Miesiąc

Św. Mikołajów

w listopadzie
02.11. – w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego
w Zielonej Górze odbyła się uroczystość ogłoszenia laureatów
konkursu Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2010. Dyplom za
uczestnictwo w tym konkursie, odebrała z rąk Marszałka Województwa Lubuskiego Marcina Jabłońskiego, Sołtys Nietkowa
Halina Kaźmierczak.
03.11. – czerwieński R atusz
„otrzymał” nową
elewację.
03.11. – w zielonogórskim magistracie odbyło się
spotkanie poświęcone rozbudowie
i modernizacji systemu gospodarki odpadami dla Zielonej Góry i okolic. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Piotr Iwanus.
08.11. – w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku odbyły
się konsultacje dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach projektu
Wsparcie i Rozwój Organizacji Pozarządowych w Powiecie
Zielonogórskim i Międzyrzeckim, przy współpracy Związku
Lubuskich Organizacji Pozarządowych z Urzędem Gminy
i Miasta Czerwieńsk.
10.11. – odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Podczas jej trwania radni podjęli następujące uchwały:
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od
nieruchomości i opłaty targowej; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; w sprawie
zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010; w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Świdnica; w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji; w sprawie
stwierdzenia, zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk; w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów
Wielki; w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/306/10 Rady
Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 września 2010 r. w sprawie
Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku;
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w latach 20112014 na wkład własny na realizację projektu pn.: „Internet dla
mieszkańców Gminy Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, zgłoszonego przez Gminę Czerwieńsk
do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka; w sprawie rozpatrzenia skargi na
Burmistrza Czerwieńska. Była to ostatnia sesja Rady Miejskiej V Kadencji.
11.11. – uroczyście obchodzono w naszej gminie Narodowe
Święto Niepodległości. Tegoroczne uroczystości rozpoczęła
Msza św. w intencji Ojczyzny, odprawiona w Kościele Parafialnym w Czerwieńsku, następnie pod Pomnikiem Pamięci odbył
się „Niepodległościowy Apel Pamięci”.
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16.11. – w Zaborze odbyło się spotkanie członków Lokalnej
Grupy Działania z Powiatu Zielonogórskiego. W spotkaniu
uczestniczył burmistrz Piotr Iwanus.
17.11. – w siedzibie Starostwa Powiatu Zielonogórskiego
odbyło się spotkanie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
z komendantem miejskim Policji w Zielonej Górze.
18.11. – burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w posiedzeniu
Powiatowej Rady Zatrudnienia.
18.11. – w kawiarence U Leona wystąpił zielonogórski kabaret
CIACH. Organizatorem występu był Klub Zdecydowanych
Optymistów i Kawiarenka U Leona.
21.11. – w całym Kraju odbyły się wybory samorządowe. Wyborcy z terenu Gminy Czerwieńsk mieli możliwość
dokonać wyboru burmistrza, oraz oddać swój głos na
kandydatów na radnych do Rady Miejskiej, Rady Powiatu
Zielonogórskiego i Sejmiku Województwa Lubuskiego. Na
terenie gminy Czerwieńsk wyodrębniono 8 okręgów wyborczych, uprawnionych do głosowania było 7 613 osób,
frekwencja wyniosła 46,63%. W wyniku przeprowadzonych
wyborów Burmistrzem Czerwieńska został: Piotr Iwanus;
radnymi Rady Miejskiej zostali: Abramowicz Marek,
Garbaciak Marzena, Góralczyk Henryk, Jarowicz Jerzy,
Jędras Leszek, Kwaśniewski Wiesław, Łyczkowska Jadwiga,
Motykiewicz Aleksander, Przybyła Zygmunt, Przychodzka Żaneta, Ruszel Kazimierz, Smorąg Krzysztof, Woch
Cezary, Wójtowicz Ewa, Zawada Wojciech; radnymi Rady
Powiatu Zielonogórskiego zostali: Baranowski Sławomir,
Gębicki Jacek i Romankiewicz Krzysztof.
25.11. – Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku otrzymał wyróżnienie w konkursie Panteon Polskiej Ekologii w kategorii gmina do 50-tys. mieszkańców
za uregulowanie gospodarki ściekowej
w aglomeracji Czerwieńsk.
25.11. – Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku został laureatem V Edycji Międzynarodowego Programu Promocji Jakości EUROCERTYFIKAT 2010. Złotą
statuetkę oraz pamiątkowy dyplom wręczono przedstawicielom
naszej gminy na Zamku Królewskim w Warszawie.

Zdrowych, pogodnych, radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku
mieszkańcom gminy
i miasta Czerwieńsk życzy
Samorząd Mieszkańców
Miasta Czerwieńsk
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Co
słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Witam po wyborach.
Okazało się jednak, że nasza listopadowa
rozmowa na łamach „U nas” nie była tą
ostatnią. Proszę więc przyjąć gratulacje z okazji efektownego zwycięstwa
w tym wyścigu do burmistrzowskiego
fotela. Proszę tak z ręką na sercu powiedzieć, czy był Pan spokojny o wynik
wyborów?
Piotr Iwanus: Zanim odpowiem na
Pana pytanie, pozwolę sobie najpierw bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom naszej gminy, nie tylko za obdarzenie
mnie swoim zaufaniem, ale także za sprawiedliwą ocenę moich działań w minionej
kadencji. To wielka satysfakcja i ulga,
że podejmowane przeze mnie działania,
dzięki dużemu zresztą wsparciu ze strony
zdecydowanej większości radnych minionej kadencji, zostały przez wyborców
tak wysoko ocenione. Oczywiście, że nie
byłem spokojny o wynik wyborów. To
zawsze jest bowiem loteria. O decyzjach
czasem dużych grup wyborców mogą zadecydować drobiazgi – jakieś pomówienia, złośliwości na internetowych forach,
czy wyssane z palca zarzuty. Zanim się
człowiek z nich wytłumaczy, często jest
już za późno.
A.S.: Ale czy w tych wyborach takie
nieczyste zagrania konkurencji Pan
odnotował?
P.I.: Różnie bywało, ale spuśćmy nad
tym zasłonę milczenia. Wśród tych, moim
zdaniem, nieuczciwych zarzutów wobec
moich działań w minionej kadencji, była
próba zdyskredytowania tych naprawdę
znaczących dla przyszłości gminy sukcesów inwestycyjnych m. in. informacją
o rzekomym wpędzeniu przeze mnie gminy w jakieś niebotyczne długi, które miały
pokryć koszty tych przedsięwzięć. Przedstawiano nawet jakieś tabele, mające być
dowodem na tą rozrzutność. Prawda jest
oczywiście taka, jaką prezentowałem nieraz podczas naszych rozmów na łamach
„U nas” i dziś naprawdę szkoda już czasu,
by znów się do tego odnosić. Cieszę się, że
mieszkańcy gminy nie dali się nabrać na te
zarzuty. Dla mnie tegoroczne wybory były
potwierdzeniem sensu mojej wizji rozwo-

ju gminy. Walcząc o pierwszą kadencję,
w pierwszej turze wyborów zdobyłem
ponad 30% głosów i musiałem przekonywać wyborców do siebie w II turze.
Przed czterema laty zdobyłem zaufanie
mieszkańców już w pierwszej turze, ale
wynik był na poziomie 58% głosów. Tym
razem poparło mnie już w pierwszej turze
prawie 67% wyborców. Taka progresja
daje oczywiście satysfakcję i potwierdza, że obrany kierunek przemian jest
akceptowany przez mieszkańców. Z drugiej jednak strony, jest to zobowiązanie
do jeszcze efektywniejszego działania
w obecnej kadencji.
A.S.: No właśnie. Porozmawiajmy
więc o przyszłości, tylko błagam nie
wdawajmy się w szczegóły. Proszę
o trzy najważniejsze, Pana zdaniem,
przedsięwzięcia.
P.I.: Miniona kadencja stała pod
znakiem inwestycji proekologicznych,
więc grzechem byłoby tego nie wykorzystać do tworzenia szans na rozwój
gminy także w kierunku rozwoju infrastruktury turystycznej. W tej kadencji
chciałbym przygotować kompleksowa
ofertę produktów turystycznych, jakie
moim zdaniem gmina będzie miała do
zaoferowania w związku m.in. z budową
zbiornika małej retencji w Czerwieńsku.
W oparciu o tę inwestycję, której oddanie
do użytku planowane jest w sierpniu 2011
roku, chciałbym stworzyć atrakcyjną
ofertę nie tylko dla mieszkańców, ale
głównie dla gości z zewnątrz. Przy wsparciu programów unijnych zamierzamy
przygotować dokumentację techniczną,
dotyczącą odrestaurowania zabytkowych obiektów na terenie gminy
– jak arboretum w Nietkowie,
które chciałbym przekształcić wzorem Zielonej Góry
w atrakcyjny i nowoczesny
ogród botaniczny. Mam na
myśli także odrestaurowanie parków przydworskich
w Nietkowie i Laskach, odbudowę portu rzecznego na
Odrze. W połączeniu z drugim
planowanym przeze mnie programem kompleksowej restauracji czer-

