa-
nia. Pobiegło ponad 120 uczniów, w tym 
wszystkie nasze przedszkolaki. Dorośli 
pracownicy naszej szkoły - nauczyciele, 

biegli wraz z uczniami, pracowni-
cy obsługowi zabezpieczali trasy, 
poili spragnionych. To był bardzo 
udany dzień. Najszybszymi w na-
szej szkole okazali się Paweł L. 
kl VI, Igor Sz. kl II, Agata Z. 
kl V, Beatka Z. kl III. Gratu-
lujemy wszystkim wytrwałości 
i sportowej walki. A w nagrodę 
- dyplomy i lody. Sportowe zacię-
cie i duch walki jest tez postawa 
nad która pracujemy cały czas. 
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Trzykrotnie budowany Big Ben i pogubione w Zorbie 
czyli Dzień Europy w szkole w Nietkowicach
8 maja 2014 roku na długo zostanie w naszej pamięci. Tego dnia po raz pierwszy 
odwiedzili nas uczniowie i nauczyciele z zaprzyjaźnionej Grundschule w Leuthen. 
Przygotowywaliśmy się do tego spotkania bardzo starannie. Chcieliśmy, aby 
nasi goście czuli się u nas dobrze, żeby Polskę zapamiętali jako miejsce piękne 
i przyjazne, a młodych Polaków jako ludzi otwartych wesołych i gościnnych. 

Aby było uroczyściej zaprosiliśmy 
pana Burmistrza, radnych i sołtysów oraz 
panią dyrektor ZEAO, którzy zaszczy-
cili nas swoją obecnością. Niestety, nie 
wszystko odbyło się zgodnie z planem. 
Nasi goście pomylili drogę i trochę się 
spóźnili. Po obiedzie  zaprosiliśmy ich 
do wspólnej nauki i zabawy. 

Zespoły prezentowały kraj po polsku 
i po niemiecku. Między ich występami 
była okazja do wspólnej zabawy. Od 
jazdy pociągiem, przez swing w ulicz-
ce, kankana, makarenę po sirtaki czyli 
popularnego Zorbę. Tańce te poderwały 
wszystkich: i widzów i uczestników tur-
nieju. Tańcząc Zorbę niektórzy chłopcy 
pogubili buty.

Jury miało twardy orzech do zgryzie-
nia – trudno było ocenić zaangażowanie 
zespołów, atrakcyjność stoisk, czy wiedzę 
na temat wylosowanego kraju. Wygrały 
drużyny Grecji i Hiszpanii, pozostałe: 
Anglii, Francji i Włoch miały niewiele 
mniej zdobytych punktów. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali bilety do Europy. Na 
zakończenie przy wielkim aplauzie zebra-
nych Ola z Julią przepięknie 
zaśpiewały po angielsku.  

Nasi goście w prezencie 
otrzymali od nas kolorowy 
album o Polsce i ogromny 
kosz z polskimi słodyczami, 
z którego byli bardzo zado-
woleni.

Po Turnieju zaprosili-
śmy wszystkich na ciasto 

przygotowane przez rodziców. Był to 
czas na nieofi cjalne kontakty i został 
on w pełni wykorzystany. Robiliśmy 
wspólne zdjęcia, rozmawialiśmy po 
polsku, po niemiecku, po angielsku i na 
migi. Czuliśmy, że to spotkanie było za 
krótkie. 

Dziękujemy panu Tomkowi Zbie-
skiemu za pomoc w przeprowadzeniu 
imprezy, rodzicom za pyszne ciasta, 
a Stowarzyszeniu Przyjaciół Nietkowic 
za napoje i słodycze na nagrody dla 
uczestników Turnieju.   

Wiesława Kucharczyk

Piknik rodzinny
Dnia 30 maja przy pięknej słonecznej pogodzie, na terenie Szkoły Podstawowej 
w Nietkowicach odbył się Dzień Rodziny.

Uroczystość ta była organizowana 
po raz trzeci i cieszy nas fakt, że była 
to okazja do świętowania w rodzinnym 
gronie. Po raz kolejny mogliśmy się prze-
konać, że szkoła to nie tylko nauczyciele 

Turniej Europejski to jeden z punk-
tów programu spotkania z naszymi 
partnerami z Leuthen. Pięć sześcio-
osobowych drużyn złożonych z trzech 
Niemców i z trzech Polaków starało się 
dowiedzieć się jak najwięcej o wyloso-
wanym kraju UE i jak najatrakcyjniej 
go zaprezentować zebranym na sali 
gimnastycznej uczniom, gościom i ro-
dzicom. Początkowo nie było łatwo się 
porozumieć, ale językowa pomoc pana 
Tomasza tę barierę szybko zlikwidowała. 
Z dostępnych kilkudziesięciu rekwizy-
tów uczniowie wybierali te, które mogli 
wykorzystać do swojej prezentacji. Zo-
stawili tylko cytrynę. 

W międzyczasie dwóch przedstawi-
cieli drużyny brało udział w wywiadzie 
„Poznajmy się” – opowiadali o swoich 
szkołach, przedmiotach, ocenach, sposo-
bach spędzania czasu, zainteresowaniach. 
Po kilkunastu minutach wywiad prze-
kształcił się w rozmowę, którą prowadzą-
cy imprezę musieli niestety przerwać, bo 
prezentacje były już gotowe. Big Bena 
budowano z klocków trzykrotnie, krzywa 
wieża w Pizzie nie chciała być krzywa 
i zapodziała się gdzieś szpada konieczna 
do przedstawienia walki byków.  

i uczniowie, ale również rodzice i dziad-
kowie, na których pomoc i życzliwość 
możemy liczyć.

Oficjalnego otwarcia festynu do-
konała dyrektor szkoły Pani Renata 
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Strzelecka. Dzieci mogły korzystać 
z wielu przygotowanych przez nauczy-
cieli atrakcji.

Po wspólnych grach i zabawach spor-
towych przyrządzono kiełbaski na grillu, 
które uzupełniły zapasy energii uczestni-
ków. Dodatkową atrakcją dla dzieci były 
pokazy wozu strażackiego i samochodu 
policyjnego. 

Drudzy w powiecie
Uczniowie czerwieńskiego Gimnazjum odnieśli sukces – zajęli II  miejsce w po-
wiecie zielonogórskim w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego.

W dniu 15 maja br. w Szkole Pod-
stawowej w Starym Kisielinie odbyły 
się Powiatowe Eliminacje Ogólnopol-
skiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego. W eliminacjach gminnych 
została wyłoniona reprezentacja szkoły 
w składzie: Paweł Kurowski (klasa 1A), 
Dominik Kapela i Dawid Pawlak (klasa 
IIID). Po zaciętej sportowej rywalizacji 
1 punktem wyprzedziliśmy Gimnazjum 
z Pomorska i zajęliśmy II miejsce. 
Reprezentacja naszej szkoły już po raz 
czwarty brała udział w eliminacjach na 
tym szczeblu turnieju.

Kiedy w roku 2011 rozpoczynałem 
„swą przygodę z BRD” z uczniami Gmi-
ny Czerwieńsk, nawet przez myśl mi nie 
przeszło, że w tak krótkim czasie osią-
gniemy sukces na szczeblu powiatowym. 
Należy w tym miejscu podkreślić, że 
powiat zielonogórski jest reprezentowany 
przez bardzo dobre zespoły mające kilku-
nastoletnie tradycje w szerzeniu wiedzy 
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. 
Praktycznie co roku wygrywają one tur-
nieje na szczeblu wojewódzkim i biorą 
udział w Ogólnopolskim Turnieju BRD. 
Ucząc się od bardziej doświadczonych 

kolegów z Bojadeł, Babimostu, Nowego 
Kramska i Pomorska mogłem tak przy-
gotować zespół, by ten mógł pokusić się 
o „medal”. Ogólnie - w województwie 
lubuskim w tym roku mamy 30 pozy-
cję na 89 gimnazjów uczestniczących 
w turnieju.

To dzięki Burmistrzowi Piotrowi 
Iwanusowi i dyrektor Gimnazjum 
Magdalenie Grysiewicz regularnie or-
ganizowane są zawody BRD na terenie 
naszej szkoły. Odbyły się już 4 turnieje 
gminne i 2 szczebla wojewódzkiego. 
Z roku na rok przybywa sprzętu i rowe-
rów dzięki którym mogą odbywać się 
zajęcia pozalekcyj-
ne. Plac Miasteczka 
Ruchu Drogowe-
go i Rowerowego 
Toru  P rzeszkód 
u d o s t ę p n i a m y 
również szkołom 
p o d s t a w o w y m 
z terenu Gminy. 
Na naszych torach 
trenowali ubiegło-
roczni zwycięzcy 
Turnieju szczebla 

wojewódzkiego z Nowego Kramska 
i Bojadeł.

Włączamy się we wszystkie akcje 
związane z bezpieczeństwem ruchu dro-
gowego. Ubiegły rok szkolny zakończy-
liśmy akcją „Jeżdżę z głową”. Młodzież 
szerzyła informacje wśród kierowców 
mające na celu podniesienie bezpieczeń-
stwa rowerzystów i lokalizowała niebez-
pieczne miejsca na terenie  Czerwieńska. 
Odpowiednia petycja została przekazana 
do Urzędu Miasta.

Moim marzeniem jest powstanie na 
terenie Czerwieńska Miasteczka Ruchu 
Drogowego z prawdziwego zdarzenia, 
które byłoby ogólnodostępne i już ma-
luchów uczyłoby właściwych postaw na 
drodze.

Moim marzeniem jest powstanie na 
terenie Czerwieńska Miasteczka Ruchu 
Drogowego z prawdziwego zdarzenia, 
które będzie ogólnodostępne.

Aleksander Gruszczyński

Liczny udział dzieci i ich rodzin 
w Dniu Rodziny dowodzi, że warto 
organizować takie spotkania rodzinne. 
Dla wielu jest to jedna z rzadkich okazji 
wspólnego spędzania wolnego czasu. 
Piknik rodzinny zapewnił inną formę 
pogłębiania relacji pomiędzy członkami 
rodziny w trakcie różnych zabaw i gier na 
świeżym powietrzu. 

Jednakże bez wsparcia Rady Rodzi-
ców, Stowarzyszenia Przyjaciół Nie-
tkowic, Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Nietkowic jak i Komisariatu Policji 
w Sulechowie ten dzień nigdy by się nie 
odbył. Stąd serdecznie dziękujemy za 
okazaną pomoc. 

Anna Jankowska
Barbara Frydryk
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Zagrajmy o zdrowie
Mając na uwadze konieczność promocji zdrowego stylu życia, trzeźwości i abs-
tynencji przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych oraz chcąc 
zachęcić dzieci do twórczej ekspresji uczuć za pomocą  słowa i gestu, Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Nietkowicach zorganizowała I Gminny Przegląd Teatrów 
Profilaktycznych. Konkurs na Małą Formę Teatralną o Charakterze Profilaktycznym 
pt. „Profiscena”.

