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w lipcu
01.07. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Wójtem Gminy
Zielona Góra Mariuszem Zalewskim. Tematem spotkania było
gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach Zielonogórskiego Związku Gmin.
02.07. - Gmina Czerwieńsk otrzymała nagrodę specjalną
w XIV edycji konkursu „Olimp Lubuski”. Wręczenia pucharów
dokonała Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak
w towarzystwie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego Tomasza Możejko oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty
Bogny Ferensztajn. Nagrodę w imieniu Burmistrza Czerwieńska
Piotra Iwanusa odebrała Sekretarz Gminy Ewa Kwiecień. Uroczystość odbyła się w Pałacu w Mierzęcinie podczas XXXIX sesji
Sejmiku Województwa Lubuskiego. Honorowe wyróżnienie
„Olimp Lubuski” przyznawane jest za wkład finansowy w rozwój
kultury fizycznej na terenie Województwa Lubuskiego. Kapituła
konkursu oceniała wszystkie gminy naszego województwa.
04.07. – w Zaborze odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia – LGD Między Odrą a Bobrem. Podczas spotkania dokonano wyboru operacji do realizacji w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie
4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W posiedzeniu
uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
05.07. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus
spotkał się z Komendantem Miejskim Policji w Zielonej Górze
inspektorem Sebastianem Banaszakiem.
09.07. – na terenie parku krajobrazowego w Nietkowie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu Szlakiem
Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk – etap I. Spotkanie
otworzyli Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus z Burmistrzem
Rothenburg O.L. Heike Böhm. Podczas spotkania przedstawiono rozwiązania, jakie zostały przyjęte w projektach odbudowy
i rewitalizacji obiektów zabytkowych objętych projektem znajdujących się na terenie Gminy Czerwieńsk. Są to Park w Laskach,
Park w Nietkowie, Arboretum w Nietkowie oraz przystań
rzeczna na Odrze w Nietkowie.

10.07. – w kościele filialnym pw. Wniebowstąpienia Pana
Jezusa w Nietkowie zamontowano nowe ławki.
12.07. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Wicemarszałkiem
Województwa Lubuskiego Bogdanem Nowakiem. Tematem
spotkania było pozyskanie środków finansowych na modernizację
drogi Czerwieńsk – Łężyca (obok oczyszczalni ścieków).
19-21.07. – zespoły muzyczne RYTM i REZONANS z Nietkowa wzięły udział w XVII Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej im. Jana Iwaszkiewicza w Kamieniu Pomorskim. Młodzi
wykonawcy otrzymali Nagrodą Specjalną ufundowaną przez
Oddział Regionalny KRUS w Zielonej Górze, oraz uświetnili
swoim występem mszę św. w Katedrze św. Jana Chrzciciela
w Kamieniu Pomorskim. Oba zespoły prowadzone są przez
p. Iwonę Klamecką.
26.07. - w Zielonej Górze odbyły się uroczystości z okazji
Święta Zielonogórskiej Policji. Komenda Miejska otrzymała
sztandar ufundowany przez Miasto Zielona Góra w dowód
wdzięczności za ciężką pracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Podczas uroczystości nastąpiło także
uroczyste wręczenie orderów, odznaczeń, aktów na wyższe
stopnie policyjne oraz innych wyróżnień. Gminę Czerwieńsk
reprezentowała Sekretarz Gminy Ewa Kwiecień oraz poczty
sztandarowe OSP z Leśniowa Wielkiego i Nietkowa.
27.07. – do Będowa zawitała flotylla „Flisu Odrzańskiego”.
Tego dnia uczestnicy flisu mieli do pokonania odcinek o długości
61 km z Cigacic do Krosna Odrzańskiego.
27.07. – był najcieplejszym dniem lipca. W Czerwieńsku
o godz. 14.00 termometry wskazywały w cieniu + 36°C.
28.07. – w kawiarni U Leona w Czerwieńsku wystąpił kabaret
TIRURIRU. Organizatorem występu był Klub Zdecydowanych
Optymistów.
30.07. – Pani Janina Leszczyńska, mieszkanka Czerwieńska,
ukończyła 100 lat! Z okazji tak pięknego święta najserdeczniejsze
życzenia dostojnej Jubilatce złożyli Wicewojewoda Lubuski Jan
Świrepo, Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras oraz
Burmistrz Piotr Iwanus wraz z pracownikami Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku. Janina Leszczyńska otrzymała również
list gratulacyjny od Premiera Donalda Tuska.

Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU

10.07. – odbył się przetarg na termomodernizację budynku
szkoły podstawowej w Czerwieńsku. W wyniku postępowania
przetargowego wyłoniono firmę IZOTECH Józef Modrzyk z siedzibą w Sulechowie, która wykona tę inwestycję. Zakończenie
robót zaplanowano na 30 listopada 2013 r.
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Co słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Ani się obejrzeliśmy, a tu już połowa wakacji za nami.
Zwykle w tym czasie informowaliśmy
mieszkańców o kolejnych oświatowych
inwestycjach. Aby tradycji stało się
zadość chciałbym Pana zapytać o zapowiadaną kilka miesięcy temu termomodernizację szkoły przy ul. Granicznej.
Jest połowa sierpnia, a dopiero zaczęło
się ustawianie rusztowań. Czy tego
naprawdę nie można było zaplanować
tak, żeby prace remontowe zaczęły
się z ostatnim dzwonkiem w czerwcu,
a skończyły przed pierwszą lekcją we
wrześniu?
Piotr Iwanus: Widzę, że mimo
wakacji postanowił Pan tym razem zacząć rozmowę wcale nie w relaksowym
tonie. Zarzut mocny i na pierwszy rzut
oka oczywiście racjonalny, tylko że
w złym kierunku skierowany. Sugeruje
on bowiem, że samorząd sprawę przespał, zwlekał z decyzjami i nagle tuż
przed wakacjami się obudził i na gwałt
organizował tę inwestycję. Tymczasem fakty są takie – już we wrześniu
minionego roku złożyliśmy kompletną
dokumentację potrzebną do ubiegania
się o dotacje na ten cel. Po przejściu całej procedury kwaliﬁkowania wniosków
dopiero w czerwcu br ogłoszono listę
rankingową, która stanowi podstawę do
podpisania z Urzędem Marszałkowskim
umowy na uruchomienie środków na
ten cel. Te formalności wloką się niemiłosiernie, ale nie mamy na to żadnego
wpływu. Do dzisiaj zresztą formalnie
umowa z Urzędem Marszałkowskim nie
jest podpisana, a co za tym idzie, także
środków finansowych na ten cel nie
mamy. Mamy natomiast świadomość, że
czas ucieka, a wakacje zaraz się kończą.
Nie czekając więc na zakończenie tych
formalności podjąłem decyzję o przeprowadzeniu przetargu. Po wybraniu
wykonawcy zgodnie z całą procedurą,
przekazaliśmy mu plac budowy. Prace
się rozpoczęły, a my równolegle załatwiamy sprawy formalne. Zgodnie
z umową wykonawca zobowiązał się
zakończyć prace do końca października
br. Początek roku będzie więc trudny,
ale myślę, że warto te niedogodności
przetrwać, aby jednak szkołę docieplić

i zyskać w efekcie oszczędności na
ogrzewaniu. W ramach tych prac na
dachu szkoły zostaną zamontowane
także solary, które dodatkowo obniżą koszt dostarczenia ciepłej wody
użytkowej, a tej w szkole zużywa się
przecież dużo.
A.S.: Panie burmistrzu, jak pan ocenia po ponad miesiącu funkcjonowania
nowej ustawy śmieciowej jej efekty,
bo przyznam, że z punktu widzenia
mieszkańca bloku, to nie wygląda to
najlepiej, żeby nie użyć mocniejszych
określeń. Żeby nie być gołosłownym, to
powiem, że po wprowadzeniu nowych
zasad, moja wspólnota mimo zadeklarowania prowadzenia selektywnej zbiórki
odpadów do dzisiaj nie doczekała się
zbiorników na te segregowane śmieci, w dodatku ilość kubłów na śmieci
zmieszane została ograniczona do 4 szt
na 50 rodzin. Efekt? Co kilka dni sterta
śmieci wokół pojemników i błąkające się
zwierzęta, rozszarpujące torby z odpadkami. Przeprowadzka szczurzych rodzin
na to miejsce to tylko kwestia czasu.
Chyba nie tak miały wyglądać efekty
nowej ustawy?
P.I.: Ja wiem, że nowa ustawa przenosi na gminę obowiązek organizacji
selektywnej zbiórki odpadów i w ogóle
realizacji ustawy. Zgoda. Samorząd powinien wyłonić ﬁrmę, która się zajmie
zbiórką, podpisać stosowne umowy i to
to uczyniliśmy. W moim odczuciu po
perypetiach związanych z nowymi zasadami zbiórka i segregowanie odbywa się
w zasadzie zgodnie z ustaleniami. Powoli
wszyscy uczymy się segregowania odpadów i zaczynamy osiągać zamierzony
cel ekologiczny. To, o czym Pan mówi
wskazuje jednak, że nie wszyscy zarządcy wspólnot stają na wysokości zadania.
Zarówno oni, jak i właściciele wszystkich innych nieruchomości powinni
takie przypadki nam zgłaszać, abyśmy
mogli skutecznie egzekwować realizację umowy z ﬁrmą, która to wykonuje.
Widocznie zarządca pana wspólnoty
mieszkaniowej nie dopełnił obowiązku
zapewnienia mieszkańcom odpowiedniej
ilości pojemników. Do nas na pewno
taki sygnał nie dotarł. Musicie to sobie

