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we wrześniu
02.09. – we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych na
terenie gminy uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny.
02.09. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło
się spotkanie poświęcone Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to narzędzie,
za pomocą, którego realizowane będą strategie terytorialne,
przede wszystkim dotyczące zintegrowanych działań na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Adresatami
ZIT-ów są miasta wojewódzkie i obszary powiązane z nimi
funkcjonalnie. Samorządy działać będą w zawiązanych na
zasadzie partnerstwa Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, co
da im szanse na pozyskanie dodatkowych środków w nowej
perspektywie finansowej. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz
Piotr Iwanus.
03.09. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.
05.09. – Burmistrz Piotr Iwanus wziął udział w konferencji
naukowej w Trzebiechowie, której tematem przewodnim była
„Turystyka transgraniczna”.
08.09. – w kościele pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa
w Nietkowie odbyły się dożynki parafialne.
10.09. – w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się
konferencja poświęcona podsumowaniu założeń Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego. W konferencji wziął
udział Burmistrz Piotr Iwanus.
11.09. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
12.09. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego.
13.09. – w Płotach odbyło się zebranie wiejskie.
13.09. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
18.09. – Burmistrz Piotr Iwanus wziął udział w konferencji poświęconej nowej perspektywie finansowej UE na lata
2014-2020. Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Zielonogórskim.
19.09. – w nowosolskim porcie odbyła się uroczystość powitania nowego statku wycieczkowego „Zefir”, który zwodowano
w ramach projektu „Odra dla turystów 2014”. Wśród przedstawicieli wszystkich gmin zaangażowanych w realizacje tego
projektu był również Burmistrz Piotr Iwanus. W ramach tego
przedsięwzięcia ma powstać przystań rzeczna w Nietkowie.
20.09. – w Nietkowie odbyło się zebranie wiejskie.
21.09. – w Forst (Niemcy) odbyła się uroczysta konferencja
z okazji 20-lecia Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. W konferencji uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
21.09. – w Sudole odbyło się zebranie wiejskie.
25 i 27.09. – odbyła się XXII Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Podczas sesji radni wysłuchali informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku wraz z informacją
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o samorządowych instytucjach kultury i pozostałych
samorządowych osobach prawnych. Wysłuchano również informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Czerwieńsk
w roku szkolnym 2012/2013. W trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Czerwieńsk na rok 2013; w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu
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i spłat zobowiązań na lata 2013-2023; w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwieńsk; w sprawie zawarcia przez Gminę Czerwieńsk wspólnie z Gminami:
Sulechów i Dąbie oraz firmą LFC Sp. z o. o. i Stowarzyszeniami:
Turystyczno-Motorowodnym „Odra Czerwieńsk” i „Mieszkańców Lasek”, Umowy Partnerskiej; sprawie nadania nazwy
ulicy na terenie miejscowości Czerwieńsk; w sprawie przyjęcia
od Powiatu Zielonogórskiego zadania zarządzania drogami
powiatowymi; w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza; w sprawie zlecenia Komisji Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Czerwieńsku
rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Czerwieńska;
w sprawie zlecenia Komisji Infrastruktury Społecznej i Porządku
Publicznego Rady Miejskiej w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi
na działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku.
25.09. – w Czerwieńsku odbyło się zebranie Samorządu
Mieszkańców.
26.09. – w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra odbyło się
spotkanie poświęcone koncepcji przyszłych tras rowerowych
i wykorzystania na ten cel wyremontowanych już dróg leśnych.
W spotkaniu wziął udział Burmistrz Piotr Iwanus.

27.09. – w Leśniowie Wielkim odbyło się zebranie wiejskie.
27.09. – na ul. Kolejowej w Czerwieńsku doszło do
groźnego w skutkach wypadku, w którym poszkodowane
zostały dwie nastoletnie dziewczynki. Do zdarzenia doszło,
z powodu zerwania przebiegających nad ulicą przewodów,
przez jeden z pojazdów przejeżdżającej tamtędy kolumny
wojskowej. Okoliczności zdarzenia bada Policja i Żandarmeria Wojskowa.