Honorowy patronat nad przedsię-
wzięciem objął burmistrz Czerwień-
ska Piotr Iwanus. Nad poprawnością 
merytoryczną i organizacyjną czuwała 
Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w osobie jej 
Przedstawiciela – Barbary Marczeni. 
Od momentu powstania idei przeglądu 
dostrzegała ona konieczność jego zaist-
nienia w środowisku. Po zakończaniu 
zmagań konkursowych stwierdziła ona: 
„Prezentacje szkół miały na celu pro-
pagowanie wśród młodzieży trzeźwego 
stylu życia i uznania tego za normę. Tego 
typu zajęcia zachęcają do poszukiwania 
alternatywnych form spędzania wolnego 
czasu, a także uświadamiają szkodliwość 
i negatywne konsekwencje wynikające 
z uzależnień. Oprócz roli dydaktycznej, 
mają także wstrząsnąć młodymi osobami. 
Skierowanie programu właśnie do tej gru-
py wiekowej jest jak najbardziej zasadne, 
bowiem problem uzależnień dotyka już 
najmłodszych dzieci”.

W konkursie mogły wziąć udział 
szkoły podstawowe wchodzące w skład 
Gminy Czerwieńsk oraz uczniowie Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Brodach. 
Przystąpili oni  do niego na zasadach 
honorowego uczestnictwa szkoły part-
nerskiej, podlegali jednak tym samym 
regułom. 

Należy nadmienić, że zastosowana 
forma konkursowa była dość nietypowa, 
gdyż prezentacja spektakli miała cha-
rakter medialny, co oznaczało, że grupy 
teatralne nagrywały swoje występy na 
płytę DVD i w takiej formie przesyłały 
artefakty do siedziby organizatora. 

oceniły artefakty nadesłane przez szkoły 
w: Nietkowie, Nietkowicach, Czerwień-
sku, Brodach. 

Analizując ich treść, przesłanie, 
poziom artystyczny oraz pomysłowość 
zastosowanych rozwiązań scenicznych, 
postanowiono przyznać  miejsce pierw-
sze PSP w Nietkowicach. Na drugim 
uplasowała się szkoła z Czerwieńska. 
Brązowy medal zdobyła PSP w Nietko-
wie. Zwycięzcom szczerze gratulowała 

przewodnicząca Jury - Jolanta 
Matuszkiewicz .  Dyrektor 
MGOK w Czerwieńsku stwier-
dziła: „To wspaniale, że Szkoła 
Podstawowa w Nietkowicach, ze 
swoją „Profi sceną”, dołączyła do 
szeregu fantastycznych przedsię-
wzięć organizowanych na terenie 
naszej gminy. Każdy rodzaj pro-
mocji zdrowego stylu życia jest ze 
wszech miar pożądany. A odpo-
wiednio podany potencjalnemu 
odbiorcy, ma szansę zaistnieć 

ne. O idei przedsięwzięcia opowiedziała 
dyrektor szkoły w Nietkowicach – Renata 
Strzelecka. Wyraziła ona pragnienie, aby 
impreza ta stała się częścią wartościowych 
inicjatyw organizowanych na terenie 
Gminy Czerwieńsk. Zarządzająca szkołą 
złożyła szczególne wyrazy wdzięczności 
na ręce burmistrza Czerwieńska – Piotra 
Iwanusa – współgospodarza uroczystości 
i Barbary Marczeni, która objęła organi-
zatorów pomocą logistyczną i nadzorem 
merytorycznym. Renata Strzelecka za-
kończyła swoje przemówienie słowami: 
„Trafi liśmy na scenę! Zwycięzcom serdecz-
nie gratuluję, choć tak naprawdę każdy, 
kto promuje  dobre postawy zasługuje na 
laury i dyplomy”. 

Jak żartobliwie mówią „pierwsze koty 
za płoty”. Organizatorzy szukają nowych 
pomysłów udoskonalenia przedsięwzięcia, 
wzbogacenia go o nowe, oryginalne ele-
menty. Wierzymy w bowiem w sukces tego, 
co dobre, wartościowe i prospołeczne. 

Paulina Gajna

Jak czytamy w regulaminie, treść 
pokazów przygotowanych przez grupę 
teatralną musiała być związana z szero-
ko rozumianą problematyką uzależnień, 
przemocy domowej lub rówieśniczej oraz  
promocją zdrowego stylu życia. 

Oceną dziecięcych i młodzieżowych 
wytworów zajęło się Szanowne Jury 
w składzie: Jolanta Matuszkiewicz, 
Barbara Marczenia, Beata Przymus. 
Panie fachowym okiem, skrupulatnie 

w jego świadomości i przyczynić się do 
kształtowania postaw prozdrowotnych. 
Serdecznie gratuluję pomysłu, zwycięz-
com wygranej, a wszystkim uczestnikom 
życzę kreatywności i pomysłowości w two-
rzeniu nowych artefaktów”.

Po części konkursowej, która zapew-
ne budziła najwięcej emocji, odbyła się 
część medialna. Podczas niej dokonano 
odsłonięcia logo konkursu oraz oczywiście 
zaprezentowano zwycięskie twory scenicz-
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To nie był jednak koniec atrakcji przy-
gotowanych na ten dzień przez MGOK. 
O godzinie 14 na boisku przy Zalewie 
postał „Bajkowy świat zabawy”, a w nim: 
konkursy plastyczne, zabawy sportowe, 
nauka skręcania balonów, malowanie 
buziek i festiwal gier zapomnianych, 
czyli gra w klasy, państwa miasta, kapsle, 
gumę, a Bańko-Ula wprowadziła wszyst-
kie dzieciaki w zaczarowaną krainę gigan-
tycznych baniek mydlanych. Wszystkie 
dzieci zostały nagrodzone słodkimi 
upominkami, a zwycięzcy konkursów 
wspaniałymi nagrodami.

Korowód pod hasłem „Kibic na 6!”
W dniu 16 maja o godz. 10 plac przy 

Ratuszu wypełnił się kolorowymi posta-
ciami. Do Czerwieńska przybyli ucznio-
wie, nauczyciele i dyrektorzy wszystkich 
szkół podstawowych z całej gminy, aby 
uroczyście zainaugurować święto naszego 
miasta i wziąć udział w VIII Gminnym 
Turnieju Szkół Podstawowych o Puchar 
Przechodni Burmistrza Czerwieńska. 

nogórskiej, które „skrzyknęły się”, aby 
poczęstować maszerujące w korowodzie 
dzieci cukierkami. Za ten gest serdecznie 
dziękujemy Paniom: Danucie Sawce, 
Bożenie Maślance, Annie Wardyn, 
Katarzynie Przymuszale oraz Annie 
Kokowicz.

Gdy korowód dotarł do celu - na 
boisko przy Gimnazjum, uroczystego 
otwarcia turnieju dokonała Pani Sekre-

MGOK za najlepszy doping zdobyli 
uczniowie SP z Nietkowic. 

Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucha-
rem otrzymanym z rąk Pani Sekretarz, 
a także nagrodą fi nansową w wysokości 
1000 złotych. Wszyscy uczestnicy Turnie-
ju otrzymali puchary oraz dyplomy i słod-
kie upominki. W doskonałych humorach 
i wspaniałej atmosferze dzieci odjechały 
do swoich miejscowości.

Zanim jednak ruszył korowód, Pani 
Sekretarz Gminy, Ewa Kwiecień, w imie-
niu Pana Burmistrza przekazała klucze do 
bram miasta zwycięzcom poprzedniej edy-
cji Turnieju, reprezentacji Szkoły Podsta-
wowej w Nietkowie, wyrażając nadzieję, 
że młodzież godnie będzie reprezentowała 
miasto przez najbliższe dni.

Po odebraniu kluczy, korowód ruszył 
ulicami Czerwieńska, wzbudzając wśród 
przechodniów i obserwatorów uśmiechy 
i radosne pozdrowienia. Miłym akcentem 
był poczęstunek zorganizowany przez 
podmioty działające przy ulicy Zielo-

tarz. Drużyny zmagały się w przeróżnych 
zabawnych konkurencjach sportowych, 
musiały się też wykazać wiedzą o naszej 
gminie. Po bardzo emocjonującej walce 
drużyny zwyciężyli uczniowie z Niepu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Płotach 
zdobywając 21 punktów, II miejsce zajęła 
drużyna SP w Czerwieńsku z 16. punk-
tami, III miejsce i 13 punktów zdobyli 
zwycięzcy poprzedniej edycji turnieju 
- drużyna z Nietkowa, 12 punktów i IV 
miejsce wywalczył team z Nietkowic, a na 
V miejscu z 5. punktami, uplasowała się 
drużyna z Leśniowa Wielkiego. Nagrodę 



Koncertowo - sportowa sobota
W sobotę już od wczesnych godzin 

rannych rozpoczęły się polsko - nie-
mieckie zawody sportowe. O Puchar 
Dni Czerwieńska walczyli szachiści, 
piłkarze, siatkarze i tenisiści. Wędkarze 
natomiast zmagali się w swych zawo-
dach o Puchar Burmistrza Czerwieńska. 
Na stadionie natomiast już o godz. 14 
zrobiło się barwnie i kolorowo. Prezen-
tacje artystyczne pod hasłem „MGOK 
i przyjaciele” rozpoczęły czerwieńskie 
przedszkolaki, czyli „Dzieci Mazowsza” 
wraz z solistami. Wystąpili również 
podopieczni Ośrodka Kultury, także 
z placówek wiejskich oraz zaprzyjaźnio-
nego Drebkau. Pomimo niesprzyjającej 
aury nie zabrakło wspaniałych pokazów 
tanecznych, a prawdziwą „wisienką na 
torcie” był występ formacji tanecznej 
Slayd, znanej m.in. z programu tele-
wizyjnego w  TV 2 „Dzięki Bogu już 
Weekend”. 

Koncerty jakie przygotowaliśmy na 
sobotni wieczór były ogromną dawką 
dobrej muzyki. Wystąpił zespół Promil 
z Czerwieńska, po nim  zielonogórski 
zespół „Day After Day”, a gwiazdą te-
gorocznych Dni Czerwieńska był Łukasz 
Zagrobelny - wokalista o niezwykłym 
głosie i charyzmie. Fani, a także, a może 
przede wszystkim, fanki Łukasza wraz 
śpiewali wraz z nim jego najpopularniej-
sze utwory: „Nie kłam, że kochasz mnie”, 
„Ja tu zostaję”, „Życie na czekanie”, czy 
„U mnie maj”. Sobotni wieczór zakoń-
czyła dyskoteka, po której młodzież, 
w radosnej atmosferze, spokojnie, opu-
ściła stadion. 