w ramach wspólnoty wyjaśnić. Przy
okazji taka uwaga ogólna – nowa ustawa
nakładając na gminę obowiązek organizacji tego procesu nie zwalnia właścicieli
posesji i w końcu nas wszystkich ze
współodpowiedzialności za osiągnięcie
celu jakim jest efekt ekologiczny. To
oznacza, że gmina ma zapewnić profesjonalny odbiór śmieci, niezbędną ilość
pojemników worków na segregowane
odpady itp., natomiast właściciele muszą
nauczyć się właściwie segregować odpady, zmniejszać ich objętość np. przez
zgniatanie plastikowych butelek, czy
metalowych puszek. Jeśli jednak okaże
się, ze mimo tych działań wciąż pojemników jest za mało – to zgłaszać ten fakt.
Zostaną one dostarczone i nie wpłynie to
na zwiększenie opłat. Ekologia to nasz
wspólny obowiązek. Jak zadbamy, tak będziemy mieć. Proponuję więc współpracę
wszystkich w tej dziedzinie.
A.S.: Wrócił Pan wczoraj z naszej
partnerskiej gminy Klietz, która tak
skutecznie pospieszyła nam z pomocą po
powodzi 1997 roku. Wiem, że nie była to
kurtuazyjna wizyta.
P.I.: Wszyscy pamiętamy nie tylko
tamto lato 1997 roku i tę pomoc, jakiej
Klietz udzieliło mieszkańcom naszej
gminy. W czerwcu tego roku tę niemiecka gminę nawiedziła podobna do naszej
powodzi katastrofa. Jej zasięg jednak był
nieporównywalnie większy. Po przerwaniu 80 metrów wału przeciwpowodziowego na Łabie (o wysokości prawie 10 m)
na Klietz i pobliskie tereny runęło 1,5
mld m3 wody. Dla porównania u nas zalanych zostało 3,5 tys ha, natomiast tam
Łaba zalała ok. 20 tys ha czyniąc wielkie
szkody. Pozrywało mosty, uszkodzone są
drogi. Woda opadła trwa leczenie ran po
tej powodzi. Postanowiliśmy na miarę
naszych możliwości wesprzeć jakoś naszych przyjaciół. Od 11 sierpnia gościmy
w Czerwieńsku grupę dzieci z Klietz
wraz z opiekunami. Ufundowaliśmy
dzieciakom pobyt u nas. Zapewniliśmy
noclegi w hoteliku „Lubuszanki”, wyżywienie i ciekawy program pobytu. Zależy
nam, aby dzieciaki mogły oderwać się na
kilkanaście dni od tamtej popowodziowej rzeczywistości.
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Kolej na bocznicy
Nasza kolej. Od lat przyzwyczailiśmy się, że Czerwieńsk jest istotną stacją na
kolejowej mapie Polski. Czasy się zmieniły, spadły przewozy, zmieniły priorytety…
a wybudowana łącznica – obwodnica spycha nas na bocznicę.
Mieszkańcy na pewno nie mieli powodów do świętowania 5 czerwca – oddania do użytku tej kolejowej inwestycji.
I to nie te dwa km torów i wydane ponad
60 mln złotych tak radykalnie skróciły
podróż, jak donosiły media, ale odwlekane od dziesięcioleci remonty torowisk…
A z prasowych doniesień można było
wnioskować, że to my – Czerwieńsk
– byliśmy zmorą podróżnych. Cóż, jesteśmy mali a rację mają wielcy i silni.

A oto wpadł kolejny kamyczek do
toczącej się lawiny – 26 lipca zamknięto
„do odwołania” (czytaj – do końca świata?) kasę na naszym dworcu. Wiadomo
– sprzedaż biletów spadła tak drastycznie,
że ajentowi trudno się utrzymać. Dworzec
właściwie nie można już nazywać kolejowym. Nie ma w nim nic „kolejowego”.
I czy akurat otwarty „dla podróżnych”
kawałek korytarza zasługuje na szumną
nazwę dworcowej poczekalni?

BENEFICJENCI przeszkoleni
Gmina Czerwieńsk informuje, że zrealizowała kolejny etap
projektu pn.: „Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” i przeprowadziła szkolenia
dla wybranych 153 gospodarstw domowych objętych wsparciem oraz
9 osób z jednostek podległych Gminie biorących udział w projekcie.
Szkolenia odbyły się w gminnych placówkach oświatowych: Gimnazjum w Czerwieńsku, Szkoła Podstawowa w Nietkowie, Szkoła
Podstawowa w Nietkowicach w terminie od dnia 23.07.2013r. do

Póki co, miłośnikom kolei pozostaje
poszukiwanie informacji o zabytkowych parowozach, które od czasu do
czasu przejeżdżają po naszych torach.
Jak choćby te w drodze na Paradę Parowozów do Wolsztyna. Bo chyba tylko
słynna „Lokomotywa” Juliana Tuwima
jest nie do ruszenia. A i dzieciom jest
co pokazać.
D. G.

01.08.2013r., w 10-cio osobowych grupach, po 10 godzin (w ciągu
dwóch dni szkoleniowych). Wszyscy otrzymali materiały szkoleniowe
oraz certyﬁkaty potwierdzające ukończenie kursu obsługi komputera
i aplikacji internetowych. Szkolenia miały na celu zapoznanie Beneﬁcjentów Ostatecznych z podstawową obsługą komputera i internetu.
Przyczyniły się do nabycia nowych umiejętności.
Zgodnie z harmonogramem rzeczowym realizacji projektu
zestawy komputerowe zainstalowane zostaną w gospodarstwach
domowych do końca III kwartału br. Beneﬁcjenci podpisywać będą
również umowy użyczenia.
KWK

Projekt nr POIG.08.03.00-08-097/10 „Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” jest współﬁnansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Oś priorytetowa 8.”Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności
gospodarki” Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

Kabaret „U Leona”
Na gościnnej scenie czerwieńskiej
kawiarenki „U Leona” wystąpił kolejny
już „rodzynek” Zielonogórskiego Zagłębia
Kabaretowego. W niedzielę, 28 lipca (a było
duszno, parno i gorąco tego wieczoru)
mogliśmy uczestniczyć w programie 80%
kabaretu „Tiruriru” – z pięcioosobowego
składu (zabrakło Bartka Sikory) na scenie
„produkowali się” Olga Dawidowicz, Piotr
Zdanowicz, Łukasz Dołęga, Marcin Woźny… i, dosłownie, wylewali litry potu.
Program był nowy, „testowany” na
naszej publiczności, z nutką intelektu-
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alnego zacięcia. To coś innego, niż możemy oglądać w telewizji, gdzie serwują
nam oderwane, pojedyncze skecze wielu
kabaretów. Tu mieliśmy powiązaną całość; jednak nasi widzowie okazali się
wyrobieni i nadążali za często subtelnym
dowcipem.
Przedstawienie zorganizował, jak zawsze, Klub Zdecydowanych Optymistów,
a licznie zgromadzona widownia, wypełniająca kawiarenkę po brzegi, „wstęp na
występ” miała wolny.
D. G.