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 14.10.2013 r., do druku przekazano 15.10.2013 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Co słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Witam Panie Burmistrzu. Jadąc do pracy mija Pan
codziennie nasz ulubiony blok przy
Składowej 5a. Podoba się Panu nowa
elewacja?
Piotr Iwanus: Oczywiście. Jadąc
Składową do rynku mogę na bieżąco śledzić jak zmienia się wygląd tego budynku.
Pewnie, że mi się podoba, ale jeszcze
bardziej cieszę się z tego, że przecież
jeszcze kilkanaście lat temu obiekt ten
był prawdziwą kulą u nogi – najpierw dla
kolei, a później dla gminy. Po powodzi
1997 roku ten dawny hotel PKP pomógł
nam jednak przetrzymać trudny okres i zapewnić powodzianom schronienie, a ze
środków państwa zamienić popadający
w ruinę obiekt w budynek z pięćdziesięcioma mieszkaniami komunalnymi.
Odkąd gmina sprzedała mieszkania
lokatorom i powstała kolejna wspólnota
samorządowa, to miejsce zmienia się
nie do poznania. Jestem naprawdę pełen
uznania dla mieszkańców, którzy wspólnie z zarządcą przeobrażają skazany na
wyburzenie obiekt w przyjazne miejsce
do życia. Proszę zauważyć, że wszystkie
powstałe przez lata wspólnoty mieszkańców zmieniły wygląd naszych osiedli.
A.S.: Skoro jesteśmy przy osiedlach,
to pierwsze takie znaczące zmiany wizerunkowe miasta wprowadzili mieszkańcy
osiedla przy Zielonogórskiej. Budynki są
ocieplone i zadbane – czy nie czas byłoby
się zabrać za porządkowanie ich otoczenia. Kiedy rozmawialiśmy kilka miesięcy
temu o uporządkowaniu terenów wokół
zalewu, mówił Pan o planach zagospodarowania tego osiedla. Mówiliśmy wtedy
o parkingach, chodnikach, placach
zabaw itp. Są jakieś szanse na realizację
tego planu?
P.I.: Dotknął Pan tym pytaniem sprawy, która od ostatniej sesji Rady Miejskiej
budzi we mnie gorycz i rozczarowanie,
a wiąże się bezpośrednio z realizacją
planu, o który Pan pytał. Dobrze pamiętam, co obiecywałem w tym wywiadzie.
Jeszcze w tym roku mogliśmy przygotować koncepcję zagospodarowania tego
osiedla. Zgłosiłem taki plan radnym. Poza
wspomnianą dokumentacją zamierzałem

również zrealizować dwa inne zadania
– modernizację szatni dla zawodników na
boisku w Płotach oraz sieć wodno-kanalizacyjną na ul. Żwirowej w Nietkowie.
Ponieważ te środki mogliśmy wygospodarować jeszcze w bieżącym budżecie
i wykonać dokumentację zanim jeszcze
rozpocznie się wyścig o środki z nowej
perspektywy budżetowej UE, wydawało
mi się, że mogę w tej mierze liczyć na
wsparcie rady. Zgłoszony plan został
zresztą przez Komisję Infrastruktury
Technicznej, Budownictwa i Ochrony
Środowiska zaakceptowany.
Tymczasem podczas ostatniej sesji radni klubu radnych niezależnych
przegłosowali wykreślenie tych zadań
z bieżącego budżetu. Jestem taką postawą
rozczarowany, bo pierwszy raz w historii
odrodzonego samorządu radni zablokowali zadania służące mieszkańcom.
A.S.: Panie burmistrzu, ale chyba
uczynili to z jakiegoś powodu? Nie sądzę,
że chcieli działać przeciwko interesom
mieszkańców tego osiedla. Chyba było
jakieś uzasadnienie decyzji zablokowania tego planu?