wieńskiej starówki, budową ścieżek
rowerowych i kajakowych chciałbym
otworzyć naszą gminę na rozwój, oparty także na produktach turystycznych.
Przy tej okazji ruszy z pewnością rynek
usług turystycznych, rekreacyjnych
i gastronomicznych.
Mówiąc oczywiście o planach na tę
kadencję nie zapominam o dokończeniu
programu uporządkowania gospodarki
ściekowej w całej gminie, co oznacza
budowę tej sieci w miejscowościach
na prawym brzegu Odry. Jeśli do tego
dołożyć jeszcze budowę nowej hali sportowej, boiska ze sztuczną nawierzchnią
i modernizację szkoły w Nietkowicach
– to można uznać, że jako gmina dokonamy kolejnego wielkiego skoku
cywilizacyjnego. Do pełni szczęścia
brakować nam będzie tylko mostu drogowego przez Odrę, ale to już melodia
przyszłości i skala przedsięwzięcia, przy
której nasza wola i nasze zaangażowanie,
to zdecydowanie za mało. Nie oznacza
to, że problem odpuścimy i nie będziemy
szukać sprzymierzeńców, ale po dotychczasowych doświadczeniach już widać,
że sprawa nie będzie prosta.
A.S.: Panie burmistrzu – zbliżają
się Święta Bożego Narodzenia. Proszę
z tej okazji przyjąć najlepsze życzenia
od całej redakcji „U nas”. Kieruję je do
Pana, ale myślę również o wszystkich
pracownikach urzędu i samorządu
naszej gminy. Niech w tym nowym roku
i w całej rozpoczętej dopiero kadencji
dobrze Wam się darzy. Niech ta praca
sprawia satysfakcję, a mieszkańcom
przynosi pożytek i ułatwia życie.
P.I: Niech i ja skorzystam z okazji
- i zarówno redakcji, jak i mieszkańcom
gminy życzę, także w imieniu Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszka Jędrasa, wesołych, pogodnych i prawdziwie
rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia,
a także szczęśliwego Nowego 2011 Roku.
Wszystkiego najlepszego!
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Julia wygrała
„Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam ludzie dobre
serca mają. Bo ludzie źli, ach wierzaj mi, Ci nigdy nie
śpiewają” - to przewodnie motto konkursu powiatowego
w Świdnicy, który odbył się 26 października 2010 roku
w tantejszym Zespole Szkół im. Jana Pawła II.
„Powiatowy Dziecięcy Przegląd
Pieśni Ludowej” odbywał się pod hasłem
„Pieśni ludowe w umuzykalnieniu uczniów szkoły podstawowej”. Tegoroczny
przegląd, podobnie jak w poprzednim
roku, był źródłem prawdziwej zabawy
i zdrowej rywalizacji. Swoje umiejętności zaprezentowało 81 uczniów z 9
szkół z terenu powiatu zielonogórskiego:
z Bogaczowa, Słonego, Przylepu, Świdnicy, Koźli, Bojadeł, Klenicy, Nowogrodu Bobrzańskiego i Nietkowa. Jak to
w konkursie nie każdy oczywiście mógł
wygrać, ale wszyscy byli znakomici, a to
było najważniejsze. Najlepsze prezentacje
zostały jednak przez jurorów dostrzeżone
i nagrodzone.
W kategorii solistów I miejsce przypadło w udziale – Julii Kaczmarek
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nietkowie (op. Iwona Klamecka), II miejsce
zajęła – Natalia Kaziów ze Szkoły Podstawowej w Bogaczowie (op. Marzanna
Kujtkowska i Wiesława Ciszak), na-

tomiast
III miejsce
zdobyła Jagoda Ziółkowska ze
Szkoły Podstawowejw Bogaczów (op.
Marzanna Kujtkowska i Wiesława
Ciszak).
W kategorii Zespów i duetów wokalnych: I – Duet wokalny ze Szkoły
Podstawowej w Bojadłąch (op. Izabela
Puszkiel), II – Duet wokalny ze Szkoły
Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim (op. Elżbieta Faściszewska), III Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej
w Świdnicy (op. Danuta Warecka i B).
Wyróżnienie otrzymał zespół wokalno-instrumentalny „RYTM" z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nietkowie
(op. Iwona Klamecka).
W duecie również wspaniale zaprezentowali się Eryk Zielonka oraz
Alan Salejko w utworze ludowym
„Kogut".

Jesienna zaduma
Pożegnanie jesieni w liryczno - muzycznym nastroju
w Publicznej Szkole Podstawowej w Nietkowie
Jesień ma swój urok. Chociaż za oknami częściej plucha i chłód, uczniowie
PSP w Nietkowie postanowili odkryć
uroki tej pory roku. W czasie zajęć kółka
polonistycznego opracowali pod opieką
p. Elżbiety Kozak scenariusz wieczorku
poetycko – muzycznego, który miał miejsce 19.11.2010 r. w szkolnej świetlicy.
Oprawą muzyczną zajęła się p. Iwona
Klamecka i szkolny chór, a piękną deko-
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rację przygotowały panie Joanna Wojtaszek i Małgorzata Kasperowicz.
To było bardzo udane przedsięwzięcie.
Wieczorem, przy blasku świec, w jesiennej scenerii, siedząc przy herbatce na
miękkim dywanie, mogliśmy „delektować
się” wierszami znanych, polskich poetów, tj. Leopold Staff, Julian Tuwim,
Konstanty Ildefons Gałczyński. Rolę
konferansjera przyjął Marcin Domagała
z k. VI i wywiązał się z niej doskonale.
Uczniowie z klas IV –VI przygotowali
piękną recytację, potraﬁli stworzyć nastrój
reﬂeksji i zadumy. W szkole pamiętamy
o obchodach Roku Szopenowskiego, toteż
przez cały czas towarzyszyła nam muzyka
Fryderyka Szopena, która stworzyła
niezwykły klimat. Wszystkich urzekła
recytacja wiersza L. Staffa pt. „Deszcz
jesienny” w wykonaniu Ani Fisher i Darii Majewskiej na tle romantycznego

Dziękuję za wspaniałą atmosferę
w czasie konkursu, a młodym wykonawcom życzę dużo radości, sukcesów, ale
przede wszystkim wiele radości i satysfakcji z obcowaniu z muzyką.

• • •

Kolejne wyróżnienie
W Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej
Górze odbył się 23 listopada II Festiwal Piosenki angielskiej „SINGING IN
FUN”. W kategorii klas IV-VI (występy
indywidualne) - wyrożnienie otrzymała
Julia Kaczmarek ze szkoły Podstawowej
w Nietkowie.
Do Festiwalu przygotowywaliśmy
się bardzo sumiennie i rzetelnie. Pani
mgr Beata Kłos-Wygas pracowała nad
poprawnością językową, ja natomiast nad
muzykalnością i wrażeniem artystycznym. Każdy uczestnik wykonywał tylko
jedną piosenkę w języku angielskim. Jury
oceniało przede wszystkim poprawność
językową, stopień trudności utworu, muzykalność. Julia zaśpiewała piosenkę pt.
„Only You” z repertuaru Danny. Sukces
tym wiekszy, że uczestników było bardzo
dużo - zarówno w grupie młodszej, jak
i starszej. Prezentowały się różne szkoły
podstawowe z całego powiatu zielonogórskiego.
Iwona Klamecka
„Preludium deszczowego”. Uczennica kl.
IV Asia Wasilewska świetnie odegrała
rolę jesiennego listonosza, roznosząc
„liście jak listy”, na których uczestnicy
wieczorku pisali jesienne historie. To
było ciekawe zadanie i powstały prawdziwie poetyckie opowieści. Kolejną
atrakcją spotkania było wspólna nauka
i śpiewanie znanej pieśni „Życzenie”,
którą skomponował w 1827r. Fryderyk
Szopen do słów Stefana Witwickiego.
To był wzruszający koncert, bo włączyli
się też nauczyciele i rodzice, którzy uczyli
się tej pieśni chodząc do szkoły.
Jesienne spotkanie okazało się ciekawą
lekcją, inną od tych w szkolnych ławkach.
Młodzi uczestnicy pokazali swoistą dojrzałość i wrażliwość, bo w dzisiejszym
świecie telewizji i komputerów poezja czy
muzyka poważna niekoniecznie jest atrakcją. Rodzice, którzy przyszli na spotkanie,
byli wzruszeni i pełni podziwu dla aktorów,
pogratulowali pomysłu takiej imprezy.
Pani dyrektor Beata Kłos – Wygas doceniła trud organizatorów i zaangażowanie
uczniów, liczy na kolejne spotkania z poezją – zimowe i wiosenne.
Elżbieta Kozak

Ze szkoły w Leśniowie Wielkim donoszę...
Każdy kończący się miesiąc w szkole, to czas na podsumowanie, wyciągnięcie
wniosków i zaplanowanie pracy na kolejny miesiąc. Listopad w leśniowskiej szkole zaczyna się atmosferą powagi i zadumy, przechodzi we wzmożoną aktywność
sportową i intelektualną i kończy zabawą. Tak było i tym razem.
Przed świętem zmarłych dzieci klas
młodszych i przedszkoli zaopiekowały się
opuszczonymi mogiłami na miejscowym
cmentarzu. To ważny element wychowawczy, kiedy w działaniu praktycznym
pokazujemy, że należy pamiętać o tych,
którzy odeszli.
Trochę inaczej niż w latach ubiegłych
pamiętaliśmy o święcie odrodzenia. Nauczycielki, p. Dorota Rabiko i Anna
Batóg przygotowały konkurs recytatorski,
gdzie uczniowie klas IV – VI przypominali najpiękniejsze strofy poświęcone
ojczyźnie. Wszystkim recytacjom towarzyszyły urokliwe krajobrazy Polski przy-

Mikołaj w MGOK
6 grudnia w Polsce obchodzimy Mikołajki na cześć świętego biskupa Mikołaja
z Miry. To dzień pełen radości gdyż
wszyscy, którzy byli w mijającym roku
grzeczni, otrzymują prezenty.
Młodzież i instruktorzy z MGOK
w Czerwieńsku, aby tradycji stało się
zadość, przygotowali dla dzieci spotkanie
mikołajkowe. W oczekiwaniu na przyjazd
Mikołaja, elfy zabawiały dzieci zagadkami i różnymi zabawami. Wszystkie
maluchy napisały bądź namalowały listy

gotowane przez p. Joannę Winniczuk. To
i muzyka Fryderyka Chopina sprawiły,
że dzień ten stał się ważny i niezwykły
dla wszystkich, nie tylko dla recytatorów
i zwycięzców. Należy wspomnieć, że
konkurs wygrała Ola Wrońska z kl. IV,
II miejsce zajęła Nicola Bajdak z kl. VI,
a III Sandra Naruszewicz z kl. V.
Przeprowadzone zostały konkursy
wiedzowe z przedmiotów humanistycznych
i matematyczno – przyrodniczych. W eliminacjach rejonowych szkołę będą reprezentować uczniowie klasy VI, Nicola Bajdak
i Mateusz Dragon w bloku przedmiotów
humanistycznych, którzy tym razem prawie
bezbłędnie przeszli przez świat starożytnej
Grecji i dzięki kapsule czasu przeżywali
przygody w labiryncie Minotaura.
Warto odnotować też sportowy sukces
drużyny dziewcząt i chłopców, trenowanych przez p. Anetę Żuk, w unihoku.
W gminnych eliminacjach dziewczęta
z Leśniowa były bezkonkurencyjne i to
właśnie one będą reprezentować gminę
Czerwieńsk w dalszych eliminacjach.
Nasi chłopcy w tymże turnieju zajęli
z życzeniami do Mikołaja. Cierpliwość
dzieci została nagrodzona: na sygnale,
nasi dzielni strażacy pomogli dotrzeć do
MGOK-u Mikołajowi z dużym worem
prezentów. Wszystkie dzieci za dobre
sprawowanie w ciągu roku zostały nagrodzone zabawkami i słodkościami.
Jednakże, aby dostać prezent trzeba było
wykazać się zdolnościami artystycznymi
lub wykonać skomplikowane zadanie
sportowe. W miłej atmosferze szybko
płynął czas. Mikołaj wylosował spośród
wszystkich skierowanych do niego listów
nagrodę specjalną ufundowaną przez
dyrektora MGOK, którą tym razem były
pięknie ilustrowane „Baśnie braci Grimm”. Dwugodzinna zabawa szybko
dobiegła końca i trzeba było
pożegnać Mikołaja, który
śpieszył do innych dzieci.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się
do tego by dzieci w tym
dniu były szczęśliwe. Za
pomoc przy organizacji
dziękujemy: młodzieży Damianowi Strumiło, Oli

bardzo dobre, drugie miejsce.
Zgodnie z założonym planem, listopad
zakończyliśmy zabawowo. Wszystkie
dzieci wysłuchały koncertu muzyków
z zielonogórskiej ﬁlharmonii. W dzień andrzejkowy, przygotowany przez p. Anetę
Żuk i p. Katarzynę Rzońcę uczniowie
zerkali żartobliwie w swoją przyszłość,

poznając przy tej okazji tradycje i zwyczaje tego dnia. Natomiast klasy IV i V
ze swoimi wychowawcami wyjechały do
kina na „Zaplątanych”.
W ten sposób, w leśniowskiej szkole,
której patronuje Kornel Makuszyński,
listopad dobiegł końca. Przed nami miesiąc radosnych oczekiwań mikołajkowo –
świątecznych oraz wytężonej pracy przed
zbliżającym się szybko półroczem.
A. Batóg
Palacz, Sylwii Suchockiej i Danielowi
Niewiarowskiemu, za ufundowanie słodyczy Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, OSP Czerwieńsk
za transport dla Mikusia.
Organizatorzy

