Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny
i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz
smacznego Święconego w gronie najbliższych osób wszystkim mieszkańcom naszej gminy życzą:
Piotr Iwanus
Burmistrz Czerwieńska

Leszek Jędras
Przewodniczący Rady Miejskiej

w lutym
04.02. - Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w spotkaniu poświęconemu opracowaniu planu gospodarki odpadami na lata
2008-2019. Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.
07.02. - w Sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku rozpoczął się ostatni etap remontu kapitalnego - montaż nowej konstrukcji podłogi, na której następnie wylano sztuczną nawierzchnię PULASTIC RDT. Oddanie Sali do użytku zaplanowano na dzień
17 marca br.
13.02. - obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.
Przedmiotem obrad komisji była: kontrola rozliczenia dotacji
celowej z budżetu gminy 2007 r. na:
a) dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych;
b) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
15.02. - w kawiarence „U Leona” wystąpiły kabarety HLYNUR i NOWAKI. Organizatorami koncertu byli: Klub Zdecydowanych Optymistów, Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe i kawiarenka „U Leona”.

20.02. - obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było: sprawozdanie z działalności i rozliczenie finansowe Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku za 2007 r.; opinie do projektów uchwał; sprawy bieżące.
20.02. - Burmistrz Piotr Iwanus i Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszek Jędras przebywali z roboczą wizytą w gminie Drebkau (Niemcy). Podczas spotkania ustalono kalendarz
wspólnych przedsięwzięć w roku 2008.
20.02. - w Płotach odbyło się zebranie wiejskie.
27.02. - obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad komisji było: sprawozdanie ze statutowej działalności Zakładu Komunalnego w Czerwieńsku w 2007 roku; ocena
stanu przygotowań Zakładu do zmian organizacyjnych; opinie
do projektów uchwał; sprawy bieżące.
27.02. - Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w posiedzeniu
Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zielonej Górze.
28.02. - obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji było:
zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowania projektów do realizacji inwestycji z wykorzystaniem funduszy
europejskich; opinie do projektów uchwał; sprawy bieżące.
28.02. - w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku odbyło
się spotkanie inaugurujące zawiązanie koalicji na rzecz przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Inicjatorem spotkania była
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

20.02. - w szkołach podstawowych na terenie Gminy Czerwieńsk rozpoczęły się badania 11-latków w ramach Polskiego Projektu 400-Miast - programu profilaktyki zawałów serca i udarów mózgu.
29.02. - komisja Urzędu Gminy oceniła koncepcje zagospodarowania parku w Nietkowie, które przygotowali studenci PWSZ w Sulechowie. Wybrane koncepcje zostaną przedstawione mieszkańcom Nietkowa na spotkaniu w marcu br.
Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU
Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
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 11.03.2008 r., do druku przekazano 12.03.2008 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów,
dokonywania w nich skrótów i zmian w tytułach.
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Co
słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Witam Panie Burmistrzu. Mimo wiosennej aury i już takiej trochę przedświątecznej atmosfery,
chciałbym zacząć od sprawy budzącej
wśród mieszkańców Składowej 5a sporo
nie najlepszych emocji. Myślę tu o propozycji sprzedaży mieszkań lokatorom
tego budynku.
Piotr Iwanus: Chętnie o tym porozmawiam, tylko nie bardzo rozumiem, czemu to wyzwala złe emocje. To chyba dobrze, że jest szansa, by lokatorzy stawali
się właścicielami i w dodatku na naprawdę preferencyjnych zasadach.
A.S.: Mówiłem o złych emocjach
związanych z informacją, którą Pan
przesłał w odpowiedzi na pismo mieszkańców w sprawie podjęcia działań w zakresie wymiany stolarki okiennej oraz
usunięcia płyt azbestowych, znajdujących się ciągle w części elewacji budynku. Większość odebrała to jako ultimatum - albo kupicie mieszkania z całych
„dobrodziejstwem inwentarza” po preferencyjnych cenach, albo gmina przystąpi w jakimś bliżej nieokreślonym terminie do modernizacji, ale wtedy figa z bonifikaty. Rozgoryczenie bierze się stąd, że
poza lakonicznymi ankietami skierowanymi do mieszkańców i tego pisma, nie
są podejmowane żadne wysiłki władz, by
mieszkańcom przedstawić jakąś przejrzystą wizję tego planu, spotkać się z nimi,
przedstawić zalety, podyskutować rzetelnie o konsekwencjach decyzji wykupu,
o tym co będzie potem, co z tymi, którzy
się nie zdecydują wykupić itd., itp. Prosi
pan w swoim piśmie mieszkańców o wypowiedzenie się w „przedmiotowej sprawie” . Ok. Tylko jak to mają zrobić?
P.I.: Przede wszystkim te, jak Pan powiada „złe emocje”, wynikają z jakiegoś
totalnego nieporozumienia. Jeśli to pismo
odebrane zostało jako swoiste ultimatum,
to źle się stało, ponieważ moje intencje są
całkowicie odmienne. Po pierwsze - sprawa uwłaszczania lokali komunalnych to
trudne, ale uważam, że opłacalne głównie
dla przyszłych właścicieli przedsięwzięcie. Wśród wielu argumentów potwierdzających tę tezę, najważniejszy chyba
jest ten, że prywatna własność stanowi

podstawę ustroju całego cywilizowanego świata. Historia pokazała, że własne
zawsze będzie bardziej zadbane, dopilnowane, szanowane niż to, co „niczyje”.
Po drugie - aby ten proces przeprowadzić,
potrzeba życzliwej postawy wszystkich,
od kogo ta realizacja zależy, żeby przy minimalnych kosztach osiągnąć zakładany
cel - uwłaszczyć lokatorów. Życzliwość
władz samorządowych jest tutaj maksymalna. Rada robi wszystko, by koszty
tej transformacji własnościowej były jak
najmniejsze, wprowadza w życie uchwałę dającą możliwość wykupu mieszkania
tak naprawdę za 5% jego wartości. Opinia, że władze samorządowe nie podejmują wysiłków, by zrealizować ten plan
jest krzywdząca i niesprawiedliwa. Jako
burmistrz deklaruję w tej sprawie całkowitą gotowość do dyskusji z każdym gremium, które tylko wyrazi taką chęć. Przyjdę na każde takie spotkanie, które zorganizują mieszkańcy, przedstawię uczciwie
wszystkie za i przeciw – tylko czekam na
wolę podjęcia tej sprawy przez mieszkańców. Wszystkiego na łamach „U nas” nie
da się wyjaśnić, potrzebne są bezpośrednie spotkania zainteresowanych.
A.S.: Panie Burmistrzu, to może w takim razie nasza redakcja podejmie się
patronatu nad tą sprawą i po Wielkanocy zorganizujemy takie pierwsze spotkanie. Myślę, że jak zwykle MGOK udostępni nam salę. Uzgodnimy z mieszkańcami jakiś nieodległy termin i poprosimy
pana i inne kompetentne osoby na dyskusję. Co Pan na to?
P.I.: To znakomita inicjatywa. Czekam więc na propozycję terminu takiego spotkania.
A.S. : No to jedną sprawę mamy załatwioną. A co tam w sprawie naszych
wniosków preselekcyjnych? Obiecał
Pan przecież przynajmniej dwie duże inwestycje - budowę sali sportowej w Nietkowie i budowę kanalizacji w Laskach
i Nietkowie i drugi etap w Płotach i Zagórzu?
P.I.: Wiadomości są dobre. Wspomniane przez Pana inwestycje otrzymały bardzo wysokie oceny na tzw. kartach

preselekcyjnych i zostały zakwalifikowane do pierwszej grupy wniosków dopuszczonych do II etapu realizacji. W połowie czerwca rozpocznie się ten etap, do
którego musimy przygotować już pełny wniosek z wszystkimi załącznikami,
jak m.in. oceną oddziaływania inwestycji na ochronę środowiska, studium wykonalności, itp.
Jeśli chodzi o salę w Nietkowie, to
inwestycja ruszyła. Jak już mówiliśmy
ostatnio wykonawcą jest PBO - ta sama
firma, która zrealizowała nam „Lubuszankę” i Gimnazjum. To solidny wykonawca, więc termin uruchomienia sali gimnastycznej do końca tego roku jest niezagrożony. Już 31 marca nastąpi wmurowanie
aktu erekcyjnego.

Kończy się adaptacja budynku OPS
Przy okazji inwestycji chciałbym jeszcze powiedzieć, że już niebawem nastąpi
oddanie do użytku nowej siedziby OPS
przy ul. Marii Rozwens. Obiekt ten spełniał będzie wszelkie wymogi stawiane
tak szczególnym placówkom. Nareszcie np. będą pomieszczenia przeznaczone na rozmowy indywidualne z osobami
korzystającymi z pomocy OPS. To często są sprawy bardzo osobiste i wymagające minimum dyskrecji. Dotychczas spotkania takie musiały odbywać się w jednym pomieszczeniu z innymi interesantami, co często było dla osób korzystających z pomocy bardzo krępujące.
W marcu także zostanie oddana do
użytku wyremontowana sala gimnastyczna PSP w Czerwieńsku. Bardzo się
z tego cieszę.
A.S.: Myślę, że dzieciaki ze szkoły
także. Kończy nam się miejsce na łamach, więc proszę jeszcze przyjąć najlepsze życzenia świąteczne. Niech będą
słoneczne, miłe no i oczywiście w lany
poniedziałek stosownie mokre. Dziękuję za rozmowę.
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Z nietkowickiej parafii
Rok 2007 to w naszej parafii rok dużych zmian, na stanowisko proboszcza został
mianowany dekretem biskupa ksiądz Andrzej Drutel - młody, energiczny, pełen
ciekawych pomysłów kapłan, który od początku swojej posługi duszpasterskiej
skonsolidował mieszkańców, spotkał się z radą parafialną, określając wspólnie
zasady współpracy. Przejmując parafię po poprzedniku w trudnym momencie życia
parafialnego, musiał odbudować autorytet kapłana i myślę, iż to mu się udało.
Pierwszym i najważniejszym zadaniem po przejęciu parafii, a szczególnie kościoła w Nietkowicach, było rozliczenie zbieranych od kilku lat pieniędzy na remont naszej świątyni (to kwota
81450 zł zebrana od mieszkańców Bródek i Nietkowic), zadanie było karkołomne, gdyż poprzedni proboszcz nie posiadał żadnych dokumentów rozliczeniowych z przeprowadzanych prac remontowych, a stan konta na dzień 14 maja
2007 r. wynosił 25200 zł. Zadanie zostało wykonane i po orientacyjnym rozliczeniu przeprowadzonych prac remontowych
w ostatnich latach (położenie płytek podłogowych, naprawa i wykonanie nowych
witraży, naprawa więźby dachowej?) trochę kasy brakuje.
Wracając do teraźniejszości, po
pierwszych spotkaniach rady parafialnej
z proboszczem Andrzejem został ustalony wstępny harmonogram prac remontowych do wykonania w naszej świątyni
w najbliższym czasie. Najważniejszym
zadaniem było zabezpieczenie kościoła
przed dalszym pękaniem murów zwłaszcza prezbiterium, kolejnym zmiana na-

