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otwarcie w Nietkowicach

w sierpniu
05.08. – Burmistrz Piotr Iwanus podpisał umowę na realizację
projektu „Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Projekt jest realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e Inclusion.
Opiewa on na sumę 4,7 mln złotych, z czego 85% zostanie dofinansowane z tego programu. 20 września odbędzie się przetarg na
realizację tego zadania. W całej gminie powstanie m.in. 8 masztów
zapewniających dostęp do sieci we wszystkich miejscowościach.
Dodatkowo w ramach projektu opracowane zostaną przez OPS,
dyrektorów szkół i pedagogów szkolnych, zasady przekazania
sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu 150 rodzinom,
których z racji niskich dochodów nie stać na korzystanie z jego
zasobów. Ten projekt ma im dać szansę na współczesnym rynku
pracy, a także wyrównać szanse młodzieży. Ma również zapobiec
pogłębiającemu się wykluczeniu społecznemu.
07.08. – w Czerwieńsku odbyła się dziesiąta edycja II Lubuskiego Grand Prix MTB Amatorów – „MTB Wilcza”. W imprezie
wzięło udział 81 kolarzy górskich z województw: lubuskiego,
dolnośląskiego i śląskiego. Zawodnicy rywalizowali na trasie o długości 34 km (mężczyźni) oraz 17 km (kobiety). Gminę Czerwieńsk
reprezentowali: Anna Janicka, Emilia Łuczak i Marcin Wojtaszek. Organizatorem wyścigu byli: Hala Sportowa Lubuszanka
w Czerwieńsku oraz LTKKF w Zielonej Górze.

Po zakończeniu uroczystości przygotowano dla jej uczestników
pokaz sprzętu wojskowego. Zgodnie z tradycją wszyscy obecni
mogli skosztować wojskowej grochówki.
19-25.08. – na łąkach nadodrzańskich można było zaobserwować tzw. sejmiki bocianie, czyli duże zgrupowania tych
pięknych ptaków, które zawsze pod koniec sierpnia zbierają się
w stada i wspólnie ćwiczą szybowanie przed daleką wędrówką
na południe.
23.08. – w Sycowicach odbyły się warsztaty pt. „Żubr i jego
ochrona In situ”. Wzięli w nich udział min.: prof. Wanda Olech
ze Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, prof. Wojciech Halicki
z Instytutu Ekologii Stosowanej w Skórzynie, dr Zuzanna Nowak
z Katedry i Ogólnej Hodowli Zwierząt w Warszawie, Maciej Januszczak ze Stacji Badawczej Fauny Karpat PAN w Ustrzykach
Dolnych, Magdalena Tracz z Zachodniopomorskiego Towarzystwa
Przyrodniczego. Uczestnicy warsztatów prowadzili dyskusje na
temat ogólnej wiedzy dotyczącej żubrów, sposobów ich ochrony
oraz kierunków aktualnie prowadzonych badań genetycznych.
30.08. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z dyrektorami szkół
i przedszkola, dla których Gmina Czerwieńsk jest organem
prowadzącym. Tematem spotkania był stan przygotowań do
rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA CZERWIEŃSKA

11-16.08. – delegacja Gminy Czerwieńsk z burmistrzem
Piotrem Iwanusem przebywała z oficjalną wizytą w Suzdal
(Rosja). Uczestnicy wyjazdu wzięli tam udział w obchodach
święta miasta.
12.08. - w Czerwieńsku odbyły się uroczystości z okazji
Święta Wojska Polskiego. O godz. 11.00 w Kościele Parafialnym
w Czerwieńsku została odprawiona msza święta w intencji Wojska Polskiego i Ojczyzny, którą celebrowali ks. proboszcz Paweł
Konieczny oraz ks. por. Hubert Andrzejewski. Pod Pomnikiem
Pamięci przeprowadzono uroczysty apel oraz odczytano rozkazy
o wyróżnieniach dla żołnierzy i pracowników Pułku. Podczas
trwania uroczystości przemówienia okolicznościowe wygłosili
dowódca pułku płk Jerzy Rzeźnik oraz Sekretarz Gminy Ewa
Kwiecień. W uroczystości uczestniczył Starosta Powiatu Zielonogórskiego Ireneusz Plechan. Minutą ciszy uczczono pamięć
i złożono hołd żołnierzom poległym na misjach. W trakcie apelu
delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Po salwie
honorowej odbyła się defilada pododdziałów Pułku.
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Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651tekst jednolity z 2010 roku ze zm.) Burmistrz Czerwieńska
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 września
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
Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU
Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
Jacek Gębicki, Alina Juncewicz, Dariusz Grześkowiak (foto).
Adres: UGiM, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk,
tel./fax 68 327 80 91
skład i druk: sandmedia tel. 68 45 35 700
Materiały do składu przyjęto 12.09.2011 r., do druku przekazano 14.09.2011 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Co
słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Witam, panie burmistrzu. No to mamy koniec wakacji,
a więc dzieciaki ruszyły do szkół. Muszę
przyznać, że efektownie zaczął się ten rok
szkolny. Gminna inauguracja w Nietkowicach wypadła efektownie, a otwarcie
nowej hali, to prawdziwy rodzynek na
tym torcie.
Piotr Iwanus: Rzeczywiście, z satysfakcja i radością oddaliśmy do użytku po
gruntownej modernizacji kolejny obiekt
oświatowy na wsi. Niedawno cieszyliśmy się z pięknej szkoły i hali sportowej
w Nietkowie, a tu już mamy następny
kompleks na zaodrzu. Tym większa to dla
mnie radość, że w tej części naszej gminy
mamy wreszcie piękną i funkcjonalną
placówkę szkolno-wychowawczą. Jestem
przekonany, że gdy tylko obiekt zostanie
oﬁcjalnie dopuszczony do eksploatacji,
stanie się prawdziwym centrum życia społecznego, kulturalnego i sportowego. Nie
wyobrażam sobie bowiem, aby zarówno
hala sportowa, jak i boiska nie były wykorzystywane przez miejscową młodzież,
a także i dorosłych mieszkańców. Mówiłem o tym dopuszczeniu do eksploatacji,
ponieważ od tego momentu dopiero MEN
będzie mogło wyasygnować środki na
doposażenie. Od 14 września rozpoczęła
pracę komisja przygotowująca konieczne
dokumenty dla Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego. Musimy zdążyć
z odbiorem do końca września, aby środki na doposażenie nam nie przepadły.
Na inaugurację nowego roku oddaliśmy
również do użytku zmodernizowane
boisko szkolne przy ul. Granicznej
w Czerwieńsku. Nowa nawierzchnia
z tworzywa sztucznego zastąpiła starą
i niebezpieczną do użytkowania warstwę
bitumiczną, która przez lata zdążyła popękać. Przy okazji zostały wymienione
piłkochwyty, które z powodu rdzy, już
zagrażały zawaleniem.
Bardzo mnie ucieszyła również sytuacja w naszym gminnym gimnazjum.
Okazało się bowiem, że nabór w tym
roku przekroczył zakładane ilości uczniów. Spowodowało to konieczność
uruchomienia pięciu oddziałów. Dla
mnie takie zainteresowanie podjęciem
nauki w naszym gimnazjum oznacza, że

