Radosne

ferie z kulturą
str. 16

w styczniu
1.01. - Burmistrz Piotr Iwanus, tradycyjnie, wzniósł noworoczny toast na czerwieńskim rynku.
11.01. - obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było: Informacja dot. promocji gminy w 2007 roku, w zakresie infrastruktury
społecznej obejmującej: materiały promocyjne kultury, sportu,
wypoczynku i rekreacji, strony internetowej, bip i współpracy
zagranicznej; opinia do projektów uchwał; sprawy bieżące.
11.01. - w Sali widowiskowej
MGOK w Czerwieńsku odbyło się
noworoczne spotkanie władz samorządowych z przedstawicielami stowarzyszeń, instytucji, samorządów
i firm działających na terenie naszej
gminy. Gospodarzem spotkania był
Burmistrz Czerwieńska - Piotr Iwanus, który wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym przedstawił najważniejsze dokonania samorządu w minionym roku, a także
zapoznał zebranych z planami na rok bieżący. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. senator RP Stanisław Iwan i Starosta Powiatu Zielonogórskiego Edwin Łazicki.
13.01. - już po raz 16 zagrała
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tego dnia na ulicach Czerwieńska i podczas finałowego koncertu w kawiarence „U Leona”,
wolontariusze zebrali ponad 5 tysięcy złotych. Finał WOŚP w Czerwieńsku zorganizował Klub Zdecydowanych Optymistów. Sztabem
kierował Piotr Bykowski.
15.01. - obradowała Komisja
Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji
było: Przedstawienie informacji na temat wszystkich dostępnych funduszy zewnętrznych i perspektywy związane
z ich pozyskaniem w roku bieżącym oraz w dłuższym okresie czasu, w kontekście budżetu Unii Europejskiej na lata
2007-2013; informacja z realizacji Programu: Odnowa wsi
w m. Laski, Nietków, Płoty, Sudoł i Sycowice; informacja
nt. planowanych remontów świetlic wiejskich i Wiejskich
Domów Kultury na 2008 r.; opinie do projektów uchwał;
sprawy bieżące.
16.01. - obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji była rekontrola
dokumentacji i rozliczeń finansowych sołectw: Leśniów Wielki, Będów i Laski.
17.01. - dwie czerwieńskie szkoły (szkoła podstawowa i gimnazjum) otrzymały Internetowe Centra Informacji Multimedial-
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nej, które trafiły do ich bibliotek szkolnych. Wysokiej klasy sprzęt
komputerowy trafił do szkół po pozytywnym rozpatrzeniu projektów złożonych przez dyrektorów obu szkół do Europejskiego Funduszu Społecznego, którego projekty są współfinansowane przez
Unię Europejską. Wartość obu pracowni to ok. 32 000 zł.
21.01. - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku była organizatorem Mistrzostw Powiatu w piłce ręcznej chłopców. Turniej rozegrano w hali sportowej „Lubuszanka”.
22.01. - obradowała Komisja Budżetu i Finansów Rady
Miejskiej. Przedmiotem obrad komisji było: Opinia do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków; opinie do
projektów uchwał; sprawy bieżące.
28.01. - we wszystkich typach szkół rozpoczęły się ferie
zimowe.
30.01. - odbyła się XII sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad znalazło się m.in.: podjecie uchwał w sprawach: zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków; ustalenia wysokości dopłat do ceny 1 m3 dostarczanej wody i odbieranych ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk
przez Zakład Komunalny w Czerwieńsku; zasad udzielania dotacji
na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru; zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych; przyjęcia
regulaminu na 2008 rok określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk; określenia wysokości dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych
zasad jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk. Podjęto także uchwały w sprawach: kryteriów i trybu przyznawania
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Czerwieńsk; opłat za świadczenia publicznych przedszkoli w Gminie Czerwieńsk w zakresie przekraczającym podstawy programowe; uchylenia uchwały
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; Pdarowizny nieruchomości położonych w obrębie miasta Czerwieńsk;
zawarcia porozumienia międzygminnego; współpracy na rzecz
budowy mostu na rzece Odrze w Pomorsku; przystąpienia Gminy Czerwieńsk do „Polskiego Projektu 400 Miast”; zwolnienia
od opłaty za aktualizacje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy na rok
2008 oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty. Sesje zakończyły odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów i mieszkańców Gminy Czerwieńsk.
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Jacek Gębicki, Dariusz Grześkowiak (foto),
Alina Juncewicz.
Adres: UGiM, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk,
tel./fax 068 327 80 91,
skład i druk: sandmedia tel. 068 45 35 700
Materiały do składu przyjęto 12.02.2008 r., do druku przekazano 14.02.2008 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów,
dokonywania w nich skrótów i zmian w tytułach.

Co
słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Panie Burmistrzu,
chciałbym tym razem odejść nieco od
spraw bieżących i tradycyjnego naszego
sprawozdania z tego, co się dzieje i tytułowe - „co słychać?” pozostawić sobie na koniec. W ostatnich dniach trafiły do mieszkańców Składowej 5a ankiety z pytaniem
- czy lokatorzy byliby chętni wykupić zajmowane lokale. Przyznam, że podobnie jak
wielu moich sąsiadów zostałem zaskoczony tak kategoryczną deklaracją, bo w istocie nie wiem. Przekazane nam informacje
były niezwykle lakoniczne i wprawdzie jakiejś tam odpowiedzi udzieliłem, ale odczuwam, że sprawę przed postawieniem takich
pytań należałoby przedyskutować. Zacznijmy więc od podstawowego pytania - dlaczego właściwie gmina jest zainteresowana sprzedażą tych lokali?
Piotr Iwanus: Dobrze, że Pan wywołał ten temat, bo rzeczywiście warto szerzej o sprawie porozmawiać. Z punktu widzenia gminy uwłaszczenie lokatorów na
tym majątku korzystne jest nie tylko dlatego, że gmina z chwilą utworzenia wspólnoty mieszkaniowej przestaje zarządzać nieruchomością, ale przede wszystkim daje to
wymierne korzyści lokatorom. Kiedy staną się właścicielami swoich mieszkań każda inwestycja w nieruchomość to inwestycja w ich własny majątek. Obserwujemy w Czerwieńsku przejmowanie kolejnych budynków zakładowych np. kolei,
czy wojska przez wspólnoty mieszkaniowe i we wszystkich przypadkach obiekty te jak za pociągnięciem czarodziejskiej
różdżki zmieniają się nie do poznania. Już
nie mówię o ich ociepleniu, zagospodarowaniu otoczenia, czystości klatek schodowych,
porządku w piwnicach itp. itd.
A.S.: No właśnie - dlaczego tak się
dzieje?
P.I.: Przede wszystkim ze świadomości
mieszkańców, że nie są jedynie lokatorami
u obcych, ale właścicielami u siebie, a to
oznacza, że jak ktoś dewastuje klatkę schodową, to nie czyni krzywdy jakiejś bliżej
nie określonej gminie, tylko mnie - właścicielowi. W całej powojennej historii nic nie
uczyniło większej szkody w ludzkiej świadomości niż pozbawienie obywateli prawa
do własności prywatnej. Swojego zawsze

pilnuje się bardziej niż “niczyjego”. Na tych
terenach Polski, gdzie ojcowiznę, domy, ziemię przekazywano sobie od pokoleń to poczucie własności jest znacznie większe niż
na naszych terenach, gdzie tych wielowiekowych korzeni po prostu nie ma. Akt własności domu, mieszkania, ziemi daje każdemu człowiekowi poczucie stabilizacji i pewności jutra. Już to jest wystarczającym argumentem, by taki proces rozpocząć.
A.S.: Zgoda, ale przejdźmy do konkretów. Dlaczego poza przedstawionymi przez
pana argumentami warto wykupić swoje
mieszkanie lokatorskie?
P.I.: Przede wszystkim cena - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 2005 roku
od wyliczonej przez rzeczoznawcę wartości mieszkania będzie można skorzystać
z opustu nawet do 95% jego wartości, a to
niebagatelna kwota. Takim mieszkaniem
właściciel będzie mógł swobodnie dysponować, podlegać będzie ono dziedziczeniu
jak każda inna własność. Po okresie przyjętej w uchwale karencji będzie także można je po prostu sprzedać na wolnym rynku.
Poza tym mieszkanie, jako część wspólnoty mieszkaniowej administrowane będzie
przez profesjonalnego zarządcę, w którego własnym interesie leżeć będzie troska
o obniżanie kosztów utrzymania nieruchomości. Będzie w końcu zatrudniany przez
członków wspólnoty. Poza tym wspólnoty
mieszkaniowe mogą także korzystać z wielu
programów pomocowych dotyczących np.
ocieplania obiektu, z których gmina skorzystać na tak dobrych warunkach nie może.
Tych zalet jest znacznie więcej.
A.S.: Na pewno, ale i wątpliwości też
nie brakuje. Wielu mieszkańców Składowej 5a twierdzi np. że gmina sprzedając
budynek chce uniknąć po prostu kosztów
koniecznych modernizacji, jak choćby wymiana stolarki okiennej i boją się podejmować decyzję o wykupie, żeby nie zostać
z tym garbem.
P.I.: Strach ma zawsze wielkie oczy.
Oczywiście, jeśli człowiek pomyśli, że nagle będzie musiał wydać jakąś koszmarną
kwotę na modernizację budynku to może
przestraszyć. Do takich problemów trzeba
podchodzić ze spokojem, rozwagą i kalku-

