Partnerskie

Dni Czerwieńska
czytaj str. 4-7, 16

w kwietniu
01.04. – do Czerwieńska przyleciał pierwszy tej wiosny bocian.
01.04. – w całej Polsce rozpoczął
s i ę Na r o d o w y S p i s Po w s z e c h ny
Ludności i Mieszkań. Spis potrwa do
30.06.2011 r.
05-06.04. – burmistrz Piotr Iwanus
przebywał w Białym Borze (woj. Zachodniopomorskie) na spotkaniu dotyczącym wypoczynku letniego, w którym
uczestniczyć będą min. dzieci z Nietkowa i Klitz (Niemcy).
07.04. – w hali sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku odbyły się zawody rejonowe w piłce ręcznej dziewcząt rozgrywane
w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Organizatorem turnieju była Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku.
09.04. – na strzelnicy garnizonowej w Krośnie Odrzańskim odbyły się zawody strzeleckie o „Puchar dowódcy 4
Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego”. W zawodach
uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych i zakładów pracy z terenu garnizonu. Były one również okazją do
poznania idei Narodowych Sił Rezerwowych, przedstawienia
zasad naboru do służby w NSR oraz informacje dla pracodawców zatrudniających pracowników, którzy maja nadane
przydziały kryzysowe.

12.04. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego.
13.04. – burmistrz Piotr Iwanus spotkał się w czerwieńskim
ratuszu z przedstawicielami Sejmiku Województwa Lubuskiego:
wicemarszałkiem Jarosławem Sokołowskim i radnym Zbigniewem Kościkiem. Tematem spotkania były przeprawy promowe
w Brodach i Pomorsku.
14.04. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.
14-15.04. – w Czerwieńsku przeprowadzono bezpłatne
badania mammograficzne w ramach Programu Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi. Badaniu poddało się 85 pań w wieku
50-69 lat, które w ciągu 24 miesięcy nie miały przeprowadzonego
profilaktycznego badania mammograficznego na koszt NFZ.
Badania przeprowadził NSZOZ „DIAGNOSTYK” Leszek
Szyiński & Wojciech Kwiecień S. C.
15.04. – w Czerwieńsku przy ul. Bocznej odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę 40
rodzinnego budynku mieszkalnego dla żołnierzy 4 ZPPL. Po
odczytaniu aktu erekcyjnego i jego podpisaniu, akt umiesz-

2

nr 226 • 05.2011

U NAS

czono w kapsule, którą następnie
wmurowano w fundament budowy.
Ceremonii dopełnili: Prezes WAM
– Michał Świtalski z wiceprezesem – Tomaszem Szymanikiem,
Dowódca 11 LDKPanc – gen. dyw.
Mirosław Różański, Starosta Zielonogórski – Ireneusz Plechan,
Burmistrz Czerwieńska – Piotr
Iwanus.
15.04. – burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w Nowej Soli
w spotkaniu poświęconemu programowi – „Odra dla turystów
2014”.
19.04. – burmistrz Piotr Iwanus odebrał w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nagrodę pieniężną za uzyskanie przez Gminę Czerwieńsk tytułu
laureata w XII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego
„Przyjaźni Środowisku”.
19.04. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
20.04. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
27.04. – odbyła się V Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Podczas sesji radni wysłuchali min. sprawozdań: z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej w Czerwieńsku
oraz Realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. Podjęto następujące uchwały: w sprawie uchwalenia „Programu
usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie
Gminy Czerwieńsk”; w sprawie zasad dofinansowania usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czerwieńsk;
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu
Gminy Czerwieńsk osobom fizycznym, które wybudowały
przydomową oczyszczalnię ścieków; w sprawie ustalenia cen
urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Czerwieńsk; w sprawie ustalenia poboru podatków
i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich
wynagradzania; w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Czerwieńsk na rok 2011; w sprawie objęcia udziałów poprzez
wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału
zakładowego spółki POMAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czerwieńsku; w sprawie wysokości opłat za wpis
do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Czerwieńsk;
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu
nieruchomości; w sprawie określenia wysokości i warunków
udzielania bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych
na rzecz ich najemców; w sprawie uzgodnienia projektu uchwały
Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniającej rozporządzenie nr 4 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 15 kwietnia 1996
r. w sprawie utworzenia Grażyńskiego Parku Krajobrazowego;
w sprawie Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok; sprawie nadania tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Czerwieńsk”; w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Czerwieńska.
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Co
słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Witam Panie
Burmistrzu. Tym razem spotykamy się
nieco później, ponieważ czekaliśmy
z wydaniem naszego miesięcznika do
zakończenia sztandarowej imprezy maja
– kolejnych Partnerskich Dni Czerwieńska. W tym numerze przekazujemy
wiele informacji o odbytych imprezach,
a Pana chciałbym poprosić o taką bardziej osobistą ocenę.
Piotr Iwanus: Bardzo chętnie,
zwłaszcza, że jest to opinia ze wszech
miar pozytywna. Z roku na rok to
doroczne święto naszego miasta przygotowywane jest coraz lepiej, coraz
bardziej profesjonalnie i co najważniejsze, obejmuje coraz większe grupy
aktywnych uczestników. Mówimy Dni
Czerwieńska, a tak naprawdę są to dni
całej naszej gminy. Bardzo mi się podoba zwłaszcza cykl imprez dla dzieci
i młodzieży. Ten doroczny turniej szkół,
zawsze poprzedzony kolorowym i coraz bardziej pomysłowym korowodem
przysparza uczestnikom wiele radości.
W tym roku miałem przyjemność przekazać klucz do naszego grodu prawdziwie
królewskiemu orszakowi, a wykonana
przez uczniów i rodziców kareta wbiła wszystkich w zachwyt. Ręce same
składały się do oklasków. Te trzy dni
weekendu wypełnione były po brzegi
imprezami sportowymi, kulturalnymi
i rekreacyjnymi, a już zawody wędkarskie zgromadziły tylu zawodników,
że bałem się o populację ryb w Odrze.
W szranki stanęło bowiem chyba z 70
zawodników. Na szczęście odrzańskie
ryby radziły sobie nie z takimi problemami, więc mimo udanych zawodów,
ilość ryb w coraz czystszej Odrze raczej
się nie zmniejszyła. Goście z miast partnerskich, którzy jak co roku, odwiedzili
Czerwieńsk, byli bardzo zadowoleni
z pobytu. Podkreślali coraz bardziej międzynarodowy charakter imprezy – w tym
roku gościliśmy m. in. profesjonalny
zespół artystyczny z zaprzyjaźnionego
z Czerwieńskiem Suzdalu, przybyli
goście z Rothenburgów i Drebkau – słowem Dni Czerwieńska są już prawdziwie
partnerskie - nie tylko z nazwy. Przy

okazji chciałbym raz jeszcze na łamach
„U nas” podziękować bezpośrednim organizatorom, a szczególnie p. Jolancie
Matuszkiewicz – dyrektorce MGOK-u,
która potraﬁła wokół siebie zgromadzić
zgrany, odpowiedzialny i pracowity
zespół, który świetnie poradził sobie
z organizacją tych szczególnych dni.
A.S.: Pogoda na szczęście dopisała
i z małym deszczowym incydentem
podczas koncertu Eweliny Flinty, nie
przeszkodziła w przeprowadzeniu imprez
plenerowych i sportowych. Wprawdzie
piłkarze żadnej pogody się nie boją, ale
już np. dla tenisistów byłby to problem,
a dzięki wspaniałej słonecznej pogodzie
w turnieju wzięła udział rekordowa liczba zawodników. Tam na kortach baliśmy
się jeszcze jednej niedogodności – dywanowych nalotów meszek, które niejeden
majowy turniej w przeszłości zamieniły
w koszmar. Chyba jednak udała się akcja
ich zwalczania, o której rozmawialiśmy
przed miesiącem?
P.I.: Rzeczywiście, opłaciły się nasze
akcje prewencyjne, bo w tym roku ta
uciążliwość nie była zbyt duża. W sumie
wydawać by się mogło, że taka mała
meszka to jakiś banalny problem, a jednak
to całkiem poważna sprawa. Jak wszystko, wymaga wiedzy i rozważnego działania. Od dwóch lat współpracujemy
z fachowcami i dzięki planowo realizowanym opryskom udaje się na dużym obszarze znacznie zmniejszyć ten problem.
Największa populacja larw i poczwarek
meszek występuje na Zimnym Potoku,
kanale Ołobok oraz na Łączy w dolnym
odcinku. W tych miejscach przeprowadziliśmy prewencyjne opryski, znacznie
ograniczając rozwój larw i poczwarek.
Dla przykładu zagęszczenie larw na
Zimnym Potoku na odcinku, gdzie nie
dokonano oprysków wynosiło 9125
osobników w jednostce powierzchni dna,
natomiast na podobnym odcinku, gdzie 9
kwietnia sprawdzono skuteczność oprysków - ta ilość wynosiła 12 osobników
na jednostkę powierzchni. Niestety nie
mieliśmy środków ﬁnansowych na pokrycie kosztów oprysku całego Zimnego

