Jesień
idzie przez park

we wrześniu
01.09. - we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych
na terenie Gminy rozpoczął się nowy rok szkolny. Nauczyciele
i uczniowie minutą ciszy uczcili pamięć wszystkich uczestników
wybuchu II wojny światowej, której 70-tą rocznicę wybuchu
obchodzimy w tym roku.
4-5.09. - trzyosobowa delegacja z naszej gminy, na czele,
której stał wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Henryk Góralczyk, uczestniczyła w dorocznym święcie odbywającym się
w Rothenburgu ob der Tauber (Niemcy).
06.09. - Burmistrz Piotr Iwanus wziął udział w dożynkach
powiatowych, które odbyły się w Drzonowie.
09.09. - obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.
Przedmiotem obrad komisji była kontrola wydatków Urzędu
Gminy na promocję gminy i miasta Czerwieńsk w 2008 r.
10.09. - żołnierze z 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku obchodzili święto swojego pułku.
Tegoroczne uroczystości stały się okazją do pożegnania XXI
zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w Kosowie.
To właśnie w ramach tego kontyngentu 200 żołnierzy z naszego
pułku obejmie tam służbę stabilizacyjną.
15.09. - obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji było:
informacja na temat planu budowy basenu miejskiego w Czerwieńsku - wizytacja obiektu; opinie do projektów uchwał.
16.09. - obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było: informacja dot. przebiegu Spartakiady Rothenburgów; informacja
dot. przebiegów szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych
biegnących przez Gminę Czerwieńsk; informacja dot. pomników
przyrody; opinie do projektów uchwał.
19.09. - na kortach tenisowych w Czerwieńsku odbył się II
Turniej Tenisowy Seniorów o Puchar Prezesa CPN EKOSERWIS. Zwycięzcą turnieju został Jacek Potocki, który w tiebreku
pokonał Henryka Obsta. Podczas turnieju Burmistrz Piotr
Iwanus i Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras
przekazali na ręce prezesa CST Andrzeja Sibilskiego klucze
do domku klubowego, który stanął przy kortach.

przed sądami administracyjnymi; w sprawie ustalenia opłaty za
opiekę, wychowanie i zajęcia dydaktyczne ponad czas niezbędny
na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
w publicznych przedszkolach Gminy Czerwieńsk; uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerwieńsk
na lata 2007 - 2011; w sprawie regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czerwieńsk; w sprawie regulaminu doﬁnansowania przydomowych oczyszczalni
ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych
i wielorodzinnych na terenie Gminy Czerwieńsk; w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie boniﬁkaty od ceny lokali mieszkalnych
sprzedawanych na rzecz ich najemców; w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od żądania zwrotu boniﬁkaty udzielonej w związku
z zakupem lokalu mieszkalnego od Gminy Czerwieńsk w razie
zbycia go przed upływem 5 lat od daty nabycia; w sprawie nadania
tytułu „Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Czerwieńsk”.
23.09. - w kawiarence „U Leona”, po
raz 7 w tym roku,
odbył się wieczór
kabaretowy. Organizatorzy występu:
Klub Zdecydowanych Optymistów
i Kawiarenka „U Leona” gościli pod swym dachem kabaret
„Słuchajcie” z Zielonej Góry.
25.09. - w salce kolumnowej MGOK w Czerwieńsku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze gminnego koła
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Zebrani wybrali nowy zarząd koła,
którego pracami będzie kierował
Bronisław Barski z Czerwieńska.
Decyzją wybranego Zarządu, kronikę koła przekazano do biblioteki
szkolnej przy szkole podstawowej
w Czerwieńsku. W zebraniu wzięli
również udział Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszek Jędras
i Burmistrz Piotr Iwanus.
25.09. - w Nietkowie odbyło się zebranie wiejskie.
28.09. - Burmistrz Piotr Iwanus wziął udział w uroczystości
wkopania kamienia węgielnego pod budowę basenu kąpielowego w Sulechowie.
29.09. - w Płotach odbyło się zebranie wiejskie.

21.09. - obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem
obrad komisji było: opinia dotycząca informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2009 roku; opinie do projektów uchwał.
22.09. - w sali MGOK w Czerwieńsku odbyło się zebranie
sprawozdawcze Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk.
Zebranie poprzedził występ zespołu CANTILENA.
23.09. - odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Rada uchwaliła następujące uchwały: w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 r.; w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy
prawnemu do reprezentowania Rady Miejskiej w Czerwieńsku
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30.09. - w Sudole odbyło się zebranie wiejskie.
Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU
Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
Jacek Gębicki, Alina Juncewicz, Dariusz Grześkowiak (foto).
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 11.10.2009 r., do druku przekazano 15.10.2009 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Co
słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Witam Panie
Burmistrzu. Nieubłaganie nadeszła
jesień i coś mi się wydaje, że chyba wygram zakład z sołtysem Płot . Podczas
spartakiady Rotenburgów pan Olek
założył się ze mną, że jesienią nieodwołalnie ruszą prace przy zbiorniku
retencyjnym, w co wierzyłem, oględnie
mówiąc, nie do końca. Wprawdzie
jesień trwa do 20. grudnia, ale myślę,
że powoli p. Motykiewicz będzie musiał się przygotowywać do wywiązania
z zakładu...
Piotr Iwanus: Na Pana miejscu nie
byłbym taki pewien wygranej. Wprawdzie rzeczywiście okazało się, że te
procedury są bardziej skomplikowane
niż to na pierwszy rzut oka się wydaje,
ale obecnie następuje już proces przekazania przez Nadleśnictwo terenów
inwestorowi przyszłego zbiornika
- Lubuskiemu Zarządowi Melioracji
i Urządzeń Wodnych. Następny krok,
czyli wylesianie obszaru przeznaczonego pod zbiornik rozpocznie się
- jak zapewniają nas przedstawiciele
bezpośredniego inwestora - jeszcze
w listopadzie. Myślę, że przegra Pan
zakład z jednego, prostego powodu
- Zarząd Województwa Lubuskiego
i Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
mają zagwarantowane środki na ten cel
w tegorocznym budżecie, a ponieważ
nie da się ich przenieść na rok przyszły,
to raczej sądzę, że pana adwersarz miał
rację.
A.S.: Szczerze mówiąc, za bardzo
nie przejmę się przegraną, bo ta inwestycja dla Czerwieńska warta jest
mojego niewielkiego wyrzeczenia.
Myślę, że ten zbiornik zmieni oblicze
naszego miasta. Zawsze oczywiście
pozostaje wątpliwość - czy aby na lepsze? O tym jednak będzie jeszcze czas
porozmawiać np. za kilka lat. Zbiornik
w Pana zamyśle, jak już niejednokrotnie mówiliśmy , ma być takim symbolicznym zwieńczeniem wieloletniego
programu ochrony środowiska naturalnego na naszym terenie. Wszyscy
widzimy, że prace nad dokończeniem
uporządkowania gospodarki wodno-

ściekowej postępują zgodnie z planem,
ale chciałbym Pana zapytać, jak mają
się sprawy z kanalizacją w Wysokim
i Leśniowie Małym ?
P.I.: W tych dwóch miejscowościach powstaną osiedlowe oczyszczalnie ścieków. Obecnie walczymy
o dobre miejsce na liście rankingowej
inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W zeszły piątek
(5.10.09) złożyliśmy ostatnie uwagi
do oceny Departamentu Rolnictwa
i Rozwoju Wsi i teraz czekamy na listę
rankingową. W sumie to były uwagi
kosmetyczne, wynikające głównie ze
zbyt skomplikowanej i często niejasnej, powodującej różne możliwości
interpretacji, procedury.
Ta lista ma się ukazać niebawem.
mam nadzieję, że będziemy mogli ruszyć z tymi inwestycjami. Bardzo mi
na tym zależy.
Do programu Odnowa Wsi zgłosiliśmy tym roku cztery świetlice wiejskie,
ale niestety wnioski nasze przepadły.
Nie opuszczamy jednak rąk. Powstała
Lokalna Grupa Działania w ramach
Stowarzyszenia „Między Bobrem
a Odrą” i przystępuje do naboru wniosków w ramach programu Lider. Ponowimy nasze wnioski. Może tym razem
się powiedzie i świetlice w Nietkowie,
Laskach, Sudole i Bródkach skorzystają
z tej pomocy.
A.S.: Panie Burmistrzu, w tym
numerze publikujemy list mieszkańca
prawobrzeżnej części naszej gminy,
w którym wypomina autorowi artykułu z poprzedniego numeru „U nas”,
dotyczącego modernizacji kotłowni
w szkole w Nietkowicach, że napisał
o zamontowaniu nowego kotła, gdy
w istocie był to montaż kotła używanego już wcześniej w Nietkowie.
Zabrzmiało to trochę jak zarzut
o manipulowaniu informacją. Jakie
jest pana zdanie na ten temat? Czy
rzeczywiście nie można było kupić
nowego pieca?
P.I.: Cóż, według mnie dobre gospodarowanie polega na oszczędnym