jest to placówka potrzebna środowisku
i z każdym rokiem coraz bardziej wrasta
w oświatowy krajobraz gminy. Wprawdzie w związku z tak licznym naborem
będziemy musieli wygospodarować ok.
500 tys złotych na zamknięcie budżetu
w tym roku, ale to mniejsze zmartwienie,
niż brak chętnych. Od nowego roku otrzymamy subwencję na te nowe oddziały.
Nowe, ponieważ mam na myśli również
dwa oddziały integracyjne, które zostały
utworzone przy naszym gimnazjum, aby
zapewnić edukację tym potrzebującym
wsparcia uczniom.
A.S.: Panie burmistrzu, skoro mówimy już o tych pięknych obiektach, to
muszę podzielić się z panem także moim
niepokojem, związanym z użytkowaniem
wspomnianych np. boisk. Pamiętam bowiem, jak często były one dewastowane
popołudniami, ile śmieci, puszek, butelek
i innych przedmiotów, których nazw
nawet krępuję się wymienić, musiały po
każdym weekendzie zbierać panie sprzątające te obiekty. Aż skóra mi cierpnie
na myśl, że na takich pięknych boiskach
dziać się będzie to samo. Czy naprawdę jesteśmy bezbronni wobec wandali
i bezmyślnych bałaganiarzy? Przecież
te obiekty są dla ludzi, wystarczy tylko
użytkować je zgodnie z przeznaczeniem.
Nie ma na to rady?
P.I.: Dobrze, że Pan o tym wspomniał.
Mnie również czasami przeraża ludzka
bezmyślność, żeby nie powiedzieć głupota. Nie dalej jak w zeszły weekend kamery
monitoringu miejskiego zarejestrowały
następującą scenę sprzed ratusza: z samochodu zaparkowanego przy ratuszu
wysiadła para młodych ludzi (była gdzieś
trzecia nad ranem), po czym chłopak bez
zażenowania obsikał ratuszowa ścianę,
a następnie wybił szybę w drzwiach bocznych. Oczywiście w tej sprawie wszczęte
zostało postępowanie karne, a obraz z rejestratorów stanowić będzie niepodważalny dowód w sprawie. Mówię o tym dlatego, żeby do powszechnej świadomości
dotarła informacja, że wszystkie obiekty
użyteczności publicznej są w miejskim
systemie monitoringu i każdy podobny
eksces będzie z pewnością utrwalony

i spowoduje uruchomienie procedury
karnej. Nowe boiska, o które pan się
martwił, również takim dozorem będą
objęte i wykroczenia te, wandalizm, czy
chuligaństwo łatwo będzie udowodnić.
Kara wtedy będzie nieuchronna.
Wszystkie te obiekty sportowe i rekreacyjne mają służyć mieszkańcom, ale nie
mogą być przez grupę nieodpowiedzialnych wandali niszczone. Niestety coraz
więcej jest przykładów np. wywożenia
śmieci do lasu, czy na drogi boczne
w naszych miejscowościach. Pod tym
względem dzieli nas jeszcze daleka droga
od wielu cywilizowanych państw świata.
Co ciekawe – będąc np. w Niemczech
wiemy jak trzeba segregować śmieci,
a u siebie nie; za granicą przestrzegamy
znaków ograniczenia prędkości w miejscowościach, a w Polsce mamy te przepisy za nic. Czy chodzi tylko o wysokość
kar, czy też o kulturę osobistą większości
obywateli i brak ich zgody na wandalizm
i nieprzestrzeganie prawa?
A.S.: Panie burmistrzu, ja myślę,
że chodzi również o konsekwencję
i nieuchronność kar, na jakie narażamy
się, działając nieodpowiedzialnie. Nie
widziałem jeszcze, aby ktokolwiek np.
sprzątał po swoim psie (mam nadzieję,
że tacy właściciele są, ale ja nie miałem
szczęścia tego zobaczyć). Takie zachowania w Europie są normą! To temat
na dłuższą rozmowę i na pewno do tych
problemów wrócimy. Kończy mi się miejsce na łamach, więc na koniec chciałbym
zapytać o zbiornik retencyjny – jest jakaś
obsuwka terminowa?
P.I.: Tak , wykonawca ma jakiś miesiąc
opóźnienia. Inwestor oczywiście naliczy
stosowne kary, ale to nie zmienia faktu,
że oddanie zbiornika się opóźni, mimo
naprawdę ogromnego tempa robót, jakie
łatwo zauważyć. Po zakończeniu tego etapu przystąpimy wspólnie z UZ w Zielonej
Górze do zaprojektowania urządzeń małej
architektury – w tym również mostku,
pozwalającego na obejście zbiornika dookoła. Na to oczywiście potrzebne będą
dodatkowe środki, których w projekcie
budowy akwenu – stricte retencyjnego
– nie przewidziano. Funkcje rekreacyjne
zbiornika to całkiem nowe zadanie.
A.S.: Cóż pozostaje nam czekać na
zakończenie tego etapu, a zimę wykorzystać na przemyślenie owych funkcji
rekreacyjnych. Zapraszamy czytelników
do wypowiedzi na ten temat na łamach
naszego miesięcznika. Dziękuję za
rozmowę.
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Prom dla „Odry”
Wycofany z eksploatacji prom „Brody” nie pójdzie „na żyletki”. 30 sierpnia Zarząd
Dróg Wojewódzkich przekazał go Stowarzyszeniu Turystyczno Motorowodnemu
„Odra Czerwieńsk”, umożliwiając mu „drugie życie”. W pomoc stowarzyszeniu
zaangażował się burmistrz Piotr Iwanus, który w ożywieniu turystycznym Odry
widzi szansę dla naszej gminy i samego Czerwieńska.

Stowarzyszenie ściśle współpracuje
z Henrykiem Mackiewiczem, kapitanem żeglugi wielkiej, komandorem
Stowarzyszenia Sportów Wodnych,
Motorowodnych i Narciarstwa Wodnego „Orka”.

dów na pogłębiane, budowę infrastruktury itd. Ale za to Tarnawa, Cigacice,
Krępa, Pomorsko, Brody, Gostchorze,
Krosno Odrzańskie to najbliższe nam

nych obiektów. Mają bardzo dużo pracy,
bo z oryginałów najczęściej pozostał tylko
beton. Ale efekty ich starań naprawdę
warto zobaczyć!
Stowarzyszenie ma wiele planów.
Rzeczna turystyka zacznie się w końcu
szybciej rozwijać, pojawią się motorówki o dużych pojemnościach, statki
turystyczne. Oprócz atrakcji, trzeba
myśleć n. p. o możliwościach noclegu.

Prowadziłem w Cigacicach szkolenia, rejsy, pokazywałem piękno naszej
rzeki wodniakom „z jezior” – opowiada
kpt. Mackiewicz – i zachwyciłem się
tym miejscem, po lewej stronie przeprawy promowej, tu na lewym brzegu
Odry. To świetne miejsce do uprawiania
sportów motorowych. Chcemy powiększyć oczko i wykopać 300 m kanał od
rzeki. Wał stanie się naturalną widownią do bardzo widowiskowej, figurowej
jazdy na wodnych skuterach. I nie
tylko. A pozyskany prom to pływająca
przystań, która po zadaszeniu będzie
pełnić wiele funkcji.
Pochodzi z Zielonej Góry, z zawodu jest mechanikiem samochodowym.
Przez sześć lat budował swój statek,
a teraz, jak sam mówi, może sobie
popłynąć do Berlina, Hamburga czy
Wrocławia. Sieć rzek i kanałów u nas
jest „do odkrycia”. Wymaga też nakła-

„perełki” mogące tworzyć „turystyczne zagłębie”.
A hitem mogą być bunkry. Działająca
przy Stowarzyszeniu Sekcja Przyjaciół
Fortyﬁkacji właśnie zajmuje się „przywracaniem do życia” najbliżej położo-