„Szlakiem Rothenburgów
w Gminie Czerwieńsk – etap I”
- podsumowanie realizacji projektu
9 lipca 2013 r. – dokładnie w rocznicę konferencji inaugurującej realizację projektu - na terenie zabytkowego Parku Krajobrazowego w Nietkowie odbyło się spotkanie wraz z wizytacją podsumowujące realizację projektu pn.: „Szlakiem Rothenburgów
w Gminie Czerwieńsk – etap I”, który 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.
Spotkanie otworzyła oraz poprowadziła pani Jolanta Matuszkiewicz - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Czerwieńsku. Po przywitaniu gości głos
zabrał Burmistrz Czerwieńska pan Piotr
Iwanus, który podsumował działania
podjęte w ramach realizacji projektu oraz
podziękował za współpracę
wszystkim, którzy aktywnie
byli zaangażowani w realizację projektu. Następnie
w imieniu pani Burmistrz
Heike Böhm wystąpiła pani
Irina Scheuner - Dyrektor
Muzeum w Rothenburg
O.L., która wyraziła ogromne zadowolenie, że udało się
wspólnie zrealizować tak
obszerne zadanie - obiekty
objęte projektem są cennym
dziedzictwem kulturowym
jak i również atrakcją turystyczną. Dlatego ważnym jest aby
dbać o posiadane walory turystyczne jak
i również odpowiednio je promować.
Dodatkowo podziękowała za możliwość
zapoznania się z dziedzictwem kulturowym znajdującym się na terenie Gminy
Czerwieńsk. Pani dyrektor stwierdziła
również, iż realizacja projektu w znaczący sposób przyczyniła się do promocji
terenów Partnerskich Gmin. Uczestnicy
projektu, którzy mieli okazję wziąć udział
w spotkaniach realizowanych w ramach
projektu, rozpowszechnili informacje
o miejscach, które warto odwiedzić.
Po oﬁcjalnym otwarciu spotkania pan
Bartłomiej Gasparski - przedstawiciel
biura projektowego – Palmett Markowe
Ogrody s.c. przedstawił rozwiązania,
które zostały przyjęte w projektach odbudowy/rewitalizacji obiektów zabytkowych objętych projektem znajdujących

się na terenie Gminy Czerwieńsk - Park
w Laskach, Park w Nietkowie, Arboretum
w Nietkowie oraz przystań rzeczna na
rzece Odrze w Nietkowie. Zaprezentował
również wirtualny spacer po obiektach
objętych projektem, który ukazał efekty
pracy biura projektowego, czyli jak będą

wyglądać miejsce objęte rewitalizacją
po zrealizowaniu założeń zawartych
w dokumentacji projektowej. Po bardzo
interesującym i zajmującym wystąpieniu
głos zabrali: Przedstawiciel Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp. - pan Jan Świrepo - Wicewojewoda Lubuski, Przewodniczący Komisji
Kultury, Edukacji i Kultury Fizycznej
Sejmiku Województwa Lubuskiego, Prezes Euroregionu „Sprewa–Nysa-Bóbr”
– pan Czesław Fiedorowicz oraz dr hab.
Wiesław Hładkiewicz, prof. UZ. Podczas
wystąpień wyrazili swoją aprobatę oraz
zadowolenie, że udało się zrealizować
tak niełatwe zadanie jakim była realizacja przedmiotowego projektu, który
realizowany był w Partnerstwie Polsko
– Niemieckim. Na podsumowanie spotkania przedstawiciel ﬁrmy EXOS MUSIC
pan Mieszko Sibilski przedstawił relację

z działań podjętych w ramach realizacji
projektu – wyemitowany został 15 min.
skrót ﬁlmu nagrywanego w trakcie trwania projektu.
Po wysłuchaniu ciekawych wystąpień
uczestnicy spotkania udali się na wizytację
w terenie miejsc bogatych w walory
krajobrazowo-turystyczne.
Spotkanie cieszyło się
dużym zainteresowaniem.
Swoją obecnością zaszczyciło nas wiele ważnych
osobistości, oprócz wyżej wymienionych: grono
Profesorów z UZ, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Starostwa
Powiatowego w Zielonej
Górze, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Zielonej Górze, Nadleśnictwa Zielona Góra, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wlkp., Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Zielonej Górze,
Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze oraz
Organizacji Turystycznych. W spotkaniu
udział wzięli również: przewodniczący
Rady Miejskiej w Czerwieńsku, radni
Rady Miejskiej w Czerwieńsku, sołtysi
z Gminy Czerwieńsk, dyrektorzy szkół
z Gminy Czerwieńsk, prezes Spółki POMAK oraz wielu mieszkańców z terenów
objętych projektem oraz gości z Partnerskiej Gminy Rothenburg O.L.
Dziękujemy serdecznie gościom
uczestniczącym w spotkaniu, prelegentom za przygotowane wystąpienia oraz
wszystkim, którzy okazali pomoc przy
organizacji spotkania podsumowującego
i wizytacji.

Projekt nr 100107499, pt.: „Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk – etap I” jest współﬁnansowany 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.
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to nieujęty w budżecie 2012r. nieplanowany kolejny wydatek.

Listy do redakcji

Prawda to gorzka potrawa!
- to utarte ale jakże ważne powiedzenie. Nie miałem zamiaru uczestniczyć
w dyskusji dotyczącej zamieszczonego
artykułu Ewy Wojtowicz i Cezarego
Wocha pt „Budżet a polityka” ponieważ jestem realistą i podczas posiedzeń
komisji i sesjach Rady Miejskiej otwarcie wyrażam swoje opinie i poglądy.
Sądzę, że dbam o interes wszystkich
mieszkańców gminy bez względu na
to, gdzie kto mieszka. Jednak nie mogę
się zgodzić z autorami artykułu, którzy
twierdzą, że nie wolno ich krytykować.
Ja jestem radnym niezależnym, ale do
Klubu nie należę. Nikt na podejmowane przeze mnie decyzje dotyczące
głosowań nie ma wpływu. A w klubie
Radnych Niezależnych tak. Są uzgodnienia jak Klub ma głosować i czyni
się to oficjalnie.
Autorzy artykułu „Budżet a polityka” uczestniczyli w pracach nad strategią rozwoju gminy do roku 2018 r. Sądzę, że wiedzą co ona zawiera i jak była
tworzona. Jednak z artykułu wynika, że
są bardzo nieświadomi i nie wiedzą jak
głosowali za jej przyjęciem. Czy jest to
przypadek, czy celowe działanie. O to
mieszkańcy gminy muszą ich zapytać
osobiście. Ja tego nie uczynię.
Zarzuca się burmistrzowi niegospodarność. Do odważnych świat należy
i pan Piotr Iwanus czyni wszystko,
aby nam w gminie żyło się lepiej. Wybudowanie gimnazjum z halą sportową
w Czerwieńsku, kapitalny remont szkół
i budowa hal sportowych w Nietkowie
i Nietkowicach, skanalizowanie południowej części gminy to jego zasługa
przy pełnej aprobacie radnych. Zaciąganie kredytów było uzasadnione aby
pozyskać środki UE na inwestycje.
W grudniu 2011r., kiedy Rada Miejska przyjęła budżet gminy na 2012
rok jako jedyny zwróciłem uwagę, że
ministerstwo finansów przygotowuje
nam niespodzianki, które my w gminie
będziemy musieli rozwiązywać. Nie
będę wywodził się na temat działań
rządu i parlamentu, ponieważ oni
mają zawsze rację, a my mieszkańcy
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gminy ponosimy zawsze konsekwencje.
Mogę powiedzieć tylko jedno, że nie
przewidziałem braku wpływu dochodów z tytułu nie sprzedanego mienia
komunalnego. Niestety mieszkańcy nie
byli w stanie kupić mienia gminnego,
ponieważ koniunktura w tym okresie
była niekorzystna. Jednak autorzy
nic nie mówią co ten kredyt 1850000
zł oznacza. Krótko wyjaśnię. Już
w grudniu przewidziałem, że być może
będziemy musieli podjąć działania aby
spiąć budżet. Tak więc 1850000 zł to
między innymi nie otrzymanie wpływów
z ministerstwa finansów (podatek od
osób fizycznych i prawnych), realizacja zadań z tytułu Karty Nauczyciela
i wypłata tzw. „14” dla nauczycieli
oraz 600 tys. złotych z niesprzedanego
mienia gminnego. Jednak w innych latach, kiedy uzyskano wyższe wpływy ze
sprzedaży mienia, wszyscy się cieszyli
i zacierali ręce.
Pisząc artykuł mam nowe obawy, że
i w tym roku będzie trzeba zaciągnąć
kredyt, ponieważ rząd robi „cięcia”
w wysokości 16 mld zł. Ile my dostaniemy mniej nie wiem, ale wiem, że
będziemy mieli duży problem a Klub
Radnych Niezależnych po raz kolejny
powie, że Burmistrz nie panuje nad
sytuacją i znowu zaproponuje zaciągnięcie „planowego kredytu”. Oby tak
nie było. Już w styczniu wypłacono
nauczycielom tzw. „14” w wysokości
161.000 zł. Pragnę zaznaczyć, że był