głośnienia wewnątrz świątyni, położenie
płytek podłogowych i paneli sufitowych
w bocznych zachrystiach.
W sierpniu ubiegłego roku firma Pana
Hamrozy z Sulechowa po wstępnym
określeniu i zaakceptowaniu kosztów
spięcia głównej bryły świątyni z prezbiterium przystąpiła do pracy. W ciągu jednego dnia wokół kościoła od strony zachodniej urosło rusztowanie i przystąpiono do
wykonania metalowych wzmocnień ścian.
Projekt całej konstrukcji wzmocnień urodził się w głowie Pana Wiesia Szymczaka i po konsultacjach z fachowcami został
zaakceptowany do realizacji. Koszt wykonanej pracy łącznie z zakupionymi materiałami z wykonaniem formatek z blachy, montażem i demontażem rusztowań
zamknął się w kwocie 8748 zł.
Po sprzątnięciu świątyni z ostatnich
pyłków kurzu znany wszystkim mieszkańcom Nietkowic „Bąbel” czyli Grzegorz Olszewski zaprojektował i wykonał
nowe nagłośnienie wewnętrzne kościoła.
Zostały zakupione nowe kolumny głośnikowe w ilości 9 sztuk, mikrofony 2 sztu-

ki, nowy wzmacniacz i mikser mikrofonowy (nie wspomnę o detalach typu kable),
gniazda, wtyczki i inny potrzebny osprzęt
elektryczny. Łączny koszt tych materiałów to 4097 zł., a praca to swój osobisty
wkład w upiększenie świątyni przed najważniejszą życiową decyzją (Grzegorz
i Renia połączyli się w ubiegłym roku
węzłem małżeńskim).
Nie przebrzmiał świeży i czysty głos
wydobywający się z nowych głośników
a znany nietkowicki budowlaniec Franek Buka przystąpił w październiku do
remontu dwóch bocznych zachrystii. Zostały zerwane zapadające się stare drewniane podłogi, wyniesione meble i omiecione pajęczyny, do czasu pierwszych
chłodnych dni położył nową płytkową
posadzkę oraz wymienił dwoje zdezelowanych wejściowych drzwi. Dokończenie pozostałych prac nastąpi z nastaniem wiosennych dni, łączny koszt zakupionych materiałów to suma 3760 zł.
Praca Franka i jego pomocników (Rysiek
Czemarmazowicz i Romek Marciniak)
to ich osobisty wkład w nasze wspólne
dobro jakim jest dbałość o historyczny
obiekt nasz kościół.
W międzyczasie ksiądz Andrzej nie
zapomniał zadbać o wygląd nietkowickiej plebanii, która również została spięta klamrami wzmacniającymi, wymieniono zaciekający dach nad werandą kładąc
nową płytę blachową dachówkę, wymieniono „rosnące” rynny na nowe, a całość
prac remontowych przeprowadziła znana
już nam firma Pana Hamrozy z Sulecho-
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wa. Koszt remontu plebanii zamknął się
kwotą 6047 zł a wydatek ten został przez
proboszcza pokryty z własnych pieniążków (postawa księdza Andrzeja to dla nas
wielkie miłe zaskoczenie, w końcu plebania to budynek całej parafii i wielkie dzięki za ten gest dobroci). Wspomnę jeszcze
o innych upiększających wygląd plebanii
zakupach i wymianach dokonanych przez
nowego gospodarza naszej parafii, wstawienie drzwi wejściowych i zakup ławy
do werandy oraz wymiana wszystkich
okien na nowe z żaluzjami.

dniu nastąpił odbiór wykonanych prac oraz
ich rozliczenie. Koszty związane z remontem wieży to zakup materiałów (deski, blacha, środek konserwujący) w kwocie 6457
zł oraz robocizna wyceniona w kosztorysie na sumę 14500 zł.

W okresie zimowych wiatrów i opadów powstał następny duży problem do
rozwiązania, zerwany płat blachy z wieży kościelnej powodował zaciekanie konstrukcji drewnianej wieży, a w konsekwencji osłabianie jej i narażanie na zamakanie kościoła. Po konsultacji fachowców z branży dekarskiej oraz po wysłuchaniu ich opinii, musieliśmy przystąpić
do szybkiej naprawy pokrycia blachowego dachu wieży. Z nastaniem dłuższych
dni i dzięki łagodnej pogodzie w pierwszej dekadzie lutego zawitała do Nietkowic firma dekarska ze Szprotawy i po
przedstawieniu wstępnego zatwierdzonego kosztorysu przystąpiła do pracy. Kto
zna kościół w Nietkowicach ten wie, że
wieża tego zabytku to około 30 metrów
pionowej ściany, na dach której można dostać się po drabinach wewnątrz wieży lub
z rusztowania. Pierwszym etapem prac
było rozebranie starego pokrycia blachowego z przemieszczeniem go na ziemię,
następnie odeskowanie deską świerkową
zakonserwowaną środkiem przeciwgrzybicznym i przeciwowadzim krokiew dachu, kolejną czynnością było poprawienie cegieł na których leżą murłaty i uzupełnienie ich. Prace wysokościowe odbywały się na linach a ich postęp świadczył
o dużej wprawie wykonujących fachowców. Kolejnych kilka dni to cięcie i formowanie płatów blachy a następnie montaż ich na wieży. W trakcie wykonywania
prac rodzą się dodatkowe pomysły, które polepszą funkcjonalność wykonywanych robót, taką dodatkową nie planowaną w kosztorysie było założenie rynny wokół wieży i dwóch rynien spustowych oraz odnowienie krzyża górującego nad pokryciem wieży. Boczne ramiona krzyża ważącego około 70 kg zostały
zdjęte (były przynitowane) i przemieszczone na ziemię, a Wiesiu Szymczak poświęcając im cały dzień pracy doprowadził je do stanu pierwotnego, odnawiając
je przez uzupełnienie ubytków i malując
farbą antykorozyjną. Wieża zmieniała wygląd z dnia na dzień i w ubiegłym tygo-

Projekt 400 miast

Do zakończenia wszystkich prac remontowych w naszej świątyni jeszcze
daleka droga, w niedalekiej przyszłości
należałoby spiąć główną bryłę kościoła
z przedsionkiem, gdyż można zaobserwować pęknięcia, pomyśleć o ogrzewa-

niu wnętrza kościoła (pierwsze przymiarki zostały poczynione), otynkować miejsca odgrzybiane, i główne zadanie to malowanie całej świątyni z odnowieniem
ołtarza i chóru. Droga daleka do końca
wszystkich prac, ale myślę, że wspólnie
z proboszczem Andrzejem podołamy zadaniu i nasz kościół w niedalekiej przyszłości będzie ładniejszy, a następnym pokoleniom damy dowód na to, że dbaliśmy
o stan i wygląd naszej świątyni.
Damian Wolski

Już po raz drugi Gmina Czerwieńsk przystąpiła do projektu, którego głównym założeniem jest profilaktyka chorób prowadzących do zawałów serca i udarów mózgu.
Polski Projekt 400 Miast jest jednym
z największych programów profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych w Europie. Aktualna edycja Projektu jest drugą z kolei i będzie realizowana do końca
2008. Podobnie jak pierwsza - jest finansowana ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu
Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych POLKARD 2006-2008. Całość
proponowanych działań jest kierowana
do małych gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich - liczących do ośmiu tysięcy mieszkańców - w dwunastu województwach w Polsce. Województwo lubuskie ponownie znalazło się w tym gronie, a władze naszej Gminy zdecydowały
o uczestniczeniu w tej akcji.