A z czasem może działalność stanie się
dochodowa.
Zainteresowani niech szukają wiadomości w internecie:
www.marina-czerwiensk.zgora.pl
oraz www.fortyﬁkacje.zgora.pl
D. Grześkowiak

INFORMACJA
Burmistrz Czerwieńska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze w dniu 04.07.2011 roku pobrał próbki wody z wodociągu
wiejskiego w Płotach.
10 sierpnia 2011 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej
Górze poinformował, że na podstawie §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) analiza próbek pobranej wody wykazała,
że woda przydatna jest do spożycia przez ludzi.
Analiza próbek wody o kodach OL-933 i OL-934 pobranych dnia 04.07.2011 r
zgodnie z protokołem pobrania próbek wody nr NS-HK-156/11 wykazała, że woda
w zakresie pozostałych parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym odpowiada wymaganiom §2 ust. 1 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).
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Wizyta w Suzdalu
W dniach 11-16 sierpnia 2011 r. pięcioosobowa delegacja z Czerwieńska przebywała na zaproszenie z oficjalną wizytą w Suzdalu.
Suzdal to 11-tysięczne malowniczo
położone miasto w Rosji. Należy do tzw.
Złotego Pierścienia Rosji. To jedno z 25
najważniejszych miast rosyjskich. Na
terytorium 5,5 ha zachowało się ponad
70 zabytków m.in. 30 kamiennych cerkwi, 5 klasztorów. Mieszkańcy gościnni,
uprzejmi. W roku 2009 została podpisana

umowa o współpracy pomiędzy Gminą
Czerwieńsk a Samorządem Miejskim
Rejonu Suzdalskiego Okręgu Władimirskiego Federacji Rosyjskiej
Celem wizyty było:
- uczestniczenie obchodach Dni
Suzdala,
- spotkanie w Urzędzie
Okręgu Suzdal (oﬁcjalne
rozmowy na temat dalszej współpracy, wymiana
doświadczeń w zakresie
szkolnictwa, rozwoju turystyki. Burmistrz Czerwieńska przedstawił stronie
rosyjskiej ﬁrmy działające
na terenie naszej gminy,
jednocześnie zachęcając do
przyszłej współpracy);

- spotkanie z przedstawicielami Polonii w mieście Władimir (30 osobowa
polonia prowadzona przez dwie polskie
zakonnice i p. Krystynę. Wysłuchaliśmy
koncertu chopinowskiego, zapoznaliśmy
się z działalnością tej grupy Polaków,
która z różnych przyczyn znalazła się tak
daleko od Polski);
- uczestniczenie w ceremonii podpisania umowy o współpracy pomiędzy
Pawłowskiem a Gminą Świdnica;
- zapoznanie się z zabytkami, zwyczajami rejonu suzdalskiego.
Ewa Wójtowicz

Święto Wojska Polskiego
W dniu 12 sierpnia 2011 roku przy Pomniku w Czerwieńsku odbyły się uroczystości
z okazji Święta Wojska Polskiego.
Rozpoczęły się o godz. 11:00 Mszą
Św. w intencji Wojska Polskiego i Ojczyzny odprawioną w Kościele Paraﬁalnym w Czerwieńsku. Msza Św. celebrowana była przez Księdza Proboszcza
Pawła Koniecznego oraz Kapelana por.
Huberta Andrzejewskiego. Następnie

przed Ratuszem Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku zabrzmiał Hymn
Państwowy, przeprowadzono uroczysty
apel oraz odczytano rozkazy o wyróżnieniach dla żołnierzy i pracowników
Pułku. Święto było również doskonałą
okazją odznaczenia zasłużonych żoł-

nierzy. Podczas trwania uroczystości
przemówienia okolicznościowe wygłosili Dowódca Pułku płk Jerzy Rzeźnik
oraz Sekretarz Gminy Pani Ewa Kwiecień. Minutą ciszy uczczono pamięć
i złożono hołd poległym na misjach
żołnierzom. W trakcie apelu delegacje
Pułku, władz samorządowych Gminy
Czerwieńsk, Starostwa Powiatowego,
Miasta Zielonej Góry oraz instytucji
państwowych złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem. Po oddaniu przez
kompanię honorową salwy honorowej
uroczystość zakończyła się defiladą
pododdziałów Pułku.
Po zakończeniu uroczystości przygotowano dla uczestników pokaz zasadniczego sprzętu wojskowego. Zgodnie
z tradycją wszyscy uczestnicy mogli
skosztować grochówki wojskowej.
nr 230 • 09.2011

U NAS

5

Witaj szkoło na wesoło!
6 września 2011 r. instruktorzy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury po raz kolejny
zawitali do Dobrzęcina na festyn pod hasłem „Witaj szkoło”.
Wspólna zabawa dzieci i rodziców
miała na celu przekazanie, że można uczyć
się wesoło i z przyjemnością. Tańcem,

zabrakło również rodziców. Pani Gosia
zadbała o piękne, kolorowe buziaczki.
Konkursy nagradzane były prezentami
w postaci słowników i przyborów szkolnych, których fundatorem była Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Czerwieńsku. Szkolne
akcesoria na pewno przydadzą się milusińskim w czasie nauki. Miłą zabawę zakończyło ognisko i pieczenie kiełbasek. Dzieci
długo żegnały instruktorów MGOK-u
z nadzieją na rychłe spotkanie.

Podobny festyn rodzinny, połączony z plenerem malarskim odbędzie się
w Będowie 14 września 2011 r. od godz.
15.30.
Serdecznie zapraszamy!

śpiewem i z uśmiechem na rozbawionych
buźkach pożegnaliśmy z wakacje, witając
jednocześnie nowy rok szkolny. Liczne
konkursy, gry i zabawy rozbawiły przybyłe
na plac przed nową świetlicą, dzieci. Nie

W ZSP w Czerwieńsku
nowy jest nie tylko rok szkolny!
Wraz z nowym rokiem szkolnym
w ZSP w Czerwieńsku zaszły spore
zmiany. Największą bez wątpienia
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była zmiana na stanowisku Dyrektora Szkoły. Po 28 latach pełnienia
tej funkcji na emeryturę przeszedł
p. Piotr Skurka, a jego
obowiązki przejął p. Jacek
Adamczewski - nauczyciel
wychowania fizycznego.
W związku z tym 1 września
był nie tylko dniem powitania
nowych uczniów i nauczycieli, ale także pożegnania wieloletniego Dyrektora. Przedstawiciele pracowników, uczniów, rodziców i Starostwa
Zielonogórskiego w wielu

ciepłych słowach żegnali się zawodowo z p. Piotrem Skurką, któremu
dziękowano za ciężką pracę i życzono udanego odpoczynku!
Nowi uczniowie, wychowawcy,
nauczyciele i Dyrektor już 6 września
poddani zostali rytualnemu tradycyjnemu zjawisku o nazwie otrzęsiny.
W atmosferze zabawy i szacunku
przyjęto nowych do grona społeczności ZSP.
Oby nam się darzyło.
Agnieszka Januszewicz