Jak na wstępie zaznaczyłem jestem
radnym niezależnym. Zawsze oceniam
rzetelnie i jasno podejmowane przez
RM decyzje. Wielokrotnie zwracałem
i zwracam uwagę na niekonsekwencje
decyzji radnych. Mamy dopłaty do
wody i kanalizacji 20gr/m3 – ponieważ
te pieniądze ponad 90 tys. zł musimy
uzyskać w innej formie. Jakiej? Ano
właśnie z podatków. Tylko dlaczego
mieszkańcy Nietkowic, Bródek, Będowa
i Sycowic nie mogą w pełni skorzystać
z tej dopłaty? (brak kanalizacji).
Mówimy o spłacie kredytu przez
Gminę, ale dlaczego autorzy artykułu nie napisali ile milionów złotych
„przywiózł” do gminy burmistrz?
Ponieważ świadczy to o jego operatywności .
Do artykułu pani dr Małgorzaty
Gdak Gołębiowskiej „Czyli o budżecie
słów kilka” nie będę się odnosił, ponieważ należałoby się zapoznać z realiami
gminy, kraju a następnie wyciągać
stosowne wnioski. W dokumentach
rozwoju gminy do 2018 r. zapisano
budowę hali sportowej w Leśniowie
Wielkim. Nikt z Radnych temu zapisowi
się nie sprzeciwił. Co więc się stało, że
co niektórzy zmieniają zdanie?
Kończąc pragnę zwrócić uwagę,
że ksiądz Dariusz Glama nie zasłużył
sobie na taką ocenę. Jest uczciwym,
dbającym o interesy lokalnej wspólnoty
człowiekiem.
Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów
Wiesław Kwaśniewski

OGŁOSZENIE
Burmistrz Czerwieńska informuje, że w terminie od 01.08.2013r. do 22.08.2013r.
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiący załącznik do
Zarządzeniem Nr 57/2013 Burmistrza Czerwieńska z dnia 29 lipca 2013r. Wykaz
obejmuje część działki oznaczonej nr ewidencyjnym 420/1 o pow. 35 m2 położonej
w Czerwieńsku przy ulicy Moniuszki.
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: www.bip.czerwiensk.pl.
MM

Bezpieczne wakacje
Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei zaznajomili dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Czerwieńsku z zasadami bezpieczeństwa, o których zawsze należy pamiętać
odpoczywając na wakacjach.
Jak bezpiecznie spędzić wakacje?
Na to pytanie starali się odpowiedzieć
uczniom z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku funkcjonariusze z Komendy
Regionalnej Straży Ochrony Kolei
w Zielonej Górze wspólnie z pracownikami Lubuskich Przewozów Regionalnych na spotkaniu, które odbyło się
w szkole 27 czerwca br.
Podczas przeprowadzonych zajęć
dzieci dowiedziały się, na czym polega
praca funkcjonariuszy SOK, oraz jak należy się zachowywać i o czym pamiętać
przebywając na terenach kolejowych,
dworcach, w pociągach i na przejazdach
kolejowych. To bardzo ważne tematy,
szczególnie dla mieszkańców Czerwieńska, który leży w obrębie ważnego węzła
kolejowego.

Z informacji uzyskanych od funkcjonariuszy SOK wynika, że obiekty
infrastruktury kolejowej są chętnie odwiedzane przez nieletnich, którzy szukają tam
miejsc do zabawy, przez co narażają się na
poważne niebezpieczeństwo. Niejednokrotnie te ryzykowne zachowania wiążą
się z dewastacją i niszczeniem mienia
kolejowego, co powoduje ogromne straty
i prowadzi do zakłóceń w ruchu pociągów.
Młodzi ludzie nie zawsze zdają sobie
sprawę z tego, że takie postępowanie to
łamanie prawa, za które grożą im poważne
konsekwencje.
Sokiści i pracownicy Lubuskich Przewozów Regionalnych pouczyli również
młodzież, czego nie należy robić na
obiektach kolejowych, a wśród zakazów
znalazły się min.: nie wolno jeździć na
rowerze i rolkach po peronach i tunelach

Wysoko w Gimnazjum
Nowy rok szkolny puka do drzwi – to już za dwa tygodnie rozlegnie się pierwszy
dzwonek… Rozpocznie się kolejny etap „walki” o wiedzę i umiejętności uczniów,
by jak najwięcej wynieśli w kolejny etap edukacji i bliskiego pełnoletniości życia.
A jak to było w minionym roku szkolnym? Wyniki dostajemy pod koniec czerwca,
zwyczajnie nie było czasu nimi się pochwalić…
Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku osiągnęli wysokie
wyniki egzaminu gimnazjalnego na tle
powiatu, województwa, okręgu i kraju.
Egzaminy odbyły się z języka polskiego,
historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych
(biologia, chemia, geograﬁa i ﬁzyka) oraz
z języka angielskiego lub niemieckiego
(obowiązkowo na poziomie podstawowym
i rozszerzonym). Większość wyników
egzaminów czerwieńskich gimnazjalistów

w skali kraju mieściło się w tzw. staninie 6
(na 9 możliwych) – „wyżej średnim”, co
oznacza wynik powyżej średniej krajowej,
zaś z historii i języka niemieckiego był to
stanin 7, czyli wynik „wysoki”.
W skali województwa lubuskiego gimnazjaliści osiągnęli jeszcze lepsze wyniki, gdyż
z języka polskiego wynik uczniów naszego
gimnazjum mieścił się w staninie 7, czyli
był to wynik „wysoki”. Z kolei porównując
wyniki gimnazjalistów w powiecie, trzeba
się pochwalić I miejscem (na 10 gmin) z

czy też poczekalniach, przechodzić przez
tory w miejscach do tego niewyznaczonych, rzucać kamieniami w pociągi lub
ustawiać kamienie na szynach, wsiadać
i wysiadać po sygnale odjazdu pociągu,
wyrzucać przedmioty przez okna pociągu,
umieszczać na miejscach do siedzenia nóg
w obuwiu i zwierząt, wychylać się z okien
i otwierać zewnętrzne drzwi wagonów
podczas jazdy pociągu, korzystać z toalet
podczas postoju pociągu na stacjach.
Z wielkim zainteresowaniem uczniowie obejrzeli posłuszeństwo i tresurę psów
służbowych, które funkcjonariusze SOK
przywieźli ze sobą na spotkanie w szkole.
Bardzo ważne były zasady zachowania się
podczas ataku agresywnego psa. Przewodnicy psów zademonstrowali w praktyce jak
należy w takiej sytuacji postępować.
Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały od funkcjonariuszy SOK i pracowników Przewozów Regionalnych upominki
z logo kampanii społecznej „Bezpieczny
Przejazd - Zatrzymaj się i Żyj” oraz
dyplomy za aktywne uczestnictwo w zajęciach proﬁlaktycznych „Bezpiecznie na
kolei w trakcie wakacji”.
Jacek Gębicki

języka polskiego i historii, trzecim z języka
angielskiego i przedmiotów przyrodniczych
oraz 5 z matematyki i języka niemieckiego.
Gimnazjaliści z Czerwieńska osiągnęli też
lepszy wynik z historii i języka polskiego niż
gimnazjaliści z Zielonej Góry!
Niezwykle cieszą nas sukcesy uczniów
z Czerwieńska. Jak widać i w małej szkole,
w której uczą się dzieci z całej gminy można
pochwalić się dobrymi wynikami, co podkreślają też „trzyletnie tendencje rozwojowe
szkół” z województwa lubuskiego. Nasze
Gimnazjum w Czerwieńsku odnotowuje
w tym trzyletnim porównaniu tendencję
wzrostową zarówno z przedmiotów humanistycznych, jak i matematycznych.
Gratulując gimnazjalistom i ich nauczycielom, nie sposób nie podziękować też
nauczycielom ze wszystkich naszych szkół
podstawowych, bo ten wysoki wynik uczniów Gimnazjum to nasz wspólny sukces.
M. Galik
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Wspaniały gest Oli
Ola Tylińska (teraz już Majsnerowska) to była pracownica Ośrodka Kultury, a precyzyjniej rzecz ujmując - świetlicy wiejskiej w Płotach.