20 lutego br. rozpoczęły się badania 11latków. Każdego nastolatka należało zważyć, zmierzyć jego wzrost, obwód w pasie
i biodrach, a także obwód prawego ramienia, aby dobrać odpowiedni mankiet aparatu przy mierzeniu ciśnienia krwi. Na koniec badania, każde dziecko otrzymywało
zaproszenie na bezpłatne badania ciśnienia
tętniczego, cholesterolu oraz cukru dla jego
rodziców i dziadków. Wszystko po to, aby
w porę wykryć zagrożenie i uchronić przed
wystąpieniem zawału mięśnia sercowego
czy udaru mózgu.
Badania dzieci trwały do 29 lutego, natomiast ich rodzice i dziadkowie
mogą skorzystać z tej akcji jeszcze do
końca marca.
Jacek Gębicki
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W Nietkowie
W związku z artykułem „Rok 2008 rokiem dla Nietkowa” czuję się w obowiązku
doprecyzować moją refleksję jaka pojawiła się na temat Wiejskiego Domu Kultury w Nietkowie, gdyż niektórzy odebrali ją jako krytykę działalności WDK a wcale nie było to moją intencją.
Pisząc o budowie sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nadmieniłam, że z pewnością taki obiekt będzie
alternatywnym miejscem spędzania czasu dla naszych dzieci, bo ze względu na
wszechobecny brak pieniędzy, nie ma
dla nich odpowiednich ofert programowych czyli stałych zajęć w klubie naszego WDK. Artykuł wogóle nie ocenia, ani
nie omawia pracy klubu w szerokim zakresie, dotyczy jedynie pracy z młodzieżą. Ponieważ ważne jest, aby idea artykułu była klarowna pragnę jeszcze raz wyjaśnić tę kwestię.
Po pierwsze, moje spostrzeżenie
o tym, że klub świeci pustkami a jego oferta jest uboga, odnosiło się tylko
i wyłącznie do stałego programu zajęć
dla młodzieży, bo przecież o niej pisałam. Nadmieniłam zresztą dalej, że czas
rozpocząć dyskusję jak zapewnić naszym
dzieciom rozsądne gospodarowanie czasem, aby był on pożyteczny, ciekawy
i bezpieczny.
Po drugie sprawa braku ofert spędzania czasu wolnego dla młodych ludzi
jest dużo bardziej skomplikowana, żeby
uprościć ją i zamknąć w kilku zdaniach.
W artykule wcale nie omawiam działalności klubu jako takiej, dotyczącej chociażby propozycji skierowanej dla ludzi
dorosłych. Przecież Wiejski Dom Kultury
jest miejscem, gdzie realizują się nasi artyści z zespołów śpiewających, są zajęcia
aerobiku, panie z Koła Gospodyń działające przy klubie prowadzą zajęcia kulinarne i starają się przyciągać nasze dzieciaki chociaż smaczną kuchnią. Koło Gospodyń znakomicie reprezentuje nas w kontaktach z mieszkańcami naszej niemieckiej, partnerskiej wioski i trzeba powiedzieć, że są tam panie na które zawsze
można liczyć. Daleko nie szukać - na
ostatnią imprezę sylwestrową upiekły
pyszne ciasta - (tu podziękować należy
w szczególności Z. Kusińskiej, J. Staszak, R. Orzechowskiej, M. Majorczyk i W. Drzewieckiej). Klub to miejsce, które służy całej naszej społeczności
przy różnych okazjonalnych imprezach
- choćby co roku odbywa się tu Wielka
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Orkiestra Świątecznej Pomocy, „Dzień
Babci i Dziadka”, „Dzień Matki” odbywają się dyskoteki, zabawy i różne dochodowe przedsięwzięcia. Jest biblioteka
- co prawda też niedoinwestowana i czekająca na komputery, ale jest. Niedługo
zagoszczą tutaj harcerze dzięki uprzejmości pani dyrektor. Twierdzenie więc,
że w Wiejskim Domu Kultury „w ogóle
nie dzieje się nic” jest po prostu nieporozumieniem, bo przecież to nie wynika
z tego artykułu i co najgorsze, interpretowanie tego w ten sposób, byłoby bardzo krzywdzące dla osób, które tam pracują. Czytając ten artykuł nie należy wyciągać jednego zdania z całego kontekstu
refleksji na temat naszej młodzieży i budować na nim błędnej tezy o działalności całego klubu.
Po trzecie, chcąc zamknąć ten temat
pragnę jeszcze raz podkreślić, iż moje intencje były dalekie od tego, aby kogoś
personalnie dotknąć czy obarczyć winą
za istniejący stan rzeczy. A już absolutnie nieuzasadnione są tutaj pretensje skierowane do gospodarzy obiektu jakim są
panie Halina B. i Zofia K. pracownice
WDK podlegające pod MGOK w Czerwieńsku. Wręcz odwrotnie. Uważam, że
są to osoby bardzo zaangażowane dla naszego środowiska, skromnymi środkami,
na ile to jest możliwe starają się, aby dzieciaki do klubu przyciągnąć. Chętnie podejmują się realizacji wszelkich pomy-

Wszystkich naszych
czytelników informujemy,
że od stycznia 2007 roku
miesięcznik „Czerwieńsk U NAS”
zamieszczany jest na stronie
internetowej www.czerwiensk.pl
- (Gazetka „U nas”)
oraz www.bip.czerwiensk.pl
(w menu przedmiotowym:
Miesięcznik „Czerwieńsk - U nas”)

słów służących całemu środowisku i bez
ich pomocy niewiele byśmy zdziałali.
Działając prężnie w Kole Gospodyń potrafią zintegrować środowisko i zachęcić
do różnych działań. Nie mówiąc już jak
bardzo widać w klubie „kobiecą rękę”
- bo przecież jest zawsze czyściutko, posprzątane i ukwiecone. O takich gospodarzy nam przecież chodzi. Jeśli chodzi
o szkołę czy działania Rady Sołeckiej to
chętnie dalibyśmy paniom medal za ich
starania i zaangażowanie i bardzo cieszymy się z dobrej współpracy.
Po czwarte, zarzut, że nie przeznacza
się środków finansowych na pracę z młodzieżą i pieniędzy na instruktorów, też nie
jest kierowany tylko do kierownictwa klubu. Odpowiedzialne za taką sytuację jest
całe „dorosłe” środowisko, tak jak to się
dzieje w wielu podobnych wsiach jak nasza. Są włodarze wsi, radni, nauczyciele,
organizacje, stowarzyszenia i rodzice, którym najbardziej powinno zależeć na tym,
żeby przystanek autobusowy w końcu
zaczął być przystankiem a nie miejscem
spotkań dla naszych „małolatów”. Należy
naprawdę poszukać środków, aby uatrakcyjnić dzieciom spędzanie wolnego czasu,
aby popołudnia były i ciekawe i bezpieczne (samo otwarcie klubu w soboty bez zainwestowania środków finansowych tu nic
nie pomoże). Niech odetchną przystanki
i mieszkańcy, którzy nie mogą patrzeć na
góry śmieci, puszek, butelek, wypisywanych komentarzy na ławkach, poniszczone rozkłady jazdy autobusów.
Kończąc ten temat pragnę jeszcze raz
zapewnić szczególnie osoby, które poczuły się dotknięte tą uwagą, że temat został
wywołany tylko i wyłącznie dla dobra
dzieci i przeciwdziałania patologiom, bo
na tym nam wszystkim musi zależeć.
Beata Kłos-Wygas
Wielkanoc, pachnie wiosna...
to pora tak radosna,
pełna pisanek kolorowych
i prezentów pajączkowych.
Na stole bazie i cukrowy baranek
i mnóstwo wody w dyngusowy poranek.

Radosnych Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
życzą
Pracownikom Samorządowym
oraz
Mieszkańcom Gminy Czerwieńsk
Radni Kazimierz Ruszel
i Piotr Kozłowski

Przygoda z filmem
W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku ostatnimi czasy aż huczy
o „Festiwalu Filmu z Przesłaniem”. Na każdym niemal kroku natknąć się
można na kogoś dzierżącego kamerę w dłoni, a płyty z nagraniami przechodzą z rąk do rąk.
Jest to już II edycja „Festiwalu Filmu
z Przesłaniem”, organizowanego przez nasze Gimnazjum, pod patronatem Burmistrza Czerwieńska. Organizacją od strony
formalnej zajmują się opiekunowie Klubu
Filmowego: Joanna Stanaszek, Małgorzata Galik, Dorota Litwa oraz Małgorzata Skalska. Organizatorzy tegoż konkursu oczekują, iż praca nad filmem roznieci w uczniach rozmaite pasje. I dlatego dziękują dyrektorowi szkoły za wsparcie i liczą
na dalszą pomoc w realizacji festiwalu.
Bo któż wie? Być może już wkrótce
usłyszymy o wschodzących gwiazdach,

stwarza możliwości dla uczniów
- mogą kreatywnie spędzić swój
czas wolny. Bo czyż nie ciekawiej
jest zagrać w filmie bądź go nakręcić, miast oglądać już nakręcony, spędzając kolejne godziny
przed szklanym ekranem?
Ponadto uczniowie mogą sprawdzić się
nie tylko jako aktorzy, scenarzyści czy reżyserzy. Wszak praca nad filmem nie ogranicza się tylko do tego. Gotowy materiał trzeba jeszcze zmontować. I tu również młodzież
ma szerokie pole do popisu. Montaż filmów
jest bardzo interesujący - przekonuje Kamil
Łaskawiec, uczeń klasy trzeciej, który zajmował się montażem jednego z filmów, kręconych przez uczniów w czasie ferii - jest to
zarazem przyjemna i odpowiedzialna praca. Podczas kręcenia powstaje wiele wersji
jednej sceny, z których to ty musisz wybrać
najlepszą i złożyć całość. To od ciebie zależy efekt końcowy. Dobry montażysta powi-

nien potrafić zatuszować niektóre wpadki.
I umieć pracować z komputerem.
Już wkrótce odbędzie się pokaz filmów zgłoszonych do konkursu. Wszyscy trwamy w oczekiwaniu na ich projekcję. Mamy nadzieję, iż swoją filmową
pasją zarazimy jak najwięcej młodzieży
z całej naszej gminy, a tym, którzy spędzili Ferie z Filmem życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za sukcesy filmów,
nad którymi pracowali.
Dokładny regulamin „Festiwalu Filmu z Przesłaniem” znajduje się na stronie: www.gimczer.aplus.pl
Opiekunowie klubu

Szkolna (pol)brukowana
absolwentach naszej szkoły, a kolegów
ze szkolnej ławy widywać będziemy na
wielkim ekranie?
Kręcenie filmów na Festiwal pomaga uczniom rozwijać ich zainteresowania
związane z filmem. Ola Klimaszewska,
uczennica drugiej klasy Gimnazjum twierdzi, iż bardzo dużo nauczyła się w trakcie
tegorocznych ferii, kiedy to kręcone były
filmy, a zarazem miło i ciekawie spędziła
czas. Bardzo podszkoliłam swój warsztat
aktorski – mówi – a odegranie roli w jednym z filmów było dla mnie bardzo ekscytujące. Postać Wirusa, w którą się wcieliłam, jest bardzo oryginalna, musiałam długo się przygotowywać do swojej roli.
W Gimnazjum Festiwal jest ostatnimi
czasy tematem numer jeden. Mówi się niemal wyłącznie o nim. Przedsięwzięcie to

