Święto
z kotylionem w tle
czytaj str. 16

w październiku
01-05.10. – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku
gościło w swoich murach uczniów z Reichsstadt – Gimnasium
z Rothenburga ob. der Tauber (Niemcy). Wymiana młodzieży
odbywała się w ramach projektu „Przylądek Zieleni i Sportu”
dofinansowanego przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, PolskoNiemiecką Współprace Młodzieży oraz Gminę Czerwieńsk.
01.10. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze
burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w spotkaniu poświęconym
nadawaniu sygnału cyfrowego dla telewizji na terenie Województwa Lubuskiego.
03.10. – w Jehserig (Gmina Drebkau - Niemcy) odbył się coroczny turniej siatkówki. Drużyna z Leśniowa Wielkiego, jako
reprezentacja naszej gminy, zajęła w tym turnieju III miejsce.
04.10. – delegacja z Gminy Czerwieńsk wyjechała do
Rothenburga O/Lausitz (Niemcy) w związku z przygotowaniami do II konferencji „Szlakiem Rothenburgów w Gminie
Czerwieńsk”.
05.10. – Burmistrz Piotr Iwanus i Skarbnik Gminy Urszula
Napierała podpisali z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dotację z budżetu
państwa kolejnego etapu usuwania i utylizacji azbestu. Tym
samym rozpoczęty w tym roku projekt będzie kontynuowany.
05.10. – na boisku przy ul. Kwiatowej w Czerwieńsku odbył się
XII Gminny Turniej im. Romana Winnickiego, dla juniorów
z rocznika 97 i młodszych. Zwycięzcą turnieju została drużyna
„Start” Płoty.
10.10. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się ze Starostą Zielonogórskim Ireneuszem Plechanem w sprawie ujęcia w planie
rozwoju dróg wojewódzkich na lata 2014-2020 budowy mostu
na rzece Odrze w Pomorsku.
12.10. – w Nietkowie odbyła
się uroczystość nadania szkole
podstawowej imienia – Zofii
i Stanisława Wróblewskich.
Nadanie nietkowskiej szkole
imienia pierwszych jej nauczycieli było wyrazem szacunku
i pamięci o ludziach, którzy tworzyli historię tej miejscowości
w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej.
12.10. – w Polsko-Niemieckim Centrum Promocji
i Informacji Tur ystycznej
w Zielonej Górze odbyło się
otwarcie wystawy pod nazwą
„Świat wycinanki pani Eryki
Schirmer”. Eryka Schirmer
urodziła się w 1926 r. w Nietkowie i jest cenionym w Niemczech pedagogiem specjalnym
oraz autorką piosenek dla
dzieci. W otwarciu wystawy
uczestniczył burmistrz Piotr
Iwanus.
15.10. – w Laskach zmarł Jan Baran, były radny Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
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15.10. – w gorzowskim teatrze im. Juliusza Osterwy odbyły
się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczył burmistrz Piotr Iwanus.
16.10. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku.
16.10. – burmistrz Piotr Iwanus podpisał umowę z firmą Palmett – Markowe Ogrody s.c. z siedzibą w Warszawie, na opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia pod nazwą:
„Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk – etap I”.
18.10. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego.
20.10. – w Czerwieńsku odbyła się „VIII Jesienna Biesiada
u Leona”. Organizatorami biesiady byli: Klub Zdecydowanych
Optymistów i Kawiarenka „U Leona”.
23.10. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
25.10. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
26.10. – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku
obchodził 60-lecie swego istnienia.
31.10. – odbyła się XVII Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie
zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2012;
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012
– 2023; w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od
nieruchomości i opłaty targowej; w sprawie ustalenia poboru
podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania; w sprawie zatwierdzenia taryf i opłat
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków w Gminie Czerwieńsk; w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Czerwieńsku; w sprawie zawarcia
porozumienia dotyczącego kierowania osób zamieszkałych na
terenie Gminy Czerwieńsk do Centrum Integracji Społecznej
w Zielonej Górze; w sprawie podziału gminy na stałe okręgi
wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu; w sprawie podziału gminy na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych; w sprawie Programu
Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi
na 2013 rok; w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Miny Czerwieńsk; w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
wsi Leśniów Wielki; w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Płoty; w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Nietkowice; w sprawie
zaliczenia dróg, stanowiących własność Gminy Czerwieńsk, do
kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu; w sprawie
prowadzenia przez Gminę Czerwieńsk działalności w zakresie
telekomunikacji; w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza
Czerwieńska.
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 12.11.2012 r., do druku przekazano 15.11.2012 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Co
słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Dawno Pana nie było
na łamach „U nas”. Niektórzy nasi
czytelnicy, byli tym brakiem zawiedzeni,
bo jak twierdzili, od naszej rozmowy
zwykle rozpoczynają lekturę gazetki, a tu
niespodzianka.
Piotr Iwanus: No właśnie, sam byłem
zaniepokojony, że może redakcja postanowiła zlikwidować tę rubrykę, ale
szczęśliwie znów się spotykamy, więc
chyba jednak mnie nie zresetowaliście
i będę miał kolejną szansę odpowiedzieć
na sztandarowe pytanie: co słychać w aktualnych sprawach gminy?
A.S.: Brak naszych rozmów na łamach
wynikał wyłącznie z nadmiaru materiałów, jakie dopływają do nas. Niestety
gazetka nie jest z gumy. Żal nam było
nie zamieścić materiałów tworzonych
przez naszych korespondentów z całej gminy, dlatego musieliśmy zająć
łamy naszej stałej rubryki. Zrobiliśmy
to, ponieważ uznaliśmy, że dla Pana
również teksty mieszkańców gminy
mają priorytet. No, ale do rzeczy, wyjaśnienia braku wywiadu mamy szczę
śliwie z głowy. Wróćmy więc do naszego
standardowego pytania: „Co słychać
Panie Burmistrzu?”
P.I.: Przez ten czas wydarzyło się wiele
ciekawego i nie sposób o tym powiedzieć
w kilku zdaniach, dlatego chciałbym
tym razem podzielić się z Czytelnikami
informacjami na tematy związane z przyszłością naszej gminy. Jak zapewne
wszyscy widzą, mimo naszej walki o zatrzymanie budowy obwodnicy kolejowej
Czerwieńska, prace przy jej budowie
trwają w najlepsze. Musimy więc dla
naszego miasta - kolejowego przecież
z charakteru - znaleźć jakiś nowy pomysł
na rozwój. Na szczęście takie pomysły
zaczynają kiełkować. Pierwszy z nich
dotyczy krajowego projektu budowy
w Polsce dwudziestu tzw. obszarów
intermodalnych.
A.S.: Przepraszam, jakich obszarów? Czy
mógłby pan to wyrazić w jakimś bardziej
zrozumiałym języku?

P.I: Jasne, choć minister transportu
właśnie tak nazwał projekt, nad tworzeniem którego będą się teraz głowiły zespoły ekspertów. Jak się Pan
zapewne domyśla oczywiście zanim
jeszcze sprecyzują oni swoją wizję,
chcemy szybciutko im podsunąć nasz
pomysł na włączenie Czerwieńska do
tego systemu. Cóż to są te obszary intermodalne? Taki obszar jest swoistym
logistycznie spójnym połączeniem
w jednym miejscu różnych rodzajów
transportu – kolejowego, kołowego,
żeglugi śródlądowej, transportu lotniczego.
Nasze miasto do takiego obszaru pasuje
jak ulał. U nas nawet nie trzeba budować od nowa np. bazy kontenerowej.
Można dostosować do tych celów m.
in. istniejącą już z infrastrukturę kolei.
Sami równolegle zabiegamy o realizację
budowy portu rzecznego w Nietkowie, do
którego zresztą prowadzi znana wszystkim betonówka. Na jej planie można by
zbudować nowe połączenie dla transportu
kołowego z przyszłym portem. Przez gminę przebiegają dwie drogi wojewódzkie,
a S3 jest o rzut beretem. W Czerwieńsku
krzyżują się szlaki kolejowe północ-południe i wschód-zachód. Leżymy niemalże
w środku czterech wielkich aglomeracji,
a przede wszystkim nie brakuje nam entuzjazmu dla realizacji tego śmiałego planu.
Wszystko przemawia za wykorzystaniem
tej szansy. Teraz piłka jest po naszej stronie i naszych sojuszników, którzy chcą za
Czerwieńskiem lobbować w tej sprawie
w ministerstwie transportu. Myślę tu
o naszych lubuskich parlamentarzystach.
Mamy wsparcie OPZL i przedstawicieli
aglomeracji zielonogórskiej. Musimy
wspólnie aktywnie działać na tym polu,
aby znaleźć swoje miejsce w tym wielkim
projekcie. Jakie znaczenia miałoby to dla
rozwoju naszej gminy nie trzeba nikogo
przekonywać.
A.S.: Mówił Pan pierwszy pomysł, więc domyślam się, że jest i drugi, a może i trzeci?
P.I.: Druga szansa na spore korzyści dla
budżetu gminy to promowanie inwestycji dla produkcji i sprzedaży energii