Choć nie pracowała długo jako opiekunka tej placówki, to poznać się dała z jak
najlepszej strony. Do dzisiaj jest niezwykle
ciepło wspominana przez wszystkich, którzy się z Nią zetknęli. Miła, ciepła, uczynna,
serdeczna i - co w tej branży nieuniknione
- pozytywnie zakręcona. Ola też wspomina
ten czas bardzo ciepło, nigdy właściwie nie
zapomniała o Kole Gospodyń Wiejskich
z Płotów, z którym współpraca układała

się wspaniale, ani o młodzieży, z którą
wypracowała partnerskie relacje, ani o
dzieciach, którym wielokrotnie pomagała
w nauce. Jak ważni byli ci wszyscy ludzie
dla Oli, świadczy jej wspaniały gest. Ola,
20 lipca br. wyszła za mąż za Rafała.
Nowożeńcy zażyczyli sobie, aby zamiast
kwiatów, goście przynieśli coś, co przyda
się dzieciom w świetlicach wiejskich.
Wszystkie te wspaniałe prezenty przekazali następnie na ręce dyrekcji MGOK
w Czerwieńsku do rozdysponowania na
świetlice, ze szczególnym uwzględnieniem
świetlicy w Płotach. Wśród farb, kredek,
gier planszowych znalazły się również
piłki, paletki i mnóstwo innych zabawek,
które wzbogacą wyposażenie naszych
placówek wiejskich.
Tak wspaniały gest na starcie nowej drogi
życia wróży nowożeńcom wiele szczęścia,

Vivat Pani Janino!
W lipcu swój wspaniały Jubileusz stulecia urodzin obchodziła mieszkanka
naszego miasta Pani Janina Leszczyńska. Z tej okazji samorząd gminy oprócz
serdecznych życzeń i stosownych bukietów kwiatów dla upamiętnienia tej
wspaniałej rocznicy zainstalował w miejskim parku ławeczkę z upamiętniającą
ten fakt inskrypcją.
Pani Janina urodziła się 30 lipca
1913 roku w miejscowości Kolonia
Rzeczyca. Do 1939 roku była mieszkanką Warszawy, ale wraz z zakoń-
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czeniem wojny, już w maju 1945 roku
osiedliła się w Czerwieńsku i mieszka
tu do dzisiaj. Należy więc do tej grupy
mieszkańców naszego miasta, którzy

wszak dobro, które dajemy innym, zawsze
do nas powraca z podwójną mocą.
Pracownicy Ośrodka Kultury życzą Oli
i Rafałowi, aby droga, na którą wkroczyli
przepełniona była miłością i aby każdy kolejny dzień wspólnego życia był piękniejszy
od poprzedniego. Sto lat Młodej Parze!
Jolanta Matuszkiewicz
na te ziemie przybyli jako pierwsi
i tutaj szukali szansy na swoje powojenne życie.
W tym szczególnym dniu p. Janinę
odwiedził z życzeniami wicewojewoda
województwa lubuskiego Jan Świrepo,
w towarzystwie burmistrza Piotr Iwanusa, przewodniczącego RM Leszka
Jędrasa, kierowniczki USC Doroty
Rutkowskiej oraz naczelniczki wydziału
świadczeń emerytalno-rentowych ZUS
w Zielonej Górze - Elżbiety Kurzęckiej.
Jubilatka otrzymała również list gratulacyjny od Premiera Donalda Tuska.

Projekt Afryka
Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku należy do Szkół Stowarzyszonych UNESCO oraz do Klubu Szkół UNICEF.
Ta przynależność zobowiązuje nas do podejmowania wielu międzynarodowych projektów, które na całym
świecie realizowane są pod auspicjami tych prestiżowych organizacji.
W czerwcu br. realizowaliśmy jeden
z takich projektów pn. „Dzień Zmian”.
Jego celem było kształtowanie postaw
tolerancji, otwartości na inne kultury,
zwiększenie świadomości na temat sytuacji mieszkańców odległych krajów.
Pozwolił on nam na bliższe poznanie
Afryki.
Jak i w co bawią się dzieci z Czarnego Lądu, w co
się ubierają, czego się uczą,
dlaczego życie w najodleglejszych zakątkach świata różni
się od naszego? Odpowiedzi
na te pytania dzieci mogły
uzyskać podczas realizacji
naszego projektu, a było to
możliwe dzięki obecności na
naszych zajęciach niezwykłych gości, którzy odwiedzili
naszą szkołę.
Uczeń z wrocławskiej
szkoły EKOLA, William
Słodziński przygotował prezentację,
dzięki której uczestnicy tego projektu
dowiedzieli się, że Afryka jest piękna,
tajemnicza, interesująca, głodna, biedna,
spragniona, zniszczona konﬂiktami, zacofana, ale także nowoczesna.
Wielkim przeżyciem było dla nas
spotkanie z panią Bożeną Bamwendą

i jej córką Ines, które w Afryce spędziły
wiele miesięcy. W bardzo interesujący
sposób opowiedziały nam o panujących
tam zwyczajach, o tym, jacy gościnni
i otwarci są Afrykańczycy. Panie przygotowały przepiękną wystawę eksponatów
z Czarnego Lądu. Przez dwa dni uczniowie, ich rodzice i nauczyciele mogli
podziwiać rzeźby wykonane
z hebanu, przedmioty gospodarstwa domowego, biżuterię, a także prywatną kolekcję
zdjęć z podróży po Afryce.
Uczestnicy projektu mogli
przymierzyć stroje – kangi,
biżuterię, nauczyć się wyliczanki „Simama ka”, liczyć
do dziesięciu oraz śpiewać
w języku suahili piosenkę
„Jambo bwana”. Największą atrakcją były ciasteczka
przygotowane wg przepisu
pani Melanii – babci Ines,
herbatka o wdzięcznej nazwie masala
oraz pestki drzewa baobab o słodkokwaśnym smaku.
Gościem specjalnym realizowanego
u nas projektu, była pani Elżbieta Wozowczyk-Leszko, redaktor Radia Zachód,
która z tego spotkania zrealizowała
bardzo ciekawą audycję. Można było

ją wysłuchać na antenie Radia Zachód
2 lipca br.
Wszystkie informacje na temat realizacji tego projektu można też znaleźć na
oﬁcjalnej stronie internetowej UNICEF
(www.unicef.pl). Tam też znajdziecie
materiały z naszych wcześniejszych projektów: Wszystkie kolory świata oraz
Baw się i bądź bezpieczny.
Iwona Mielczarek
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Wieści z „Lubuszanki”
Trwa gorący okres amatorskich imprez sportowych. W całym kraju odbywa się
ich bardzo dużo i wszędzie „pełno naszych” zawodników.
VII Zielonogórskie Grand Prix MTB
Amatorów – 2 VI w Zielonej Górze, na
dystansie 42 km ścigało się około 130 miłośników roweru. Jarosław Michałowski
(Płoty) był 3-ci w M30 z czasem 1:36:26.
VII PGNiG Grodziski Półmaraton
„Słowaka” – 9 VI w Grodzisku Wielkopolskim, wśród 2,5 tys. zawodników
Michał Kowalski (Michnet – Ronin
Czerwieńsk) był 105 w kategorii M35
z czasem1:44:05. Z kolei w Biegu z Koroną, na 15 km w Bukowcu, 15 VI wśród 70
sklasyﬁkowanych panów, zajął 6 miejsce
w M30 (1:11:44).
III Cross Zielonogórski „Parszywa
dwunastka” (12 km trudnego terenu) sklasyﬁkował około 400 biegaczy. Krzysztof
Filar był 19 w M40 (56:07), Mieszko
Boczkowski 43 w M20 (1:01:35 – obaj
Płoty). Monika Chocaj (Czerwieńsk) była
35 w K2 (1:30:32), Paweł Kamoda (Ronin
Czerwieńsk) 6 w M30 (45:25), Lubomir
Rotko 2 w M50 (52:36), Grzegorz Pukacki 12 w M40 (54:34), Paweł Forgel
45 w M30 (56:41), Grzegorz Fabisiak
66 w M30 (59:42), Adam Bryszewski
(4 ZPPlot) 67 w M30 (59:45), Wojciech
Zawada 55 w M20 (1:05:18), Krzysztof
Gnatowicz 50 w M40 (1:06:58), Marcin
Wojtaszek 55 w M40 (1:07:22), Bolesław
Brzeziński 15 w M60 (1:14:22), Piotr
Furdak 75 w M20 (1:16:16).
Bieg „XXI Sztafeta Pokoleń od
Ratusza do Ratusza Cottbus – Zielona
Góra” odbył się 13 lipca. Trasa tej 100
km imprezy prowadzi również przez naszą gminę i odbywa się przy normalnym
ruchu ulicznym. To międzynarodowa
impreza pod patronatem nadburmistrza
Franka Szymanskiego i prezydenta Janusza Kubickiego. Ekipa „Lubuszanki”
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w składzie: Karolina Chabros, Lubomir Rotko, Sławomir Naskręt, Kamil
Leśniak i Bogusz Podgórski zajęła
w nim bardzo wysokie V miejsce z czasem 6:22:04. Druga nasza ekipa „Przed
nocą zdążymy” w osobach: Grzegorz
Pukacki, Mariusz Marczak, Daria
Kudosz, Andrzej Tomasik i Zbigniew
Gawroński przybyła na metę na miejscu
26 i uzyskała czas 7:45:54.
W biegu wystartowały 53 zespoły.
Warto dodać, że trasa była podzielona
na 15 etapów, od 3 do 14 km i każdy
zawodnik musiał przebiec minimum dwa
odcinki. Natomiast w każdej ekipie musi

być co najmniej 50-cio letni zawodnik
i przynajmniej jedna pani.
No i triathlon. 21 VII w Mietkowie (koło
Wrocławia), na trasie TriMana (3km pływania, 80 km roweru i 20 km biegu) Paweł
Kamoda był 23 (4:40:35). Do rywalizacji
przystąpiło 120 miłośników wyczynu.
D. Grześkowiak