latorem w ręku. Mówi Pan np. o stolarce
okiennej. Rozwiązanie tego problemu wymaga oczywiście zmian projektowych na
całym budynku - tak by zmniejszyć generalnie wielkość otworów okiennych, wymienić istniejące okna na energooszczędne.
Tego zadania nie podejmie się każdy z lokatorów pojedynczo, to zadanie dla wspólnoty
mieszkaniowej, która przecież stworzy fundusz remontowy, z którego będą realizowane te przedsięwzięcia. To są zadania finansowane w planach wieloletnich, a to oznacza
w skali miesięcznej jakieś naprawdę nieduże środki. W zamian oszczędza się na ogrzewaniu, a mieszkanie z każdym rokiem zyskuje na rynkowej wartości. Dzisiaj trzeba średnio liczyć cenę metra kwadratowego stolarki okiennej na jakieś 400 zł. Kiedy
tę kwotę rozpisze się na wiele lat, to okaże
się to nie tak wielkim obciążeniem, jak powszechnie się myśli. Poza tym wspólnoty na
ten cel mogą skorzystać z dofinansowania
z programów pomocowych w dużej części
umarzanych. Jedno jest pewne - w dłuższej
perspektywie to się każdemu opłaci.
Oczywiście zanim podejmiemy jakieś
wiążące decyzje trzeba otwarcie i dogłębnie o tym rozmawiać, by zdać sobie sprawę
z ewentualnych zagrożeń i wymyślić sposoby rozwiązań. To można dokonać tylko
w otwartej dyskusji, do której czytelników
zachęcam. Najbardziej zależy mi, by Składowa 5a przestała być nazywana hotelem,
a stała się prawdziwą wspólnotą mieszkańców, nie lokatorów, ale właścicieli.
A.S.: Na pewno na łamach “U nas”
znajdziemy miejsce na publikację wszelkich tego rodzaju wypowiedzi i głosów
w dyskusji. Prawda jest okrutna - problemu nie można zamiatać pod dywan i pozostawiać sprawę, by toczyła się sama. Pasywność nigdy nie popłaca. Zachęcam również
do dyskusji. Panie Burmistrzu obiecałem
na koniec krótka informację jednak o aktualnościach. Tak więc co ciekawego słychać w lutym?
P.I.: Przede wszystkim kończy się remont
sali gimnastycznej w PSP przy ul. Granicznej oraz OPS-u przy ul. M. Rozwens. W lutym także rozstrzygnięty został przetarg na
budowę sali gimnastycznej w Nietkowie.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PBO
- tak sama, która zbudowała Lubuszankę.
Plan jest taki, aby jeszcze do końca tego
roku młodzież Nietkowa i okolic otrzymała w prezencie piękny obiekt sportowy. Będzie to sala o wym. 22 x 14 m. Koszt realizacji wyniesie ok. 1,7 mln zł. Jak dobrze pójdzie jeszcze w lutym rozpocznie
sie ta inwestycja.
A.S.: Dziękuję za rozmowę.
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Z dziejów Czerwieńska
We wrześniu 2007 roku na łamach miesięcznika „Czerwieńsk - U Nas” ukazał się
artykuł dotyczący losów nagrobka ostatniego właściciela Nietkowa - Friedricha Wilhelma Constantina grafa von Rothenburg. Postanowiłem powrócić do tematu i zająć
się tym razem historią miejsc pochówku dawnych mieszkańców Czerwieńska.
W połowie XVI wieku właściciele Nietkowa, rodzina von Rothenburg,
zbudowali 5 km na wschód od swoich
posiadłości niewielki zameczek myśliwski, wokół którego powstała osada rzemieślnicza nazywana Nowym
Nietkowem. O jej położeniu, w pobliżu dzisiejszego młyna w Czerwieńsku,
pisałem już wielokrotnie. Prawdopodobnie już wówczas na obrzeżach osady został założony pierwszy cmentarz,
choć brak jednoznacznych dowodów na
jego istnienie.
W 1654 roku na tym terenie powstał
pierwszy kościół graniczny, w 1707
roku wybudowano kolejną świątynię.
Cmentarz usytuowany był w odległości kilkunastu metrów na północ od
kościoła. Pierwszym historycznie potwierdzonym świadectwem istnienia
miejsca pochówku zmarłych w tej części miasta jest fragment nagrobka trójki zmarłych w 1719 i 1722 roku dzieci,
znajdujący się obecnie na terenie plebanii w Czerwieńsku.
24 stycznia 1690 roku założono miasto Rothenburg an der Oder. Cmentarz
znalazł się wówczas między osadą Nowy
Nietków a miastem. Na podstawie planu z 1811 roku można stwierdzić, że zajmował on dość duży obszar (plac od budynku szkoły średniej, wzdłuż ulicy ks.
Ludwika Muchy do drogi biegnącej przy
torach kolejowych). Okazuje się jednak,
że już na początku lat 40-tych XIX wieku
zdecydowano o jego zamknięciu. Jeszcze do 1844 roku źródła mówią o ogrodzeniu wokół terenu pochówku miesz-
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kańców dawnego Czerwieńska. Ale już
między 1841 a 1845 rokiem dokumenty
wskazują na rozpoczęcie w tym miejscu
budowy nowej szkoły (obecnie to budynek po tzw. „małej szkole”). Cmentarz
w tym czasie nie mógł już więc istnieć.
Zaskakujące jest jednak to, że został on
zlikwidowany w dość krótkim czasie, co
więcej nie przeprowadzono na nim ekshumacji. Wydaje się, że dokonano jedynie rozbiórki nagrobków, zrównano teren i oddano go pod zabudowę. Stąd
w tej okolicy co jakiś czas znajdowane
są szczątki ludzkie.
Równocześnie z likwidacją starego
cmentarza władze miasta w latach 40tych XIX wieku szukały nowej jego lokalizacji. Z jednej strony dotychczasowy
okazał się za mały, z drugiej jego położenie stwarzało swoiste problemy. Nowe
miejsce, daleko poza miastem, okazało się
odpowiednie. Służyło ono do 1945 roku
i służy do dziś.
Po drugiej wojnie światowej Czerwieńsk znalazł się w granicach państwa
polskiego. Doświadczenia okresu okupacji sprawiły, że także i tutaj starano się zacierać ślady obecności Niemców na Ziemiach Zachodnich. Niszczono m.in. dawne niemieckie cmentarze. Uchronić udało się jedynie okazały monument, będący nagrobkiem Heinricha Starosta właściciela tartaku, grobowiec rodziny Brunzel oraz kilka pomniejszych pomników.
W Środę Popielcową wypowiadane są
słowa: „Z prochu powstałeś i w proch się
obrócisz...”. Zmuszają one do tego, by pa-

miętać, że należy dbać o wszystkie miejsca spoczynku zmarłych, niezależnie od
ich nacji czy wyznania. Przez to uczy się
także następne pokolenia szacunku wobec
miejsc i mogiły, w których my kiedyś spoczniemy. Na szczęście dużo dobrego już
w tej mierze zostało uczynione.
Przemysław Góralczyk
PS
Podczas jednej z rozmów z p. Zygmuntem Przybyłą zwrócił mi on uwagę na dość ciekawą sprawę. W czasie
prac remontowych przy wejściu do zakrystii odkryto wspomniany w artykule XVIII-wieczny nagrobek trójki dzieci.
Materiał, z którego go wykonano, przypomina wyglądem wiele stopni schodów
prowadzących do posesji wokół kościoła. Najprawdopodobniej podczas likwidacji w XIX wieku przykościelnego cmentarza fragmenty nagrobków zostały wykorzystane jako materiał do budowy okolicznych domów. Może warto, przy pomocy władz miasta, udziale zakładu komunalnego, a przede wszystkim życzliwości
właścicieli wspomnianych domów zbadać
te łatwo dostępne miejsca i zabezpieczyć
ewentualne znaleziska. Może znajdą się
także instytucje lub osoby, które dostarczą
materiały budowlane, by uzupełnić ubytki. Wiem także, że na terenie zakładu komunalnego znajdują się pozostałości grobowca rodziny von Rothenburg, a mieszkańcy naszej gminy posiadają w swych
zbiorach wykonane przed jego zniszczeniem fotografie. Myślę, że należy zastanowić się nad jego rekonstrukcją w miejscu, w którym stał on dawniej. Pozostaje
jeszcze teren dawnego cmentarza, wokół
„małej szkoły”. Warto może pokusić się
także o przeprowadzenie na tym obszarze
badań archeologicznych, skoro miejsce to
tak interesujące pod względem historycznym nie było nigdy poddawane tego typu
zabiegom.

Projekt 400 miast
W połowie lutego 2008 roku rozpocznie się w województwie lubuskim regionalna edycja Polskiego Projektu 400 Miast (PP400M), największego programu prewencji zawałów serca i udarów mózgu realizowanego w Europie. Program skierowany jest do mieszkańców wszystkich polskich miast, liczących nie więcej niż
osiem tysięcy mieszkańców.
W piątek, 15 lutego, w Hotelu Qubus, przy ul. Ceglanej 14a w Zielonej
Górze odbędą się szkolenia dla przedstawicieli służby zdrowia i społeczności lokalnych z miast, które przystąpiły do Projektu. W tych miastach od 18 do 29 lutego
odbędą się badania przesiewowe, tj. bezpłatne pomiary ciśnienia tętniczego oraz