VIII turniej
„Piłki Siatkowej”
15 stycznia 2011 roku o godz. 900 w Hali
Sportowej „Lubuszanka” odbędzie się
VIII turniej w piłce siatkowej o puchar
Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk.
Zgłoszenia drużyn do 5 stycznia 2011r.
przyjmują:
- Skowroński Tadeusz tel. 68 454 90 8;
- Świniarek Zygmunt tel. 68 327 81 97;
- Hala Sportowa „Lubuszanka” tel. 68
321 90 19.
SMM Czerwieńsk serdecznie zaprasza
drużyny do wzięcia udziału w turnieju.
Sekretarz SMM Czerwieńsk
Wiesław Kwaśniewski
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Listy do redakcji
Powyborcze reﬂeksje!
Dziękuję wszystkim tym wyborcom
z Nietkowic , którzy oddali swój głos w
wyborach do Rady Miejskiej na moją
osobę i za ich poparcie mojej działalności
społecznej na rzecz Nietkowic. Cztery głosy
które zaważyły na mojej porażce to jednak
porażka i wszystkich Was za to przepraszam, jest to porażka również wybranego
na kolejną kadencję Pana Burmistrza
Piotra Iwanusa, który przegrał w naszych
miejscowościach wybory (189 głosów poparcia dla Pani Gołębiewskiej, 155 głosów
dla Burmistrza), z przedwyborczą krytyką i
wieloletnim zapóźnieniem cywilizacyjnym
naszych zaodrzańskich miejscowości, u
Nas prawie wszystko robi się na końcu!
Wyborcy nie zauważyli tych nielicznych pozytywnych zmian, które nastąpiły
w ciągu ostatnich czterech lat, nie zauważyli odnowionego Ośrodka Zdrowia,
odnowionej szkoły, adaptacji byłego
budynku kółka rolniczego na salę bilardową OSP, nowej drogi do cmentarza
ani jego nowego ogrodzenia, nie zauważyli sporządzonego projektu kanalizacji i
rozpoczęcia budowy sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej. Dla nich to za
mało, gdyż nadal toną w błocie, nadal
mają bardzo złą drogę do Sulechowa i
nieprzejezdne drogi wioskowe, nie mogą
dostać się do Zielonej Góry i do Urzędu
Gminy w Czerwieńsku, gdyż brak mostu
przez Odrę; nadal woda zalewa piwnice
i żyją w ciągłym strachu przed powodzią,
bo wały i urządzenia hydrologiczne są
niesprawne, nadal suchą nogą nie mogą
dojść do sklepów, bo brak chodników.
Wciąż brak też dobrych połączeń kolejowych ze światem i jest wszystko ogólnie
źle - bo tak i już. Wieczne narzekanie, brak
pozytywnego myślenia i wieczne pytanie
- dlaczego ja, niech inni to zrobią. W
Nietkowicach to społeczeństwu wychodzi
najlepiej, tylko jak trzeba zakasać rękawy
i wziąć się do pracy, zrobić coś nowego,
pomóc w pracach na rzecz naszej wioski,
to chętnych jest zawsze kilkanaście tych
samych osób oraz Pan sołtys i robimy
swoje nie oglądając się na innych, bo
to przecież „biedna”, ale nasza mała
ojczyzna!
Mimo, że większość tych zadań to nie
zadania własne gminy ich to nie obchodzi, oni się na tym znać się nie muszą,
a bardziej - znać się nie chcą. Ostra
krytyka dokonań włodarzy gminy na Zaodrzu prowadzona przez Pana radnego
Abramowicza i jego nowy sztab wybor-
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czy, zmieniany co cztery lata do walki
z rządzącym gminą (wybranym z woli
mieszkańców całej gminy) Burmistrzem i
brak jakiegokolwiek zaangażowania jego
osoby i jego wyborców w cokolwiek, co w
ostatnich latach działo się i było robione
w Nietkowicach przynosi lepszy skutek.
Lepiej nic nie robić dla swojej miejscowości, a tylko narzekać. Efekt jest znany
- będę narzekał kolejne cztery lata, a wały
obronią inni, plenerową imprezę przygotują oni, pomogą przy porządkowaniu
placu kościelnego i budowy ogrodzenia
ludzie nie z mojego elektoratu, sporządzą
budżet wioski na kolejny rok gospodarczy
sołtys i rada sołecka itd.
Dokładnie cztery lata temu w swoim
felietonie po przegranych dwoma głosami
wyborach na radnego Rady Miejskiej w
Czerwieńsku pisałem w 173 numerze naszej gminnej gazetki: „(...) Życzę mojemu
następcy, aby jego wyborcy, którzy poparli
go w wyborach na radnego wnieśli więcej
wkładu do życia naszej miejscowości, niż
miało to miejsce w mojej kadencji….”,
zapewniałem również o współpracy: „
(…) mam również zamiar wspólnie ze
swoim elektoratem wspierać Pana Marka
Abramowicza, a na koniec jego kadencji
dokonać podsumowania realizacji wyborczych obietnic...”
Czas na podsumowanie pracy w czasie
czteroletniej kadencji radnego, z realizacji tych nielicznych wyborczych obietnic
nie wykonano żadnej, zaangażowania
Słów kilka na temat wyborów.
Być może wybory można by było zaliczyć do spokojnych, w miarę uczciwych,
bezkompromisowych i obiektywnie oceniających pracę Urzędu i Radnych, gdyby
nie pewne niestosowne zachowania.
A więc, nie stało się tak, jak moglibyśmy oczekiwać. Trudno, bowiem zgodzić
się z niektórymi sposobami walki w prowadzeniu kampanii wyborczej. Nie jestem
nastawiona negatywnie wobec całych
wyborów.
Właściwie wysoko sobie cenię kulturę
naszego społeczeństwa, wzajemny szacunek, wrażliwość i zachowania fair play.
Ale, jak w każdej regule, tak i tu były
wyjątki dotyczące w szczególności emocji,
uniesień i walki. Mam na myśli zrywanie
plakatów, upust niecenzuralnych słów, a
także odgłosy ze spotkań ludzi wzajemnej
adoracji.
W każdej sytuacji doszukuję się
prawdy i tego, co dobre, a dobrem na

w prace na rzecz naszej miejscowości
elektoratu radnego też nie zauważyłem.
Oczywiście zaraz usłyszę narzekania:
Przecież chciałem tyle zrobić dobrego dla
Nietkowic i całego Zaodrza, ale burmistrz
nie dał środków finansowych. Tylko,
że mili wyborcy - budżet współtworzą i
zatwierdzają radni, a dwóch radnych z
Zaodrza w stosunku do trzynastu zza Odry
może chcieć dużo, mieć duże wymagania i
aspiracje, ale patrząc realistycznie nigdy
wszystkiego nie wywalczą, będzie za duży
opór pozostałych radnych. Tylko wspólne
pchanie budżetowego wózka w jednym
kierunku i powolne realizowanie założonych w Planie Rozwoju Gminy zadań
przynosi pożytek dla wszystkich stron i nie
rodzi sprzeciwu u innych, oczywiście rodzi
się pytanie dlaczego prawie wszystkie
duże inwestycje na Zaodrzu wykonywane
są na końcu?
Moich wyborców zapewniam, że nie
wycofam się z życia społecznego na rzecz
Nietkowic, dla tych prawie stu osób, które
mi zaufało i dało przyzwolenie na dalszą
pracę warto pracować, dzielcie się nadal
swoimi problemami i spostrzeżeniami.
Pomogę na pewno w rozwiązywaniu Waszych trudności, nadal mam bardzo duże
poparcie i zaufanie w osobie Pana Burmistrza i nadal jestem zdolny pomóc tym
wszystkim, którzy o taką pomoc poproszą.
Do zobaczenia podczas pracy dla naszej
pięknie położonej miejscowości.
Korzystając z okazji i przedświątecznego okresu, życzę wszystkim mieszkańcom Nietkowic zdrowych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Damian Wolski
pewno jest nasz dorobek i tradycje, które
mają wpływ na historię naszej małej
Ojczyzny.
Mimo tych incydentów, które miały
wpływ na wyniki wyborów, nadal wierzę
w mądrość naszego czerwieńskiego społeczeństwa.
Dowód poparcia, dla niektórych radnych, dałam przekazaniem gratulacji.
Dziękuję wszystkim, z którymi rozmawiałam - była to przyjemność.
Z szacunkiem do ludzi
Justyna Nowakowska
PS.
W obronie PP. Z.K.W – na podst. wypowiedzi na Forum „Gazety Lubuskiej”.
Sądzę, że każdemu z nas w życiu coś
nie wyszło. Nie znaczy to, byśmy innych
publicznie oskarżali, czy dokonywali
krzywdzących ocen. Z dwojga złego wolałabym nie mówić komuś tego, czego sama
nie chciałabym usłyszeć.