P.I.: Przykro mi, ale rozczaruję Pana.
Myślę, że realizacja tego planu nie miała
tu nic do rzeczy. Większość w radzie postanowiła bowiem pokazać burmistrzowi,
gdzie jest jego miejsce w szeregu i że nie
jest on od planowania i inicjowania zadań,
tylko od ich wykonywania. Planowanie
to domena rady, natomiast burmistrz ma
siedzieć w gabinecie i czekać na stosowne uchwały, a potem je realizować. Ręce
opadają, bo przestaje się liczyć dobro
mieszkańców i rozwój gminy, a zaczynają
brać górę złe emocje, wygórowane ambicje
i prywatne animozje. Zamiast pomocy,
bezinteresowna zawiść i szukanie dziury
w całym. A skoro o tym, to chciałbym
jeszcze zdementować informację, że moja
nieobecność na zebraniu wiejskim w Nietkowie 20 września była z mojej strony
lekceważeniem mieszkańców. Nic bardziej
krzywdzącego. Zawsze uczestniczę w zebraniach wiejskich i uważam to za swój
obowiązek. Niestety w tym samym czasie
musiałem uczestniczyć w naradzie organizowanej przez Marszałka w Nowej Soli,
poświęconej wykorzystaniu turystyczne-

mu Odry, a co za tym idzie między innymi
np. sprawie budowy portu w Nietkowie,
o który wszyscy zabiegamy. Nie mogłem
tam nie być, więc informacja, że lekceważę
mieszkańców nieuczestnicząc w zebraniu
wiejskim, jest niesprawiedliwa.
A.S.: Oj, coś zebrało się dzisiaj gorzkich reﬂeksji. Czyżby jesienna chandra?
Może jednak mamy jakieś dobre wieści
dla mieszkańców?
P.I.: Myślę, że dobrą informacją dla
mieszkańców prawobrzeżnej części gminy jest fakt, że wsie naszej gminy zostały
wyłączone z aglomeracji Sulechów i teraz
samodzielnie podejmujemy realizację programu uporządkowania gospodarki ściekowej na tym terenie. Okazało się, że PROW
zaoszczędził z poprzedniej perspektywy na
lata 2007-2013 ok. 10 mln zł z przeznaczeniem na podstawowe usługi dla ludności, na
które rozpisał dodatkowy nabór. Złożyliśmy
już wniosek aplikacyjny na kwotę 2 mln zł
na rozpoczęcie tej inwestycji.
Na przełomie stycznia i lutego wnioski
zostaną rozpatrzone i będziemy mogli rozpocząć prace. Na pierwszy ogień pójdzie
sieć w Bródkach i części Nietkowic. W ten
sposób dokumentacja z pozwoleniem na
budowę, którą przygotowaliśmy wcześniej nie utraci ważności, a tym samym
koszty poniesione na jej przygotowanie
nie przepadną. Niedługo już dostępne
będą środki z nowej perspektywy budżetowej na lata 2014 – 2020, więc dalsze
etapy realizacji tego przedsięwzięcia
wydają się niezagrożone.
Dobrą wiadomością jest również fakt
zakończenia budowy szerokopasmowego
internetu. Od 30 września trwa odbiór
techniczny instalacji, wież, urządzeń
przesyłowych, itp. Niebawem odbędą
się konferencje z beﬁcjentami projektu,
którzy otrzymali zestawy komputerowe,
nt. wykorzystania tego sprzętu zgodnie
z założeniami projektu. Czekamy jeszcze na decyzję UKE dotyczącą posiewu
sygnału dla HOTSPOTÓW i jak tylko
otrzymamy zgodę na internet socjalny,
to powiadomimy wszystkich o możliwościach dotyczących korzystania z darmowego dostępu do internetu.
A.S.: Dziękuję za rozmowę
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Słów kilka o działaniach radnych
3 września na nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej członkowie komisji
badali zasadność skargi na działalność Burmistrza Czerwieńska.