du na odległość od większych ośrodków miejskich.
Choroby serca i naczyń są głównym
zagrożeniem zdrowia Polaków. Spowodowana nimi przedwczesna umieralność
należy do najwyższych w Europie i stanowi przyczynę połowy wszystkich zgonów. Doświadczenia realizatorów Polskiego Projektu 400 Miast wskazują, iż standardowe programy profilaktyczne są nieskuteczne w dotarciu do grup największego ryzyka. Polski Projekt 400 Miast, przy wykorzystaniu marketingu społecznego,
znacznie zwiększa skuteczność
prowadzonych działań, a co za
tym idzie - zmniejsza ryzyko
zgonów w tych grupach.
Projekt składa się z kilku
modułów. Najważniejszą częścią jest interwencja medyczInauguracje Polskiego Projektu 400 Miast cieszą się
na wśród dzieci oraz ich rodużym zainteresowaniem mediów, konferencja prasowa
dziców. W miastach wojez udziałem Ministra Zdrowia, Kielce, 28 IV 2007
wództwa lubuskiego (licząpomiary antropometryczne wśród dzie- cych do 8 000 mieszkańców) przeproci w wieku 11 lat. Natomiast od 3 do 21 wadzane będą bezpłatne badania ciśniemarca badaniami (pomiar ciśnienia tętni- nia tętniczego wśród dzieci w wieku 11
czego, poziomu cholesterolu oraz glukozy) lat. Każde przebadane dziecko przekaże
swoim rodzicom zaproszenie na bezpłatne
objęci zostaną rodzice tych dzieci.
Polski Projekt 400 Miast został badania ciśnienia tętniczego, cholesterolu
opracowany przez pracowników Aka- oraz cukru. Pacjenci, u których wykryto
demii Medycznej w Gdańsku. Przedsię- zmiany chorobowe, a także osoby z gruwzięcie adresowane jest do mieszkań- py wysokiego ryzyka wystąpienia zawaców małych miast, w których kumulu- łu serca lub udaru mózgu będą szkoleją się negatywne zjawiska prowadzące ni w ramach specjalnego programu eduw efekcie do znacznego obniżenia sta- kacyjnego, mającego motywować do retusu społeczno-ekonomicznego miesz- gularnego przyjmowania leków, zmiany
kańców. Istotnym elementem jest także stylu życia, a także umiejętności efektywutrudniony dostęp do nowoczesnej pre- nej współpracy z lekarzem. Interwencja
wencji medycznej i edukacji ze wzglę- antytytoniowa ma na celu zmniejszenie

„ U L M E D ”

Z A P R A S Z A

NZOZ Przychodnia Lekarska „ULMED” w Czerwieńsku zaprasza na badania profilaktyczne chorób układu krążenia.
W 2008 roku program przeznaczony jest dla osób w 35, 40, 45, 50 i 55 roku
życia, które są zadeklarowane do w/w przychodni.
Badaniom nie podlegają osoby, które korzystały z takiego programu w ciągu ostatnich 36 miesięcy i mają już rozpoznaną chorobę układu krążenia.
Szczegółowych informacji udziela rejestracja przychodni pod numerem telefonu 068 327 82 09.

Lista miast województwa lubuskiego,
które zostały zaproszone do udziału
w polskim projekcie 400 miast 20062008: Babimost, Bytom Odrzański,
Czerwieńsk, Dobiegniew, Gozdnica, Jasień, Kargowa, Lubniewice, Małomice,
Nowe Miasteczko, Nowogród Bobrzański, Rzepin, Sława, Szlichtyngowa, Torzym, Trzciel, Witnica, Zbąszynek.

liczby palących osób, zwłaszcza wśród
kobiet w ciąży. W ramach tego modułu
zostaną przeprowadzone badania przesiewowe dla kobiet w ciąży w celu wyodrębnienia kobiet narażonych na czynne
i bierne palenie tytoniu. Kobiety te będą
brały udział w zajęciach edukacyjnych,
podczas których położne omówią z pacjentkami ryzyko związane z paleniem
tytoniu w okresie ciąży Szkolenie personelu medycznego ma na celu przygotowanie lekarzy, pielęgniarek oraz położnych
w zakresie skutecznej edukacji pacjentów
i poprawienia ich umiejętności komunikacyjnych, a także zapoznanie z nowoczesnymi standardami diagnostycznymi i terapeutycznymi.
Kolejnym elementem Projektu jest
Budowa infrastruktury dla promocji
zdrowia, czyli edukacja przedstawicieli
społeczności lokalnych w celu dalszego
działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej
po zakończeniu interwencji medycznej.
W każdej gminie biorącej udział w Projekcie zostanie ogłoszony konkurs na najlepszą ofertę budowy programu promującego zdrowy tryb życia wśród mieszkańców. Zwycięska gmina otrzyma 25 000
złotych mających wspomóc realizację
własnego projektu. Obecna edycja Polskiego Projektu 400 Miast jest kontynuacją Projektu realizowanego w latach
2004-2006. Pierwsza edycja Projektu odniosła znaczący sukces. Zrealizowano ją
w 311 miastach, we wszystkich 16 województwach. W szkoleniach wzięło udział
ponad 2 900 osób. Do gospodarstw domowych w miastach uczestniczących w Projekcie dotarło ponad 500 000 zaproszeń na
badania przesiewowe. W badaniach ryzyka chorób sercowo-naczyniowych wzięło udział ponad 87 000 osób, z których
blisko 10 000 skierowano na dodatkowe
badania laboratoryjne. W zajęciach edukacyjnych dla nowo wykrytych chorych
wzięło udział 8 200 pacjentów Polski Projekt 400 Miast jest realizowany w ramach
Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD 2006-2008 ze środków Ministerstwa Zdrowia.
Bartosz Chruścielski
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Rok 2008 - rokiem dla Nietkowa
I oto mamy za sobą pierwsze tygodnie nowego roku. Jeszcze pobrzmiewa w pamięci piękne podziękowanie za wieloletnią pracę i pożegnanie dyrektora Szkoły Podstawowej, pani Haliny Rekowskiej przez nauczycieli, uczniów i środowisko Nietkowa. Bardzo dziękujemy wszystkim organizacjom, które włączyły się do
tego ogromnego bukietu życzeń dla pani Dyrektor w podziękowaniu za jej wielkie starania i zasługi na rzecz naszego środowiska.
Rok 2008 jest jak mówi nasz Burmistrz - rokiem dla Nietkowa. Wiele inwestycji już jest realizowanych na naszych oczach, co nas bardzo cieszy.
Sołtys Nietkowa pani Halina Kaźmierczak podchodzi bardzo ambitnie do swoich obowiązków. Kontynuujemy współpracę z niemiecką, przygraniczną, wioską partnerską. Poprzez częste wizyty ludzie zaczynają się poznawać, lubić i spotkania stają się
bardzo przyjemne. Tym bardziej, że kłopoty mamy wszyscy takie same choć nasi sąsiedzi zza Odry nie borykają się tak bardzo
z finansowymi problemami. Oni za to zazdroszczą nam naszej spontaniczności, chęci zabawy i śpiewu.
Rada Sołecka ma tym roku parę nowych pomysłów na ożywienie i integrację
naszego środowiska. Chcielibyśmy wrócić do 750 lecia Nietkowa, które właściwie przeszło bez echa, wielu mieszkańców w ogóle nie wie, że taki fakt historyczny miał miejsce. A przecież z samego szacunku dla historii należałoby taką
rocznicę uczcić. Będzie to duże wyzwanie dla nas ale chyba warto podjąć się takiego zadania, szczególnie, gdy wszyscy
w Nietkowie marzymy też o przywróceniu świetności naszego parku - jego walorów estetycznych z podkreśleniem przyrodniczo-historycznego charakteru.
Z inicjatywy szkoły narodził się też
pomysł renowacji nagrobków nauczycieli-pionierów ziem zachodnich - Państwa Zofii i Stanisława Wróblewskich.
Są oni również Honorowymi Obywatelami miasta Czerwieńsk, którzy zasłużyli
się swoją postawą, całe życie poświęcając
się edukacji wielu pokoleń uczniów. Przypomnę, że Szkoła Podstawowa w Nietkowie nosi imię Stanisława Wróblewskiego, więc starania o zadbanie miejsca spoczynku swoich patronów nie może być
szkole obojętne. Co tu dużo mówić, nagrobki Państwa Wróblewskich, którzy nie
mają tu żadnej rodziny i zdani są na pamięć tych, którzy jeszcze ich pamiętają,
wyglądają „biedniutko”. Nawet jak zrzucimy winę na królujący wszędzie brak
pieniędzy, to i tak zostaje smutna refleksja, że ludzie, którzy zbudowali od podstaw szkołę i spędzili w niej całe życie,
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doczekali się tytułu Honorowego Obywatela, w praktyce, zostają pomału zapominani. Miejmy nadzieję, że to się teraz
zmieni i miejsce spoczynku będzie świadczyć o tym, że mają swoje godne miejsce
w pamięci naszych mieszkańców. Pomysł
podjęcia się takiego zadania został natychmiast podchwycony przez panią sołtys
H. Każmierczak i grupę mieszkańców,
którzy szybko znaleźli sposób na zgromadzenie niezbędnych pieniędzy. Zabawa sylwestrowa okazała się strzałem w dziesiątkę - pieniądze będą w całości przeznaczone na sfinansowanie tego celu. W organizacji zabawy wzięło udział wiele osób, w tym
miejscu serdeczne podziękowania paniom
z Koła Gospodyń, oraz najaktywniejszym
mieszkańcom p. Jablońskim, p. Skobińskim, p. Kozłowskim i p. Weber.
Wielkimi krokami zbliża się kolejna inwestycja jaką będzie budowa obiektu sportowego przy szkole podstawowej w Nietkowie. To, co wydawało się niemożliwe