Święto
Plonów
2011

Święto Plonów to dla każdego rolnika jedna z najpiękniejszych uroczystości
w roku. To ukoronowanie całorocznego trudu i wysiłku wkładanego w pracę na roli.
W sobotę, 27 sierpnia na boisku we
wsi Wysokie odbyło się Święto Plonów
2011. Uroczystości rozpoczęła Msza
Święta w intencji rolników koncelebrowana przez księdza proboszcza Pawła
Koniecznego oraz księdza dziekana
Dariusza Glamę.
Wśród przybyłych na dożynki gości
nie zabrakło przedstawicieli instytucji
rządowych i samorządowych oraz
przedsiębiorców. Po odsłuchaniu Hymnu Państwowego i Roty, rozpoczęła
się oficjalna część uroczystości. Starostowie dożynek, pani Irena Prędka
oraz Krzysztof Rogowicz, przekazali
bochen chleba na ręce burmistrza
Czerwieńska - Piotra Iwanusa, który
dziękując za trud rolników podzielił
go pomiędzy licznie zgromadzoną
publicznością.
W dalszej części uroczystości rozstrzygnięto konkursy na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy oraz wręczono

nagrody w konkursie na najpiękniejszą
posesję gminną. Wieńce dożynkowe
oceniane były w dwóch kategoriach:
tradycyjny i współczesny. W kategorii
wieńca tradycyjnego Komisja Konkursowa I miejsce przyznała paniom z KGW
w Nietkowie, II miejsce zajęło sołectwo
Wysokie, a miejsce III przypadło KGW

w Laskach. W kategorii wieńca współczesnego: I miejsce - KGW Nietkowice,
II - KGW Będów, III - świetlica wiejska
w Sycowicach oraz Rodzinne Ogrody
Działkowe w Czerwieńsku. Przyznano również wyróżnienia - wszyscy
uczestnicy zostali obdarowani za udział
w konkursie.

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. nr 230 • 09.2011
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”
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hen, II - Wysokie – Siewisch, I miejsce:
Sudoł - Leśniów Mały. Nowością w roku
bieżącym były konkurencje artystyczne,
do których drużyny przygotowały się
wspaniale. W tej dziedzinie najlepsze
okazały się Nietkowice, które stworzyły prawdziwe arcydzieła plastyczne
(portret sołtysa oraz kukła dożynkowa),
a piosenką podbiły serca Komisji Artystycznej i wszystkich widzów. Nie mniej
ciekawie zaprezentowały się Bródki;
młodzieżowy zespół instrumentalny
rozbawiał do łez.

Konkurs na najpiękniejszą gminną
posesję, to również stały punkt scenariusza dożynkowego. Jego celem jest
zachęcanie wszystkich mieszkańców
gminy do dbałości o swoje najbliższe
otoczenie. Poszczególne miejsca w tym
konkursie zajęli: I - Iwona i Krzysztof
Smorągowie z Nietkowa, II - Magdalena Biniszkiewicz z Płotów, III - Jerzy
Siadul również
z Płotów. Zwycięzcy otrzymali
nagrody, a wszyscy uczestnicy wyróżnienia.
Tr a d y c y j n i e
już, podczas obchodzonego w naszej gminie Święta Plonów organizowany jest Turniej Gmin Partnerskich.
W bieżącym roku była to już dwunasta
edycja tej imprezy, w której wzięło udział
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dziesięć drużyn. Zawodnicy zmagali się
w takich konkurencjach jak: malowanie
sołtysa, tworzenie kukły dożynkowej,
rzut ziemniakiem do wiadra i kapustą
w tarczę. Drużyny musiały również
zareklamować swoją wieś wierszem lub
piosenką. Turniej dostarczył zarówno
uczestnikom, jak i licznie zgromadzonej
publiczności mnóstwo śmiechu i radości.
W ogólnej klasyﬁkacji, po zaciętej
walce, poszczególne drużyny
uplasowały się na
następujących pozycjach: X miejsce
Będów - Casel, IX
- Laski – Kausche,
VIII - Czerwieńsk
- Drebkau, VII Lesniów Wielki – Jehserig, VI - Płoty
– Schorbus, V - Bródki, IV - Nietków
– Graifenhein, III - Nietkowice – Leut-

Po raz kolejny zaproszono również
wszystkich chętnych do zorganizowania
stoisk promocyjnych. Konkurs miał na
celu aktywizacje i integrację społeczności
wiejskich, a jego założeniem było, aby
każda wieś zaprezentowała swój dorobek

kulturalny, sportowy, artystyczny. Koło
Gospodyń Wiejskich w Nietkowie, jak
zwykle okazało się niezawodne; panie
serwowały wyśmienite ciasta, które z okazji dożynek przybierały bardzo interesujące formy... Wystawcom należą się słowa
uznania za trud poniesiony w przygotowanie prezentacji własnej wsi. Organizatorzy
mają nadzieję, że przyznane nagrody choć
w części ten trud zrekompensują, a w roku

kowych rytmach do późnych godzin
nocnych.

Przybyli na uroczystości dożynkowe goście, obok zmagań sporto-

w Leśniowie Małym - Lesinki. Swoje
umiejętności taneczne prezentowały
nasze czerwieńskie Nastki. Ogólny
aplauz wzbudziła również grupa
Boomb. Popisy wokalne zaprezentowały dziewczęta z zespołu Rezonans
z Nietkowa oraz wokalistki: Julia
Kaczmarek, Ola Klimaszewska i absolutna debiutantka - Jola Różańska
z zespołu Cantilena. Gwiazdą tego-

wych podziwiali również występy
artystyczne. Jak zwykle wspaniale
zaśpiewały zespoły śpiewacze z terenu
naszej gminy. Po raz pierwszy swoje
umiejętności śpiewacze zaprezentował
całkiem nowy zespół, który powstał

rocznych dożynek była grupa Redlin
z Jastrzębia Zdroju. Dobrej zabawy
nie popsuł nawet padający deszcz. Po
wspaniałym, porywającym koncercie,
wytrwali uczestnicy dożynek bawili
się przy zespole Power 64 i dyskote-

następnym inne sołectwa naszej gminy
pójdą w ślady tegorocznych wystawców
i uczestnicy przyszłorocznych dożynek
będą mogli podziwiać wspaniałe stoiska
promocyjne zorganizowane przez zintegrowaną społeczność każdej wsi w gminie
Czerwieńsk.

Pracownicy Miejsko – Gminnego
Ośrodka Kultury w Czerwieńsku serdecznie dziękują za pomoc wszystkim,
którzy swoją, często bezinteresowną
pracą, przyczynili się do tego, że dożynki miały tak wspaniały wymiar.
Szczególnie serdeczne podziękowania
należą się pani sołtys Sylwii Rogowicz
wraz z Radą Sołecką wsi Wysokie za
ogromne zaangażowanie we współorganizację tej imprezy. Słowa uznania
należą się również mieszkańcom za
wspaniałe dekoracje domostw i pyszne
ciasta, którymi częstowano gości i wykonawców. Dowódcy Jednostki Wojskowej w Czerwieńsku dziękujemy za
udostępnienie namiotów i, jak zwykle,
życzliwą współpracę.
Choć pogoda nie rozpieszczała
organizatorów, miła atmosfera oraz

przychylne opinie i komentarze gości,
sprawiły, że tegoroczne Święto Plonów
należy uznać za bardzo udane.
Jolanta Matuszkiewicz
Dyrektor MGOK Czerwieńsk
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Biegaj z nami
Miłośnicy biegania z Czerwieńska
brali udział w „Półmaratonie Gryfa”.
28 sierpnia, w Szczecinie, na atestowanej trasie długości 21,097 km znaleźli
się nasi mieszkańcy: Lubomir Rotko,
Grzegorz Pukacki i Marcin Wojtaszek. Bieg prowadził ulicami Szczecina
i wzięło w nim udział (sklasyﬁkowano)
754 uczestników.
L. Rotko osiągnął 121 miejsce (10
w kategorii M50, z czasem 1.33,33); G.
Pukacki zajął 269 miejsce (97 w kate-

gorii M30, z czasem
1.42,46) natomiast
M. Wojtaszek był
376 (80 w kategorii M40, z czasem
1.48,55).
Uważam, że
osiągnęliśmy niezłe
czasy – mówi L. Rotko – pogoda była
sprzyjająca, nie za gorąco, 20 stopni,
a my przecież nie pojechaliśmy się
ścigać. Owszem, wynik też jest ważny,
ale bardziej nam chodzi o rekreację
i przyjemność z biegania. I można
spotkać znajomych, jak choćby Adama
Niemyta, który w lipcu biegł z nami
„Od ratusza do ratusza”.

cek Dudkowiak - 132 (20 w M40; 48,06
– obecnie Drzonków).
Biegacze, póki co, tworzą nieformalny klub, ale zapraszają wszystkich
zainteresowanych do wspólnych startów
w różnych imprezach.
D. G.