Potoku, stąd udało się jedynie ograniczyć
tę uciążliwość na pewnym tylko obszarze.
Jak ostatnio mówiłem – wystąpiliśmy do
LUW z wnioskiem o sﬁnansowanie, wzorem zeszłego roku, akcji lotniczych oprysków przeciwko komarom. Niestety nie
otrzymaliśmy tej pomocy. Rozważamy,
by w przyszłym budżecie zarezerwować
środki na ten cel.
A.S.: Skoro już o uciążliwościach
zaczęliśmy rozmawiać, to chciałem
jeszcze podjąć jeden trudny temat, pojawiający się zresztą na forum w Gazecie
Lubuskiej, a mianowicie place zabaw,
a raczej ich brak.
P.I.: Brak – to chyba za dużo powiedziane, ponieważ na terenach będących
w gestii gminy, staramy się budować
wciąż nowe place zabaw. Coraz więcej
terenów należy do wspólnot mieszkaniowych i to ich obowiązkiem jest tworzenie takich miejsc. Myślę, że problem
nie tkwi w ilości, tylko w stanie tych
miejsc i ich wykorzystaniu. Niestety
bardzo często są one dewastowane, zaśmiecane, wykorzystywane niezgodnie
z przeznaczeniem. W dodatku często
służą również za toalety dla zwierząt
domowych. Bez współpracy mieszkańców z policją, strażą miejską, bez takiej
obywatelskiej niezgody na tolerowanie
wybryków niewiele da się zrobić. Jest
w wielu z nas taka postawa – „...a co
mnie to obchodzi, niech policja się tym
zajmie, nie będę na nikogo donosił”
– powoduje, że narasta takie poczucie
bezkarności i niemocy. Często przywołujemy przykłady np. z Niemiec, gdzie
sąsiedzka solidarność i czujność w zasadzie paraliżuje nieodpowiedzialne
zachowania. Musimy uczyć się takiej
współodpowiedzialności, to w perspektywie naprawdę się opłaca.
A.S.: Nie chciałbym zakończyć naszej
rozmowy w takim minorowym nastroju,
więc jeszcze jedna sprawa. Za tydzień
mam kolejny Dzień Czystej Wody – czy
następny będzie już nad brzegiem ukończonego akwenu?
P.I.: Z tempa prac wnoszę, że tak.
Zresztą, jak mówili mi organizatorzy tegorocznej edycji Dnia Czystej Wody, już
w tym roku młodzież zaproponuje swoje
własne wizje zagospodarowania terenów
wokół zbiornika. Na pewno te sugestie
przekażemy fachowcom od zagospodarowania przestrzeni.
A.S.: Dziękuję za rozmowę
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Partnerskie Dni Czerwieńska
13 – 15 maja 2011
W dniu 13 maja o godz. 10 plac przy Ratuszu wypełnił się kolorowymi postaciami. Do Czerwieńska zawitali uczniowie
i nauczyciele wszystkich szkół podstawowych z całej gminy, aby uroczyście zainaugurować święto naszego miasta i wziąć
udział w V Gminnym Turnieju Szkół Podstawowych o Puchar Przechodni Burmistrza Czerwieńska.
W pierwszym szeregu wyruszyły
czerwieńskie przedszkolaki, a tuż za nimi
zwycięzcy poprzedniej edycji turnieju
– uczniowie NSP w Płotach,
dzierżąc w rękach okazały puchar. Przedstawiciele szkoły
w Płotach wspaniale przygotowali się do odbioru kluczy
do bram miasta; pod urząd
zajechała bajkowa wspaniała
kareta, w której zasiedli królewna z księciem, a giermek
odczytał memoriał, w którym
młodzież zobowiązuje się do
godnego reprezentowania
władz w czasie święta miasta. Pan Burmistrz Piotr Iwanus wyraził nadzieję,
że młodzież godnie będzie sprawowała
władzę przez najbliższe dni. Po odebraniu
kluczy, korowód ruszył ulicą Zielonogórską na boisko szkolne przy
gimnazjum, gdzie rozegrano
Turniej. 10-osobowe drużyny
zmagały się w konkurencjach
sportowych i umysłowych
i odpowiadały na pytania
z różnych dziedzin, takich
jak: literatura, przyroda, nauka, historia, wiedza o gminie. Z racji obchodów Roku
Czesława Miłosza nie mogło
zabraknąć pytań o naszym
nobliście. 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 – SP Nietków
II miejsce – SP Leśniów Wielki
III miejsce – SP Nietkowice
IV miejsce – NSP Płoty
V miejsce – SP Czerwieńsk
Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharem otrzymanym z rąk pana bur-
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mistrza, a także nagrodą finansową
w wysokości 1000 złotych. Wszyscy
uczestnicy Turnieju otrzymali okolicznościowe statuetki oraz
dyplomy i słodkie upominki. Jury nagrodziło też
kibiców, którzy najgoręcej
zagrzewali do walki swoich reprezentantów. W tej
konkurencji wygrał Czerwieńsk, otrzymując aparat
fotograficzny, jednakże
jury postanowiło również
uhonorować młodzież
z Płotów za oryginalność
prezentacji w korowodzie i najlepsze
wyniki w konkurencjach umysłowych.
W doskonałych humorach i wspaniałej
atmosferze dzieci odjechały do swoich
miejscowości.

Jeszcze tego samego dnia, wieczorem
burmistrz Piotr Iwanus spotkał się w sali
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
z przedstawicielami lokalnego biznesu,
radnymi, dyrektorami szkół i przedszkoli,
kierownikami jednostek budżetowych
i działaczami sportowymi, a także gośćmi
honorowymi święta miasta: delegacją

z Drebkau, Rothenburga oraz Suzdal.
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 zespołu
Radunica z Suzdal.
Kolejny dzień obchodów święta miasta
to rozgrywki sportowe, ale również prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży. Na hali
rozegrano turniej siatkówki, w MGOK-u
turniej szachowy, na kortach turniej tenisa,
a na boisku rozegrano mecz piłki nożnej.
Stadion miejski zamienił się tego dnia
w plac koncertowy, gdzie licznie zgromadzona publiczność podziwiała młodych
adeptów sztuk scenicznych. Zaprezentowały się, jak zwykle wspaniale nasze
czerwieńskie przedszkolaki oraz młodsi
i starsi uczniowie szkół podstawowych.
Nietków reprezentowali: Eryk Zielonka,
Julia Kaczmarek, Gabrysia Grzywacz,
Zespół „Duszki” oraz zespół „Rytm”,
Płoty: grupa taneczna NO NAME, Szkołę
Podstawową z Czerwieńska chór „Vica
Voce” oraz Alan Lorek. Podziwialiśmy
również prezentacje artystyczne naszego
gimnazjum: kabaret „Tempe kretki” oraz

zespół wokalny. Bogaty program przygotował Ośrodek Kultury. Z Wiejskiego Domu
Kultury w Nietkowie przyjechał zespól
„Rezonans”, a dom kultury w Czerwieńsku reprezentował kabaret „CeFKa”, wokalistki: Monika Magda i Ania Lewicka
i formacje taneczne: Mini Nastki, Bomb
oraz Break Dance. Gościnnie wystąpiły
również zespoły tańca nowoczesnego
z Przylepu i Zielonej Góry: Legal Squad,
Street Crew, Impuls oraz Mini Impuls.
Do udziału w tegorocznych Dniach Czerwieńska zaprosiliśmy zaprzyjaźniony
Zielonogórski Ośrodek Kultury, który
przygotował dla nas wspaniały popis umiejętności wokalnych swoich podopiecznych
ze studia wokalnego Erato i Tonika.
Po prezentacjach artystycznych wspaniały koncert dała grupa Cadillac. Z każdą minutą na stadion przybywało coraz
więcej osób, z niecierpliwością oczekujących na występ gwiazdy tegorocznych
Dni Czerwieńska - Eweliny Flinty.

Świetny kontakt z publicznością i koncert, który na długo zapisze się w pamięci
rozśpiewanej i roztańczonej młodzieży
- tak w wielkim skrócie można określić to,
co działo się na stadionie miejskim w ten
sobotni wieczór. Po koncercie Ewelina
długo rozdawała swoje autografy i rozmawiała z fanami. Opuściła czerwieński
stadion bardzo zadowolona z organizacji
jej koncertu. W pamiątkowej kronice
dokonała wpisu: „Dla wspaniałej ekipy
MGOK-u w Czerwieńsku z podziękowaniami za miłą atmosferę i gościnę”.
Po koncercie Eweliny Flinty czerwieńska młodzież, pomimo ulewnego
deszczu, bawiła się jeszcze długo na
dyskotece plenerowej, po której w radosnej atmosferze, spokojnie, opuściła
stadion.