Wszyscy przejeżdżający przez nasze
Płoty z pewnością zauważyli, że ulica
Szkolna (wjazd obok przystanku) radykalnie zmieniła swoje oblicze. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane
„Kotar” 17 stycznia oddało do użytku
część tej ulicy.
Zakres robót obejmował profilowanie
terenu, wykonanie podbudowy betonowej,
ustawienie krawężników, montaż wpustów
ulicznych, regulację studni
kanalizacyjnych i położenie
kostki polbrukowej. Ułożona
nawierzchnia, razem z wejściami i wjazdami do posesji, to 1471 m2. Cały koszt inwestycji to kwota ponad 170
tys. zł. I w całości pochodziła z budżetu gminy. W miarę posiadanych środków, prace będą kontynuowane i cała Szkolna doczeka się nowej
nawierzchni. Ponadto wykonawca udzielił na wykonane

roboty 36 miesięcznej gwarancji (i jest to
standardowy wymóg w naszej gminie).
Warto dodać, że dostawcą materiałów na potrzeby tej inwestycji była firma
ZIELBRUK z Płot. Dzięki dobrej współpracy burmistrza Piotra Iwanusa z prezesem Edwardem Makarewiczem nasza
gmina może liczyć na znaczne upusty, niebagatelnie obniżające koszty podobnych
przedsięwzięć.
D. G.
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Wieści
z ratusza
SPRAWNY DOJAZD
Burmistrz Czerwieńska informuje, że rozpoczął się nowy Pilotażowy Program PFRON „SPRAWNY DOJAZD” mający na celu pomoc osobom niepełnosprawnym ruchowo w dotarciu do miejsca pracy lub szkoły oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii „B”. Realizacja
Programu obejmuje dwa obszary i tak:

1. W ramach obszaru A Pilotażowy Program PFRON „SPRAWNY
DOJAZD” pełnoletnia osoba niepełnosprawna bądź rodzice lub opiekunowie niepełnosprawnego dziecka mogą otrzymać dofinansowanie do
zakupu samochodu osobowego nie starszego niż 3-letniego, dofinansowanie do 80%, wkład własny maksymalnie do 25% - wniosek A-D;
2. W ramach obszaru B Pilotażowy Program PFRON „SPRAWNY
DOJAZD” pełnoletnia osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii „B” - wniosek B.
Termin składania wniosków do 31 marca 2008r.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej PFRON
www.pfron.org.pl lub telefonicznie Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych Oddział Lubuski w Zielonej Górze, ul. Dąbrowskiego tel. 068 320 55 80, lub u Anny Iwan w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Czerwieńsku tel. 068 3278 612.

Burmistrz Czerwieńska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
Przedmiotem przetargu będą niżej wymienione nieruchomości:
Położenie i nr
działki
Obręb miasta
Czerwieńsk
ul. Polna
dz. nr 309/1
Obręb miasta
Czerwieńsk
ul. Ks. Ludwika
Muchy 2
dz. nr 309/2
Obręb miasta
Czerwieńsk
ul. Ks. Ludwika
Muchy 2
dz. nr 309/2
Obręb miasta
Czerwieńsk
ul. Ks. Ludwika
Muchy 2
dz. nr 309/2
Obręb miasta
Czerwieńsk
ul. Ks. Ludwika
Muchy 2
dz. nr 309/2
Obręb miasta
Czerwieńsk
ul. Ks. Ludwika
Muchy 2
dz. nr 309/2
Obręb miasta
Czerwieńsk
ul. Ks. Ludwika
Muchy 2
dz. nr 309/2
Obręb miasta
Czerwieńsk
ul. Ks. Ludwika
Muchy 2
dz. nr 309/2
Obręb wsi
Sycowice,
dz. nr 75

Pow.
działki ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

Cena wywoławcza zł
godzina przetargu

Wadium
zł

Działka zabudowana budynkiem
gospodarczym o powierzchni
użytkowej 68m2

Brak planu, w ewidencji gruntów działka ta
jest oznaczona symbolem Bi - inne tereny
zabudowane. Sprzedaż prawa własności
gruntu i budynku

30 000
godz. 09.30

3 000

0,0862

Działka zabudowana budynkiem
niemieszkalnym w którym wyodrębniono siedem samodzielnych
lokali, w tym m.in. lokal nr 1
o pow. 52,3 m2, udział w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu 135/1000

Brak planu, w ewidencji gruntów działka
oznaczona jest symbolem Bi - inne tereny zabudowane.
Lokal niemieszkalny z możliwością adaptacji na lokal mieszkalny

20 000
godz. 10.00

2 000

0,0862

Lokal nr 2 o pow. 45,8 m2, udział
w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu
118/1000

j/w

18 000
godz. 10.30

1 800

0,0862

Lokal nr 3 o pow. 51,0 m2, udział
w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu
132/1000

j/w

15 000
godz. 11.00

1 500

0,0862

Lokal nr 4 o pow. 52, 8 m2 ,
udział w częściach wspólnych
budynku i prawie własności
gruntu 136/1000

j/w

18 000
godz. 11.30

1 800

0,0862

Lokal nr 5 o pow. 55,4 m2 , udział
w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu
143/1000

j/w

21 000
godz.12.00

2 100

0,0862

Lokal nr 6 o pow. 55,4 m2,
udział w częściach wspólnych
budynku i prawie własności
gruntu 143/1000

j/w

21 000
godz.12.30

2 100

0,0862

Lokal nr 7 o pow. 74,3 m2,
udział w częściach wspólnych
budynku i prawie własności
gruntu 193/1000

j/w

26 000
godz.13.00

2 600

0,0519

Działka niezabudowana

Brak planu, w ewidencji gruntów działka
ta jest oznaczona symbolem Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane

4 300 netto
godz.13.30

430

0,0936

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2008 r.
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwieńsku ul. Rynek 25. Nieruchomości ogłoszone do przetargu są wolne od jakichkolwiek długów. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Gminy: 74 10205402 0000 0602 0027 8861
najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2008 r.. Wadium zwraca się natychmiast

8

nr 188 • 03.2008

U NAS

po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się
przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny. Informacji o ww. nieruchomościach udziela się pod numerem telefonu 068 32 78 179.

Ratujmy skowronki
Nadchodzi czas wiosennych porządków. Prace tego typu są
konieczne tak ze względów estetyczno-sanitarnych jak i ekologicznych. Ale jakże często dochodzi w tym czasie do wypalania pozostałości roślinnych na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych.
Wynika to najprawdopodobniej z przyzwyczajenia oraz
przekonania właścicieli nieruchomości o korzystnym wpływie
wypalania pozostałości roślinnych na zasobność i urodzajność
gleb. Nic bardziej błędnego. Badania naukowe potwierdzają
ogromną szkodliwość tego „zabiegu”.
Wraz z nadejściem wiosny strażacy odnotowują znaczny wzrost
zdarzeń-pożarów związanych z „niechlubną” praktyką wypalania
pozostałości roślinnych. W ubiegłym roku strażacy Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych w Zielonej Górze i Sulechowie gasili pożary traw i nieużytków rolnych aż 220 razy. Na szczęście w pożarach
tych nie zginęła, jak również nie została ranna żadna osoba.
Wzorem lat ubiegłych Komenda Miejska Państwowej Straży
Pożarnej w Zielonej Górze kontynuuje akcję pn. „Wiosna bez
płomieni - ratujmy skowronki”, która ma na celu między innymi
przekazanie informacji mieszkańcom powiatu zielonogórskiego o szkodliwości i skutkach bezmyślnych działań człowieka,
związanych z praktyką wypalania roślinności. Należy podkreślić, że pożary nieużytków rolnych i traw rozprzestrzeniają się
w sposób niekontrolowany, bardzo gwałtowny, obejmując duże
obszary i przestrzenie, czego efektem bardzo często są pożary
lasów, stogów, a także zabudowań gospodarczych i domów,
Praktyka wypalania jest bardzo niebezpieczna i niekorzystna
zarówno dla ludzi, zwierząt, jak i środowiska naturalnego. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących
truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie nieużyt-

ków rolnych przynosi nieodwracalne straty w środowisku naturalnym i florze. Gdy płoną łąki, giną liczne drobnoustroje, wiele
zwierząt nie mając możliwości ucieczki pali się żywcem. Giną
owady, ptaki, ich gniazda i lęgi, żaby, ślimaki, a także mieszkańcy podziemnych nor: krety, nornice oraz inne zwierzęta. Zniszczenia te powodują zachwianie tak istotnej w przyrodzie równowagi ekologicznej. Zdarza się, że gęsty, nisko ścielący się dym,
powstający w wyniku spalania roślinności, ściele się na drogach
ograniczając w sposób znaczący widoczność i bywa bezpośrednią przyczyną kolizji i wypadków drogowych.
Przypominamy, że wypalanie traw, pozostałości roślinnych
i nieużytków rolnych jest prawnie zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. Ponadto rolnik wypalający łąki, pastwiska i ścierniska może byś pozbawiony unijnych dopłat. Wynika to wprost
z Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.
U. Nr 92, poz. 880), ustawy o lasach z dnia 27 czerwca 2000 r.
(Dz. U. Nr 56, poz. 679 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie
minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej (Dz. U. 65, poz. 600).
Zgodnie z art. 131 cyt. wyżej Ustawy o ochronie przyrody „Kto
wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny”. Orzekanie w sprawach, o których mowa powyżej, następuje na
podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr
88, poz. 554 ze zm.) oraz na podstawie ustawy Kodeks wykroczeń
z dnia 20 maja 1971 r. (Dz. U. Nr 12, poz. 114 ze zm.).
Mając na uwadze poważne zagrożenie dla zdrowia i życia
mieszkańców powiatu zielonogórskiego oraz znaczne szkody
w środowisku naturalnym, a także bardzo duże koszty działań
ratowniczo - gaśniczych, jakie ponosi Państwowa i Ochotnicza
Straż Pożarna, a tym samym my wszyscy jako podatnicy, zwracamy się z apelem o rozsądek dla naszego wspólnego dobra.
Powyższą informację prosimy o rozpropagowanie na terenie Waszego miasta i gminy.