ze źródeł odnawialnych. Nasz kraj
na podstawie dyrektywy unijnej musi
znacznie zwiększyć udział takich źródeł
w całym bilansie pozyskiwania energii.
Tę wytworzoną ze źródeł odnawialnych
energię dostarcza się do krajowej sieci
energetycznej poprzez system tzw.
GPZ-tów (Główny Punkt Zasilania).
W całym rachunku ekonomicznym
przedsięwzięcia okazuje się najdroższe doprowadzenie wyprodukowanej
energii do takiego punktu. Dlaczego
o tym mówię? Otóż los znów się do
nas uśmiechnął i na terenie gminy, na
obrzeżach Leśniowa Wielkiego, taki
GPZ się znajduje. W dodatku wokół
niego mamy 35ha pól w słabiutkiej 5 i 6
klasie. To idealne miejsce na inwestycje
tego typu. Pojawił się inwestor, który
chciałby na tym terenie stworzyć tzw.
pole fotowoltaiczne, czyli po ludzku
mówiąc rodzaj baterii słonecznych,
z którego – jak wynika z jego wyliczeń
– wyprodukować można ok. 15 MW
energii. W dodatku ten sposób pozyskiwania energii nie jest uciążliwa jak
np. farmy wiatrowe, które budzą wiele
kontrowersji. Dla zobrazowania skali
przedsięwzięcia chcę powiedzieć, że
15 MW to tyle energii ile zużywa cała
nasza gmina, więc jest o czym myśleć.
A.S.: Rozumiem, że jest to przedsięwzięcie biznesowe i jego powodzenie to
problem inwestora, a jaki pożytek będzie
z tego dla gminy?
P.I.: Dochody z podatków. Szacujemy, że
będzie to co roku ok. 600 tys złotych. To
spora kwota, nad którą byłoby grzechem
się nie pochylić, prawda? Sprawa realizacji tego pomysłu to melodia najbliższej przyszłości. Cały proces formalny,
uzyskanie niezbędnych pozwoleń środowiskowych i przeprowadzenie procesu
zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
to okres roku – dwóch lat. Myślę jednak,
że warto temu pomysłowi sekundować,
także ze względu na rozwój technologii
pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Mówimy o Czerwieńsku - gmina
przyjazna środowisku. Takie inwestycje
pokazują, że nie tylko mówimy, ale i szukamy rozwiązań.
A.S.: Chciałem jeszcze Pana zagadnąć
o nowy budżet, ale miejsce nam się
skończyło, więc do budżetu i pewnie
nieuchronnych podwyżek różnych opłat
wrócimy w następnej rozmowie. Dziękuję
za spotkanie.
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Podpisanie umowy z wykonawcą
W dniu 16 października 2012 r. Gmina Czerwieńsk podpisała umowę z wykonawcą: Palmett – Markowe Ogrody S.C. Marek
Stefański, Bartłomiej Gasparski z siedzibą w Warszawie, który w ramach realizacji projektu pt.: „Szlakiem Rothenburgów
w Gminie Czerwieńsk – etap I” odpowiedzialny będzie za kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Projekt współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska
– Saksonia 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny, Dziedzina wsparcia 2. Turystyka i działalność uzdrowiskowa, Kierunek działań 2.
Projekt realizowany jest w partnerstwie
z Gminą Rothenburg Oberlausitz. Jego
celem jest opracowanie koncepcji
rozwojowej na rzecz turystyki trwałej. Projekt polega na przeprowadzeniu inwentaryzacji dendrologicznej
i urbanistyczno-przestrzennej oraz na
wykonaniu koncepcji odrestaurowania
miejsc zabytkowych tj.: Arboretum
Leśne w Nietkowie z Krajobrazowym
Parkiem w Nietkowie, Zespół Pałacowy
w Laskach oraz na wykonaniu projektu
architektoniczno-budowlanego przystani rzecznej wraz z zapleczem turystyczno-rekreacyjnym na rzece Odrze.
W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną następujące
działania:
-inwentaryzacja drzewostanu, cieków wodnych, małej retencji (oczka
wodne, fontanny wodne w Laskach
i Nietkowie),
-po przeprowadzeniu inwentaryzacji
zaproponowane zostaną odpowiednie

nasadzenia na terenach parków w Laskach, Nietkowie oraz Arboretum
w Nietkowie – wykonana zostanie
odpowiednia dokumentacja techniczna,
-po przeprowadzeniu inwentaryzacji
cieków wodnych zaproponowane
zostaną rozwiązania techniczne systemu melioracyjnego – wykonana
będzie odpowiednia dokumentacja
techniczna,
-wykonanie projektów ścieżek (dróg)
spacerowych wraz z oświetleniem,
-wykonanie projektów tablic informacyjno – promocyjnych,
-wykonanie projektu odtworzenia grobowca Rothenburgów,
-wykonanie projektu wodno-lądowego
szlaku turystycznego pn.: „Szlakiem
Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk”
obejmującego obszar przygraniczny
- tereny Gmin Czerwieńsk i Rothenburg O.L.
W ramach działań informacyjno-pro-

mocyjnych zostanie wykonana dwujęzyczna okolicznościowa publikacja oraz
wyprodukowany zostanie krótki film
promujący projekt (w wersji polskoniemieckiej).

Projekt nr 100107499, pt.: „Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk – etap I” jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Operacyjny Współpracy
Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny, Dziedzina
wsparcia 2. Turystyka i działalność uzdrowiskowa, Kierunek działań 2.

Festiwal w Podmoklach
W dniu 14.10.2012 w Podmoklach Małych odbył się III Wojewódzki Festiwal Zespołów Folklorystycznych i Śpiewaczych.
Na festiwalowej scenie zaprezentowały się wspaniałe zespoły
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amatorskie ze Zbąszynia, Kolska,
Podmokli Małych, Dąbrówki Wielkopolskiej oraz Siedlca,
a także ALE BABY
z Nietkowic. Każdy z zespołów przygotował 3 piosenki,
które oceniała komisja złożona z samych
uczestników – każdy
zespół oceniał swoich
„rywali”. Atmosfera
z godziny na godzinę stawała się iście
rodzinna. Zespoły

bawiły się wspaniale. W przerwie
na podsumowanie wyników festiwalu do tańca zagrali akordeoniści.
Następnie Pani Prezes stowarzyszenia Lepsza Przyszłość, Pani Aneta
Sybis-Jeż ogłosiła wyniki Festiwalu.
Jak się okazało zostało przyznanych
aż 8 pierwszych nagród. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe
statuetki i dyplomy uczestnictwa.
Uczestnicy zadowoleni, z uśmiechem
na twarzy wracali do swoich domów
z nadzieją na kolejne spotkanie w tak
rodzinnej atmosferze.

Dzień Edukacji Narodowej
Tradycyjnie 14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. To wyjątkowy
dzień dla wszystkich pracowników oświaty i wychowania.
We wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Czerwieńsk
odbywały się uroczystości, na których m.
in. wspominano twórców oraz założycieli
lokalnej oświaty. Młodzi ludzie potrzebują
mądrych przewodników po świecie i zasadach nim rządzących. Tylko w ten sposób
zbudujemy most pomiędzy pokoleniami
i zaskarbimy sobie zaufanie dzieci i młodzieży. W tym szczególnym dniu płynęły
życzenia dla nauczycieli, pracowników
oświaty za wdzięczność, za codzienny
wysiłek wkładany w podnoszenie jakości
kształcenia, rozpoznawanie potrzeb każdego ucznia i wychowanka oraz dbanie o
jego rozwój, dziękowano także za troskę o
dobro dziecka i otwartość na zmiany, wynikające z potrzeb współczesnego świata.

Z okazji święta Edukacji Narodowej
w Gminie Czerwieńsk zostały wręczone
nagrody dla wyróżniających się nauczycieli i pracowników oświaty i tak:
• Nagrodę Burmistrza Czerwieńska otrzymało - 9 nauczycieli
• Nagrodę Dyrektora Gimnazjum w Czerwieńsku otrzymało - 18 osób
• Nagrodę Dyrektora PSP w Czerwieńsku
otrzymało – 23 osoby
• Nagrodę Dyrektora PSP w Leśniowie
Wielkim. otrzymało – 13 osób
• Nagrodę Dyrektora PSP w Nietkowie
otrzymało – 19 osób
• Nagrodę Dyrektora PSP w Nietkowicach
otrzymało – 18 osób
• Nagrodę Dyrektora Przedszkola w Czerwieńsku otrzymały – 22 osoby

15 października w Teatrze im. Juliusza
Osterwy w Gorzowie Wlkp. odbyły się
wojewódzkie obchody Dnia Edukacji
Narodowej. Patronat Honorowy nad
uroczystościami objął Wojewoda Lubuski
Marcin Jabłoński. Podczas tej uroczystości Piotr Iwanus, Burmistrz Czerwieńska
został uhonorowany Medalem Komisji
Edukacji Narodowej.
Dyrektor ZEAO
Danuta Tomaszewska

Małe kroczki w świecie homo economikus
W dniu 31 października społeczność międzynarodowa obchodzi Światowy Dzień Oszczędzania.
W związku z tym w ostatnich dniach
października w różnych zakątkach świata
prowadzone są akcje edukacyjne uświadamiające opinii publicznej, jak ważne
dla naszej sytuacji życiowej jest właściwe
zarządzanie i oszczędne gospodarowanie
zasobami finansowymi. Nauczyciele
szkół lokalnych postanowili włączyć
szkoły i swoich wychowanków do re-