W niedzielny poranek,
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 niemal
wszystkie nagrody oraz puchary pozostały w naszym
mieście. Trzeci dzień obchodów Dni Czerwieńska to, tradycyjnie
już, wielka biesiada… Festiwal Piosenki
Biesiadnej, zorganizowany w ramach Dni
Czerwieńska już po raz piąty, cieszy się
coraz większą popularnością, zarówno
w naszym województwie, jak i poza jego
granicami. Po przeprowadzonych eliminacjach, do udziału w festiwalu zaproszono 21 podmiotów wykonawczych.
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: Kazimierz Miler - Przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Zespołów Folklorystycznych,
Krzysztof Wodniczak - redaktor naczelny
pisma „Muzyczne brzmienia”, Sławomir
Kozłowski - muzyk ludowy, pracownik
ﬁlharmonii zielonogórskiej udała się na
naradę, a na scenę zaproszono taneczny
zespół Radunica z naszego partnerskiego
miasta Suzdal w Rosji. Zespół, prezentujący
muzykę dawną został owacyjnie przyjęty
przez czerwieńską publiczność. Na scenie
nie mogło również zabraknąć zwycięzców
poprzednich edycji Festiwalu, zespołu
Cantilena, który jak zwykle zaprezentował
się wspaniale. Pomimo niespotykanego,
jak na tę porę roku chłodu, z minuty na
minutę na czerwieński stadion przybywało
coraz więcej osób, gdyż, jak się okazało,
zespół Trubadurzy wciąż ma swoich

wiernych fanów. Zanim jednak koncert
nabrał tempa, Rada Artystyczna ogłosiła
werdykt V Festiwalu Piosenki Biesiadnej
pod Honorowym Patronatem Marszałka
Województwa Lubuskiego:
W kategorii instrumenty elektroniczne:
I miejsce – „Sześciopak” z Czerwieńska
II miejsce – „Dziewczynki jak Malinki
i Rodzynki” z Nietkowa
III miejsce – „Melodia” z Płotów
W kategorii debiuty:
I miejsce – „Fajna Ferajna” z Wiechlic
II miejsce – „Źródło” ze Szkoły Podstawowej w Starosiedlu w gminie Gubin
III miejsce – „Czeremszyna” z Głogowa
III ex equo - „Pod Różą” z Żagania

W kategorii instrumenty tradycyjne:
I miejsce – „Pod Gruszą” z Kurska
II miejsce – nie przyznano
III miejsce – „Nietkowianki” z Nietkowa
Grand Prix V Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Czerwieńsku oraz
nagrodę finansową w wysokości
1000 zł zdobył zespół „Sześciopak”
z Czerwieńska.
Jurorzy postanowili również przyznać
dwa wyróżnienia indywidualne oraz nagrody w wysokości 100,00 zł dla:
- Duetu - Dominik Fijałkowski z Mamą
z Zespołu Śpiewaczego z Pałcka
- Zespołu Rezonans z Nietkowa - za
udany debiut.
dokończenie na str. 6
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dokończenie ze str. 5
Wszyscy uczestnicy Festiwalu zostali
nagrodzeni statuetkami i atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Każda grupa śpiewacza
otrzymała również płytę CD z nagraniami
konkursowymi wszystkich wykonawców.

Dyrekcja i pracownicy Miejsko
– Gminnego Ośrodka Kultury składają
serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy pomogli nam w organizacji „Dni
Czerwieńska”.
Przede wszystkim dziękujemy panu
burmistrzowi Piotrowi Iwanusowi za
ufundowanie nagród dla uczestników
turnieju i festiwalu. Policji oraz Straży
Pożarnej z Czerwieńska i Nietkowa
i Straży Miejskiej za pomoc przy ochronie i organizacji ruchu. Jednostce Wojskowej w Czerwieńsku za wypożyczenie
namiotów. Samorządowi Mieszkańców

w Czerwieńsku oraz PKP Cargo Tabor
za wsparcie ﬁnansowe, spółce POMAK
za pomoc logistyczną, Hannie Łuczak,
Marzenie Tomaszewskiej, Magdzie
Cydzik, Magdalenie Kozub, kierownictwu oraz pracownikom Hali Sportowej
Lubuszanka za sprawne przeprowadzenie konkurencji sportowych i pomoc
organizacyjną.
Dziękujemy również mieszkańcom
Czerwieńska za kulturalną zabawę.
Jolanta Matuszkiewicz
dyr. MGOK w Czerwieńsku

Chciałam zostać adwokatem
Z Eweliną Flintą nie tylko o show biznesie, ale i o jej dziecięcych marzeniach, które
próbuje realizować w swoim dorosłym życiu rozmawia Jolanta Matuszkiewicz
Jolanta Matuszkiewicz: Pani Ewelino, koncertem w Czerwieńsku rozpoczęła
Pani tegoroczny sezon artystyczny. Jak
Pani ocenia tę „rozgrzewkę”?
Ewelina Flinta: Jako niezwykle udaną. Publika bardzo sympatyczna, nagłośnienie, scena, światła na wysokim poziomie. Całe zaplecze również znakomicie
przygotowane. Taka dbałość o szczegóły
jest bardzo ważna dla artystów, a wbrew
pozorom nie zdarza się tak bardzo często.
Czerwieńsk to niewielka miejscowość,
tym bardziej zrobiło to na nas wrażenie
i dało niebywały komfort pracy.
Nawet pogoda okazała się dość łaskawa… popadało tylko od połowy koncertu… a przecież gdyby spadł śnieg tak, jak
w długi weekend… koncert mógłby się
nie odbyć, tak jak wiele imprez w całej
Polsce w tamtym czasie.
J.M.: Pochodzi Pani z Lubska, czy
chętnie pani koncertuje w rodzinnych
stronach?
E.F.: W Lubsku się urodziłam, stamtąd
pochodzą rodzice mojej mamy, a ja już
zdecydowanie jestem z Jasienia – miasta
bardzo podobnego do Czerwieńska. Koncertowanie w rodzinnych stronach jest
zawsze bardzo przyjemne ale dla mnie nawet bardziej stresujące niż gdzie indziej.
Jeszcze bardziej niż zwykle zależy mi, aby
wszystko wypadło świetnie, a często nie
mam przecież wpływu na wiele rzeczy.
Na szczęście wszystkie koncerty, które
do tej pory zagrałam w lubuskim śmiało
mogę uznać za bardzo udane, a publiczność przyjmuje mnie bardzo serdecznie.
Z przyjemnością przyjmę więc kolejne
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zaproszenia bo zawsze miło wracać do
w rodzinne strony, zwłaszcza tak zielone,
jak nasze. Dla mnie to ma ogromne znaczenie, bo jako ekolog jestem dumna, że
pochodzę z lubuskiego, że wychowałam
się w najbardziej zalesionym województwie w całej Polsce, ukształtowały mnie
mój rodziny Jasień, ogród rodziców…
czyli stały, bliski kontakt z przyrodą.
Ilekroć, będąc Ambasadorem Klubu
Światoczułych (www.swiatoczuli.pl), czy
Fundacji „Nasza Ziemia” (www.naszaziemia.pl) biorę udział w eko-akcjach zawsze
podkreślam skąd moje zamiłowanie do
natury, poszanowanie matki ziemi i chęć
pomocy by przetrwała w dobrym stanie
dla następnych pokoleń.
J.M.: O polskim show-biznesie
powiedziano już wiele, niekoniecznie
pozytywnych słów. Jak się Pani w nim
odnajduje?
E.F.: Nauczyłam się już pływać w tym
stawie, choć nie wszystko mi odpowiada
i właśnie to, co się nie zgadza ze mną
i moim spojrzeniem na życie oraz showbiznes, odrzucam, jak choćby publiczne
opowiadanie o prywatności. Z drugiej
strony czytelnicy-odbiorcy powinni mieć
świadomość, że wiele informacji jakie pojawiają się w mediach o tzw. gwiazdach to
stek bzdur wyssanych z palca redaktorów
gazet, które na gwałt potrzebują jakiejś
ciekawej historyjki byle tylko numer
ich pisma sprzedał się lepiej… a czy
to prawda czy nie… dla nich nie ma to
znaczenia. Sama się o tym przekonałam.
Jedyna rada na to, to uodpornienie się.
Przydatna jest więc twarda skorupa lub

po prostu brak zainteresowania tym co
o nas piszą, bo choć wielokrotnie chwalą,
chwilę później mogą obrzucić błotem. Tak
już jest. W samym tzw. wnętrzu biznesu
muzycznego również dzieje się różnie. Są
osoby, które uwielbiam i szanuję, ale też
takie, z którymi nigdy nie chciałbym mieć
nic wspólnego, należy pamiętać jednak,
że tak jest w każdym środowisku. My jesteśmy po prostu na świeczniku i wszelkie
działania, czy dobre, czy złe momentalnie
stają się znane szerokiemu odbiorcy.
J.M.: Czy udział w programie Idol
ułatwił Pani drogę do kariery? Bo przecież
nie można tego powiedzieć o Ali Janosz,
z którą Pani wówczas przegrała...?
E.F.: Udział w programie typu „talent-show” niesie za sobą zawsze sporą
dawkę korzyści ale też przeszkód. Tak,
Idol otworzył mi drogę do kariery, pomógł w spełnieniu marzenia o związaniu
mojego życia na stałe z muzyką ale też na
pewien czas spowodował, że przyczepiła
się do mnie łatka uczestnika takiego programu. To, że go nie wygrałam okazało
się najlepszym co mogło mi się wtedy
przytraﬁć i nie zazdroszczę Ali ciśnienia
jakie na niej wywierano, a miała wtedy
przecież tylko siedemnaście lat. Bez
względu na to, jakie mam zdanie o jej
debiutanckiej płycie, zawsze będę jej
bronić, bo spadł na nią ogromny ciężar,
na który z pewnością nie była wtedy gotowa. Być może zaufała nieodpowiednim
ludziom. Nadal jest młodą osobą, ale już
z pewnością bardziej doświadczoną przez
życie. Ma mnóstwo czasu, żeby jeszcze
pokazać na co ją stać.
J.M.: Współpracuje Pani z Fundacją
Anny Dymnej „Mimo wszystko”. Była