• • •
Z kolei w XXVI Nocnym Biegu Bachusa (na 10 km, 10 września w Zielonej
Górze): na 288 startujących zawodników
sześciu miłośników biegania z Czerwieńska zajęło następujące miejsca: Lubomir
Rotko - 61 (8 w kategorii M50 z czasem
42,10) Grzegorz Pukacki - 109 (36
w M30; 45,58), Bolesław Brzeziński
- 118 (6 w M60; 47,08), Grzegorz Fabisiak - 127 (40 w M30; 47,26), Marcin
Wojtaszek - 129 (18 w M40; 47,39), Ja-

Wędkarskie dożynki
Wśród różnych imprez organizowanych z okazji Święta Plonów 2011 znalazły się
również (już drugie) Dożynkowe Zawody Wędkarskie. Do udziału w nich organizator
– Burmistrz Czerwieńska – zaprosił także zawodników z gmin partnerskich.
Zawody rozegrano 27 sierpnia na
Odrze, koło mostu w Nietkowie, w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej
(i bez uklei). Oto siedem pierwszych
miejsc indywidualnie: I m. - Mariusz
Fabisiak (5005 g, Nowogród Bobrzański);
II m. - Józef Wójcik (3270 g, Dąbie);
III m. - Jerzy Kiełbasa (2890 g, Dąbie);
IV m. - Waldemar Bernacki (2870 g,
Czerwieńsk); V m. - Jerzy Poźniak
(2810 g, Czerwieńsk); VI m. - Krzysztof
Rychlicki (2470 g, Dąbie); VII m. - Lucjan Byra (2300 g, Czerwieńsk).
I pięć pierwszych miejsc w klasyfikacji drużynowej: I m. - Dąbie (8630

pkt.); II m. - Czerwieńsk (7980 pkt.);
III m. - Nowogród Bobrzański (5635

pkt.); IV m. - Świdnica (2730 pkt.); V m.
- Bojadła (2450 pkt.). Natomiast największa rybą zawodów okazał się leszcz
(1890 g) Mariusza Fabisiaka.
Wszyscy wędkarze dziękują paniom
Katarzynie Wadiak-Kurowskiej
i Annie Puk-Lisowskiej za pomoc
w organizacji imprezy. I zapraszają do
wzięcia w niej udziału za rok w kolejnej,
trzeciej edycji!
D. G.
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Biały Bór 2011
- kolejna letnia wymiana młodzieży polsko-niemieckiej
W sierpniu odbył się dziesięciodniowy obóz młodzieży polsko-niemieckiej w Białym
Borze organizowane w ramach współpracy jaka prowadzi Gmina Czerwieńsk z parterskimi gminami niemieckimi: Klietz, Haltern, Passewalk oraz Białym Borem.
Było to już piąta wymiana wszystkich
pięciu partnerów gmin. Podczas pamiętnej
powodzi w 1997 roku to właśnie niemiecka gmina Klietz zaoferowała młodzieży
w Nietkowie pomoc i wypoczynek wakacyjny. Przerodziło się to później w ścisłą
współpracę. Projektowi patronuje pan Burmistrz Piotr Iwanus a gminę Czerwieńsk
reprezentuje szkoła w Nietkowie, która
rozpoczęła te tradycyjne wymiany od roku
1997 (w roku 2009 gościliśmy w Przytoku
młodzież z pięciu gmin). Koszty organizacji
i pobytu uczestników pokrywa w większości organizacja - Polsko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży. Opiekunowie
polskiej grupy w tym roku to nauczyciele,
pani Beata Kłos-Wygas dyrektor szkoły
w Nietkowie oraz Iwona Klamecka.
Letnie wymiany młodzieży polsko-niemieckiej jakie mają miejsce od
wielu lat, to przedsięwzięcia niezwykle
ciekawe, twórcze i wnoszące wiele edukacji i pozytywnych czynników zarówno
w życie naszych uczniów, jak i pogłębiają
doświadczenia osób prowadzących sam
projekt. Od lat obserwujemy, że dzieci
polskie i niemieckie są bardzo podobne
w upodobaniach i potrzebach cywilizacyjnych, łącznie z tymi, które krytykowane są najbardziej przez nauczycieli
i rodziców. Dzieci z Polski i Niemiec
wcale się nie różnią się temperamentem,
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postrzeganiem świata no i dyscypliną. Kochają wszystko, co wiąże się z jedzeniem
w restauracjach typu fast food, odbierają
tę samą pop kulturę, niestety wszystkie
pochłaniają ogromne ilości chipsów i nie
bardzo lubią sprzątać. Chociaż w tej
kategorii należy powiedzieć, że nasze
dzieciaki są zdyscyplinowane, ambitne
i naprawdę potraﬁą pokazać mistrzostwo,
jeśli chodzi o utrzymanie porządku.
Należy z satysfakcją powiedzieć, że
wszyscy uczestnicy wymiany potraﬁli
się znakomicie komunikować ze sobą
głównie w języku angielskim, a oprócz
tego uruchamiano wszystkie niewerbalne
kanały - gesty, mimiki i inne rozpoznawalne sygnały. Z pewnością wielu uczniów
uznało umiejętności porozumienia się za
swój wielki sukces.
Biały Bór był bardzo gościnny. Jest
to maleńkie miasteczko, malowniczo
położone pomiędzy trzema pięknymi jeziorami. Mieszkańcy mają do dyspozycji
piękne boiska Orlika. Ciekawostka jest,
że Biały Bór jest zamieszkały przez dużą
grupę ludności pochodzenia ukraińskiego
- powojenna akcja wysiedlania ludności
z południowo-wschodniej Polski. Kulturę
tego narodu widać wszędzie. Znajduje się
tutaj kompleks oświatowy z internatem
- szkoła podstawowa i gimnazjum, gdzie
dzieci uczą się w swoim ukraińskim języ-