Wieś aktywna - pierwszy krok do lepszego jutra
Koło Gospodyń Wiejskich w Płotach po raz kolejny pokazało, że nagrody, wyróżnienia i podziękowania, jakimi jest obsypywane przy najróżniejszych okazjach są
całkowicie uzasadnione.
Gospodynie z Płotów i Zagórza dostrzegły konieczność podjęcia inicjatywy
lokalnej na rzecz podniesienia zdolności
do zatrudnienia oraz mobilności zawodowej mieszkańców obu wsi i tak zrodził się
projekt „Wieś aktywna - pierwszy krok
do lepszego jutra”. Projekt, na zlecenie
KGW i Rady Sołeckiej, został opracowany przez Stowarzyszenie Społeczno
- Gospodarcze „PRYM” z Zielonej Góry,
sﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach
priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla
wszystkich) - Działanie 6.3. Inicjatywy
lokalne na rzecz podniesienia poziomu
aktywności zawodowej na obszarach
wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uwzględniając problemy
grupy docelowej zaproponowano bezpłat-

ne szkolenia specjalistyczne w zakresie:
kucharz małej gastronomii, operator
wózków widłowych oraz szkolenie informatyczne. Rekrutacja była otwarta, dla
wszystkich zainteresowanych, z uwzględnieniem równych szans, w tym równości
płci. Odrzucono stereotypy odnośnie
zajęć „męskich” i „damskich”.
Beneﬁcjentom biorącym udział w projekcie zapewniono bezpłatne szkolenia
oraz fachową kadrę prowadzącą zajęcia
teoretyczne i praktyczne. W szkoleniu
„Kucharz małej gastronomii” wzięło udział
15 osób. Uczestnicy poznali podstawowe
zagadnienia kaloryczności, receptury, techniki przygotowania potraw, zastosowanie
sprzętu kucharskiego. Zajęcia, zarówno
teoretyczne, jak i praktyczne odbywały się
w świetlicy wiejskiej w Płotach. Z oferty
szkoleniowej „Operator wózków widłowych” skorzystało 20 osób zapoznając
się dokumentacją i budową wózków,
technologią prac załadunkowych, a także
obciążaniem i sztaplowaniem. Szkolenie
odbywało się w salach wykładowych
oraz placu manewrowym PBO w Zielonej
Górze. Szkolenie informatyczne, na które
zgłosiło się 10 osób, odbywało się w sali
komputerowej Gimnazjum w Czerwieńsku. Beneficjenci nabyli umiejętność

Możliwość dofinansowania
na demontaż pokryć dachowych z eternitu
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje mieszkańców, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
będzie doﬁnansowywał przedsięwzięcia
związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu. Podstawą
ubiegania się o udzielenie doﬁnansowania jest złożenie wniosku przez Gminę.
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
złoży w bieżącym roku taki wniosek.
Kwota doﬁnansowania przedsięwzięcia
może wynieść do 100% całkowitego
kosztu.
Kosztami obejmującymi doﬁnansowanie będą wyłącznie koszty demontażu,
zbierania, transportu i unieszkodliwiania
odpadów zawierających azbest. Koszty
zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.

W związku z powyższym zainteresowanych właścicieli nieruchomości
(osoby fizyczne), którzy mają dachy
pokryte eternitem, a którzy zamierzają je wymienić w 2011 roku prosi się
o pisemną informację w tej sprawie do

posługiwania się komputerem, obsługi
edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego
i internetu wraz z pocztą elektroniczną.
Szkolenia realizowane były w dni powszednie w godzinach popołudniowych
oraz w weekendy. Wszyscy beneﬁcjenci,
którzy pomyślnie zakończyli uczestnictwo w projekcie otrzymali certyﬁkaty
opatrzone logo PO KL i UE.
Serdecznie gratulujemy inicjatywy
godnej naśladowania!
Jolanta Matuszkiewicz

Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
(Referat Gospodarki Gruntami Rolnictwa
i Ochrony Środowiska - pokój 109) do
końca marca 2011 roku.
Tut. Urząd informuje, że Rada Miejska w Czerwieńsku podjęła uchwałę Nr
XV/149/08 z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających
azbest na terenie Gminy Czerwieńsk”.
MPS

Uwaga klienci firmy
„TEW” Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o.
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że ﬁrma TEW Gospodarowanie
Odpadami Sp. z o.o. do dnia 31 grudnia 2010 roku zlikwiduje pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów. W związku z powyższym do tego dnia posesje
Klientów spółki zostaną wyposażone w worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów oraz harmonogram, w jakie dni będzie prowadzona ich zbiórka. Proces
zbiórki odbywać się będzie w następujący sposób: w dni określone w harmonogramie
specjalistyczny pojazd dokonywać będzie zbiórki worków z posesji, w to miejsce
pozostawiając dokładnie taką ilość worków, jaką zbierze pojazd.
MPS
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Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

UCHWAŁA NR XXXV/316/10
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie ustalania wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1) ) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 15 ust. 1, 2, 3, art. 19 pkt 1
lit. ”a” i pkt 2, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. t.j. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.2) )
- uchwala się, co następuje:
§1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na
terenie Gminy Czerwieńsk:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwaliﬁkowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,60
zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych – 3,66 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności
pożytku publicznego 0,22 zł od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwaliﬁkowanym materiałem siewnym – 8,70 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,32 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) grunty wraz z budynkami przeznaczone na działalność w zakresie
pomocy społecznej, socjalnej, oświatowej, sportowej, kulturalnej oraz
działalność przeciwpożarową;
2) nieruchomości lub ich części, które nie zostały oddane w zarząd,
najem, użyczenie, dzierżawę bądź nie są użytkowane bezumownie lub
z innego tytułu prawnego;
3) basen kąpielowy,
4) grunty zajęte na place zabaw,
5) grunty zajęte na boiska sportowe i budynki na nich posadowione,
6) grunty zajęte na zieleńce,
7) grunty zajęte na cmentarze i kaplice posadowione na tych gruntach,
8) grunty i budynki zajęte na prowadzenie działalności bibliotecznej
w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
§3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:
1) przy sprzedaży z samochodu osobowego 26,60 zł,
2) przy sprzedaży z samochodu osobowego z przyczepką, z samochodu
ciężarowego lub przyczep ciągnikowych 26,60 zł,
3) przy sprzedaży z wozu konnego 26,60 zł,
4) przy sprzedaży ze straganu bez względu na branżę 26,60 zł,
5) przy sprzedaży z kosza, wiadra, wózka ręcznego 6,00 zł,
6) przy sprzedaży pojazdów: osobowych, ciężarowo - osobowych,
przyczep i naczep, autobusów, ciągników i innych pojazdów, w tym
jednośladowych 105,00 zł,
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7) przy sprzedaży z wozu konnego, przyczep ciągnikowych, samochodu
o ładowności do 2 ton – nie przetworzonych płodów rolnych 12,00 zł,
8) producenci produktów ogrodniczych, warzywnych i sadowniczych
(sprzedaż stała) - zajmujących powierzchnię targową:
a) do 10 m2 – 12,00 zł,
b) powyżej 10 m2 – 21,50 zł.
§4. 1. Do wymiaru, poboru i egzekucji podatków i opłat wprowadzonych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm.).
2. Zasady poboru podatków i opłat na terenie Gminy w trybie inkasa oraz
wysokość wynagrodzenia inkasentów określa uchwała nr VI/46/07 Rady
Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru
podatków i opłat lokalnych przez inkasentów, uchwała nr XI/101/07
Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych przez inkasentów oraz uchwała nr XIV/135/08 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z 25
czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat
lokalnych przez inkasentów i uchwała nr XXVIII/237/09 Rady Miejskiej
w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
poboru podatków i opłat lokalnych przez inkasentów.
§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§6. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała
nr XXVI/226/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 21 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku
od nieruchomości i opłaty targowej na rok 2010 oraz uchwała nr
XXVII/231/09 Rady Miejskiej z dnia 18 listopada 2009 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od
nieruchomości i opłaty targowej na rok 2010.
§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od
1 stycznia 2011 roku.
UCHWAŁA NR I/01/10
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1) ) i zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu Gminy Czerwieńsk (Dz. Urz.
Woj. Lubus. z 2003 r., Nr 32, poz. 666) oraz po przeprowadzeniu
tajnego głosowania uchwala się, co następuje:
§1. Stwierdza się wybór radnego Pana Leszka Jędrasa na przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR I/02/10
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Czerwieńsku.
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1) ) i zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu Gminy Czerwieńsk (Dz. Urz.
Woj. Lubus. z 2003 r., Nr 32, poz. 666) oraz po przeprowadzeniu
tajnego głosowania uchwala się, co następuje:
§1. Stwierdza się wybór radnego Pana Henryka Góralczyka na
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podziękowania wyborcze
Serdecznie dziękuję mieszkańcom Leśniowa Wielkiego,
Leśniowa Małego i Sudołu za głosowanie na moją kandydaturę na radną Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Lidia Łyczkowska

WYBORY BURMISTRZA CZERWIEŃSKA
Informacja o kandydatach na urząd:
1. GOŁĘBIOWSKA-MAGDA Dorota Agata – KWW SOLIDNOŚĆ
2. IWANUS Piotr – KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA
CZERWIEŃSK
Wyniki głosowania i wyniki wyborów Burmistrza Czerwieńska
1. Dla wyboru Burmistrza Czerwieńska utworzono 7 obwodów, właściwych do przeprowadzenia głosowania.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 609.
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wynosiła
3 552.
4. Liczba oddanych kart do głosowania, czyli liczba kart wyjętych
z urny – 3 545.
5. Frekwencja w wyborach wynosiła 46,59%.
6. Liczba głosów ważnych z kart ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów – 3 488.
7. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
- GOŁĘBIOWSKA-MAGDA Dorota Agata zgłoszony przez
KWW SOLIDNOŚĆ – 1 171
- IWANUS Piotr zgłoszony przez KWW NA RZECZ GMINY
I MIASTA CZERWIEŃSK – 2 317
8. Liczba głosów stanowiąca ponad połowę głosów ważnych wymagana
dla wyboru burmistrza wynosi 1 745.
9. Wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany na burmistrza
IWANUS Piotr zgłoszony przez KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Czerwieńsku
/-/ Katarzyna Wadiak-Kurowska