Pani uhonorowana tytułem „Gwiazda
dobroczynności”. Pomaga Pani ludziom
słabszym. Czy tak było zawsze, zanim
jeszcze Pani została Gwiazdą?
E.F.: Gdy miałam jedenaście lat chciałam zostać adwokatem, ale takim który
broni tylko tych niewinnie oskarżonych…
Utopijne życzenie. Z pewnością zawsze
dostrzegałam ludzką krzywdę ale nie zawsze wiedziałam jak pomóc. Nauczyłam
się, żeby nie dawać pieniędzy osobom
proszącym o to na ulicy, zdecydowanie
lepiej kupić im jedzenie. Oczywiście
nie wszyscy reagują na to pozytywnie,
ale to zazwyczaj obnaża ich prawdziwe

problemy - alkohol, narkotyki, „głód”
uzależnienia. Zdarza mi się kupować
kwiaty od ulicznych kwiaciarek, ale
wtedy wybieram stoisko, a raczej jedno
wiadereczko z kilkoma bukietami, które
przyniosły już bardzo leciwe babunie.
One robią wszystko, żeby dorobić do
marnych emerytur – przyjemnie jest im
pomóc.
Teraz, gdy współpracuję choćby
z fundacją „Mimo wszystko”, problem
jak pomagać sam się rozwiązał. Biorę
udział w koncertach fundacji i występuję
z jej podopiecznymi, mogę więc w bardzo pozytywny sposób wykorzystywać

Chrońmy kasztanowce
Jak co roku, w Nietkowie, uczniowie obchodzili 22 kwietnia światowy „Dzień
Ziemi”. Oprócz szerokiej wiedzy ekologicznej, pytań o zagrożenia cywilizacyjne,
konkursów plastycznych o ochronie środowiska odbyła się również akcja „Chrońmy
kasztanowce”.
Mamy w Nietkowie na terenie parku, o zakupienie opasek owadobójczych, któprzy kościele i na terenie szkoły podsta- rych wydzielina ma za zadanie skuteczne
wowej 32 ponad dwustuletnie okazałe odstraszenie i wyłapanie owadów podczas
drzewa kasztanowca białego. Co roku ze wiosennych wędrówek na
smutkiem obserwujemy jak obumierają na- pnie kasztanowców. Opassze piękne drzewa, które są przecież wielką ki zakupiono, dzieci miały
ozdobą naszej wsi, atakowane przez owady więc okazję uczestniczyć
z gatunku szrotówek kasztanowcowiaczek. w praktycznych działaniach
Miejsca żerowania szrotówka są łatwo ekologicznych nakładania
rozpoznawalne po brązowych plamach ich na drzewa pod okiem
na liściach. Osłabione drzewa nie mogą nauczyciela p. Iwony S.
Akcje takie mają charaksię rozwijać, niektóre konary obumierają.
ter
ogólnopolski. Cieszymy
Jesienne akcje palenia liści kasztanowców,
się
,że
dotknięte chorobą 32
które stanowią istotny element walki z tym
piękne
kasztanowce jakie
owadem to za mało aby w pełni unieszkodrosną
na
terenie Nietkoliwić szrotówkę.
wa
otrzymały
także pomoc
Chcąc pomóc naszym drzewom, zwrów
postaci
opasek
owadobójciliśmy się z prośbą do Pana Burmistrza

dodatkowo swoją muzykę. Po swoich
koncertach sprzedaję i podpisuję kartki na
rzecz ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego w Lubiatowie, nowej inwestycji
fundacji. Udało się już uzbierać 14 tysięcy. Mieszkańcy Czerwieńska również
zakupili kartki-cegiełki więc z pewnością
można powiedzieć, że i oni mają swój
udział w budowie ośrodka.
Natomiast jeśli chodzi o nagrodę
„Gwiazda Dobroczynności”… Po
pierwsze bardzo nie lubię określenia
„gwiazda” i zawsze mówię, że te są
tylko na niebie, a tutaj mamy ludzi
z ogromną pasją muzyki, teatru, chcących pomagać innym. Po drugie, tę
nagrodę dostałam w kategorii „Twarz
kampanii”, a moją nominację zgłosiła proekologiczna fundacja „Nasza
ziemia”, której jestem ambasadorką.
Działania na rzecz przyrody zdarzają
mi się dość często. Natomiast za działalność charytatywną i pomoc osobą
niepełnosprawnym otrzymałam równie
prestiżowy Medal Św. Brata Alberta
i tu moją kandydaturę zgłosiła rzeczywiście Fundacja P. Anny Dymnej.
Pomaganie innym i dbanie o środowisko
leczy mnie z niezdrowego egoizmu, to
ważny element psychologicznej pracy
nad sobą i źródło niewyczerpanej radości i satysfakcji. Dobra energia zawsze
wraca, czego i wszystkim Mieszkańcom
Czerwieńska życzę z całego serca!
J.M.: Dziękuję za rozmowę
czych i będą nas dalej zachwycać swoim
pięknym wyglądem. Prosimy dorosłych
mieszkańców Nietkowa o zwrócenie
uwagi aby opasek nie ściągano z drzew
i nie niszczono. Panu Burmistrzowi
dziękujemy za okazanie dużej świadomości ekologicznej i prosimy o dalsze
ﬁnansowe wsparcie i troskę o stan naszego drzewostanu.
Dyrektor PSP w Nietkowie

nr 226 • 05.2011

U NAS

7

Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

UCHWAŁA NR V/30/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie zasad doﬁnansowania usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Czerwieńsk.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
1) oraz art. 403 ust. 2 i 4 pkt 1 lit „a” i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
z późn. zm. 2) uchwala się, co następuje:
§1. Ustala się zasady i tryb udzielania doﬁnansowania osobom ﬁzycznym na usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków
mieszkalnych, gospodarczych.
§2. O doﬁnansowanie mogą ubiegać się właściciele i współwłaściciele
budynków położonych na terenie Gminy Czerwieńsk, które ujęte są
w „Programie usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest
na terenie Gminy Czerwieńsk”.
§3. Doﬁnansowanie dotyczy:
1) demontażu pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest,
2) transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca
unieszkodliwiania poprzez składowanie,
3) unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego
na składowisku.
§4. Środki ﬁnansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić
będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu pn.: „Gospodarowanie
odpadami innymi niż komunalne. Część III – usuwanie wyrobów
zawierających azbest” i z budżetu Gminy Czerwieńsk.
§5. W przypadku doﬁnansowania, przekazywanego za pośrednictwem
Gminy Czerwieńsk, zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do osób ﬁzycznych. Podmiotem udzielającym pomocy osobie
ﬁzycznej, zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej
z zasadami jej udzielania oraz realizacja obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest dotowana Gmina Czerwieńsk.
§6. Kwota doﬁnansowania przedsięwzięć wynosi 100% kosztów
kwaliﬁkowanych obejmujących koszty demontażu, transportu i zdeponowania odpadów na składowisku.
§7. Wzór wniosku, o przyznanie doﬁnansowania stanowi załącznik
do uchwały i jest do pobrania na stronie www.bip.czerwiensk.pl lub
w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ul. Rynek 25, w Referacie
Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pokój 109.
§8. Ubiegający się o doﬁnansowanie muszą spełniać łącznie następujące warunki:
1) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,
2) nieruchomość musi być ujęta w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,
3) zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze zamiaru
zmiany pokrycia dachowego,
4) pozytywna opinia Starosty Zielonogórskiego w sprawie zmiany
poszycia dachowego
5) pisemna zgoda na wejście z robotami budowlanymi na teren nieruchomości.
§9. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzone będą przez wykonawcę wyłonionego przez Gminę Czerwieńsk,
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), po podpisaniu
porozumień z poszczególnymi wnioskodawcami.
§10. Po wyłonieniu wykonawcy zostanie sporządzony harmonogram usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości, który podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicz-