Biesiadna niedziela
W niedzielę - biesiadnie. Kolejne 

edycje naszego Festiwalu Piosenki Bie-
siadnej wciąż przyciągają amatorskie 
zespoły śpiewacze i cieszą się niesłab-
nącą popularnością. W roku bieżącym 
zmieniliśmy nieco jego 
formułę i nadaliśmy mu 
„motyw przewodni” gra-
jąc „na cygańską nutę”. 
W tegorocznym festi-
walu wzięło udział dwa-
dzieścia osiem zespołów 
z różnych części naszego 
regionu. Po wysłuchaniu 
wszystkich uczestników 
festiwalu, jurorzy udali 
się na naradę, a na scenie 
wystąpili zwycięzcy po-
przedniej edycji festiwalu 
zespół „De Włoders” ze 
Szprotawy udowodnia-
jąc, że ubiegłoroczny werdykt był jak 
najbardziej uzasadniony. Po naradzie, 
Rada Artystyczna w składzie: Eugen 
Merstein - przewodniczący, Sławomir 
Kozłowski oraz Jadwiga Macewicz 

ogłosiła werdykt, przyznając Grand 
Prix tegorocznego festiwalu zespołowi 
Nietkowianki!

Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy, statuetki, płyty i na-
grody rzeczowe, a gdy emocje związane 

Organizatorzy serdecznie dziękują za 
pomoc dowódcy Jednostki Wojskowej, 
płk. Mirosławowi Szwedowi, prezesowi 
fi rmy POMAK, Tomaszowi Frąckowia-
kowi, Komendantowi OSP w Nietkowie, 
panu Jerzemu Kuczakowi, pani dyrektor 

Gimnazjum, Magdalenie 
Grysiewicz, kierownikowi 
Hali Sportowej Lubuszanka, 
Lubomirowi Rotko wraz 
z pracownikami oraz wo-
lontariuszkom: Weronice 
Łuczak, Darii Majorczyk, 
Darii Tomaszewskiej, Alek-
sandrze Tomaszewskiej, 
Magdalenie Kozub i Agacie 
Tycner.

Do wyrażania swych opi-
nii, zapraszamy wszystkich 
obserwatorów Dni Czer-
wieńska na naszej stronie 
internetowej: www.mgok.

czerwiensk.pl lub na facebooku: www.
facebook.com/mgokCzerwiensk.

Jolanta Matuszkiewicz
dyrektor MGOK w Czerwieńsku

z ogłoszeniem wyników nieco opadły, 
na scenie pojawił się Zespół Vanessa & 
Sorba, który swoimi cygańskimi rytma-
mi porwał do tańca licznie zgromadzoną 
publiczność.



Zredagowała: mgr Beata Frąckiewicz

KIBICOWANIE NA „6”
W dniach 16-18 maja w naszej Gmi-

nie odbywały się uroczyste obchody Dni 
Czerwieńska. Jak co roku uroczystości 
otwierał piątkowy korowód, tym razem 
pod hasłem „Kibic na 6”. Przedszkolaki 
wyposażone w trąbki, tuby, pompony, 
gwizdki, szaliki i inne atrybuty wzoro-
wych kibiców przemaszerowały ulicami 
naszego miasta. Było głośno, wesoło 
i kolorowo, czyli dokładnie tak jak przy-
stało na prawdziwych kibiców. Okazało 
się, że  sprawdziły się w tej roli nie tylko 
Starszaki, ale i Maluchy, które z entuzja-
zmem kibicowały „Swoim”.  

W sobotę, natomiast mieliśmy okazję 
zaprezentować talenty wokalne i taneczne 
naszych przedszkolaków. Jak zwykle mali ar-
tyści wypadli zjawiskowo i, mimo niesprzy-
jającej pogody,  zebrali gromkie brawa.

„NIEZWYKŁA LEKCJA”
Dnia 08.05.2014r. przedszkolaki spotka-

ły się z Panią Pauliną - mieszkanką Płot, dla 
której MGOK w Czerwieńsku zorganizował 
zbiórkę nakrętek. Pani Paulina cierpi na mó-
zgowe porażenie dziecięce, a zbierane przez 

ciepła, słońca i kolorów- dni stają się 
dłuższe, cieplejsze, myśli biegną już coraz 
częściej ku wakacjom, chwilom relaksu 
i odpoczynku, uśmiechy same pojawiają 
się na twarzach… Nie bez powodu w tych 
właśnie miesiącach ustanowiono w Polsce 
Dzień Matki i Dzień Ojca. Dla wielu z nas 
te dni są wyjątkowe, kojarzą się z domem 
rodzinnym, zapachem ciasta, poczuciem 
bezpieczeństwa…

Przedszkolaki w Czerwieńsku postano-
wiły połączyć te święta, aby móc jednocze-
śnie wyrazić swoją miłość i wdzięczność 
obojgu Rodzicom, dlatego też ostatni 
tydzień maja upłynął nam uroczyście 
i z Rodzicami. Każda z grup przygotowała 
dla swoich ukochanych Mam i Tatusiów 
wzruszające i piękne akademie, po których 
Dzieci zaprosiły swoich Gości na poczę-
stunek. Wśród łez wzruszenia nie zabrakło 
także chwil zabawnych i wesołych, dzięki 
czemu spotkania na długo pozostaną 
w naszej pamięci. Oprócz drobnych, samo-
dzielnie wykonanych upominków, Dzieci 
podarowały Rodzicom samych siebie- ich 
spojrzenia wyrażały całą miłość i wdzięcz-
ność jakimi ich darzą…  

Życzymy Wam, kochani Rodzice jak 
najwięcej takich chwil wzruszeń i pocie-
chy z Waszych Brzdąców!

Wielką  radość sprawił nam sukces 
Julii Kamińskiej, która zdobyła jedną 
z dwóch wygranych w siódmej edycji mię-
dzynarodowego konkursu plastycznego 
zorganizowanego przez francuskie stowa-
rzyszenie Green Bees z okazji Światowego 
Dnia Różnorodności Kulturowej.

Przyszłość zaczyna się dzisiaj
W Dobrzęcinie ruszył Program Aktywności Lokalnej. Porady psychologa czy doradcy 
zawodowego to tylko niektóre działania przewidziane w projekcie prowadzonym 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku na terenie wsi Dobrzęcin. 

Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej rozpoczął I edycję 
Programu Aktywności 
Lokalnej pt. „Przyszłość 
zaczyna się dzisiaj, nie 
jutro”. Program ten pro-
wadzony jest na rzecz 
integracji społeczno-za-
wodowej we wsi Dobrzę-
cin, który będzie realizo-
wany dzięki środkom Unii 
Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Dobrzęcin jest małą wsią popegeerow-
ską. Zamieszkuje w niej tylko 36 rodzin. 
Jest ona położona 5 km od Czerwieńska. 
Dojazd do miejscowości jest utrudniony 
z powodu braku komunikacji miejskiej. 

Jedynym środkiem komu-
nikacji jest autobus szkolny 
kursujący tylko kilka razy 
dziennie. Do podstawo-
wych problemów mieszkań-
ców należą także wysokie 
bezrobocie, które jest cha-
rakterystyczne dla terenów 
popegeerowskich, niska 
aktywność mieszkańców 
oraz brak infrastruktury. 

W Programie Aktywno-
ści Lokalnej weźmie udział 
19 mieszkańców Dobrzęcina, 

którzy wraz z rodzinami i najbliższym oto-
czeniem zostaną zaktywizowani społecznie 
i zawodowo. Takie działania mają na celu 
pobudzić społeczność lokalną do działania 
na rzecz najbliższej okolicy, a także zinte-

grować mieszkańców. Program ma ukazać, 
jak ogromną odpowiedzialność ponoszą 
za swoją miejscowość i jak wiele dobrego 
można zrobić dla miejsca, w którym się 
dorasta i żyje, kiedy działa się wspólnie i wy-
korzystuje wszystkie możliwości drzemiące 
w każdym z nich. Działając wspólnie można 
dużo więcej, aniżeli w pojedynkę.

W ramach projektu mieszkańcy wsi 
Dobrzęcin będą objęci różnorodnymi 
formami wsparcia, które będą dostosowa-
ne do potrzeb środowiska. Zaplanowane 
zostaną również spotkania indywidualne 
i grupowe ze specjalistami, które mają 
na celu integrację grupy, wzmocnienie 
uczestników poprzez ich rozwój zawodo-
wy, edukacyjny, zdrowotny i społeczny. 

Przy realizacji projektu Ośrodek Po-
mocy Społecznej będzie współpracować 
z Policją, Strażą Miejską, Parafią pw. 
Św. Wojciecha w Czerwieńsku, Miejsko 
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czer-
wieńsku oraz innymi instytucjami znajdu-
jącymi się na terenie naszej Gminy.

Kinga Rutkowska

nas nakrętki mają Jej pomóc w zakupie no-
wego wózka inwalidzkiego. Dzieci przyjęły 
gościa bardzo miło i z zainteresowaniem 
słuchały odpowiedzi na zadawane przez 
nie pytania. Okazało się, że Pani Paulina 
jest ciepłą i pełną optymizmu osobą, której 
radość życia promieniuje na wszystkich 
wokół. Podczas spotkania nie tylko rozma-
wialiśmy - były też wspólne zabawy i śpiew, 
a także słodka niespodzianka dla dzieci od 
naszego gościa.

Pani Paulino! Dziękujemy za tę wspa-
niałą lekcję tolerancji, życzymy zdrowia 
i jak najwięcej radosnych dni.

KOCHAMY WAS, DRODZY RODZICE!!!
Maj i czerwiec to miesiące pełne 
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Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie 
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

Wie ś c i
z  r a t u s z a

I N F O R M A C J A
W nawiązaniu do pisma Państwowego Powiatowego In-

spektora Sanitarnego w Zielonej Górze, Urząd Gminy i Miasta 
w Czerwieńsku informuje, że każdy właściciel nieruchomości, 
która wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy lub przydomo-
wą oczyszczalnię ścieków powinien zwrócić szczególną uwagę 
na ich stan techniczny a głównie na ich szczelność.

W związku z obfi tymi opadami deszczu, które powodują 
podnoszenie się stanu wód gruntowych oraz w obawie przed 
zanieczyszczeniem warstw wodonośnych przypomina się o sys-
tematycznym opróżnianiu zbiorników bezodpływowych oraz 
o kontroli prawidłowej eksploatacji  przydomowych oczyszczal-
ni ścieków a także o prowadzeniu nadzoru nad takimi obiektami 
aby nie dopuścić i wyeliminować niekontrolowane wypływy.   

Każdy właściciel nieruchomości w przypadku kontroli po-
winien być w stanie udokumentować powyższe. 

Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

Punkt porad prawnych i psychologicznych oraz pomo-
cy materialnej osobom pokrzyw-dzonym przestępstwem 
działa w ramach projektu określonego umową pomiędzy 
Lubuskim Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet BABA 
a Ministrem Sprawiedliwości, dysponentem Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej.

Psycholog: godzina od 9.00 do 12.00 
Prawnik: godzina od 9.00 do 14.00
w sobotę: 21 czerwca, 19 lipca, 16 sierpnia, 20 września, 
                18 października, 15 listopada, 20 grudnia 2014 roku

Prosimy pytać o możliwość pomocy materialnej!
Zapraszamy do: 

Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Marii Rozwens 4, 
tel. (68) 327 83 37

Bezpłatne porady 
w Czerwieńsku

Koleżance Irenie Matysik 
z powodu śmierci brata

wyrazy współczucia składa Zespół Melodia

Krystynie Janas i Lidii Róg  wyrazy współczucia 
z powodu śmierci  brata i wujka 

śp. Stanisława Patrzykąta 
Składają Koleżanki i Koledzy.

Uwaga mieszkańcy
zmiany w gospodarce odpadami
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że Gmina 
Czerwieńsk wystąpiła z „Zielonogórskiego Związku Gmin” 
i od 1 sierpnia 2014 roku sama będzie realizować zadania 
związane z gospodarką odpadami. 

Gmina wystąpiła ze związku, ponieważ ZGKiM w Zielonej 
Górze wykazywał kwartalne koszty związane z odbiorem, 
transportem i składowaniem odpadów. Nie chcąc dopuścić 
do podniesienia stawek dotyczących opłat za gospodarowanie 
odpadami, ponieważ spowodowałoby to zwiększone koszty od 
każdego mieszkańca Gminy Czerwieńsk, podjęta została decyzja 
dotycząca wystąpienia ze Związku.
9 czerwca 2014 roku odbyły się obrady XXIX nadzwyczajnej 
sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Podjęte zostały uchwały  
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świad-
czenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i usta-
lenia stawki opłaty za pojemnik; terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk.
W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości do 
20 lipca 2014 roku ma obowiązek złożyć nową deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi. Deklaracje będą dostarczane przez sołtysów wsi a w Czer-
wieńsku przez Straż Miejską i pracowników urzędu, każdemu 
właścicielowi nieruchomości zamieszkałej.
Ponadto należy pamiętać, że wg dotychczasowych zasad należy 
uiścić opłaty za miesiąc lipiec do „Zielonogórskiego Związku 
Gmin” natomiast za miesiąc sierpień i każdy kolejny miesiąc 
opłatę uiszczać będziemy na nowe indywidualne konta do 
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku lub w kasie urzędu. 
Opłaty uiszczać będziemy miesięcznie, do 15-go dnia każdego 
miesiąca, którego obowiązek opłaty dotyczy. W lipcu 2014 roku 
każdy właściciel nieruchomości, którego opłata dotyczy otrzyma 
pisemnie zawiadomienie o nadanym indywidualnym nr konta, 
na które będzie uiszczać opłatę.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 
68/3278179. O wszelkich działaniach związanych z gospodarką 
odpadami na terenie gminy Czerwieńsk, na bieżąco, będziemy 
informować mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty tj.: 
poprzez ogłoszenia wywieszane na słupach i tablicach ogłosze-
niowych, informacje umieszczane na stronie internetowej urzędu 
oraz poprzez artykuły umieszczane w miesięczniku „U NAS”.

MPS 
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70-lecie bierzmowania 
byłych mieszkańców Leśniowa Wielkiego
27 kwietnia  2014 r. o godz. 13:00 w kościele w Łagowie odbyło się nabożeństwo 
upamiętniające 70-tą rocznicę bierzmowania byłych mieszkańców Leśniowa Wiel-
kiego, Leśniowa Małego oraz Sudołu. 

Prowadzący uroczystość pastor Friedrich 
Berger udzielił błogosławieństwa 3 
konfi rmantkom, m.in. swojej matce, pani 
Brunhilde Berger, inicjatorce całego 
spotkania. Pastor wygłosił piękne kaza-
nie, podczas którego wyraził ogromną 
radość ze spotkania na modlitwie byłych  
mieszkańców tych terenów z obecnymi. 
Podkreślił jak ważny jest fakt, iż mimo 
różnic narodowych, kulturowych oraz 
wyznaniowych ludzie potrafi ą się zjed-
noczyć i wspólnie przeżyć coś pięknego. 
Ciekawym, a jednocześnie wzniosłym 
przeżyciem dla uczestników nabożeństwa 
było wygłoszenie modlitwy w dwóch ję-
zykach: Polacy odmawiali „Ojcze nasz”  
i Niemcy „Vater unser” jednocześnie. 

Pastor Berger wyraził ogromne podzię-
kowania dla księdza Dariusza Glamy za 
udostępnienie świątyni na tę szczególną 
okoliczność.

W czasie nabożeństwa zabrała również 
głos wyżej wspomniana pani Brunhilda 
Berger. Mówiła o tym jak szczęśliwa jest 
w danej chwili, o której zorganizowaniu 
marzyła już od kilku lat. Cieszyła się 
z możliwości spotkania z innym kon-
fi rmantkami, z rodzinami pozostałych, 
bierzmowanych 70 lat temu osób, które 
nie mogły przybyć do Łagowa ze względu 
na choroby bądź sędziwy już wiek. Ze 
swojej małej ojczyzny, Leśniowa Wielkie-
go, pani Berger została wypędzona  gdy 

miała 14 lat.  Przema-
wiająca z ołtarza 85-
letnia kobieta wyzna-
ła, że znów czuje się 
tu jak w domu, widząc 
w ławkach obecnych 
mieszkańców Leśnio-
wa Wielkiego, którzy 
za każdym razem, gdy 
jest w Polsce (a jest 
bardzo często) za-
praszają ją do domu 
na kawę, powiedzą  
mile słowo, uścisną  

dłoń w geście przyjaźni. Podziękowała 
zaproszonym gościom, m.in. Panu Bur-
mistrzowi Piotrowi Iwanusowi, sołtysom 
Leśniowa Wielkiego i Łagowa za znale-
zienie czasu na wspólne świętowanie tej 
jakże ważnej dla niej chwili.

Po uroczystości kościelnej goście zostali 
zaproszeni na mały poczęstunek do Domu 
Kultury w Leśniowie Wielkim. Czekała 
tam na nich miła niespodzianka: ucznio-
wie PSP im. Kornela Makuszyńskiego  
w Leśniowie Wielkim wykonali piosenkę 
w języku niemieckim, która jest śpiewa-
na w Niemczech w kościołach właśnie 
podczas sakramentu bierzmowania!  Nie 
obyło się bez łez wzruszenia…

Drugą atrakcją było przedstawienie „Na 
straganie” przygotowane przez młod-
szych kolegów ze szkoły w Gronowie.  
Po zakończonych występach goście z Nie-
miec mogli obejrzeć efekty pracy uczest-
ników projektu „Ocalić od zapomnienia 
– śladami przeszłości leśniowskich 
zabytków”. Największe wrażenie zrobiła 
na nich makieta wsi Leśniów Wielki 
z naniesionymi pomysłami uczniów od-
nośnie wzbogacenia wsi pod względem 
turystycznym. Zachwyceni pomysłami 
młodych mieszkańców zadeklarowali 
wsparcie fi nansowe projektu.

Serdeczne podziękowania dla sołtysa Je-
rzego Majkuta, który dołożył wszelkich 
starań w zorganizowanie tej wyjątkowej 
uroczystości, a także dla wszystkich 
osób, które pomogły w przygotowa-
niach: Pani Dyrektor PSP w Leśniowie 
Wielkim Moniki Stolińskiej, księdza 
Dariusza Glamy, dla strażaków z OSP 
z Leśniowa Wielkiego, w szczególności 
Przemysława Półrolnika, uczniów 
PSP w Leśniowie Wielkim; pań, które 
upiekły ciasta.

Milena Boguszewicz

Gminny konkurs 
„Na najpiękniejszą posesję w Gminie Czerwieńsk”
Burmistrz Czerwieńska informuję, że do dnia 10 lipca 2014 roku należy do-
konywać zgłoszeń do udziału w konkursie „Najpiękniejsza posesja w Gminie 
Czerwieńsk”.
W celu zgłoszenia się do konkursu należy wypełnić kartę zgłoszeniową i dostar-
czyć ją do Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku do sekretariatu lub pokoju nr 
109 -  Referatu Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Karta zgłoszeniowa oraz regulamin gminnego konkursu na „Najpiękniejszą  
posesję w Gminie Czerwieńsk” dostępne są:
• na stronie internetowej www.czerwiensk.pl,
• w pokoju nr 109 tut. Urzędu – Referat Gospodarki Gruntami Rolnictwa 
   i Ochrony Środowiska,
• u sołtysów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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Listy do redakcji

Szansa czy raczej abstrakcja?
Do napisania poniższego listu skło-

niła mnie „twórczość” Pana Wocha jaką 
uprawiał w kilku ostatnich numerach 
naszego lokalnego periodyku. Myślałem, 
że kiedyś to się temu panu znudzi, mia-
łem też nadzieję, że przejdzie w końcu 
do merytorycznej dyskusji, ale im dalej 
tym gorzej.

Pozwolę  sobie odnieść głównie do 
jego wywiadu rzeki pt. „Szansa”.

Z całym szacunkiem dla osoby, z któ-
rą przeprowadził ów wywiad i po to, by 
nie szargać dobrego imienia tej Pani nie 
będę wymieniał jej nazwiska i posłużę się 
jedynie inicjałami MGG. 

Mam wątpliwości i to duże, czy nasza 
gazetka jest odpowiednim miejscem do 
tego typu publikacji, które dla życia i roz-
wiązywania problemów w naszej gminie 
niczego istotnego nie wnoszą. Owszem 
poruszają sprawy związane z naszą gmi-
ną, jednakże nie jest to głos merytoryczny, 
a jedynie element przedwyborczej walki. 

Sam tytuł „Szansa” bardzo szumny 
i nośny, jednakże sam artykuł niestety jest 
raczej nijaki. 

Pierwsza część wywiadu tj. prawie 
połowa (48%)jest laurką z życiorysu 
Pani MGG i jej planów życiowych, tylko 
zastanawiam się - kogo to obchodzi poza 
Panem Wochem? Tym bardziej, że jak do 
tej pory nic dla tej gminy Pani MGG nie 
zrobiła. Informacja o tym, czy ta Pani ma 
asystentkę i piękny widok z okien biura 
jest dla nas mieszkańców absolutnie nie-
istotne, bo nie piękny widok z biura okre-
śla zasługi dla gminy a czyny, których z jej 
strony jak dotąd trudno się doszukać.