wykorzystywaniu posiadanych możliwości finansowych. Myślę, że skrajną
niegospodarnością byłoby kupowanie
nowego pieca za minimum 20 tys złotych, gdy możemy z równym pożytkiem
wykorzystać sprawne, mało używane
urządzenie za kwotę dwudziestokrotnie
niższą. Zastąpienie piętnastoletniego
pieca tym używanym uprzednio w Nietkowie jest moim zdaniem w pełni uzasadnione. Ciekaw jestem jak oceniliby
radni pomysł zakupu nowego fabrycznie pieca i jednocześnie zezłomowania
sprawnego urządzenia, zdecydowanie
lepszego niż ten używany dotąd w Nietkowicach.
Jestem właśnie po zebraniach wiejskich we wszystkich miejscowościach
gminy. Gospodarność, właściwe wykorzystanie każdego niemal publicznego
grosza to główny temat rozmów o planach na nadchodzący naprawdę trudny
rok. Cieszy mnie zaangażowanie rad sołeckich w planowanie najważniejszych
dla swoich wsi zadań inwestycyjnych.
Powszechna coraz bardziej jest również
świadomość skali realizowanego obecnie przedsięwzięcia i wynikających stąd
możliwości podejmowania kolejnych
wyzwań. Ochrona środowiska pochłonie w przyszłym roku niemalże 100%
wszystkich środków inwestycyjnych
gminy, dlatego tak ważne będą wszelkie
pomysły na inicjatywy, które mogą być
realizowane bez znaczącego udziału
ﬁnansowego budżetu gminy. Musimy
dokończyć wielkie dzieło uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej.
W przyszłym roku Sulechów rozpoczyna realizację programu budowy
infrastruktury w zakresie ochrony środowiska także miejscowości północnej
części naszej gminy.
Pewnie kończy nam się już miejsce na
stronie, więc proszę mi jeszcze pozwolić
na koniec na skierowanie kilku słów do
pracowników oświaty, których święto
tradycyjnie przypada 14 października.
Chcę z tej okazji serdecznie im podziękować za wielki trud i zaangażowanie
w dzieło wychowania młodego pokolenia. Niech im nie zabraknie determinacji
w działaniu i pokonywaniu rozlicznych
problemów wychowawczych, ale też
niech ta praca dostarcza im satysfakcji
i radości. Samorząd gminy pomagać będzie w tym dziele, zapewniając nauczycielom i wychowawcom coraz lepsze
warunki pracy i sukcesywnie podnosząc
standard bazy oświatowej. Wszystkiego
najlepszego!
A.S.: Bardzo dziękuję za rozmowę
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Historia stara jak świat
„Czerwieńsk, małe miasteczko w zachodnich Indiach. Dwie skłócone rodziny...”
- tymi słowami rozpoczyna się 25 minut filmowego szaleństwa pt. „Romekasz
i Julisza” w reżyserii Małgorzaty Galik i Joanny Stanaszek.
Film powstał na zakończenie ubiegłego roku szkolnego w Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Czerwieńsku. W role

tytułowe wcielili się: Aleksandra Klimaszewska oraz Michał Wybieracki,
natomiast na drugim planie widzimy
niemal wszystkich ubiegłorocznych
absolwentów Gimnazjum.
Pomysł, a co za tym idzie scenariusz filmu inspirowany był kinem
bolywoodzkim, którego niezliczone
produkcje zalewają ostatnimi czasy
ekrany naszych telewizorów. Charakterystykę tego nurtu można zawrzeć
w kilku hasłach: dużo koloru, tańca,

śpiewu, długie ujęcia, mało treści,
przewidywalność, ciągły „zaciesz”,
banał… W przypadku filmów indyj-
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skich, to bardzo kosztowny banał i duże
nakłady finansowe. Natomiast na gruncie polskim, uzyskanie jakości filmu
boolywoodzkiego, w szczególności
w zakresie kostiumów oraz scenografii, wiązało się z dużą pomysłowością,
determinacją i wsparciem ludzi dobrej
woli. Za co im serdecznie w tym miejscu dziękujemy.
Bohaterowie filmu, choć ubrani
w sari, turbany, z kropkami na czole,
to typowi mieszkańcy Czerwieńska.
W filmie możemy podziwiać miejsca
i rzeczy, które
wszyscy dobrze
znamy: trawnik
przed budynkiem Gimnazjum, wnętrza
MGOK-u, fontannę przed Urzędem Miasta i Gminy,
mokradła nad brzegiem Odry, czołg
z Muzeum w Drzonowie, czy myśliwską ambonę w lesie. Myślę, że plenery
wykorzystane w filmie
pozwoliły zarówno jego
twórcom jak i odbiorcom,
odkryć na nowo koloryt
miejsca w którym mieszkają.
Realizacja filmu zajęła jego twórcom dwa
tygodnie, co można uznać
za czas rekordowy. Poza
osobami już wcześniej
wymienionymi (reżyserkami, aktorami), szczególne podziękowania należą się operatorom
kamer: Dominikowi Brzezickiemu

oraz Paulinie Rudolf, obsłudze planu
filmowego: Joannie Krupie, Monice
Jabłońskiej, Arturowi Medwediukowi oraz nieocenionym asystentkom
reżyserów: paniom Małgorzacie Skalskiej i Dorocie Litwie.
Na zakończenie pragnę dodać i niewątpliwie pochwalić się, iż
nasza produkcja
znajduje uznanie nie tylko lokalnie. Film był
prezentowany
aż na trzech
festiwalach
filmowych: V
FFKN Filmowa Góra w Zielonej Górze, 7 FFNK Barejada w Jeleniej Górze
oraz 43 MFF Pol-8 w Polanicy Zdroju.
W 43 Międzynarodowym Festiwalu
Filmowym POL-8, który miał miejsce
w dniach 24 - 26 września 2009 roku,
uzyskaliśmy wyróżnienie w kategorii:
„ﬁlm fabularny”. Serdecznie gratuluję
twórcom ﬁlmu! Gimnazjaliści po raz
kolejny udowodnili, że jeżeli robią coś
z pasją, to robią to na poziomie oskarowym. Dodam, że ten i inne nakręcone
w Gimnazjum filmy można będzie
obejrzeć. Niedługo powstanie strona internetowa Koła Filmowego, do której na
pewno będzie link ze strony Gimnazjum
- www.gimczer.aplus.pl
Joanna Stanaszek

kultury
SZCZYPTA
Jolanta Matuszkiewicz

Inauguracja Roku Kulturalnego 2009/2010
„Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze…”
Jan Paweł II
W piątek 9 października br w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwieńsku,
zainaugurowano Rok Kulturalny 2009/2010. Imprezie towarzyszyła gala wręczenia
podziękowań wszystkim tym, którzy wspierają działalność kulturalną na terenie
gminy Czerwieńsk. Po raz kolejny nadano tytuł „Przyjaciela Kultury”. Tradycyjnie
już, obok podsumowania całorocznej pracy i prezentacji nowych pomysłów na
przyszłość, organizatorzy zapewnili publiczności niebanalną rozrywkę we wspaniałej oprawie.
Uroczystość rozpoczął występ zespołu Sześciopak, który zadebiutował
w roku bieżącym na Festiwalu Piosenki
Biesiadnej wzbudzając powszechny
aplauz.
Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus, dziękując pracownikom Ośrodka
Kultury za bardzo udany rok, podkreślał: „jedność naszego regionu będzie
zachowana, gdy nie przestaniemy dbać
o jego różnorodność kulturową, o tradycje lokalne…”. Radny Powiatowy,
dyrektor Gimnazjum, pan Sławomir
Baranowski, wyraził podziękowanie:
„za wspieranie w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia”, a Mieszko
Sibilski, który zastrzegł, że występuje
raczej w roli mieszkańca Czerwieńska
niż radnego, w ciepłych słowach wyrażał się o Domu Kultury, wspominając
swoje pierwsze z nim kontakty.
W dalszej części programu, licznie
zgromadzona publiczność wysłuchała
laureatki Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, Oli Klimaszewskiej, która
zaprezentowała zwycięski wiersz autorstwa Wisławy Szymborskiej zatytułowany „Nienawiść”. Na scenie wystąpiły
również dziewczęta z nowopowstałego
studia wokalnego SONG, działającego
w Wiejskim Domu Kultury w Nietkowicach pod kierownictwem pani Magdy
Szalpuk, która pracuje również z nowym
zespołem śpiewaczym pod wdzięczną
nazwą „Ale Baby”.
Wielkie zainteresowanie wzbudziła
projekcja fragmentu ﬁlmu, powstałego
w czerwieńskim Gimnazjum, w reżyserii
Małgorzaty Galik i Joanny Stanaszek,
zatytułowanego Romeasz i Julisza. Film
zrealizowany w konwencji Bollywood,
zdobył wyróżnienie na 43. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym POL-8
w Polanicy Zdroju, w kategorii ﬁlmów
fabularnych.