ﬂeksji na temat oszczędzania, proponując
różne edukacyjne atrakcje.
Budżet domowy, dziura w budżecie,
oszczędzanie, gospodarstwo domowe,
pieniądze, praca, wydatki, dochody
– oto pojęcia, które poznali i „rozbili
na czynniki pierwsze” w trakcie zajęć
warsztatowych uczniowie klas piątych i szóstych szkół podstawowych
w Czerwieńsku i Nietkowie. Warsztaty
z mikroekonomii prowadzili uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku: Anna Radkiewicz, Emanuel
Musiał, Łukasz Wroniecki i Weronika
Ziętala. Akcja zorganizowana była pod
opieką i kierunkiem nauczyciela podstaw
przedsiębiorczości Marleny Działabij Drupki, która wraz z Aleksandrą
Kwaśniewską, nauczycielem Szkoły
Podstawowej w Nietkowie i Gimnazjum
w Czerwieńsku, przygotowała scenariusz
zajęć pt. Oszczędzamy, bo o domowy
budżet dbamy. Do ekonomicznej reﬂeksji w przygotowanym i zrealizowanym
programie lokalnym zachęcili: pedagog
szkolny Monika Szymańska, koordynator programu w Szkole Podstawowej
w Czerwieńsku, nauczyciele przyrody, realizując zajęcia poświęcone oszczędzaniu

zasobów naturalnych - Hanna Borowczyk (SP w Czerwieńsku), Aleksandra
Kwaśniewska (SP w Nietkowie) oraz
Zoﬁa Blandzi (SP w Czerwieńsku), Marta Dragon (SP w Leśniowie Wielkim),
wprowadzając swoich uczniów w świat
oszczędzania poprzez tworzenie kont
SKO i włączenie się do Ogólnopolskiej
Akcji Oszczędzania PKO BP. Uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego w ramach
Klubu Młodych Przedsiębiorców przygotowali niezbędne informacje na temat
akcji, skutecznych metod oszczędzania
(plakaty, ulotki, gazetka proﬁlaktyczna)
oraz wcielili się w role edukatorów mikroekonomii.
Marlena Działabij Drupka
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Przeszłość zachowana w pamięci
staje się częścią teraźniejszości
12 października odbyła się w naszej szkole uroczystość nadanie imienia - „Zofii i Stanisława Wróblewskich” - nauczycieli
pionierów ziem zachodnich, pierwszych pedagogów polskiej szkoły w Nietkowie, honorowych Obywateli Miasta i Gminy
Czerwieńsk. Było to wielkie święto w Nietkowie dla uczniów, nauczycieli i mieszkańców.
Wybór Patrona to bardzo odpowiedzialna decyzja, znaczący moment
w historii każdej szkoły, bo wiąże się
z wytyczaniem konkretnej drogi, wypracowaniem wartości i symboli. Przygotowania całego szkolnego środowiska do
tego ważnego dnia trwały już od wielu
tygodni. Szkoła nabrała prawdziwie odświętnego charakteru, prezentując się
pięknie w jesiennych barwach przyrody,
przybrana flagami, z nową tablicą na
budynku, upamiętniającą to wydarzenie.
W głównym holu wyeksponowaliśmy
zdjęcia i pamiątki naszych Patronów
– nauczycieli. Przygotowaliśmy wystawy
fotograﬁczne, które pokazały jak wygląda

nasze szkolne życie na co dzień, jakie realizujemy projekty i jakie mamy pasje.
Dzień rozpoczął się dla całej szkolnej
braci bardzo dostojnie. Wszyscy uczestniczyliśmy w uroczystej mszy świętej,
ze sztandarami oświatowych placówek
naszej gminy. Ksiądz proboszcz przygotował piękne kazanie z mądrym przesłaniem
i dla uczniów i dla mieszkańców, w którym podkreślił wartość pielęgnowania
tradycji i pamiętania o swoich rodowodach i wartościach. W kościele nastąpiło
też poświęcenie odnowionego sztandaru
i zaraz potem, we wspólnej kolumnie
przeszliśmy do szkoły na dalszą część
obchodów naszego święta.
Uroczystość zaszczyciło wielu znamienitych gości – Pan Burmistrz Piotr
Iwanus, Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Jędras wraz z radnymi obecnej
kadencji, Radni Powiatowi – p. Jacek
Gębicki i S. Baranowski, w imieniu Senatora Stanisława Iwana - p. Anna Iwan,
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Przewodnicząca ZNP w Zielonej Gorze
– p. Bożena Mania, urzędnicy naszej gminy, dyrektorzy szkół i przedszkoli, sołtysi
i Rady Sołeckie Nietkowa i Lasek, Rady
Rodziców, Honorowi Obywatele Miasta
i Gminy Czerwieńsk mieszkańcy i rodzice uczniów, reprezentanci środowiska,
przyjaciele ze współpracującymi ze szkołą
partnerami z Niemiec – Klietz i Griefenhain, poczty sztandarowe szkół w gminie.
Gościem honorowym była córka Państwa
Wróblewskich – Maria Wróblewska oraz
wnuk – Radosław.
Można powiedzieć, że całe nasze
środowisko było bardzo szeroko reprezentowane – co bardzo mocno podkreśliła p.
dyrektor Beata Kłos-Wygas mówiąc o roli
szkoły wiejskiej integrującej społeczność,
jako serca każdej małej miejscowości.
Filmowa prezentacja w wykonaniu uczniów szkoły pokazała jej
historię,osiągnięcia, jak się zmienia na
przestrzeni lat i jak uczniowie realizują
w niej marzenia i pasje. Program artystyczny przygotowany przez nauczycieli
nawiązywał do święta Edukacji Narodowej oraz do idei Janusza Korczaka,
gdyż rok 2012 jest ustanowionym przez
Sejm Rzeczypospolitej Rokiem Janusza
Korczaka - wielkiego polskiego pedagoga i przyjaciela dzieci. Nie mogło więc
zabraknąć fragmentów Króla Maciusia I,
idei praw dziecka oraz płynącej ogólnej
radości życia i pasji jakimi żyją dzieci
na całym świecie. Były tańce, piosenki
prezentacje sportowe i dużo braw od widowni. Program robił wrażenie !!!!
Po programie artystycznym przyszedł
czas na podziękowania
i przemówienia. Pani Maria Wróblewska otrzymała od szkoły pamiątkowe
zdjęcie swoich rodziców.
Goście niemieccy dziękując
za współpracę i gratulując
nam tego święta wręczyli
uczniom wspaniały prezent – tygodniowy pobyt
w Klietz w czasie ferii!!!
Rodzice oraz Rada Sołecka
i Koło Gospodyń w Nietko-

wie gratulowali szkole takiego święta dla
całego środowiska w Nietkowie i na ręce
Pani dyrektor składali kwiaty. Oczywiście
z okazji Dnia Edukacji Narodowej dzieci
dziękowały nauczycielom a dyrektorom
emerytom p. Halinie Rekowskiej i p. Ligii
Cholewińskiej wręczono kwiaty od całej
naszej społeczności za lata pracy i trudu
jaki włożyły w rozwój naszej szkoły.
Przewodnicząca związku Nauczycielstwa
Polskiego p. Bożena Mania zwróciła
uwagę na rangę do jakiej przywiązuje się
w szkole pielęgnowanie tradycji i patriotyzmu a patron nauczyciel jest wspaniałym
wzorem do naśladowania
Pani Dyrektor, dziękując wszystkim
za pomoc i przybycie podkreśliła, że
obecność najstarszych mieszkańców
Nietkowa, potwierdza słuszność działań
podejmowanych przez szkołę w środowisku oraz, że nasza szkoła zawsze miała
szczęście do wspaniałych, życzliwych
ludzi. W tym miejscu popłynęły podziękowania dla całego środowiska za to, że
szkoła nigdy nie była i nie jest sama, że

ma tylu przyjaciół, i że szkoła czuje się
sercem naszej wsi. Było wzruszająco...
Odsłonięcia pamiątkowej tablicy na
szkolnym budynku dokonała p. Maria
Wróblewska, p. Burmistrzv Piotr Iwanus i p. dyrektor Beata Kłos-Wygas.

Tablica jest w kształcie książki, słowa cytują Tadeusza Kotarbińskiego „Przeszłość
zachowana w pamięci staje się częścią
teraźniejszości”. Te słowa są też istotnym
zapisem Programu Wychowawczego
szkoły. Pamiętajmy o tym zawsze...

Podsumowaniem uroczystości był bankiet w szkolnej świetlicy – wspaniały tort
od Sołtysa wsi p. Haliny Kazmierczak i p.
E. Śliwińskiej, tort od p. Boczkowskich oraz
przygotowane przez rodziców ciasta... Była
okazja do wspomnień, zachwytów i wzruszeń. Dziękujemy bardzo naszym gościom,
mieszkańcom nauczycielom i emerytowanym pracownikom za uświetnienie swoją
obecnością naszych uroczystości.
Całe środowisko Nietkowa zdało wyśmienicie egzamin ze współpracy i organizacji. Za szczególne zaangażowanie Pani
Sołtys Halinie Kazmierczak, Radnym
z Nietkowa oraz Radzie Sołeckiej, Kołu
Gospodyń Wiejskich i Radzie Rodziców
za olbrzymią pomoc i wsparcie dziękuje
Cała Szkoła

Spotkanie z Eriką Schirmer
„Moje najpiękniejsze miejsce w Nietkowie zawsze było z książką...”
Uczniowie w Nietkowie mieli okazję
gościć w naszej szkole i spotkać się z p.
Erika Schirmer, pochodzacą z Nietkowa
86 letnią, wspaniałą artystkę plastyk, która
od kilkudziesięciu lat zajmuje się sztuką
wycinanki. 12 października odbyło się
w Zielonej Gorze otwarcie wystawy jej
prac. W otwarciu wystawy wziął udział
m.in. Burmistrz Czerwieńska p. Piotr
Iwanus oraz grupa nietkowskich, utalentowanych uczniów, którzy pojechali tam
pod opieką nauczyciela plastyki p. Joanny
Wojtaszek. Pani Eryka już pół roku temu
nawiązała kontakt ze szkołą w Nietkowie,
gdyż bardzo chciała aby dzieci z jej rodzinnej miejscowości Nietków uczestniczyły
w otwarciu tej wystawy i wzięły udział
w warsztatach artystycznych.
Zaraz po otwarciu wystawy 86-letnia
artystka, wraz z córką i zięciem odwiedziła Nietków i wzięła udział w polskoniemieckim jubileuszowym spotkaniu
współpracy polsko-niemieckiej w naszej
szkole jako gość honorowy. Starsza przemiła pani, snując wspomnienia z lat młodości spędzonych w Nietkowie dzieliła
się tym co było dla niej najważniejsze, co
zapamiętała z całego okresu lat spędzonych właśnie tutaj. Pani Erika Schirmer
urodziła się w Nietkowie w 1926 roku.
Podobnie jak wszyscy niemieccy mieszkańcy w roku 1945 wraz z rodziną, jako
19-letnia dziewczyna musiała wyjechać
i szukać innego miejsca do życia. Dziś
mówi już o tym bardzo spokojnie, pogodzona z historią, spełniona w życiu jako
artystka i matka.