Konkurs na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy
Regulamin konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród
już 24 sierpnia podczas Święta Plonów 2013 w Leśniowie Małym.
1. Cel konkursu:
• kultywowanie dziedzictwa kulturowego
wsi oraz wzbogacenie ludowego charakteru tradycyjnego Święta Plonów, którego
symbolem jest bochen chleba i wieniec
dożynkowy;
• prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy.
2. Organizator konkursu:
• Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Czerwieńsku;
• Gmina Czerwieńsk;
3. Uczestnicy konkursu:
• Koła Gospodyń Wiejskich;
• Rady Sołeckie;
• Grupy nieformalne;
• Osoby prywatne nie będące artystami
zawodowymi.
4. Kryteria oceny:
I Kategoria – wieńce tradycyjne:
a) Podstawowe materiały wykorzystywane przy tworzeniu wieńców muszą być
związane ze Świętem Plonów, np.: kłosy,
ziarno, warzywa, owoce, kwiaty;
b) Wygląd zewnętrzny:
• kształt korony,
• materiał – dopuszcza się użycie takich materiałów, jak: zasuszone części roślin, w tym
zboża, zioła i kwiaty oraz owoce, warzywa,
żywe kwiaty, papier, tkanina. Do konstrukcji można użyć metalu lub drewna.
• kolor – dowolny;
• kompozycja – dowolna, pod warunkiem
zachowania kształtu korony;
• wymiary – dowolne (należy zwrócić
uwagę na stabilność konstrukcji)

żywe kwiaty, papier, tkanina. Do konstrukcji
można użyć metalu lub drewna.
• kolor – dowolny;
• kompozycja – dowolna, dopuszcza się
wprowadzenie elementów ruchomych.
e) wymiary – dowolne.
5. Warunki uczestnictwa w konkursie:
• dostarczenie wieńców w dniu 22
sierpnia br. w godz. 14.00 - 18:00 do
świetlicy wiejskiej w Leśniowie Małym.
Przed przywiezieniem wieńca prosimy
o kontakt z panem sołtysem Radosławem Warszawskim pod numerem tel.
694-311-428
• dołączenie do każdego wieńca opisu
zawierającego nazwiska twórców, nazwę
wsi oraz inne informacje o wieńcu wg
uznania twórców. UWAGA! Wieńce bez
metryczki nie będą oceniane!
6. Przebieg i ocena konkursu:
• Oceny wieńców dokona Komisja

Konkursowa złożona z przedstawicieli
organizatorów w dniu 23 sierpnia.
• Oceniane będą wieńce w dwóch kategoriach:
- wieńce o formie tradycyjnej,
- wieńce o formie współczesnej.
• Z oceny sporządza się protokół zawierający informacje o:
- składzie Komisji Konkursowej,
- przyznanych nagrodach,
- przyznanych wyróżnieniach
7. Wieńce biorące udział w konkursie zostaną zwrócone twórcom,
którzy odbierają je po zakończeniu
uroczystości dożynkowych w dniu
24 sierpnia.
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wieńce pozostawione na
placu dożynkowym.

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.
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”.

II Kategoria – wieńce współczesne
c) Podstawowe materiały wykorzystywane przy tworzeniu wieńców muszą być
związane ze Świętem Plonów, np.: kłosy,
ziarno, warzywa, owoce, kwiaty;
d) Wygląd zewnętrzny:
• kształt - dowolny,
• materiał – dopuszcza się użycie takich materiałów, jak: zasuszone części roślin, w tym
zboża, zioła i kwiaty oraz owoce, warzywa,
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Nigdy nie odpuszczam
Pan Szymon Pyrka, sportowiec, miłośnik wyczynu, kopalnia wiedzy o drużynach, zapalony kibic potrafiący z dnia na dzień pognać i tysiące kilometrów na
ciekawy mecz chętnie dzieli się wspomnieniami „z różnych szuflad”, głównie
sportowych.
Nieodżałowany Zygmunt Borkowski
miał „nosa” do trenerki; barwna postać,
zasłużona dla Nietkowic - jak miałem 15
lat, to mnie do seniorów wstawił, dwie
bramki strzeliłem w tym debiucie. Jako
siedemnastolatek byłem kapitanem drużyny i odbierałem w Płotach Puchar Burmistrza, a wygraliśmy wtedy z zespołami
z wyższych klas, to było „coś”.
Kiedyś 17-letni piłkarz z takiego klubu jak nasz był w piłkarskiej „sile wieku”
– dziś to się zmienia i chyba jednak na
niekorzyść – my mieliśmy większy zapał
do gry. Pamiętam, byłem powołany do
Kadry Województwa, razem z Niedzielanem; jako jedyny „z wioski” grałem
w Makroregionie Dolnośląskim i nawet
byłem kapitanem drużyny. A w szkole
podstawowej zamiast na uroczystość
zakończenie szkoły pojechałem na mecz.
I nawet, gdy po latach przerwy przystąpiłem do matury, to z geograﬁi zadowoliłem
się czwórką, zostawiłem ostatnie pytanie
bo spieszyłem się na mecz do Grodziska
(byliśmy w ich fanklubie), z Wisłą Kraków… Grałem też w tenisa stołowego
– w podstawówce byliśmy na czwartym
miejscu w województwie. Tak wtedy
było, że latem w piłkę się grało a zimą
chodziło do klubu na tenisa.
A potem kontuzja na trzy lata wykluczyła mnie z gry; miałem 18 lat,
wyskoczyłem do główki i nagle trzask
w kolanie… kontuzje to „coś zwykłego”,
towarzyszą nieustannie a pierwsza poważna? Na treningu u Zygi załatwiłem sobie
szczękę o głowę kolegi… Bo człowiek za
ambitnie podchodzi, nie chce „przechodzić” meczu tylko dać z siebie wszystko…
Tak się nauczyłem i nie ma, że odpuszczę
ale za to mogę się na coś nadziać. A teraz
miałem tak: obojczyk na meczu, gips mi
założyli, ledwo zdjęli pojechałem na mecz
i dwa żebra poszły… a kiedyś ścigaliśmy
się na sankach z górki, drzewa były i dwa
tygodnie w szpitalu też.
Bieganiem zaraził mnie nieocenionej
pamięci Marek Ragus. To z nim, już
trochę przygotowany, pojechałem na
swój pierwszy kwalifikowany 10 km
„Bieg Sylwestrowy” do Trzebnicy. Potem
były następne. A swój pierwszy maraton,
zupełnie bez przygotowania, (ale mimo
wszystko ukończyłem go) był w Poznaniu
w 2004 r. Tak na poważniej zacząłem brać
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udział w zawodach od 2008 r.
Maraton czy tam bieg na 100 km,
mimo że to nie sport kontaktowy, też może
być źródłem urazów; lekki ból lekceważę,
może się uodporniłem? Niektórzy padają,
a ja dobiegam, nie zważając na jakieś
dolegliwości, no a potem się okazuje…
ale u mnie trwa to krótko. Wyeliminować
może mnie tylko konkretny ból. Czasami
się nie chce, ale jak już ubierzesz buty,
ruszysz, spocisz się… Nic tak nie smakuje jak po prysznicu usiądziesz sobie
z kawą… Biegnąc zapominasz o wszystkim, znikają problemy…
Biegam dla siebie – mam czas to biegnę, do pracy czy z pracy; jak pracowałem
w Zastalu to lubiłem te 20 km do domu.
Teraz mój trening - to 6 rano czy tam -15
stopni, śnieg a ja biegnę do ﬁrmy. Nawet
nie pamiętam, kiedy jechałem do niej rowerem czy pociągiem. Taka rozgrzewka
dodaje mi sił do pracy. Nie robię planów
treningowych, po prostu biegnę, czekam
na kryzys, czekam na bóle, później trzeba
je sobie z głowy wyeliminować, myśleć
o czymś pozytywnym. Niektórzy się mnie
pytają, jakie to ja wybiegi robię, żeby
przebiec 100 km, dla nich jest to marzenie
i co im odpowiedzieć?
Interesują mnie ciekawe wyzwania
– takie jak „Bieg Katorżnika” w Lublińcu,
w sierpniu 2010 r. To było 8 km morderczego wysiłku, często po szyję w błocie.
Pamiętam, byłem wtedy 32 a biegło 250
osób. I był minimalny wzrost uczestnika,
żeby się w błocie nie utopił. Adrenalina
niezła… Biegłem boso, bo szybko zgubiłem buta. Jeden drugiego musiał wyciągać, bo wielu nie dawało rady. Rowy,
przepusty, wspinaczki… Do dziś to jedno
z największych dla mnie trofeów.
Dwa razy biegłem po plaży, w Jarosławcu. Czwarta rano wyjazd z domu,
chwila na ogarnięcie się i 15 km w słońcu.
Fajny bieg, bo to coś innego, nowego.
I maratony. W tym roku znowu pojadę
na maraton „Solidarności” do Gdańska.
Polubiłem atmosferę tej patriotycznej
imprezy. I nie przeszkadza mi to, ze na
drugi dzień trzeba iść do pracy.
Nie liczę tych wszystkich imprez, ale
„setek” będzie z siedem a maratonów
z dziesięć. Ciekawią mnie wyzwania,
tak jak „Bieg od zmierzchu do świtu”.
Tu się biegnie 16 godzin, czas wigilijny