Inauguracja Roku Kulturalnego to
doskonała okazja do uhonorowania
wszystkich tych, którzy wspierają działalność kulturalną i rozumieją potrzebę
jej istnienia, a bez których ta działalność
byłaby bardzo utrudniona. Podziękowania o treści: „za
pomoc w propagowaniu działalności
kulturalnej w gminie Czerwieńsk…”
otrzymali: Hanna
Łuczak, Lubomir
Rotko, Tomasz
Zbieski, Barbara Tomaszewska,
Danuta i Bogdan
Huzarewiczowie,
Zofia i Andrzej
Mysiorowie z ﬁrmy Sofjan, a także instytucje: Samorząd Mieszkańców Czerwieńska, firma Jorge
i Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Za zawsze
miłą i bezproblemową współpracę na
każdym polu podziękowania odebrało
Koło Gospodyń Wiejskich w Płotach,
a za przygotowanie programu dożynkowego - zespół śpiewaczy Malinki.
Kolejne podziękowania skierowane
były do tych wszystkich, którzy pracują
systematycznie, przez cały rok, między
innymi po to, aby zaistnieć na imprezach organizowanych przez MGOK,
wszystkim twórczo aktywnym. Dyplomy, kwiaty oraz ręcznie malowane
statuetki otrzymały zespoły: Melodia
z Płotów, Nietkowianki z Nietkowa,
Leśniowianki z Leśniowa Wielkiego
wraz z instruktorką, panią Iwoną Klamecką oraz Cantilena z Czerwieńska,
Malinki z Nietkowa, Rapsodia z Lasek
z instruktorem, panem Piotrem Pade-

rewskim, a także nowo powstały zespół
z Nietkowic - Ale Baby, z instruktorką
Magdaleną Szalpuk. Uhonorowano
również zespoły taneczne: Respect
oraz sekcję tańca towarzyskiego z Nietkowa i I love hip-hop z Leśniowa
Wielkiego prowadzone przez panią
Karolinę Srokę. Nie zapomniano
także o Stowarzyszeniu Mega Dance
i Teatrze Tańca Hakashanti.
Po wręczeniu podziękowań nadszedł czas na nadanie tytułu „Przyjaciela kultury 2009”. W roku bieżącym
wspaniałą statuetkę wraz z certyﬁkatem
za niewymierną i bezinteresowną pomoc otrzymał IV Zielonogórski Pułk
Przeciwlotniczy. Nagrodę w imieniu
dowódcy jednostki odebrał płk. Mirosław Szwed, nie kryjący zaskoczenia,
ale i radości.
Po rozdaniu nagród, na scenie ponownie pojawiła się formacja Sześciopak, brawurowo wykonując utwór Jana Kiepury
„Brunetki, blondynki…”

Na zakończenie inauguracyjnego popołudnia zaserwowano widzom prawdziwą duchową ucztę. Na scenie pojawiła
się artystka o wspaniałym operowym
głosie. Małgorzata Ordecka-Tworkowska, absolwentka wydziału Wokalnego
Akademii Muzycznej w Łodzi, mająca
w swym repertuarze arie operowe,
operetkowe, a także światowe przeboje
muzyki rozrywkowej i musicale na głos
operowy z ciekawymi aranżacjami rozrywkowo-jazzowymi, porwała publiczność w niezwykłą muzyczną podróż,
za co publiczność nagrodziła artystkę
burzliwą owacją na stojąco.
Pracownicy i dyrekcja Miejsko
Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku serdecznie dziękuje za wspólnie spędzony rok i zaprasza do korzystania z oferty kulturalnej naszej
instytucji.
J.M.
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Zaszczytne wyróżnienie
dla p. Jadwigi Tarczewskiej
9 września w gorzowskiej katedrze nasza koleżanka, katechetka, pani Jadwiga Tarczewska została
uhonorowana odznaczeniem za zasługi dla diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
To zaszczytne wyróżnienie odebrała
z rąk J. E. Ks. Bp Ordynariusza dr Stefana Regmunta. Uroczystość uświetnili
również swą obecnością Biskupi: Paweł
Socha i Adam Dyczkowski.
Miałam zaszczyt, wraz z Proboszczem
Dariuszem Glamą i panią Dyrektor PSP
w Leśniowie Wielkim Moniką Stolińską, uczestniczyć w tym doniosłym
wydarzeniu.
Po Mszy Świętej koncelebrowanej
przez Księży Biskupów odbyło się

uroczyste wręczenie medali oraz
pamiątkowych dyplomów. Pani
Jadwiga znalazła się wśród 23
nagrodzonych.
Z propozycją przyznania
tego wyróżnienia wystąpił Proboszcz Dariusz Glama wraz
z Proboszczem Andrzejem
Pomietło.
Pełna poświęcenia i wielkiego zaangażowania dla Kościoła
działalność pani Tarczewskiej
została doceniona. Pani Jadwiga
to oddana swej pracy katechetka,
uzdolniona organistka, prowadzi scholę
dziecięco-młodzieżową, jest zaangażowana w akcje charytatywne. To także
serdeczna i chętnie służąca pomocą
koleżanka.
Następnego dnia w naszej szkole
odbył się uroczysty apel. Pani Jadzia

W dniach 24-27.08.2009 roku odbył się plener
malarsko-fotograﬁczny zorganizowany przez sekcję plastyczną działającą przy Miejsko- Gminnym
Ośrodku Kultury w Czerwieńsku. W projekcie, który
miał charakter otwarty - mogli wziąć w nim udział
wszyscy chętni - młodzi artyści, pod fachowym okiem
szkolili swój warsztat. Dwa dni uczestnicy malowali
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odebrała gratulacje z rąk Proboszcza,
nauczycieli i uczniów. Były kwiaty,
podziękowania, wiele ciepłych słów,
wzruszeń i łez radości.
Gratulujemy, życząc jeszcze wielu
sukcesów!
Dorota Rabiko

w parkowej scenerii pejzaże techniką olej na płótnie.
Kolejne dwa dni to wycieczki piesze po okolicznych
drogach z aparatem fotograﬁcznym i uwiecznianie
uroków mijającego lata. Wystawa poplenerowa zaprezentowana zostanie podczas Inauguracji Roku
Kulturalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w dniu 9 października.

Pomnik bez nazwy
Choć na skwerze za ratuszem stoi od wielu lat, to jak dotąd nie doczekał się
oficjalnej nazwy.
Pomnik, to miejsce wyjątkowe dla
mieszkańców Czerwieńska i całej naszej
gminnej społeczności. To właśnie tu
zbieramy się od lat, aby uczcić pamięć
najważniejszych w naszej historii wydarzeń, oddać hołd milionom Polaków,
którzy w ciągu minionych wieków złożyli
swe życie na ołtarzu Ojczyzny, zamanifestować nasze przywiązanie do tradycji
i najważniejszych narodowych wartości.