Istota skargi sprowadzała się do
niewłaściwej interpretacji przepisów
prawa w zakresie zwrotu kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do
placówki edukacyjnej. Po wnikliwym
przeanalizowaniu dokumentów i wysłuchaniu wyjaśnień komisja jednogłośnie
uznała skargę za zasadną i przygotowała stosowny projekt uchwały w tej
sprawie.
11 września podczas posiedzenia
Komisji Budżetu i Finansów radni
wysłuchali informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za pierwsze
półrocze 2013 r. (z uwzględnieniem II
kwartału) wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej i rozliczeń finansowych
samorządowych instytucji kultury.
Wysłuchano również informacji o stanie realizacji zadań inwestycyjnych
realizowanych w 2013 roku pod względem finansowym. Radni prosili Panią
Skarbnik o wyjaśnienie wielu newralgicznych zapisów, nad którymi toczyła
się dociekliwa dyskusja, po czym obie
informacje zaakceptowali.
12 września obradowała Komisja
Społeczna Rady Miejskiej. W czasie
posiedzenia Radni zapoznali się z pismem Burmistrza, które odnosiło się do
kontroli Komisji Rewizyjnej. W obecności pracownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty przeanalizowali i pozytywnie zaopiniowali
sprawozdanie o stanie realizacji zadań
oświatowych w Gminie Czerwieńsk za
rok 2012/2013. Kolejny punkt obrad
dotyczył pisma Burmistrza do Komendanta Miejskiego Policji związanego
z rozwiązaniem umowy użyczenia samochodu. Radni, niezadowoleni z tempa załatwiania tej sprawy, wypracowali
wniosek, w którym zamieścili swoje
spostrzeżenia.
13 września obradowała Komisja
Techniczna Rady Miejskiej. Radni wyjechali do miejscowości naszej Gminy leżących za Odrą. Dokonano przeglądu dróg
gminnych pod względem stanu technicznego oraz wizytowano obiekt Publicznej
Szkoły Podstawowej w Nietkowicach.
W sprawach bieżących poruszono kwestie
związane z planowanymi remontami dróg
gminnych. W posiedzeniu uczestniczył
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Burmistrz Czerwieńska oraz Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej.
25 września odbyła się XXIII sesja
Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady
i wysłuchaniu informacji z działalności
Burmistrza w okresie międzysesyjnym
radni przedstawili swoje zapytania i interpelacje.
Następnie radni wysłuchali Pani
Skarbnik, która udzieliła informacji
na temat przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku,
wraz z informacją o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej
oraz informacji o samorządowych
instytucjach kultury i pozostałych
samorządowych osobach prawnych.
Opinię do informacji przedstawił również Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów. Sprawozdanie zostało
przyjęte większością 7 głosów „za”,
przy 8 „wstrzymujących się”.
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Gminy Czerwieńsk
przedstawiła zebranym informację
o stanie realizacji zadań oświatowych
Gminy Czerwieńsk w roku szkolnym
2012/2013. Po przedstawieniu przez
Przewodniczącą opinii Komisji Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego radni jednogłośnie przyjęli
sprawozdanie.
Najwięcej emocji podczas sesji
wywołała uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk
na rok 2013. Po burzliwej dyskusji, na
wniosek jednego z radnych, podjęto decyzję o wykreśleniu z projektu uchwały
zapisów dotyczących przeznaczenia
pieniędzy na zadania inwestycyjne.
Po przegłosowaniu wniosku (stosunek
głosów 8 „za” i 7 „przeciw”) radni
zadecydowali, że wyżej wymieniona
uchwała oraz uchwała zmieniająca
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk
wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2013-2023, będą
głosowane na II posiedzeniu XXIII
sesji, które odbędzie się w piątek, 27
września, o godzinie 10:00. Podczas
II posiedzenia 12 radnych jednogłośnie przyjęło obie uchwały. Zmiana

spowodowana jest tym, że radni chcą
dokładniej przedyskutować propozycje
inwestycyjne.
Uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy
Czerwieńsk przyjęto jednogłośnie.
Przestała obowiązywać uchwała rady
Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 20
IV 2005 roku. Nowe zapisy regulują
m. in. wysokość i formę udzielania
stypendium szkolnego.
Uchwała w sprawie zawarcia przez
Gminę Czerwieńsk wspólnie z Gminami:
Sulechów i Dąbie oraz ﬁrmą LFC Sp.
z o. o. i Stowarzyszeniami: Turystyczno
Motorowodnym „Odra Czerwieńsk”
i „Mieszkańców Lasek”, Umowy Partnerskiej została przyjęta jednomyślnie.
Uchwała ta pozwoli na rozpoczęcie
współpracy w zakresie stymulowania
zrównoważonego rozwoju społecznogospodarczego Obszaru Funkcjonalnego
Partnerstwa Nadodrzańskich Gmin.
Jednogłośnie przyjęto uchwały:
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Czerwieńsk (przy ulicy
Jagodowej powstanie ulica Cytrynowa)
oraz w sprawie przyjęcia od Powiatu
Zielonogórskiego zadania zarządzania
drogami powiatowymi (na mocy zawartego porozumienia drogi powiatowe
znajdujące się na terenie Gminy będą
w okresie zimowym utrzymywane przez
spółkę Pomak).
Uchwałę w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza przyjęto
stosunkiem głosów: 8 „za”, 6 „przeciw”
oraz 1 „wstrzymujący”. Rada Miejska
uznała, że skarga jest zasadna.
Uchwałę w sprawie zlecenia Komisji
Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi na
bezczynność Burmistrza Czerwieńska
przyjęto przy 13 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się”.
Uchwałę w sprawie zlecenia Komisji
Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Czerwieńsku
rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
przyjęto przy 13 głosach „za”, 1 „przeciw” oraz 1 „wstrzymującym się”.
Zebrał i opracował:
Wojciech Zawada

Zebranie SSM Czerwieńsk - obyło się!
25 września odbyło się zebranie mieszkańców miasta Czerwieńsk. O godzinie 17.30
Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Miasta powitał przybyłych i stwierdził,
że ze względu na niską frekwencje, zebranie rozpocznie się w drugim terminie
o godzinie 18.00. Czas oczekiwania na zebranie mieszkańcom umilił występ zespołu
Cantilena, na który SMM zawsze może liczyć.
O godzinie 18 rozpoczęło się zebranie,
w którym uczestniczyło 30 mieszkańców
miasta, radni Rady Miejskiej z Przewodniczącym Leszkiem Jędrasem, radny
powiatowy Jacek Gębicki. Ze względu
na wykonywanie innych obowiązków
służbowych nieobecny był Burmistrz
Czerwieńska Piotr Iwanus. Na protokólanta, zebranie wybrało radnego Wiesława Kwaśniewskiego.
Po przyjęciu porządku zebrania Tadeusz Skowroński przedstawił przybyłym
sprawozdanie z działalności SMM Czerwieńsk za okres sprawozdawczy. W okresie tym SMM odbył 5 posiedzeń, podczas
których omawiał realizację zadań, stan realizacji planu ﬁnansowo-rzeczowego na rok
2013, analizował sprawy zgłaszane przez
mieszkańców miasta. Przewodniczący
T. Skowroński za pomoc w realizacji statutowych zadań podziękował Burmistrzowi Czerwieńska Piotrowi Iwanusowi,

Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszkowi Jędrasowi, Księżom naszej Paraﬁi,
Zbigniewowi Lisowi, pani Alinie Kuncewicz oraz wszystkim członkom SMM za
ich społeczną działalność. Sprawozdanie
zostało przyjęte jednomyślnie. Zebranie
zaakceptowało również projekt planu ﬁnansowo-rzeczowego na rok 2014, który
w dniu 30 września został przedstawiony
Burmistrzowi do zatwierdzenia, ponieważ
zebranie ze względu na brak kworum
nie mogło podejmować prawomocnych
uchwał.