Wspaniała, ciepła i wrażliwa osobowość Pani Eriki ujęła nas wszystkich. Jest
pogodna, życzliwa, emanuje z niej wiele
ciepła i serdeczność i do ludzi a w szczególności do dzieci. Całe życie poświęciła
najmłodszym, gdyż jest nauczycielką, pisze
piosenki, opowiadania i poezje dla dzieci.
Pracowała jako przedszkolanka i rehabilitantka dzieci i młodzieży. Jako pedagog
specjalny opracowała elementarz z piosenkami, grami i tekstami dla dzieci specjalnej
troski. Od blisko 50 lat pisze i komponuje
piosenki dla dzieci. Zainspirował ja obraz
białego gołębia P. Picassa i napisała piosenkę o „małym białym gołąbku pokoju”,
która zyskała światową sławę.
Obecni na spotkaniu niemieccy partnerzy nie spodziewali się takiej niespodzianki jaka było poznanie samej autorki.
i z radością zaśpiewali piosenkę Pani
Eryce, którą każdy znał z przedszkola.
Spotkanie z artystką było bardzo
wzruszające. Uczniowie przygotowali
mnóstwo pytań, które dotyczyły jej
dzieciństwa, sposobów spędzania wolnego czasu. Wywiad
z Panią Eryką pokazał
jak bardzo kocha ludzi
i wie jak należy żyć,
żeby być szczęśliwym.
Jej recepta na pogodę
duch – odsuwać od
siebie sprawy, które
bolą i rzucają przykre
wspomnienia, skupiać
się należy na radościach życia i myśleć

o tym co powoduje, że człowiek się
uśmiecha. Co najważniejsze – dzieciom
przekazała swoje przesłanie, że najwspanialsze miejsce w Nietkowie jakie zna
było zawsze ...z książką. Gdziekolwiek
by ono nie było, byle z książką. Dzieci
słuchały jej opowieści jak zaczarowane.
Zaprosiliśmy Panią Erykę ponownie do
Nietkowa, aby wszyscy uczniowie mogli
ją poznać, nauczyć się tej pięknej sztuki
wycinania jaką zajmuje się tyle lat. Pani
Erika przyjęła zaproszenie z wielką radością. Powiedziała, że ma już 86 lat i jeśli jej
zdrowie pozwoli to z największą przyjemnością przyjedzie jeszcze raz do Nietkowa
w przyszłym roku ! Część swoich prac
również przekaże do naszej szkoły abyśmy
mieli pamiątkę z naszych spotkań.
Pani Eryka, mimo swojego wieku
jest bardzo samodzielna, sama robi zakupy, pracuje z komputerem, „serfuje”
w internecie i ciągle tryska humorem
i optymizmem. Życzymy jej dużo zdrowia
i czekamy na ponowne odwiedziny.
Cieszymy się, że mamy taką słynną
i fantastyczną krajankę!!!
Beata Kłos-Wygas
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Niecodzienna wizyta
Dnia 31.10.2012r. starszaki z grupy V
dzięki życzliwości pana przewodniczącego Rady Gminy w Czerwieńsku wzięły
udział w posiedzeniu sesji. Głównym
celem naszej wizyty było poznanie pracy
urzędników naszej Gminy a także prezentacja programu artystycznego z okazji
zbliżającego się Święta Niepodległości.

Wszystkie dzieci z wielkim przejęciem
wspaniale zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie śpiewając
m.in. „Legiony Polskie”, „Wojenko, wojenko” i recytując wiersze o Ojczyźnie.
Na zakończenie części artystycznej dzieci
wręczyły na ręce pana przewodniczącego kotyliony wykonane na warsztatach
z udziałem rodziców. Ta niecodzienna
wizyta pozostawiła wiele wrażeń, wzbogaciła o nowe doświadczenia i wiedzę
na temat pracy naszych lokalnych władz.
Dziękujemy za miłe i ciepłe przyjęcie.
Poczytaj mi babciu,
poczytaj mi dziadku!
Czy każdy z nas dorosłych zdaje sobie
tak do końca sprawę, jak ogromne znaczenie w rozwoju dziecka ma głośne czytanie
im bajek, baśni, legend, opowiadań czy
wierszy? Dlaczego? Przede wszystkim
buduje się silna więź miedzy dorosłym
i dzieckiem, niesamowicie rozwija się
wyobraźnia i pamięć, język i myślenie.
Słuchanie przez dzieci utworów literackich
poszerza ich wiedzę i jednocześnie uczy
wartości moralnych, dobrych nawyków,
kulturalnego obycia. Dzieci już od najmłodszych lat uwielbiają przenosić się

w świat bajkowych, niezwykłych przygód
i świat bohaterskich postaci. Warto więc
zadbać o jak najczęstszy kontakt dziecka z właściwą lekturą i odpowiedni jej
przekaz. A któż to zrobi lepiej niż babcia
czy dziadek? Na seniorów zawsze można
liczyć. I tym razem nie jest inaczej. Zaproszeni goście z ogromnym zaangażowaniem
podjęli się zadania i w wielu grupach (I, II,
III, IV) miały już miejsce takie czytelnicze
spotkania. A to dopiero tak naprawdę
się zaczyna, bo ...czy to babcia, czy to
dziadek - niech się dzisiaj każdy dowie,
że swym wnukom z przyjemnością,
wszystkie bajki dziś opowie...
Kolorowa Podróż po Europie
23 października 2012r. konsultantki
z Lubuskiego Punktu Informacyjnego Europe Direct Zielona Góra przeprowadziły

w grupie dzieci 6- letnich zajęcie pt. „Kolorowa Podróż po Europie”. Podczas zajęcia dzieci zostały w przystępny sposób
wprowadzone w tematykę Unii Europejskiej. Dowiedziały się z kolorowej mapy
Europy, gdzie leżą poszczególne państwa
unijne, jaką mają ﬂagę, walutę i co dany
kraj charakteryzuje. Porozmawiały też
o symbolach UE i wyglądzie ﬂagi UE.
Następnie dzieci obejrzały przygotowaną
prezentację w formie bajki na temat Unii
Europejskiej. Po prezentacji dzieci mogły
wykazać się zdobytą wiedzą biorąc udział
w quizie, gdzie prawidłowo odpowiadały
na zadawane im pytania. Kolejnym punktem spotkania z dziećmi było kolorowanie
ﬂag wszystkich państw Unii Europejskiej.
Na zakończenie każdy przedszkolak
otrzymał książeczkę z naklejkami pt. „Ola
i Tomek odkrywają Europę”.
W Krainie Pani Muzyki
Profesjonalni muzycy, których mamy
zaszczyt gościć w naszym przedszkolu,
dają nam dużą dawkę różnorodnej muzyki. Szeroka gama instrumentów, na
których grają artyści oraz śpiew solistów,
grup wokalnych oraz tanecznych pozwalają nam wkroczyć w świat muzyki. Na-

strój towarzyszący tym spotkaniom czyni
je zabawnymi, radosnymi w zależności
od tematu koncertu. Można poczuć się
jak w ﬁlharmonii. Z góry dziękujemy za
dużą porcję kultury.
W październiku wzięliśmy udział
w pierwszym koncercie zorganizowanym przez Lubuskie Biuro Koncertowe
w Zielonej Górze pt „Polskie Tańce
Narodowe”. Koncert prowadził p. Jurek
Skrzypczak, który ciekawie opowiadał
o naszych tańcach narodowych: krakowiaku, kujawiaku, oberku, polonezie
i mazurze. Przepięknie tańczyli: Anna
Obara i Mateusz Sułtanowski, a przygrywał im na akordeonie p. Zdzisław
Babiarski. W czasie koncertu wykorzystano m.in. utwory: „Polonez” W. Kilara,
Kujawiak „Czerwone jabłuszko”, „Biały
Mazur”, „Wiązankę krakowiaków”.
Dzieci miały również okazję zobaczyć przepiękne stroje ludowe: łowickie
i krakowskie.
Popisy artystów nagrodziliśmy gromkimi brawami i szerokim uśmiechem..
Akcja „Ukwiecenie Przedszkola”
Od września 2012 r. w naszym przedszkolu organizowana jest akcja „Ukwiecenie przedszkola”. Bardzo zależało nam
na tym, by nasze przedszkole było jeszcze
piękniejsze, dlatego prosiliśmy wszystkich chętnych rodziców do przynoszenia
sadzonek kwiatów roślin wieloletnich.
Nie spodziewaliśmy się, że wszystko tak
dobrze się rozwinie, ponieważ rodzice
bardzo zaangażowali się w upiększanie
naszego przedszkola. Prawie codziennie
dostawaliśmy nowe sadzonki, dzięki
czemu teren wokół przedszkola jest teraz
naprawdę zielony i piękny. Do pracy zostali szczególnie zaangażowani tatusiowie
i dziadkowie, ponieważ pomagali oni nam
w sadzeniu. Również dzieci bardzo ambitnie podeszły do tej akcji i same chciały
pomagać w sadzeniu roślin. Taka akcja na
pewno będzie jeszcze powtórzona, ponieważ przynosi naprawdę olbrzymie efekty.
Dziękujemy wszystkim rodzicom za
pomoc i zaangażowanie, dzięki Wam
teren wokół przedszkola jest niezwykle
piękny!
D.K., M.N.