ku, cerkiew, pomnik wielkiego poety i pisarza narodowego z okresu romantyzmu
Tarasa Szewczenki. Byliśmy wszyscy pod
wrażeniem pięknych okolic Białego Boru,
otaczających jezior, lasów pełnych ścieżek
edukacyjnych oraz malowniczych okolic.
Bogaty program pobytu ponad 60osobowej grupy dzieci obejmował liczne
wycieczki – do Kołobrzegu, Darłowa i Torunia, plażowanie nad jeziorami, wyjazdy
na basen, zwiedzanie ciekawych miejsc.
Szczególnie podobała nam się wycieczka
do Torunia, pięknego starego miasta, grodu
Mikołaja Kopernika tętniącego tradycjami słodkich pierników i obserwacji nieba.
Ciekawy pobyt w Planetarium był okazją
przeżycia niezwykłej lekcji astronomii
oraz poznania zjawisk ﬁzycznych otaczającego nas świata w centrum interaktywnym.
Można było sprawdzić jak powstaje mgła,
jak rozchodzi się dźwięk, jakie są odległości w kosmosie, jak zmienia się waga
człowieka na poszczególnych planetach.
Realizacja wspólnego programu,
wzajemne spotkania, gry i zabawy sportowe na znakomitych obiektach Orlika
- wszystko po to, by uczniowie mogli
poznać się nawzajem, swoje zainteresowania, kultury, mentalność. Uczniowie
z Nietkowa dali się poznać jako grupa niezwykle kreatywna, twórcza. Zachwyciliśmy tańcami, śpiewem i pomysłowością.
Zresztą, jak co roku, dajemy się zawsze
poznać z tej najlepszej strony.
Piękna pogoda i dobre humory pozwoliły wypocząć i znakomicie spędzić czas.
Nie sposób nie wspomnieć, że niemieccy

uczniowie podczas jednej z licznych
leśnych przepraw znaleźli granat pochodzący z czasów II wojny światowej.
Potraﬁli się zachować odpowiedzialnie,
powiadomili wychowawców, po czym
granat został zabezpieczony przez odpowiednie służby saperskie. Uczniowie
otrzymali listy gratulacyjne i nagrody od
burmistrza Białego Boru za wykazanie
odpowiedzialnej postawy.
Wspólny pobyt dzieci z Polski i Niemiec ma ogromne znaczenie dla edukacji,
bo to nie tylko nauka języka i komunikacja
ale również poznawanie kultur, historii,
uczenie się wzajemne swoich obyczajów
i mentalności. Tegoroczne wakacje będą
niezapomniane dla wszystkich uczestników obozu. Dalsze spotkania w ramach
tej wymiany z pewnością zaowocują
jeszcze wieloma ciekawymi spostrzeżeniami i wnioskami co do współpracy
z naszymi sąsiadami zza Odry. Miejmy
nadzieję, że konieczność oszczędności
i zaciskanie pasa nie dotknie tej strony
oświatowych działań i kolejni uczniowie
będą mieli jeszcze szanse przeżycia takiej
wakacyjnej przygody. Wszyscy wyrażamy konieczność kontynuacji takich
przedsięwzięć i podtrzymywania dobrej
współpracy polsko-niemieckiej, liczymy
na mądrość naszych władz w ułatwianiu
takich kontaktów.
Nasi włodarze na szczęście należą do
osób, które rozumieją, że takie wymiany,
spotkania młodzieży budują dobre relacje
i tworzą wielki kapitał edukacyjny naszej
młodzieży na przyszłość. Uczniowie z małej szkoły dziękują za wielka sprawę.

Z okazji setnej rocznicy urodzin poety i pisarza Czesława Miłosza, Sejm RP postanowił oddać hołd jednemu z najwybitniejszych twórców naszych czasów i ogłosił
rok 2011 Rokiem Czesława Miłosza.

Dyrektor PSP Nietków

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępna również na stronie www.mgok.czerwiensk.pl

Ośrodek Kultury w Czerwieńsku serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym zorganizowanym z tej okazji, a zatytułowanym po prostu „ROK
MIŁOSZA”.

Regulamin konkursu plastycznego „ROK MIŁOSZA”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku oraz Muzeum Miejskie
w Rothenburgu.
2. Patronat nad konkursem sprawuje burmistrz Gminy i Miasta Czerwieńsk oraz burmistrz Rothenburg.
3. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jedną pracę, do której należy dołączyć kartę zgłoszenia
z oświadczeniem (załącznik nr 1).
II. Prace konkursowe
1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej, w dowolnej technice, nawiązującej do
obchodów Roku Miłosza. Prace mogą być np. reklamą obchodów Roku Miłosza, portretem poety lub
ilustracją jego utworów.
2. Prace należy dostarczyć do MGOK w Czerwieńsku osobiście bądź przesłać na adres: MGOK, ul.
B. Chrobrego 5, 66-016 Czerwieńsk, w nieprzekraczalnym czasie do dnia 12 października 2011 roku.
3. Oceny prac dokona Komisja Artystyczna powołana przez Organizatora konkursu.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Inauguracji Roku Kulturalnego w dniu 14 października 2011 r.
w sali widowiskowej MGOK w Czerwieńsku.
III. Nagrody
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czterech kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe,
szkoły gimnazjalne, dorośli. W każdej kategorii Komisja Artystyczna uhonoruje trzy miejsca. Przewiduje
się również przyznanie wyróżnień.
2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach oraz zaproszeni na wystawę pokonkursową
połączoną z Inauguracją Roku Kulturalnego, podczas której zostaną wręczone nagrody.
3. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a zwycięskie prace zostaną opublikowane w gazetce „U Nas”.
4. Decyzje Komisji Artystycznej są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
IV. Postanowienia końcowe
1. Zgłaszając pracę do konkursu, jego twórca wyraża zgodę na ich bezpłatne wykorzystanie przez
Organizatora poprzez ich publikację w prasie i na stronach internetowych wraz z podaniem danych
autora pracy.
2. Prace zgłoszone do konkursu zostaną zwrócone ich twórcom po zamknięciu wystawy pokonkursowej.
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
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Kronika paraﬁalna
paraﬁi św. Wojciecha
w Czerwieńsku
kwiecień - sierpień 2011 r.

www.paraﬁa.czerwiensk.hadom.pl

Lepiej późno niż wcale
Przez całe wakacje nasza kronika paraﬁalna nie traﬁała na łamy „U nas”,
stąd tym razem tak długie listy nazwisk. Niektórzy z czujnych czytelników
naszego miesięcznika nie przeoczyli tego faktu pytając, co się stało? Redakcja sprytnie przekierowała to pytanie do naszego księdza proboszcza,
a ten – jak na kapłana przystało - posypując głowę popiołem przyrzekł, że
od tego numeru gazetki kronika paraﬁalna ukazywać się będzie na bieżąco.
Trzymamy za słowo.