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których
łącznie wybierano 15 radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 609.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3
548 osób, to jest 46,63% uprawnionych do głosowania.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu)
wyniosła 925;
4) głosów ważnych oddano 889;
5) radnymi zostali wybrani:
a) z listy nr 13 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
– PRZYBYŁA Zygmunt Wojciech
b) z listy nr 14 KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK
– GÓRALCZYK Henryk Jerzy
– JĘDRAS Leszek Marian
6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu)
wyniosła 716;
4) głosów ważnych oddano 691;
5) radnymi zostali wybrani:
a) z listy nr 13 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
– WÓJTOWICZ Ewa Bożena
b) z listy nr 14 KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK
– KWAŚNIEWSKI Wiesław Michał
c) z listy nr 16 KWW MŁODZI W SAMORZĄDZIE
– ZAWADA Wojciech
6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty:
1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu)
wyniosła 502;
4) głosów ważnych oddano 493;
5) radnymi zostali wybrani:
a) z listy nr 14 KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK
– JAROWICZ Jerzy Piotr
– MOTYKIEWICZ Aleksander
6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu)
wyniosła 480;
4) głosów ważnych oddano 472;
5) radnymi zostali wybrani:
a) z listy nr 14 KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK
– RUSZEL Kazimierz
– SMORĄG Krzysztof Stanisław
6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu)
wyniosła 224;
4) głosów ważnych oddano 217;
5) radną została wybrana:
a) z listy nr 12 KWW SOLIDNOŚĆ – GARBACIAK Marzena Maria
6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu)
wyniosła 348;
4) głosów ważnych oddano 339;
5) radnymi zostali wybrani:
a) z listy nr 14 KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK
– ŁYCZKOWSKA Jadwiga Lidia
– PRZYCHODZKA Żaneta Joanna
6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu)
wyniosła 207;
4) głosów ważnych oddano 202;
5) radnym został wybrany:
a) z listy nr 12 KWW SOLIDNOŚĆ – ABRAMOWICZ Marek Tomasz
6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu)
wyniosła 146;
4) głosów ważnych oddano 143;
5) radnym został wybrany:
a) z listy nr 15 KWW PIĘKNE ZAODRZE – WOCH Cezary Marek
6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Czerwieńsku
/-/Katarzyna Wadiak-Kurowska

Szanowni Państwo!
W związku z otrzymaniem przez nas mandatów radnych Gminy Czerwieńsk, pragniemy serdecznie podziękować naszym
Wyborcom za okazane zaufanie i życzliwość.
Dołożymy wszelkich starań, aby godnie sprawować powierzony
nam mandat dla dobra wszystkich mieszkańców naszej gminy.
Ewa Wójtowicz, Zygmunt Przybyła
nr 221 • 12.2010
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Listy do redakcji
Zła wola, złośliwość – za delikatnie,
to skandal!
Chciałem napisać ten list do naszej
gminnej gazetki w styczniu, po zakończeniu okresu świątecznego, ale wczorajszy
telefon był impulsem do przedstawienia
patowej sytuacji jaka panuje w Szkole
Podstawowej w Nietkowicach do dnia
7 grudnia i braku stanowczych reakcji
władz gminnych na nią.
Może na początek kilka faktów z kalendarium zmian, jakie nastąpiły w tej
placówce oświatowej w ostatnim czasie: 8
czerwca br. zostaje ogłoszony konkurs na
stanowisko Dyrektora SP w Nietkowicach,
składanie ofert do dnia 28 czerwca, w drugiej turze komisja konkursowa wybiera
ofertę Pani Renaty Strzeleckiej - mamy
nowego dyrektora.
1 września inauguracja roku szkolnego,
15 października wmurowanie kamienia
węgielnego pod budowę hali gimnastycznej
przy SP, do dnia dzisiejszego brak przekazania obowiązków dyrektora szkoły przez
ustępującą byłą dyrektor - Panią Górowską.
To chyba jakieś nieporozumienie, zła wola
ustępującej dyrektor i brak stanowczej reakcji organu powołanego do sprawowania
nadzoru nad placówkami oświatowymi, czyli gminy, nad panującą niezręczną i bardzo
stresującą sytuacją w jakiej musi pracować
Pani dyrektor Strzelecka. W normalnych
instytucjach publicznych przekazanie obowiązków pracowniczych nawet na stanowiskach dyrektorskich odbywa się w ciągu
kilkunastu dni, a tutaj mamy do czynienia
z biciem rekordu niekompetencji, czwarty
miesiąc trwa przekazywanie dokumentacji
i majątku trwałego szkoły ( w jakim stanie
w takim razie jest ta dokumentacja i ewidencja majątkowa !). Przecież już w lipcu
było wiadomym, że nastąpi przekazanie
obowiązków, był czas na przygotowanie
się do tych czynności, ale oczywiście
okres wakacyjny to zasłużony odpoczynek
po ciężkiej pracy, dwa miesiące braku
jakiegokolwiek nadzoru nad powierzonym
mieniem zrobiło swoje.
Dzieci pierwszego września zostały
przywitane niewykoszonym placem szkolnym (metrowe chwasty do dnia dzisiejszego „cieszą” widokiem za kotłownią), zaciekami na ścianach w nowo odnowionej
sali lekcyjnej, drewnem przywiezionym do
opalania, które zdążyło zarosnąć chwastami przez okres lata, kotłownią straszącą swoim widokiem (doprowadzenie
jej do stanu używalności trwało prawie
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dwa miesiące wytężonej pracy nowego
palacza!) itd. Pytam się w tym miejscu
dlaczego nowa Pani dyrektor została
praktycznie pozostawiona sama z tymi
problemami, jako nowa osoba w tym
środowisku powinna otrzymać wszelką
dostępną pomoc w szybkim ich rozwiązaniu od Pana Burmistrza, od Pani dyrektor
Tomaszewskiej jako bezpośredniego przełożonego, od radnego Abramowicza, który
jako były nauczyciel i dyrektor powinien
znać te zagadnienia i pomóc w ich rozwiązaniu oraz zainteresować się tym co
w szkole się dzieje! , od radnych, pracujących w komisji Infrastruktury społecznej
i porządku publicznego, a szczególnie od

przewodniczącego komisji, od rady pedagogicznej i rodziców uczących się dzieci
w tej placówce! Tyle osób obligatoryjnie
odpowiedzialnych za funkcjonowanie
oświaty w gminie, a znikąd pomocy,
może kuratorium pomoże w rozwiązaniu
tego nabrzmiałego problemu. Zapraszamy nową komisję z jej przewodniczącą
Panią Ewą Wójtowicz do odwiedzenia
szkoły w Nietkowicach i przyjrzenia się
jej funkcjonowaniu. Reﬂeksja po przedstawieniu całej tej sytuacji jest żenująca
i smutna, jak zwykle trudne problemy
najlepiej pozamiatać pod dywan, ale one
same się nie rozwiążą. Widoczny, aż nadto
jest tutaj brak dobrej woli wszystkich odpowiedzialnych ludzi za funkcjonowanie
oświaty w gminie Czerwieńsk.
Pozdrawiam Damian Wolski
Do wiadomości Kurator Oświaty
w Gorzowie Wlkp.

Wolontariusze na UZ-cie
Początek grudnia związany jest z obchodami Światowego Dnia Wolontariatu. W tym
roku wolontariusze czerwieńskiego Gimnazjum włączyli się w dwudniową imprezę
organizowaną przez Zielonogórski Wolontariat przy Caritas.
Zostaliśmy zaproszeni do zaprezentowania swojej pracy podczas dyskusji
w trakcie konferencji na Uniwersytecie
Zielonogórskim. 6 grudnia nasi uczniowie opowiadali o tym, czym zajmują się
na co dzień, czyli o akcjach niesienia
pomocy potrzebującym. Przygotowaliśmy się do tej konferencji doskonale. Z
zaciekawieniem oglądano naszą wystawę
poświęconą Wolontariatowi działającemu
przy Gimnazjum. Wręczaliśmy broszury
promujące pracę naszych uczniów, ale
również naszą szkołę. Okazało się, że
taki pomysł na prezentację naszej pracy
był idealny. Świadczy o tym zainteresowanie, jakie wzbudziliśmy wśród
dziennikarzy Radia Plus, Radia Zachód,
lokalnej telewizji oraz redaktorów gazety
Niedziela. Uczniowie poczuli się naprawdę docenieni, z radością opowiadali
o naszych działaniach. W drugiej części
dnia uczestniczyliśmy w warsztatach „Ja,
wolontariusz.” Zajęcia poprowadziła pani

Aleksandra Walkowiak - współorganizatorka konferencji.
7 grudnia wolontariusze wzięli udział
w części artystycznej w piwnicy „Kawon”
w Zielonej Górze. Ta uroczystość była
szczególnym podziękowaniem za pracę,
jaką wykonują młodzi ludzie. Młodzieży
bardzo podobała się ta część programu.
Czuli się ważni i potrzebni, a to bardzo
motywuje do dalszej pracy. Gimnazjalistami opiekowały się Joanna Dwornicka
i Agnieszka Kostrzewa, a w przygotowaniu wystawy na Uniwersytecie Zielonogórskim czynnie pomagał Aleksander
Gruszczyński.
Należy dodać, że w tym roku również
Mikołaj – wolontariusz odwiedził przedszkole i obdarował dzieci słodyczami, natomiast. Śnieżynka przeczytała maluchom
baśń. Wzięliśmy również udział (3 – 5
grudnia) w akcji zbierania darów dla potrzebujących w czerwieńskiej Biedronce.
Agnieszka Kostrzewa

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, serdeczne życzenia
zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń
i wielu sukcesów w nadchodzącym
Nowym Roku życzy Panu Burmistrzowi, Pracownikom Samorządowym,
Mieszkańcom Gminy oraz Nietkowa,
a w szczególności moim Wyborcom za
zaufanie Radny Kazimierz Ruszel.

Dzieci oraz opiekun świetlicy
wiejskiej w Będowie bardzo
dziękują Panu Ryszardowi
Ragusowi ze sklepu Black
Red White w Sulechowie za
podarowanie 3 biurek pod
komputer.

Listopad kojarzy się większości ze
Świętem Zmarłych, z Dniem Odzyskania
Niepodległości i deszczową pogodą. Dla
rodziców dzieci z Czerwieńska kojarzy
się pewnie też z doskonałą zabawą Andrzejkową zorganizowaną przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną w MGOK-u,
a także podczas andrzejkowych imprez,

tym razem sponsorowanych przez PZU
SA. w przedszkolu. W trakcie zabaw
wyeksponowano banner reklamowy ﬁrmy
ubezpieczeniowej, a uczestnicy zostali
poinformowani o fakcie sponsorowania.
Rodzice wraz z dziećmi doskonale spędzili ten czas. Dorośli mogli przez chwilę
bawić się jak ich dzieci, a dzieci z kolei
obserwować radosnych i rozbawionych
rodziców. Był też czas na słodki poczęstunek i nabranie siły na kolejne propozycje
wspólnego szaleństwa. Również zaproszony przedstawiciel sponsora imprezy
mógł przez ten czas zapomnieć o troskach
dnia codziennego i przenieść się w cudowne lata wieku przedszkolnego.
Wróżby były bardzo ciekawe.
„Gwiezdny krąg” mówił, co przyniesie
przyszłość, jak będzie rozwijać się kariera
zawodowa, życie rodzinne, a „Kolorowa
wróżba” przestrzegała przed tym, czego
dana osoba nie powinna robić lub na co
powinna zwrócić uwagę w najbliższym
czasie. Woskowe cudeńka natomiast dały
pole do popisu naszej wyobraźni, o interpretacje odczytanych kształtów były
przezabawne i bardzo ciekawe.