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
„Kiedy śmieje się dziecko – śmieje się cały świat”
(J. Korczak)
Uśmiech i szczęście dzieci wydają się być wartością najwyższą dla wszystkich,
a szczególnie dla pedagogów. W naszej szkole postać patrona zobowiązuje
dodatkowo. Wielu z nas chciałoby iść choćby w cieniu idei tego wybitnego wychowawcy. Mijający właśnie rok, ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej rokiem
Janusza Korczaka, sprzyja lepszemu poznaniu tej postaci.
Październik każdego roku jest miesiącem, w którym obchodzimy Dzień Patrona. W tym wyjątkowym roku przedłużył
się do tygodnia. Klasa VI b opracowała
cykl działań mających na celu pogłębienie
wiedzy o patronie, które połączone były
z zabawą. Prezentacje multimedialne,
czytanie fragmentów książek, analiza
myśli i sentencji, techniki Korczaka,
prace plastyczne – te zajęcia wzbogaciły
tydzień nauki, którego ukoronowaniem
był turniej pod hasłem „Z Januszem
Korczakiem nam po drodze”. Tutaj
zabawa przeplatała się z zadaniami
sprawnościowymi, wspólnymi pląsami,
śpiewem i rysowaniem. Odpowiedzi na
pytania wybierane losowo z długiej listy
dopełniły całości. Ten swoisty sprawdzian
na pewno ucieszyłby Korczaka, nie tylko

dlatego, że wypadł doskonale, ale przede
wszystkim dlatego, że dał wiele radości
uczniom i nauczycielom – i czuło się, że
wokół „śmieje się cały świat”.
Dla pierwszaków, które dopiero wkraczają na szkolne ścieżki, tydzień patrona
zakończył się RADOSNYM EGZAMINEM NA UCZNIA. Jak na egzamin
atmosfera była podniosła, ale z każdą
chwilą emocje opadały. Dzieci oceniane
były z wielu dziedzin – recytacja, śpiew,
znajomość zasad przechodzenia przez
jezdnię, oddzielanie kasztanów od żołędzi, rysowanie z zasłoniętymi oczami
swojej pani. Komisja złożona z dyrekcji
i zaproszonych nauczycieli z przedszkola
nie miała wątpliwości – pierwszaki zdały.
Teraz do boju ruszyli rodzice - tatusiowie
poproszeni zostali o zaplecenie warkocza

Puchatkowe święto
31.10.2012 roku Kubuś Puchatek zaprosił miłych Gości – uczniów klas I – III na
swoje 84 urodziny. I choć leciwy to jegomość, wykazał się niemałą kreatywnością
w wymyślaniu zabaw i konkursów dla naszych milusińskich.
Nauczycielka, który pełniła w tym
dniu funkcję Puchatkowej asystentki
odczytała list od solenizanta i zachęciła
do zabawy i spożycia małego co nieco.
Nie obyło się niestety bez rozczarowania,
wszak uczniowie klasy I byli przekonani,
że Kubuś Puchatek przybędzie do szkoły
w Nietkowicach. Na szczęście wspólna
zabawa pozwoliła na oddalenie smutku
i rozżalenia.

Kubuś Puchatek postanowił w tym
dniu sprawdzić, czy dzieci znają treść
książki A. A. Milne. Wiele konkursów
i zagadek dotyczyło postaci występujących
w lekturze. Młodzi czytelnicy mogli także
zabawić się w detektywów i odnaleźć rekwizyty pochodzące ze Stumilowego Lasu.
Okazało się, że Kubusiowi przyjaciele i ich
przygody są uczniom dobrze znane. Po
nauce misiowej mruczanki i kilkakrotnej

dziewczynkom oraz wskazanie z długiej
listy sławnych nazwisk – postaci naszego
patrona. Dzieci zagrzewały rodziców
radosnymi okrzykami i tak wspierani
dorośli również nie zawiedli. Na koniec
panie i ich uczniowie wypili całkiem duży
łyk kwaśnego soku z cytryny, ale nikt się
nie skrzywił. Tak oto wszyscy bawili się
świetnie na tej wspólnej lekcji powtórzeniowej, po której nastąpiła najwspanialsza
przerwa, pełna zabaw, pląsów, słodkości
i oczywiście upominków.
W dniu patrona szczególnym zaszczytem dla delegacji naszych nauczycieli
i uczniów był udział w konferencji naukowej KORCZAK W DWUGŁOSIE
POKOLEŃ. Uczestnicy mieli okazję
wysłuchać wystąpień zaproszonych gości,
którzy o Korczaku potraﬁą mówić niezwykle, ujmująco i wzruszająco. W kolejnych
częściach konferencji grupy dzieci wraz
z nauczycielami i moderatorami przystąpiły do zajęć warsztatowych. Uczestnicy
wrócili pełni wrażeń i doświadczeń i choć
zmęczeni to jednak zadowoleni i jak chciał
Janusz Korczak uśmiechnięci.
B.K.

prezentacji utworu (na cześć solenizanta
oczywiście), udano się na miodową przerwę. Ta część imprezy budziła najwięcej
emocji. Nie wszystkim smakował miód,
wszyscy jednak podjęli się jego degustacji.
Należało to zrobić, korzystając (do wyboru) z dwóch technik – „tylko pyszczkiem”
lub „tylko łapką”. Byli tacy, którzy wypróbowali oba sposoby. Próbom towarzyszyły
oczywiście salwy śmiechu.
Uczestnicy zgodnie przyznali, że Puchatkowa impreza bardzo im się podobała,
pragną jednak, aby mieszkaniec Stumilowego Lasu w przyszłym roku zaszczycił
ich swoją obecnością. Wieści gminne
i nie tylko głoszą, że miłośnik mruczanek
i miodu rozważa taką możliwość.
Paulina Gajna
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Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

UCHWAŁA NR XVII/173/12
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) oraz art. 5
ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 15 ust. 1, 2, 3, art. 19 pkt 1 lit. ”a” i pkt 2, ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. t.j.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.2) - uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości
na terenie Gminy Czerwieńsk:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwaliﬁkowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,67
zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych – 3,81 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,24 zł /
od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwaliﬁkowanym materiałem siewnym – 9,16 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,60zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt
3 i ust.3 -7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane
z pomocą społeczną, socjalną, oświatową, sportową, kulturalną oraz
z ochroną przeciwpożarową, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie
dzialalności gospodarczej;
2) nieruchomości lub ich części, które nie zostały oddane w zarząd,
najem, użyczenie, dzierżawę bądź nie są użytkowane bezumownie lub
z innego tytułu prawnego;
3) basen kąpielowy,
4) grunty zajęte na place zabaw,
5) grunty zajęte na boiska sportowe, budynki lub ich części na nich
posadowione,
6) grunty zajęte na zieleńce,
7) grunty zajęte na cmentarze i kaplice posadowione na tych gruntach,
8) grunty, budynki lub ich części zajęte na cele związane z działalnością
biblioteczną w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:
a) przy sprzedaży z samochodu osobowego - 27 zł,
b) przy sprzedaży z samochodu osobowego z przyczepką, z samochodu
ciężarowego lub przyczep ciągnikowych - 27 zł,
c) przy sprzedaży ze straganu bez względu na branżę - 27 zł,
d) przy sprzedaży z wozu konnego - 27 zł,
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e) przy sprzedaży z kosza, wiadra, wózka ręcznego - 6,20 zł,
f) przy sprzedaży pojazdów: osobowych, ciężarowo - osobowych,
przyczep i naczep, autobusów, ciągników i innych pojazdów, w tym
jednośladowych - 108,00 zł,
g) przy sprzedaży z wozu konnego, przyczep ciągnikowych, samochodu
o ładowności do 2 ton – nie przetworzonych płodów rolnych - 12,70 zł,
h) producenci produktów ogrodniczych , warzywnych i sadowniczych
(sprzedaż stała):
- zajmujących powierzchnię targową do 10 m2 – 12,70 zł,
- zajmujących powierzchnię targową powyżej 10 m2 – 22,00 zł.
§ 4. 1. Do wymiaru, poboru i egzekucji podatków i oplat wprowadzonych
uchwałą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja podatkowa( Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zmianami).
2. Zasady poboru podatków i opłat na terenie Gminy w trybie inkasa
oraz wysokość wynagrodzenia inkasentów określa uchwała nr V/33/11
Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie
ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa zmieniona
uchwałą nr XVII/172/12 z dnia 31 października 2012r. zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 6. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr
IX/89/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości
i opłaty targowej.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie
od 1stycznia 2013 r.
UCHWAŁA NR XVII/176/12
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Na podstawie art. 419 i 420 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1), w związku z art. 13
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.2), Rada Miejska, działając
na wniosek Burmistrza Czerwieńska uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału gminy na 15 stałych jednomandatowych
okręgów wyborczych.
§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w BiP-ie na stronie
www.bip.czerwiensk.pl.
§ 6. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i kadencji burmistrza,
nastepujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały nr XVII/176/12
Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 31.10.2012 r.
Wykaz okręgów wyborczych, ich granice i numery oraz liczba wybieranych radnych w Gminie Czerwieńsk
Numer
okręgu

Granica okręgu

Liczba
wybieranych
radnych

1

Czerwieńsk ulice: B. Chrobrego, Brzozowa, Ks. L. Muchy,
Kukułcza, Leśna, Łężycka, Małoszkolna, Młyńska,
Moniuszki, Ogrodowa, Piaskowa, Słoneczna, Sosnowa,
Spokojna, Wiosenna, Wodna.

1

2

Czerwieńsk ulice: Kąpielowa, Krótka, Zielonogórska od
numeru 1do numeru 50 i od numeru 52 do numeru 57.
Dobrzęcin, Wysokie, Wyszyna.