W dyskusji: radna E. Wójtowicz zaproponowała uporządkowanie terenu koło
Ośrodka Zdrowia (parking) i zmianę godzin pracy Straży Miejskiej ze względów
bezpieczeństwa szczególnie w piątki, soboty i niedziele; p. Żurek - udostępnienie
toalet miejskich mieszkańcom; p. Hemerling - zwrócił uwagę na zaniedbanie ulic
Leśnej i Słonecznej oraz blokowanie przez

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Te słowa Wielkiego Polaka, Jana Pawła II, przyświecały mi podczas organizacji
kolejnej akcji honorowego krwiodawstwa w Czerwieńsku.
18 września w Miejsko Gminnym
Ośrodku Kultury w ramach akcji „TWOJA KREW, MOJE ŻYCIE” mieszkańcy
naszego miasta mogli oddawać krew
potrzebującym. Celem akcji było promowanie idei krwiodawstwa, zebranie jak
największej ilości krwi oraz zachęcenie
mieszkańców do regularnego uczestnictwa

w tego typu akcjach. Niestety, same chęci
nie wystarczyły, wiele osób nie mogło oddać krwi z powodów od nich niezależnych.
Niemniej jednak liczba chętnych, która odpowiedziała na apel, pozwoliła na zebranie
prawie 9 litrów krwi pełnej.
Serdecznie dziękuję i gratuluję wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel i oddali

samochody osobowe drogi wzdłuż działek
do ﬁrmy Alcobaleno i uporządkowanie
terenu wokół zbiornika retencyjnego,
p. Kwieciński - bezpieczeństwo parkowania pojazdów szczególnie w okresie świąt,
sobót i niedziel; p. Owczarzak - odwodnienie ulicy Kwiatowej; Prezes ROD
p. W. Marek - poprawa drogi dojazdowej
do działek od strony oczyszczalni ścieków; p. Z. Lis - odprowadzanie ścieków
do parku oraz wprowadzenie całkowitego
zakazu wjazdu pojazdów mechanicznych
w ten rejon; p. K. Patrzykąt - wykonanie remontu drogi gminnej nr 310 (ul.
Polna- został złożony oﬁcjalny wniosek)
oraz wykonanie planu zagospodarowania
ulicy Zielonogórskiej tj. od Posterunku
Policji wzdłuż lasu który to plan miał być
realizowany w roku bieżącym.
Na niektóre pytania zainteresowanym
odpowiedzieli L. Jędras, W. Zawada,
W. Kwaśniewski, T. Skowroński,
E. Wójtowicz. Pozostałe problemy
zostały przedstawione Burmistrzowi,
a o sposobie ich załatwienia Samorząd
Mieszkańców Miasta Czerwieńsk zainteresowanych powiadomi.
Po zrealizowaniu porządku, Przewodniczący SMM Tadeusz Skowroński
zakończył zebranie mieszkańców miasta
Czerwieńsk.
Wiesław Kwaśniewski
swoją krew! Za pomoc w organizacji
i rozpropagowanie akcji dziękuję Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Pani
Jolancie Matuszkiewicz i pracownikom
MGOK, Prezesowi Spółki Pomak Panu
Tomaszowi Frąckowiakowi, Dyrektorowi
Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku
Panu Mirosławowi Zelisko oraz księdzu
proboszczowi Pawłowi Koniecznemu.
Pragnę również zachęcić wszystkich
do regularnego oddawania krwi i jak
najczęstszego odwiedzania Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Krwi nie da się
wyprodukować, a jej oddanie wcale tak
mocno nie boli ;)
Wojciech Zawada
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Kolejny sukces strażaków z Nietkowic
W trochę zachmurzony sobotni dzień 21 września 2013 r. odbyły się powiatowe
zawody sportowo-pożarnicze drużyn męskich i żeńskich w sztafecie i rozwinięciu
bojowym w Zielonej Górze na boisku przy ulicy Wyspiańskiego.