8

nr 226 • 05.2011

U NAS

nej, www.bip.czerwiensk.pl. Po sporządzeniu harmonogramu Gmina Czerwieńsk podpisze umowę na dotacje z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
§11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wniosek o doﬁnansowanie na usuwanie wyrobów zawierających
azbest z budynków należących do osób ﬁzycznych i budynków
będących własnością Gminy Czerwieńsk dostępny na stronie internetowej: www.bip.czerwiensk.pl
UCHWAŁA NR V/31/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Czerwieńsk osobom ﬁzycznym, które
wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t. j. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1) ) oraz art. 403 ust. 2 i ust. 4 pkt. 1 lit. „a” oraz ust. 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. t. j. z 2008 r.,
Nr 25, poz. 150 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:
§1. Ustala się zasady i tryb udzielania osobom ﬁzycznym dotacji
z budżetu Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Czerwieńsk.
§2. O dotację za wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków
mogą się ubiegać właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści budynków mieszkalnych położonych na terenie
Gminy Czerwieńsk, gdzie podłączenie do zbiorczych kolektorów jest
niemożliwe lub jest ekonomicznie nieuzasadnione.
§3. Dotacja dotyczy częściowego zwrotu wydatków na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków oraz jej montaż i wynosi 50% poniesionych
kosztów (brutto), jednak nie więcej niż 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa
tysiące) niezależnie, ile nieruchomości jest do niej podłączonych.
§4. Wielkość środków przeznaczonych na dotację za wybudowane
przydomowe oczyszczalnie ścieków określa uchwała budżetowa na
dany rok budżetowy. W przypadku wyczerpania środków w budżecie
Gminy Czerwieńsk w danym roku, dotacja za wybudowaną przydomową oczyszczalnię ścieków będzie realizowana w następnym roku
kalendarzowym, zgodnie z kolejnością złożonych wniosków i wielkością środków ujętych w budżecie w roku następnym.
§5. Dotacja będzie przyznana według kolejności wpływu wniosków,
które rozpatruje Burmistrz Czerwieńska.
§6. Z wnioskiem o dotację mogą wystąpić właściciele nieruchomości,
którzy uzyskali:
1) pozytywną opinię Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze na
zgłoszenie zamiaru budowy oczyszczalni przydomowej o wydajności
poniżej 7,5 m3 na dobę,
2) wybudowali oczyszczalnię,
3) zgłosili organowi ochrony środowiska przystąpienie do eksploatacji wprowadzania ścieków do wód lub ziemi w ilości poniżej 7,5 m3 na dobę.
§7. Wzór wniosku, o przyznanie doﬁnansowania stanowi załącznik
do uchwały i jest do pobrania na stronie www.bip.czerwiensk.pl lub
w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ul. Rynek 25, w Referacie
Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pokój 109.
§8. Do wniosku o doﬁnansowanie wnioskodawca zobowiązany jest
dołączyć:
1) kopię faktury, rachunku lub innego równoważnego dowodu zapłaty
za zakup materiałów i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków.
2) atesty za zakupioną i zamontowaną oczyszczalnię.
3) zgłoszenie budowy oczyszczalni do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze.
4) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (działki), której dotyczy wniosek.
5) oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia w zakresie branży
wodno-kanalizacyjnej, że przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane i zasadami sztuki budowlanej.
6) pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na posadowienie, za-

instalowanie i użytkowanie oczyszczalni na określonej działce, jeżeli
nieruchomość znajduje się we współwłasności.
§9. Wniosek będzie rozpatrywany po stwierdzeniu przez pracownika
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku faktu wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków potwierdzonego protokołem.
§10. Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie zawartej umowy
pomiędzy Gminą Czerwieńsk a wnioskodawcą.
§11. Dotacja wypłacana jest przelewem na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.
§12. W ciągu 5 lat od daty przyznania doﬁnansowania Gmina Czerwieńsk
zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu eksploatacji przydomowej
oczyszczalni ścieków, na którą zostało przyznane doﬁnansowanie.
§13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wniosek o doﬁnansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
dostępny na stronie internetowej: www.bip.czerwiensk.pl
Czerwieńsk, dnia 05 maja 2011 r.
Nasz znak: GGRiOŚ.6220.4.8.2011

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr
199, poz. 1227 ze zm.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam,
że w dniu 5 maja 2011 r. została wydana decyzja, znak:
GGRiOŚ.6220.4.7.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą
„Uporządkowanie zaopatrzenia w wodę
systemu Czerwieńsk, Płoty”
realizowanego przez POMAK Sp. z o.o.
ul. Składowa 2, 66 – 016 Czerwieńsk.
W związku z powyższym, podaję do publicznej wiadomości
informację o wydanej ww. decyzji oraz o możliwości zapoznania
się wszystkich zainteresowanych z jej treścią i z całą dokumentacją sprawy, w tym: z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze.
Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku przy
ul. Rynek 25 (pokój nr 109) w godzinach funkcjonowania
Urzędu tj. w poniedziałki od godz. 0800 do godz. 16.00 oraz
od wtorku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00.
Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.
TP

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA CZERWIEŃSKA
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 651- tekst
jednolity z 2010 roku ze zm.) Burmistrz Czerwieńska podaje do
publicznej wiadomości, że w dniu 16 maja 2011 r. w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ul. Rynek 25 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej
do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 68 327 81 79 – Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska).
MM

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku organizuje zbiórkę
odpadów wielkogabarytowych. Odpady będą odbierane przez
ﬁrmę „TEW” Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o. z Kiełcza.
Odpady wielkogabarytowe, to odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, które ze względu na
swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane w pojemnikach
stanowiących wyposażenie nieruchomości, np. stare meble, sprzęt
gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, piece kuchenne, armatura sanitarna), stolarka budowlana (okna, drzwi – pojedyncze
sztuki), wózki dziecięce, dywany, materace itp.
Zbiórka będzie prowadzona od osób, które mają podpisane
umowy na wywóz odpadów z w/w ﬁrmą. Zbiórka odbędzie się
w następujących terminach:
- 07.06.2011 r. – Leśniów Wielki, Leśniów Mały, Sudoł,
- 08.06.2011 r – Czerwieńsk, Płoty, Zagórze,
- 21.06.2011 r. – Laski, Nietków, Boryń.
Odpady wielkogabarytowe należy wystawić dzień wcześniej od
daty odbioru ich przez ﬁrmę „TEW”, w widocznym miejscu, przed
posesją, obok posiadanego pojemnika na odpady komunalne.
MPS

Jubileusz Klubu AA
W dniu 30.04.2011 roku, członkowie Klubu Abstynenta oraz
Wspólnoty AA w Czerwieńsku świętowali jubileusz XV-lecia.
Uroczystość rozpoczęła msza św. na której Ks. Proboszcz
w pięknych słowach przedstawił idee oraz przesłanie tych stowarzyszeń, a mszę uświetnił chórek dziewczynek ze scholi.
Następnie odbył się miting AA z udziałem członków Grupy
AA województwa lubuskiego, dolnośląskiego, zachodnio-pomorskiego i wielkopolskiego. W jego trakcie uczestnicy dzielili
się swym doświadczeniem w walce z uzależnieniem i wskazywali własną drogę do porzucenia nałogu. Po mitingu wszyscy
świetnie się bawili na zabawie tanecznej bez kropli alkoholu.
Jednak obchody tego jubileuszu o takim zasięgu mogły odbyć
się tylko dzięki przychylności i wsparciu materialnym Władz
i Przedsiębiorcom Gminy. Za ta pomoc organizatorzy składają serdeczne podziękowania: Burmistrzowi Czerwieńska Panu Piotrowi
Iwanusowi, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Właścicielowi „Arcobaleno” - Panu Mauro Este,
„ECO Serwis CPN”- Panu Wasylkowskiemu, „Zielbruk”
- Państwu Makarewiczom, Państwu T. K. Romankiewiczom,
Prezesowi GS - Panu Antczakowi, Właścicielowi Piekarni - Panu
Bazylewiczowi, Właścicielowi Firmy „Zyguła”- Pani Annie Zyguła, Dyrektorce MGOK - Pani Jolancie Matuszkiewicz dziękujemy za nieodpłatne wynajęcie Domu Kultury, Pani Wandzie Goli
za udział „Scholi” pod jej kierownictwem, Kierownikowi „Hali
Sportowej” - Panu Lubomirowi Rotko za pomoc w organizacji,
Pani Barbarze Marczeni-Przewodniczącej GKRPA, Paniom
Annie i Joli z „Hali Sportowej” za pomoc w obsłudze.
Szczególne podziękowania składamy za mszę św., ciepłe słowa
i udział w mitingu Księżom Pawłowi Koniecznemu i Adamowi Firakowi. Za pomoc w nakarmieniu uczestników strawą „nie duchową”
dziękujemy Dowódcy JW 1517 Płk. Jerzemu Rzeźnikowi. Dzięki
wszystkim w/w ruch trzeźwościowy na terenie gminy ma dobry
klimat do rozwoju i działania na rzecz walki z uzależnieniem
i wyrwania z nałogu kolejnych osób a tym samym oﬁarowania
odrobiny szczęścia ich rodzinom.
Organizatorzy Klubu AA
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DZIEŃ CZYSTEJ
WODY 2011
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku wraz z zaprzyjaźnioną Gminą
Drebkau informują, że w dniach 26
i 28.05.2011 r. odbędą się uroczyste
obchody Dnia Czystej Wody 2011.
Dzień Czystej Wody to impreza, która
na stałe wpisała się w „krajobraz” Czerwieńska i całej naszej gminy. Od wielu
lat propaguje ideę ochrony środowiska
przyrodniczego i poczucie odpowiedzialności za nie. W ostatnich latach stała się
również jedną z wielu form współpracy
prowadzonej pomiędzy partnerskimi
gminami Czerwieńsk i Drebkau.
„Dzień Czystej Wody 2011” to
finał wielu proekologicznych działań
tj. konkursu plastycznego „Nasze Środowisko”, szkolnego konkursu wiedzy
„Zdrowa Woda”, prac uczestników
Sympozjum popularnonaukowego „Nie
ma wody - nie ma nas”. Wiodącym
partnerem projektu jest Urząd Gminy
i Miasta w Czerwieńsku, który wspólnie
z zaprzyjaźnioną Gminą Drebkau planują
organizacje i realizację projektu. Przeprowadzenie projektu powierzone zostało
jednostkom podległym – szkołom podstawowym z Czerwieńska i Drebkau. Szkoła
podstawowa w Czerwieńsku, posiada
duże doświadczenie w propagowaniu idei
ochrony środowiska przyrodniczego. Od
wielu lat jest odpowiedzialna za przeprowadzenie „Dnia Czystej Wody“ - święta,
które rokrocznie staje się ﬁnałem wielu
działań proekologicznych prowadzonych
w szkole. Wspólny udziału przy organizacji „Dnia Czystej Wody“ dzieci i nauczycieli z Grundschule Drebkau, pozwala
na wymianę doświadczeń i budowanie
wspólnego poczucia odpowiedzialności za
stan środowiska przyrodniczego w krajach
Unii Europejskiej. Jest również okazją do
przekazywania wiedzy umożliwiającej
podjęcie efektywnych działań chroniących środowisko. Pozwoli na utworzenie
trwałej bazy informacji dotyczących
przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska przyrodniczego po obu stronach
naszej granicy.
Dzień Czystej Wody 2011 to projekt
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 – 2013.
Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania.
Jacek Gębicki
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XII POLSKO – NIEMIECKI FAMILIJNY RAJD ROWEROWY
XII POLISCH – DEUTSCHE FAMILIENRADTOUR