Szymon Pyrka
Lat: 35, zodiakalny Lew,
Mieszkaniec Nietkowic od urodzenia,
Wykształcenie: średnie techniczne,
Pracownik: PKP Cargo w Czerwieńsku,
Rodzina: kawaler, mieszka z rodzicami
(Halina i Kazimierz - oboje na emeryturze);
dwie siostry są zielonogórzankami,
Funkcje społeczne: obecnie wiceprezes Klubu Sportowego „Sparta”
Nietkowice,
Zainteresowania: piłka nożna, żużel,
sport oraz historia i geografia,
Lubi: uprawiać sport, amatorski ale na
wyczynowym poziomie.
a impreza jest tydzień przed świętami.
W Kaliszu raz zrobiłem stówę a raz 102
km. Byłem 10 na 78 osób. Zwycięzca
– 136 km, zawodowy zawodnik, wsparty
trenerami, odżywkami itd. Drugi miał
114, i ja, czysty amator, mogę śmiało równać się z najlepszymi. Nawet nie należę do
żadnego klubu, nie jest mi to potrzebne.
Po prostu trzeba być też silnym psychicznie. Raz w Kaliszu po 70 km zszedłem,
drobna z pozoru wcześniejsza kontuzja
dała mi radę. Ale na drugi dzień zagrałem
mecz, więc jak bym się zawziął, to raczej
dałbym radę. No a innym razem po setce
noga traﬁła do gipsu. Ale pewne rzeczy
uzmysławiasz sobie dopiero pod koniec
biegu, jak wszystko „odpuszcza”…
Wytrenowanie to góra 40%, reszta to
psychika, przezwyciężanie chwil słabości.
Ja jestem szczęśliwy, jak dobiegnę, lokata
czy nagrody nie są takie ważne… Liczy
się wytrzymałość.
Idąc na biegi nie można też zakładać,
że dzisiaj nie będę się spinał - nie da rady
jak widzisz, że ktoś cię wyprzedza, to
podkręcasz tempo ale też trzeba umieć
rozłożyć siły. Bo jak „spompujesz” siły na
30 km to jak dobiec do mety maratonu?

Albo maraton czy setka w górzystym terenie, tu już w ogóle
trudno coś planować a kryzys może przyjść w każdej chwili.
Są też niezapomniane wrażenia. Takie, jakie przyniósł bieg
(nie wyścig) z Poznania do Lednicy, co kilka km przystanki
przy paraﬁach, meta przy słynnej Rybie i my z pochodniami
a dookoła tysiące – to był Światowy Dzień Młodzieży. Fajny
był też orlenowski maraton w Warszawie, tysiące zawodników,
znane nazwiska; dobrze mi się biegło, 3:22 zrobiłem.
Teraz dla mnie półmaraton czy krótszy bieg przestały być
atrakcją. 20 km to sobie pobiegnę do Radnicy i z powrotem.
I już dawno przestałem chować się po krzakach, na szczęście
biegacz czy „kijkarz” jest już postrzegany jako osoba dbająca
o siebie, realizująca jakieś swoje plany i nie budzi zdziwienia.
A „kręci” mnie „Bieg Rzeźnika” – 80 km w Ustrzykach, ale
muszę znaleźć drugiego takiego jak ja zapaleńca, bo to bieg
w parach. Myślę też o jakiś wytrzymałościowych biegach
z przeszkodami i o triathlonie. Takim „na full”. Trenuję pływanie, sto długości robię w mniej niż godzinę. Jazda rowerem
to nie problem. Problemem są koszty. Przyzwoity rower to już
tysiące złotych, a i wpisowe na zawody jest niemałe. Sponsor
byłby mile widziany…
Pewne problemy sprawia mieszkanie „za Odrą” – jak chce
się np. zimą dostać na Halę, to trzeba 60 km zrobić. Od kiedy
pamiętam, zawsze był kłopot z dotarciem na zawody czy treningi do Czerwieńska – a już zapomina się o korzystaniu z hali
Jednostki Wojskowej (my szeroko z niej korzystaliśmy, zresztą

Puchar dla Piasta
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Czerwieńska to
impreza, która przez lata wrosła w sportowy krajobraz naszej
gminy. W tym roku rozstrzygnięto kolejną, już XXIII, edycję
tych zmagań.
Do rozgrywek stanęło sześć ekip, których majowe i czerwcowe potyczki doprowadziły do wielkiego ﬁnału, rozegranego
30 czerwca na Stadionie Miejskim im. Romana Winnickiego.
W meczu o III miejsce Start Płoty pokonał Spartę Nietkowice
4:3, natomiast w walce o I miejsce Piast Czerwieńsk wygrał ze
Zniczem Leśniów Wielki 6:0.
Oto końcowa klasyﬁkacja XXIII-go Pucharu Burmistrza:
I m. Piast Czerwieńsk; II m. Znicz Leśniów Wielki; III m. Start
Płoty; IV m. Sparta Nietkowice; V/VI m. Piast Oldboy’s Czerwieńsk oraz Odra Nietków.
Zwycięska ekipa wystąpiła w składzie: Andrzej Solecki,
Jacek Fleszar, Przemysław Kowalewicz, Marcin Szańczuk,
Marcin Gałka, Kamil Wojnarowski, Roland Kifert, Piotr
Jasinowski, Piotr Piwowarski, Tomasz Piwowarski, Łukasz
Michalski, Dariusz Wojnarowski, Dawid Kaczor, Grzegorz
Lipiński i Maciej Pieczarka.
W ﬁnale bramki strzelili: Maciej Pieczarka – dwie oraz
Dariusz Wojnarowski, Piotr Jasinowski, Piotr Piwowarski
i Tomasz Piwowarski. Natomiast jako wyróżniające się indywidualności wybrano: najlepszym piłkarzem Piotr Piwowarskiego
(Piast), najlepszym strzelcem Macieja Pieczarkę (Piast) oraz
najlepszym bramkarzem Jakuba Iwanusa (Znicz).
W całym turnieju padły 44 bramki. A jego organizatorem
była Rada Sportu i Hala Sportowa „Lubuszanka”, natomiast
sponsorem nagród Burmistrz Czerwieńska. I już zapraszają na
przyszłoroczną odsłonę turnieju!
D. Grześkowiak

Sparty Nietkowice zawsze wszędzie było „pełno”).
Koszty. Buty muszą być dobre, choć niekoniecznie drogie.
Przez lata używałem najzwyklejszych. A raz w Gdańsku zapomniałem butów, więc kupiłem za 10 zł w markecie i spokojnie
dobiegłem w nich do mety. Kosztowniejsze są odżywki, napoje,
batony energetyczne. Jak się biegnie setkę i przychodzi 60 km
to już nie pociągniesz z zapasów organizmu, bo nie ma z czego. Trzeba uzupełniać. No i wpisowe. Co prawda organizator
zapewnia z tego wiele rzeczy, ale i tak trzeba mieć swoje. Plus
koszty dojazdu. Robią się z tego niemałe wydatki. Na szczęście
obecnie wspiera mnie mój zakład pracy i korzystając z okazji
serdecznie dziękuję kierownictwu PKP Cargo. A ja w zamian
zawsze występuję pod szyldem swojej firmy „PKP Cargo
Czerwieńsk”. I dziękuję najbliższym, zwłaszcza rodzicom, za
wsparcie którego nie szczędzą mi do dziś.
Mam cały karton medali; dyplomów i pamiątkowych koszulek nawet nie próbuję liczyć. Naśladowców, póki co, nie
ma za wielu. Ale myślę, że to się zmieni, bo nastała moda na
aktywność, na ruch. I jeszcze powiem, że jako kibic zwiedziłem kawał Europy. Podczas gdy turyści zazwyczaj podziwiają
zabytki, mnie ciągnie na stadiony, na ciekawe mecze.
Podróże i przygody nie tylko jako kibica różnych dyscyplin
sportu, w Polsce i za granicą, często z transparentem „Nietkowice”, to już temat na osobną historię.
Pełnej ciekawostek opowieści pana Szymona wysłuchał
D. Grześkowiak