Najmłodsze dzieci świętowały także
Dzień Pluszowego Misia. A który miś jest
dzieciom najbardziej znany? Oczywiście,
ten niby o małym rozumku, Kubuś Puchatek. Autor bajki A. A. Milne, stworzył
bajkę, do której warto powracać również
nam, rodzicom, nauczycielom... Jako, że
czas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia to taki magiczny, bajkowy
czas, dziś wieści z przedszkola
nieco bajkowe...
„Mała żołądź-wielka rzecz”
„Sadzę żołądź, Puchatku – powiedział prosiaczek – żeby mi
wyrosła w duży dąb, na którym będę miał moc żołędzi tuż
pod domem, żebym nie musiał
chodzić po nie całymi milami.
Rozumiesz Puchatku?”
Przedszkolaki też sadziły... Nie
wyrośnie z tego dąb, ale może
żonkile, jeśli tylko będziemy pamiętać, że nie wystarczy sadzić,
trzeba jeszcze o to dbać...
„- Spójrz, Puchatku – rzekł nagle
prosiaczek – coś tam siedzi na
sośnie,
-Tak, coś tam siedzi – przyznał
Puchatek, patrząc uważnie w górę. – tam
siedzi jakieś zwierzę. Prosiaczek złapał
Puchatka za ramię na wypadek gdyby Puchatek się przeląkł.
- Czy to jest jedno z tych Dzikich Zwierząt?
– zapytał patrząc w przeciwna stronę.
Puchatek skinął łebkiem.
- To jest Jagular – powiedział.”
Maluszki z grupy „Motylków” podobnie bały się na początku przedszkola. Teraz
odważnie bawią się każdego dnia i choć na
Pasowaniu Przedszkolaka niektórym
popłynęły łezki, to wszyscy rozumiemy, że pierwsze występy mogą
być trudne i gratulujemy wszystkim
dzieciom, że odważnie próbowały
tańczyć, śpiewać i recytować pod
czujnym, rodzicielskim okiem. Kiedy
już stały się prawdziwymi przedszkolakami przytuliły się do rodziców, bo
wiadomo, że z lękiem lepiej radzić
sobie wspólnymi siłami.
„Prosiaczek idący w tyle za Puchatkiem, wspiął się na paluszki
i szepnął:
- Puchatku!
- Co prosiaczku?

- Nic – rzekł prosiaczek, biorąc Puchatka
za łapkę – chciałem się tylko upewnić,
czy jesteś.”
Grupa „Kubusiów” już drugi miesiąc
bierze udział w programie „Przyjaciele Zippiego”. Ostatnio uczą się jak żyć w przyjaźni z innymi, jak rozmawiać z innymi,
jak ich słuchać i prosić o pomoc. Czasem
wydaje się, że dzieci mają w tym temacie
większą wiedzę, niż dorośli. Trzeba jednak
pamiętać, że aby wiedza przedszkolaków
mogła być zauważalna w przyszłym życiu,
potrzebują one codziennej praktyki i wzorów osób dorosłych.
Z okazji Zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia życzymy radości
prosiaczka, dobroci misia o małym rozumku, mądrości sowy, Kłapouchowej
obojętności wobec spraw mało ważnych,
przyjacielskich dłoni mówiących: „chciałem się tylko upewnić, że jesteś.”
Na koniec jeszcze pocieszny fragment
z bajki:
„Z pluskiem skoczył do drzwi i wyjrzał
na dwór...
- O, to Poważna sprawa –powiedział Puchatek – trzeba się jakoś ratować.
Wziął więc największy garnek miodu, jaki
miał, i wgramolił się z nim na najwyższą
gałąź drzewa, tak aby woda nie mogła go
dosięgnąć. A potem zlazł na dół i wrócił na
swoja gałąź z drugim garnkiem miodu...
i tak chodził parę razy, tam i z powrotem.
A gdy wreszcie skończył swoje wędrówki,
usiadł sobie na gałęzi, dyndając nogami,
a obok niego stało dziesięć garnków
miodu... Nazajutrz siedział Puchatek na
gałęzi, dyndając nogami, a obok niego
stały cztery garnczki miodu... W dwa dni
potem siedział sobie Puchatek na drzewie,
dyndając nogami, a obok niego stał jeden
garnczek miodu... W trzy dni potem siedział sobie Puchatek na drzewie...”
B.F.
* Fragmenty z bajki zaczerpnięte z książek
„Kubuś Puchatek” i „Chatka Puchatka”
A. A. Milne w tłumaczeniu Ireny Tuwim.
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„Wyrośnie różdżka z pnia Jessego...” (Iz 11,1)
Rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny - jak zawsze okresem Adwentu. Adwent to
czas radosnego naszego oczekiwania, w czasie którego mamy przygotować nasze
serca, oczyścić je z grzechów, aby - jak woła św. Jan Chrzciciel - wydać godne
owoce nawrócenia. Wszystko po to, żeby OCZEKIWANY prawdziwie narodził się
w naszych sercach. Temu mają służyć i w tym pomagać adwentowe ćwiczenia
duchowe: Roraty, rekolekcje, spowiedź św., postanowienia, do których przeżywania
serdecznie zapraszam i zachęcam.
Dekoracje adwentowe
w kościołach są także środkami, które mają zachęcać
do przeżywania prawd biblijnych i przygotowywania
się na prawdziwe spotkanie
z Mesjaszem.
Jednym z takich symboli
jest wieniec adwentowy,
który pojawił się w tradycji
chrześcijańskiej stosunkowo
niedawno - bo w 1833 roku. Zawdzięczamy go protestantowi Janowi Henrykowi
Wichern, który zainicjował zapalanie
w kolejne niedziele Adwentu świec na
wieńcu. Wymowa tradycyjnego wieńca
to: świece - światło, którego z każdą
niedzielą przybliżającą nas do Bożego
Narodzenia jest więcej; zielone gałązki
- nasza nadzieja, pokładana w Bogu;
okrąg - cykliczne powracanie i ponowne
przeżywanie tajemnicy Wcielenia.
W naszym kościele parafialnym
w Czerwieńsku stoi nietypowy wieniec

Kronika paraﬁalna
paraﬁi św. Wojciecha
w Czerwieńsku
wrzesień, październik,
listopad 2010 r.

www.paraﬁa.czerwiensk.hadom.pl

CHRZTY
1. Wojciech Zbigniew CZARNY - Łężyca
2. Aleksander Artur SIWY - Czerwieńsk
3. Lena Ewelina BOGUSZ - Łężyca
4. Maja Anna GAŁAT - Czerwieńsk
5. Roksana Agnieszka GRAJOSZEK - Nietków
6. Daniel ŚMIGIELSKI - Czerwieńsk
7. Wojciech ZAPADKA - Czerwieńsk
8. Maja Julia ŚLIWIŃSKA - Czerwieńsk
9. Gabriel MATTIS - Nietków
10. Marcin Filip KUCHTA - Czerwieńsk
11. Patryk Radosław POWCHOWICZ
- Czerwieńsk
12. Szymon Konrad CHMIELEWSKI - Czerwieńsk
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adwentowy. W swej symbolice zawiera jak zawsze cztery świece, ale swoją treścią
nawiązuje on nie do wyżej
opisanej tradycji, ale do proroctwa Izajasza: Wyrośnie
różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni.
Jesse - to ojciec króla
Dawida; pień Jessego - to
dom królewski Dawida. Królewski ród Dawida wskutek kataklizmów
dziejowych stanie się podobny do ściętego
drzewa. Jednakże z pnia wyrośnie nowy
pęd - wybitny potomek. Na określenie
tego potomka używa prorok Izajasz dwóch

paralelnych wyrazów: gałązka (choter)
i latorośl, pęd (necer). Podobieństwo
terminu necer z nazwą Nazaret, rodzinną
miejscowością Chrystusa, było powodem,
dla którego Ewangelista mówiąc o tym, że
nazwano Jezusa Nazarejczykiem, powoływał się na proroków.
Ojcowie Kościoła oprócz znaczenia
chrystologicznego omawianego proroctwa
Izajasza, dopatrywali się w nim także sensu mariologicznego. Odegrała przy tym
pewną rolę aluzja fonetyczna w brzmieniu
łacińskich słów virga - różdżka do virgo panna. To proroctwo Izajasza dostarczyło
także motywu do słynnego „drzewa Jessego” w sztuce religijnej.
Pobieżne więc przybliżenie znaczenia
proroctwa izajaszowego i jego łączność
z dekoracją w naszym kościele w Czerwieńsku niech pobudzają wszystkich do
owocnego przeżywania Adwentu, aby na
święta Bożego Narodzenia zamieszkał
w nas prawdziwie Jezus Chrystus.
Życzę tego wszystkim
Ks. Paweł Konieczny

Dnia 25 listopada 2010 r.
w parku w Czerwieńsku
znaleziono błąkającego się psa (spokojny, przyjaźnie
nastawiony do ludzi, słuchający się poleceń owczarek
niemiecki - prawdopodobnie porzucony). Właściciela lub
osobę zainteresowaną przygarnięciem zwierzęcia proszę
o kontakt pod nr telefonu 68 3278179.