Przekaż 1% podatku
Każda osoba fizyczna może zadecydować, co jest ważne i warte wsparcia przekazując 1% należnego podatku na konto wybranej organizacji. Zwracamy się z prośbą o wsparcie naszego Stowarzyszenia, z nadzieją, iż docenią Państwo wagę edukacji
przedszkolnej i możliwość podjęcia działań w kierunku wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z obszaru wiejskiego.
Wspierając naszą organizację, promują Państwo realizowane przez nas cele statutowe:
• prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Laskach • tworzenie warunków do rozwoju dzieci •
• podnoszenie wiedzy, umiejętności i kultury dzieci •
Przekazanie nawet najmniejszej kwoty ma głęboki sens. Ten gest stanie się wyrazem przynależności Państwa do grona cichych
darczyńców, którzy każdego roku wspierają organizacje pożytku publicznego. Z drugiej strony przyczyni się on do zrealizowania działań z zakresu edukacji i wychowania, które bez tej jednej wpłaty mogą pozostać jedynie zamierzeniami.
Stowarzyszenie Mieszkańców Lasek
Laski gm. Czerwieńsk, Numer KRS: 0000096535
Więcej szczegółów dotyczących organizacji pożytku publicznego oraz możliwości przekazania 1% podatku
znajduje się na stronach internetowych www.pozytek.ngo.pl lub www.jedenprocent.pl
e-mail: stowarzyszenie_opp@interia.pl
Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy
Zarząd Stowarzyszenia oraz dzieci z Niepublicznego Przedszkola w Laskach
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Wiosenna mobilizacja
w leśniowskiej szkole
Ferie zimowe pozostały już tylko wspomnieniem, szkoły pracują pełną parą. Nadchodząca wiosna mobilizuje dorosłych i powoduje, że wzrasta zaangażowanie do
pracy na rzecz dzieci.
Widać to wyraziście, kiedy wchodzi
się w mury Szkoły Podstawowej im. K.
Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim.
Wnętrze budynku pięknieje z każdym
tygodniem sprawiając, że nauka i przebywanie w nim staje się przyjemnością.
Podczas ferii odnowiono dolne korytarze,
gruntownie wyremontowano pomieszczenie, które przeznaczono na salkę gimnastyczną. Takiego pomieszczenia brakowało w naszej szkole. Teraz, dzięki pomocy finansowej gminy oraz dzięki zabiegom dyr Moniki Stolińskiej, uczniowie leśniowscy mają do swojej dyspozycji nowe, tak bardzo potrzebne pomieszczenie do ćwiczeń.
W naszej szkole najmniej ciekawym
pomieszczeniem był pokój nauczycielski.
Na szczęście to już czas przeszły. Dzięki
inicjatywie p. dyrektor, wkładowi finansowemu nauczycieli oraz hojności sponsora, Roberta Rabiko, który często angażuje się w pomoc finansową dla szkoły, i to pomieszczenie zyskało nowy wygląd. Pastelowe barwy ścian, nowa podłoga, lekkie, zgrabne meble sprawiły, że
przebywa się tu z przyjemnością.
Należy wspomnieć, że powiększa się
baza pomocy dydaktycznych. Na szczególną uwagę zasługuje nasza biblioteka, która zawsze będzie sercem szkoły.
Dzięki dofinansowaniu Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. księgozbiór wzbogacił się w nowe lektury,
słowniki i encyklopedie. Łatwiejsze będzie teraz dotarcie do potrzebnych materiałów. W ciągu najbliższych tygodni
i miesięcy jeszcze można spodziewać
się zmian - na lepsze.
A co u uczniów? To samo, co w innych szkołach - zdobywanie wiedzy
i umiejętności na lekcjach przeplata się
z innymi formami wzbogacającymi młodych ludzi. Nasze maluchy z oddziału
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przedszkolnego pod opieką Izy Nowak,
odwiedziły muzeum w Zielonej Górze,
ich starsi koledzy pojechali do Filharmonii Zielonogórskiej, gdzie uczestniczyli
w inscenizacji baśni J. Ch. Andersena
przygotowaną przez wrocławską grupę
teatralną. Złożyli wizytę w Redakcji Gazety Lubuskiej, gdzie największym zainteresowaniem cieszył się dział sportowy.
Zaskakującym pytaniom i komentarzom
na temat żużla i piłki nożnej nie było końca. W BWA nasi uczniowie zetknęli się ze
współczesną sztuką. Do odbioru jej muszą być powoli przygotowywani już do
najmłodszych lat. Należy jeszcze wspomnieć, że wszyscy uczniowie dzięki hojności firmy LFC z Czerwieńska obejrzeli wspaniały spektakl teatralny „Pinokio” przygotowany przez krakowskich
aktorów.

Leśniowska szkoła jest mocno osadzona w środowisku lokalnym. Docenia
każdy serdeczny gest zwrócony w jej kierunku. Społeczność szkolna stara się okazać swoją wdzięczność na różny sposób.
Z okazji Dnia Babci i Dziadka zaprosili
seniorów na tę uroczystość do miejscowego klubu. Przy cieście, kawie i herbacie,
ci, którzy są najbardziej kochani i najmocniej kochają swoje wnuki, zobaczyli ciekawie przygotowany występ artystyczny
oraz pokaz karate. Przyjęli gorące życzenia i radosne uśmiechy dzieci.
Przed nami wszystkimi jeszcze
kilka miesięcy nauki. To czas, w którym będzie się jeszcze dużo działo.
Wszystko będzie zwrócone w stronę dzieci, bo jak mówi J. Korczak
„szkoła jest dla uczniów”. Wystarczy
tylko chcieć skorzystać z jej coraz bogatszej oferty.
A. Batóg

PO D Z I Ę K O W A N IA
Są ludzie, którzy żyją nie tylko dla siebie. Potrafią podzielić się z innymi tym, co
mają. To oni powodują, że na twarzach pojawiają się uśmiechy, słońce jakby jaśniej
świeci, a nadzieje nie gasną. Do ludzi o wielkim sercu, wspomagających Szkołę
Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego należą Panie i Panowie:
• Dorota Klimorowska z firmy ART- PROGRES z Zielonej Góry
• Beata Pachnik z Biura Doradztwa Podatkowego w Zielonej Górze
• Agnieszka Palcat z firmy FIRANKOTEX z Żagania
• Robert Rabiko z firmy P. H. RABIKO z Drzonkowa
• Bogdan Stodolny z Zielonej Góry
• Radosław Wojtaszek z firmy RAPAL w Płotach
• Zbigniew Zaborowicz z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
Sp. z. o. o w Zielonej Górze
Dzięki temu GRONU ŻYCZLIWYCH OSÓB stał się możliwy zakup pomocy szkolnych, wykorzystywanych na zajęciach lekcyjnych. Serdecznie, z całego serca
DZIĘKUJEMY.
Dyrektor i społeczność szkolna
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. K. Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim

Z życia CTT
Kolejny rok działalności zaczynamy od przedstawienia mieszkańcom naszej Gminy planu imprez, jakie Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne zamierza zorganizować w 2008 roku.
1. Rozpoczęcie sezonu - 30 marca
- 2008 zbiórka o 10.00 przed Ratuszem.

stę uczestników prowadzi Zbigniew
Blandzi.

2. VI Majowy Rajd Pieszy po Karkonoszach - czeska strona. Termin: 1 - 4
maja 2008 roku, 4 noclegi, w tym: wyjazd do Pragi. Listę uczestników prowadzi Józef Kluj.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w wymienionych wyżej imprezach. Szczegółowych
informacji udzielają osoby prowadzące
listę uczestników.
W najbliższym czasie zamierzamy ponownie uruchomić własną stronę interne-

3. IX Familijny Międzynarodowy
Rajd Rowerowy. Termin: 16 -18. maja
2008, długość 196 km, 3 dni, 2 noclegi
(Weisswasser, Gubin), pełne wyżywienie. Termin zgłaszania udziału upływa 30.04.2008. Ilość miejsc ograniczona- decyduje kolejność zgłoszenia. Listę uczestników prowadzi Ryszard Napierała.
4. Rajd Rowerowy - Góry Izery. Termin: 23 - 25 maja 2008. Dojazd samochodami a następnie zwiedzanie okolic.
Listę uczestników prowadzi Zbigniew
Blandzi.
5. Rajd Pieszy po Beskidzie ŚląskoMakowskim. Termin: 23-25 maja 2008.
Listę uczestników prowadzi Józef Kluj.
6. Spływy Kajakowe Obrą, Drawą
i możliwe także innymi rzekami. W terminach od czerwca do września, w zależności od prognoz pogodowych). Listę uczestników prowadzi Ryszard Napierała.

tową (www.ctt.zgora.pl), na której znajdziecie pełne informacje o naszej działalności jak też szczegóły planowanych imprez oraz adresy kontaktowe.
Ponadto na początku kwietnia zorganizujemy szkolenie Nordic Walking (Nordic Walking to marsz po zdrowie ze specjalnie zaprojektowanymi kijkami, dzięki którym podczas poruszania się, zaangażowane są również mięśnie górnej połowy ciała).
Szkolenie poprowadzi Piotr Kowalski National Coach for Poland - członek
międzynarodowej organizacji INWA. Termin i miejsce szkolenie zostanie umieszczone na słupach ogłoszeniowych. Więcej
informacji u Ryszarda Napierały.
Zapraszamy do wzięcia udziału.
Ryszard Napierała

Trzy razy „CIACH”!
Już po raz trzeci zielonogórski kabaret „Ciach” wystąpił przed czerwieńską
publicznością. 5 marca odbył się kolejny
z koncertów unpaid, zorganizowany przez
Klub Zdecydowanych Optymistów, Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe i kawiarenkę „U Leona”.
Artyści zaprezentowali w Czerwieńsku program zatytułowany - „Listy od widzów”, w którym przypomnieli nam kilka swoich „starych” numerów, ale w nowych aranżacjach.