Na Olimpie
W czerwieńskim Gimnazjum im. Jana
Pawła II corocznie odbywa się historyczny turniej dla uczniów klas pierwszych „Na Olimpie”. Nie inaczej było
i 24 stycznia tego roku.
Zmagania młodych gimnazjalistów
mają popularyzować wiedzę o starożytnej
Grecji, sygnalizować jej obecność w naszej współczesnej kulturze i pokazywać
jej związki ze Wspólnotą Europejską.
„Potyczki” są ciekawe, odbywają
się na wesoło i angażują praktycznie

jeszcze tak niedawno - zacznie się urzeczywistniać z pierwszym wbiciem szpadla pod
fundament hali. To będzie naprawdę wielki moment, bo wiele pokoleń mieszkańców
i ich dzieci, którzy opuścili szkołę - marzyli latami o takim obiekcie. A wtedy słyszeli - „może kiedyś... jak będą pieniądze”.
Dziękujemy panu Burmistrzowi, że pamięta
o nas i dotrzymuje obietnic! Zapewne ożywi się życie wśród naszej młodzieży nie tylko szkoły podstawowej, bo wreszcie młodzi ludzie znajdą alternatywne miejsce do
spędzania czasu wolnego zdrowo i z pożytkiem. Dzisiaj jedyne miejsce, gdzie ewentualnie mogliby się spotykać to Wiejski Dom
Kultury, który jak nigdy dotąd, świeci pustkami. Powód - uboga oferta klubu, a właściwie jej brak, bo na wszystko też brakuje pieniędzy. Może wiec czas rozpocząć dyskusję
i zastanowić się nad tą sytuacją. Jeśli chcemy zapobiegać patologiom, należy propagować i proponować naszym dzieciom rozsądne zagospodarowanie czasu po południu,
a nie skazywać je na siedzenie na przystankach i włóczenie się wieczorami.
Wiele jest do zrobienia w tym roku,
zbierajmy siły i mierzmy je na zamiary,
abyśmy mieli satysfakcję z tego, co dzieje się dookoła nas.
Beata Kłos-Wygas

wszystkich uczniów. Najwięcej emocji (i śmiechu) wzbudził taniec zorba
i degustacja greckich „sałatek”. Ocenie
podlegały przebrania za greckich bogów
i odgrywane mitologiczne scenki. Najtrudniejszy okazał się konkurs wiedzy
„1 z 10”, w którym rywalizowały najtęższe klasowe umysły.
Pasjonującą zabawę zakończyła uczta
bogów raczących się ambrozją, natomiast
wszyscy uczniowie dostali słodkie niespodzianki. Cały turniej przygotowali i przeprowadzili członkowie Koła Historyczno
- Regionalnego. Którzy obecnie pracują
nad marcowym spotkaniem „Na marsowym polu”.
Cz. Szuman

Wielkie podziękowania
Wielkie Podziękowania za Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Nietkowie
dla dzieci, rodziców, mieszkańców i ludzi którzy zapracowali na kolejny XVI
finał w tej wspaniałej, narodowej sprawie. W tym roku zebraliśmy w Nietkowie 2369,73 zł.
Uczestniczymy w akcji Wielkiej Orkiestry już piąty raz, jak zawsze organizatorem akcji jest Szkoła Podstawowa
w Nietkowie, jej nauczyciele i uczniowie. Kwoty jakie udaje się co roku zebrać w ciągu kilku zaledwie godzin,
przekraczają zawsze dwa tysiące. Jak
na możliwości naszych mieszkańców,
to są zawsze ogromne sumy. Świadczą
one o tym, że popieramy, chcemy pomóc i zaistnieć na mapie Polski jako
miejsce, gdzie też rozbłyśnie światełko do nieba.
W tym roku nasi wolontariusze, uczniowie szkoły podstawowej
kwestowali od rana. Byli to: Monika Wilczak, Anita Skibińska, Julia
Kossowska, Roksana Salejko, Klaudia Dolińska, Pamela Borowiec, Jakub Ramenda, Sebastian Piotrowski, Adrian Klamecki, Justyna Sulkowska, Patrycja Piwońska, Wojtek Tomaszewski, Aneta Sulkowska, Mateusz Sokół, Dawid Rzeszutek, Agnieszka Uss, Jędrek Kubala,
Kamila Ośka, Łukasz Sosnowski.
Grupa chętnych do zbierania była
znacznie większa, ale część dzieci
nie posiadała identyfikatorów, więc
jedynie wspierali towarzysko kwestujących. Przy Orkiestrze udzielali
się również Kasia Obremska, Kinga Piwońska i Ania Weber.
Po przeliczeniu pieniędzy okazało się, że najcięższą puszkę przyniosły Angelika Łukaszewska, Kamila
Ośka i Anetka Sulkowska, a w niej
192,38 zł. Następnie uplasowały się
Monika Wilczak i Anitka Skobińska
- 183,64 zł i trzecie miejsce 171,38 zł
nazbierały Julia Kossowska, Klaudia
i Sylwia Dolińska. Wielkie gratulacje i podziękowania dla wszystkich
wolontariuszy, bo w tym wszystkim
nie chodzi przecież o to, kto najwięcej zbierze, ale o sam fakt chęci niesienia pomocy. Na pewno docenią to
dorośli - rodzice i nauczyciele. Być
może przez to przymkną oko na inne
niedociągnięcia.

Tak jak co roku, w niedzielne południe odbył się koncert na rzecz dzieci wymagających pomocy, w którym
wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły i przedszkola - były piosenki, wiersze i kabaret, który rozbawił
nas do łez. Wystąpiły zespoły działające
przy Wiejskim Domu Kultury „Rytm”

i „Nietkowianki”, barwna i roztańczona
grupa rock and rolla „Hit”, którą prowadzi pani Hanna Barska oraz gościnnie
wystąpiły panie z zespołu „Melodia”
z Płot. Oczywiście pełną parą pracowała kawiarenka, loteria fantowa i licytacje, które znacznie zasiliły wpływy na Orkiestrę.
Wylicytowane torty były upieczone przez panie: Reginę Orzechowską
i Elżbietę Śliwińską z Koła Gospodyń
w Nietkowie. Drodzy rodzice naszych
uczniów - ciasta upieczone przez Was
były wspaniałe, cieszyły się wielkim
uznaniem i poszły jak woda.
Sponsorem atrakcyjnych fantów
i gadżetów na loterie i licytacje jak co
roku jest nasz radny: Kazimierz Ru-

szel. Panie pracujące przy Domu Kultury i zespół Nietkowianki „przekazały na W.O.Ś.P 200 zł! Pieniądze z puszek komisyjnie przeliczyli: A.Jabłońska, I.Smorąg, K.Ruszel, P.Kozłowski,
B.Kłos-Wygas.
Taka impreza jaka zdarza się raz
w roku, wymaga olbrzymich przygotowań i wkładu pracy wielu ludzi. Abyśmy mogli przeżywać tę spontaniczną zbiórkę i poczuć „gorące serca” podziękowania należą się wszystkim, któ-

rzy przyszli i zechcieli z nami być. Nic
samo się nie dzieje i żeby być trzeba tak
właśnie zaistnieć.
Dlatego, należałoby jeszcze dodać, że nad przygotowaniami i realizacją nie tylko tej imprezy, czuwa
grupa aktywnych mieszkańców, którzy kolejny raz wspierają nasze inicjatywy podejmowane w Nietkowie.
Są to następujące osoby: A. M. Jabłońscy, M. P. Kozłowscy, A. E.Skibińscy oraz Halina Bryndza i Z. Kuczak. Wielkie dzięki !!!
W imieniu Szkoły Podstawowej
w Nietkowie dziękuję za bardzo udany
XVI Finał.
Beata Kłos- Wygas
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Wieści
z ratusza
UCHWAŁA NR XII/105/08
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 30 stycznia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Na podstawie rt. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i zgodnie z rt. 24 ust. 1, 4, 5 i 7, 10 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.
U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Na wniosek Zakładu Komunalnego w Czerwieńsku z dnia
20.12.2007 r., zweryfikowanego przez Burmistrza Czerwieńska zatwierdza się taryfę:
1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Czerwieńsk
w wysokości:
a) dla grupy taryfowej 1 (gospodarstwa domowe) 2,82 zł brutto za 1m3,
b) dla grupy taryfowej 2 (pozostali) 3,11 zł brutto za 1m3,
c) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usługi 2,50 brutto zł/
miesiąc.
2. Za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk
w wysokości:
a) dla grupy taryfowej 1 (gospodarstwa domowe) 4,37 zł brutto za 1 m3,
b) dla grupy taryfowej 2 (pozostali) 4,71 zł brutto za 1 m3,
c) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usługi 2,60 brutto
zł/miesiąc.
§ 2. Taryfa, o której mowa w §1 obowiązuje przez okres od 01 marca
2008 r. do 28 lutego 2009 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy Czerwieńsk w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras
UCHWAŁA NR XII/106/08
RADY MIEJSKIEJ w CZERWIEŃSKU
z dnia 30stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości dopłat do ceny 1 m3 dostarczanej
wody i odbieranych ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk przez
Zakład Komunalny w Czerwieńsku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.
zm.), oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.
U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) - uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dopłatę do ceny 1 m3 wody dostarczanej przez Zakład
Komunalny w Czerwieńsku dla gospodarstw domowych w wysokości 0,39 zł.
§ 2. Ustala się dopłatę do ceny 1 m3 ścieków wprowadzanych do
gminnej sieci kanalizacyjnej przez gospodarstwa domowe w wysokości 0,42 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2008r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras
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UCHWAŁA NR XII/112/08
RADY MIEJSKIEJ W CZWERWIEŃSKU
z dnia 30 stycznia 2008r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli w Gminie Czerwieńsk w zakresie przekraczającym podstawy
programowe
Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 06
września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. t.j. z 2004 r., Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.), oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) uchwala, co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez
Gminę Czerwieńsk w zakresie podstawy programowej określonej
w rozporządzeniu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002r., Nr 51, poz. 458 z późn.
zm.) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. Za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk, wykraczające poza podstawę programową wychowania
przedszkolnego, ustala się opłatę miesięczną w wysokości 150,00 zł.
§ 3. Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia
oraz kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności: nauki języków
obcych i rytmiki.
§ 4. Miesięczna opłata za wyżywienie dziecka kalkulowana jest odrębnie i ustalana przez strony: dyrektora przedszkola i rodziców (opiekunów) dziecka.
2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przez okres co
najmniej dwóch dni zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa
za każdy dzień nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia przez rodziców lub opiekunów absencji dziecka z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
§ 5. Zakres świadczeń oraz wysokość opłat określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami
(opiekunami) dziecka.
§ 6. Opłaty wnosi się miesięcznie do dnia 10 danego miesiąca.
§ 7. Opłata, o której mowa w § 2, w przypadku uczęszczania do tego
samego przedszkola rodzeństwa, ulega obniżeniu o 15% za drugie
i każde następne dziecko.
§ 8. Kwoty opłat określone w § 2 i § 7 zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 49/100 pomija się, a kwotę powyżej
50/100 zaokrągla się do pełnego złotego.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 10. Traci moc uchwała nr 170/XXVIII/97 Rady Gminy i Miasta
w Czerwieńsku z dnia 29 grudnia 1997r. w sprawie odpłatności za
pobyt dziecka w przedszkolu w Czerwieńsku oraz uchwały Nr 208/
XXXI/98 Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia 17 czerwca
1998 r. w sprawie zmiany zasad ustalania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu i nr 107/XIII/00 Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zmiany zasad odpłatności za
pobyt dziecka w przedszkolu.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od
dnia 1 stycznia 2008r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras
A.I.
UCHWAŁA NR XII/117/08
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 30 stycznia 2007 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Czerwieńsk do „Polskiego Projektu 400 Miast”
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku
z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2004 r., Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do programu pod nazwą „Polski Projekt 400 Miast”
finansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych POLKARD 2006-2008, który realizowany jest w zakresie redukcji ryzyka zawałów serca i udarów mózgu wśród mieszkańców małych miast
i wsi w Polsce.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras
UCHWAŁA Nr XII/118/08
RADY MIEJSKIEJ w CZERWIEŃSKU
z dnia 30 stycznia 2008 r.
w sprawie zwolnienia od opłaty za aktualizację wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz.1178 z późn. zm.), w
związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 251, poz.1885)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwalnia się z opłaty za dokonywanie zmiany wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej zgłaszanej wyłącznie w związku z wprowadzeniem do istniejącego wpisu, aktualnych kodów PKD 2007.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 r.
PrzewodniczącyRady Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras
B.M