CHRZTY
1. Marta Maria MAKOWSKA – Czerwieńsk
2. Mateusz BAZYLEWICZ – Czerwieńsk
3. Weronika Paulina WOJNAROWSKA
– Czerwieńsk
4. Małgorzata MESJASZ – Czerwieńsk
5. Rafał Łukasz KOŁODZIEJCZYK – Nietków
6. Zofia ŁABIENIEC – Czerwieńsk
7. Urszula Marta MICZEK – Czerwieńsk
8. Maciej KĘDZIA – Czerwieńsk
9. Nikodem JERZY – Czerwieńsk
10. Roksana Urszula RUDNICKA – Czerwieńsk
11. Krystian Franciszek MAZUR – Czerwieńsk
12. Szymon Stanisław JACKOWSKI – Nietków
13. Filip Stanisław JURKIEWICZ – Nietków
14. Amelia Maria CHONDZIŃSKA – Czerwieńsk
15. Jakub Karol CHONDZIŃSKI – Czerwieńsk
16. Emilia RYBACZEK – Czerwieńsk
17. Maciej KOLEŻAK – Czerwieńsk
18. Olivier Mieczysław ŻELICHOWSKI
– Czerwieńsk
19. Justyna SKIERŚ – Łężyca
20. Julia Jagoda MAJORCZYK – Czerwieńsk
21. Szymon DZIEMBOWSKI – Czerwieńsk
22. Bartosz Krzysztof KAPUŚNIAK
– Czerwieńsk
23. Lena Dominika KLUJ – Czerwieńsk
24. Wiktoria Katarzyna GÓRAL – Łężyca
25. Hanna Emilia JUNCEWICZ – Czerwieńsk
26. Wiktor Piotr KASZEWSKI – Czerwieńsk
27. Michał Ksawery WÓJCIK – Czerwieńsk
28. Maja Maria BIEŻAŃSKA – Czerwieńsk
29. Krzysztof Waldemar MAJORCZYK
– Nietków
30. Nathaniel Michał ŻYDOWICZ – Nietków
31. Kacper Wojciech FOKSIŃSKI – Czerwieńsk
32. Miłosz Paweł OLECH – Czerwieńsk
33. Zuzanna Anna KONCUR – Nietków
34. Hubert Bartłomiej JAKUBIAK – Łężyca
35. Dawid NYC – Czerwieńsk
36. Daniel BRZOZOWSKI – Czerwieńsk
37. Gabriela PAPRZYCKA – Czerwieńsk
38. Jakub GIGIEL – Czerwieńsk
39. Emilia Anna SZYMANOWSKA – Nietków
40. Bartosz Kamil MASŁOWSKI – Nietków
41. Milena Natalia ROLEWICZ – Czerwieńsk
42. Maria ROLEWICZ – Czerwieńsk
43. Lucjan Mieszko BIAŁEK – Czerwieńsk
44. Zuzanna Weronika DORSZ – Nietków
45. Jakub WALCZAK – Czerwieńsk
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46. Martyna Maria GORZELAŃCZYK
– Czerwieńsk
47. Alicja STELMACZONEK – Czerwieńsk
48. Zuzanna BADECKA – Czerwieńsk
49. Magdalena Emilia WIŚNIEWSKA – Nietków
50. Hanna Maria MACIEJEWSKA – Nietków
51. Tomasz Adam CIASTOŃ – Nietków
52. Hubert Florian PARON – Czerwieńsk
53. Agata Katarzyna PRZYBYSZ – Czerwieńsk
54. Martyna MRÓZ – Czerwieńsk
55. Julian SIELSKI – Czerwieńsk
56. Maksymilian PIETRYKA – Czerwieńsk
57. Zofia Maria ZMYŚLONA – Czerwieńsk
58. Sebastian NOWICKI – Czerwieńsk
59. Alex Wojciech ROSIAK – Nietków
60. Łukasz Szymon MORMAN – Czerwieńsk
61. Adrian Julian URBANOWICZ – Czerwieńsk
62. Jan Rafał KLIMASZEWSKI – Czerwieńsk

ŚLUBY
1. Błażej KOLEŻAK i Katarzyna ZAGÓRSKA
– Czerwieńsk
2. Bartosz WRÓBEL i Karolina SŁABKOWSKA
– Czerwieńsk
3. Jerzy MAJORCZYK i Anna KWIATKOWSKA
– Czerwieńsk
4. Paweł SIWIŃSKI i Irmina WOLNY
– Czerwieńsk
5. Marcin GOTLIBOWSKI i Emilia TOMIAK
– Czerwieńsk
6. Roman GRAJOSZEK
i Jolanta WOJCIECHOWSKA – Nietków
7. Marek KLUJ i Karolina DUDZIŃSKA
– Czerwieńsk
8. Łukasz HILDEBRANDT i Agata BOGIEL
– Czerwieńsk
9. Bartłomiej FRĄTCZAK i Judyta BERNACKA
– Nietków
10. Łukasz WÓJCIK i Marta KAMIŃSKA
– Czerwieńsk
11. Łukasz CHOŁDA i Barbara DZIOKIĆ
– Czerwieńsk
12. Krystian PAPRZYCKI i Kamila OGNIK
– Czerwieńsk
13. Marcin BARASZKIEWICZ
i Hanna MAJORCZYK – Czerwieńsk
14. Rafał SERWACKI i Anna DYDERSKA
– Czerwieńsk

15. Piotr BADECKI i Aleksandra DRZEWIECKA
– Czerwieńsk
16. Krzysztof BERNACKI i Marta KUROWSKA
– Nietków
17. Przemysław KLUJ
i Małgorzata WOŁOSZCZUK – Czerwieńsk
18. Artur BUJNOWSKI i Aneta OPARSKA
– Czerwieńsk

POGRZEBY
1. Henryk OŚKO – Czerwieńsk
2. Franciszka NOWAK – Czerwieńsk
3. Lucyna BYRA – Nietków
4. Irena WASILEWSKA – Nietków
5. Radosław MANIA – Łężyca
6. Marzanna DŁUGOSZ – Czerwieńsk
7. Zofia FRASZCZYK – Czerwieńsk
8. Tadeusz KORZENIEWSKI – Czerwieńsk
9. Grzegorz KUKUĆ – Łężyca
10. Józef PISKORSKI – Łężyca
11. Zdzisław HYPKI – Czerwieńsk
12. Halina ŻÓŁKOWSKA – Czerwieńsk
13. Joanna ANDRZEJAK – Czerwieńsk
14. Anna BARCZAK – Czerwieńsk
15. Julia BLASKO– Czerwieńsk
16. Agnieszka KUCZAK – Nietków
17. Anna SIĘBOR – Nietków
18. Wilhelm PALACZ – Czerwieńsk
19. Regina MARCINIAK – Czerwieńsk
20. Stanisława DRAGON – Nietków
21. Jan WOJTUNIK – Czerwieńsk
22. Marian KARNAFEL – Czerwieńsk
23. Sabina HONDZIO – Łężyca
24. Roman NOSEK – Czerwieńsk
25. Danuta SZYMCZAK – Czerwieńsk
26. Kazimierz PIĄTAK – Łężyca
27. Leon ORZESZKO – Czerwieńsk
28. Ferdynand BARANOWSKI – Czerwieńsk
29. Zofia MIERZWIŃSKA – Czerwieńsk
30. Mirosław PAŁCZYŃSKI – Nietków
31. Alojzy CIEŚLOWSKI – Czerwieńsk
32. Zygmunt SKWIERZYŃSKI – Łężyca
33. Anastazja WARSZAWSKA – Czerwieńsk
34. Weronika BOLESZCZUK – Czerwieńsk
35. Sławomir GENDERKA – Czerwieńsk
36. Maria TOMASZEWSKA – Czerwieńsk
37. Stanisława FILIPIAK – Czerwieńsk

Koniec tenisowego lata
Tradycją letniego sezonu tenisowego jest doroczny turniej o puchar Prezesa CPN
EKOSERWIS, kończący ligowe zmagania na kortach otwartych w Czerwieńsku.
Turniej po raz drugi rozgrywany był zarówno w kategorii mężczyzn, jak i kobiet.
Rywalizację panów drugi raz z rzędu wygrał Jacek Wyrwa, natomiast wśród pań
najlepszą tenisistką turnieju okazała się Dorota Rudzińska.
Piękna słoneczna pogoda (to również
tradycja tego turnieju) przywitała wczesnym sobotnim rankiem (3 września)
uczestników dorocznej rywalizacji. Do
turnieju panów zgłosiło się aż 18 zawodników i ze
względów organizacyjnych
musieliśmy
przeprowadzić
eliminacje do
turnieju głównego. W rywalizacji pań tym
razem uczestniczyło 5 zawodniczek. W związku z tak dużą frekwencją
musieliśmy skrócić sety i każdy z nich
rozpoczynał się od stanu 2:2. Mimo takiej
organizacji, ﬁnałowe pojedynki panów
rozegrane zostały dopiero przed godziną
17.00.