Jest to typowy materiał służący 
promocji tej osoby, być może pod kątem 
nadchodzących wyborów samorządo-
wych, jeżeli tak by było, to chyba redakcja  
„Unas” powinna wyraźnie to zaznaczyć, 
gdyż w przeciwnym wypadku zajmowanie 
takim materiałem dwóch stron gazetki 
wydaje się marnotrawstwem, a być może 
materiał ten powinien być potraktowany 
jako promocyjny z odpowiednią opłatą.

Starałem się przeanalizować meryto-
rycznie cały dalszy  tekst i wyciągnąć ja-
kieś informacje przydatne naszej gminnej 
społeczności. Niestety, mimo dobrej woli 
nic takiego nie znalazłem.

W dotychczasowych jej artykułach nie 
mówi się o konkretach, a jedynie o wiedzy 

akademickiej, z którą każdy może się za-
poznać choćby z internetu lub książek.

Pytania Pana „redaktora” Wocha są 
tendencyjne i sugerujące odpowiedzi (jak 
policzyłem, to jego tzw. „pytania” zajmują 
20% wywiadu).

Już pierwsze pytanie jest tego dowo-
dem, cytuję w całości  „C.W. O właśnie… 
o to mi chodzi , o tę analityczną ostrość 
spojrzenia zupełnie z zewnątrz, czyli o oce-
nę tego co my nie dostrzegamy, lub nie 
chcemy dostrzec na co dzień. Jakie nieko-
rzystne , zjawiska i problemy naszej gminy 
uderzyły Panią najbardziej? I czy widzi 
Pani możliwość ich rozwiązania…?” 

No i cóż Pani MGG odpowiada?
Po pierwsze, że nie chce się mądrzyć, 

a poza tym żeby postawić pełną diagnozę 
trzeba dysponować  dokładnymi danymi 
a w związku z powyższym Pani MGG 
„może się poruszać tylko na dość wysokim 
szczeblu abstrakcji”. Zgadzam się całko-
wicie Pani MGG w tym i w poprzednich 
artykułach „porusza się tylko na dość 
wysokim szczeblu abstrakcji”. Więc po 
co te wymądrzania? 

Oczywiście dalszą konsekwencją jest 
brak propozycji rozwiązań. Nawiasem 
mówiąc dziwię się takiej postawie, gdyż 
p. Woch jako Radny posiada pełnię wiedzy 
na temat fi nansów gminy…

Mimo to od kilku miesięcy kusi się 
o diagnozy, tezy i oskarżenia…no tak, ale 
jak sama napisała jest to abstrakcja… 
więc wszystko jasne…

W dalszej części Pani MGG napisała: 
„Finansowanie bieżącej działalności 
jednostek budżetowych z kredytów jest 
działaniem na krótką metę i może dopro-
wadzić do upadłości przy traktowaniu tej 
formy fi nansowania jako wiodącej.”

Kompromitacja!!! 
Finansowanie bieżącej działalności 

jednostek budżetowych z kredytów, 
niezależnie czy byłoby to fi nansowanie 
wiodące czy uboczne jest prawem zakaza-
ne!!! Dywagacja na ten temat o stopniu 
udziału kompromituje tę osobę. 

Jeżeli Pani MGG twierdzi, że tak się 
dzieje, to albo kompletnie nie zna realiów 
albo kłamie… a jeżeli jest tego pewna, to 
powinna skierować sprawę do odpowied-
nich organów ścigania.

I dalej, snucie jakichś analogii do 
czasów gierkowskich jest typowym żało-

snym populizmem, coś tam słyszano na 
ten temat, generalnie budzi to złe skoja-
rzenia, a że nie ma żadnego odniesienia 
do rzeczywistości gminnej, to już dla 
Pani MGG nie ma żadnego znaczenia… 
Gmina drukuje pieniądze i ma wpływ na 
infl ację? Litości!

Pani MGG napisała także o pozyski-
waniu środków fi nansowych z walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych jako 
głównego źródła finansowania gminy. 
Uuważam, że to jest dopiero abstrak-
cja…Pomimo że mieszkamy w pięknym 
miejscu, to nie łudźmy się - drugimi Ma-
zurami długo nie będziemy i dziesiątki 
tysięcy osób do nas w najbliższym czasie 
nie przyjedzie. Turystyka była i będzie  
u nas, jednakże nie przesadzajmy z jej 
wpływem na budżet gminy.

Populizm bije ze stwierdzenia, że „ileż 
można by było zdziałać w Gminie, jednak-
że z powodu zadłużenia  i zwrotu kredytów 
utraci się szansę rozwoju”. 

Nie wiem, czy takie stwierdzenie 
wynika z braku wiedzy, czy też bardziej 
z zakłamania i celowego wprowadzania 
w błąd mieszkańców Gminy. Bo czyż kre-
dyty służyły całkowitemu sfi nansowaniu 
zrealizowanych inwestycji czy raczej na 
pokrycie wkładu własnego, który wynosi 
od ok. 15 do 50%, reszta środków pocho-
dzi z Unii Europejskiej. W tym zakresie 
należy widzieć bardziej zasługę Gminy 
w zdobywaniu zewnętrznych środków 
fi nansowych na potrzeby inwestycyjne. 

Ze słów Pani MGG wynika, że lepiej 
by było nic nie robić, myślę jednak, 
że znalazłby się zarzut o bezczynność 
Burmistrza, pod którym ja także bym się 
podpisał.

Każdy kto choć trochę interesuje się 
tymi sprawami wie, że w minionych okre-
sach Unia Europejska dawała bezzwrotne 
granty na określone działania, tak było 
w ostatnim okresie rozliczeniowym 2007 -  
2013, dzięki temu zrobiono to, co zrobiono 
w naszej Gminie. 

W następnym okresie 2014 – 2020 
mało, że już niektóre działania nie 
będą finansowane, to mało tego będzie 
się odchodzić od przekazywania bez-
zwrotnych grantów na rzecz zwrotnych 
pożyczek. 

Mówienie więc o zaprzepaszczonych 
w przyszłości szansach jest bzdurą. 
Cała Polska poszła do przodu, a my 
bylibyśmy w na szarym końcu, bez 
perspektyw na ich dogonienie. Mimo to 
ciągle poruszana jak mantra jest spra-
wa kredytów i zadłużenia, jednak nikt 
z tych, co krytykuje działania gminy, nie 
wykazał, które z zaciągniętych kredytów 
były chybione i niepotrzebne oraz które 
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Spostrzeżenia radnego…
Minęło sporo czasu, od kiedy umieściłem na łamach gazetki swój ostatni artykuł, 
zawierający spostrzeżenia z pracy Rady Miasta i życia w Gminie. Od tamtego czasu 
spraw, które są mi bliskie i które wymagają skomentowania trochę się nazbierało. 
Dlatego postanowiłem po raz kolejny zabrać głos.

Po pierwsze z uwagą przeczytałem 
artykuł Cezarego Wocha, który kry-
tykując celowość budowy zbiornika, 
chce trochę na siłę zaatakować burmi-
strza, jednocześnie podważyć decyzje 
Rady poprzednich kadencji. Wtóruje 
mu zresztą warszawski komentator 
życia Gminy (na marginesie trzeba 
najpierw tu pobyć, pomieszkać, po-
rozmawiać z mieszkańcami, poznać 
burmistrza i pozostałych radnych, by 
mieć coś do powiedzenia, bo na razie te 
komentarze oparte na refleksji jednego 
radnego są nieco śmieszne. Nudzi się 
Pani wbrew pozorom w tej Warszawie 
oj nudzi…). Cały artykuł uważam za 
początek kampanii wyborczej. Teren 
zbiornika retencyjnego, czy się chce 
czy nie, już służy mieszkańcom mia-
sta, którzy, a wystarczy w słoneczne 
dni przyjść na jego brzeg, dość licz-
nie wybierają okolice zbiornika na 
spacery rodzinne. Pytanie tylko, czy 
pozostali Radni Niezależni, w tym 
przede wszystkim z Czerwieńska, tak-
że zgadzają się z tezami swego kolegi 
zza Odry? Bardzo jestem ciekawy ich 
zdania. Mimo tego zachęcam wszyst-
kich radnych do dawania dobrego 
przykładu. Ja w towarzystwie pięciu 
mieszkańców „Osiedla Kolejowego” 
naszej miejscowości w osobach: Le-
onard Olkiewicz, Janusz Posłuszny, 
Jan Skieresz, Kazimierz Borowski, 
Ryszard Psiuk 13 marca tego roku 
z własnej  i nie przymuszonej woli 
zabraliśmy się za wiosenne porządki 
wokół zbiornika retencyjnego. W 
czasie około 1,5 godz. zebraliśmy 15 
worków śmieci pozostawionych przez 

mieszkańców i osoby przyjezdne, 
którzy upodobali sobie to miejsce do 
wypoczynku i przyjemnego spędzenia 
czasu wolnego. Lubię działać a nie 
tylko mówić.

Skoro Radnym Niezależnym tak 
zależy na ochronie środowiska to za-
stanawia mnie nieobecność choćby 
jednego ich przedstawiciela na sym-
pozjum w ramach Dnia Czystej Wody. 
Zaproszenie zostało wystosowane do 
wszystkich Radnych, podczas obrad 
Komisji budżetu osobiście je odczyta-
łem. Szacunek wobec młodych twórców 
– autorów bardzo ciekawych prezenta-
cji, dotyczących ochrony środowiska i 
stosowania różnych rozwiązań podczas 
przepraw przez rzeki, oraz dobry przy-
kład dawany zapraszającemu przez  
zapraszanego wymagał obecności Rad-
nych Niezależnych. Choćby jednego, 
bo nie podejrzewam, że nagle wszyscy 
mieli coś ważnego do zrobienia. Poli-
tyka, polityka i jeszcze raz polityka… 
niezależności?

Trudno mi przejść obojętnie wobec 
decyzji przesunięcia w czasie wniosku 
o nadanie tytułu Honorowego Obywa-
tela Miasta i Gminy Czerwieńsk dla 
zmarłego Wiesława Kwaśniewskiego. 
Dokonano tego na wniosek radnego 
Klubu Radnych Niezależnych głosami 
tego klubu. Osiągnięcia byłego bur-
mistrza Czerwieńska są bezsprzeczne, 
uczynił on dla miasta i gminy więcej, 
niż niejeden uhonorowany wcześniej 
oraz niejeden z obecnych radnych. 
Sytuacja związana z odejściem ze 
stanowiska burmistrza nie powinna 
decydować o całości dokonań. Jeśli 

ktoś tego nie rozumie, powinien naj-
pierw przyjrzeć się swojemu sumieniu, 
postępowaniu czy zachowaniu. Nikt, 
drodzy Radni Niezależni, nie jest ide-
alny. Wy także. 