O G Ł O S Z E N I E
Dotyczy: selektywnej zbiórki odpadów na terenie
gminy i miasta Czerwieńsk
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) „podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
jest obowiązany do selektywnego odbierania odpadów oraz ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych
do składania”.
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku uprzejmie informuje, że na
terenie gminy selektywną zbiórkę odpadów prowadzą: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze oraz TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o. z Nowej Soli.
ZGKiM zaproponował dla gospodarstw domowych posiadających ważną umowę z zakładem na wywóz odpadów - workowy system gromadzenia i usuwania tych odpadów. Selektywna zbiórka prowadzona byłaby dla trzech następujących rodzajów odpadów: makulatury w workach niebieskich z oznaczeniem „papier”, tworzyw sztucznych i metali (puszki) w workach koloru żółtego z napisem „metale,
tworzywa sztuczne” i opakowań szklanych w workach koloru białego
z napisem „szkło bezbarwne, szkło kolorowe”.
Spółka TEW prowadzi selektywną zbiórkę na terenie gminy w systemie pojemnikowym. Aktualnie rozstawionych jest 19 szt. pojemników do gromadzenia tworzyw sztucznych oraz 17 szt. pojemników
do gromadzenia szkła.

Mamy nowe taryfy
Zakład Komunalny przedłożył Panu Burmistrzowi i Radzie
Miejskiej nowe taryfy za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. Propozycje przeszły wymagane prawem weryfikacje i dyskusje w Komisjach i zostały przez Radę stosowną
uchwałą zatwierdzone.
Zatwierdzone taryfy stanowią pewien kompromis. Z jednej strony zapewniają Zakładowi Komunalnemu uzyskanie niezbędnego przychodu który powinien pokryć wszystkie ponoszone koszty ale nie zapewniają uzyskania marży zysku. Tak więc Zakład uzyskał wiele, ale nie otrzymał
wszystkiego.
A więc podwyżki. Jak wielkie?
Zanim o liczbach jeszcze nieco o faktach. Na wniosek Pana
Burmistrza Rada postanowiła dotować dostarczaną wodę i odbierane ścieki dla I grupy taryfowej a więc gospodarstw domowych łącznie kwotą ok. 150.000,0 zł. co sprawia, że dotacja do
1m3 wody będzie wynosić 0,39 zł. a do 1m3 odbieranych ścieków 0,42 zł.
Dla gospodarstw domowych 1m3 wody drożeje o 0,25 zł.z 2,18 zł. do 2,43 zł. (brutto). Również 1m3 odbieranych ścieków drożeje o 0,25 zł.- z 3,70 zł. do 3,95 zł. (brutto).
Stawki taryfowe dla tej grupy taryfowej (łącznie z dotacją), to:
− dla wody stawka 2,82 zł./m3 ,
− dla ścieków stawka 4,37 zł./m3.
Stawki taryfowe dla II grupy taryfowej (pozostali odbiorcy)
nie są dotowane i wynoszą:
− woda 3,11 zł./m3 (poprzednio 2,84 zł./m3),
− ścieki 4,71 zł./m3 (poprzednio 4,78 zł./m3)
a więc taniej o 0,07 zł. za 1m3 ścieków i jest to efekt wymiany wodomierzy, który spowodował wzrost ilości odbieranych ścieków od tej grupy taryfowej.
Jak zmiana taryf przekłada się na portfel konsumencki?
Jeśli odbiorca indywidualny zużywa średnio dziennie
50 l. wody, a więc miesięcznie zużyje 1,5 m 3 wody (tzw.
norma ryczłtowa), to w ciągu miesiąca zapłaci 0,38 zł.
drożej i tyle samo drożej zapłaci za odprowadzone ścieki. Jeśli jest odbiorcą rozrzutnym i zużywa każdego dnia
200 l. wody, to miesięcznie zużyje aż 6 m 3 wody- dopłaci więc 1,50 zł. miesięcznie i tyle samo drożej za odprowadzane ścieki.
Proszę mi wierzyć, że trzeba dużo zaparcia by codziennie
zużyć 200 l. wody na potrzeby jednej osoby a odbiorcom pozostawiam kwestię oceny, czy 1,50 zł przy takiej rozrzutności
to dużo czy mało?
A taryfa za wody roztopowe i opadowe?
Zakład Komunalny przedstawił stosowną propozycję taryfową, ale decydenci uznali, że wprowadzając tę taryfę w 2008 r. zyski jej wprowadzenia będą mniejsze od efektów, jakie Gmina uzyska wprowadzając tę taryfę nieco później. Jest więc jak u Boya:
„Z tym największy jest ambaras
Żeby dwoje chciało naraz”.

K. Wieczorek
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Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych z gminy Czerwieńsk
do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie

na palmę i pisankę wielkanocną
Celem konkursów jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi.
Konkursy stwarzają okazję do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm i pisanek wielkanocnych.

REGULAMIN KONKURSU NA PALMĘ WIELKANOCNĄ (praca zbiorowa).
Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie mogą uczestniczyć grupy formalne i nieformalne z gminy Czerwieńsk - konkurs otwarty.
2. Warunkiem udziału jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej przy użyciu naturalnych tworzyw i tradycyjnych form
zdobniczych.
3. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne, wzorowanie się na tradycjach ludowych oraz inwencja twórcza autorów.
Uwagi:
1. Wysokość palmy: od 1 do 2,8 m.
2. Palma powinna mieć stabilną konstrukcję umożliwiającą jej
pionowe ustawienie.
3. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę:
- nazwa organizacji,
- miejscowość,
- imiona i nazwiska autorów,
- mile widziany krótki komentarz do pracy.
REGULAMIN KONKURSU NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ (praca indywidualna).
Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy z gminy Czerwieńsk - konkurs otwarty indywidualny.
2. Warunkiem udziału jest wykonanie pisanki wielkanocnej
- technika dowolna.
3. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne, nawiązanie do tradycji wielkanocnych oraz inwencja
twórcza autorów.
Uwagi:
1. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę:
- imię i nazwisko autora,
- instytucja bądź organizacja (szkoła, przedszkole, KGW, inne)
- wiek,
- mile widziany krótki komentarz do pracy.
2. Konkurs rozstrzygnięty będzie w czterech kategoriach wiekowych:
- dzieci przedszkolne,
- dzieci szkolne (szkoła podstawowa),
- gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna,
- dorośli.
3. Prosimy o zabezpieczenie pracy przed uszkodzeniem.
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UWAGA!
• Warunkiem udziału w konkursach jest dostarczenie prac do
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury do dnia 14 marca 2007 r.
• Prace nie posiadające metryczki nie będą oceniane.
• Za prace uszkodzone w transporcie organizator nie odpowiada.
• Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac, nazwisk
i wizerunku autorów w środkach masowego przekazu.
• Prace zgłoszone do konkursu oceni jury, które wyłoni laureatów i przyzna nagrody i wyróżnienia.
• Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w Galerii (sala nr 1)
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury. Wystawa czynna będzie
w dniach 17.03 - 31.03.2007 r. w godz. 10.00 - 14.00.
• Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu
31 marca 2007 r. o godz. 11.00 w MGOK w Czerwieńsku.

INFORMACJA
Zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję że zarządzeniem Burmistrza
Czerwieńska z dnia 30 stycznia 2008 roku podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży.
Wykaz wywieszony jest w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku przy ul. Rynek 25 (tablica
informacyjna znajduje się na I piętrze - wejście A i na
parterze - wejście B).
J.B.