Obelisk, który stoi za ratuszem, oﬁcjalnie odsłonięto 22 lipca 1984 r. w dniu
Narodowego Święta Odrodzenia Polski (najważniejszego polskiego święta
w okresie Polski Ludowej - sic!).
Pomnik zaprojektował Lechosław
Lisiecki - mieszkaniec Czerwieńska, wówczas nauczyciel zpt i z-ca
dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej
w Czerwieńsku. Pomnik ma kształt
prostopadłościanu, do którego, na każdym boku, przymocowano wówczas
granitowe płyty z wyrytymi napisami:
POKÓJ, SOCJALIZM, JEDNOŚĆ,
WOLNOŚĆ. Na czołowej stronie
pomnika umieszczono godło państwowe (w górnej jego części) i dwa
miecze (na wzór mieczy grunwaldzkich). U podnóża zamontowano natomiast tablicę pamiątkową z napisem
o następującej treści: BOHATEROM
WALK O WYZWOLENIE ZIEMI
LUBUSKIEJ - SPOŁECZEŃSTWO
MIASTA I GMINY CZERWIEŃSK
- 22.07.1984 R. Na tylnej ścianie obelisku znajduje się herb Czerwieńska
i znak Rodła (Rodło to znak używany
przez Związek Polaków w Niemczech,
który symbolizuje stylizowany bieg

Wisły z zaznaczonym miastem królewskim - Krakowem jako kolebką
polskiej kultury - (sic!).
Wielu z nas zapewne pamięta, że
w miejscu obecnego pomnika, stał
przed 1984 r. inny pomnik, który
był prawdopodobnie pomnikiem poniemieckim. W 1945 roku usunięto
z niego metalową tablicę pamiątkową
i umieszczono następujący napis:
ZWIĄZKOWI
RADZIECKIEMU W HOŁDZIE
ZA GRANICE NA
ODRZE I NYSIE.
Pomnik przystosowano wówczas
do nowych warunków geopolitycznych i w niemal
niezmienionym
kształcie służył
mieszkańcom naszej gminy aż do
1984 r. stając się
miejscem manifestacji politycznych
i narodowych.
W dostępnych mi materiałach archiwalnych, znalazłem informacje mówiące
o tym, że w stosunku do obu pomników
używano określenia „POMNIK WDZIĘCZNOŚCI”.
Wdzięczności dla żołnierzy
radzieckich, którzy pod
koniec II wojny światowej
prowadzili walki na tym
terenie i jeszcze przed przybyciem tu polskiej administracji zajęli Zieloną Górę,
Czerwieńsk i większą część
obecnego województwa
lubuskiego. Napisy na obu
pomnikach są tego jednoznacznym potwierdzeniem.
Kiedy w 1989 r. nastąpiła
w naszym kraju transformacja ustrojowa, „nowy”
pomnik przystosowano do
nowych realiów i płytę
z napisem SOCJALIZM
zastąpiono płytą z napisem
ZWYCIĘSTWO. Podczas
oficjalnych uroczystości

dało się słyszeć, że o pomniku mówi
się, iż jest to POMNIK WOLNOŚCI. Jednak nigdy formalnie nikt nie
wystąpił o zmianę nazwy i taki stan
nieprzerwanie trwa nadal. Natomiast
przeglądając zaproszenia na różnego
rodzaju uroczystości, które odbywały
się pod pomnikiem w ostatnich latach,
zauważyłem, że organizatorzy tych uroczystości używają jeszcze dwóch innych
nazw, a mianowicie - POMNIK BOHATERÓW i POMNIK ZWYCIĘSTWA.
Utwierdza mnie to w przekonaniu, iż
najwyższa już pora na to, aby sytuację tę
uporządkować i nadać pomnikowi jego
oﬁcjalną nazwę. Jednak, która będzie
najwłaściwsza?!
Do tematu wrócimy w najbliższym
numerze „U Nas”.
Jacek Gębicki
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
Porządki, porządki…
Nadeszła jesień. Przyroda powoli
uspakaja swój rytm. Letnie wycieczki
i pikniki jak każdego roku odcisnęły
w niej namacalne ślady ludzkiej beztroski. Aby wiosną cieszyła duszę i oko musieliśmy stanąć do corocznej WALKI ZE
ŚMIECIAMI. W piątkowe popołudnie 18
września około 120-u uczniów, 35 rodziców i 16-u nauczycieli ruszyło w wyznaczone rejony Czerwieńska. Wspomagało
nas dwóch zaprzyjaźnionych leśników.
Worki szybko zapełniało wszystko to, co
stało się nieprzydatne dotychczasowym
właścicielom. Nikogo nie zdziwiły stare
lodówki, odkurzacze, meble... Zastanawialiśmy się dlaczego mieszkańcy nie
korzystają ze specjalnej oferty wywozu
śmieci wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD. Lenistwo to, czy

przekora - tego nie wiemy, ale z całą pewnością jest to brak rozsądku, bo jakie będą
skutki tej „śmieciowej beztroski” wie
każdy przedszkolak. Gdyby tak jeszcze
wiedza pociągała za sobą działanie...
Początek roku szkolnego to dla niektórych czas uporządkowania „duszy i ciała”. Jak wskazała nasza sonda wszyscy
uczniowie doskonale znają zasady higieny
osobistej. Nieco mniejsza już liczba systematycznie o nią dba. Najgorzej jest z higieną jamy ustnej. Niektórzy - o zgrozo!
- myją zęby tylko raz w miesiącu, kiedy
nasza pani higienistka przeprowadza
ﬂuoryzację. „Pierwsze porządki w jamie
ustnej” już za nami - mamy nadzieję, że

niektórym przypomniały one do czego
służy pasta i szczoteczka. Pomogło nam
w tym również PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE „WIKI LUBI SMAKOŁYKI”
zaprezentowane uczniom przez krakowską grupę aktorów. Teraz już wszystko
w naszych rękach.
Wybory, wybory...
Wrzesień nie byłby wrześniem, gdyby nie odbyły się
szkolne wyboru do PARLAMENTU UCZNIOWSKIEGO. Poprzedzone oczywiście
wytypowaniem samorządów
klasowych oraz wskazaniem
kandydatów do reprezentowania koleżanek i kolegów
w samorządzie szkolnym.
Tradycją już stało się przygotowywanie kampanii reklamowych. Jedni
okazali się bardziej pomysłowi, inni mniej.
Wybory, jak każdego roku, przygotowane
i przeprowadzone były profesjonalnie, a co
najważniejsze demokratycznie. Mamy więc
nowego MARSZAŁKA i jego zastępcę. Do

Okiem uczestnika
Tegoroczna akcja sprzątania świata
zachęciła uczestników do wzięcia w niej
udziału wspaniałą pogodą. Uczniowie
oraz rodzice pierwszoklasistów (i nie
tylko) tłumnie spotkali się przed szkołą
uzbrojeni w niezbędne przybory porządkowe. Szczególnie debiutujące w tej akcji
dzieci z klas pierwszych z ogromnym
zapałem wzięły się do pracy.
W parku, przy placu zabaw, aż się kurzyło! Nie został pominięty najmniejszy
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życia i działania powołano 4 sekcje: dekoracyjną, kulturalno-rozrywkową, pomocy
koleżeńskiej i porządkową. Uczniowie klas
młodszych dopiero uczą się samorządności,
ale również wybrali swój MAŁY PARLAMENT. Wszystkim - tym małym i tym
dużym -życzymy świetnych pomysłów
i wytrwałości w ich realizacji.
Podobne procedury miały miejsce
podczas wyboru SZKOLNEJ RADY RODZICÓW.
Już 8 września w każdej
klasie wybrano ODDZIAŁOWE RADY KLASOWE
oraz wytypowano rodzica
będącego jej reprezentantem.
15 września ukonstytuowała
się 7-o osobowa SZKOLNA RADA RODZICÓW.
Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że na naszych rodziców
możemy liczyć. Jesteśmy przekonani, ze
pomysłów i sił do pracy nam nie zabraknie. Wszak wszystkim nam na sercu leży
dobro najmłodszych.
Beata Kaszewska

papierek. Po sprzątaniu, aby park wyglądał jeszcze piękniej, zasadzone zostały
drzewka. Pozostaną one nie tylko ozdobą,
ale także przypominać będą wszystkim
uczestnikom o tym, że aby nasz świat
był piękny, potrzebne jest zaangażowanie i zapał wszystkich ludzi - nawet tych
najmniejszych.
Do zobaczenia w przyszłym roku!
Katarzyna Dekiert-Frąckowiak