Rozpoczęła się kampania. Widać to 
już na każdym kroku. Jednym z działań 
są próby zdyskredytowania burmistrza 
oraz przymiarki do, w momencie pisania 
tego artykuły nie wiem czy skuteczne, 
nieudzielenia mu absolutorium. Dziwi 
mnie to bardzo. W poprzednich latach, 
burmistrz mimo, że krytykowany przez 
Radnych Niezależnych, otrzymywał 
absolutorium. Działania burmistrza 
w ostatnim roku były czynione pod 
wydawało się „czujnym” okiem Rad-
nych Niezależnych. Jeśli drodzy Radni 
Niezależni uważacie, że działania bur-
mistrza nie zasługują na otrzymanie ab-
solutorium, to jest to przede wszystkim 
Wasza porażka. Gdybyście  bowiem dali 
burmistrzowi wolną rękę przez cały rok 
i teraz nagle obudzilibyście się, to może 
jeszcze zrozumiałbym Wasze intencje 
i chęć pokazania, że się otrząsnęliście 
z letargu. Ale jeśli czuwacie cały rok 
to znaczy, że nie robicie tego dobrze 
i że to Wam wyborcy powinni dać w 
tegorocznych wyborach czerwoną kart-
kę. Bo nie umiecie skutecznie nawet 
według Waszych standardów działać. 
Ja uważam, że działania burmistrza 
nie tylko w ostatnim roku  ale w całej 
kadencji zasługują na uznanie. Dzi-
wią mnie nadal te ciągłe utyskiwania 
na zadłużenie gminy, na niewłaściwe 
wykorzystywanie środków unijnych 
itp. Z tego co obiecywaliście drodzy 
Radni Niezależni też niewiele wyszło. 
Z projektów unijnych przeszedł - jeśli 
się nie mylę - jeden Wasz - dotyczący 
sponsorowania publikacji Cezarego 
Wocha. Spore osiągnięcie jak na całą 
gminę… Chyba, że się mylę, to mnie 
poprawcie…

Henryk Góralczyk

z inwestycji choćby w szkolnictwie nie 
powinny być zrealizowane… 

Z relacji z otwarcia różnego rodzaju 
inwestycji, można zauważyć, że ci którzy 
najwięcej krytykują, stają do fotografi i 
w pierwszych rzędach, dumnie wypręża-
jąc pierś..

Zastanawiąjące dla mnie jest jeszcze 
jedna sprawa, która kompromituje część 
radnych.

Przecież przez ostatnie 4 lata, radni 
współrządzili naszą Gminą, na każdą 
inwestycję, na każdy kredyt musieli 

wydawać zgodę w formie uchwały. Po 
zakończeniu każdego roku obrachun-
kowego, analizowali budżet i dzia-
łania Burmistrza i niczego złego nie 
widzieli, a raptem „wyostrzyło im się 
spojrzenie”?

Burmistrz bez ich zgody nie mógłby nic 
zrobić, więc jeżeli teraz przed wyborami 
„widzą to, czego wcześniej nie widzieli”, 
przy założeniu, że jest to w ogóle prawda, 
to ponoszą taką samą odpowiedzialność 
jak burmistrz. Sami się w ten sposób kom-
promitują, bo wychodzi, że nie posiadali 

kompetencji, by takie funkcje sprawować, 
a przez prawie cztery lata uczyli się na 
nasz rachunek.

Teraz to co po niektórym, którzy liznęli 
trochę „władzy” wydaje się, że rządzenie 
jest tak proste, jak przychodzenie na ko-
misje i sesje…

Mam jednak duże wątpliwości czy 
rzeczywiście chodzi w tym wszystkim 
o interes społeczny czy raczej o prywatne 
wizje… 

Paweł Rysiewicz
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Majowe posiedzenia Rady Miejskiej w Czerwieńsku
15 V obradowała Komisja In-

frastruktury Społecznej i Porządku 
Publicznego.  Na początku posiedzenia 
Radni podzieleni na kilka grup udali się na 
rekonesans po mieście w celu ocenienia 
czystości ulic, placów zabaw i parków. 
Wyraźna poprawa czystości i porządku 
była spowodowana zbliżającymi się 
Dniami Czerwieńska, niemniej jednak 
uwagi członków komisji zostały przeka-
zane Burmistrzowi Czerwieńska. Dużym 
problemem jest stan dróg powiatowych 
i wojewódzkich znajdujących się na te-
renie miasta. W kolejnym punkcie obrad 
Radni zostali zapoznani z informacjami 
na temat wypoczynku dzieci z terenów 
naszej Gminy w okresie wakacyjnym. 
W Przedszkolu w Czerwieńsku pełnione 
będą dyżury, a każda ze szkół organi-
zuje wycieczki dla uczniów. Przez cały 
okres wakacji udostępniony będzie Orlik 
w Nietkowicach. Najwięcej uwagi Radni 
poświęcili na omówienie Strategii ZIT 
miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielo-
nej Góry. Radni dopisali swoje propozycje 
inwestycyjne, wytknęli błędy strategii 
oraz wyrazili swoje zaniepokojenie do-
minującą i niedemokratyczną rolą Miasta 
Zielona Góra w projekcie. Przewodniczą-
ca Komisji zapoznała Radnych z treścią 
pisma Komendanta Miejskiego Policji 
w sprawie działalności na terenie Gminy. 
W obradach uczestniczyli: Przewodni-
czący Rady Miejskiej oraz Inspektor ds. 
Ochrony Środowiska. 

19 V odbyło się posiedzenie Komisji 
Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska. Radni przyjęli 
informacje związane z pracami remonto-
wymi w placówkach kulturalnych i oświa-
towych na terenie naszej Gminy. Wciąż 
realizowany jest remont Wiejskiego 
Domu Kultury w Płotach. Inwestycja war-
ta 650 000 złotych powinna się zakończyć 
do 30 VI bieżącego roku, a roboty obej-
mują między innymi wymianę kotłowni, 
ocieplenie budynku i przystosowanie go 
dla osób niepełnosprawnych. Złożony 
został wniosek do PROW na remont 
Ośrodka Kultury w Czerwieńsku, który 
miałby dotyczyć zmiany ogrzewania, 
sanitariatów i dachu. Radni kolejny raz 
poruszyli problem komina w Wiejskim 
Domu Kultury w Będowie. Planowanych 
jest również sporo remontów w placów-
kach oświatowych. PSP w Czerwieńsku 
planuje przyłączenie urządzeń solarnych 
do instalacji c.o. oraz modernizację 
pomieszczeń szkolnych w celu dosto-

sowania przyjęcia 6-latków do szkoły. 
W PSP w Leśniowie Wielkim zostanie 
zmodernizowana kotłowania, a w Nie-
tkowicach zostanie dokończony remont 
oddziału przedszkolnego. W Przedszkolu 
w Czerwieńsku na ul. Kwiatowej zostanie 
dokończona elewacja budynku, a na ul. 
Granicznej zostanie pomalowany kory-
tarz. Większością głosów pozytywnie 
zaopiniowano informacje na temat wdra-
żania Strategii Rozwoju Gminy Czer-
wieńsk w latach 2012-2013. Członkowie 
Komisji pozytywnie ustosunkowali się 
do wniosków komisji społecznej zwią-
zanych ze Strategią ZIT. W posiedzeniu 
uczestniczyli: Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej, Burmistrz, Księgowa Ze-
społu Ekonomiczno-Administracyjnego 
Oświaty oraz Kierownik Referatu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej. 

21 V obradowała Komisja Rewi-
zyjna. Członkowie komisji zapoznali 
się z protokołami kontroli zewnętrznych 
prowadzonych w Urzędzie Gminy w 2013 
roku, a następnie zajęli się realizacją "Pro-
gramu współpracy Gminy Czerwieńsk 
z organizacjami pozarządowymi w 2013 
roku". Komisja stwierdziła, że realizacja 
przyjętego przez Radę Miejską (uchwała 
nr XVII/178/12) Programu Współpracy 
budzi spore wątpliwości. W przyjętym 
programie Rada Miejska przeznaczyła 
na ten cel 176.000 zł. W przedłożonym 
budżecie gminy Burmistrz Czerwieńska 
zawarł jednak kwotę 150.000 zł – wbrew 
zapisom § 17 tej uchwały. W ciągu roku, 
na sesji w kwietniu 2013r. na wniosek 
Burmistrza zwiększono tę kwotę o 9.764 
zł otrzymując 159.764 zł. Ogłoszono 
tylko jeden otwarty konkurs ofert na reali-
zację zadania w zakresie upowszechniania 
kultury fi zycznej i sportu – podpisano 
umowy na 143.000 zł (głównie z klubami 
sportowymi). Pozostała kwota – 16.764 
zł – nie została wykorzystana na współ-
pracę z organizacjami pozarządowymi. 
Odnosząc się do przyjętego przez Radę 
Miejską budżetu pieniądze przeznaczo-
ne na ten cel wykorzystano w 89,5%. 
W realizacji tego programu nie osiągnięto 
zakładanych celów, działania burmistrza 
były nieefektywne i powielały wieloletni 
schemat działania w tym zakresie – nie 
były też zgodne z wolą Rady Miejskiej. 
Radni zostali też zapoznani z treścią pi-
semnej odpowiedzi Burmistrza na pytania 
dotyczące sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2013 rok. Spore wątpliwości 
zgłaszane były do sposobu rozliczania za-

granicznych podróży służbowych, wpłaty 
177 tysięcy złotych na rzecz Zielonogór-
skiego Związku Gmin oraz powstałych 
zobowiązań wymagalnych na koniec 2013 
roku. Na wniosek przewodniczącego ko-
misji Radni jednomyślnie podjęli decyzję 
o wydaniu jednej (całościowej) opinii 
o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2013 
na posiedzeniu w dniu 4 czerwca.