INFORMACJA

13. Emilia Bożena BOJARSKA - Czerwieńsk
14. Sebastian Bronisław BARAŃCZUK
- Czerwieńsk
15. Wiktor BRYNDZA - Nietków
16. Nadia Grażyna PUCEK - Czerwieńsk
17. Kacper Janusz KRYŚ - Czerwieńsk
18. Antonina SURUDO - Czerwieńsk
19. Martyna Maria JURAS - Czerwieńsk
20. Norbert NIKONOWICZ - Czerwieńsk
21. Maja Teresa ŻUKIEL - Nietków
22. Julia Aleksandra NAWROCKA - Czerwieńsk
23. Antoni Nikodem GANCARZ - Czerwieńsk
24. Aleksandra Maria JÓŹWIAK - Czerwieńsk
25. Joanna Emilia POPENDA - Nietków
26. Nina Emilia WRZOSEK - Czerwieńsk
27. Lena Weronika MIŚTAK - Czerwieńsk

ŚLUBY
1. Krzysztof BRESZYK i Urszula ORZECHOWSKA - Nietków
2. Mariusz DUDEK i Agata NOWAKOWSKA
- Czerwieńsk
3. Paweł PARON i Marta OSADZIŃSKA
- Czerwieńsk
4. Dawid BANDOSZ i Monika MOSZONKA
- Łężyca
5. Jan MUSIAŁOWSKI i Dorota PRZYBYŁA
- Czerwieńsk

6. Jan KUŁAKOWSKI i Justyna KUBICKA
- Czerwieńsk
7. Kamil PLONA i Natalia FRANCISZKIEWICZ
- Czerwieńsk
8. Mariusz RYNKIEWICZ i Joanna PIECZARKA - Czerwieńsk
9. Wojciech KOŁODZIEJCZYK i Paulina
BORKOWSKA - Nietków
10. Kamil MASŁOWSKI i Alicja URBANIAK
- Nietków

POGRZEBY
1. Jan KUSIŃSKI - Nietków
2. Stefan CIESIELSKI - Czerwieńsk
3. Stanisław PIEKARZEWICZ - Czerwieńsk
4. Weronika TROJANOWSKA - Czerwieńsk
5. Jan ZIELONKA - Nietków
6. Rafał ŁYKOWSKI - Czerwieńsk
7. Prakseda WILCZAK - Nietków
8. Eugenia RADACZYŃSKA - Czerwieńsk
9. Adam WARSZAWSKI - Nietków
10. Florian PARON - Czerwieńsk
11. Kazimiera KOSTRZEWSKA - Czerwieńsk
12. Andrzej HRYBENIUK - Nietków
13. Edward PRZYBYLSKI - Nietków
14. Leokadia SCHODNIK - Czerwieńsk
15. Stanisława CZEPUŁKOWSKA - Czerwieńsk
Gertruda BORTNOWSKA - Czerwieńsk

Nie tylko dla wędkarzy
Nasza społeczność wędkarska jest bardzo liczna. Może warto w okresie świąteczno
– noworocznym, w poszukiwaniu drobiazgu dla najbliższych, nie tylko zresztą „moczykijów”, zajrzeć do dużego i dobrze zaopatrzonego sklepu Katarzyny i Mariusza
Matlów w Czerwieńsku? Adres – Rynek 8 – znają chyba wszyscy…
Pan Mariusz o rybach, ich zwyczajach rozmawiać może godzinami. Tak
samo o sprzęcie, wędziskach, żyłkach
i kołowrotkach. A zanęty – to już całe rytuały… Może dlatego sklep pełni funkcję
nieformalnego punktu kontaktowego dla
wędkarzy, głównie z największego u nas
Koła nr 1. Puchary zdobyte przez jego
członków stoją na jednej z półek i cieszą
oko klientów przewijających się przez nowy
sklep. A ten jest całkiem spory – 110 m2 to
chyba najwięcej z branży w znanej mi
okolicy i nie tylko. Bo choć nie jestem
wędkarzem, czasami poszukuję rzeczy,
które można dostać głównie tutaj.
PPHU „Matla” to rodzinny interes, prowadzą go od 1997, wcześniej (w różnych
miejscach, również w Pawilonie) prowadzili go rodzice. Pan Mariusz wędkował
wyczynowo, chciał mieć z wędkarstwem
jak najlepszy kontakt i tak przerodziło się
to w biznes. Mimo tego, jest on raczej jak
hobby, bo prawdziwym jego zawodem jest
kamieniarstwo, ma swój zakład w Strzegomiu. Kiedyś zakład był w Czerwieńsku,
prowadził go dziadek i ojciec, jednak brakło miejsca na rozwój, na maszyny.
Byłem w kadrze narodowej juniorów
- mówi. Dwa razy indywidualnie i raz dru-

żynowo wygrałem Złotą Rybkę. Łowienie to
sport – najczęściej je wypuszczam. Jak chcę
zjeść rybę, to zamawiam u kolegów albo
kupuję w markecie. Nie lubię rabunkowego łowienia - nie
przestrzegania
okresów, wymiarów, łowienia na
ilość. Do ryby
trzeba podejść,
zanęcać i dopiero
można liczyć na
udane połowy.
A miałem okazję
wędkować z czołówka europejską. Dla mnie liczy się obcowanie z naturą,
wstrzelenie się w łowisko. Łowiłem w Niemczech, Francji, Holandii.
Pochodzi z Czerwieńska, w szkole
poznał swą przyszła żonę. W podróż poślubną pojechali do Niemiec do rodziny
i zostali na 10 lat. Tam urodziły się dzieci:
Olga (obecnie 19, IV klasa Technikum
Hotelarskiego) i Borys (15, III klasa
Gimnazjum w Czerwieńsku). Decyzję
o powrocie podjęli w jeden dzień; wrócili bez niczego i do wszystkiego musieli
dojść ciężką pracą.

Dzień Jana Pawła II
Dzień Patrona czerwieńskiego Gimnazjum to zawsze wielkie święto całej szkolnej
społeczności. 16 października Karol Wojtyła został wybrany na Stolicę Piotrową
i co roku, właśnie w październiku, obchodzimy Jego święto.
Tym razem było to 21 – szego – dzień
wolny od zajęć dydaktycznych rozpoczęliśmy punktualnie o 800 spotkaniami
wychowawców z klasami. Następnie, po
przemarszu do kościoła paraﬁalnego, odbyła
się uroczysta msza święta, która odprawił
(uczący w naszej szkole od tego roku) ksiądz
Adam Firak. Po mszy młodzież obejrzała

multimedialną prezentację dotyczącą osoby
Patrona (z muzyką Piotra Rubika), a także
wysłuchała Jego homilii do młodych Polaków, jaką wygłosił podczas jednej ze swych
licznych pielgrzymek do Ojczyzny.
Po uroczystościach w kościele uczniowie naszego Gimnazjum wzięli udział w
ceremonii zasadzeniu dębu „Karola” przed
budynkiem dydaktycznym. Potem,
w hali sportowej „Lubuszanka”,
klasy pierwsze zostały tradycyjnie „ochrzczone”, w obecności
wszystkich uczniów szkoły (U nas
nr 220). A wieczorem, na podsumowanie Dnia Patrona, dnia pełnego wrażeń – szkolna dyskoteka dla
wszystkich naszych uczniów.
Gerard Trybus

Oprócz towaru dla wędkarzy jest
trochę rzeczy dla właścicieli zwierząt,
prosili o to sami klienci - mówi pani
Katarzyna– karma, odżywki, kosmetyki,
smycze, obroże, przekąski nie tylko dla
psów ale i dla gryzoni. W przyszłości
planujemy rozszerzyć asortyment właśnie
w kierunku zoologii.
Właśnie. Asortyment. Są tu rzeczy od
najbardziej popularnych, dla początkujących po wysokie półki cenowe, dla wyczynowców. Widać troskę o dopasowanie
się do klienta,
również chcącego wyprawić
się na morskie
połowy.
Ludzie muszą najpierw
towar poznać
– a to trwa,
czasem latami
- zauważa pan
Mariusz. Trudno
wchodzić im w coś nowego, np., przynęty.
A ja jeżdżę na zawody, podglądam najlepszych (na różnych wodach) i do tego
staram się dostosować ofertę zwłaszcza,
że sam wędkuje i cały czas jestem na
bieżąco i mam rozeznanie na europejskim
rynku. Jestem w stanie sprowadzić każdy
sprzęt; coraz więcej ludzi stać na renomowane rzeczy.
Z pasją męża musiałam kiedyś walczyć
– śmieje się pani Kasia - wybrał kiedyś zawody zamiast randki ze mną! Ale widzę, że
wędkuje coraz więcej kobiet i młodzieży,
to cieszy. Nie mamy tu kokosów, jednak
sklep jest rentowny, gdyż inaczej by go nie
było. I jest to też towar sezonowy. Gdyby
się nie kalkulowało, to byśmy go zamknęli.
Na szczęście klienci są sympatyczni, a dla
nas każdy z nich jest ważny, każdego jednego trzeba szanować.
Jakie plany na przyszłość? Cały czas
rozbudowa i rozszerzanie asortymentu.
Wzbogacanie oferty również o nowe produkty. Bo trzeba się dobrze znać tym, czym
jest własny biznes. Bo klientowi trzeba też
doradzić, odpowiedzieć na jego pytania. Dla
przykładu - najdłuższe wędzisko w sklepie
ma 13 m. Tak długie stają się coraz popularniejsze wśród wędkarzy. Tak jak i regulowane siedziska. I sprzęt wytwarzany przy
użyciu najnowszych technologii.
I choć może trochę trudno w to uwierzyć, ale ani pani Kasia ani dzieci nie
wędkują. I już. Za to rodzina sponsoruje
„swoje” koło wędkarskie, by były np.
jakieś nagrody dla wędkujących dzieci.
A do swego sklepu zapraszają codziennie
1000 do 1800, z sobotami włącznie.
D. Grześkowiak
nr 221 • 12.2010
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Język obcy mniej obcy
26 listopada 2010 roku można by uznać za datę zwykłą, nic nie mówiącą jednakże w
naszym Gimnazjum tego dnia było niezwykle i bardzo gorąco, a to za sprawą święta
- Europejskiego Dnia Języków Obcych. Uroczystości związane z obchodami EDJO
już na stałe wpisały się w kalendarz imprez gimnazjalnych i muszę nieskromnie
przyznać, że są one wysoko oceniane i wyczekiwane przez młodzież.
Organizatorzy tego wydarzenia, czyli
nauczyciele języków obcych dbają o to,
aby co roku obok stałych elementów (kawiarenka, studio tatuażu), wprowadzić
również coś nowego - „surprise”. W tym
roku taką niespodziankę stanowił Konkurs
Karaoke o Złoty Klucz. Zgłosiło się aż
12 - cie podmiotów wokalnych. Miłym
zjawiskiem okazało się liczne uczestnictwo w konkursie pierwszoklasistów (aż