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku wraz z zaprzyjaźnioną Gminą Drebkau informują,
że w dniach 20-22.05.2011 r. odbędzie się XII Polsko-Niemiecki Familijny Rajd Rowerowy.
Trasa tegorocznego Rajdu rozpoczyna się w miejscowości Gubinek a kończy w miejscowości Kostrzyn nad Odrą. Biegnie „Szlakiem rowerowym Odra – Nysa”, czyli wzdłuż
rzeki Nysy Łużyckiej i Odry. Jest to szlak rowerowy, który wije się od Gór Izerskich do Morza
Bałtyckiego, prowadzi przez miasta o bogatej przeszłości i europejskiej przyszłości. Linia Odra
- Nysa jest również państwową granicą pomiędzy Niemcami i Polską.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 – 2013.
AP-L
Projekt współﬁnansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 Fundusz Małych Projektów
i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa.

Czy jest potrzebny żłobek w Czerwieńsku?
Ostatnio w Polsce dość dużo mówi się o potrzebie otwierania żłobków, nie tylko
w dużych miastach, ale także w małych miejscowościach, przy zakładach pracy,
prywatnych firmach. Strategia lizbońska, którą objęty jest również nasz kraj,
przewiduje, że do 2020 roku miejsc w żłobkach będzie u nas dla 30% dzieci
(obecnie jest 2,6%).
Dla prywatnych przedsiębiorców
ułatwienia mają przygotować samorządy,
które osobom chcącym założyć żłobek
będą oferować pomoc na zasadzie partnerstwa publiczno-prawnego. Do tego
typu działań samorządowców zachęcać
ma przygotowywany przez Ministerstwo
Pracy program „Maluch”. Do 2013 roku
resort chce przekazać blisko 200 mln zł.
(już w tym roku 40 mln).
Nasza gmina wprowadziła już preferencyjną opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Przedstawię
bardzo krótko jakie mogą być formy
opieki nad dziećmi do lat 3:
• Kluby dziecięce: czas opieki nad
dziećmi nie może przekraczać 4-5 godzin
dziennie.
• Opiekun dzienny: osoba ﬁzyczna
zatrudniona przez wójta, burmistrza

lub prezydenta miasta. Osoba ta będzie
sprawowała opiekę nad dziećmi (maksymalnie pięciorgiem) w swoim domu
lub mieszkaniu (kandydaci na opiekuna
dziennego będą wyłaniani w drodze
konkursu).
• Niania: zatrudniana bezpośrednio
przez rodziny, natomiast z budżetu państwa odprowadzana będzie za nią składka
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
od kwoty najniższego wynagrodzenia za
pracę (warunkiem jest to, że oboje rodziców pracuje).
• Żłobek: prowadzić mogą gminy,
osoby ﬁzyczne, prawne oraz jednostki
organizacyjne niemające osobowości
prawnej. Opiekunem w żłobku może być
osoba z dyplomem pielęgniarki, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania
przedszkolnego lub pedagoga opiekuń-

Przedszkolaki z Czerwieńska zakończyły kilkumiesięczne zmagania,
by wzbogacić wiedzę na
tematy ekologiczne, związane z ochroną środowiska,
biorąc udział w programie
„Kubusiowi Przyjaciele
Natury”. Ostatnie działania były powiązane z leśnym światem.
Cząstkę lasu będzie można zauważyć
w przyszłości na placu zabaw przy

przedszkolu,
gdzie zasadzone zostały krzewy oraz drzewa:
świerki i topole.
By lepiej poznać świat leśnych zwierząt,
przedszkolaków
odwiedził leśniczy – pan Dariusz
Rutkowski. Opowiedział on dzieciom
o pracy leśnika i odpowiednim zachowaniu w lesie, by nie zrobić
krzywdy zwierzętom i nie
zniszczyć roślinności. Dzieci
z zaciekawieniem oglądały
poroża jelenia, sarny i daniela
przyniesione przez leśniczego.
Dziękujemy panu Dariuszowi
Rutkowskiemu za znalezienie
chwili dla przedszkolaków
i przekazanie im ważnych
informacji. Podziękowania

czo-wychowawczego. Na 20 dzieci jedna
osoba z ww. dyplomem.
Jaki jest zakres szkoleń dla osób, które
nie mają wymaganego, zgodnie z ustawą,
wykształcenia lub wymaga ono uzupełnienia, a chcą zostać opiekunem? Z rozporządzenia wynika, że należy uczestniczyć
w 280 godzinnym szkoleniu i odbyć 80
godzin praktyki zawodowej. Takie szkolenia pozwolą np. osobom bezrobotnym
na zmianę kwaliﬁkacji.
Aby zdecydować o otwarciu którejś
z form opieki nad dzieckiem w Czerwieńsku potrzebna jest niewątpliwie informacja, czy rodzice maluchów są takimi
formami opieki zainteresowani i jakie są
ich oczekiwania?
Podaję swój adres korespondencyjny ewa.radna.wojtowicz@gmail.com
i zachęcam do kontaktu ze mną, zarówno rodziców (też tych przyszłych) jak
i osoby, które chciałyby zająć się taką
działalnością. Może wspólnymi siłami
będzie łatwiej podjąć się tego trudnego,
ale ważnego zadania.
Ewa Wójtowicz

przekazujemy też innym osobom, które
w ciągu tego roku pomogły dzieciom
stawiać pierwsze kroki w kierunku
ochrony środowiska i bezpiecznych zachowań, by np. nie spowodować pożaru
w lesie. Dziękujemy Straży Pożarnej
i pani Zaradnej z Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Zielonej Górze. A oto najciekawsze zdjęcia
z kilkumiesięcznych działań z programu
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
B. F.

nr 226 • 05.2011

U NAS

11

Profilaktyka raka piersi
Rak piersi jest najgroźniejszym nowotworem złośliwym występującym u kobiet,
zajmuje niechlubne pierwsze miejsce w zachorowaniu na nowotwory (18%). Jest
także najczęstszą przyczyną zgonów kobiet z powodu nowotworów.
Co roku na raka piersi zapada około 12
000 kobiet, z czego 4000 umiera.
Mimo rozwoju metod diagnostycznych
w raku piersi śmiertelność z tego powodu
utrzymuje się nadal na dość wysokim
poziomie.
Rak piersi jest nowotworem o długiej
fazie rozwoju przedklinicznego i objawia
się po wielu latach utajonego wzrostu.
Rokowanie w raku sutka zależy od
stopnia zaawansowania.
Rak wykryty we wczesnym okresie
wzrostu (poniżej 10 mm średnicy guzka),
najczęściej nie daje przerzutów i rokuje
wieloletnie przeżycie, nawet do 90 %.
Bardzo niekorzystną sytuacją jest to,
że w Polsce około 50 % przypadków
jest wykrywanych w stadium zaawansowania. Odnosząc się do danych badań
przesiewowych ze Stanów Zjednoczonych
porównywalnie, zgłaszalność w zaawansowanym stadium choroby wynosi tylko
10% przypadków.
Podstawową metodą w wykrywaniu
raka piersi jest mammograﬁa. Badanie
to polega na prześwietleniu piersi w specjalnym typie aparatu rentgenowskiego.
Aparaty mammograﬁczne generują bardzo
niską dawkę promieniowania o ok. 100
krotnie mniejszą niż prześwietlenie płuc.
Czułość mammograﬁi jest obecnie określana na poziomie około 93%, dodatkowo
można posłużyć się tutaj ultrasonograﬁą
piersi, stosuje się również różne metody
pobierania wycinków z piersi, biopsję
cienkoigłową, biopsję mammotomiczną
czy biopsję chirurgiczną.
USG odgrywa coraz większą rolę jako
metoda uzupełniająca i może być stosowana częściej u młodszych kobiet.
Największą czułość w badaniu zmian
w sutku, ma jednak rezonans magnetyczny, dzięki któremu możliwe jest różnicowanie zmian złośliwych i łagodnych, co
ma istotne znaczenie w wykrywaniu rozległości zmian, a co za tym idzie, wzrastają
operacje oszczędzające pierś (dla kobiet
stanowi to podstawowy warunek komfortu
psychicznego).
Ze względu na stały wzrost nowotworów złośliwych w populacji polskiej,
w 2005 roku powstał Narodowy Program