Imprezie tenisowej jak zwykle towarzyszyło wspólne grillowanie.
W turnieju pań zwyciężyła Dorota
Rudzińska, która po zaciętym pojedynku
z zeszłoroczną triumfatorką turnieju – Joanną Waniczek
(rozstrzygnięcie w tie breaku) zapewniła
sobie pierwsze
miejsce i puchar prezesa.
Równie zacięty pojedynek
stoczyli panowie. W finale
spotkali się faworyci turnieju Tomasz
Pietryka i Jacek Wyrwa, który ostatecznie okazał się po raz drugi zwycięzcą
tego turnieju.
Podczas ceremonii wręczenia pucharów i dyplomów laureatom turnieju

Boisko już oddane
W szkole podstawowej w Czerwieńsku oddano do użytku boisko
szkolne, które przeszło gruntowny remont i otrzymało nową poliuretanową
nawierzchnię. Koszt tej inwestycji to

193 tys. złotych. Pieniądze w całości
pochodziły z budżetu Gminy.
9 września br. odbyła się ceremonia
przekazania w użytkowanie nowego
boiska. W uroczystości
wzięli udział: Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Jędras, Burmistrz
Piotr Iwanus oraz radni
z Komisji Infrastruktury
Technicznej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
Uczniowie z klas V i VI
rozegrali inauguracyjny
mecz w piłkę ręczną, a nasi
włodarze mieli okazję
sprawdzić swoją celność
w oddawaniu strzałów na
bramkę.

J.G.

podsumowaliśmy również rywalizację
w naszych ligach tenisowych.
W tym roku rywalizację wygrał Wojciech Gniadzik pokonując ubiegłorocznego triumfatora rozgrywek Tomka Pietrykę. Obaj zdobyli tyle samo punktów,
wygrali tyle samo setów, a o kolejności
zadecydował dopiero stosunek gemów
wygranych do przegranych. O mało co,
także Bogdan Matysik mógł zostać
triumfatorem. Emocje były do samego
końca rozgrywek.
Znacznie spokojniej rywalizacja
przebiegała w niższych ligach – w drugiej zwyciężył Waldek Napora przed
Tomkiem Lipińskim, a w trzeciej lidze
wygrał Maciej Jasek, wyprzedzając
w rywalizacji Jacka Heintze.
W rozgrywkach kobiet wśród dziewięciu zawodniczek najwięcej punktów
uzyskała Dorota Rudzińska. Drugie
miejsce przypadło Joannie Waniczek,
a trzecie Sylwii Hejduk.
Turniej o Puchar Prezesa CPN
Ekoserwis to ostatnia oﬁcjalna impreza
tenisowa seniorów w sezonie letnim. Dopóki jeszcze pogoda pozwoli, rozgrywać
będziemy mecze towarzyskie.
We wrześniu jeszcze reprezentacja naszych juniorów weźmie udział w turnieju
w Zielonej Górze i na tym zakończymy
sezon letni.
Imprezą inaugurującą rozgrywki zimowe będzie tradycyjny również turniej
o Puchar Burmistrza Czerwieńska, który odbędzie się w tym roku po raz pierwszy także w kategorii pań. Z pewnością
napiszemy o tym w którymś z kolejnych
numerów „U nas”, tymczasem zainteresowanych działalnością stowarzyszenia
odsyłamy na naszą stronę internetową
www.cstenis.pl.
Andrzej Sibilski
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Otwarcie sali w Nietkowicach
Bez wątpienia 2 września 2011 r. zapisze się złotymi zgłoskami w historii Zaodrza. W Nietkowicach odbyła się gminna
inauguracja nowego roku szkolnego, która była połączona z otwarciem nowo wybudowanej sali gimnastycznej i kompleksu
boisk sportowych „Orlik”.
Tak wielu znamienitych gości jeszcze w Nietkowicach nie
widziano. Oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej przy
szkole podstawowej stało się okazją do zorganizowania tu gminnej inauguracji nowego roku szkolnego. Zaproszenie do wzięcia
udziału w tej uroczystości przyjęli min.: Jego Ekscelencja ks.
Biskup Ordynariusz Stefan Regmunt, Senator RP Stanisław
Iwan, posłowie na sejm RP: Bożenna Bukiewicz, Jerzy Materna i Bogusław Wontor, Lubuski Kurator Oświaty Roman
Sondej i dyrektor Wydziału Diagnoz, Analiz i Strategii Edukacyjnej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Ewa
Rawa, burmistrzowie i wójtowie sąsiednich gmin, radni Powiatu
Zielonogórskiego i Rady Miejskiej w Czerwieńsku, Honorowi
Obywatele Gminy Czerwieńsk, delegacje z zaprzyjaźnionych
gmin Drebkau i Leuten w Niemczech, księża ze wszystkich paraﬁi w Gminie Czerwieńsk, przedsiębiorcy, nauczyciele, uczniowie
i wielu mieszkańców Nietkowic. Gospodarzami uroczystości
byli: dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem
Integracyjnym im. Jana Brzechwy w Nietkowicach Renata
Strzelecka, Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras
i Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Nietkowicach, gdzie Jego Ekscelencja ks.
Biskup Ordynariusz odprawił mszę świętą. Następnie sformowano imponujący pochód, na czele, którego kroczyła orkiestra dęta
i przemieszczono się na teren szkoły. Tu, na nowej płycie boiska,
odbyła się główna ceremonia otwarcia nowoczesnego kompleksu
sportowo-edukacyjnego. Na wszystkich gościach obiekt zrobił
ogromne wrażanie. Podkreślali to w swoich wystąpieniach min.
poseł Bożenna Bukiewicz, która zabrała głos w imieniu wszystkich obecnych na uroczystości parlamentarzystów i Lubuski
Kurator Oświaty Roman Sondej.
Dyrektor szkoły Renata Strzelecka podziękowała władzom
samorządowym Gminy za spełnienie marzeń kilku pokoleń
mieszkańców Zaodrza, którzy od wielu lat czekali na tak wspaniały obiekt. Cały kompleks stał się największa inwestycją zrealizowana na Zaodrzu w całej jego powojennej historii. Na wiele
lat zaspokoi potrzeby całego środowiska w zakresie edukacji,
sportu i rekreacji.

Przecięcia wstęgi dokonali: ks. Biskup Ordynariusz Stefan
Regmunt, Lubuski Kurator Oświaty Roman Sondej, Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras, Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus i dyrektor szkoły Renata Strzelecka.
Ksiądz Biskup poświęcił nowy obiekt.
Nowa sala ma wymiary boiska do piłki siatkowej. Została
połączona z budynkiem dydaktycznym jednopiętrowym łącznikiem, w którym znajdują się szatnie, a na piętrze dodatkowa
sala dydaktyczna. Arena sportowa posiada miejsca dla widzów
oraz kompletne zaplecze sanitarne i magazynowe. W łączniku
znajduje się obecnie główne wejście do szkoły i całego obiektu
sportowo-dydaktycznego. Tam znalazła się również nowa
stołówka, w której wszyscy uczniowie będą mogli korzystać
z posiłków.
Przy okazji budowy sali gimnastycznej przeprowadzono
termomodernizację istniejącego wcześniej budynku dydaktycznego, a cały obiekt zyskał jednolitą elewację.
Wykonawcą tej inwestycji jest ﬁrma WIMAR ze Słubic,
która zrealizowała ją w zaplanowanym czasie i z wielką dbałością, o jakość wykonania.
Oddany właśnie do użytku kompleks dydaktyczny i sportowo-rekreacyjny stanie się bez wątpienia najpiękniejszą
wizytówką naszej gminy na Zaodrzu.
Jacek Gębicki