Niebezpieczne skrzyżowanie
Znaki drogowe, ustawione wokół kościoła w Czerwieńsku, wywołują dezorientację wśród kierowców, szczególnie tych, którzy przejeżdżają tamtędy
po raz pierwszy.
Kościół parafialny w Czerwieńsku położony
jest na „wysepce”,
która powstała na
skrzyżowaniu ulic:
Zielonogórskiej
i Bolesława Chrobrego. Przez możliwość objechania
Kościoła dookoła, skrzyżowanie
to może sprawiać
wrażenie ronda,
ale obowiązują na
nim inne zasady
ruchu drogowego.
Umieszczono tu
zarówno znaki nakazu, zakazu jak
i informacyjne - wszystko po to, aby
umożliwić użytkownikom tej drogi
bezpieczny i bezkolizyjny przejazd.
Na pierwszy „rzut” oka wszystko wydaje się proste i czytelne, ale jadący od
strony Rynku w kierunku Kościoła, jeśli
tylko uważnie czytają wszystkie znaki
- mogą się poczuć nieco zdezorientowani. Oto na wysokości skrętu w ul.
Rycerską, widzimy w jednym miejscu
aż 3 oznaczenia - zakaz zatrzymywania
się i postoju, obowiązujący kierunek
jazdy prosto i tablicę informującą, że
jesteśmy na drodze głównej z pierwszeństwem przejazdu i na najbliższym
skrzyżowaniu (z ul. Zielonogórską),

skręcając w prawo, dalej jedziemy
z pierwszeństwem. Niestety, następny
znak, tuż przed ul. Zielonogórską, każe
nam ustąpić pierwszeństwo przejazdu
jadącym od strony Domu Kultury, jak
i tym z prawej strony. Ta niekonsekwencja w oznakowaniu sprawia, że w tym

W przedszkolu w Czerwieńsku każdy przedszkolak świętował Dzień Spadającego Liścia na powitanie jesieni.
Przy promieniach słońca, grzejących
jeszcze mocno jak latem, dzieci odgadywały zagadki jesienne i brały udział
w zabawach ruchowo-muzycznych.
Każda grupa tworzyła też, na dużych
arkuszach papieru, bukiet z zebranych
liści. Wielką radość sprawiły dzieciom
bańki mydlane, za którymi goniły nawet te przedszkolaki, które za biegami
nie przepadają. Kolorowe, fruwające
bańki ośmieliły też bardziej nieśmiałe
pociechy do wspólnej zabawy. Polecamy więc wszystkim tę znaną od
wieków zabawę, którą rodzice pewnie
pamiętają z lat dzieciństwa, a która

miejscu, bardzo często dochodzi do
wymuszenia pierwszeństwa przejazdu,
o czym mogą przekonać się jadący od
strony Wysokiego (są,
bowiem informowani
przez znaki ustawione od tamtej strony,
że jadąc ul. Zielonogórską to właśnie oni
są już na głównej.
Wygląda na to,
że niebieska tablica
informacyjna wprowadza wszystkich
w błąd i byłaby nawet zbędna, gdyby
nie fakt, że jest na
n i e j w a ż n a i n f o rmacja dla jadących
w stronę Wysokiego.
Mianowicie informuje ona o zakazie ruchu pojazdów
o wysokości wyższej niż 3 metry.
Warto, zatem jak najszybciej usunąć
błędne oznaczenie, zanim dojdzie do
jakiegoś nieszczęścia.
Jacek Gębicki

teraz często zastępowana jest grami
komputerowymi czy bajkami w telewizji. Niepotrzebnie, bo dzieci świetnie
bawią się takimi „prostymi” zabawkami rozwijając największą dziecięcą
potrzebę - swobodny ruch.
Jesień to równie dobra pora roku na
zabawy na dworze jak lato czy wiosna
- mieni się różnymi kolorami, zaprasza
do zabaw z deszczem i wiatrem. Wystarczy tylko założyć kalosze, płaszcze
przeciwdeszczowe, a zdanie: „Dzieci
w deszczu się nudzą” wcale nie musi
być prawdziwe.
Życzymy wesołych jesiennych
zabaw!
Beata C.
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Listy do redakcji

O

statni numer miesięcznika
„U nas” (nr. 206) zawierał szereg ciekawych artykułów, jednak
treści zawarte w niektórych wymagają
uzupełnienia i wyjaśnienia.
Do artykułu na stronie „Sprintem”
redagowanej przez p. Jana Dolińskiego,
w którym czytamy: „Dzięki staraniom
Burmistrza Piotra Iwanusa i Kierownika
Hali Sportowej Jana Dolińskiego młodzież i mieszkańcy gminy oraz wszyscy
korzystający z obiektu będą mogli rozwijać swoje umiejętności koszykarskie we
własnym obiekcie.”
Występuje w tej treści pewnego rodzaju uogólnienie, którym drażni Pan
wrażliwość mieszkańców prawobrzeżnej
części gminy. Zwłaszcza dzieci i młodzież
z tej części gminy weryfikować mogą
obecną rzeczywistość w tym temacie tylko
podczas przypadkowych przyjazdów do
Czerwieńska. To one nie mogą realizować
się sportowo w okresie jesienno-zimowym
i zimowo-wiosennym.
To dla nich należy przygotować ofertę
i wskazać jak z niej mają korzystać, a nie
ograniczać się do lakonicznych stwierdzeń. „Do zobaczenia na hali” i niech
się spełni!
Do artykułu p. D. Grześkowiaka pt.
„Remont ośrodka” dotyczącego remontu
ośrodka zdrowia w Nietkowicach. Dostrzegam w tym artykule pewną niekonsekwencję w wartościach przyznanych
środków finansowych na ten remont.
W pańskim artykule czytamy: „Rada Miejska przeznaczyła 400 tys. zł na remonty
Ośrodków Zdrowia w Czerwieńsku (290
tys. zł) i w Nietkowicach (U nas nr 199).
Dokładny koszt miał wyniknąć z przetargu
- dzisiaj już wiemy, wyniesie około 220
tys. zł. „W tym samym numerze „U nas”
na str. 13 w tabeli „Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” pod poz.6 czytamy, że
kwota ta wynosi 380 tys. zł. Od tej kwoty
odejmujemy koszt remontu w Czerwieńsku
(290 tys.) otrzymujemy kwotę 90 tys. zł,
a po dodaniu kwoty 50 tys. zł z PFRON-u
mamy do dyspozycji 140 tys. zł na remont
dla Nietkowic.
Do artykułu p. Jacka Gębickiego pt.:
„Czas remontów” na stronie 5 czytamy:
„W latach ubiegłych, położono spore
nakłady na modernizację kotłowni centralnego ogrzewania, które w większości
są już opalane gazem ziemnym lub olejem
opałowym. Pozwala to na ograniczenie
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emisji gazów cieplarnianych jak i na
oszczędność zużywanej energii. Wyjątek
stanowi tu jedynie szkoła podstawowa
w Nietkowicach, która opalana jest paliwem stałym, ale nowy piec zamontowany
tam w poprzednim sezonie grzewczym,
pozwala i tu na spore oszczędności. Użyte
przez Pana określenie „nowy piec” należy
rozumieć jako niedawno zamontowany,
a więc nowy na stanie szkoły.
Faktycznie jest to piec zdemontowany
z kotłowni w szkole w Nietkowie, gdzie jak
czytaliśmy zamontowano piec ekologiczny, a ten zdemontowany przeniesiono za
Odrę do Nietkowic jako „nowy” i niech
emituje te gazy cieplarniane do atmosfery.
Natomiast fakt „sporych oszczędności”
będzie wiarygodniejszy jeśli zostanie
poparty wymiernymi liczbami.
Życzę sobie i wszystkim czytelnikom
miesięcznika „U nas”, aby gazeta zawierała tylko informacje pełne i rzetelne.
Z wyrazami szacunku
Niepokorny
Od redakcji:
Miło nam, że Czytelnicy reagują na
prezentowane przez nas artykuły i bardzo
dziękujemy za wszelkie uwagi i ewentualne sprostowania, czy uzupełnienia. Nie
inaczej jest z zamieszczonym powyżej
listem Czytelnika, który podpisał się
„Niepokorny”. Zanim jednak króciutko odniosę się do meritum jego uwag,
chciałbym zwrócić się do wszystkich,
którzy zechcą umieścić na stronach naszego miesięcznika swoje teksty, by nie
sygnowali ich pseudonimami. Prosimy
o to tylko z jednego względu - byśmy
nie byli przez innych posądzani, że
sami prokurujemy te „niby listy” od
Czytelników i chowamy się za ksywkami. Oczywiście uszanujemy Państwa
prawo do anonimowości - zwłaszcza, że
tak jak w tym przypadku dane zostały
nam udostępnione i zastrzeżone do naszej
wiadomości, ale czulibyśmy się o wiele
bardziej komfortowo, nie będąc podejrzewanymi o manipulację. Ta uwaga akurat
nie dotyczy wspomnianego tekstu, ale z
innymi różnie bywało, dlatego prosimy
- podpisujcie Państwo swoje teksty.
A jeśli chodzi o meritum. O wymianę
pieca w szkole w Nietkowicach zapytałem w wywiadzie p. Burmistrza, który
myślę, że wyjaśnił sprawę. Informację
nt. środków na remont ośrodka zdrowia w
Nietkowicach przekaże D. Grześkowiak