Radnych portret własny
Jerzy Jarowicz został wybrany 1 lipca 2007 roku radnym Rady Miejskiej
obecnej V kadencji w obwodzie wyborczym obejmującym Zagórze, Wysokie
i Dobrzęcin. Były to wybory uzupełniające, bowiem wybrana 12 listopada 2006
roku Ewa Rogowicz zrzekła się mandatu. Startował z ramienia KWW „Wyborcy na rzecz gminy i miasta Czerwieńsk”.
W obecnym samorządzie pełni funkcję członka Komisji Budżetu i Finansów oraz członka Komisji Infrastruktury Technicznej.
Jesteśmy wioską na uboczu - stwierdza Jerzy Jarowicz - musimy czekać
w kolejce, aż przyjdzie czas na inwestycje i u nas. Trochę szkoda mi tej wioski,
ale latem jest tu tak pięknie! Jako radny muszę myśleć o całej gminie, nie tylko o tych miejscowościach, z których zostałem wybrany. Trzeba działać, całą gminę „podnosić do góry” i dbać, by „kolejki” były rozłożone sprawiedliwie i sensownie. Przecież nie ma sensu zabiegać
o kosztowne remonty dróg, gdy kanalizacja za pasem.
Dewizy sołtysa i radnego Jarowicza?
Trzeba umieć pogadać ze wszystkimi.
I załatwić coś dla ludzi, nawet drobnego.
Bo ludziom trzeba pomagać. I jak się nie
znasz, to się zapytaj. Bo dopiero „wstyd”
może zaszkodzić.
Zagórze od „zawsze” było związane
z Płotami. Obecna szybka rozbudowa obu
wsi na pewno spowoduje zmiany obwodów głosowania przy najbliższych wyborach samorządowych. Ale póki co, trzeba
myśleć i o innych. Może i Dobrzęcin dobije się swojej świetlicy? Może za rok będzie gdzie zwołać wiejskie zebranie albo
dać młodzieży jakąś możliwość spędzenia czasu? Może i komunikacja do Wysokiego się poprawi?
Z kolei zagórzanie liczą na pomoc
władz gminy, pomoc burmistrza przy budowie wiaty. Kilka tysięcy i pomoc sponsorów dałyby namiastkę wiejskiej świetlicy, z której przez większą część roku
mogłaby korzystać wiejska społeczność,
A jej usytuowanie nad wodą, w porządkowanym obecnie parku dałoby wizytówkę całej wsi. Po cichu pan sołtys liczy
również na przyznanie Płotom/Zagórzu

Jerzy Jarowicz
Mieszkaniec Zagórza od urodzenia,
Lat: 60, rencista, z zawodu monter instalacji przemysłowych,
Żona: Henryka, emerytka; działa w Kole Gospodyń Wiejskich
i w zespole śpiewaczym „Melodia” w Płotach,
Dzieci: córka Aneta (37), pełniąca obecnie funkcję sołtysa
wsi Milsko; syn Zbigniew (30),
Wnuki: Judyta (17), uczennica klasy sportowej LO nr VII;
Mateusz (16), uczeń gimnazjum w Zaborze; Jowita (10), uczennica Szkoły Podstawowej w Przylepie; Zuzanna (5), przedszkolak,
Funkcje społeczne: sołtys wsi Zagórze obecnej kadencji, radny Rady Miejskiej obecnej kadencji,
Zainteresowania: sport i piłka nożna,
Lubi: majsterkować, wędkować i jazdę rowerem,
Posiada: dom i 13-letniego golfa,
Kontakt: poprzez biuro Rady; dyżury radnego (pierwszy poniedziałek każdego
miesiąca w godzinach od 18 do 20 u siebie w domu), tel. 068 3 277 263.
w tym roku organizacji gminnych dożynek. Takie rekreacyjne i reprezentacyjne
miejsce umożliwiłoby również zapraszanie gości z zaprzyjaźnionych niemieckich miejscowości. A na pewno zdecydowanie wpłynie na frekwencję podczas
zebrań wiejskich.
A jak radny Jarowicz ocenia współpracę z burmistrzem Czerwieńska, z przewodniczącym Rady, z innymi radnymi?
Oceniam dobrze i oby było tak dalej
- mówi. Drobne zgrzyty nie wpływają na
moją opinię i są normalne w pracy radnego. A zawsze uważam, ze dobrym słowem można więcej zdziałać. I staram się
przygotować do sesji czy posiedzeń komisji. Bo trzeba mieć swoje zdanie, ale
i rozeznanie, co będzie dobre dla całej
naszej gminy.
Pozytywną opinię ma również o pracy Zakładu Komunalnego, który z takim

sprzętem, jaki posiada, stara się zrobić
dużo i dobrze. Za to na pewno przydałoby się zwiększenie oferty kulturalnej
wiejskiej świetlicy w Płotach, z której
zawsze i bez problemów może skorzystać młodzież i dorośli mieszkańcy Zagórza. I przydałby się jej remont. A w ogóle - żeby była co najmniej tak duża jak ta
w Nietkowie...
Jest duża grupa mieszkańców, na
których zawsze można liczyć i bardzo
im dziękuję, że chcą pomóc, twierdzi
J. Jarowicz. Mamy na przykład od sponsorów kosiarkę i już mamy uzgodnione,
że kolejno będziemy dbali o nasz przyszły park, który powoli nabiera coraz realniejszych kształtów. I cieszę się, że nie
tylko moja wieś się rozwija, że ludzie
się budują. Że zgodnie żyjemy z naszymi sąsiadami.
D. Grześkowiak

Radnemu
Wiesławowi Kwaśniewskiemu
s zczere wyrazy współczucia z powodu
śmierci SIOSTRY
składają
Radni Rady Miejskiej
i Burmistrz Czerwieńska
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Rodzina rodzinie
Boże Narodzenie to dotyk czułości - to
miłość płynąca z serdeczności dłoni. „Wydobyłeś rączki spod kołderki siana, szukałeś ciepła, szukałeś czułości. Dziecięce
dłonie migotały w powietrzu, wyczuwały
coś bardzo ważnego; tylko czułość kształtuje człowieka. Uchwyciłeś za palec ludzką dłoń. Twoja rączka wyglądała jak pierścień zaślubin, jak wytęskniona obrączka
nieznanej wierności. Śpiewy aniołów zamilkły, nawet oni nie wiedzieli, jak rozdzielić dłonie. A może rzeczywiście dwa ważne
ogniwa odnalazły siebie...’’
Piękna tradycja ustawiania na stole dodatkowego nakrycia jest wyrazem
solidarności ze wszystkimi ludźmi spędzającymi święta samotnie. Przygotowanie wolnego miejsca przy stole wyraża
gotowość życzliwego przyjęcia w ten
wieczór także niespodziewanego gościa. Nikt, bowiem w te święta nie powinien czuć się samotnie. Już na początku grudnia ruszyła akcja Caritas - Rodzina - rodzinie. Wiele osób odpowiedziało na prośbę organizatorów. Dary składane były w Kościele, Ratuszu, Gimnazjum
oraz sklepach w całej gminie. Słowa podziękowania kierujemy do pani Barbary Marczeni oraz Waldemara Bernackiego, którzy byli koordynatorami akcji. Dzięki współpracy z Caritas obdarowano około 400 osób. Rodziny otrzymały nie tylko paczki, ale odczuły ciepło ludzkich serc.
Już po raz szesnasty 21 grudnia 2007
roku odbyła się uroczysta Wigilia parafialna dla samotnych i starszych mieszkańców naszej parafii. Poprzedziła ją
msza święta. Następnie uczestnicy udali się do sali MGOK. Dzięki ludziom dobrej woli i wielkiego serca, goście zasiedli przy suto zastawionych stołach.
Stoły udekorowali uczniowie i nauczyciele Gimnazjum. Zasiadło przy nich
około 110 mieszkańców naszej parafii.
Swą obecnością zaszczycili nas: Burmistrz Piotr Iwanus, oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras.
Pan Burmistrz w imieniu swoim i Przewodniczącego Rady Miejskiej złożył
wszystkim zebranym gorące życzenia.
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Uczennica Anna Rutkowska wprowadziła przybyłych w świąteczny nastrój,
czytając Ewangelię o Bożym Narodzeniu, w czasie programu przygotowanego przez panią Jolantę Rzeszuto. Ksiądz
Proboszcz Paweł Konieczny składając
życzenia podkreślił ważność ludzi starszych w naszej parafii. Całość dopełniło
wspólne kolędowanie. Zorganizowanie
tak bogatej wieczerzy, nie byłoby możliwe, gdyby nie olbrzymia pomoc darczyńców. Wspomogły nas firmy: Jorge,
LFC, PKS, Ziel-Bruk, GKRPA, Samorząd Mieszkańców, Koło Wędkarskie,
Jednostka Wojskowa z Czerwieńska.
Gorące podziękowania kierujemy rów-

nież do: T. K. Romankiewicz, U. L. Jędras, U. Bieleckiej, M. Wasiak, H. A.
Gruszczyńskich, A. Smolińskiej, I. Kaczor, K. J. Gębickich, R. Nadolnego, K.
M. Matli, A. Seweryn, K. Śliwińkiego,
A. Rutkowskiego, A. Wojnarowskiego,
B. Kapeli, pracowników Przedszkola
w Czerwieńsku.
Pani dyrektor MGOK dziękujemy
za gościnę.
Swój wielki udział w tym wydarzeniu
mieli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej
w Czerwieńsku, oraz młodzi ludzie. Służyli oni pomocą, dobrym słowem, uśmiechem - za to im gorąco dziękujemy.
Do wszystkich czytelników oraz osób,
które w jakikolwiek sposób nam pomogły
kierujemy słowa:
„On ma moc sprawić, że twoje
Nowe Boże Narodzenie
rozświetli się barwami.
Będzie ciepło i cicho.
Przestaną cię dręczyć
pośpiech i zniechęcenie.
Wszystko się zmieni”
Anna Wojciechowska
Organizatorzy

Spójrz na zegar
Z chwilą uruchomienia zegara na wieży kościoła parafialnego w Czerwieńsku, stał się on najdokładniejszym urządzeniem do pomiaru czasu w naszej gminie.
19 grudnia 2007 r. uruchomiono nowy
mechanizm zegara na wieży kościelnej.
Jest to bardzo nowoczesne urządzenie, którego działanie kontrolowane jest
przez fale radiowe wysyłane z wieży
w Meinflingen koło Frankfurtu nad Menem w Niemczech.
Cała transmisja składa się z 59 bitów, które w sekundowej emisji dostarczają każdorazowo informacje o czasie
dla następnej minuty. Fale długie (długość fali ok. 3,8 km) bez zakłóceń rozchodzą się w promieniu około 1500 km
pokrywając tym samym obszar całej Europy. Oznacza to, że mechanizm naszego zegara chodzi wręcz perfekcyjnie
i wskazuje czas z dokładnością zegara
atomowo-cezowego w Braunschweigu
- Niemcy. Dokładność tego zegara wynosi 1 sekunda na milion lat.
Zegar wybija pełne godziny od 7.00
do 21.00 - później trwa cisza nocna.