Zwalczania Chorób Nowotworowych,
w ramach którego zorganizowano Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (www.proﬁlaktykapiersi.
pl, www.rakpiersi.com.pl).
Program ten, jest skierowany do
kobiet w wieku 50- 69 lat. Ma on spowodować większy odsetek wyleczeń,
a co za tym idzie zmniejszyć umieralność
o ok. 25%.
W ramach Populacyjnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
w Polsce powstało 16 Wojewódzkich
Ośrodków Koordynujących.
Na terenie województwa lubuskiego w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ
w Zielonej Górze został powołany
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
(WOK). Jego zadaniem jest nadzór,
monitorowanie, kontrolowanie działań
proﬁlaktycznych, a także zwiększanie
zgłaszalności pacjentek do programu, za
pośrednictwem kolportażu zaproszeń na
mammograﬁe. Do zadań WOK- u należy też kontrola ośrodków pracujących
na naszym terenie w ramach proﬁlaktycznych badań mammograficznych,
szkolenie personelu, kontrola jakości
wykonywanych zdjęć mammograﬁcznych, kontrola odpowiedniej dawki
napromieniowania, bieżąca kontrola
sprzętu technicznego, tak aby program
odpowiadał wymogom badań przesiewowych i był jak najbezpieczniejszym
i wiarygodnym dla pacjentek.
Odpowiedzi na pytania Pań, które
mają jakiekolwiek wątpliwości co do proﬁlaktyki raka piersi, wykonania mammograﬁi, ośrodków pracujących na naszym
terenie, mogą Panie uzyskać pod:
• nr tel 0 68 3296513,
• kontakt e- mailowy: wok.zgora@wp.pl
• strona internetowa www.rakpiersi.com.pl.
Ilość przypadków raka piersi znacznie
wzrasta po 50 roku życia.
Czynniki ryzyka zachorowania na
raka piersi:
- płeć żeńska (u mężczyzn występuje rak
piersi w 0,5% przypadków),
- występowanie raka piersi wśród krewnych
w pierwszym stopniu pokrewieństwa,

- bezdzietność,
- pierwsza miesiączka przed 14 r. ż.,
- menopauza po 55 r. ż.,
- urodzenie pierwszego dziecka po 35 r. ż.,
- wieloletnie stosowanie hormonalnej
terapii zastępczej,
- wiek pomiędzy 40 a 60 r. ż.,
- inne niż nowotwór choroby piersi,
- czynniki genetyczne,
- nadmiar tłuszczów zwierzęcych w diecie,
- ekspozycja na promieniowanie jonizujące,
- picie alkoholu.
Objawy raka piersi:
- pojedyncze, ograniczone lub nieregularne guzy lub zgrubienia w obrębie piersi,
zmiana kształtu i symetrii piersi,
- zmiana koloru i ucieplenia skóry,
- pojawienie się poszerzonych naczyń
żylnych,
- ciągnięcie skóry, owrzodzenia skóry,
obraz tzw. „skórki pomarańczowej”,
- wciągnięcie i zmiana kształtu brodawki,
- wyciek z brodawki surowiczy lub krwisty,
- drobne owrzodzenia i nie gojące się
zmiany pokryte strupem w obrębie
brodawki,
- łuszczenie się lub linijne pęknięcia skóry
w okolicy otoczki lub brodawki,
- ból samoistny lub przy ucisku obustronny, jednostronny o różnym nasileniu
i lokalizacji.
Chciałbym zwrócić, też uwagę na
samobadanie piersi, które jest niezwykle
ważną metodę badania dla kobiet uważnie
obserwujących swoje ciało.
Z badań wynika, że 67% wszystkich
guzków piersi wybadały same kobiety.
80% wszystkich wykrytych guzków to
zmiany łagodne, tylko 20% można zaliczyć do zmian nieprawidłowych i nowotworowych.
Aby wykonać mammografię w ramach ubezpieczenia, nie potrzeba żadnego skierowania, Panie spełniające kryteria programu muszą jedynie przy sobie
posiadać nr PESEL i ważną legitymację
ubezpieczeniową.
lek. med. Zenon Radoch

Autor jest lekarzem, byłym ordynatorem oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze. Obecnie
przyjmuje również w poradni ginekologiczno-położniczej Agia Medica
w Czerwieńsku.

Badaj swoje piersi: to nie moda, to mądrość!
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Multikulturowe warsztaty filmowe
W dniach od 3 do 6 maja 2011 roku dziesięcioosobowa grupa uczniów z naszego
Gimnazjum gościła z rewizytą w Gymnasium w Rothenburgu ob der Tauber (Bawaria). Gimnazjalistom towarzyszyły dwie opiekunki, Panie Joanna Dwornicka oraz
Joanna Stanaszek.
W październiku ub. roku gościliśmy
przyjaciół z Niemiec w naszej szkole
i rozpoczęliśmy wspólnie realizować
projekt „Polsko - niemieckie warsztaty
ﬁlmowe”, który współﬁnansowany jest

ze środków Euroregionu Sprewa – Nysa Bóbr w ramach programu Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz dzięki
pomocy Burmistrza Gminy Czerwieńsk
Pana Piotra Iwanusa. Całość projektu
koordynują nauczyciele czerwieńskiego
gimnazjum Panie Agnieszka Kędzia i Joanna Dwornicka, natomiast pracą nad
wspólnym ﬁlmowaniem zawiadują cztery
opiekunki koła ﬁlmowego (M. Galik,
M. Skalska, D. Litwa, J. Stanaszek).
Rothenburg ob der Tauber to przepiękne, malownicze miasto w Bawarii

położone na płaskowyżu, otoczone
doliną rzeki Tauber. Spacer po starym
mieście jest jak podróż przez minione
stulecia. Dumny ratusz, wysokie wieże
i grube mury, kościoły i domy patrycjuszy
opowiadają o dawnej potędze
tego miasta. Tutaj historia widoczna jest nie tylko w datach,
ale można jej doświadczyć
bezpośrednio na każdym kroku. Wizerunek miasta z jego
domami o konstrukcji szkieletowej i potężnymi murami
obronnymi nie zmienił się od
czasu średniowiecza. Niesamowity klimat tego miasta
zrobił ogromne wrażenie na
naszych uczniach.
Bawarscy gospodarze
przywitali nas z ogromną serdecznością,
kiedy po dziesięciogodzinnej podróży
przeplatanej słońcem, śniegiem i deszczem przybyliśmy na parking znajdujący
się w pobliżu ich szkoły. W klasie, do której nas zaproszono poza poczęstunkiem
czekały na nas liczne niespodzianki. Na
tablicy widniał napis „Willkommen” wraz
z nazwami naszych miast, serduszkami
i flagami, a na ścianie przy drzwiach
mogliśmy podziwiać plakat ze zdjęciami
z pobytu w Polsce. Po ciepłym powitaniu przez Dyrektora Forst’a Walter’a

oraz nauczycielkę Panią Susanne Nagy,
uczniowie z Polski zostali zakwaterowani
w domach rodzinnych swoich niemieckich przyjaciół.
Kolejne trzy dni wymiany młodzieży przebiegały w przyjaznej atmosferze. Do południa kręciliśmy trzecią
kluczową scenę filmu „Matrix ReGeneracja”, a po południu spędzaliśmy
czas razem. Niemieccy uczniowie wraz
z nauczycielami i rodzicami zorganizowali dla nas wycieczkę rowerową,
grilla, wspólne zwiedzanie ich przepięknego, zabytkowego miasta oraz
wizytę w Muzeum Tortur.
Efekty pracy multikulturowej ekipy
ﬁlmowej będą zaprezentowane 27 maja
2011 roku podczas IV Festiwalu Filmu
z Przesłaniem w Gimnazjum w Czerwieńsku, a w Niemczech pod koniec lipca (na
zakończenie roku szkolnego).
Joanna Dwornicka,
Joanna Stanaszek