Występ spotkał się z dużym aplauzem
licznie przybyłej publiczności, która szczelnie wypełniła kawiarnię na basenie.
Wielbicieli sztuki kabaretowej zapraszamy na kolejny koncert, który odbędzie
się już 19 marca o godz. 20.00. Na scenie „U Leona” wystąpi tym razem kabaret
„Adin”, który poprowadzi Władysław Sikora - legenda Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego.
Jacek Gębicki

7. Rajd Rowerowy - „ALPY- Niemcy”.
Termin: 5-20 lipca 2008. Listę uczestników prowadzi Zbigniew Bladzi.
8. II Parafialna Pielgrzymka Rowerowa do Częstochowy. Termin:
26-31.07.2008. Długość 359 km. Listę
uczestników prowadzi: ks. Paweł Konieczny, Ryszard Napierała, Zygmunt
Przybyła.
9. Rajd Pieszy Bieszczady. Termin:
2-10 sierpnia 2008. Listę uczestników
prowadzi Józef Kluj.
10. Wycieczka Rowerowa - „BERL I N ” . Termin: wrzesień 2008.Linr 188 • 03.2008
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Kronika parafialna
parafii św. Wojciecha
w Czerwieńsku
styczeń i luty 2008r.

Kancelaria parafialna czynna:
sobota 800 - 900

Największa noc Chrześcijan:
Noc Zmartwychwstania Pańskiego.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest najważniejszym świętem Kościoła, jest początkiem nowego Życia, jest zwieńczeniem Wielkiego Postu. Do tego
wydarzenia zmierzał nie tylko cały ten 40-dniowy okres pokuty, ale zmierza także i nasze życie. Ciężko nam sobie wyobrazić naukę Chrystusa, jego zapowiedzi
odkupienia, gdyby nie jego Zmartwychwstanie.
Bez większego sensu byłyby przykazania,
nauki i uzdrowienia. Dlatego też Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest najważniejszą uroczystością każdego chrześcijanina i trudno sobie wyobrazić, aby
przeżywać te święta bez przygotowania
(Triduum Paschalne) oraz bez Eucharystii w niedzielę zmartwychwstania.
Święte Triduum Paschalne jest to najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym katolików, którego istotą jest
celebracja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek, a kończy się drugimi nieszporami po południu
Niedzieli Wielkanocnej.
Wielki Czwartek
W pierwszy dzień Triduum Paschalnego
gromadzimy się w świątyni, aby przeżyć
najpierw Wielki Czwartek - ustanowienie
Eucharystii i Kapłaństwa. W tym dniu po
uroczystej komunii świętej wiernych Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony
do specjalnie przygotowanej kaplicy
adoracji. Obrzęd ten zapowiada przeżycia, związane bezpośrednio z misterium
Męki Pańskiej. Polska tradycja religijna
nazywa omawianą ceremonię przeniesieniem do ciemnicy, symbolizującej trudny
czas Chrystusowej modlitwy w Ogrójcu,
a przede wszystkim zniewagi doznawane podczas przesłuchania. Gaśnie wieczna lampka, płonąca przez cały rok przy tabernakulum. Już wcześniej, po odśpiewaniu na początku Mszy Wieczerzy Pańskiej
hymnu Chwała na wysokości Bogu, milkną dzwony i dzwonki, a niekiedy również
organy. Dzwonki zastępuje się stukotem
drewnianych kołatek. Na znak osamotnienia Chrystusa, opuszczonego przez najbliższych, z ołtarza zdejmuje się obrusy.
Gest obnażenia ołtarzy przypomina rów-
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nież upokarzający epizod, poprzedzający
moment ukrzyżowania Chrystusa - odarcie z szat. Ofiara Ciała i Krwi dopełniona zostanie na krzyżu.
Wielki Piątek
Kolejnego dnia przeżywamy Wielki
Piątek, aby odczuć boleść krzyża oraz
śmierć Chrystusa. W tym dniu nie odprawia się Mszy św., gdyż tego dnia to właśnie sam Chrystus ofiarował się za grzechy świata. Jest to dzień powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci
się drzewo krzyża. Po raz ostatni odprawiana jest droga krzyżowa. Centrum
tego dnia jest liturgia na cześć Męki Pańskiej. Po liturgii słowa następuje adoracja krzyża, w czasie której wierni oddają cześć odsłoniętemu krzyżowi poprzez
pocałunek. Zgodnie z wielowiekową tradycją na koniec liturgii po komunii św.
przenosi się nakryty przeźroczystym welonem Najświętszy Sakrament do Grobu
Pańskiego. Tam odbywa się krótka modlitwa, po której kapłan udaje się do zakrystii, a wierni w miarę możliwości zostają na adoracji.
Wielka Sobota
W tym dniu Kościół milczy - jest to czas
wielkiej ciszy, skupienia i czuwania przy
Grobie Pańskim. Tradycyjnie wierni przynoszą w koszach potrawy wielkanocne,
aby je poświęcić. Istnieje też zwyczaj odwiedzania symbolicznych Grobów Pańskich w kościołach, a także grobów bliskich osób na cmentarzach. W dniu Wielkiej Soboty zastajemy pusty ołtarz, który świadczy o tym, że w tym dniu nie odprawia się żadnej Mszy świętej oraz nabożeństwa.
Wigilia Paschalna jest centralnym momentem Triduum Paschalnego i całego

CHRZTY
1. Saulewicz Marcelina Gabriela Czerwieńsk
2. Smul Karolina - Czerwieńsk
3. Czerniejewski Filip Andrzej - Nietków
4. Dwornicki Hubert - Czerwieńsk
5. Komsta Michalina - Czerwieńsk
6. Rzeźniczak Antoni - Łężyca
7. Zawadzka Aleksandra Natalia Czerwieńsk

ŚLUBY
1. Poźniak Emil Szymon
i Jaros Anna Maria
2. Popek Andrzej i Kruk Regina

POGRZEBY
1. Borkowski Leon - Laski
2. Jersz Maria - Laski
3. Lejmanowicz Zbigniew - Czerwieńsk
4. Piątak Zofia - Łężyca
5. Lewczuk Maria - Czerwieńsk
6. Gałganek Amelia - Czerwieńsk
7. Kurowski Zdzisław - Laski
8. Kaczmarska Genowefa - Nietków
9. Cichosz Oliwia - Łężyca
10. Kluj Jan - Czerwieńsk
11. Brodalka Seweryn - Czerwieńsk
roku liturgicznego. Jej obchody rozpoczynają się w sobotę poprzedzającą Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego po
zachodzie słońca (wtedy, zgodnie z symboliką żydowską rozpoczyna się nowy
dzień). Wigilia Paschalna nie jest częścią
Wielkiej Soboty. Jej radosna liturgia należy już do obchodów Dnia Zmartwychwstania (podobnie, jak Wigilia Bożego
Narodzenia należy do obchodów Bożego Narodzenia).
Liturgia rozpoczyna się od poświęcenia
ognia i paschału. Na paschale żłobi się
krzyż, litery greckiego alfabetu Α (alfa)
i Ω (omega) oraz aktualny rok. Następnie zapalony paschał wnosi się do ciemnego kościoła. Ksiądz lub diakon niosący paschał trzykrotnie wznosi okrzyk
Światło Chrystusa!, wierni zaś odpowiadają Bogu niech będą dzięki. W kościele zapala się światło. Zostaje wtedy odśpiewane Orędzie Wielkanocne. Nastę-

Zima tego roku poskąpiła dzieciom
swoich urokliwych zjawisk, a o zabawach
na śniegu i lodzie można było tylko pomarzyć i pooglądać na kolorowych folderach
czy filmach. Tylko garstka dzieci w czasie
ferii wyjechała w góry, gdzie sanki, narty czy lepienie bałwana było na porządku
dziennym i po powrocie dzieliły się swoimi wrażeniami. Inne dzieci ten czas spę-

dziły ze swoimi dziadkami, a jeszcze inne
z nami w przedszkolu.
Zaraz po feriach zafundowaliśmy dzieciom wycieczkę do Francji, oczywiście poprzez pokazy multimedialne, filmy, foldery,
opowieści. O wprowadzaniu dzieci w tematykę Unii Europejskiej pisałam wcześniej,
a spotkanie z kulturą francuską było kontynuacją tego zadania. Paryż - piękne miasto

puje teraz Liturgia Słowa. Trzecią częścią obchodów liturgii Wigilii Paschalnej jest Liturgia Chrzcielna. W jej trakcie następuje błogosławieństwo wody
święconej oraz odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych. Następnie rozpoczyna się
Liturgia Eucharystyczna, której centrum
stanowi komunia święta. Na zakończenie
kapłan odśpiewuje zazwyczaj uroczyste
błogosławieństwo, po którym następuje
rozesłanie wiernych. Czasami, o ile istnieje taki zwyczaj, po Mszy Wigilii Paschalnej odbywa się procesja rezurekcyjna, może ona również nastąpić o poranku niedzieli zmartwychwstania.
W uroczystości Wigilii Paschalnej jest
coś niezwykłego. Jak powiedział pewien
ksiądz „Tej nocy łączy się niebo z ziemią,
sprawy Boskie ze sprawami ludzkimi”.
Bóg na naszych oczach czyni ze zwykłej
wiosennej tamtą Noc Zmartwychwstania.” W tę noc Chrystus odnosi zwycięstwo. W tym dniu także doznajemy bla-