Na wieży zamontowano również
elektryczny mechanizm wprawiający
w ruch dzwony kościelne, które na pół
godziny przed mszą świętą wzywają
wiernych do kościoła.
Jacek Gębicki

Wychowanie to jedna
z podstawowych i głównych
funkcji przedszkola. Stąd też
treści dobrego wychowania
i właściwych relacji w grupie
pojawiają się bardzo często
w codziennej pracy.
Ważnym staje się więc, aby przybierały one różną formę i przekazywane były za
pomocą różnorodnych środków dydaktycznych, artystycznych itp. Doskonale sprawdzają się tu teatrzyki i przedstawienia, zarówno w wykonaniu nauczycieli przedszkola, jak i profesjonalnych artystów.

„Nie czyń drugiemu tego, co tobie niemiłe” - taką scenkę teatralną mogły obejrzeć
nasze dzieciaki w styczniowy poranek. Sam
tytuł mówi już wszystko - nic dodać, nic
ująć, a przedstawiony problem okazuje się
być ponadczasowym i aktualnym (niestety)
nie tylko w wieku przedszkolnym. Zatem
nie pozostaje nic innego jak ciągłe wskazywanie pożądanych zachowań i zaszczepianie ich na jak najdłuższy czas, co szczególnie w przedszkolu ma miejsce.
Jak karnawał, to karnawał - śpiew,
tańce, bale, maskarady. Taki też charakter miało ostatnie spotkanie zaprezentowane przez Lubuskie Biuro Koncertowe,
których gośćmi byli tancerze z Białorusi.
Był to niezwykły pokaz umiejętności tanecznych i przepięknych, barwnych strojów typowych dla regionów, z których
pochodziły przedstawiane tańce (m.in.
Węgry, Ukraina, Rosja, Litwa). Niesamowite wrażenie wywarł na wszystkich
widzach dynamiczny czardasz, natomiast
cygańska suknia tancerki wywołała wielki podziw, szczególnie wśród żeńskiej
części widowni. Ta żywiołowa i porywająca do tańca muzyka wykonywana
była na bajanie - instrumencie, jak się
okazuje, niemalże egzotycznym w na-

szych czasach i wprowadziła iście karnawałowy
nastrój.
Bal karnawałowy to
znany wszystkim sposób
na znakomitą zabawę, która łączy aspekty wychowawcze i uczy umiejętności wpółżycia i współdziałania. Impreza odbyła się w piątkowe przedpołudnie. Do kolorowo
przystrojonej sali przybywały dziewczynki zamienione w rusałki, kwiaty, motylki, a przede wszystkim w księżniczki i wróżki. Dzięki
pomysłowości chłopców (a właściwie
ich rodziców), można było znależć się
w świecie muszkieterów, rycerzy i innych odważnych bohaterów z ich ulubionych bajek. Dzieci w uroczystych
strojach pieknie poruszały się w balowej sali. Profesjonalną oprawę muzyczną zapewnił zaproszony duet, który doskonale trafiał w gusta wymagających
tancerzy i porywał ich do wspaniałej
i radosnej zabawy.
Ważne jest, aby od najmłodszych
lat uczyć dzieci wrażliwości i budzić
w nich pozytywne emocje przez sprawianie radości swoim bliskim. Źródłem takich przeżyć są organizowane
co roku uroczystości z okazji Dnia Bab-

ci i Dziadka.W zależności od grupy wiekowej i pomysłowości nauczyciela spotkania te przybierają różne formy (np.
wspólnego biesiadowania - śpiewania
i tańców). Tak niecodzienni i dostojni
goście przyjmowani byli w pięknie przygotowanych salach, przy bogato zastawionych stołach. Jednak najważniejszym elementem wszystkich tych uroczystości były wyrazy miłości i szacunku skierowane do babć i dziadków, podziękowania za ich oddanie, dobroć i codzienną troskę. W wielu oczach pojawiły się łzy, ale były to łzy szczęścia i dumy ze swoich wnuków. Wierzymy, że takich wzruszeń dzieci dostarczają swoim
Dziadkom dużo częściej, co jest widoczne w codziennych ich kontaktach.
Dorota Krzyżaniak

Puchar dla Zbuntowanego Kaloryfera!
W dniach 19-20. 01. 2008 roku w hali sportowej „Lubuszanka” odbył się V turniej piłki siatkowej o Puchar Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk.
W turnieju wzięło udział 9 zespołów
podzielonych na dwie grupy. Po rozegraniu 16 meczy eliminacyjnych do dalszych gier awansowały drużyny: Lubuszanki, Zbuntowany Kaloryfer, Wyspa,
Oczy Kobry.
W półfinałach Zbuntowany Kaloryfer
pokonał Lubuszankę 2:0, a Wyspa zwyciężyła Oczy Kobry również 2:0.
Zwycięzcą turnieju został zespół
Zbuntowanego Kaloryfera, który po zaciętym, stojącym na wysokim poziomie
meczu pokonał drużynę Wyspa 2:1. Trzecie miejsce zajęła Lubuszanka, a czwarte zespół Oczy Kobry. Najlepsze zespoły otrzymały okazałe puchary, a uczestniczące w turnieju drużyny dyplomy oraz
piłki siatkowe. Najlepszym zawodnikom
turnieju: Wiktorowi Zasowskiemu oraz
Pauli Nienadowskiej wręczono pamiąt-

kowe puchary i dyplomy. Ponad to nagrody rzeczowe otrzymali: Zbigniew Lis, Jacek Jędro (sędzia techniczny).
Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk serdecznie
podziękował wszystkim członkom SMM
oraz pracownikom hali sportowej „Lubuszanka” za przygotowanie i sprawne przeprowadzenie turnieju i zaprosił do wzięcia
udziału w kolejnej VI edycji zawodów.
Wiesław Kwaśniewski
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W sportowym rytmie
Na dobre rozkręca się nam NOWY ROK - ROK OLIMPIJSKI i MISTRZOSTW EUROPY
w piłce nożnej, gdzie po raz pierwszy w historii, wystąpi POLSKA. Nigdy dotychczas nie zagraliśmy w finałach Mistrzostw Europy, ale teraz jest łatwiej, gdyż zagra 16 drużyn, a przed laty grało ich tylko 8.
Jedziemy z nadzieją, ale o sukces będzie niezwykle trudno. Zgrupowaniem
na CYPRZE (o dziwo z gorszej pogodzie niż u nas), rozpoczęli przygotowania POLACY. W meczu rezerw POLSKI i FINLANDII okazaliśmy się lepsi (1:0-bramka KOKOSZKA). Drużyna zagrała dobrze, zwłaszcza po przerwie i jest nadzieja, że kilku młodych zawodników może stworzyć dobre uzupełnienie dla pierwszej drużyny. Moim zdaniem mogą to być: NOWAK, ZAHORSKI, czy nawet, GROSICKI - o ile wyleczy się z „HAZARDU”. Za dwa dni trudniejszy sprawdzian z CZECHAMI. Rywal jest silny i na dodatek spotykamy się
z nim także w jednej grupie eliminacji do
MISTRZOSTW ŚWIATA (RPA- 2010r.).
Najczęściej unika się takich spotkań towarzyskich „w przededniu walki o wszystko”, ale jak mówi przysłowie „NIE MA
TEGO ZŁEGO, CO BY NA DOBRE
NIE WYSZŁO”. Być może CZESI się
nie okryją i zagrają rezerwami… Siła
CZECHÓW to „DWA MICHAŁY” - ROSICKI i KOLLER (202 cm), NEDVED
i bramkarz CZECH. CHECH to nazwisko, a mojemu koledze wydawało się, że
w bramce sąsiadów gra 3. Tak nie jest, ale
to żart. Pożyjemy zobaczymy…
Tymczasem dwaj POLSCY BRAMKARZE są najlepiej zarabiającymi sportowcami naszego kraju. Za SUPER
EXPRESSEM informujemy szanownych czytelników, że najwięcej dudków
(to wg gwary góralskiej), zarabia rezerwowy „REALU” MADRYT ŚLĄZAK
Z KRWI I KOŚCI Z RUDY ŚLĄSKIEJ.
Nie wiem, czy DUDEK przelicza na dudki, ale rocznie zarabia 7 930 000 EURO.
Drugi jest ARTUR BORUC także bramkarz (obecnie od 2 lat gra w szkockim
„CELTICU”). Wg SUPER EXPRESSU
w 2007r. zarobił on 5 700 000 EURO.
Trzeci na liście jest kierowca FORMUŁY
ROBERT KUBICA (5 500 000 EURO).
Niewiele mniej zrobił czwarty na liście,
a trzeci bramkarz! - TOMASZ KUSZCZAK (5 450 000 EURO). Najlepszy
SPORTOWIEC POLSKI w 2007r., ulu-
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bieniec milionów ADAM MAŁYSZ jest
na liście dopiero 20 (2 441 000 EURO)
i zdecydowanie wyprzedza go drugi w PLEBISCYCIE „PRZEGLĄDU
SPORTOWEGO”- najlepszy polski piłkarz w 2007r. - „EBI” SMOLAREK.
EUZEGIUSZ w roku ubiegłym zarobił 4 800 000 EURO (5 miejsce „SE”).
Najlepiej zarabiającą POLSKĄ SPORTSMENKĄ w 2007r. była 30-letnia
MAŁGORZATA GLINKA. Z 1 470 000
EURO znalazła się na 34 miejscu. Rozpisałem się trochę o zarobkach polskich
sportowców, ale myślę, że przeczytaliście to Państwo z zainteresowaniem.
Przy przeciętnej pensji ludzi z naszej
gminy około 1000 zł, to mnie osobiście
bardzo szokuje fakt (ostatnio słyszałem
to w radiu), że co czwarty WARSZAWIAK zarabia więcej niż 7,5 tyś zł miesięcznie. Gdzie my żyjemy - „PANIE TY
WIDZISZ I NIE GRZMISZ”...
Tymczasem już z styczniu zaczęła się WIOSNA?! 27 stycznia z dziećmi, po raz pierwszy w życiu o tej porze
roku zobaczyłem BOCIANY. Leciały
z POŁUDNIA na PÓŁNOC, czyli WIOSNA. CIE CHOROBA chciałoby się rzec
za sołtysem KIERDZIOŁKIEM, a jeden
z naszych gminnych „wydusił”: „TO JAKIEŚ ANOMALIA POGODOWE - ZJAWY CZY CO”!? Pogoda sprzyja zwłaszcza naszym gminnym piłkarzom. Drużyny ochoczo zabrały się do treningów. Nie
przypominam sobie, by podobnie jak teraz, zawodnicy rozgrywali mecze w krótkich spodenkach (w styczniu)!
A póki, co, przed nami PIŁKARSKA
WIOSNA i wyjątkowy pod względem
awansów drugi rozdział rozgrywek piłkarskich 2007/08. Pisałem o tym już kilka razy, bo jest szansa awansu - aż o dwie
klasy! Z naszych gminnych zespołów największe szanse na historyczny awans ma
„START” PŁOTY. Trochę niżej oceniam szanse „PIASTA ZIELBRUK”
CZERWIEŃSK i „SPARTY” NIETKOWICE. To jednak SPORT i dopóki „PIŁKA W GRZE” nikomu więcej nie odbie-