w następnym numerze po ponownym
sprawdzeniu danych. Jan Doliński na
uwagi do treści jego artykułu w poprzednim numerze „U nas” odpowiada tak:
„Kiedy sześć lat temu zacząłem pisać
artykuły do naszej gazetki nigdy nie miałem zamiaru niczego uogólniać, czegoś
pomijać, nikogo dyskryminować, a już
tym bardziej odsuwać od obiektu hali
sportowej. Zawsze starałem się rzetelnie
i prawdziwie relacjonować wydarzenia
oraz poczynania załogi hali. Nie jest i
teraz moim zamiarem drażnić wrażliwość
mieszkańców, którzy mają z wiadomych
przyczyn ograniczony dostęp do bazy
sportowej. Zdawałem relacje z różnych
imprez sportowych będąc zadowolonym,
że nasza hala dobrze służy społeczeństwu.
Podejmowałem różne działania mające na
celu aktywizację sportową mieszkańców
nie tylko lewobrzeżnej części gminy np.
udostępnianie sali w ramach godzin rekreacyjnych dla mieszkańców całej naszej
gminy, zachęcałem i udostępniałem salę
na zajęcia sportowe dla mieszkańców
Bródek (opiekun - p. Marek Zieleziński), corocznie pamiętam o ujęciu w
harmonogramie przydziału hali na sezon
jesienno-zimowo-wiosenny dla zespołu
piłkarskiego z Nietkowic. Kilka lat temu
podjąłem również rozmowy z Panią Aliną
Górowską - Dyrektor SP w Nietkowicach
na temat dojazdu i pobytu na hali dzieci
z Zaodrza w ramach ferii zimowych. Nie
jestem jednak w stanie dotrzeć do wszystkich mieszkańców i każdemu coś proponować. Inwencja w dużej mierze należy
do animatorów sportu z poszczególnych
miejscowości gminy (sam społecznie prowadzę zajęcia sportowe z grupą dzieci w
Nietkowie). Zawsze jestem gotowy podjąć
rozmowy, aby zrealizować wspólne zadanie.(...) Z ogromną przykrością przyjmuję
Pana krytykę moich poczynań. Zdradzę
Panu, że o zakup i montaż koszy zabiegałem od samego początku mojej pracy na
hali. Dziś potwierdzam swoje, być może
lakoniczne stwierdzenie: „że hala sportowa jest w pełni funkcjonalna”. I jeszcze
jedno, zakończenie moich artykułów, od
pierwszego napisanego i wydrukowanego
w gazetce, zawsze kończy się tak samo:
„Do zobaczenia na hali” i niech mi wolno
będzie w ten sposób mieć nadzieję, że...na
hali się spotkamy...”
Jeszcze raz w imieniu całej redakcji
dziękuję za nadesłane uwagi i zapraszam
do współredagowania naszego miesięcznika, by było to jeszcze bardziej czasopismo o tym, co dzieje się U NAS.
Andrzej Sibilski

Witaj szkoło w Dobrzęcinie
Dnia 17.09.2009r. MGOK zorganizował festyn rodzinny w Dobrzęcinie pod nazwą
„Witaj Szkoło!”.
Ciekawe gry i konkursy, przy pięknej
pogodzie, zachęcały uczestników do
zabawy. Powożenie zaprzęgiem, slalom
z książką na głowie, pakowanie podręczników to tylko niektóre z konkurencji, w
których zmagały się zarówno dzieci, jak i
starsi mieszkańcy Dobrzęcina. A było o co
walczyć, ponieważ nagrody ufundowane
przez Gminną Komisję Rozwiązywania
problemów Alkoholowych były bardzo
atrakcyjne - słowniki, atlasy, encyklopedie i przybory szkolne. Pani Gosia pięknie

ozdobiła buziaki wszystkich milusińskich.
W przerwach między zawodami pan Piotr
uczył piosenki na pożegnanie lata. „Mikrofon dla wszystkich” zebrał dużą grupę
młodych artystów gotowych do popisów
wokalnych. Imprezę zakończyło ognisko
i pieczenie kiełbasek.
Organizatorzy dziękują sołtysowi
Dobrzęcina panu Lesławowi Rau za
pomoc przy organizacji festynu, GKRPA
za nagrody oraz pani Indze Kaczor za
słodkości.

Sport szkolny
Kolejny, IX już Turniej Piłkarski im. Romana Winnickiego przeszedł do historii.
24 września na zielonej murawie
czerwieńskiego kompleksu sportowego
„Lubuszanka” rywalizowało sześć
drużyn: Gimnazjum Czerwieńsk, Piast
Czerwieńsk, Odra Nietków, Sparta
Nietkowice, Start Płoty i Reprezentacja
Gminy. Zespoły podzielono na dwie
grupy. Grupę A tworzyły: Gimnazjum,
Odra i Start, natomiast grupę B - Piast,

Sparta i Reprezentacja. Zwycięzcy
grup zagrali o I miejsce: Piast pokonał
Gimnazjum 4:1. Z kolei o III miejsce
Sparta ograła Start 7:0. W meczu o V
miejsce Reprezentacja pokonała Odrę aż
15:0! Królem strzelców został Michał
Wojciechowski (7 bramek), natomiast
najlepszym bramkarzem okazał się
Damian Sokół. Końcowa kolejność

Turnieju to: Piast, Gimnazjum, Sparta,
Start, Reprezentacja i Odra.
Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wzięli udział w corocznym festiwalu sportowym młodzieży w Cottbus (2
października). Startowaliśmy tam w dwóch
konkurencjach - streetball (koszykówka
uliczna) i streetsoccer (uliczna piłka nożna). Lepiej spisali sie koszykarze, zajmując
w ﬁnale IV miejsce. Z kolei piłkarze zajęli
w swej grupie II miejsce i nie awansowali
do rozgrywek półfinałowych. Szkoda!
Mimo fatalnej pogody wszyscy wrócili
w dobrych nastrojach. Mam nadzieję, że
za rok zajmiemy lepsze miejsca.
W. Dwornicki
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Nowy polski Święty
Kronika paraﬁalna
paraﬁi św. Wojciecha
w Czerwieńsku
wrzesień 2009 r.

Kancelaria paraﬁalna czynna:
sobota 800 - 900

CHRZTY
1. Dorota ŚWINIAREK - Czerwieńsk
2. Filip DUBOWSKI - Nietków
3. Hanna Anna PROKOPCZYK - Nietków
4. Mateusz Adam LEWANDOWSKI
- Nietków.

ŚLUBY
1. Artur KONCUR i Sylwia
WARSZAWSKA - Nietków
2. Radosław POWCHOWICZ i Katarzyna
TOMASZEWSKA - Czerwieńsk
3. Zbigniew ROSZYK i Katarzyna
SARNOWSKA - Czerwieńsk
4. Adam MALEROWICZ i Milena
MAJZEL - Czerwieńsk.

W niedzielę 11 października br. Podczas mszy kanonizacyjnej w Bazylice Świętego Piotra Benedykt XVI ogłosił świętymi pięcioro błogosławionych, wśród nich
arcybiskupa Warszawy w okresie powstania styczniowego Zygmunta Szczęsnego
Felińskiego (1822-1895).
Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński
urodził się 1 listopada
1822 roku w Wojutynie
w diecezji łuckiej na
Wołyniu. Był siódmym
z jedenaściorga dzieci
Gerarda i Ewy z Wendorffów. W jedenastym
roku życia stracił ojca,
a pięć lat później jego
matka z racji swej działalności patriotycznej
została deportowana na
Syberię. Po ukończeniu
gimnazjum Zygmunt
studiował matematykę w Moskwie i nauki
humanistyczne na Sorbonie i w College
de France.
W 1851 roku powrócił do kraju
i wstąpił do Seminarium Duchownego

Miesiąc różańca
Papież Leon XIII - wielki apostoł różańca w roku 1885 wezwał Kościół do zbiorowego
odmawiania modlitwy różańcowej przez cały październik. A do litanii Loretańskiej
dołączył wezwanie „Królowo różańca świętego”.
Ta tradycja szczególnie mocno kultywowana jest właśnie w Polsce.
Od dawna istnieje zwyczaj nie tylko
indywidualnego, ale wspólnego odmawiania różańca w domach rodzinnych,
a w październiku we wszystkich kościołach i kaplicach. Różaniec towarzyszy
naszemu codziennemu życiu. Ze szczególną wiarą Polacy sięgają po tę zwycięską modlitwę w chwilach doświadczeń
osobistych i dziejowych. Więźniowie
w obozach niewoli robili sobie różańce
ze sznurka i ugniecionego chleba. Przechowywali je przed oprawcami i modlili
się na nich. Różaniec odmawiano głośno w piwnicach i schronach w czasie
Powstania Warszawskiego. Ileż to razy
przy poległych żołnierzach znajdowano
różańce zbroczone krwią. Prawdziwie
możemy powiedzieć, że różaniec jest
modlitwą dla każdego. Obejmuje zarówno Boże tajemnice zbawienia jak
i tajemnice ludzkiego losu. Co więcej,
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w objawieniach w XIX i XX wieku,
przede wszystkim w Lourdes i w Fatimie, a u nas w Polsce - w Gietrzwałdzie,
sama Maryja zachęca wiernych do
odmawiania różańca. Z różańcem szedł
przez życie Stefan kardynał Wyszyński.
Wyniósł tę modlitwę z domu, w którym
był zwyczaj codziennego różańca rodzinnego. Nie wypuszczał różańca z rąk
w latach wojny i później w trudnych czasie uwięzienia. Do końca życia czerpał
moc w służbie Kościołowi i Polsce z tej
zwycięskiej modlitwy. Zachęcał wiernych, aby odmawiali różaniec w intencji
wolności Kościoła i Ojczyzny. Po Soborze Watykańskim II w wielu krajach
zlikwidowano nabożeństwa różańcowe.
Ksiądz Prymas Wyszyński uznał to za
przejaw spłyconego rozumienia „odnowy soborowej” i obronił tę modlitwę
w Kościele w Polsce.

w Żytomierzu, skąd
po roku został wysłany do Akademii
Duchownej w Petersburgu. Tam przyjął
święcenia kapłańskie
8 września 1855 roku,
po których pracował
duszpastersko i objął katedrę ﬁlozoﬁi. 6
stycznia 1862 roku bł.
Pius IX mianował go
arcybiskupem metropolitą warszawskim.
Po objęciu rządów
przystąpił do systematycznej pracy nad odrodzeniem religijnym i moralnym w powierzonej sobie
archidiecezji, przeprowadził reformę
programów nauczania w Seminarium
i Akademii Duchownej. Dbając o wychowanie oraz nauczanie dzieci i młodzieży
założył w stolicy sierociniec i szkołę,
które oddał pod opiekę założonego
przez siebie w 1857 roku Zgromadzenia SS. Franciszkanek Rodziny Maryi.
Odważnie broniąc wolności Kościoła
i uciśnionego ludu, po upadku powstania styczniowego 14 czerwca 1863 roku
został usunięty ze stolicy i zesłany przez
władze carskie do Jarosławia nad Wołgą.
Po dwudziestu latach w 1883 roku abp
Feliński uzyskał wolność bez możliwości
powrotu do Warszawy.
Mianowany przez Leona XIII arcybiskupem tytularnym Tarsu przeżył
dwanaście lat w Dżwiniaczce na terenie diecezji lwowskiej. Pełen pogody
ducha, prostoty, pokory i ubóstwa rozwinął tam działalność duszpasterską,
oświatową i dobroczynną wśród ludu
polskiego i ukraińskiego jako apostoł pokoju, zgody i ewangelicznego
braterstwa. Zmarł 17 września 1895
roku w Krakowie. Od 1921 roku jego
ciało spoczywa w podziemiach Archikatedry Warszawskiej przeniesione
z cmentarza w Dżwiniaczce. Ojciec
Święty Jan Paweł II 14 kwietnia 2001
roku ogłosił dekret heroiczności cnót,
co otworzyło drogę do wyniesienia
arcybiskupa na ołtarze przez papieza
Benedykta XVI.

Wieści
z ratusza
PORZĄDEK SESJI RADY MIEJSKIEJ
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
w związku z § 18 ust. 1 i § 26 ust.3 Statutu Gminy Czerwieńsk
(Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2003 r., Nr 32, poz. 666) zwołuję XXVI
sesję Rady Miejskiej w Czerwieńsku na środę 21 października
2009 roku o godz. 1000 w auli konferencyjnej RATUSZA przy ul.
Rynek 25 w Czerwieńsku
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XXVI sesji.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Czerwieńsk.
4. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru
podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty
targowej na rok 2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za pomniki przyrody.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji ze środków ﬁnansowych
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze.
9. Informacja nt. jakości pracy szkół i przeprowadzonych egzaminach zewnętrznych.
10. Informacja dot. wyników analizy oświadczeń majątkowych
radnych i wyznaczonych pracowników samorządowych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów
i mieszkańców Gminy Czerwieńsk.
Wnioski, opinie komunikaty.
12. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
13. Zakończenie obrad XXVI sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras
UCHWAŁA NR XXV/219/09
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 23 września 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Czerwieńsk na lata 2007 - 2011.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, w mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., Nr 31,
poz. 266 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1. Rozdział IV „Zasady polityki czynszowej”, w załączniku do
uchwały nr 10/III/06 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27
grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerwieńsk na
lata 2007 - 2011 (Dz. Urz. Woj. Lubus., z 2007 r., Nr 6, poz. 97)
otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się następujące rodzaje czynszów:
1) za lokale mieszkalne,
2) za lokale socjalne.
2. Wysokość czynszu ustala się na podstawie bazowej stawki czynszu 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu i czynników obniżających
wartość użytkowa lokalu.

3. Bazową stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
stanowi stawka ustalona dla standartowego lokalu.
4. Przez standartowy lokal, o którym mowa w ust. 2 rozumie się
samodzielny lokal z kuchnią, łazienką, lub ustępem wyposażony
w instalacje techniczne: system grzewczy, wodociągową, kanalizacyjną albo instalacje elektryczną.
5. Ustala się następujące czynniki obniżające wartość użytkową:
1) brak wc - 5%,
2) brak łazienki - 5%,
3) brak c.o. - 3%,
4) za położenie na terenie wiejskim - 5%,
5) ciemna kuchnia - 5%,
6) suterena - 5%,
7) brak urządzeń wodno - kanalizacyjnych - 5%.
6. Łączna obniżka nie może być większa niż 50% stawki bazowej
czynszu.
7. Czynniki obniżające wartość użytkową lokalu nie dotyczą lokali
socjalnych.
8. Stawka bazowa w latach 2009 - 2011 nie może przekroczyć 3%
wartości odtworzeniowej budynku.
9. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekroczyć połowy
stawki bazowej czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie
Gminy Czerwieńsk
10. Prognozuje się, że w latach 2010 - 2011 stawka bazowa czynszu
wzrastać będzie corocznie o 15% w stosunku do roku poprzedniego”.
§2. W uchwale, o której mowa w § 1 słowa: „Zakład Komunalny”
zastępuje się słowami” „POMAK Sp. z o. o.”.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§4. Uchwała wchodzi wżycie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras
M.O.
UCHWAŁA NR XXV/224/09
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 23 września 2009 roku
w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy i Miasta
Czerwieńsk”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), oraz zgodnie z § 3 i 5 uchwały nr 119/XV/2000 Rady Miejskiej
w Czerwieńsku z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Czerwieńsk uchwala się, co następuje:
§1. Nadaje się tytuł „Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Czerwieńsk” Ks. Henrykowi Nowikowi.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady
Miejskiej i Burmistrzowi Czerwieńska.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras
A.J.

Panu Aleksandrowi Motykiewiczowi
wyrazy szczerego współczucia z powodu
śmierci TEŚCIA
składa
Burmistrz i Rada Miejska w Czerwieńsku
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Turniej o Puchar Prezesa
Czerwieńscy tenisiści już po raz drugi w historii rozegrali turniej o Puchar Prezesa CPN Ekoserwis - Zbigniewa Wasylkowskiego. Tegoroczna edycja zakończyła się sensacyjnym zwycięstwem - jeszcze do niedawna juniora - Jacka Potockiego,
który w finale pokonał Henryka Obsta.
Do turnieju zgłosiło się w tym roku
szesnastu zawodników, reprezentujących
obie czerwieńskie ligi tenisowe. Turniej
rozegrany został systemem pucharowym,
a pary wszystkie pary zawodników utworzone zostały na podstawie losowania,
bez uwzględniania aktualnego rankingu
tenisistów. Ślepy los decydował, kto
z kim spotka się w pierwszej rundzie
turnieju. Na pierwszy ogień poszedł sam
prezes CST - Andrzej Sibilski, który po
zaciętym pojedynku z Jackiem Wyrwą
odpadł z dalszych rozgrywek i mógł spokojnie zająć się przygotowywaniem grilla
dla pozostałych uczestników turnieju.