sku Bożej światłości, która przypomina
nam o nieustającym świetle miłości, którego doznamy w niebie.
Niedziela Zmartwychwstania rozpoczyna Okres Wielkanocny, który trwa 50 dni
aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Ten czas obchodzi się z wielką radością jako jeden dzień świąteczny, jako
„wielką niedzielę”. Zewnętrznymi oznakami przeżywanego okresu wielkanocnego są: krzyż z czerwoną stułą, paschał
i figura Zmartwychwstałego, umieszczone przy ołtarzu. Symbole zmartwychwstania pozostają przy ołtarzu do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

nad Sekwaną, stolica kreatorów mody, słynnych malarzy, uliczki pełne urokliwych kawiarenek, Wieża Eiffla, Luwr, piękne zamki i pałace...no i przede wszystkim Disneyland pod Paryżem to dla dzieci nisamowite wrażenia. 14 lutego mieliśmy w przedszkolu DZIEŃ FRANCUSKI - połączyliśmy go z Dniem Zakochanych i 15-leciem
powstania bajkowego miasteczka. Do naszego przedszkola przybyli goście z disnejowskich bajek: sam Kaczor Donald i ptaszek Twidi. Zaprosili oni wszyskie dzieci
do wspólnych zabaw, quizów,konkursów,
śpiewu i degustacji francuskich rogalików
Na koniec każdy otrzymał walentynkowy
upominek. Wspaniała zabawa i edukacja
pozwoliła dzieciom w bardzo przystępny
sposób poznać kolejny kraj UE. Z pewnością dzień ten na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich. Był niepowtarzalny,
pełen radości i niespodzianek. Organizacją
tego dnia zajęły się koleżanki z grupy 3-latków. Całością kierowała nasza nowa koleżanka - Beata Cwojdzińska wraz ze studentką filologii romańskiej - Natalią Bem,
a wspomagała je koleżanka z grupy Grażyna Czyż. Chciałabym dodać, że studencka
pomoc była całkowicie bezinteresowna, za
co serdecznie pani Natalce dziękujemy.
W lutym miało też miejsce kolejne
spotkanie z artystami Lubuskiego Biura Koncertowego, którzy tym razem zaprezentowali opowieść muzyczną na bazie słynnego baletu „Jezioro łabędzie”.
Starsze przedszkolaki przypomniały sobie między innymi rodzaje fletów i instrumentów smyczkowych, a maluszki je
poznawały. Profesjonalizm naszych gości
pozwala dzieciom obcować z piękną sztuką - muzyką, w jej właściwym charakterze, bez żadnych zniekształceń.
Bardzo prosimy o składanie kart zgłoszenia dziecka do przedszkola. Dotyczy
to wszystkich dzieci, które od nowego
roku szkolnego(1.09.2008r.) będą miały
uczęszczać do naszego przedszkola. Karty
można pobierać u nauczycieli w poszczególnych grupach oraz pani intendentki.
D. Krzyżaniak

Opracował Ks. Arkadiusz Wiącek
Siły i mądrości płynącej z Tajemnicy
Zmartwychwstania. Wszystkiego tego,
co od Boga pochodzi, aby skrzydła wiary przykryły kamienie zwątpienia. Niech
nam wszystkim Bóg błogosławi.
nr 188 • 03.2008

U NAS

13

Kończy się sezon halowy
Wyjątkowo łagodna zima spowodowała, że tegoroczny zimowy sezon halowy jest już
na ukończeniu. Tradycyjnie kończą go tenisiści, którzy swój zimowy turniej rankingowy sfinalizują na początku kwietnia. O najważniejszych wydarzeniach tego sezonu
z Janem Dolińskim - szefem czerwieńskiej Lubuszanki rozmawia Andrzej Sibilski.
Andrzej Sibilski: Dawno już na łamach
„U nas” nie było informacji o działalności Lubuszanki, dlatego chciałbym prosić
o próbę podsumowania najważniejszych
imprez organizowanych w zimie.
Jan Dolinski: Lubuszanki w „U nas”
nie było od dwóch miesięcy, ale to nie wynikało z faktu braku imprez. W ostatnich
numerach informacje z hali nie zmieściły się na łamach i to bardziej kamyczek
do ogródka redakcji, prawda?
A.S.: Prawda - ciasno zrobiło się na
stronach i coś musieliśmy wybrać, ale spróbujmy teraz nadrobić trochę zaległości. Zacznijmy od chyba najbardziej prestiżowej
dla Czerwieńska imprezy, bo w końcu to
halowe mistrzostwa Polski, prawda?
J.D.: Rzeczywiście w grudniu najważniejszym wydarzeniem sportowym były XV
Halowe Mistrzostwa Polski Sędziów Piłkarskich w piłce nożnej. Impreza rangi ogólnopolskiej w czerwieńskiej hali wypadła bardzo udanie. Gościliśmy 8 drużyn, które rozgrywały mecze eliminacyjne w dwóch grupach. Drużyna lubuskich sędziów występowała w grupie D i wygrała wszystkie swoje mecze (z Łódzkim 4:0, z Kujawsko-Pomorskim 6:2 i z Pomorskim 3:1). Pozostałych osiem zespołów rozgrywało swoje mecze eliminacyjne w Krośnie Odrzańskim. Finały rozgrywane były następnego dnia w Hali Uniwersytetu Zielonogórskiego. Lubuskie
tym razem nie miało tyle szczęścia i w półfinale uległo drużynie z Opola 1:4. W końcowej klasyfikacji Opolskie zwyciężyło cały
turniej, a gospodarze - Lubuskie zdobyli
III miejsce. Sukces to niewątpliwy, gdyż
do tej pory nasza drużyna nie mogła przebić się wyżej, jak na 10 miejsce. Ogromnym sukcesem okazała się również organizacja tych mistrzostw w naszej sali. Zdaniem gości z PZPN było to najładniejsze
otwarcie Mistrzostw w ich historii (ceremonię uświetniły pokazy par mistrzowskich w Rock&Rollu akrobatycznym).
Cała organizacja i oprawa turnieju przyniosła nam wiele pracy i poświęcenia, ale
dała tym samym ogromną satysfakcję.
A.S.: W grudniu odbył się także jubileuszowy - piąty gwiazdkowy turniej piłkarski. Narodziła się nam już tradycyjna impreza zimowa, prawda?
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J.D.: Turniej Gwiazdkowy to chyba
najciekawsza i gromadząca największą
liczbę uczestników i kibiców zimowa impreza sportowa, rozgrywana w Lubuszance. Rozgrywana jest o puchar firmy Inblu,
burmistrza Czerwieńska i Gazety Lubuskiej. Tradycyjnie też impreza przyniosła
wiele emocji i niespodzianek. Na początku
turnieju okazało się, że nie wystartuje jeden zespół, w jego miejsce dokooptowano
błyskawicznie drużynę Piasta Czerwieńsk.
Podziękowania należą się prezesowi Januszowi Sarnowskiemu, który można rzec
„uratował” turniej, gdyż wszystko trzeba by było na nowo losować i poprawiać,
zmieniać formułę turnieju. Wszystko jednak skończyło się dobrze, a zespół Piasta
zaprezentował się bardzo dobrze i o mały włos nie awansował do fazy półfinałowej. Może w przyszłej edycji nasza drużyna zmobilizuje się i podniesie puchar za
zwycięstwo w turnieju. Sukces natomiast
odniósł zielonogórski BEST, który pokonał
w finałowym meczu po rzutach karnych
chłopaków z JOYSTICK-KASYNA ROMANKIEWICZ. III miejsce zajęli ubiegłoroczni zwycięzcy z MARGOT COLLECTION zwyciężając KANGLIDĘ
Gorzów Wlkp 5:4. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Stanisław Kwiatkowski (Kanglida), najlepszym strzelcem:

Liczymy na awans
Nasi gminni piłkarze lada dzień przystąpią
do „szalonego w awansach sezonu”.
Najbardziej liczymy na „START”
PŁOTY, ale wyniki spotkań sparingowych
i ubytki kadrowe niestety nie nastroiły kibiców zbytnim optymizmem. Na dzielną postawę czekamy ze strony „PIASTA-ZIEL
BRUK” CZERWIEŃSK, który wzmocnił
się m.in. Krzysiem Gnatowiczem. Wszyscy pamiętamy wspaniałą drugą część rundy jesiennej i prosimy o BIS...
Ambitne zadanie, walki o AWANS,
stoi także przed nietkowicką „SPARTĄ”. Pojawiły się jednak kłopoty punktowe, kadrowe... i jak zwykle finansowe.
Kłopoty na szczęście nie grają, a zawodnicy, więc KOLEDZY - dzieła trzeba dokonać! KORSZUNY, „GRYZKI”, MAR-