ram szans i życzę powodzenia. W chwili, gdy pisze te słowa, nasze zespoły „bawią się” grą w hali „LUBUSZANKI”. To
dobre przetarcie przed rozgrywkami, które rozpoczęły się w marcu.
Wcześniej, bo to już w ostatnią niedzielę lutego, ruszy nasza EXTRALIGA. Zdecydowanym faworytem na MISTRZA POLSKI jest WISŁA KRAKÓW. Ze względów dyscyplinarnych
„ligę z głowy” moją aktualny mistrz
ZAGŁĘBIE LUBLIN, były klub BOŃKA WIDZEW ŁÓDŹ i drugie ZAGŁĘBIE z miasta GIERKA i KIEPURY SOSNOWCA. Porządki piłkarskie trwają,
pora ostro zabrać się za budowę stadionów, zwłaszcza w Warszawie i Gdańsku,
bo „EURO 2012” też może być z głowy. Włochy posądziły nas i UKRAINĘ o ZACOFANIE i tylko czyhają na
przejście organizacji. Tymczasem przed
nami „EURO 2008” i „walka” zawodników o miejsce w zespole słynnego LEO.
„ŻURAW” zamienił deszczową SZKOCJĘ na ciepła GRECJĘ, Matusiak wrócił do kraju, „ROSSI” ponownie wrócił do „PREMIERSHIP” (BOLTON)
itd. Nie wiadomo, bo będzie reprezentował „FRANEK - łowca bramek: i czy
nie zmieni zdania „SOBOL”?!
Zbliża się także OLIMPIADA. Dzisiaj w CHINACH - tęga zima, ale latem będzie gorąco, zwłaszcza na sportowych arenach. Myślę, że przywieziemy trochę medali w sportach indywidualnych. Z drużyn największą szanse awansu mają „NASZE ZŁOTKA”- czyli SIATKARKI, ale żartując; te dyscyplinę uprawia każda kobieta w kraju. Za miesiąc zawarczą także maszyny żużlowców. Derby lubuskie „JAKO TAKO” ZIELONA
GÓRA- „GWIAZDY” GORZÓW (nazwy z uwagi na składy) już elektryzują kibiców. W Zielonej Górze chyba się
nie damy...
Kibicujmy, więc naszym sportowcom: tym wielkim i tym małym w naszej gminie.
Zygmunt Borkowski
PS. Marzy mi się i państwu chyba też,
aby ADAM znowu „szybował” daleko!!!

Mała Rzeczpospolita Szkolna
przy Szkole Podstawowej w Czerwieńsku
O tym, że dzieci są najlepszymi obserwatorami i naśladowcami dorosłych
powiedziano już wiele. W naszej szkole po prostu to się czuje i widzi.
Najlepiej świadczy o tym wspaniale działający PARLAMENT SZKOLNY. Ten właśnie organ z dyskretną pomocą dorosłych opiekunów organizuje
życie naszej MAŁEJ RZECZPOSPOLITEJ SZKOLNEJ.
A zaczęło się bardzo doniośle od
WYBORÓW DO PARLAMENTU
UCZNIOWSKIEGO. Jak przystało na

wybory była kampania wyborcza, spotkania z wyborcami i wreszcie prawdziwe listy, komisja i urna wyborcza. Parlamentarzyści nie poprzestali na obietnicach i szybko zabrali się do pracy. Na
posiedzeniach SEJMIKU UCZNIOWSKIEGO nie tylko wymyślali przeróżne działania, ale później odpowiedzialnie sami je realizowali. Były więc dys-

koteki, andrzejki, bale. Doniośle obchodzono CHRZEST CZWARTAKÓW, DZIEŃ NAUCZYCIELA, PASOWANIE PIERWSZAKÓW, ŚWIĘTO PATRONA, ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Wszyscy
chętnie włączali się w akcje ogólnopolskie: SPRZĄTANIE ŚWIATA, GÓRA
GROSZA. W tym roku w każdej klasie
odbyły się prawdziwe WIGILIE z tradycyjnymi potrawami, kolędowaniem, opłatkiem,
prezentami. Wszyscy uczniowie klas
I-III od Mikołaja (za pośrednictwem Rady Rodziców) otrzymali bilet do teatru - dziękujemy! O tym,
co dzieje się w naszej szkole można przeczytać na łamach
GAZETKI MIOTŁA.
W całym tym zgiełku nie zapomniano
o najważniejszej w szkole rzeczy - o nauce. Najlepiej na półrocze wypadła klasa
IVa, w której aż 18 uczniów miało średnią ocen powyżej 4. Natomiast najlepsze
średnie w szkole uzyskali: Ewelina Patrzykąt - 5,22; Anna Rutkowska, Tomasz Perczyński - 5,18; Edyta Walent,
Agnieszka Włosińska, Maria Wojtaszek
- 5,11; Karolina Placety, Klaudia Zdyb,
Robert Uss -5, 0 GRATULUJEMY!

nad którym patronat sprawuje prof.
Jan Miodek.
To wprawdzie
dorośli dokonują
remontów i dostarczają finansów, ale
przecież nikt inny
jak uczniowie dbają o własne gazetki, klasy i korytarze. Zastanawiamy się tylko, czy
skłonność do hałasu i przekomarzania się nasi milusińscy
też nabywają obserwując dorosłych, czy
to tylko przywara dziecięctwa?
Nikt już zapewne nie ma wątpliwości,
że nasza MAŁA SZKOLNA RZECZPOSPOLITA ma się całkiem dobrze, zastanowić się tylko należy czy przymiotnika
MAŁA nie powinniśmy zastąpić przez
WIELKA?! - to chyba należy się naszym uczniom?!
B.K.

Dla chętnych i ambitnych przygotowano wiele kół zainteresowań,
w których można poszerzać wiedzę, ale przede
wszystkim ciekawie spędzać czas. To właśnie tam
uczniowie przygotowują
się do konkursów i olimpiad, ale o wynikach napiszemy w kolejnym felietoniku. Na razie możemy pochwalić się bardzo
dobrym wynikiem Eweliny Patrzykąt w ogólnopolskim konkursie polonistycznym DAJĘ SŁOWO,
nr 187 • 02.2008

U NAS

15

Ferie z Kulturą - dwa tygodnie pełne atrakcji!
Szalone zabawy, wyprawa na basen, spotkanie z podróżnikiem - pasjonatem i kolekcjonerem dzwonków, plenerowy wernisaż to tylko niektóre propozycje z bogatej oferty, jaką zaproponowali dzieciom spędzającym ferie zimowe w mieście, instruktorzy Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku. Niemal czterdzieścioro dzieci pierwszy tydzień spędziło
pod hasłem „kreatywni kulturalnie”, tworząc niesamowite dzieła. W drugim tygodniu uczestnicy zamienili się w poszukiwaczy małych historii i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach pod nazwą „mapy mojego miasta”, na których zaznaczono miejsca, w których dzieci mieszkają, których

się obawiają i w których lubią przebywać. Gościliśmy również
panów policjantów, którzy ostrzegali przed niebezpieczeństwami, rozdali ulotki i pamiątkowe gadżety. Ostatni dzień ferii to
wielki wernisaż wszystkich prac przed Urzędem Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Sam Pan burmistrz podziwiał prace dzieci,
częstując je łakociami.
Na pożegnanie każdy uczestnik „Ferii z Kulturą” otrzymał
pamiątkową płytę ze zdjęciami oraz słodki poczęstunek, ufundowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dziękujemy, pozdrawiamy i prosimy o jeszcze!
Organizatorzy