Sport szkolny...
Szkoła Podstawowa w Nietkowie była
organizatorem gminnych rozgrywek w koszykówce dziewcząt i chłopców. Zawody
odbyły się 17 listopada z udziałem szkół
podstawowych z Leśniowa Wielkiego,
Czerwieńska i Nietkowa. Najlepiej spisali
się uczniowie i uczennice z Czerwieńska.
Pokonując swoich rywali zajęli I miejsce. Na drugim uplasowały się drużyny
dziewcząt i chłopców z Nietkowa a na III
- cim z Leśniowa Wielkiego. W zawodach
ośrodkowych naszą gminę reprezentowali
sportowcy z Czerwieńska.
Ośrodkowy turniej koszykówki
dziewcząt i chłopców odbył się 22 listopada w Przylepie. W zawodach startowały
drużyny z Czerwieńska, Przylepu i Zaboru. Po bardzo wyrównanych pojedynkach
klasyfikacja końcowa przedstawia się
następująco: dziewczęta: PSP Czerwieńsk
(I miejsce), PSP Przylep (II miejsce), PSP
Zabór (III miejsce); chłopcy: PSP Przylep
(I miejsce), PSP Czerwieńsk (II miejsce),
PSP Zabór (III miejsce). Do kolejnego
szczebla rozgrywek, czyli do Mistrzostw
Powiatu, awansowały drużyny dziewcząt
i chłopców z Czerwieńska i Przylepu.
Serdeczne gratulujemy!
B. Oleszek, D. Siemaszko
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7 wykonawców!). Zadaniem uczestników
było zaprezentowanie dowolnej piosenki
w jednym z wybranych języków europejskich. Królował głównie angielski, ale
doczekaliśmy się również utworu w języku polskim (w końcu też europejski!).
Prezentacje oceniało jury składające się
z czterech Małgorzat (trzech nauczycielek i uczennicy). Atmosfera na korytarzu,
gdzie prezentowano piosenki, była gorąca.
Podgrzewały ją dwie prowadzące blondyny, crazy Mariolki, czyli Sara i Ania z IIIa.
Publiczność szalała, szczęki
opadały. Po ostatnim występie
konkursowym na scenie pojawił się gość specjalny - zespół
Afro Duffy w składzie: Joanna Dwornicka, Anna Deska,
Sylwia Stasiczeki i Joanna
Stanaszek. „Afro” - bo w afro
perukach na głowie, a „Duffy”

…i gimnazjalny
Uczniowie naszego Gimnazjum brali
udział (17 listopada) w ośrodkowym turnieju siatkówki, który odbył się w Drzonkowie. Dziewczęta zajęły III miejsce (na 5
zespołów), a chłopcy IV – te (na 6 ekip).
Nasi reprezentanci walczyli dzielnie, lec
nie zdołali awansować na wyższy szczebel rozgrywek.
Z kolei 30 listopada braliśmy udział
w turnieju tenisa stołowego; dziewczęta
zajęły I miejsce a chłopcy II – gie. – obie
drużyny uzyskały awans do ﬁnału powia-

- bo wykonały utwór „Mercy” piosenkarki
Duffy. Publiczność nie musiała okazać
żadnej litości („mercy” to po angielsku
„litość”) i nagrodziła występ nauczycielek
gromkimi brawami.
Główną nagrodę, czyli puchar zwieńczony wiolinowym kluczem otrzymał
z rąk pani dyrektor - Marcin Białas
z Ib, który po mistrzowsku wykonał
utwór „Waving ﬂag” K’naan’a. Drugie
miejsce zajęła niezwykle utalentowana
solistka z IIb Jowita Pawlak z utworem
„Everytime” Britney Spears, natomiast
na trzecim miejscu uplasowała się roztańczona formacja z II b z „Dresem” Big
Cyca. Głosami publiczności wyróżnieni
zostali: uczniowie klasy IIIc za słoneczne wykonanie piosenki Bobby’ego
Mcferrin’a „Don’t worry, be happy” oraz
Ada Feszter z Ic za radosną „Morenę”
Tom’a Boxer’a.
Podsumowując, niezwykłe i ekscytujące w tym dniu nie były nagrody czy
nieskazitelne śpiewanie, ale atmosfera
jaką podczas występów wyczarowali
gimnazjaliści. Poza tym, autentyczny,
codzienny język obcy wykorzystywany
w piosenkach, staje się dzięki takim wydarzeniom jakby mniej obcy.
Joanna Stanaszek
towego, który odbędzie się 15 grudnia
w Sulechowie.
W ośrodkowych rozgrywkach koszykówki (7 grudnia) reprezentacja dziewcząt
zajęła II miejsce i uzyskała awans do ﬁnału
powiatowego. Uległa wtedy Przylepowi
24:18, natomiast zwyciężyła Zabór 36:8.
Natomiast chłopcy wezmą udział
w rozgrywkach ośrodkowych w koszykówce 14 grudnia. Mamy wielką nadzieję,
że wywalczą awans do ﬁnału powiatowego. Wszystkim zawodnikom życzymy jak
najlepszych wyników!
W. Dwornicki

Wieści z hali
Za oknami „biało” i mroźno, a w naszej „Lubuszance” jak zwykle o tej porze
gorąco. W sobotę 4XII odbył się w niej Mikołajkowy Turniej Tańca Hip - Hop oraz
Disco zorganizowany przez Klub Taneczny „Hit Rock’n’Roll”.
Połączenie rywalizacji ze świąteczną
atmosferą było jak najbardziej udane,
sądząc po uśmiechach uczestników i organizatorów. Podobnie zresztą jak dzień
później, kiedy to Święty Mikołaj z workiem prezentów odwiedził najmłodszych
adeptów Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego.

Jednak najważniejszą imprezą pod
koniec roku, która tradycyjnie gości na
naszej hali, jest Turniej Gwiazdkowy
w piłce nożnej. W dniach od 6 do 16
grudnia 2010r. rozgrywana jest VII edycja tej prestiżowej imprezy. Patronat nad
nią, jak zwykle objął Burmistrz Miasta
i Gminy Czerwieńsk, firma Inblu,

ski Januszkiewicz 1:5
1835 Nauka Jazdy – Elektrociepłownia 5:4
1910 KU AZS UZ - MW 3:6
1945 Margot Collection - KP
ZG II 4:1

Gazeta Lubuska oraz Hala Sportowa
„Lubuszanka”.
Od tego roku nawiązaliśmy również
współpracę z redakcją sportową www.
sportowa.zgora.pl. Dzięki niej w internecie na bieżąco można śledzić wyniki turnieju oraz zobaczyć zdjęcia z rozgrywek.
Ostatecznie w dwóch grupach eliminacyjnych wystąpiło osiem drużyn. Wśród nich
między innymi zwycięzca ostatniej edycji
- drużyna „Nauka Jazdy Marian Duch”
z Krosna Odrzańskiego. Jak zwykle na parkiecie można zobaczyć wielu zawodników,
których oglądamy w trakcie rozgrywek
ligowych na trawiastych boiskach - takich

jak np. Adrian Łuszkiewicz znany z występów w I - ligowym GKP Gorzów. Nie
zabrakło również dawnych futbolowych
gwiazd naszego regionu. Wszystkie zespoły grają na „maksa”, bo nagrody turniejowe
z pewnością dodały im skrzydeł.
A jest o co walczyć. Zwycięzca
turnieju otrzyma nagrodę w wysokości 5 tys. zł., natomiast drużyna, która
zajmie drugie miejsce dostanie 3 tys.
zł. Za trzecie miejsce przewidziano
nagrodę w wysokości 1,5 tys. zł., a za
czwarte 500zł. Więc jak do tej pory, na
brak emocji nie narzekaliśmy. Faworyci nie zawodzą. „Nauka Jazdy” przeszła
przez eliminacje bez problemów i chyba znowu mają chrapkę na zgarnięcie
głównej puli. A oto jak przedstawiają
się wyniki rywalizacji na dzień 10XII,
a także pary półfinałowe turnieju:
6 grudnia - poniedziałek
1800 UKP Grymas – Citroen Wojciechow-

8 grudnia - środa
1800 UKP Grymas - KU AZS
UZ 1:5
1835 Nauka Jazdy - Margot Collection 2:0
1910 Citroen – MW 2:2
1945 Elektrociepłowania - KP ZG II 2:1

10 grudnia - piątek
1800 UKP Grymas – MW 1:4
1835 Nauka Jazdy - KP ZG II 13:3
1910 Citroen - KU AZS UZ 1:1
1945 Elektrociepłownia - Margot Collection 4:2
A wszystkim naszym czytelnikom
składamy najlepsze życzenia - Wesołych
Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia
wszystkich planów w Nowym Roku, już
2011. Miejmy nadzieję, że będzie on
obﬁtował w coraz większą ilość imprez
sportowych w „Lubuszance”.
Jarosław Grysiewicz

Mikołajkowy Festiwal Tańca
Czwartego grudnia 2010 r. roku w Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku
odbył się po raz szósty Mikołajkowy Festiwal Tańca. Impreza została zorganizowana
przez Stowarzyszenie Taneczne „HIT”.
W imprezie wzięli udział tancerze
z Sulechowa, Zielonej Góry, Zawady,
Chynowa, Zatonia oraz z naszej Gminy
z Czerwieńska i Nietkowa. Uczestników
można było oglądać w kilku kategoriach
solo hip hop, duety disco oraz formacje.
W kategorii solo hip-hop zwyciężyła
Paulina Styś z Zielonej Góry, w kategorii duety disco wygrały Wiktoria Żybura oraz Paulina Styś z Zielonej Góry.
W formacjach wyróżniono zespół z
Nietkowa, Czerwieńska oraz Sulechowa. Imprezę sędziowali: Łukasz Barski
(Mistrz Polski oraz Finalista Mistrzostw
Europy i Świata w tańcu sportowym),
Karolina Sroka (Mistrzyni tańców
towarzyskich) oraz instruktor tańca
Aleksandra Barska. Sędziowie zgodnie podkreślają wysoki poziom rywalizacji
oraz rangę imprezy na
terenie województwa.
Imprezę poprowadziła
Hanna Paradowska,
prezes Stowarzyszenia
Tanecznego HIT, utytułowana tancerka oraz
choreograf. Trybuny
„Lubuszanki” były
tego dnia zapełnione
w całości, co cieszy
i już dopinguje kadrę

Stowarzyszenia Tanecznego HIT do
organizacji kolejnej imprezy.
Tancerze Stowarzyszenia Tanecznego „HIT” trenują na co dzień w Hali
Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku oraz w Hali Szkoły Podstawowej w
Nietkowie. Wszystkich którzy chcieliby
rozwijać swoją pasję taneczną i dołączyć do Stowarzyszenia serdecznie
zapraszamy.
Organizatorzy pragną podziękować
Urzędowi Gminy i Miasta Czerwieńsk
oraz Starostwu Powiatowemu w Zielonej
Górze za ﬁnansowe wsparcie imprezy.
Kierownikowi Hali „Lubuszanka” Panu
Lubomirowi Rotko, za udostępnienie
hali oraz pomoc w organizacji całej
imprezy.

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim mieszkańcom Gminy Czerwieńsk składamy serdeczne podziękowania
za poparcie udzielone nam w wyborach samorządowych 21 listopada 2010 roku.
Postaramy się nie zawieść zaufania, jakim zostaliśmy obdarzeni i wspólnie pracować
na rzecz rozwoju Gminy Czerwieńsk i Powiatu Zielonogórskiego.
Radni Powiatu Zielonogórskiego:
Sławomir Baranowski, Jacek Gębicki, Krzysztof Romankiewicz
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Pierwsze sesje nowej kadencji