28 V odbyło się posiedzenie Komisji 
Budżetu i Finansów. Najistotniejszym 
elementem obrad była informacja o kwar-
talnym wykonaniu budżetu w I kwartale 
2014 r. Do 31 marca wykonano dochody 
w wysokości 9.701.940,62 zł co stanowi 
28% planu rocznego, z czego dochody 
bieżące zostały wykonane w kwocie 
9.000.873,93 zł co stanowi 3-% plano-
wanych dochodów bieżących a dochody 
majątkowe w kwocie 701.066,69 co 
stanowi 18% planowanych. Najważniej-
szym źródłem dochodów są podstawowe 
dochody podatkowe, których wpływy 
wyniosły 3.754.764,86 zł (38,70% 
wykonanych dochodów Gminy). W ra-
mach udziałów we wpływach dochodów 
budżetu państwa - Urzędy Skarbowe 
w Zielonej Górze, Poznaniu, Wrocławiu 
i Warszawie przekazały dochody w kwo-
cie 326.995,53 zł. Ministerstwo Finan-
sów z tytułu udziałów we wpływach 
z podatku dochodowego od osób fi zycz-
nych przekazało kwotę 1.088.715,00 zł. 
W ramach dochodów majątkowych ogó-
łem uzyskano 701.066,69 zł. W zakresie 
subwencji uzyskano kwotę 3.143.021 
zł. Reasumując: realizacja dochodów 
do 31 marca br. jest na poziomie 28% 
w stosunku do planowanych. W okresie 
do 31 marca z budżetu Gminy wydatko-
wano kwotę 7.189.238,39 zł, co stanowi 
21,55% wielkości planowanej. W dalszej 
części obrad Radni wydali opinie do 
projektów uchwał i rozpoczęli prace nad 
sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy za rok 2013. W sytuacjach wąt-
pliwych dotyczących nowego sposobu 
gospodarowania odpadami wyjaśnień 
udzielił pracownik stosownego referatu. 
Burmistrz został poproszony o wyja-
śnienia dotyczące przekroczenia planu 
sprzedaży mienia gminnego (ogłoszono 
kolejny przetarg na sprzedaż 4 nierucho-
mości przy wykonaniu dochodów w tym 
zakresie na poziomie 96%). Radni pod-
nieśli również nieuregulowany problem 
koszenia traw i sprzątania wsi. 

Zebrał i opracował: Wojciech Zawada
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Demokracja pilnie poszukiwana...
Tworzenie fikcyjnych wizji kreujących zafałszowane obrazy naszej rzeczywistości 
zawsze było domeną osób chorych na władzę (polityk to dla nich zbyt duże słowo), 
ale nawet takie działania powinny być poparte odrobiną kontrolowania realiów i nie 
robienia z ludzi stada baranów poprzez stosowanie iście goebellsowskiej polityki.

Od ponad roku dokładnie śledzę życie 
Gminy Czerwieńsk, ponieważ te piękne oko-
lice tak mnie zauroczyły, że postanowiłam 
zostać kolejnym osadnikiem i już nawet mam 
tu swój kawałek ziemi. I właśnie dlatego, że 
jako „przybysz” mam wyostrzony wzrok na 
wszystko, co się dzieje na tym terenie, nie 
funkcjonuję w żadnych „układach”, śmiało 
chcę mówić o tym, co może boleć każdego, 
a sytuacja powoduje, że, jak dotychczas, te 
problemy  pozostają za zasłoną milczenia. 
Przyznam, że dziwię się bardzo, iż tak mało 
lokalna społeczność korzysta z przywile-
jów demokracji i nie wypowiada swoich 
opinii na temat sprawujących rządy w ich 
imieniu. Brak jest jakiejkolwiek społecznej 
konstruktywnej krytyki, a przecież są ludzie 
wykształceni, mądrzy, zaangażowani. Gdzie 
jest lokalna inteligencja? – nauczyciele, 
lekarze, prawnicy. Gdzie wojsko, tak ściśle 
związane z terenem Gminy? 

Tylko Radny, Pan Cezary Woch, jako je-
den z nielicznych, śmiało wyciąga na światło 
dzienne nieprawidłowości funkcjonowa-
nia władzy wykonawczej Gminy. I za to, 
w majowym numerze miesięcznika „U Nas”  
Burmistrz Piotr Iwanus z prowadzącym 
wywiad ubierają Radnego Wocha w szaty 
wichrzyciela, który „regularnie co miesiąc 
krytykuje Burmistrza”. Nieważne, że w ostat-
nim czasie na łamach „U Nas” tylko w nr 
05/2014 i 11/2013 opublikowane zostały 
bardzo interesujące, rzetelnie przygotowane 
artykuły, dzięki którym mieszkańcy Gminy 
(i ja sama) dowiedzieli się o zakulisowych 
działaniach Burmistrza. Więcej krytycznych 
komentarzy padło z mojej strony… Ale, no 
cóż, jako „obca” widocznie nie mam prawa 
do konfrontacji. 

Jeszcze nie mieszkam na stałe na terenie 
Gminy, ale regularnie tu przyjeżdżam i co 
widzę – o to pytam. Ostatnio zapytałam 
o zalew i co się okazało, że to jedna wielka 
kpina i mydlenie oczu mieszkańcom. Wizja 
(z dawien dawna) rekreacji, sportów wod-
nych, gastronomii, windsurfi ngu, „plażingu 
i łomżingu” (poparte „naukowymi” eksper-
tyzami i futurystycznymi obrazami) – m.in.  
Gazeta Lubuska 13.02.2012 i U Nas 07.2004 
– to jedynie „kiełbasa wyborcza” z różnych 
przedwyborczych okresów. Zalew, jako 
akwen na cieku wodnym, nigdy nie będzie 
własnością Gminy (obwarowania prawne), 
jedynie może być okresowo użyczony 
(z konsekwencją kosztów jego utrzymania 
– SKĄD na to pieniądze, skoro Gmina ma 

przede wszystkim długi!) i to bez prawa 
jakiejkolwiek trwałej zabudowy wokół 
niego – czyli wizje hangarów, restauracji 
na wodzie, przystani, mostków, pola biwa-
kowego, itp. (odwołuję się do miesięcznika 
U Nas – 07.2004 – jest tam piękny szkic 
wizjonerskich zapędów dotyczących zalewu) 
są  mrzonkami bez pokrycia, że o kurzawce 
na dnie zbiornika nie wspomnę, co wyklucza 
również funkcję kąpieliska jako zbyt niebez-
piecznego dla pływaków. Zatem mamienie 
wizją zostawiania tu pieniędzy przez odpo-
czywających nad zalewem zielononogórzan 
jest absolutną fi kcją. Inną rolą zbiornika 
miała być funkcja przeciwpowodziowa 
– Czy struga, która płynie zbiornikiem, kie-
dykolwiek zagrażała mieszkańcom Gminy 
(poza sporadycznym zalewaniem paru 
działek)? Czy nie istotniejszym problemem 
w systemie przeciwpowodziowym byłoby 
zadbanie o zniwelowanie zagrożeń ze strony 
Odry i zabezpieczenie solidnymi wałami 
terenów zamieszkanych wzdłuż jej koryta 
– Będów, Nietków, Nietkowice, Laski. Tym 
bardziej, że po ostatniej powodzi były prze-
znaczone na ten cel centralne środki. Ale nie, 
w/w miejscowości to ok. 20% mieszkańców 
Gminy, a zatem niewielki odsetek potencjal-
nych wyborców. Najprawdopodobniej z tego 
samego powodu wiele innych gospodarskich 
decyzji nie zostało wcześniej podjętych na 
Zaodrzu, jak chociażby kanalizacja, poprawa 
jakości dróg gminnych, czy wielokrotnie 
przed wyborami obiecywana nowa świetlica 
w Sycowicach. Bo po co, skoro elektorat 
tam niewielki?! A większościowemu elek-
toratowi (miejskiemu) nie był potrzebny np. 
fundusz sołecki, więc zablokowano jego 
ustanowienie (rok 2009).

Trudno byłoby w sytuacji analizowania 
funkcjonowania Gminy nie zauważyć po 
raz kolejny stanu zadłużenia Czerwień-
ska. Przesunięcie spłaty rat zadłużenia do 
2019 jest tylko populistyczną manipulacją 
i kokietowaniem potencjalnego elektoratu. 
Bo odsetki i to nie małe (ok. 48 000,-zł 
miesięcznie) trzeba będzie spłacać na 
bieżąco, a skoro w Gminie środków brak, 
to te prawie 600 000,-zł rocznie mogłoby 
sfi nansować niejedną potrzebę, np. zakup 
bodaj jednego auta dla Straży Miejskiej, 
a pewnie jeszcze parę „dziur” dałoby się 
tymi pieniędzmi załatać.  

Z informacji otrzymanych w Czer-
wieńsku i wyczytanych w lokalnej prasie, 
wynika jednoznacznie, że obecny Burmistrz 

zachowuje się jak chorągiewka na wietrze, 
a nie jak prawdziwy gospodarz i menedżer, 
któremu na sercu leży dobro powierzo-
nego do zarządzania obszaru, jakim jest 
każda Firma, w tym wypadku Gmina 
Czerwieńsk. Sedno metodyki tworzenia 
budżetu w Czerwieńsku oddają słowa: 
„Konstrukcja budżetu i jego realizacja nie 
była podporządkowana oczekiwaniom 
mieszkańców – miała być tylko zgodna 
z literalnym zapisem tak, aby Broń Boże, 
nie było zarzutów ze strony Regionalnej 
Izby Obrachunkowej – organu ustawowo 
kontrolującego budżety gmin” – tak napi-
sał Radny KRN Marek Abramowicz na 
sycowice.net (04.06.14). Dzięki Radnym 
właśnie z tego Klubu społeczeństwo Czer-
wieńska ma szansę dowiedzieć się o ma-
nipulacjach stosowanych przez swojego 
włodarza i bardziej realnie niż dotychczas 
ocenić prawdziwe przesłanki kierujące 
Burmistrzem oraz obnażyć ignorancję 
obecnej władzy. Dosyć już przeinaczania 
intencji Rady Miejskiej w osobach KRN, 
manipulacji opinią społeczną i twierdzeń 
typu „to Radni zablokowali decyzję, to Oni 
decydują… Ja chciałem…”. W dn.04.06.14 
swoje posiedzenie miała Komisja Rewi-
zyjna RM w Czerwieńsku, która zajęła się 
podsumowaniem działalności zmierzającej 
do wydania opinii na temat wykonania 
budżetu Gminy za 2013 rok (jak wiemy 
wykonanie budżetu należy do obowiązków 
burmistrza). Komisja wydała opinię nega-
tywną, zwracając uwagę na fakt, że Bur-
mistrz nie zrealizował żadnej poprawki do 
budżetu wniesionych przez Radę Miejską, 
co kwalifi kuje się do nieudzielenia absolu-
torium, albo przynajmniej do pokazania mu 
czerwonej kartki przez część radnych.

Zatem najwyższy czas na skorzysta-
nie z demokratycznych obywatelskich 
praw. Najbliższa Sesja Rady Miejskiej 
– 25.06.2014. Może w niej uczestniczyć 
każdy mieszkaniec, do czego szczerze 
zachęcam jak i do otwartości i konstruk-
tywnego obnażania problemów.