Biesiadnie „U Leona”
Klub Zdecydowanych Optymistów
oraz kawiarnia „U Leona” były organizatorami V Biesiady, która w tym roku odbyła
się pod hasłem „Lubię, kiedy się zieleni”.
7 maja, dla licznie zgromadzonej widowni,
wystąpiły znane nie tylko u nas zespoły
śpiewacze, prowadzone przez Piotra Paderewskiego – Cantilena z Czerwieńska,
Malinki z Nietkowa i Rapsodia z Lasek.
Na scenie pojawiła się również formacja
artystyczna Sześciopak z Czerwieńska,
natomiast gościem specjalnym była
rodzinna kapela Buganików z Karczówki
(gmina Brzeźnica koło Zagania). To zespół
o bukowińskich korzeniach, grający muzykę z motywami góralskimi.
Imprezę wsparł finansowo, oprócz
prywatnych sponsorów, również Urząd
Miasta i Gminy Czerwieńsk.
D.G.
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Spółka Wodna
w Czerwieńsku
wznawia swoją działalność
Spółka Wodna jest spółką działającą
w oparciu o ustawę Prawo wodne z dnia
18 lipca 2001 roku (tekst jednolity: Dz.
U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn.
zm.), która posiada Statut Gminnej Spółki
Wodnej. Teren działalności Spółki Wodnej obejmuje grunty położone w obrębie
Gminy Czerwieńsk. Celem działania
Spółki jest utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Członkami
spółki wodnej są zainteresowani właściciele gruntów czyli osoby odnoszące
korzyści z urządzeń melioracyjnych
(tzn. gruntów, na które korzystny wpływ
wywierają urządzenia melioracyjne).
Organami spółki są: Walne Zgromadzenie
Delegatów Spółki, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Wszyscy zainteresowani właściciele gruntów wnoszą na rzecz Spółki
Wodnej opłatę melioracyjną.
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
informuje, że 28 kwietnia 2011 roku odbyło
się Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki
Wodnej w Czerwieńsku, na które przybyło
33 z 43 wybranych w zebraniach wiejskich
Delegatów Spółki. Wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną Spółki Wodnej.
W Skład Zarządu wchodzą: Tomasz
Zajkowski – przewodniczący, Małgorzata
Kursa – zastępca, Ryszard Przygocki
– członek, Jan Baran – członek, Andrzej
Olszewski – członek. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Joanna KaczorowskaTom – przewodnicząca, Marek Zieleziński
– członek, Edward Rudnicki – członek.
Podjęto uchwałę w sprawie wysokości składki od 1 ha zmeliorowanego tj.
60 zł oraz dla działek do 0,5 ha opłata
melioracyjna wynosi 30 zł.
W związku z powyższym naliczana
będzie opłata melioracyjna od poszczególnych członków spółki. Wysokość składki
pieniężnej (datku udziałowego) określa
się jako iloczyn powierzchni gruntu zmeliorowanego przez stawkę jednostkową
uchwaloną przez Walne Zgromadzenie
Spółki Wodnej w Czerwieńsku.
Ponadto tut. Urząd informuje, że
właściciele gruntów, którzy samowolnie
zasypali rowy melioracji szczegółowej
odprowadzające min. wody opadowe
będą zmuszeni do odbudowy tych rowów. To z pewnością zmniejszy szkody
powstające w nieruchomości.
MPS
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Wieści z hali
Nocny turniej piłki nożnej został rozegrany na sztucznej nawierzchni stadionu im.
Romana Winnickiego. Niestety, z powodu kiepskiej pogody (zimno, deszczowo),
2 maja do rozgrywek zgłosiły się tylko dwie drużyny. Po zaciętym meczu Oldboje
Piasta Czerwieńsk ulegli Kampolowi 4:6.
Zielonogórska Amatorska Liga Piłki
Siatkowej zakończyła swą XV edycję
zmagań. 12 maja odbyły się mecze ﬁnałowe i uroczyste wręczenie pucharów
zwycięzcom. ASTEC Team został mistrzem ZALPS.
Zbliża się czas Spartakiady Rothenburgów. W sportowej reprezentacji
Gminy Czerwieńsk, oprócz strzelców,
tenisistów stołowych i oczywiście piłkarzy znajdzie się ekipa piłki siatkowej
„Lubuszanka”.
W czasie Dni Czerwieńska (14 maja),
o okolicznościowe puchary, w hali rozegrano mecz mieszanych drużyn polsko –
niemieckich w piłce siatkowej, natomiast
na sztucznej murawie stadionu w piłkę
nożną zagrali Oldboje Piasta Czerwieńsk
z Oldbojami z Drebkau (8:4).
Z kolei 15 maja na dolnym boisku
rozgrywano Finał Pucharu Burmistrza
w piłce nożnej. O I miejsce walczył
Piast Czerwieńsk
ze Startem Płoty
(4:1), a o drugie
rywalizowała Odra
Nietków ze Spartą
Nietkowice (6:3).
Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się Piotr
Jasinowski (Piast
Czerwieńsk), najlepszym strzelcem

Rafał Czerwczak (Start Płoty), natomiast
najlepszym bramkarzem Andrzej Solecki
(Piast Czerwieńsk).
Od 8 maja odbywają się wyścigi rowerowe, w ramach V Zielonogórskiego Grand
Prix MTB Amatorów. Rywalizacja odbywa
się w różnych kategoriach wiekowych i w
terenach leśnych (wspólny start, dystanse
od 20 do 55 km). Sędzią głównym jest w
nim Lubomir Rotko. Natomiast jeden z
wyścigów (7 sierpnia) z cyklu II Grand
Prix Województwa Lubuskiego MTB
Amatorów będzie zorganizowany przez
halę Sportową „Lubuszanka”.
Rozpoczyna się kompletowanie zespołu na XIX Bieg Sztafetowy Cottbus
– Zielona Góra (planowany na 9 lipca).
Kierownik hali L. Rotko, który startował
w pięciu pierwszych biegach, chce wziąć
w nim udział z ekipą pod nazwą „Lubuszanka Czerwieńsk”.
D. G.

Sport gimnazjalny
Powiatowy Finał w piłce nożnej chłopców szkół gimnazjalnych został rozegrany
w Czerwieńsku w dniu 18 kwietnia. Wystąpiły w nim: Zespół Szkół Sulechów,
Gimnazjum nr 2 Sulechów, Gimnazjum
Przylep i reprezentacja naszej szkoły. Pojedynki rozgrywano na sztucznej murawie
stadionu im. Romana Winnickiego. Po
remisie 1:1 z ZS Sulechów i zwycięstwie
4:2 z Gimnazjum nr 2 w ostatnim meczu
spotkaliśmy się z zespołem z Przylepu.
Musieliśmy to spotkanie wygrać a naszym
przeciwnikom wystarczał remis.
Prowadziliśmy najpierw 1:0, później
było 2:1 ale nasi przeciwnicy zdołali

wyrównać. Na 10 sekund przed końcem
spotkania zdobyliśmy zwycięską bramkę,
lecz sędzia niestety jej nie uznał… Tym
samym zajęliśmy w ﬁnale II miejsce
i nie awansowaliśmy do rozgrywek rejonowych.
Serdecznie dziękujemy uczniom
naszego Gimnazjum im. Jana Pawła II
za godne i pełne zaangażowania reprezentowanie naszej szkoły a jej dyrekcji
za wyrozumiałość i zwalnianie uczniów
z zajęć lekcyjnych na czas rozgrywek.
Nauczyciele wychowania ﬁzycznego
Gimnazjum w Czerwieńsku

Tenis ziemny - Składowa górą!
Tegoroczny turniej tenisa ziemnego o Puchar Dni Czerwieńska stał się wewnętrzną
sprawą mieszkańców Składowej 5a, a ściślej rzecz ujmując jednej rodziny, ponieważ w kategorii mężczyzn zwyciężył Wojtek Gniadzik, a turniej Pań zakończył się
wygraną jego siostry Emilki. W turnieju wspólnotę ze Składowej 5a dzielnie reprezentowali również Paweł Daraszkiewicz, Andrzej Sibilski i Marcin Wojtaszek.
Piękna pogoda przyciągnęła na korty
rekordową liczbę zawodników. W szranki stanęło siedemnastu zawodników
w kategorii seniorów, a także sześć pań
w turnieju kobiet. Oprócz rywalizacji
i naturalnych w tej sytuacji emocji sportowych, nie brakowało również prawdziwie piknikowej atmosfery z grilkiem
w tle, który dzielnie obsługiwał Paweł
Daraszkiewicz i Marek Isański. Gdy
oczekujący na wolny kort zawodnicy raczyli się kiełbaskami z grila, inni walczyli
o przejście kolejnej rundy. Już losowanie
sprawiło prawdziwą masakrę w pierwszej
rundzie turnieju, bowiem ten jeden turniej
w roku jest całkowicie otwarty i żaden
z zawodników nie może liczyć na rozstawienie. O wszystkim decyduje ślepy
los, a ten w pierwszej rundzie ustawił
przeciwko sobie prawdziwe tuzy naszej
czerwieńskiej ligi, jak np. Bogdana
Matysika przeciwko Jackowi Wyrwie,
Henia Obsta przeciwko Wojtkowi
Gniadzikowi, czy Krzyśka Tołoczkę
przeciwko Markowi Isańskiemu. Oj
były emocje, były...

Koniec końców wyniki były następujące – I m. - Wojtek Gniadzik, IIm - Marek Pabich a trzecie Krzysztof Tołoczko.
Wśród pań – I m. - Emilka Gniadzik, II
m. - Joanna Waniczek i trzecie miejsce
- Sylwia Hejduk. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy na kolejny turniej.
Andrzej Sibilski
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