Wojciech Okińczyc (Best), a najlepszym
bramkarzem Łukasz Twarowski (Joystick-Kasyno).
A.S. : A jak rozpoczął się ten rok?
J.D.: Od stycznia ruszył cały cykl imprez sportowych i turniejów. Praktycznie
co tydzień hala zapełnia się sportowcami,
którzy rywalizują w różnych dyscyplinach
sportu. Na początku lutego odbył się kolejny XIII turniej o Puchar Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Do rozgrywek przystąpiło 10 zespołów. Do półfinałów awansowały po dwa najlepsze zespoły
z grup eliminacyjnych. W pierwszym półfinale spotkały się zespoły Piasta Czerwieńsk
i Jednostki Wojskowej 1517. Wygrał Piast
5:3. W drugim półfinale GiW rozgromiło
TARGET 5:1. Mecz o III miejsce wygrała JW. 1517 pokonując słabszy w tym dniu
TARGET 4:2. Zwycięsko z całej rywalizacji
turniejowej wyszli piłkarze GiW wygrywając z Piastem, po emocjonującym pojedynku
2:1. Wszystkie nagrody indywidualne padły
również łupem zwycięzców, zgodnie z zasadą, że „zwycięzca bierze wszystko…” najlepszym strzelcem turnieju został - Dariusz
Wojnarowski, najlepszym zawodnikiem
- Krzysztof Ignatowicz, najlepszym bramkarzem - Krzysztof Snieżko. Nagrody zespołowe i indywidualne wręczył przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras.
A.S: Dziękuję za rozmowę na temat
sezonu zimowego. Z wiosną bowiem pełną parą ruszają wszelkie możliwe ligi.
Mam nadzieję, że rubryka „Sprintem”
od kwietnia znów na stałe znajdzie swoje miejsce w „U nas”.
J.D.: Też mam taką nadzieję...
BERY, co jest do cholery! (przepraszam
za słowo...) Należy grać, przynajmniej do
czerwca, a nie osłabiać drużynę. Po sezonie możecie przejść do „WICHRA” BRODY czy nawet „HURAGANU” PODŁA
GÓRA, a teraz należy pomóc „FREDOWI”, „SINEMU” i spółce.
W klasie „B” zagrają „ODRA” NIETKÓW i „ZNICZ” LEŚNIÓW WIELKI.
Teoretycznie szanse awansu ma
„ODRA”, ale przewaga 10 pkt. „LIWNA” ZABÓR, będzie trudna do zniwelowania. Myślę, że ambitnie wiosną zagrają także koledzy ze „ZNICZA” Leśniów Wielki.
„Głośne”, stały się ostatnio kłopoty
finansowe wiejskich drużyn. Nie znam
szczegółów, ale ten ból dobrze znam
sprzed lat, szkoda chłopaków, czy ktoś
im pomoże?!
Zygmunt Borkowski

Strażackie budowanie
W ostatnim artykule poświęconym dokonaniom strażaków z Nietkowic pisałem o pomyśle zaadaptowania byłego
budynku kółka rolniczego, a ostatnio pełniącego zadania warsztatu strażackiego na salę bilardowo telewizyjną.
Budynek ten znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie remizy i w ostatnich latach wykonywano w nim wszystkie prace spawalniczo-kowalskie, znajdowała się w nim spawarka, szlifierka, betoniarka, duży stół montażowy, kanał naprawczy, itp. Pomysł adaptacji rodził się
w głowach od dłuższego czasu, dyskusje
o wizjach rozmieszczenia poszczególnych sal trwały do lata ubiegłego roku,
w końcu wybrano pomysł „szeryfa” czyli Wiesia Szymczaka.
W miesiącach wakacyjnych przystąpiono do prac porządkowo-budowlanych, pierwszym zadaniem były przenosiny całego sprzętu, maszyn, materiałów do garaży strażackich, przez okres
wszystkich remontów nagromadziło się
tego niemało. Kolejne zadanie, to zasypanie kanału naprawczego gruzem pozyskanym z rozbiórki ścian wewnątrz
remontowanego budynku. Wybicie nowych otworów drzwiowych i okien-

nych, położenie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej (podziękowania dla „Bąbla”), zamurowanie otworu po byłych wrotach wjazdowych, wylanie posadzek pod płytki, montaż wentylacji to kolejne prace
wykonywane w adaptowanym budynku.
W międzyczasie były kupowane materiały budowlane (cement, gips szpachlowy, klej do płytek) oraz materiały wykończeniowe (płytki podłogowe, boazeria ścienna, okna, grzejniki, armatura
sanitarno-wodna). Wszyscy, którzy remontują mieszkania doskonale wiedzą,

że prace wykończeniowe to żmudna i bardzo pracochłonna robota wymagająca dużo precyzji i fachowego
wykonawcy, takiego człowieka znaleźliśmy w Nietkowicach - był w nim
znany stolarz Darek
Kuryluk. Położył
on we wszystkich
pomieszczeniach
(jest ich pięć) płytki podłogowe, wyszpachlował ściany i sufity pomalował je (przy pomocy Rysia Czemarmazowicza), zamontował boazerię ścienną, osadził drzwi i okna, wielkie podziękowanie za wykonaną pracę.
Prace wodno-kanalizacyjne, połączenie instalacji grzewczej
z budynkiem remizy,
montaż i podłączenie
grzejników purowskich
w nowych pomieszczeniach to zasługa załogi Kaziu Czemarmazowicz, Wiesiu Szymczak (nieważne, że kilka razy instalacja ciekła
i były robione poprawki teraz działa). Wykonanie kanalizacji i podłączenie wody oraz
montaż armatury wodno-kanalizacyjnej to
praca „szeryfa”, a wykopanie nowego
szamba to zasługa najmłodszych adeptów sztuki strażackiej (tylko oni zmieścili się do kręgów).

pomysłu adaptacji byłego warsztatu, i wsparcie finansowe (z budżetu OSP gminnego) prowadzonych
prac, a wszystkim
druhom, którzy
przyczynili się do
powstania kolejnego obiektu kulturalnego w Nietkowicach składam
wielkie podziękowanie. Wielokrotnie na łamach naszej gminnej gazetki pisałem o inicjatywach remontowych podejmowanych przez naszych chłopaków, chciałbym w tym miejscu złożyć im wszystkim wielkie podziękowania za wniesiony trud w powstanie całego kompleksu strażackiego, za poświęcenie swojego wolnego czasu na pracę, która obecnie służy społeczności Nietkowic. Władze gminne proszę o wysupłanie grosza
z budżetu na dofinansowanie ocieplenia
nowego obiektu i wykonanie elewacji
zewnętrznej.
Damian Wolski

Prace budowlano-wykończeniowe
zakończono, powstał piękny obiekt
składający się z sali telewizyjnej, bilardowej, aneksu kuchennego, pomieszczenia socjalnego i toalety, wszystko
nowiutkie pachnące świeżością farb,
cieszące oko. W tym miejscu chciałbym w imieniu strażaków podziękować Panu burmistrzowi za poparcie
nr 188 • 03.2008

U NAS

15

�������������������������
�������������������������

������ ��������������� �������� � �����
���������
��� �������������
������
���
������ ���������������
��������
� ������
�����������������
�������������������
���������
��� �������������
������ � ���
��������������������������
�������������
�����������������
�������������������
���
������
� ������� ������������
��������
��������������������������
�������������
������������� �������
����������
��������
������ ������������
� �������
������������
��������
��������������������������������������������
���������
�������������
� ���������� �������� ������ ������������
��������������
���������������������������������������
��������������������������������������������
���������

������� ����� ����� �������������� ���������� ����������
��������
����������
���������� ����������
����������������
���
����� ��������
��������������
����������
���������������������������������������������������
���������� ��� ���������� ���������������� ���
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������
����
������ ��� ������ ������ ������ ����������� ������ ��
�����������������������������������������������
����������
� �������
���������
����������
������
����
���������
����������������
������ ������
�����������
������
��
�������������������������������������������������������
���� � ������� ������ ���������� ��������� ���������� ������
������������������
�������������������������������������������������������

�������������� ���������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
��������������� ����� ����� ���������� ���
���������������������������������������
������������������������������������������
��������������� ����� ����� ���������� ���
�����������������������
������������������������������������������
��������������
�����������������������
����������������������������������������
��������������
����������������������������������������
���
����������������������������������������
��������
����������������������������������������
���
����������
�������� �������� �������������� ���������
�������������������������������������������
����������
�������� �������������� ���������
����������
���� ����������� ����������� ��
�������������������������������������������
� ���������������������
����������
���� ����������� ����������� ��
���������������
����� �������� � ������� ���
� ���������������������
��������������������������������������
���������������
����� �������� � ������� ���
�����������������
��������������������������������������
����������������������������
�����������������
�����������������
����������������������������
�������������������������
�����������������
�������������������� ��������������������
�������������������������
�����������������
��������������������
��������������������
��������������������������������
�����������������
��� ��������������������������������������
��������������������������������
����������
����������
���
��������������������������������������

������������������

���������� ����������

���������� ����� ��������� ���
��������
������
����������
����������
����� ���������
���
������ ��������
��������
������ ����������
� ����������������������������
������
�������� ����������
�������
������� ������������
� ����������������������������
� ����������������
�������
������� ������������
����������� ����� �������
������������������
����
��������� ����
����������
� �����������
�����
�������
������
�����������
�������������
���������
����
���������
�������������
������
������� ������������
��� ���������
�
���������������
����
�������������
������������
�����
���������
���������
� ��������������� ����
�����������������
�������
�����
��������� ���������
������������� � �������
�����������������
�������
��������
����������
�����
�������������
� �������
��� ��������
��������������
��������
����������
�����
������������������
�����
���
�������� ��������������
������
�������� ���� ���
����
������������������
�����
���������
������ �������� ���� ��� ����
�������������������� ������
���������
������������������������������
�������������������� ������
������� ������������ ��������
������������������������������
����������������������������
������� ������������ ��������
�������������������
����������������������������
�������������������

��������������������������
��������������������������

�������������������������
������������������
�������������������������
���������
������������������
���������
���������������������������������
���������������������������������
��������
�����������������������������������
��������
�����������������������������������
��������������� ���������
�������������
� ������
��������������� ���������
����
��������� ����������
�������������
� ������
� ������������
���� ���������
����������
� ������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������� ���������������

���������������
������������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������
�����������������������������������������������
���������������
������������ ����������� ������������ ���� �� ����������
��������
�������������������������������������� ��������������������������
������������������������������������������
���������������������
������������ ����������� ������������ ���� �� ����������
��������
�����������������������������������������
�������������������
������������������������������������������
���������������������
������������
����� ������ ������� ����� ���������������
����������� �����
�����������������������������������������
�������������������
�
��������������������������������������������������������
����
������������
����� ��������������������������
������� ����� ��������������� ����������� �����
�������������������������
� �������������������������������������������������������� ����
������������������������� ��������������������

����������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
�������������������������� ������������������
������������������������������������������������������������������������

