ŚWIĘTO
biało-czerwonej

24-25.04. – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku było
gospodarzem „Dnia i Nocy Otwartych Drzwi”.

w kwietniu
03-05.04 – Święta Wielkanocne.
08.04. – uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej przystąpili do państwowego sprawdzianu po szóstej klasie.
08.04. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.
10.04. – pod Smoleńskiem (Rosja) doszło do katastrofy
lotniczej, w której zginął Prezydent RP Lech Kaczyński,
jego żona Maria Kaczyńska, ostatni Prezydent RP na
uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie
Sejmu i Senatu, posłowie, senatorowie, dowódcy polskich
sił zbrojnych, politycy, duchowni, intelektualiści, przedstawiciele Rodzin Katyńskich, funkcjonariusze BOR, załoga
samolotu 96 osób.
12.04. – w kościele parafialnym w Czerwieńsku odbyła
się uroczysta Msza św. w intencji ofiar katastrofy lotniczej
pod Smoleńskiem. Wzięli
w niej udział uczniowie
czerwieńskich szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka,
Gimnazjum im. Jana Pawła
II i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

24.04. – w Kawiarni U Leona w Czerwieńsku odbyła się III Biesiada „Lubię, kiedy się zieleni”. Na muzycznej scenie kawiarenki
wystąpili: Kapela Herbutów, Cantilena, Malinki, Rapsodia
i Sześciopak. Organizatorem biesiady byli: Kawiarnia U Leona
i Klub Zdecydowanych Optymistów.
27, 28 i 29.04. – uczniowie klas III gimnazjum przystąpili do
egzaminu gimnazjalnego. Egzamin składał się z 3 części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i j. obcego.

13.04. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
13.04. – burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, który obradował
w Zielonej Górze.
13.04. – w MGOK
w Czerwieńsku odbyły się powiatowe
eliminacje Lubuskiego Dziecięcego
Festiwalu Piosenki,
który przeprowadzano w ramach
lubuskiego programu prezentacji
artystycznych PRO
ARTE 2010.
14.04. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego.
21.04. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
21.04. – burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w posiedzeniu
Zarządu Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.
23.04. – w Nietkowicach odbyło się zebranie wiejskie.
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27.04. – w hali sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku
odbyło się Walne Zebranie Czerwieńskiego Stowarzyszenia
Tenisowego.
28.04. – odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Podczas sesji radni wysłuchali sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok i udzielili absolutorium Burmistrzowi
Czerwieńska. Wysłuchano również sprawozdań z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Miejskiej w 2009 roku
i podjęto uchwały.

Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU
Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
Jacek Gębicki, Alina Juncewicz, Dariusz Grześkowiak (foto)
Fot na okł. z serwisu PAP (Jacek Turczyk).
Adres: UGiM, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk,
tel./fax 068 327 80 91
skład i druk: sandmedia tel. 68 45 35 700
Materiały do składu przyjęto 17.05.2010 r., do druku przekazano 18.05.2010 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Co
słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: W zeszłym miesiącu
w związku z katastrofą w Smoleńsku nie
było miejsca na łamach na nasze comiesięczne rozmowy. W międzyczasie jednak
wiele spraw się wydarzyło. Dla Pana
chyba najważniejsza - to przyjęcie e przez
Radę Miejską sprawozdania z wykonania
zeszłorocznego budżetu, a co za tym idzie
uzyskanie absolutorium.
Piotr Iwanus: Rzeczywiście, z formalnego punktu widzenia, dla oceny pracy urzędu burmistrza to bardzo ważny
dokument, ponieważ on oﬁcjalnie zamyka
roczny etap działalności. Wykonanie
założonego budżetu jest jednym z najważniejszych jej elementów, ale oczywiście
nie jedynym. Cieszę się, że zdecydowana
większość radnych pozytywnie oceniła
przedstawione sprawozdanie.
A.S.: A propos tej oceny. W tym
numerze publikujemy artykuł radnego
Grzegorza Rychwalskiego, który jednak nie zgodził się z oceną większości
i głosował przeciwko przyjęciu sprawozdania. W swoim liście do redakcji
uzasadnia swoją decyzję. Oczywiście
jeśli Pan zechce jakoś szerzej się do
niego odnieść po ukazaniu się tego
numeru „U nas”, to bardzo proszę, na
łamach następnego numeru. Ponieważ
ja już jednak przeczytałem ten tekst,
to kusi mnie, aby o trzy sprawy w nim
podjęte dopytać już teraz, aby czytelnicy
mogli sobie wyrobić własne zdanie, nie
czekając na kolejny numer.
P.I.: Oczywiście bardzo proszę.
Nigdy nie uciekałem przed jakąkolwiek
krytyką. Jeśli jest zasadna, to trzeba
wyciągnąć wnioski na przyszłość, jeśli nie - to należy przedstawić własne
argumenty. Zanim jednak dowiem się
o co chodzi, nie mogę jednak nie skomentować faktu jakiegoś niezwykłego
ożywienia aktywności pana Grzegorza
Rychwalskiego. Może to odczytane
zostanie jako mała złośliwość z mojej
strony, ale doprawdy trudno mi się powstrzymać. Niemalże przez całą kadencję p. radny wydawał mi się chyba najrzadziej zabierającym głos członkiem
rady, raczej nie inicjującym aktywności

rady, a tu proszę jaka metamorfoza... ale
ok, niech pan pyta.
A.S.: Panie burmistrzu, p. radny
uważa, że jednym z argumentów jego
sprzeciwu przed przyjęciem sprawozdania, było manipulowanie przez pana
liczbami. Zdaniem radnego opóźnienie
realizacji głównej inwestycji prawobrzeżnej części gminy (kanalizacja) sięga
10 miesięcy, a gmina w sprawozdaniu
z wykonania budżetu wykazuje realizację na poziomie 98,98%, gdy tymczasem
tak naprawdę wydano zaledwie 27,59%
przeznaczonych środków. Zdaniem radnego kwota 309.592 złotych do realizacji
w 2009 roku została przeniesiona na lata
następne, bo ze względu na zaniedbania
przy opracowaniu dokumentacji nie
udało się tych środków wydać.
P.I.: Panie redaktorze, wszystko, co
dzieje się w gminie w sferze wydatków
publicznych realizowane jest na podstawie
uchwał Rady Miejskiej. O każdym działaniu burmistrza w tym zakresie radni informowani są na bieżąco. Zgodnie z umową
(przecież nie tajną i dostępną radnym)
z ﬁrmą PROCOROL, która przygotowuje
dokumentację tej inwestycji, całość działań
została podzielona na dwa główne etapy:
1. Obejmował przygotowanie koncepcji technicznej, na podstawie której
można wybrać optymalne rozwiązanie.
To zadanie zostało wykonane i za ten etap
ﬁrma otrzymała 30% całej zaplanowanej
kwoty. Zgodnie z umową pozostałą część
otrzyma w chwili uzyskania na podstawie
przygotowanej dokumentacji pozwolenia
na budowę. Do tego jednak potrzeba nie
tylko dokumentacji technicznej, ale również wielu dokumentów, których wydanie
nie leży już w gestii ani gminy, ani ﬁrmy
projektowej. Innymi słowy leżące w gestii samorządu i PROCOROLU zadania
zostały wykonane w całości. Takie bezreﬂeksyjne i literalne odczytywanie kwot
zapisanych w budżecie tylko zaciemnia
obraz całości. Przypomnę, że we wrześniu ubr. RM Czerwieńska i Sulechowa
uchwaliły zmiany w miejscowym planie
zagospodarowania dla terenów leśnych,
przez które przebiegać będą kolektory
przesyłowe. Na podstawie tej uchwały 8

lutego złożony został do ZUD-u wniosek
o wydanie orzeczenia w zakresie kolizji sieci z innymi mediami. Aby takie
orzeczenie wydać ZUD musiał uzgodnić
projekt z instytucjami zarządzającymi
infrastrukturą techniczną – elektroenergetyką, gazownictwem, telekomunikacją.
To orzeczenie dotarło do nas dopiero 16
kwietnia. To jest niezbędny dokument,
potrzebny Ministerstwu Środowiska do
wydania decyzji o wyłączeniu terenów
przeznaczonych na sieć kanalizacyjną
z zasobów gruntów leśnych. W tej sprawie
niczego nie da się przyspieszyć. Nieprawdziwa jest teza radnego, że nie pomyślano
o koniecznych uzgodnieniach; pomyślano
i o wszystkich kolejnych działaniach radni
byli na bieżąco informowani.
A.S. Drugim problemem, który budzi
zastrzeżenia radnego, to finansowanie zakupu pojazdu dla policji, który
jego zdaniem nie był konsultowany we
wszystkich komisjach rady. Poza tym
radny sugeruje, że zamiast radiowozu
gmina zakupiła „efektowną limuzynę”
i w dodatku jej nie oznakowała napisem
POLICJA. Cena znacznie przekroczyła
zakładaną kwotę, a pojazd nie został
przekazany policji, tylko jej wydzierżawiony. Co Pan na to?
P.I.: Rada Miejska w budżecie 2009
roku zarezerwowała kwotę 30 tys. na
współﬁnansowanie zakupu radiowozu.
Podkreślam słowo współﬁnansowanie,
bowiem resztę potrzebnej kwoty miała pokryć policja. W międzyczasie okazało się,
że policja nie podejmie się współﬁnansowania tego zakupu i w ogóle nie wiadomo
kiedy znajdzie na to środki. W związku
z powyższym na komisji infrastruktury społecznej i porządku publicznego
komendant policji zwrócił się z prośbą
o sﬁnansowanie przez gminę w 100% tego
zakupu. Rada Miejska zgodziła się na to
i zwiększyła budżet na ten cel o 25 tys.
zł. Do mnie należało jedynie zrealizować
powziętą decyzję i to uczyniłem. Skoro
jednak samorząd wyłożył całą kwotę na
zakup pojazdu, chcieliśmy mieć pewność,
że pojazd będzie wykorzystywany przez
policję wyłącznie na cele zapewnienia
bezpieczeństwa w gminie, a nie zostanie
przekazany np. do innych zadań przez
nią realizowanych. W związku z powyższym samochód przekazany został policji
w użyczenie. Pozostając własnością gminy nie może być jednak oznakowany jak
standardowe pojazdy, będące własnością
gminy. Koszty eksploatacji ponosi oczywiście policja. Doprawdy nie wiem, co
dokończenie na str. 4
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dokończenie ze str. 3
w tej sprawie tak bulwersuje radnego, że
stanowiło to powód do głosowania przez
niego przeciwko przyjęciu sprawozdania
z realizacji budżetu gminy.
A.S.: Pan radny ma także wątpliwości, co do realizacji budowy boiska
z programu „ORLIK”.
P.I.: No cóż. Nie udało się uzyskać
wsparcia z tego programu, ponieważ nie
sądziliśmy, że tak restrykcyjnie potraktowane zostaną zalecenia co do wielkości
obiektu. Niestety na tym miejscu, gdzie
powstało nowe boisko ze sztuczną
nawierzchnią i budynek szatniowo-socjalny nie było możliwości zbudowania
w ramach kompleksu jeszcze drugiego
boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. Niestety komisja
dysponująca środkami na ten program
zakwestionowała nasz projekt i gmina
doﬁnansowania nie otrzymała. Oczy-

wiście nie załamaliśmy z tego powodu
rąk, tylko szukaliśmy innych możliwości
wsparcia, no i udało się. Z programu
rozwoju bazy sportowej województwa
lubuskiego wywalczyliśmy wsparcie
w wys. 300 tys. złotych. Efekt jest taki,
że 28 maja oﬁcjalnie oddamy do użytku
kolejny piękny obiekt sportowy.
A.S. To może już zostawmy ten tekst każdy będzie go sobie mógł przeczytać i samemu sobie wyrobić zdanie. Będą jeszcze
jakieś głosy w tej sprawie, to oczywiście
nie omieszkam o nie Pana dopytać.
Na koniec zostawiłem sobie jeszcze
mój ulubiony temat - budowę zbiornika
małej retencji.
P.I.: Wszystkie kolejne nasze rozmowy
na ten temat dotyczyły fazy projektowej
i tych najdłużej trwających, jak wspomniane przy okazji listu radnego, spraw
- to znaczy ostatecznych uzgodnień,
pozwoleń, decyzji administracyjnych,

Będzie bezpieczniej
Skrzyżowanie ulic Spokojnej i Łężyckiej w Czerwieńsku (za kortami, w kierunku
Wysokiego), nie należy do szczególnie bezpiecznych.
Ostry zakręt, drzewa, stary słup
ogłoszeniowy, ogrodzenia posesji ograniczają kierującym widoczność. Duży
ruch, sporo pieszych i bezpośrednie
sąsiedztwo sklepu potęgują niebezpieczeństwo. Dlatego Urząd Miasta
i Gminy 4 XI ubr. wystąpił do Zarządu
Dróg Wojewódzkich z prośbą o wytyczenie w tym miejscu przejścia dla

pieszych. Procedury trochę trwały - po
uzgodnieniach z Komendą Wojewódzką
Policji w Gorzowie Wlkp., z Wydziałem
Transportu Urzędu Wojewódzkiego, po
wizji lokalnej z udziałem pracowników
Urzędu MiG - Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego (Departament Gospodarki i Infrastruktury)
zatwierdził lokalizację przejścia dla

czy wreszcie procedury przetargowej. Na
szczęście wreszcie mogę panu przekazać
informację o rozpoczęciu tego najważniejszego dla nas wszystkich etapu – realizacji
projektu. Jak nas poinformował Lubuski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Zielonej Górze, który przypomnę jest
koordynatorem tej inwestycji, wyłonił już
na podstawie procedury przetargowej ﬁrmę
wykonawczą. Jeszcze w tym miesiącu - 21
maja odbędzie się oﬁcjalne przekazanie
placu budowy i od tego czasu rozpocznie
się odliczanie. Niebawem więc wejdzie na
plac budowy ciężki sprzęt i niecka przyszłego zalewu zacznie nabierać kształtów.
Ten zbiornik z pewnością zmieni charakter
naszego miasta. Wierzę, że nada mu kolejnego wielkiego impulsu rozwojowego.
A.S.: Miejmy nadzieję, że te marzenia się spełnią i nasze miasto stanie się
tętniącym życiem ośrodkiem rekreacji
i turystyki weekendowej. Dziękuję bardzo
za rozmowę.

pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 279.
Pod koniec kwietnia całość prac (obniżenie krawężników i chodników, ustawienie znaków informacyjnych, malowanie
przejścia) została zakończona. Co ważne
- na koszt Zarządu Dróg.
Sprawcą tego „zamieszania” był
przewodniczący Rady Miejskiej Leszek
Jędras - to właśnie z mojej inicjatywy
nasz Urząd wystąpił do „Dróg Wojewódzkich” - mówi. Wielu mieszkańców
zwracało się do mnie w tej sprawie, a że
mieszkam w okolicy - nie zwlekałem.
I już po sześciu miesiącach jest efekt.
To drobny, ale dobry przykład, ze radni
nie są „bezradni”. Trzeba rozpocząć
procedury, choćby te miały potrwać
w założeniu nawet lata. Trzeba się
zmobilizować i pilnować, by trwały
jak najkrócej. Skorzystają na takim
podejściu wszyscy mieszkańcy naszych
miejscowości.
D. Grześkowiak

Pani Barbarze Marczenia
wyrazy szczerego
współczucia
z powodu
śmieci TEŚCIOWEJ
składa Rada Miejska,
Burmistrz i pracownicy
Urzędu w Czerwieńsku

4

nr 214 • 05.2010

U NAS

„Transgraniczne Spotkania Polsko-Saksońskie”
„Grenzüberschreitende Begegnungen Polen-sachsen“
W dniach 8-9 maja 2010 roku w Gminie Czerwieńsk odbyło się trzecie z cyklu
spotkań pn.: „Zmagania Strażaków” realizowane w ramach projektu „TRANSGRANICZNE SPOTKANIA POLSKO-SAKSOŃSKIE”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (oraz ze środków budżetu państwa)
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia
2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
W dwudniowym
spotkaniu udział wzięli
przedstawiciele władz
samorządowych oraz
drużyny strażaków
ochotników z Partnerskich Gmin Czerwieńsk i Rothenburg
Ober Lausitz.
Spotkanie miało na celu pogłębienie
współpracy transgranicznej, zacieśnianie więzów oraz tworzenie nowych
ﬁlarów rozwoju pomiędzy Partnerami.

Pierwszego dnia
spotkania (sobota)
na boisku sportowym w Leśniowie
Wi e l k i m p r z e p r o wadzone zostały
k o n k u r e n c j e s p o rtowe dla ochotników Strażaków. Po zakończonych
zawodach strażackich odbyło się
spotkanie integracyjne dla wszystkich Strażaków, w celu podsumowania przebiegu dnia.
Aby lepiej poznać historię polskiej
Straży Pożarnej, drugiego dnia spotkania (niedziela) dla wszystkich uczestników projektu zorganizowany został
wyjazd do Muzeum Straży Pożarnej
w Rakoniewicach.
Po powrocie z Rakoniewic polscy
strażacy zaprosili gości z Niemiec do
zwiedzania zachowanych na terenie
gminy Czerwieńsk poniemieckich fortyﬁkacji położonych przy rzece Odrze.
Kolejnym etapem pogłębiania współpracy transgranicznej pomiędzy ochotniczymi strażami pożarnymi będzie
udział polskich strażaków ochotników
w wyścigach pontonów na terenie zaprzyjaźnionej gminy Rothenburg O.L.
(jezioro Lodenau).
Sportowa rywalizacja w duchu
fair play oraz aktywne uczestnictwo
Partnerów w spotkaniu przyczyniło
się do stworzyło możliwości wymiany
wzajemnych doświadczeń, pogłębienia współpracy, zacieśnienia więzów
oraz ułatwiło przełamywanie barier
językowych i mentalnych. Spotkanie
ochotników Straży Pożarnej dodatkowo
przyczyniło się do poprawy poziomu
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w obszarze wsparcia.
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Bezpiecznie i zdrowo
Kwiecień minął w leśniowskiej szkole pod hasłem gminnych konkursów nastawionych na utrwalanie w młodzieży nawyków zdrowego i bezpiecznego życia.
Koordynator konkursu „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”, pani
Dorota Rabiko zaprosiła do współzawodnictwa drużyny szkół podstawowych
naszej gminy. Uczniowie w części teoretycznej wykazywali się znajomością
przepisów ruchu drogowego, a w części
praktycznej - umiejętnością bezpiecznego i sprawnego pokonania rowerem toru
przeszkód.
W wiedzowo - sportowej rywalizacji
drużyny prezentowały wyrównany poziom. Spośród czterech drużyn najlepszą
okazała się grupa z PSP w Nietkowicach, drugie miejsce zajęła drużyna
z PSP w Leśniowie Wielkim, trzecie
- team z PSP w Czerwieńsku, a czwarte
- rowerzyści z PSP w Nietkowie.
Niezwykle ciekawą oprawę miał
konkurs gminny Pierwszej Pomocy
Przedmedycznej „Ratuj z nami”. Naszej
szkole, w przeprowadzeniu tego konkursu
fachowej pomocy udzielili: p. Bogumiła

towane przez uczniów z I LO w Zielonej
Górze. Później do rywalizacji sprawdzającej umiejętności udzielania pierwszej
pomocy przystąpiły drużyny zawodników. Na fachowo
ucharakteryzowanych koleżankach
i kolegach z kl. VI
opatrywano rany,
zabezpieczano
złamania, opiekowano się osobami
w szoku itp.
Z całością zadań najlepiej poradzili sobie uczniowie z Czerwieńska,
drugie miejsce zajęli uczniowie z Nietkowa, a trzecie uczniowie z Leśniowa.
Za pomoc w przygotowaniu tej
pożytecznej i bardzo potrzebnej imprezy bardzo serdecznie dziękujemy
pani doktor Marzannie Bidzińskiej,
która sﬁnansowała zestawy ratunkowe
dla wszystkich uczestników, pani B.
Breitkopf i młodzieży z SIM - u za

pomoc w przeprowadzeniu i ocenianiu
konkurencji oraz Ani Nowak pomagającej przygotować drużynę z leśniowskiej
szkoły do zawodów.
Sprawnie i ciekawie przygotowywane konkursy wyzwalały zaciekawienie
tematyką, zwracały uwagę na tak ważne
zagadnienie, jakim jest bezpieczeństwo
swoje i innych.
Z tematyką bezpieczeństwa łączy
się również XI edycja turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. „Bezpieczne Wakacje
z LUPO” organizowana przez
Wydział Prewencji Komendy
Miejskiej Policji
w Zielonej Górze.
Po zaciętej rywalizacji, po dogrywce, trzyosobowa grupa złożona z Nicoli
Bajdak, Bartka Wojtaszewskiego
i Kacpra Domereckiego, przygotowane przez p. D. Rabiko weźmie udział
w eliminacjach powiatowych.
Jeśli wiedza i umiejętności nabyte
w czasie przygotowywania się do rywalizacji zostaną utrwalone przez uczniów,
to konkursy spełniły swój cel.
A. Batóg

Gimnazjum na topie
Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku przez cały rok szkolny
biorą udział w różnych konkursach i zawodach. Zdobywają laury, są nagradzani
i wyróżniani na różnych szczeblach rywalizacji.
Breikopf z ODN w Zielonej Górze,
młodzież działająca w SIM z I LO
w Zielonej Górze, Ośrodek Zdrowia
Ekomed w Leśniowie Wielkim, oraz
Komenda Miejska Policji w Zielonej
Górze.
Koordynatorem tego konkursu była
p. Elżbieta Błońska. Do udziału w nim
zostały zaproszone, podobnie jak wcześniej, reprezentacje wszystkich szkół
podstawowych naszej gminy. Zaproszenie przyjęły trzy z nich. Między nimi
toczyła się zacięta rywalizacja. Po części
teoretycznej pani policjantka w ciekawy,
czasami żartobliwy, ale przede wszystkim rzeczowy sposób, przeprowadziła
wśród wszystkich uczniów pogadankę
na temat zachowania bezpieczeństwa
podczas poruszania się po drogach publicznych. Następnie odbyły się pokazy
ratownictwa przedmedycznego przygo-
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Do ich ostatnich sukcesów należy
zaliczyć szczególnie VI miejsce Barbary
Wużyńskiej z klasy IIIb - laureatki Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.
Basia została przygotowana przez p.
Alicję Łokotko.
Z kolei drużyna w składzie: Ewelina
Patrzykąt, Maria Wojtaszek i Krzysztof Rutkowski z klasy IIa zajęła I miejsce
w Powiatowym Międzygimnazjalnym
Konkursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie. Drużynę przygotowała p. Bożena
Wesołowska.
Natomiast Dominika Madziejczyk
z klasy IIb (opiekun Małgorzata Piątkowska) oraz Agnieszka Włosińska z klasy IIa
(opiekun p. Małgorzata Galik) uzyskały
wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie
Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży
Gimnazjalnej. Na ten konkurs wpłynęły
prace z 358 szkół. Laureatami zostali

uczniowie ze 154 placówek. Na 10701 nadesłanych zestawów tekstów literackich prace naszych uczennic znalazły się wśród
326 nagrodzonych i wyróżnionych.
Członkinie Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej OSP w Czerwieńsku: Milena Bogucka i Angelika Hajczewska
reprezentowały naszą gminę na eliminacjach powiatowych Ogólnopol-skiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”. W gronie uczniów
szkół gimnazjalnych Milena zajęła
I miejsce i zakwaliﬁkowała się do etapu
wojewódzkiego.
Serdecznie gratulujemy uczniom sukcesów i życzymy im dalszych. Mamy nadzieję, że osiągnięcia koleżanek i kolegów
zachęcą młodzież naszego Gimnazjum
do sprawdzania swoich sił i umiejętności
w różnorodnych konkursach.
M. Piątkowska

Z wizytą w Gimnazjum
im. J. Pawła II w Czerwieńsku
To była niezwykła prawie doba. W dniach 23-24 kwietnia Gimnazjum im. Jana
Pawła II gościło uczniów klas VI ze wszystkich szkół podstawowych w naszej
gminie na „Dniu i Nocy Otwartych Drzwi”.
Impreza została profesjonalnie przygotowana przez nauczycieli szkoły. Ich
prace koordynowała grupa w składzie:
Agnieszka Kostrzewa, Sylwia Bieżańska-Jędraszkowiak, Dorota Budeń,
Beata Jesionkowska i Aleksander
Gruszczyński.

Program pobytu młodziutkich mieszkańców gminy Czerwieńsk był bogaty,
atrakcyjny i różnorodny. Każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. I to niejedno.
Można było rywalizować w zawodach
sportowych, obejrzeć pokaz CAPOEIRY - tańca połączonego ze sztuką
walki oraz pokaz ratownictwa przedmedycznego, wziąć udział w bardzo
bogatym programie warsztatów, poka-

zujących szeroki wachlarz możliwości
kształcących szkoły gimnazjalnej w
Czerwieńsku. Wieczorne ognisko połączone ze śpiewną biesiadą, dyskoteką
i maraton ﬁlmowy dopełniły program
tego dnia. Cisza nocna, która wcale
nie była ciszą, lecz czasem na robienie
sobie żartów, na
opowiadanie czasami „strasznych”
historii czy przechytrzanie opiekunów, żeby tylko
nie zasnąć i wytrzymać do rana.
Zabawa, śmiech,
uczenie się przy
wykorzystaniu
metod aktywnych
królowały tego
dnia w szkole.
Aż żal było
się rozstawać po
smacznym śniadaniu i koncercie chóru szkolnego. Lecz
miejsce trzeba było zostawić rodzicom,
którzy też tego dnia mogli odwiedzić
szkołę i skorzystać z porad różnych
specjalistów.
Ciekawa, niebanalna impreza dostosowana do potrzeb i oczekiwań „młod-

szej” młodzieży pozwoliła poznać się tym,
którzy we wrześniu przekroczą bramy
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku i przełamać pierwsze, tak trudne
przecież, lody. I za tę możliwość serdecznie
dziękujemy Pani Dyrektor oraz Gronu
Nauczycielskiemu Gimnazjum.
A. Batóg

Sobota (24 IV) - to Wielki Dzień Bezpłatnego Poradnictwa, z którego na terenie naszej szkoły mogli skorzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy naszej gminy.
Były panie pielęgniarki Halina
Kwaśniewska i Monika Nowak, ﬁzjoterapeuta Jolanta Mikołajczyk, ﬁtness
- Jolanta Śledź, pedagog Marzena
Marcinkiewicz, psycholog Katarzyna
Jaroni. Porady prawnej można było
zasięgnąć u Doroty Kołkowskiej, która
z wolontariuszem Dominiką Tomczyk
reprezentowała Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej. Było Stowarzyszenie „Baba” i uczniowie Zespołu Szkół
Technicznych z pokazem fryzjerstwa.
Porady udzielał też doradca proﬁlaktyki
chorób i prawidłowego żywienia. Dla
chętnych była też czynna kawiarenka

z wypiekami naszych rodziców. Wszystkim specjalistom serdecznie dziękujemy!
D. Grześkowiak
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Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

INFORMACJA
Burmistrz Czerwieńska zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006
roku Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze
po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań prób wody
pobranych w dniu 24.03.2010 roku i 15.04.2010 roku z wodociągu wiejskiego w Płotach, administrowanego przez
„Pomak” Sp. z o.o. w Czerwieńsku, stwierdził przydatność
wody do spożycia przez ludzi. Analiza pobranych próbek
wody wykazała, że woda w zakresie parametrów objętych
monitoringiem kontrolnym odpowiada wymaganiom §2
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007
roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi.
MPS

UCHWAŁA NR XXXI/279/10
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie rozbudowy „Pomnika Pamięci” w Czerwieńsku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm 1) uchwala się, co następuje:
§1. Postanawia się rozbudować „Pomnik Pamięci” usytuowany na placu
przy Ratuszu w Czerwieńsku poprzez umieszczenie na nim:
1) tablicy pamiątkowej o treści: „Wszystkim, którzy przez wieki byli
związani z tą ziemią, w dowód pamięci za dokonania - mieszkańcy
Gminy i Miasta Czerwieńsk - Maj 2010 r.”,
2) napisów:
a) na ścianie północnej (frontowej) - PAMIĘĆ;
b) na ścianie południowej - WOLNOŚĆ;
c) na ścianie wschodniej - DOBRO;
d) na scianie zachodniej - PRAWDA,
3) dodatkowych elementów:
a) na ścianie północnej (frontowej) - Godło Państwowe;
b) na ścianie południowej - Herb Czerwieńska.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

UCHWAŁA NR XXXI/269/10
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Czerwieńsk za rok 2009 oraz udzielenia absolutorium
dla Burmistrza.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 oraz art. 28a ust.2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1)), art. 121 ust.6 ustawy z dnia
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27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o ﬁnansach publicznych (Dz.U.157, poz. 1241 z późn. zm. 2) oraz wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 08 kwietnia 2010
r. o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Czerwieńska za 2009 r.
- uchwala się, co następuje:
§1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwieńsk za rok 2009 udziela się
absolutorium dla Burmistrza Czerwieńska za rok 2009.
§2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pełny tekst Sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2009 rok, który
stanowi załącznik do niniejszej uchwały znajdziecie Państwo na stronie
internetowej: www.bip.czerwiensk.pl w zakładce Prawo lokalne.
Poniżej publikujemy jedynie najważniejsze informacje dotyczące
dochodów i wydatków budżetu.
Budżet Gminy na rok 2009 w wersji pierwotnej został przyjęty
Uchwałą Rady Nr XVIII/164/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. na
kwoty:
I. Dochody budżetowe w wysokości 24.345.579 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 22.309.875 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.035.704 zł
z tego:
1. Dochody własne Gminy 11.296.179 zł, w tym:
udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
4.088.150 zł,
2. Dotacje celowe 4.915.940 zł, w tym:
z budżetu państwa 4.699.236 zł, z tego
na zadania zlecone 3.974.036 zł, na zadania własne 725.200 zł.
3. Subwencje 8.133.460 zł, w tym: subwencja oświatowa 6.353.351 zł.
II. Wydatki budżetowe w wysokości 31.740.579 zł, w tym:
1. Wydatki bieżące 21.863.235 zł, z tego:
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 6.745.189 zł, wynagrodzenia
prowizyjne inkasentów 20.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne
500.956 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
1.344.691 zł, na obsługę długu publicznego 95.000 zł.
2. Wydatki majątkowe 9.877.344 zł.
W ciągu roku plan budżetu został zmieniony następującymi Uchwałami
Rady: Nr XX/175/09 z 25.02.2009r., Nr XXI/188/09 z 29.04.2009 r.,
Nr XXII/197/09 z 24.06.2009r.,
Nr XXIII/213/09 z dnia 22.07.2009r.; nr XXIV/216/09z dnia
26.08.2009r.; nr XXVI/225/09 z dnia 21.10.2009r.; nr XXVII/230/09
z dnia 18.11.2009r.; nr XXVIII/235/09 z dnia 30.12.2009r.
Ponadto z upoważnienia Rady Miejskiej oraz z mocy przepisów budżetowych – Burmistrz Czerwieńska dokonał zmian planu budżetu
w zakresie dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych oraz
w zakresie przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami Zarządzeniami Burmistrza o numerach: 14/09
z 27.02.2009, 21/09 z 20.03.2009r., 22/09 z 31.03.2009 r., 34/09
z 30.04.2009 r., 36/09 z 11.05.2009 r., 40/09 z 29.05.2009 r., 44/09
z 04.06.2009 r., 51/09 z 30.06.2009 r., 59/09 z 321.07.2009r, 62/09
z 31.08.2009r., 72 i 74 z 30.09.2009 r., 79/09 z 30.10.2009r., 84/09
z 30.11.2009r., 89,91,93 z 31 12.2009 r.
Po zmianach dokonanych powyższymi uchwałami i zarządzeniami plan
budżetu gminy wyniósł na 31 grudnia 2009 r. odpowiednio:
I. Dochody budżetowe w wysokości 33.741.398 zł w podziale na:
- dochody bieżące w wysokości 23.349.469 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 10.391.929 zł
1. Dochody własne gminy planowane w wysokości 13.106.840 zł
w tym:
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
4.088.029 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 1.931.295 zł
2. Dotacje 12.492.038 zł, z tego:

DODATEK SPECJALNY DO NR-u 214 MIESIĘCZNIKA „U Nas”

W dniach 14-16 maja odbyły się
Partnerskie Dni Czerwieńska.
I choć pogoda nie rozpieszczała
organizatorów, czyli pracowników
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury,
imprezę należy uznać za bardzo udaną.
Pomimo zimna i mżawki publiczność
dopisała i świetnie się bawiła.

Już w piątkowe przedpołudnie,
dzieci ze szkół i przedszkoli naszej
gminy zebrały się koło Ratusza, aby
uczestniczyć w barwnym korowodzie.
Burmistrz Czerwieńska, Pan Piotr
Iwanus, przekazał klucze do bram
miasta delegacji uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Nietkowicach, zwy-

cięzcom poprzedniej edycji Gminnego
Turnieju Szkół Podstawowych. Barwny
korowód przeszedł ulicami Czerwieńska na boisko przy Gimnazjum, gdzie
drużyny - reprezentanci szkół, zmierzyły się w konkurencjach sportowych
i odpowiadały na pytania z różnych

dziedzin, takich jak: literatura, przyroda, nauka, historia, wiedza o gminie.
Z racji obchodów Roku Chopinowskiego nie mogło zabraknąć pytań
o naszym wielkim kompozytorze, Fryderyku Chopinie. Jurorzy w składzie:
Barbara Marczenia - kierownik wydziału
organizacyjnego w Urzędzie Gminy
i Miasta, Magdalena
Grysiewicz - dyrektor Gimnazjum oraz
Waldemar Dwornicki - nauczyciel
wychowania fizycznego z wielką uwagą przyglądali się
zmaganiom sportowym i umysłowym
poszczególnych drużyn. Po naradzie,
podczas której widownia miała okazję
spróbować swoich
sił w turniejowych konkurencjach, Jury
ogłosiło wyniki:
I miejsce i nagroda finansowa w wysokości 1000 zł oraz Puchar Przechodni
Burmistrza Czerwieńska - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Płotach,
II miejsce - SP Czerwieńsk,
III miejsce - SP Nietkowice,
IV miejsce - SP Leśniów Wielki,
V miejsce - SP Nietków.
Jury oceniało również
publiczność dopingującą swych reprezentantów.
Nagrodę w postaci radio
- odtwarzacza CD otrzymali uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Leśniowie
Wielkim.
Równolegle z korowodem, spod urzędu wyruszył XI Międzynarodowy
Familijny Rajd Rowero-
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wy. Cykliści, w trakcie Partnerskich
Dni Czerwieńska, mieli do pokonania trasę Czerwieńsk - Łagów
- Międzyrzecz.
Jeszcze tego samego dnia w sali
widowiskowej MGOK burmistrz
Czerwieńska Piotr Iwanus spotkał
się z przedstawicielami lokalnego biznesu, radnymi, dyrektorami
szkół i przedszkoli, kierownikami

jednostek budżetowych i działaczami sportowymi. Spotkanie było
okazją do podsumowania całorocznej współpracy i podziękowania
tym wszystkim, którzy angażują się
w działania promocyjne naszej gminy. Uczestnicy spotkania wysłuchali
wspaniałego koncertu w wykonaniu
Zdzisława Babiarskiego i Pauliny
Gołębiowskiej.

W sobotę już od wczesnych godzin rannych rozpoczęły się zawody
sportowe. Na hali rozegrano turniej
koszykówki, w MGOK-u turniej szachowy, a na kortach turniej tenisa.
Po południu na scenie rozpoczęły się
prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży z gminy Czerwieńsk. Licznie
zgromadzona publiczność obejrzała

ciekawą inscenizację plenerową Teatru Tańca Hakashanti. Ratownicy
medyczni z Zielonej Góry pokazali jak
należy udzielać pierwszej pomocy. Na
scenie zagrali Instant Blues i gwiazda
tegorocznych Dni Czerwieńska zespół
IRA. Świetny koncert rozgrzał młodą
publiczność, która do późnych godzin
nocnych bawiła się na dyskotece.

w trzech kategoriach: debiuty, zespoły
z instrumentem elektronicznym i zespoły z instrumentami tradycyjnymi.
Koncert, z wielką charyzmą poprowadził Jarek Sobański z kabaretu „Słuchajcie” rozbawiając do łez zarówno
publiczność, jak i wykonawców. Po
wysłuchaniu wszystkich podmiotów
wykonawczych, Rada Artystyczna
w składzie: Grzegorz Łukasiewicz
- pracownik RCAK, muzyk, opiekun
zespołów śpiewaczych w naszym
regionie - przewodniczący, Jadwiga
Macewicz - wokalistka i kompozytorka, Krystyna Stachów - autorka
tekstów, założycielka zespołów śpiewaczych, wieloletni dyrektor Domu
Kultury w Gościeszowicach oraz
Henryk Łacny - opiekun muzyczny
Zespołu Pieśni i Tańca „Maki”, udała
się na naradę, a na scenę zaproszono
taneczny zespół Line Dance Gruppe
z Drebkau. Zespół, prezentujący tańce
do muzyki country, został owacyjnie
przyjęty przez czerwieńską publiczność. Na scenie nie mogło również
zabraknąć zwycięzców poprzedniej
edycji Festiwalu, zespołu Cantilena,
który jak zwykle zaprezentował się
wspaniale. Pomimo niespotykanego,
jak na tę porę roku zimna, z minuty na
minutę na czerwieński stadion przybywało coraz więcej osób, gdyż, jak

W kategorii instrumenty elektroniczne:
I miejsce „Ale Babki” z Piesek
II miejsce „Tęcza” z Kolska
III miejsce „Nietkowianki” z Nietkowa
W kategorii instrumenty tradycyjne:
I miejsce „Złote Łany” z Bożnowa
II miejsce Zespół Śpiewaczy z Pałcka
III miejsce „Źródełko” z Wichowa
Grand Prix IV Festiwalu Piosenki
Biesiadnej w Czerwieńsku i Złoty
Mikrofon Burmistrza Czerwieńska
oraz nagrodę finansową w wysokości
900 zł zdobył zespół „Złote Łany”
z Bożnowa.
Wszyscy uczestnicy Festiwalu
zostali nagrodzeni statuetkami i nagrodami rzeczowymi. Każda grupa
śpiewacza otrzymała również płytę CD
z nagraniami konkursowymi wszystkich wykonawców.

W niedzielny poranek, pomimo
dokuczliwego chłodu, nad Odrą spotkali się wędkarze z Polski i Niemiec
gdzie rozegrano zawody o Puchar
Dni Czerwieńska. Okazało się, po raz
kolejny, że czerwieńscy wędkarze nie
mają sobie równych i wszystkie nagrody oraz puchary pozostały w naszym
mieście. Ostatni dzień obchodów
święta naszego miasta, to tradycyjnie
już Festiwal Piosenki Biesiadnej, który
w tym roku, na skutek sugestii zarówno
wykonawców, jak i jurorów, oceniano

się okazało, zespół Wawele z liderem
Janem Wojdakiem, ma wciąż swoich
wiernych fanów. Zanim jednak koncert nabrał tempa, ogłoszono wyniki
Festiwalu:
W kategorii debiuty:
I miejsce „Echo” z Międzyrzecza
II miejsce „Gryfowianie” z Gryfowa Śląskiego
III miejsce „Sześciopak” z Czerwieńska

Organizatorzy pragną serdecznie
podziękować za pomoc Jednostce
Wojskowej, firmie POMAK, p. Zbigniewowi Czyżowi, p. Waldemarowi
Bernackiemu, p. Damianowi Blandzi,
pracownikom hali sportowej Lubuszanka oraz pracownikom interwencyjnym.
Dziękujemy również Straży Pożarnej,
Policji i Straży Miejskiej. Za wsparcie
rzeczowe i finansowe firmie ZIELBRUK
z Płotów i PKP Cargo w Czerwieńsku.
Do wyrażania swych opinii, zapraszamy wszystkich obserwatorów Dni
Czerwieńska na naszej stronie internetowej: www.mgok.czerwiensk.pl
Organizatorzy
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dotacje celowe 5.177.331 zł, w tym:
z budżetu państwa 4.939.277 zł, na:
zadania własne 1.240.407 zł, zadania zlecone 3.698.870 zł,
dotacje rozwojowe 7.314.707 zł
3. Subwencje 8.142.520 zł,
w tym subwencja oświatowa 6.347.225 zł.
II. Wydatki budżetowe w wysokości 40.037.656 zł, z tego:
1. Wydatki bieżące 22.876.565 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od płac 8.509.054 zł, na obsługę długu
publicznego 60.000 zł.
2. Wydatki majątkowe 17.161.091 zł.
Na zmiany planu budżetu w ciągu roku 2009 r. wpływ miały uzyskane
ponadplanowe dochody oraz otrzymane dotacje celowe na zadania
zlecone i własne gminy.
[...]
Wydatki majątkowe:
W roku 2009 roku na sﬁnansowanie zadań majątkowych z budżetu
gminy wydatkowano kwotę 17.109.290,42 zł, co stanowi 99,69%
wielkości planowanych (po dokonanych zmianach). Sﬁnansowane
zostały prace przygotowawcze związane z planowaną realizacją
budowy instalacji wodno-ściekowej na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Składowej. w Czerwieńsku. Z zaplanowanych
wydatków na inwestycję pn. Rozbudowa i modernizacja kaplicy
cmentarnej na cmentarzu w Czerwieńsku” w 2009 r. wykonano
cały planowany zakres rzeczowy Wykonany został projekt i dokumentacja (w tym geologiczna) na kwotę 34.160 zł, w wyniku
rozbudowy powstało pomieszczenie chłodni, pomieszczenie na
agregat i pomieszczenie dla księdza. Ponadto zmieniono pokrycie
na istniejącym obiekcie z papy na dachówkę ceramiczną, odnowiono
elewację i schody wejściowe do kaplicy.
Zakończona została inwestycja oświatowa pn. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Nietkowie wraz z budową boiska sportowego.
Wartość opłaconych w roku 2009 robót wyniosła kwotę 1.756.100,08
zł, w tym zakup urządzenia czyszczącego na kwotę 19.642 zł.
Inwestycja ta znalazła się również w projektach realizowanych
w ramach LRPO, współﬁnansowanych ze środków budżetu Unii
Europejskiej. Wysokość współﬁnansowania Projektu z budżetu UE
została określona w wysokości 1.461.358,50 zł. Do dnia 31 grudnia
2009 roku kwota refundacji z tytułu poniesionych w latach 20072009 kosztów nie wpłynęła.
W roku 2009 kontynuowana była inwestycja – projekt realizowany
z Gminą Sulechów pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brody, Pomorsko, Mozów, Kije w gminie Sulechów oraz Bródki,
Nietkowice, Sycowice i Będów w gminie Czerwieńsk.
Wydatki wykonane w roku 2009 określone zostały w wysokości
427.462,44 zł w tym kwota 309.592 zł stanowi wydatki, które nie
wygasają z upływem roku 2009.
Zakończona została pod względem rzeczowym i ﬁnansowym modernizacja budynku będącego w zasobach komunalnych Gminy
- Przychodni Zdrowia w Czerwieńsku; płatność została wykonana
w I półroczu 2009 w wysokości 202.477,32 zł. Zmodernizowana
została również Przychodni Zdrowia w Nietkowicach w kwocie
270.873,16 zł współﬁnansowana ze środków PFRON w wysokości
100 tys. zł. W ramach planowanego zakresu robót zmodernizowano
i przebudowano wszystkie pomieszczenia w przychodni a także
wymieniona została wykładzina podłogowa, stolarka drzwiowa wewnętrzna i drzwi wejściowe, pomalowane zostały gabinety lekarskie,
wymienione zostały grzejniki centralnego ogrzewania i instalacja
elektryczna. Do budynku przychodni został dobudowany podjazd
dla niepełnosprawnych.
Na stadionie miejskim przy ul. Kwiatowej w Czerwieńsku budowane jest Centrum Sportowo-Rekreacyjne. W wyniku realizacji
inwestycji powstanie dwukondygnacyjny budynek socjalno-szatniowy z zespołem 4 szatni, salą wielofunkcyjną, pomieszczeniami
biurowymi dla stowarzyszenia sportowego, węzły socjalno-sanitarne
i pomieszczenia gospodarcze, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią
z trawy syntetycznej, oświetlenie terenu oraz chodniki i dojazdy.

Wydatki poniesione w roku 2009 na ten projekt wyniosły 911.406,95
złotych . Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec kwietnia
2010 r.
Ponadto wybudowane zostały nowe punkty świetlne w miejscowościach: Nietkowice – 7 lamp, Laski – 2 lampy, Będów – 4 lampy.
Wydatkowane zostało łącznie 15.374,26 zł.
W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano ogółem
177.801,25 zł. Z podanej kwoty zakupiona została m.in. wiata przystankowa do Leśniowa Wielkiego o wartości 3.001,20 zł, maszyna
czyszcząca do hali sportowej przy SP w Nietkowie o wartości
19.642 zł, samochód osobowy w cenie 55.850 zł przekazany w użyczenie Komendzie Wojewódzkiej Policji. 41.514,88 zł Hala Sportowa
wydatkowała na zakup koszy podwieszanych do koszykówki do sali
gimnastycznej i zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem dla
nowo utworzonego stanowiska głównego księgowego. Ponadto zakupione zostały aluminiowe bramki piłkarskie na stadion sportowy
za kwotę 6.954 zł.
Zakupione zostały zestawy komputerowe i sprzęt kserograﬁczny
dla Urzędu Gminy za kwotę 42.319,84 zł, zestaw komputerowy
dla OPS za kwotę 4.369,99 oraz kserokopiarka za kwotę 4.149,34
złotych dla Rady Miejskiej.
(...)
Oceniając wykonanie budżetu Gminy za rok 2009 roku zauważyć należy, że budżet zamknął się planowanym deﬁcytem zrealizowanych
dochodów budżetowych do wykonanych wydatków w wysokości
6.294.347,59 zł.
Dokonano planowej spłaty zadłużenia Gminy w wysokości 287.500 zł,
z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2005 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie
wkładu własnego Gminy przy realizacji projektu pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Leśniów Wielki, Sudoł,
Płoty” współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej
w ramach Programu ZPORR.
Stan zobowiązań gminy
Stan zobowiązań na 31 grudnia 2009 r. według tytułów dłużnych wynosi
7.183.409,07 złotych łącznej kwoty zadłużenia, co stanowi 21,28%
planowanych dochodów i 21,59% dochodów wykonanych. Z tytułu
kredytów i pożyczek zadłużenie gminy wynosi 7.164.902,52 złote oraz
z tytułu innych wymagalnych zobowiązań 18.506,55 zł.
Stan należności gminy
Stan należności oraz wybranych aktywów ﬁnansowych na 31 grudnia
br. wyniósł 6.142.458 zł, w tym między innymi:
• 3.147.190,74 zł są to środki pieniężne (gotówka i depozyty),
• 2.100 zł należności wymagalne z tytułu dostaw i usług
• 2.121.958,44 zł należności wymagalne z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych,
• 871.208,82 zł z tytułu pozostałych należności.

UCHWAŁA NR XXXI/271/10
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz.1591 z późn.
zm. 1)) oraz art. 10 ust. 1, 2 ; art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 121 poz.
843 i 844 z późn. zm. 2)) uchwala się, co następuje:
§1. W §1 uchwały nr XXVII/232/09 z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych
wprowadza się zmiany w wysokości stawek podatku od środków
transportowych w następujący sposób:
1) §1 pkt 2 - załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr
1 do uchwały.
2) §1 pkt 4 - załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. nr 2
do uchwały.
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§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/271/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28.04.2010 r.
Stawki podatku od środków transportowych od samochodów
ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton.
Liczba osi i
dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
Nie mniej niż Mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

Stawka podatku (w złotych)
Osie z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne
Dwie osie
1004,00
1263,00
1263,00
1263,00
Trzy osie
1004,00
1227,00
1227,00
1227,00
1263,00
1263,00

Inne systemy
zawieszenia osi

1150,00
1668,00
1718,00
1820,00
1225,00
1668,00
1819,00
1925,00
2143,00
2279,00

Listy do redakcji
PRO CONTRA czyli „Z drugiej strony”
W dniu 28 kwietnia 2010 r. na planowej sesji Rada Miejska
przyjęła większością głosów sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czerwieńsk za 2009 r. i udzieliła Burmistrzowi absolutorium. Jestem jednym z radnych, którzy głosowali przeciw
przyjęciu sprawozdania i chciałbym w tym artykule podzielić
się z czytelnikami „U nas” swoimi wątpliwościami.
Podstawową inwestycją dla prawobrzeżnej części gminy jest
skanalizowanie wszystkich wiosek „zaodrza”.Ta inwestycja w dniu
udzielania absolutorium Burmistrzowi Czerwieńska ma opóźnienie
w jej realizacji sięgające 10. miesięcy. Dowodem na taki stan rzeczy
jest przeniesienie kwoty 309.592 zł z pozycji tej inwestycji w 2009
r. na lata następne jako środki niewygasające. Jest zastój więc nie
ma za co płacić. Przydzielone w budżecie 2009 r. środki ﬁnansowe
uwzględniały realizacje harmonogramu inwestycji, a tu przerwa, bo
nie pomyślano o koniecznych uzgodnieniach i ustaleniach potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę tej sieci kanalizacyjnej.
W sprawozdaniu z wykonania budżetu ta inwestycja wykazana jest
z realizacją 99,98%. I tu nie trzeba znać szczegółowo ekonomi
i księgowości, bo jeśli z kwoty 427.544 zł przeznaczonej w budżecie
2009 r. na tą inwestycję nie wykorzystuje się 309.592 zł to znaczy,
że wydano 27,59% przeznaczonych środków i taki za ten rok jest
poziom realizacji. O takim stanie rzeczy Burmistrz Czerwieńska
- Pan Piotr Iwanus nie wspomina w wywiadach udzielanych dla
mediów np. w artykule na stronie internetowej www.gazetalubuska.
pl pt. „Kanalizacja to największa inwestycja gminy Czerwieńsk”
(Zielona Góra - 25 lutego 2010 r.) Wspomina czasami na zebraniach
wiejskich powtarzając jak mantrę, że inwestycja skanalizowania
„zaodrza” realizowana jest razem z gminą Sulechów i to wszystko.
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12
25
27
29
31

Cztery osie i więcej
1668,00
1861,00
2049,00
2175,00
2226,00

25
27
29
31

1882,00
2070,00
2070,00
2509,00
2582,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/271/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28.04.2010 r.
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy/balastowy +
naczepa lub przyczepa (w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)
Osie z zawieszeniem
Inne systemy
pneumatycznym lub
zawieszenia
zawieszeniem uznanym za
osi
równoważne
Dwie osie
1079,00
1405,00
1307,00
1505,00
1380,00
1830,00
1981,00
1380,00
Trzy osie
1620,00
1830,00
1763,00
2563,00

Nie wspomina o trudnościach, zaniedbaniach przy opracowywaniu
dokumentacji i nie wskazuje winnych takiej sytuacji.
Kolejną sprawą budzącą wątpliwości jest ﬁnansowanie zakupu
pojazdu dla Policji. W pierwszej wersji mieliśmy jako Rada przeznaczyć kwotę 30.000 zł na doﬁnansowanie zakupu samochodu
dla Policji. Po pewnym czasie okazało się, że kwota ta jest niewystarczająca i w zmianach do budżetu gminy 2009 r. przeznaczono
25.000 zł na dział bezpieczeństwo z przeznaczeniem na doﬁnansowanie zakupu inwestycyjnego. Ta druga część środków nie była
konsultowana we wszystkich komisjach Rady i wprowadzono
ją pospiesznie. W końcu kupiono pojazd dla policji, poświęcono
i przekazano do użytku. Zdziwienie moje budzi fakt, że zamiast
standardowego pojazdu policyjnego z napisami „Policja” na bokach czyli tzw. radiowóz, widzę efektowną limuzynę na cywilnych
numerach rejestracyjnych bez śladu znamion pojazdu dla policji.
Po pewnym czasie z drugiego obiegu dowiaduję się, że pojazd nie
został przekazany policji jako dar mieszkańców gminy, a tylko
wydzierżawiony policji. Właścicielem pojazdu pozostaje gmina
i z założenia powinno wzrosnąć bezpieczeństwo, ale tylko dla
lewobrzeżnej części gminy bo pozostała część przez ten pojazd
nie będzie obsługiwana.
Pozostają jeszcze wątpliwości do: programów „Orlik” i „Odnowa Wsi”; niewyjaśnienie do dziś zapłacenia faktury za wykonanie robót przez ﬁrmę „POMAK”; rozdętych do granic możliwości
wydatków na utrzymanie Urzędu Gminy, które wzrosły w 2010
r. w porównaniu do budżetu z 2006 r. o 991.400 zł, czyli około 1
milion zł; oszczędności energii (a właściwie o braku oszczędzania). Ogólnie biorąc wiąże się to z gospodarnością i rzetelnością
działań ludzi za to odpowiedzialnych. Jeśli nie można się doszukać
i wskazać takich ludzi, to najlepszym sposobem jest znaleźć temat
zastępczy i „chłopca do bicia”w zupełnie innej sprawie.
Tematem zastępczym XXXI sesji Rady stało się podjęcie
uchwały o bezzasadności skargi mieszkańca gminy na działalność
dokończenie na str. 11

Od września 2009 roku przedszkolaki
z Czerwieńska, z pomocą nauczycielek,
brały udział w programie edukacyjnym
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”, organizowanym przez ﬁrmę Tymbark oraz
markę Kubuś. Partnerem merytorycznym
Programu jest Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska, a patronat honorowy nad
programem objęło Ministerstwo środowiska. Przez kilka miesięcy wszystkie dzieci
starały się dowiedzieć jak najwięcej o tym
jak szanować i chronić przyrodę w codziennym życiu i dzielnie brały udział
w różnych, ciekawych zajęciach by zostać
„Kubusiowym Przyjacielem Natury”.
Oﬁcjalnym zakończeniem starań był
zorganizowany w przedszkolu Dzień
Czyściocha podczas którego dzieci
zdały egzamin na Super Czyściocha.
Miały okazję pochwalić się zdobytą
wiedzą na temat sposobów dbania o czystość w najbliższym otoczeniu, a także
o higienę osobistą. Młodszym przedszkolakom pomagały w tym popularne

od lat piosenki: „Myj zęby” i „Mydło
lubi zabawę”, a także starszaki z grupy
„Zajączków” przebrane za przyrodnicze
stworki. Dzięki nim dzieci w bajkowy
sposób mogły utrwalić swoją wiedzę
np. na temat segregacji śmieci lub
oszczędzania wody i energii. Wysłuchały też ciekawostek o bakteriach. Teraz
przedszkolaki czekają z niecierpliwością
na wyniki kilkumiesięcznych starań,

których uwieńczeniem może być tytuł
„Kubusiowego Przyjaciela Natury”.
Natomiast rodzice zaczęli obserwować dokładniej przyrodę w Czerwieńsku
uwieczniając ją na zdjęciach w ramach
przedszkolnego konkursu fotograficznego. Wszystkie, niezwykle wiosenne,
fotograﬁe można było podziwiać przy
wejściu do przedszkola.
Wiosenne przebudzenie przyrody
zachęca dodatkowo do jej podziwiania
i szanowania jak cennego skarbu, bez
którego trudno byłoby żyć. Dzieci w tej
dziedzinie zdają egzamin celująco każdego dnia podczas spacerów, gdy zachwycają się napotkaną biedronką lub żuczkiem
i omijają je zwinnie by ich przypadkiem
nie nadepnąć…
B.C.

Będzie nowy plac zabaw

dokończenie ze str. 10
Burmistrza Czerwieńska. Mieszkaniec
napisał pismo do Burmistrza, który nie
dotrzymał ustawowego terminu odpowiedzi. Odpowiedź w końcu została udzielona
po interpelacji radnego, który wypełniając
swój mandat, ośmielił się zapytać Urząd
dlaczego petent nie otrzymał jakiejkolwiek
odpowiedzi. Winnym nie został Burmistrz
nieterminowo odpowiadający na list od
mieszkańca, a radny, który na dodatek
jeszcze mieszka w tej samej miejscowości, co piszący. I tak zarysowuje się nam
teoria spiskowa. Z własnych obserwacji
wnioskuję, że jeśli sukces - to ojcem jest
Burmistrz - Piotr Iwanus, a niepowodzenie, porażka, nietraﬁony projekt - pozostaje
sierotą. Kończąc ten wątek podsumowuję
dwoma słowami - czysty Mrożek.
Dziwi mnie postawa niektórych
radnych, członków Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, z którymi kilkadziesiąt dni
wcześniej głosowałem za przyjęciem
projektu uchwały uznającej racje petenta,
a w czasie sesji zmienili zdanie i głosowali
odmiennie niż na posiedzeniu Komisji.
Może to takie wiosenne olśnienie.
Grzegorz Rychwalski

Kiedy patrzymy na te zdjęcia z pewnością nasuwa się pytanie: co to za
miejsce i czemu ma służyć? I trudno w to
uwierzyć, ale jest to przedszkolny plac
zabaw. Jeszcze kilka dni temu można
tam było zobaczyć stare, metalowe,
z pewnością kilkakrotnie przemalowywane urządzenia do zabaw na świeżym
powietrzu, którym daleko było do współczesnych, pięknych drewnianych placów
zabaw spełniających przede wszystkim
funkcje zaspakajania dziecięcej potrzeby
ruchu i zabawy na powietrzu w bezpiecznych i estetycznych warunkach.
Teraz świeci pustkami, ale jest to zapo-

wiedź zmian, które nastąpią już za kilka
- kilkanaście dni. Mianowicie, jest on
już przygotowany do montażu nowych
elementów, które będą przepiękną niespodzianką dla naszych przedszkolaków
(a Dzień Dziecka tuż, tuż!!!). W imieniu
przedszkolaków i personelu przedszkola
- bardzo dziękujemy p. Burmistrzowi
Piotrowi Iwanusowi, Radzie Miejskiej,
p. Dyrektor Beacie Zawadzie oraz
prężnie działającej Radzie Rodziców
nie tylko za ten dar, ale i za ich wielkie
codzienne zaangażowanie w sprawy
najmłodszych mieszkańców.
D.K.

Serdeczne podziękowanie od mieszkańców Nietkowa
dla radnego Kazimierza Ruszla za zrobienie dla naszych dzieci
piaskownicy, która jest ustawiona na placu zabaw w parku przy
ul. J. Kasprowicza w Nietkowie.
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
Jeszcze o Fryderyku Chopinie
Uczniowie klas I- III nie zapomnieli
o 200-ej rocznicy urodzin Fryderyka
Chopina. Przez kilka tygodni uczęszczali na warsztaty, których celem było
poznanie tego wybitnego
Polaka. Wykorzystywali
w tym celu różne źródła
wiedzy, przygotowywali
prezentacje, pracowali nad
plakatami. Ich trud zwieńczył konkurs. Pierwsza
runda to pytania losowane - tu decydowało koło
fortuny, drugi zaś to test - tu trzeba
było wykazać się bogatą wiedzą. I-sze
miejsce zajęła Kornelia Wierucka kl.
IIIc, II-e Kacper Wojdyła kl. IIIc, III-e
ex aequo Natalia Rybaczek i Łukasz
Rybaczek kl. IIIc.
Wiemy jak udzielać pierwszej pomocy
Jurek Owsiak zaszczepił w nas
wiarę, iż nawet małe dziecko może
komuś uratować życie - wystarczy
elementarna wiedza i odwaga. Już
młodsi uczniowie na zajęciach KLUBU
WIEWIÓRKA poznawali podstawy
ratownictwa medycznego. Na szczęście
mieli do czynienia tylko pozorowanymi
ranami, ale wierzymy, że potrafiliby
poradzić sobie w opatrywaniu prostych
skaleczeń, czy tamowaniu krwotoku
z nosa.
Znacznie większymi umiejętnościami i wiedzą musiała wykazać się nasza
reprezentacja, która brała udział w gminnym konkursie RATUJMY ŻYCIE
zorganizowanym w Leśniowie Wielkim.
Pieczę nad całością sprawowali młodsi
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instruktorzy ratownictwa medycznego
z Zielonej Góry. Teorię sprawdził test,
zaś na trzech stanowiskach należało
udzielić pomocy upozorowanym poszkodowanym.
Ola Kapela, Ola Litwa i Artur Rogowicz
z kl.VIa spisali się świetnie i tym samym wywalczyli awans do kolejnego
etapu zmagań.
Wszyscy uczniowie naszej szkoły mieli okazję do
zapoznania się z podstawowymi umiejętnościami pierwszej
pomocy podczas ogólnopolskiej akcji
CAŁA POLSKA BIEGA. Mimo, iż
biegliśmy co tchu starczyło w płucach,
nikt nie uległ poważnemu wypadkowi.
Jednak jak mówi przysłowie „Strzeżonego Pan Bóg strzeże”- byliśmy
więc zwarci i gotowi do działania.
Upozorowaliśmy różne zdarzenia i pokazaliśmy jak postępować - wszyscy
„poszkodowani” doznawali cudownego
ozdrowienia.
Ruszamy na pomoc naszej planecie
Kwiecień od wielu lat jest miesiącem, w którym nasilają się działania
mające obudzić naszą świadomość
ekologiczną i uczulić na problemy środowiska. Klub UNESCO i nasz szkolny
ZIELONY PATROL zwarli siły i zajęli
się ukwiecaniem i zadrzewianiem terenu
wokół szkoły. To chyba najlepsza metoda - poczuć pot po pracy i zachwycić
się jej efektami. Każdy kto brał udział
w sadzeniu roślin, stał się jednocześnie
ich strażnikiem.

Rodzice uczniów klas I-szych wraz
z pociechami uczestniczyli w konkursie NA RATUNEK ZIEMI. Mieli
okazję do wspólnych zmagań w rozwiązywaniu zadań konkursowych,
mogli też wykazać się pomysłowością
w pracach plastyczno - technicznych.

Powstały wspaniałe albumy, plakaty
i instalacje - już teraz zapraszamy
do oglądania wystawy podczas Dni
Czystej Wody.
Teraz już bez wahania możemy złożyć nasze uczniowskie ŚLUBOWANIE
EKOLOGICZNE. Was drodzy czytelnicy też zachęcamy do szanowanie tego,
co dostaliśmy zupełnie za darmo od
matki natury.
Beata Kaszewska

Miesiąc Maryjny
Kronika paraﬁalna
paraﬁi św. Wojciecha
w Czerwieńsku
kwiecień 2010 r.

www.paraﬁa.czerwiensk.hadom.pl

CHRZTY
1. Szymon Igor DOMAGAŁA - Laski
2. Jakub Ryszard ZABÓR - Czerwieńsk
3. Anastazja Wiktoria BEKIESZCZUK
- Nietków
4. Gabriela Katarzyna DRZEWIECKA
- Nietków
5. Jakub Zbigniew KOTKIEWICZ
- Nietków
6. Adrian Artur ŁĘC - Czerwieńsk
7. Antoni Jakub BONCZYK - Czerwieńsk
8. Hanna Anna PRUSZYŃSKA
- Czerwieńsk
9. Wiktoria Emilia TRZASKO
- Czerwieńsk
10. Patryk Krzysztof ZAJĄC - Wysokie
11. Jan SAWKA - Czerwieńsk
12. Julia Helena KMITA - Czerwieńsk
13. Igor Józef LĄD - Nietków
14. Kalina Sara SOBÓW - Czerwieńsk
15. Jakub BERNACKI - Laski
16. Wiktoria Anna MAROŃ - Czerwieńsk
17. Marika Joanna PAWŁOWSKA
- Nietków

Maj jest miesiącem naznaczonym w Polsce od wieków czcią Matki Bożej. Szczególnie bliski sercu każdego Polaka jest Trzeci Maja - Święto Królowej Polski oraz
wspomnienie Konstytucji uchwalonej w 1791 roku.
Chociaż w okresie rządów komunistycznych oﬁcjalne obchody trzeciomajowego święta były zakazane, wielu ludzi
wywieszało przy oknach i balkonach ﬂagi
narodowe, demonstrując swój patriotyzm
i przywiązanie do Kościoła. Zdarzało się,
że na obiektach państwowych powiewały
jeszcze pierwszomajowe czerwone ﬂagi,
ale pilnowano, aby te, w barwach białoczerwonych, pospiesznie ściągnąć przed
3 Maja. Chwalcie łąki umajone...
Przez cały miesiąc maj zbieramy się
wieczorami w kościołach, kaplicach, przy
grotach i figurach przydrożnych, aby
modlitwą i śpiewem sławić Panią Nieba
i Ziemi. Początki nabożeństw majowych
sięgają XVIII w., kiedy to w kościele
Św. Klary w Neapolu jezuita o. Ansaloni zainicjował zwyczaj wieczornego
śpiewania pieśni maryjnych, wraz z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Wkrótce podobne nabożeństwa
odprawiano w Genui, a od XIX wieku już
w całym Kościele.
Stałym elementem pobożności majowej jest odmawianie Litanii loretańskiej ku czci Matki Bożej, połączone
z rozważaniem maryjnym. Powstała
ona na przełomie XII/XIII w., a była

wzorowana na Litanii do Wszystkich
Świętych. Większość tytułów Maryi,
które występują w Litanii loretańskiej
pochodzi z modlitw Kościoła greckiego, zwłaszcza ze słynnego „Akatystu”
- hymnu bizantyńskiego.
Wśród inwokacji, które występują
w litanii, wyróżnia się trzy wątki tematyczne: dogmatyczny, historiozoﬁczny
i eschatologiczny. W sumie wymieniamy
49 kolejnych tytułów Maryi, a w Polsce
- 50, bo 12 października 1923 r. po zatwierdzeniu liturgicznego Święta NMP
Królowej Polski, dołączono tytuł: „Królowo Polskiej Korony”, przekształcony
po II wojnie światowej na: „Królowo
Polski”.
Sama litania zawdzięcza swą nazwę
pobożności maryjnej płynącej z włoskiego Loreto. Średniowieczne podanie
głosiło, że - po zdobyciu Ziemi Świętej
przez Saracenów - właśnie tam został
przeniesiony dom rodzinny Maryi. Chociaż badania archeologiczne z pierwszej
połowy XX w. nie potwierdziły prawdziwości tej malowniczej legendy, warto
pamiętać, że od 1632 r. Kościół obchodził
uroczystość Przeniesienia Domku Najświętszej Maryi Panny.

ŚLUBY
1. Artur ADAMOWICZ i Kamila
KOWALKIEWICZ - Czerwieńsk
2. Marcin BAZELA i Aneta WOŹNIAK
- Nietków
3. Piotr SULKOWSKI i Barbara
OMILIANOWICZ - Czerwieńsk

POGRZEBY
1. Jan SKOWROŃSKI - Czerwieńsk
2. Mateusz Szymon MALISZEWSKI
- Czerwieńsk
3. Jakub Aleksander PEŁECHATY - Łężyca
4. Edward GREFLING - Czerwieńsk
5. Zbigniew WITEK - Czerwieńsk
6. Marian Stanisław DYJAK - Czerwieńsk
7. Rozalia KMITA - Nietków
8. Andrzej Jan RATAJCZAK - Łężyca

2 maja w Nietkowie oraz 9 maja w Łężycy i Czerwieńsku 64 dzieci przeżyło uroczyście
pierwsze pełne uczestnictwo we Mszy Św. Dzieci komunijne 12 maja udały się z pielgrzymką
do Rokitna
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Sport szkolny...
Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku
brała udział w Ośrodkowym Turnieju piłkarskich 5-tek chłopców. 14 kwietnia, po
wyrównanych pojedynkach (w tym dwa
remisy), nasza drużyna zajęła ostatecznie
III miejsce.
Kolejny turniej, w którym braliśmy
udział, to Wojewódzki Półfinał w piłce
ręcznej chłopców. Zawody zostały rozegrane
20 kwietnia w Gimnazjum nr 2 w Zielonej
Górze. Po bardzo zaciętych pojedynkach
wynik tej rywalizacji był następujący: I m
SP Małomice, II m SP nr 14 Zielona Góra,
III m SP Czerwieńsk, IV m SP nr 10 Żary.
Naszą szkołę reprezentowali następujący
uczniowie: Maciek Mazuro (bramkarz), Tomek Olszewski, Łukasz Pielichaty, Łukasz
Koncur, Eryk Wojtasiński, Paweł Langier,
Anton Stanaszek, Dominik Kapoła, Paweł
Pawłowski. Gratulujemy chłopcom dobrej
gry i bardzo dobrego wyniku uzyskanego

w rywalizacji z drużynami grającymi w lidze piłki ręcznej.
W dniach od 7 do 9 maja,
już po raz szósty, w całym kraju
ruszyła akcja „Polska Biega - Bieg
Wiosny 2010”. To największa
u nas - jeśli nie w Europie - impreza, której celem jest promocja
zdrowego, związanego ze sportem, stylu życia. Organizatorzy
zachęcają wszystkich Polaków
niezależnie od płci, wieku i sprawności ﬁzycznej, aby wzięli w niej udział.
W tym roku Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku włączyła się
do tej akcji. 7 maja odbyły się biegi uliczne
z udziałem dzieci i wielu dorosłych. Uczniowie biegali w odpowiednich kategoriach
wiekowych z podziałem na dziewczynki
i chłopców. Zwycięzcy poszczególnych
biegów otrzymali medale, a każdy uczestnik
imprezy - certyﬁkat.
Wśród dorosłych do biegu włączyli
się: przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras, burmistrz Piotr
Iwanus, dyrektor szkoły
Jacek Gębicki, ks. wikary
Adam Firak oraz nauczyciele i rodzice. Wszystkim
uczestnikom serdecznie
dziękujemy za udział i jednocześnie osobiste wsparcie
imprezy - promocji zdrowia.
Zapraszamy za rok!
B. Oleszek, D. Siemaszko

CST podsumowało kadencję
Czerwieńskie Stowarzyszenie Tenisowe podsumowało swą dwuletnią działalność podczas drugiego w swojej czteroletniej historii Walnego Zebrania
sprawozdawczo-wyborczego.
Sprawozdanie, które złożył w imieniu jest siedmioro, natomiast w grupie senioustępującego zarządu prezes CST, zosta- rów 30 członków. W tej grupie mamy już
ło przez delegatów przyjęte i władzom sekcję kobiecą. Panie pod okiem trenera
udzielono absolutorium. Walne zebranie Radka Czestkowskiego uczą się gry
wybrało na nową kadencję czteroosobo- w tenisa. Na razie jest to zaledwie czterowy zarząd w składzie: Andrzej Sibilski, osobowa grupa, ale zrobimy wszystko, by
Waldemar Napora, Marcin Wojtaszek zachęcić kolejne panie do nauki gry.
2. Do sukcesów zaliczyć możemy
oraz Jacek Potocki.
z pewnością organizację kilku turniejów,
Co w minionej kadencji stowarzysze- rozgrywanych cyklicznie poza meczami
rankingowymi, jak Turniej Dni Czernie uznało za największe osiągnięcia?
wieńska, Turniej o Puchar Prezesa CPN
1. Rozpropagowanie tenisa ziemnego Ekoserwis, Turniej o Puchar Burmistrza.
w gminie jako atrakcyjnej formy spę- Rozgrywki ligowe musieliśmy podzielić
dzania wolnego czasu. Systematycznie w sezonie zimowym już na dwie grupy.
wzrastała i nadal wzrasta liczba członków Po turniejach letnich wyłonimy w sezonie
stowarzyszenia, którzy regularnie upra- 2010/2011 już trzy grupy ligowe. Tenis
wiają tę dyscyplinę. W grupie młodszej cieszy się w naszym mieście coraz więkmamy ponad 30 dzieci, juniorów w klubie szą popularnością.
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...i gimnazjalny
Po trzech dniach gimnazjalnych
egzaminów przyszło naszym uczniom
rywalizować w ﬁnale powiatowym w piłce nożnej chłopców. Mecze zostały rozegrane 30 kwietnia na obiektach „Piasta”
Czerwieńsk. Tylko zwycięzca turnieju
zapewniał sobie awans do zawodów
rejonowych. Nasi chłopcy spisali się znakomicie i po wygranej 1:0 z Gimnazjum
nr 3 z Sulechowa i 5:0 z Gimnazjum z Nowogrodu Bobrzańskiego zajęli zdecydowanie I miejsce i zapewnili sobie udział
w rozgrywkach na wyższym szczeblu!
Miejmy nadzieję, że w dalszej rywalizacji nasi gimnazjaliści zagrają z pełnym zaangażowaniem i wywalczą sobie
miejsce w ﬁnale wojewódzkim, czego im
serdecznie życzymy!
J. W. Dworniccy, M. Nowakowski

3. W minionym roku udało się zorganizować dwa mecze wyjazdowe członków
naszej szkółki tenisowej z rówieśnikami
z Zielonej Góry. Oba spotkania, które
dzięki życzliwości p. Radka odbyły się
na kortach klubu Royal w Zielonej Górze, zostały przez naszą reprezentację
wygrane. To dobrze świadczy o rozwoju
naszych juniorów. Z tej grupy dwóch
zawodników z powodzeniem gra w lidze
seniorskiej.
4. Ważnym wydarzeniem kadencji
było również stworzenie naszej strony
internetowej, która pomaga członkom
stowarzyszenia zdobywać najważniejsze informacje o działalności CST, ale
jest także naszą wizytówką na zewnątrz.
Przekonuje o tym statystyka wejść
na naszą stronę, jak również księga
gości.
5. Krokiem milowym w rozwoju sekcji było na pewno oddanie do użytku domku klubowego oraz wymiana linii i zamontowanie siatek przeciwwiatrowych,
osłaniających kort od ul. Łężyckiej.

Tenisowy Puchar Dni Czerwieńska
Ani padający w przeddzień turnieju deszcz, ani fatalna pogoda nie zraziły czerwieńskich tenisistów spod znaku CST
i licznie stawili się na kortach, by zainaugurować sezon letni. Puchar Dni Czerwieńska tradycyjnie bowiem otwiera
tę edycję rozgrywek.
Do turnieju zgłosiło sie 18 zawodników - w tym dwie dziewczyny, które
dzielnie stanęły w szranki z mężczyznami.
Eliminacje do turnieju głównego przeszła
Emilka Gniadzik, która zwyciężyła
w pojedynku z Łukaszem Barskim. Niestety losowanie drabinki było dla niej dość
pechowe, ponieważ już w pierwszej rundzie traﬁła na Krzysztofa Tołoczkę i odpadła z dalszych
gier. W zeszłym
roku do turnieju
zgłosiła się tylko
Honorata Kasprowiak. W tym
roku mieliśmy
już dwie panie
w turnieju. Mam
nadzieję, że za rok
będziemy mogli
przeprowadzić
już turniej w tej
kategorii. Zapraszamy nowe zawodniczki do udziału
w zajęciach szkółki dla pań, prowadzonej
przez naszego trenera.
Rozgrywki pierwszego w sezonie turnieju przebiegały w trudnych warunkach
atmosferycznych, jednakże zarząd CST
zadbał o ciepłą strawę, a dyżur przy grillu pełnili na zmianę zawodnicy kolejno
eliminowani z turnieju. Bardzo sprawnie
przeprowadzone rozgrywki pozwoliły
cały turniej zamknąć w jednym dniu. Baliśmy się pogorszenia pogody w niedzielę,
więc mecze rozgrywane były w wersji
skróconej od stanu 2:2 w każdym z setów.
Turniej pokazał, że stawka bardzo się

wyrównała i już takich stuprocentowych
faworytów wśród nas nie ma. Wyjątkiem
chyba od tej reguły jest Bogdan Matysik,
który po raz kolejny zwyciężył w turnieju.
Jak na razie jeszcze nikt z nas nie znalazł
na niego sposobu sam boleśnie się o tym
przekonałem, traﬁając na niego w drugiej
rundzie. Na pociechę pozostaje mi myśl,
że przegrałem jednak z mistrzem. Tym
razem do ﬁnałów
turnieju dotarli oprócz zwycięzcy turnieju także
Tomek Pietryka,
który zajął drugie
miejsce oraz Marek Pabich (III
m.) i Jacek Wyrwa (IV m.).
Gratulując
zwycięzcom
chciałbym jednocześnie podziękować organizatorom Dni Czerwieńska za
ufundowanie pięknych pucharów, a pracownikom „Lubuszanki”, którzy w tym
roku opiekują się kortami, za bardzo
dobre ich przygotowanie do turnieju.
Od czerwca zaczynają się już regularne rozgrywki ligowe, które trwać będą
pewnie do pierwszych mrozów, ponieważ
do rozgrywek zgłosiło się trzydziestu zawodników, więc lekko licząc mamy jakieś
dwieście meczy do rozegrania.
Wszystkim uczestnikom rozgrywek
życzę w imieniu nowego zarządu CST
powodzenia i sukcesów na korcie.
Andrzej Sibilski
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Dni otwarte w gimnazjum