1

3

Czerwieńsk ulica: Zielonogórska numery: 51-51a, 58-63,
64-68, 64a-64b, 70-72, 73-75, 76-78.

1

4

Czerwieńsk ulice: Cicha, Graniczna, Jasna, Podgórna,
Przyleśna, Strażacka, Strzelecka, Zachodnia.

1

5

Czerwieńsk ulice: Jagodowa, Naftowa, Polna, M. Rozwens,
Rycerska, Rynek, Składowa, Pl. Wolności.

1

6

Czerwieńsk ulice: Akacjowa, Boczna, Działkowa, Klonowa,
Kolejowa, Kwiatowa.

1

7

Płoty ulice: Kameliowa, Letnia, Lubuska, Młyńska,
Mostowa, Ogrodnicza, Okrężna, Pogodna, Polna, Sadowa,
Słoneczna, Strumykowa, Szkolna, Wąska, Wiosenna.

1

8

Płoty ulice: Brzozowa, Dębowa, Leśna, Leśny Zakątek, Leśny
Zaułek, Nowa, Osiedlowa, Osiedle Widok, Rajska, Rzemieślnicza,
Sportowa, Srebrzysta, Tęczowa, Wodna, Zagórska.
Zagórze.

1

9

Nietków ulice: Kolejowa, Kościuszki, Osiedle Słoneczne,
Żwirowa.

1

10

Nietków ulice: Boczna, Kasprowicza, Krzywa, Kwiatowa,
Leśna, Ogrodowa, Parkowa, Piaskowa, Pocztowa,
Przedszkolna, Sportowa, Strażacka.
Boryń, Piaśnica.

1

11

Laski

1

12

Leśniów Wielki

1

13

Leśniów Mały, Sudoł

1

14

Będów, Bródki, Sycowice

1

15

Nietkowice

1

UUCHWAŁA NR XVII/177/12
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 12 § 1, 2, 3, 11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1), w związku
z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.2),
Rada Miejska, działając na wniosek Burmistrza Czerwieńska uchwala,
co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału gminy na 7 stałych obwodów głosowania.
§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez

wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w BiP-ie na stronie
www.bip.czerwiensk.pl.
§ 6. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji organów
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i kadencji
burmistrza, nastepujących po kadencji, w trakcie której uchwała
weszła w życie.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały nr XVII/177/12
Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 31.10.2012 r.
Wykaz stałych obwodów głosowania, ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Gminie Czerwieńsk
Numer
obwodu

Granica obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

1

Czerwieńsk ulice: B. Chrobrego, Brzozowa,
Kąpielowa, Krótka, Ks. L. Muchy, Kukułcza, Leśna,
Łężycka, Małoszkolna, Młyńska, Moniuszki,
Ogrodowa, Piaskowa, Słoneczna, Sosnowa,
Spokojna, Wiosenna, Wodna, Zielonogórska
DOBRZĘCIN, WYSOKIE, WYSZYNA

Miejsko Gminny
Ośrodek Kultury
Czerwieńsk
ul. B. Chrobrego 5

2

Czerwieńsk ulice: Akacjowa, Boczna, Cicha,
Działkowa, Graniczna, Jasna, Jagodowa, Klonowa,
Kolejowa, Kwiatowa, M. Rozwens, Naftowa, Pl.
Wolności, Podgórna, Polna, Przyleśna, Rycerska,
Rynek, Składowa, Strażacka, Strzelecka, Zachodnia

Szkoła Podstawowa
Czerwieńsk
ul. Graniczna 5 a

3

BORYŃ, PIAŚNICA, NIETKÓW

4

LEŚNIÓW MAŁY, LEŚNIÓW WIELKI, SUDOŁ

5

BĘDÓW, BRÓDKI, NIETKOWICE, SYCOWICE

6

PŁOTY, ZAGÓRZE

7

LASKI

Remiza OSP
Nietków
ul. Przedszkolna
Wiejski Dom Kultury
Leśniów Wielki
Wiejski Dom Kultury
Nietkowice
Niepubliczna Szkoła
Podstawowa
Płoty ul. Szkolna
Wiejski Dom Kultury
Laski

Delegacjom Urzędów Gminy Czerwieńsk i Zabór,
Rodzinie, znajomym oraz wszystkim tym,
którzy dzielili z nami smutek oraz żal
i uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej naszej
CÓRKI ANETY SIDORUK z domu Jarowicz
serdeczne podziękowania składają Rodzice

P R Z E T A R G
Burmistrz Czerwieńska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
Przedmiotem przetargu będzie niżej wymieniona nieruchomości:
Położenie
Obręb wsi
Leśniów Wielki

Numer i pow. działki,
księga wieczysta
2
1,05 ha
ZG1E/00099047/7

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza zł
godzina przetargu

Wadium zł

Działka niezabudowana
Sprzedaż na własność

Brak planu w ewidencji gruntów i budynków działka
oznaczona jest symbolem K – użytki kopalne

24.000,00 netto
godz. 10.00

2.400,00

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 19
grudnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwieńsk
ul. Rynek 25. Nieruchomość ogłoszona do przetargu jest wolne
od jakichkolwiek długów. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wyżej
wysokości w kasie Urzędu lub na konto Gminy Czerwieńsk
PKO BP S.A. I O/Zielona Góra 74 10205402 0000 0602 0027

8861 najpóźniej do dnia 14 grudnia 2012r. Wadium zwraca
się natychmiast po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę,
która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy,
wadium przepada na rzecz sprzedającego. Zastrzega się prawo
unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacji
o ww. nieruchomości udziela się pod nr tel. 68 3278179.
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Otwarcie placu zabaw
11 października 2012 r. odbyła się w naszej gminie uroczystość otwarcia placu
zabaw przy Szkole Podstawowej w Nietkowicach. W ten sposób został sfinalizowany projekt „Poznajmy się i działajmy razem”. Obchodziliśmy również tego
dnia w Nietkowicach Święto Edukacji Narodowej oraz mieliśmy okazję podpisać
akt współpracy ze szkołą w Leuthen w Niemczech, reprezentowaną przez panią
dyrektor Gabriele Schwertfeger oraz sekretarz szkoły w Leuthen. Goście z Niemiec
nie szczędzili naszej szkole komplementów.
W imprezie, pomyślanej jako piknik
integrujący środowisko Zaodrza, wzięli
udział nie tylko zaproszeni goście, ale przede wszystkim nasi uczniowie
i ich rodzice. Ci ostatni zadbali
o przygotowanie przepysznych
ciast, pomogli przy organizacji
imprezy, a zanim do niej doszło,
zaangażowali się czynnie w obsadzenie placu zabaw dwoma
tysiącami sadzonek krzewów.
Spisali się na medal!... a właściwie na puchar z napisem
„Przyjaciel Zabawy”, który wręczyli przewodniczącej Rady Rodziców – Katarzynie
Wajler-Kielka sami beneﬁcjenci – dzieci.
Takie same wyróżnienia otrzymali wszyscy,
którzy przyczynili się do powstania placu
zabaw, wykazując się determinacją, zapałem
i pracowitością – Burmistrz Piotr Iwanus,
którego reprezentowała sekretarz Gminy
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Ewa Kwiecień, dyrektor ZEAO – Danuta
Tomaszewska, Tomasz Pietruszka – inspektor z Urzędu Gminy w Czerwieńsku,
Renata Strzelecka – dyrektor
Szkoły Podstawowej w Nietkowicach, Wacław Szymczak
– konserwator szkoły oraz
Damian Wolski – pracownik Nadleśnictwa Sulechów.
O przecięcie wstęgi poproszeni zostali „specjaliści od
trudnych spraw”, ale i oni
niewiele mogli zdziałać przy
pomocy wielkich tekturowych nożyc.
Na szczęście z pomocą pospieszył Antoś
z pierwszej klasy, szkolnymi nożyczkami
przecinając wstęgę. Kiedy ksiądz Andrzej
Drutel poświęcił plac, dziesiątki białych,
żółtych i zielonych baloników, napełnionych helem, poszybowało w niebo. Radość
dzieci była ogromna.

Maluchy zostały na placu zabaw, żeby
trochę poszaleć, starsi natomiast przeszli
do sali gimnastycznej, gdzie odbyły
się zawody sportowe. Śmiechu było co
niemiara, gdy drużyny złożone z dzieci,
rodziców i nauczycieli skakały w workach
lub z zasłoniętymi oczami, miotełkami
prowadziły przez tor przeszkód piłki.
Publiczność nie zawiodła i dopingiem
wsparła dzielnych zawodników.
Przy wybornej grochówce i smakowitych ciastach serwowanych przez rodziców
w szkolnej świetlicy była okazja do rozmów, dowcipkowania i lepszego poznania
się. Imprezę uświetniły występy zespołów
„Ale Baby” oraz „Lejdis”. To była niezapomniana zabawa – radosna, pełna miłych
niespodzianek, roztańczona, rozśpiewana
- w szkole pięknie udekorowanej darami
jesieni – dyniami (również tymi ozdobnymi)
i kabaczkami. Pikanterii imprezie dodały
dekoracyjne brzozowe miotełki – atrybuty
Czarownicy Zabawy, która wraz ze swym
kotem przybyła na otwarcie placu zabaw, nadając zabawie dynamiczne tempo. Dzieciom
bardzo się spodobała, nie pozwoliła, aby
ktokolwiek się nudził. Dzieci będą też długo
wspominać malowanie twarzy i odlatujące
w październikowe niebo kolorowe balony.
Agnieszka Leśniewicz,
Wiesława Kucharczyk