W trakcie kolejnych meczów odpadali
jeden po drugim faworyci rywalizacji
- przegrał swój pojedynek Bogdan Matysik i Marek Isański. Odpadł Tomasz
Pietryka, a także zeszłoroczny triumfator
turnieju Waldemar Napora. Swoje pojedynki kwaliﬁkacyjne przegrali również:
Tomasz Lipiński, Maciej Jasek i Jarosław Dydak. W drugiej rundzie turnieju
odpadli: Marek Pabich, Damian Maj,
ks. Hubert Andrzejewski i Wojciech
Gniadzik. W efekcie do półfinałowych rozgrywek dotarli Jacek Wyrwa,
Krzysztof Tołoczko, Jacek Potocki
i Henryk Obst.
Zwycięzcą Turnieju został Jacek
Potocki, który w ﬁnale po dramatycznym i wyczerpującym meczu wygrał
z Henrykiem Obstem (7-6, 4-6,7-6
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(4-2). W tiebreku przy
stanie 4:2 dla Jacka,
Henryk doznał bolesnego skurczu mięśnia
czterogłowego i nie był
w stanie kontynuować
pojedynku. Tym samym
Puchar Prezesa CPN
Ekoserwis - Zbigniewa
Wasylkowskiego - traﬁł
w ręce reprezentanta
Czerwieńska. Trzecie
miejsce zajął Jacek
Wy r w a p o k o n u j ą c
Krzysztofa Tołoczkę
(6:4, 6:4).
Wielkim wydarzeniem turnieju było
również oﬁcjalne przekazanie przez burmistrza i przewodniczącego RM kluczy
do domku klubowego prezesowi CST.
W nowym sezonie z pewnością znakomicie będzie służył zarówno tenisistom
seniorom, jak i członkom szkółki tenisowej.
Obiekt oprócz szatni dla
zawodników posiada
toalety i pomieszczenie
gospodarcze. Doprowadzona jest kanalizacja,
energia elektryczna oraz
ciepła i zimna woda.
Przy okazji chciałbym serdecznie podziękować w imieniu
wszystkich korzystających z kortów za ten
piękny i funkcjonalny
obiekt. Pomoże on nam
z pewnością rozwijać
tę dyscyplinę sportu.
Obecnie mamy w klu-

bie ponad 50 osób uprawiających te
dyscyplinę, z czego ponad 30 osób
to dzieci i młodzież uczęszczająca na
zajęcia szkółki tenisowej.
Andrzej Sibilski

Czerwieńskie Stowarzyszenie Tenisowe zaprasza dzieci
z klas pierwszych szkoły podstawowej do uczestniczenia
w zajęciach szkółki tenisowej.
Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej PSP w Czerwieńsku,
ul. Graniczna 5a w każdy wtorek i czwartek o godz. 16.00.
Zajęcia prowadzi trener: Renata Skrzypczyńska.
Rakiety do zajęć i piłki zapewniamy.
Koszt uczestnictwa: 20 zł miesięcznie

redaguje Jan Doliński

s p r i n te m
Za oknem zimno i mokro. Powoli kończy się sezon na otwartych obiektach.
W hali sportowej rozpoczynamy kolejny sezon jesienno-zimowy. Zapowiada się
on równie ciekawie i owocnie, jak w ubiegłym roku. Przydział hali na zajęcia
sportowo-rekreacyjne dla poszczególnych podmiotów został już ułożony.
Mówiąc o kończącym się sezonie
na obiektach sportowych, mam na
myśli ostatnie rozgrywki na kortach
tenisowych i boiskach piłkarskich.
O ile tenisiści już muszą schronić się
pod dachem, tak piłkarze jeszcze do połowy listopada będą walczyć o ligowe
punkty w swoich klasach rozgrywkowych. Trudno jeszcze oceniać występy
w rundzie jesiennej poszczególnych
klubów z terenu gminy, ale gołym
okiem zauważalny jest regres u naszych piłkarzy. W ubiegłym roku, o tej
porze, PIAST Czerwieńsk, był liderem
jesiennych rozgrywek w Lubuskiej IV
lidze. Dzisiaj piłkarze Piasta mogą
marzyć o wysokiej lokacie w tabeli. Podobnie jest w nietkowickiej SPARCIE,
po dobrym początku rozgrywek w zespole coś się zacięło i walka o punkty
przychodzi z wielkim trudem. Kolejne
zespoły występujące w klasie A START
Płoty i ODRA Nietków grają ze zmiennym szczęściem ciułając z mozołem
punkty. Największe problemy kadrowe
i organizacyjne spotkały chyba kolegów z Leśniowa Wielkiego. Piłkarze
ZNICZA okupują dół tabeli ligowej
zielonogórskiej klasy B. Miejmy nadzieję, że wiosna przyniesie weselsze
nastroje i zaowocuje lepszymi wynikami w poszczególnych klubach. Ważne

Nowy pawilon przy kortach tenisowych

jest, aby dobrze przepracować zimowy
okres przygotowawczy i wystartować
w rundzie rewanżowej z samymi sukcesami.

praszam do odwiedzania naszej strony
internetowej: www.lubuszanka.home.
pl. Ważne jest, aby „wszyscy” byli
zadowoleni i mogli realizować swoje
zamiary w kierunku usportowienia
i rozwoju ruchowego. Będzie to też
okazja dla mniej aktywnych ruchowo,
aby oglądali i podziwiali uczestników
sportowych zmagań.
Jak pewnie wielu z Państwa zauważyło został zmontowany i oddany
do użytku nowy pawilon przy kortach tenisowych. Teraz korzystający
z tego obiektu tenisiści będą mogli

Na stadionie przy ul. Kwiatowej powstanie nie tylko boisko ze sztuczną nawierzchnią
i oświetleniem, ale także nowy budynek z szatniami i zapleczem socjalnym

Zapowiadając nowy sezon na hali
sportowej obok planowych zajęć odbywać się będzie wiele imprez sportowo-rekreacyjnych. Kalendarz imprez
został praktycznie skonstruowany, ale
wiadomo, że mogą pojawić się w nim
nowe ciekawe propozycje, które będziemy wdrażać i pielęgnować. Za-

w komfortowych warunkach przebierać
się i spędzać czas po rozgrywkach.
W obiekcie znajdują się węzły sanitarne dla sportowców i ogólnego użytku.
Choć to już praktycznie koniec sezonu
tenisowego, korty prezentują się okazale i funkcjonalnie.
Coraz ładniej wygląda również okolica Stadionu Miejskiego w Czerwieńsku.
Inwestycja pod nazwą: „Moje boiskoOrlik 2012” z dnia na dzień nabiera
kształtu i blasku. Firma wykonawcza
narzuciła duże tempo prac i prawdopodobnie skończy budowę w określonym
umową terminie. Trzymamy kciuki za
tę inwestycję, gdyż już dziś wiemy jak
jest ona potrzebna i oczekiwana w naszym środowisku. Co by nie mówić nie
jesteśmy nowicjuszami na arenie kraju.
Do tej pory powstało już ok. 900 takich
obiektów w Polsce. Gminy co rusz występują z wnioskami o takie inwestycje
do Ministerstwa Sportu uzasadniając
je ogromną potrzebą posiadania takich
w swoim środowisku. Żegnam się z państwem tradycyjnym sformułowaniem „do
zobaczenia na hali”.
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Inauguracja Roku Kulturalnego 2009/2010
W piątek 9 października br w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwieńsku, zainaugurowano Rok Kulturalny 2009/2010. Imprezie
towarzyszyła gala wręczenia podziękowań wszystkim tym, którzy wspierają działalność kulturalną na terenie gminy Czerwieńsk.
Po raz kolejny nadano tytuł „Przyjaciela Kultury”. Tradycyjnie już, obok podsumowania całorocznej pracy i prezentacji nowych
pomysłów na przyszłość, organizatorzy zapewnili publiczności niebanalną rozrywkę we wspaniałej oprawie.