Na koniec chcę w skrócie przytoczyć 
pewną anegdotę z czasów carskiej Rosji: Je-
chało pociągiem dwóch chłopów. Z nudów 
oplotkowywali sąsiadów, rodziny, a gdy już 
im tych najbliższych zabrakło, to zaczęli 
obmawiać lokalne władze. Kiedy i ten 
temat się wyczerpał, przeszli do rozmowy 
na temat cara – że niedobry, ludzi gnębi, 
wsadza do więzienia za byle przewinienia 
itp. I na ten moment wszedł do wagonu po-
licjant i rozmowę usłyszał. Podszedł i mówi: 
„-Muszę was aresztować”. „-A za co?” za-
pytali chłopi?. „-A za to, że źle mówiliście 
o carze”. „-A skąd ty wiesz, o którym my 
carze rozmawiali?”.  „-Milczeć! Już ja wiem 
najlepiej, który car najgorszy…”

dr Małgorzata Gdak-Gołębiowska
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XV Polsko - Niemiecki 
Familijny Rajd Rowerowy
Tegoroczny Rajd miał miejsce w dniach 23 – 25 maja 2014 roku. Pierwszego dnia 
jak zwykle spotkaliśmy się przy hali Sportowej Lubuszanka, gdzie oczekiwaliśmy 
na przyjazd naszych przyjaciół z Drebkau.

Z powodu wypadku drogowego w oko-
licach Krosna, grupa niemiecka przyjecha-
ła z ponad godzinnym opóźnieniem i po 
krótkim przywitaniu przemieściliśmy się 
pod Ratusz, gdzie Burmistrz Piotr Iwanus 
w obecności prezesa Euroregionu Sprewa 
Nysa Bóbr Czesława Fiedorowicza doko-
nał ofi cjalnego startu.

Ekipa w liczbie 52 rowerzystów wyru-
szyła na trasę liczącą 75 km. Trasa wiodła 
z Czerwieńska, przez - Nietków - Laski 
- Ciemnicę - Szczawno - Dąbie - Dychów 
- Nowy Raduszec - Strumienno - Wężyska 
- Chlebowo - do Gubina. 

- Grano - Guben - Gubin (udział w Chary-
tatywnym Pikniku Organizacji Pozarządo-
wych). Długość trasy: 75 km 

Na pierwszym dłuższym postoju 
zwiedzaliśmy klasztor w Neuzelle, dla 
wielu była to pierwsza tutaj wizyta. 

Drugi postój miał miejsce w miejsco-
wości Wagenburg, kawa i pyszne ciasto 
umiliły nam tutaj pobyt. Bardzo ciekawe 
miejsce z  ofertą noclegów dla młodzieży 
w wozach w stylu Dzikiego Zachodu. 

W drodze powrotnej do hotelu Onyx, 
na zaproszenie Burmistrza Gubina wzię-
liśmy udział w Pikniku Charytatywnym 

możliwości. W końcu jesteśmy w tej 
samej Unii Europejskiej. Trasa tego dnia 
wiodła przez: Gubin - Guben - Kerkwitz 
- Janschwalde - Neuendorf - Cottbus - 
Klein Gaglow - Leuthen. W miejscowości 
Neuendorf, przyjaciele z Niemiec przygo-
towali dla nas dwie niespodzianki. Pierw-
sza to Zwiedzanie Erlebnis Park Teichland 
oraz obiad w pobliskiej restauracji. 

Rajd zakończyliśmy na festynie 
w miejscowości  Leuthen  a ofi cjalnego 
zakończenia Rajdu dokonał Burmistrz 
Drebkau Dieter Horke. Po ofi cjalnym za-
kończeniu miał miejsce wspólny posiłek, 
wręczanie sobie wzajemnie upominków 
oraz podziękowania. 

Szczególne podziękowanie należne 
jest Dieterowi Klante który wraz Lubą 
Sukau i kolegami  przygotowali trasę po 
stronie niemieckiej. Wieloletnia tłumacz-
ka Danuta Schulz na trwale wpisała się 
w historię tego Rajdu.

Z naszej strony chciałbym podzięko-
wać Józkowi Klujowi, który z Heniem 
Góralczykiem, Tadziem Miczkiem, 
Bolkiem Brzezińskim, Wojtkiem Lesz-
czyłowskim, Sławkiem Antczakiem 
poprowadzili cały rajd jak i zabezpieczali 
bezpieczeństwo jego uczestnikom. 

Starałem się by oglądający fotki, 
poczuł emocje które nam towarzyszyły 
i jednocześnie zachęciły do wyruszenia 
w trasę. 

Z dumą muszę powiedzieć, że nasz 
Rajd, który organizujemy od 15 lat, 
jeżeli nie jest to jedyny, to na pewno 
jest w naszym województwie najstarszą 

W miejscowości Szczawno nasze 
koleżanki (Irena, Krystyna, Helena 
i Bronisława) przygotowały pyszną nie-
spodziankę w postaci ciast własnej roboty. 
Bardzo im za to 

Na następnym dłuższym postoju 
w Elektrowni Wodnej w Dychowie dzięki 
uprzejmości kierownictwa elektrowni, 
mieliśmy możliwość zwiedzenia całego 
obiektu wraz z podziemiami.

W drodze do Gubina dopadł nas 
rzęsisty deszcz, lecz nie popsuło to nam 
dobrych nastrojów, dzień zakończyliśmy 
wspólną zabawą.

Drugiego dnia (sobota) wczesnym 
rankiem wybraliśmy się na zwiedzanie 
terenów przygranicznych po stronie nie-
mieckiej. Trasa wycieczki wiodła przez 
nastęujące miejscowości: Gubin - Guben- 
Ratzdorf - Neuzelle (zwiedzanie klasztoru) 
- Ossendorf - Wagenburg (kawa z ciastem) 

Organizacji Pozarządowych. Bardzo miła 
impreza ze szczytnymi celami, arto taką 
imprezę u nas zorganizować… 

Ukoronowaniem dnia była uroczysta 
kolacja z jubileuszowym tortem. Były 
też wspomnienia z poprzednich rajdów, 
podziękowania i toasty. 

Dzień trzeci i ostatni, 
rozpoczęliśmy wcze-
snym rankiem, gdyż 
długość trasy ok. 70 km 
oraz chęć udziału w wy-
borach do Parlamentu 
Europejskiego, wymu-
szały na nas szybki po-
wrót. Nawiasem mó-
wiąc, rodzi się pytanie 
dlaczego w Niemczech 
jest możliwość głosowa-
nia korespondencyjnego 
a u nas nie ma takiej 
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polsko-niemiecka imprezą turystyczną  
o charakterze transgranicznym.

Jest to Rajd który służy wzajemnemu 
poznaniu mieszkańców zaprzyjaźnionych 
Gmin Drebkau i Czerwieńska a także służy 
budowaniu prawdziwych przyjaźni jak też 
przełamywaniu stereotypów i uprzedzeń.

Od 15 lat Rajd trwa przez 3 dni i w cza-
sie tych 15 lat byliśmy prawie w każdym 
zakątku Euroregionu Szprewa - Nysa Bóbr. 
Wymienię tylko większe miejscowości, po 
stronie polskiej: Zielona Góra, Nowa Sól, 
Kożuchów, Żagań, Żary, Łęknica, Lubsko, 
Nowogród Bobrzański, Brody, Gubin, 
Łagów, Krosno Odrzańskie, Dąbie, Bytom 
Odrzański, Sława, Wschowa, Słubice, 
Kostrzyn nad Odrą a nawet w odległym 
moim rodzinnym Międzyrzeczu.

Po stronie niemieckiej byliśmy mię-
dzy innymi w miejscowościach: Guben, 

żek i szlaków rowerowych nie mówiąc już 
o ich oznakowaniu, przez co poznawanie 
na rowerze naszego regionu jest bardzo 
utrudnione, głównie ze względu na bez-
pieczeństwo uczestników.

3. Przeprowadzenie bezpiecznej re-

bądź wybudowania szlaków i ścieżek 
rowerowych jednoczącymi nasze Woje-
wództwo i ułatwiającymi przemieszcza-
nie się turystów na rowerach, Mogłyby 
być  trasy wzdłuż S3, A-2, wałami rzek 
Odry, Nysy, Warty.

W nas (organizacje pozarządowe) jest 
siła i powinniśmy tę siłę spożytkować 
w celu zmotywowania władz do podjęcia 
działań. 

Na zakończenie chciałbym wszystkim 
uczestnikom Rajdu, którzy brali w nim 
udział przez te 15 lat serdecznie podzię-
kować , każdy uczestnik a było ich około 
600, wniósł swój własny i wymierny 
wkład, dotyczy to na równi polskiej 
jak i niemieckiej strony, nie sposób ich 
wszystkich wymienić.

Bez wsparcia Burmistrza Piotra Iwa-
nusa reprezentującego Gminę Czerwieńsk 

Serdeczne podziękowania dla  Pana Burmistrza Piotra Iwanusa za okazaną pomoc 
w realizacji sportowych celów i marzeń. Przesyłają Orliki KS Piast Czerwieńsk wraz z kadrą 
trenerską i rodzicami. 

FINAŁ 
XXIV Pucharu Burmistrza 

w Piłkę Nożną
zostanie rozegrany w dniu 

28.06.2014 r. 

- o III miejsce o godz. 1500
- o I miejsce o godz. 1640

na Stadionie Miejskim w Czerwieńsku.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców 
Gminy Czerwieńsk

Organizator:
Rada Sportu, Hala „Lubuszanka”

Forst, Burg, Peitz, Cottbus, Bad Muskau, 
Weiswasser, Spremberg, Vetschau.

W wielu miejscowościach byliśmy 
wielokrotnie. 

Z perspektywy tych 15 lat, nasuwa się 
kilka wniosków czy refl eksji. 

1. Nasze województwo jest naprawdę 
piękne i warto je poznawać i pokazywać 
przybyłym turystom.

2. W naszym województwie niestety 
nie ma zwartego i spójnego systemu ście-

gionalnej bądź ponadregionalnej imprezy 
rowerowej bez zaangażowania Policji lub 
łamania przepisów kodeksu drogowego 
jest praktycznie niemożliwe. Dziękujemy 
Policji we Wschowie, Sławie i Krośnie 
Odrzańskim za pomoc i wyrozumiałość. 
Dziękujemy za zaangażowanie lecz zda-
jemy sobie sprawę, że Policja ma jednak 
ważniejsze zadania i niemożliwe jest za-
bezpieczenie każdej grupy rowerzystów.

4. Należy doprowadzić do wytyczenia 

oraz obecnego Burmistrza Drebkau Diete-
ra Horke a także jego poprzedników TJ. 
Haralda Altekrügera i Wernera Rosa,  
osiągnięcie obecnego kształtu Rajdu nie 
byłoby możliwe.

Do zobaczenia w następnym roku. 
Ryszard Napierała 

- prezes Czerwieńskiego 
Towarzystwa Turystycznego

- członek Rady Pożytku Publicznego 
Województwa Lubuskiego
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Dzień Czystej Wody z organizacjami pozarządowymi
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