A oni biegają
Amatorzy biegania biorą udział w coraz to nowych imprezach
i często na coraz dłuższych dystansach.
I tak w XXV Biegu Lwa Legnickiego, 7 października, na
trasie półmaratonu wystartowało prawie 400 zawodników.
Michał Kowalski (MichNET Czerwieńsk) zajął 45 miejsce
w kategorii M30 z czasem 1h 45 min 50 sek.
Natomiast w XIII Maratonie Poznańskim, 14 października, wystartowało około sześciu tysięcy długodystansowców.
Tomasz Ignasiak (Lubuszanie 73) zajął 102 miejsce w kategorii M40 z czasem 03:26:38, Grzegorz Pukacki (Ronin
Czerwieńsk) był 166 w M40 (03:33:24), Grzegorz Fabisiak
(Czerwieńsk) był 484 w M30 (03:39:54), Bolesław Brzeziński
(Czerwieńsk) był 18 w M65
(04:10:59), Michał Kowalski
(MichNET) zajął 1545 miejsce
w M30 (04:42:42), natomiast
Arkadiusz Lasik (JW 1517)
był 1818 w M30 (05:21:47).
Z kolei w XXVIII Supermaratonie Kalisia (20 października 2012 r.) Szymon
Pyrka z Nietkowic zajął na tym
dystansie (bagatela – 100 km!!!)
44 miejsce z czasem 11:12:47.
I jeszcze 21 października,
w II Półmaratonie w Szamotułach, wśród 800sklasyﬁkowanych biegaczy, Michał Kowalski (MichNET Ronin
Czerwieńsk) był 233 w M30 z czasem 02:11:16.
Przy okazji warto wspomnieć, że w dniach 26 – 28 października hala Sportowa gościła 20 – osobową grupę ze Studia Wokalnego „Erato” z Zielonej Góry na warsztatach muzycznych.
D. Grześkowiak

Wyborczo w Gimnazjum
Dnia 31 października 2012 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku odbyły się wybory przewodniczącego
Samorządu Szkolnego.
Rywalizowali ze sobą
przedstawiciele wszystkich
klas. Każdy z kandydatów
miał sporo czasu na przygotowanie swojej kampanii. We wtorek nastąpiła
cisza wyborcza. W środę
z samego rana można było
oddać swój głos. Wybory były przeprowadzone bardzo profesjonalnie.
W świetlicy szkolnej zasiadała komisja, która później liczyła głosy,
a każdy wyborca mógł skorzystać z zapewniającego dyskrecję
parawanu. Koniecznie trzeba było mieć ze sobą legitymację lub
inny dokument potwierdzający tożsamość. Były listy wyborcze,
na których razem z nauczycielami (którzy też głosowali) kwitowaliśmy odbiór kart. Karty do głosowania, po zakreśleniu swojego
kandydata, wrzucaliśmy do urny. Po przeliczeniu wszystkich głosów okazało się, że przewodniczyć naszej szkole będzie Bartek
Wota, który zdobył 29 głosów, zastępcą został Kuba Ślązak (28
głosów), a skarbnikiem Daria Biernacka (27 głosów). Jak widać
rywalizacja była wyrównana, różnica pomiędzy poszczególnymi
stanowiskami to zaledwie 1 głos! Najbardziej zaskakujący jest fakt,
iż nowego przewodniczącego społeczność gimnazjalna poznała
dopiero w tym roku szkolnym! Tak, tak, Bartek Wota to pierwszoklasista! Gratulujemy i życzymy sukcesów!
Karolina Placety (IIIa)

Hala Sportowa „Lubuszanka”, Burmistrz Czerwieńska,
INBLU i Gazeta Lubuska organizują IX Turniej Gwiazdkowy
w halowej piłce nożnej, w dniach 14 – 15 grudnia 2012 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Czerwieńska informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku oraz na
tablicy ogłoszeń w miejscowości Nietków zostały wywieszone
na okres 21 dni tj. od dnia 22 października 2012 r. do dnia 12
listopada 2012 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do
oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiące
załączniki do Zarządzenia Nr 79/2012 Burmistrza Czerwieńska
z dnia 17 października 2012 r. obejmujące:
- działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 366/1 o pow. 1149 m2
położoną w obrębie wsi Nietków z przeznaczeniem pod ogródek
przydomowy,
- działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 365/1 o pow. 37,5 m2
położoną w obrębie wsi Nietków z przeznaczeniem pod ogródek
przydomowy,
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku przy ul. Rynek 25, pokój 109,
tel. 68 327 81 79 oraz na stronie internetowej Urzędu.
MM
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Człowiek żyje prawdziwie
ludzkim życiem dzięki kulturze
Jan Paweł II
Diamentowy wystrój sali widowiskowej Ośrodka Kultury oczarował niemal wszystkich. Na uroczyste obchody 60-lecia istnienia czerwieńskiej kultury zaproszenie przyjęło wielu znamienitych gości. Najważniejsi jednak tego dnia byli pracownicy
instytucji - ci byli i ci obecni. Instytucji, która przez 60 lat swojego istnienia wielokrotnie zmieniała oblicze, zajmując
się nie tylko kulturą, ale i sportem, rekreacją czy prowadzeniem bibliotek. Uroczystość rozpoczęto piosenką z nowym
tekstem do muzyki Jerzego Matuszkiewicza z filmu „Czterdziestolatek”. Wykonanie utworu „60 lat minęło” przez Piotra
Paderewskiego i Jolę Różańską wzbudziło ogromny aplauz i burzę oklasków.
Wielkim zaszczytem dla organizatorów
było przyjęcie zaproszenia przez byłych
dyrektorów placówki. Każdy z nich poproszony o zabranie głosu z wielkim rozrzewnieniem wspominał „swoje lata” na
stanowisku dyrektora. Pan Marek Osyczka, który piastował ten urząd w latach 1986
- 1990 mówił o tym, jak wielkim wydarzeniem na ówczesne czasy był zakup kamery,
którą nawet Wojewódzki Dom Kultury
wypożyczał na swoje potrzeby. Andrzej
Sibilski (dyrektor w latach 1992 -1995)
mówił o serdecznej atmosferze, jaka panowała w ﬁrmie i nowych projektach, które
pojawiły się pod jego kierownictwem. Hania Łuczak, która dyrektorowała w latach
1995 - 2001 wspominała sukcesy swojego
teatrzyku dziecięcego, podzieliła się także
spostrzeżeniami na temat wspólnego funkcjonowania kultury i sportu, z czym przyszło jej się w ówczesnym czasie zmagać.
Piotr Walenciak (na stanowisku dyrektora w latach 2004 - 2005) jednoznacznie
stwierdził, że ludzie kultury, to „wariaci”
w - oczywiście - pozytywnym tego słowa
znaczeniu i wspominał, jak to osobiście
łatał dach na domu kultury, bo przecież
„pieniędzy nigdy nie zbywało”.
O tym, co działo się od roku 2006
do chwili obecnej opowiedziała obecnie
sprawująca funkcję dyrektora Jolanta
Matuszkiewicz; pojawienie się zupełnie nowych projektów, jak turniej szkół
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podstawowych, festiwal piosenki biesiadnej, kiermasze świąteczne, warsztaty
plastyczne, inauguracja roku kulturalnego, ale również ożywienie działalności
kulturalnej w świetlicach wiejskich,
a przede wszystkim skuteczne pozyskiwanie środków unijnych na realizację tych
wszystkich projektów.
Podsumowaniem tej części wieczoru
był wspaniały występ Antona Stanaszka, laureata Lubuskiego Konkursu
Recytatorskiego organizowanego przez
MGOK w ramach PRO ARTE, ﬁnalisty
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, który wspaniale zaprezentował
się w utworze Lidii Amejko: „Żywoty
świętych osiedlowych”. Równie serdecznie przyjęto występ najmłodszego stażem
zespołu wokalnego Leydis z Wiejskiego
Domu Kultury w Nietkowicach. Po wysłuchaniu prezentacji artystycznych nadszedł czas na życzenia składane na ręce
pani dyrektor. Burmistrz Czerwieńska,
pan Piotr Iwanus w swym wystąpieniu
podkreślał: „Miejsko - Gminny Ośrodek
Kultury w Czerwieńsku odgrywa znamienitą rolę w tworzeniu kultury w terenie, lokalnych samorządach, stowarzyszeniach
i organizacjach, wspierając je kompetentną, życzliwą pomocą merytoryczną i organizacyjną.” (...) Pan burmistrz wyraził
też nadzieję, że: „nic nie zakłóci dalszego,
dynamicznego rozwoju kultury, która
w naszej małej ojczyźnie
ma już bogatą historię
i określone miejsce.” Pani
poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Bożenna
Bukiewicz w swym liście
wyraziła ubolewanie, że nie
może uczestniczyć w tym
ważnym wydarzeniu. Przesłała jednak „...gratulacje
oraz pozdrowienia i wyrazy
uznania dla działalności
kulturalnej w gminie Czerwieńsk. Życzę wytrwałości

w pokonywaniu wszelkich trudności, wiele
satysfakcji z osiągania wytyczonych celów
oraz kolejnych, tak pięknych jubileuszy”.
Starosta zielonogórski, Pan Ireneusz Plechan w swoim liście chwali: „...Godne
pochwały jest również zaangażowanie
Ośrodka we współpracę z niemieckim
partnerem (...). Bardzo ważną rolę w tych
przedsięwzięciach odgrywa państwa
skuteczność w pozyskiwaniu środków
unijnych. Życzę wszystkim dalszej owocnej pracy zawodowej oraz wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym. Niechaj
świętowany jubileusz będzie powodem
do dumy z osiągnięć, jakie zdobyliście
Państwo na przestrzeni wielu lat.”
Do wielu wspaniałych życzeń przyłączyli się również przedsiębiorcy; Pan
Tomasz Frąckowiak, prezes POMAK
do życzeń dołączył bardzo przydatny upominek - radioodtwarzacz CD, szef ﬁrmy
ZIEL-BRUK Edward Makarewicz na
wspaniałej statuetce z wizerunkiem naszej placówki, zamieścił wyrazy uznania
dla naszej działalności, wiceprezes PKP
CARGO CZERWIEŃSK, Jan Kurłowicz wręczając wspaniały bukiet kwiatów
życzył dalszych sukcesów. Nie zabrakło
również delegacji z życzeniami od służb
mundurowych. Zastępca dowódcy ppłk.
Mirosław Szwed wraz z płk rez. Jerzym
Rzeźnikiem życzyli nam i sobie dalszej
tak owocnej współpracy, a Komendant
II Komisariatu Policji, pan Tomasz Komorowski stwierdził, że od lat podziwia
działalność kulturalną w gminie Czer-