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że
odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, które
będą odbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Zielonej Górze.
Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne
w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, które ze
względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane
w pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości,
np. stare meble, sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, piece kuchenne, armatura sanitarna), stolarka
budowlana (okna, drzwi – pojedyncze sztuki), wózki
dziecięce, dywany, materace itp.
Zbiórka odbędzie się w następujących terminach:
- 19.08.2013 r. – Nietków,
- 21.08.2013 r – Laski, Boryń,
- 23.08.2013 r. – Wysokie, Dobrzęcin, Wyszyna,
- 26.08.2013 r. – Leśniów Wielki, Leśniów Mały, Sudoł,
- 28.08.2013 r. – Płoty, Zagórze,
- 02.09.2013 r. – Czerwieńsk,
- 17.09.2013 r. – Nietkowice, Bródki,
- 19.09.2013 r. – Będów, Sycowice.
Odpady wielkogabarytowe należy wystawić dzień
wcześniej od daty odbioru ich przez ZGKiM z Zielonej
Góry, w widocznym miejscu, przed posesją, obok posiadanego pojemnika na odpady komunalne.
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Puchar Mistrza Polski w Czerwieńsku
Możliwość obejrzenia pucharu Mistrza Tauron Ligi i spotkania z zawodnikiem Stelmetu Zielona Góra były nie lada gratką dla wszystkich miłośników koszykówki.
Po tym, jak pierwszy raz w historii
koszykarze Stelmetu Zielona Góra zdobyli
mistrzostwo Polski, w całym naszym regionie wzrosło zainteresowanie koszykówką.
Zapełniły się osiedlowe boiska, a wielu
młodych ludzi chciałoby w przyszłości grać
tak jak Quinton Hosley, Walter Hodge czy
Łukasz Koszarek. Cieszy fakt, że na mecze
Stelmetu do hali CRS przy ul. Sulechow-

skiej w Zielonej Górze przychodzą całe rodziny. Atmosfera na meczach i zachowanie
kibiców niczym nie przypominają tego, co
zwykliśmy obserwować na naszych piłkarskich boiskach. To również przemawia za
tym, aby promować koszykówkę i stwarzać
jak najlepsze warunki do uprawiania tego
sportu także w naszej gminie.
Powołanie w Czerwieńsku szkółki koszykarskiej to wspólna
inicjatywa Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku i Hali
Sportowej „Lubuszanka”. Do
współpracy w tym przedsięwzięciu zaproszono Stowarzyszenie
Koszykówki Młodzieżowej
„Zastal”, które jest kuźnią młodych talentów i stanowi sportowe
zaplecze obecnej drużyny Stelmetu Zielona Góra.

Najpiękniejsza posesja
Rozstrzygnięto XVI już edycję gminnego konkursu na najładniejszą, najbardziej
zadbaną, najciekawszą posesję. Ma on w zamyśle dopingować naszych mieszkańców do większej dbałości o „swoje” i najbliższe otoczenie – by polepszała się
estetyka naszych miejscowości. A element sąsiedzkiej rywalizacji może w tym
tylko pomóc. Zyska na tym nasz wizerunek, nie tylko w oczach osób przyjezdnych,
naszych gości ale i w nas samych.
I tak dnia 12 lipca 2013 roku Gminna
Komisja Konkursowa pod przewodnictwem radnej Ewy Wójtowicz, w składzie której znaleźli się pracownicy UGiM
Tomasz Pietruszka i Monika Pietrowicz
– Szmyt oraz przedstawiciel KRUS Agata
Dulat i pracownik ODR Kalsk Andrzej
Sikorski dokonała przeglądu i oceny
zgłoszonych do konkursu posesji.
Według regulaminu konkursu ocenie
podlegały następujące kryteria: zagospodarowanie ogrodu, rekreacja i wypoczynek, estetyka ogrodzenia, elewacja
budynków, utrzymanie czystości i porządku, ogólny wygląd posesji. Ogółem
komisja oceniła 11 posesji zgłoszonych
do konkursu.
Posesje, które zostały zgłoszone
do lustracji, mogą stanowić przykład
pięknego zagospodarowania; komisja
przy ich ocenie miała trudny wybór.
Jednocześnie była pełna uznania za
wkład pracy wniesiony przez wszyst-
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kich właścicieli posesji biorących udział
w konkursie. I miała wielką przyjemność
oglądać tak pięknie urządzone i zadbane
ogrody. A ogród to miejsce szczególne;
tu na swym małym skrawku człowiek
żyje w harmonii z naturą; każdy z nich
ma inny charakter i inną formę, które
uzależnione są od pomysłowości i stanowią owoc wieloletniej konsekwentnej
pracy ich właścicieli.
Po szczegółowych oględzinach i na
podstawie zestawienia oceny punktowej
wszystkich członków Komisji Konkursowej, posesje z terenu gminy zgłoszone
do oceny w konkursie, zajęły następujące
lokaty: I miejsce - Zoﬁa i Robert Wołkowscy (Płoty), II miejsce - Monika
i Dariusz Jóźwiak (Będów), III miejsce - Danuta i Andrzej Romankiewicz
(Płoty). Pozostałe posesje otrzymały
wyróżnienia: Mirosława Kołodziej (Zagórze), Mirosław Szopa (Płoty), Stefania i Grzegorz Hołobotowscy (Będów),

26 czerwca br. w „Lubuszance” odbyło
się pierwsze „spotkanie z koszykówką”,
połączone z naborem do szkółki koszykarskiej SKM „Zastal” chłopców z roczników 2002 i 2003. Spotkanie poprowadził
Mariusz Kaczmarek – dyrektor SKM
„Zastal”, który opowiadał o funkcjonowaniu klubu i korzyściach wynikających
z uprawiania koszykówki. Dużą atrakcją
dla uczestniczących w spotkaniu była
obecność Radosława Trubacza – zawodnika Stelmetu Zielona Góra, który
przywiózł do Czerwieńska puchar Mistrza
Tauron Ligi i swój złoty medal.
Na zakończenie spotkania rozegrano
pokazowy mecz pomiędzy drużyną SKM
„Zastal”, a reprezentacją Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku. W czerwieńskiej drużynie trzech chłopców: Janek Gębicki,
Kacper Kokot i Daniel Zawadzki, już od
roku trenuje w SKM „Zastal”. Następne
spotkanie już we wrześniu.
Jacek Gębicki

Marian Kaczmarek (Nietków), Bożena
i Kazimierz Ruszel (Nietków), Mariola
i Zbigniew Popenda (Nietków), Jadwiga Brzezińska (Czerwieńsk) i Joanna
Włosińska (Czerwieńsk).
Komisja postanowiła przyznać wszystkim ocenianym w gminnym konkursie
posesjom nagrody w postaci bonów towarowych i nagrody rzeczowej ufundowanej
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze oraz UGiM Czerwieńsk (na
ogólną sumę 3000 zł) w kwocie: 700, 600,
500 i 150 zł.
Wymienione nagrody będą wręczone
w dniu 24 sierpnia 2013 roku podczas
Gminnego Święta Plonów w Leśniowie
Małym. Jednocześnie Komisja postanowiła zgłosić do powiatowego konkursu
na najpiękniejszą posesję (o ile takowy
zostanie zorganizowany) posesję, która
w konkursie gminnym zdobyła najwyższą ilość punktów i zajęła I miejsce,
czyli posesję państwa Zoﬁi i Roberta
Wołkowskich.
Wszystkim zainteresowanym przyszłoroczną już edycją konkursu przypominamy, że informacje o nim, (regulamin,
karty zgłoszeniowe) będą, jak i w tym
roku, dostępne na stronie internetowej
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku,
w Referacie GGRiOŚ oraz u naszych
sołtysów.
Monika Pietrowicz – Szmyt

I miejsce: Robert i Zoﬁa Wołkowscy

II miejsce: Monika i Dariusz Jóźwiak

III miejsce: Danuta i Andrzej Romankiewicz

wyróżnienie: Mirosława Kołodziej

wyróżnienie: Bożena i Kazimierz Ruszel

wyróżnienie: Jadwiga Brzezińska

wyróżnienie: Joanna Włosińska

wyróżnienie: Marian Kaczmarek

wyróżnienie: Mariola i Zbigniew Popenda

wyróżnienie: Mirosław Szopa

wyróżnienie: Stefania i Grzegorz Hołobotowscy
nr 253 • 08.2013

U NAS

15