wieńsk. Z życzeniami w pięknej oprawie,
przepięknym koszem kwiatów i kroniką
w prezencie przybyła również czerwieńska
Oświata w osobach pana dyrektora Jacka
Gębickiego oraz pań dyrektorek Beaty
Kłos-Wygas, Magdaleny Grysiewicz
i Beaty Zawady. Nie zabrakło także
życzeń od delagatów naszych gminnych
zespołów śpiewaczych, którzy niemal zatopili naszą scenę w kwiatach. Niezmiernie
miłym akcentem były życzenia od Agaty
Miedzińskiej, dyrektorki Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, która życzyła
czerwieńskiej kulturze - powołując się na
kolory swego prezentu - nadziei, wytrwałości i optymizmu. Za wszystkie życzenia
i prezenty pracownicy kultury składają
serdeczne i wielkie podziękowania.
Ten sympatyczny wieczór został
zdominowany przez jubileusz, nie należy
jednak zapominać, że był jednocześnie
inauguracją nowego roku kulturalnego
2012/2013. Inauguracja stała się już
w naszej gminie tradycją, tak jak uhonorowanie statuetkami „Przyjaciół kultury”
osób lub ﬁrm, które w sposób szczególny
kulturę wspierają. Zanim jednak nastąpiło
wręczenie statuetek, złożono podziękowania prezesom ﬁrm POMAK I CARGO
za odnowienie sali widowiskowej domu
kultury, ponadto prezesowi POMAK-u za
pomoc przy organizacji wiejskich imprez
plenerowych. Zespołom śpiewaczym oraz
młodzieży z sekcji tanecznych i wokalnych za czynne uczestnictwo i uświetnianie swoimi występami naszych gminnych
imprez. Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za wsparcie
organizacji wypoczynku letniego i zimowego, a Samorządowi Mieszkańców za
wsparcie ﬁnansowe najbardziej kosztochłonnego projektu - Dni Czerwieńska.
Podziękowania skierowano również do
dowództwa jednostki wojskowej za nieocenioną pomoc przy organizacji Święta
miasta i dożynek gminnych. Pani dyrektor
Jolanta Matuszkiewicz szczególnie serdecznie dziękowała wszystkim pracownikom instytucji kultury działających na
terenie naszej gminy, wspominając: „był

to rok ciężkiej pracy, ale
zebrane opinie, a także
dowód uznania w postaci dyplomu od starosty powiatu Sprewa
- Nysa, za: zasługi we
współpracy transgranicznej Euroregionu
Sprewa - Nysa - Bóbr,
świadczą o tym, że pomimo uszczuplenia kadrowego, co wiąże się ze
zwiększoną ilością obowiązków każdego z nas, daliśmy radę”.
Po licznych podziękowaniach przyszedł czas na uhonorowanie najbardziej
zasłużonych dla kultury. Przyjaciel kultury na dobre i złe - to tytuł nadawany
osobom bądź ﬁrmom, które w wyjątkowy
sposób, w sposób ciągły i nieustający,
przez wiele lat wspomagają, współtworzą
kulturę w gminie Czerwieńsk. W roku
bieżącym statuetka traﬁła w ręce osoby,
która jak nikt inny zapisała
się złotymi zgłoskami w kronikach domu kultury. Jest
prawdziwym przyjacielem
dzieci i młodzieży. Stworzyła Nastki, a także wiele
innych tanecznych formacji.
Od wielu lat kształtuje ciała
naszych pań, wyciskając
z nich ostatnie poty na zajęciach z aerobiku i to ona jest
główną pomysłodawczynią
wszelkich działań domu kultury w ramach wypoczynku
letniego i zimowego. W roku bieżącym
Przyjacielem Kultury na dobre i złe została długoletnia pracownica domu kultury, instruktorka i choreografka Magda
Orkwiszewska. Wręczenie statuetki dla
pani Magdy, o mały włos nie doszłoby
do skutku, gdyż ta, nie spodziewając
się wyróżnienia, zniknęła... Po krótkich
poszukiwaniach odnaleziono jednak
panią Magdę - okazało się, że wspomaga
w przygotowaniach do występu teatr ognia, doprowadzono nieco zdeprymowaną
na scenę i wręczono statuetkę.
Nieco problemów nastręczyło pani dyrektor
wręczenie statuetki „Przyjaciel kultury”. Wzruszenie
odbierało mowę, udało się
jednak wypowiedzieć kilka
słów: „Bardzo żałuję, że nie
przyznałam tego tytułu i nie
wręczyłam takiej statuetki
w te godne ręce wcześniej.
Dzisiaj jest za późno, aby
odebrał ją osobiście... Człowiek o niezwykłej kulturze

osobistej, zawsze wspierający każdą
naszą inicjatywę, nigdy nie szczędził
nam słów otuchy i szczerego podziwu
dla naszej pracy. Człowiek wzbudzający
powszechny szacunek i sympatię, który
na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Przyjaciel Kultury to z całą pewnością
Aleksander Motykiewicz”.
Moment odebrania statuetki przez małżonkę pana Olka, Krystynę był niezwykle
poruszający. Wszyscy obecni w geście
szacunku, powstając, bili gorące brawa.
Gdy emocje nieco opadły, zaproszono wszystkich na wspaniały koncert
w wykonaniu sopranistki Anny Ulwańskiej, przy akompaniamencie Dominika
Żmijewskiego - skrzypce i Bartłomieja
Stankowiaka - pianino. Pani Anna porwała wszystkich wspaniałym głosem
w przepięknych utworach m.in. Mozarta,
Vivaldiego, Moniuszki, Kilara.
Po koncercie kolejna dawka wrażeń
- teatr ognia Hakashanti, który specjalnie
na ten jeden wieczór reaktywował się, zaprezentował
niezwykłe umiejętności taneczne powiązane z najbardziej niesamowitym żywiołem jaki możemy spotkać na
ziemi - ogniem. Po występie
wszyscy goście zwiedzali
wystawę zatytułowaną „60
lat czerwieńskiej kultury”,
po czym zostali zaproszeni
na wspaniały tort, który sprawiedliwie został pokrojony
przez wszystkich dyrektorów
domu kultury. Rozmowom i wspomnieniom nie było końca...
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tego wspaniałego
wieczoru. Młodzieży z teatru Hakashanti
za to, że zmobilizowali się i nadal potraﬁą
zachwycać. Oli, Sylwii i Agacie, że były
tam, gdzie być powinny. Wszystkim,
którzy udostępnili stare fotograﬁe, aby
wzbogacić naszą wystawę. Dzięki Wam, to
był naprawdę niezapomniany wieczór!
Organizatorzy
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Święto z kotylionem w tle
Powoli do tradycji świętowania Dnia Niepodległości
wchodzi zwyczaj przygotowywania w przededniu białoczerwonych kotylionów, jako zewnętrznej manifestacji
swoich patriotycznych uczuć wobec Ojczyzny. Ten zwyczaj
z czasów I Rzeczpospolitej przywrócił tradycji Prezydent
Bronisław Komorowski. Z roku na rok kotylionów w narodowych barwach przybywa, także wśród mieszkańców naszej
gminy. Warto chyba tę modę na manifestowanie swego
przywiązania do Polski coraz aktywniej promować.
Oﬁcjalne gminne uroczystości tradycyjnie rozpoczęła Msza
Święta za Ojczyznę w kościele paraﬁalnym z udziałem władz
samorządowych, przedstawicieli władz powiatu, kompanii
honorowych – 4 pułku przeciwlotniczego a także młodzieży
czerwieńskiego liceum – przyszłych policjantów, żołnierzy
wojska polskiego i strażaków. Poczty sztandarowe wystawiły
szkoły, związki zawodowe, organizacje społeczne i kombatanckie, strażacy. Po mszy w zwartym szyku przemaszerowaliśmy
wszyscy na rynek, gdzie przy pomniku odbyła się druga część
uroczystości, której głównym organizatorem było wojsko.
Ważnym punktem uroczystości było wręczenie trzem żołnierzom jednostki medali „Gwiazda Afganistanu” za nienaganną
służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami
państwa. Po okolicznościowym przemówieniu burmistrza Piotra
Iwanusa, przypominającym okoliczności odzyskania suwerenności w 1918 roku, odbył się uroczysty apel pamięci zgodnie
z ceremoniałem wojskowym. Zakończyła go salwa honorowa
kompanii reprezentacyjnej 4. Pułku. Po złożeniu wieńców
i wiązanek u stóp pomnika pamięci odbyła się w auli ratusza
trzecia część uroczystości, poświęcona wręczeniu przyznanego
pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Czerwieńsk
p. Aleksandrowi Motykiewiczowi.
Tytuł w imieniu zmarłego w tym roku legendarnego
sołtysa wsi Płoty i wspaniałego człowieka odebrała z rąk
Przewodniczącego RM - Leszka Jędrasa - wdowa po uhonorowanym p. Krystyna Motykiewicz. Uroczystość zakończył koncert pieśni polskich kompozytorów w wykonaniu
Bogumiły Tarasiewicz.
Andrzej Sibilski