Tradycyjnie naszą gminę reprezentuje
tylko zespół chłopców z Nietkowic (gdzie
pozostałe jednostki z naszej Gminy!),
a w zawodach wzięło udział piętnaście
ekip męskich i trzy żeńskie, z terenu
powiatu zielonogórskiego z miejscowości: Zabór, Ochla, Kaczewice, Niwiska, Koźla, Racula, Świdnica, Przylep,
Nowogród Bobrzański, Stary Kisielin,
Babimost, Urzuty, Kotowice, Pomorsko
oraz Nietkowice.
W tym doborowym towarzystwie
nasi chłopcy w składzie: kapitan drużyny Maciej Korneluk, Paweł i Mariusz
Burny, Krzysztof Borkowski, Marek
Czemarmazowicz, Grzegorz i Paweł
Olszewscy oraz Waldek Jarosz. Nie
zabrakło również kibiców z Nietkowic,
głośno dopingujących swoich druhów.
Zawody tradycyjnie zostały rozpoczęte od
rozprowadzenia wszystkich ekip, przedstawienia komisji sędziowskiej, ogólnej
informacji o przebiegu zawodów, oraz
przedstawieniu zaproszonych gości. Sztafety rozpoczęły sportowe zmagania, nasza
drużyna startowała czwarta w kolejności
w składzie siedmioosobowym i pokonała
tor przeszkód (siedem odcinków x 50 m
o zróżnicowanej trudności) w czasie 65
sekund, co okazało się pierwszym czasem zawodów (taki sam czas uzyskała
też drużyna z Zaboru). Rywalizacja była

bardzo zacięta, nie obeszło się bez drobnych kontuzji nóg przy pokonywaniu toru
przeszkód.
Pierwsza konkurencja zakończona,
jest dobrze, krótki odpoczynek z małym
posiłkiem, przygotowanie sprzętu do drugiej konkurencji sprawdzenie rynsztunku
i węży, boisko piłkarskie na którym
odbywają się konkurencje zapełnia się kibicami, którzy z całymi rodzinami głośno
dopingują swoich faworytów.
Zadanie bojowe to bardzo widowiskowa konkurencja, gdzie o końcowym
wyniku decyduje zgranie całego zespołu
i niezawodność sprzętu bojowego. Nasza drużyna wykonała zadanie szybko
i precyzyjnie, osiągając czas 50 sekund
+ 5 sekund kary za nieprawidłowe podłączenie rozdzielacza (na treningach
było 46), pozostało czekać na występy
konkurentów mierząc ich czasy i trzymać
kciuki za naszych. Dwie drużyny rywali
osiągnęły lepsze wyniki to Zabór (51
sekund) i Świdnica (53 sekundy), wszyscy czekali na oﬁcjalne potwierdzenie
rezultatów przez komisję sędziowską
sumując zdobyte punkty przez poszczególne zespoły.
W międzyczasie organizatorzy zaprosili uczestników zawodów, gości
i wszystkich kibiców na grochówkę
z wkładką, która smakowała wyśmieni-

Teatr w szkole?
Prawdziwy, profesjonalny, pozwalający uczestniczyć
w przedstawieniu we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie nie
ruszając się ze szkoły w Leśniowie Wielkim? Dlaczego nie?
Jest to możliwe dzięki internetowemu teatrowi na żywo.
W poniedziałek 7. października z inicjatywy p. Patrycji
Frączak dzieci z leśniowskiej szkoły odwiedziły Wrocławski
Teatr Pantomimy im. H. Tomaszewskiego.
Obejrzały pantomimę „Mikrokosmos” w reżyserii
K. Dworakowskiego opartą na baśni H.CH. Andersena pt.
„Calineczka”.
Ta cykliczna oferta Telewizji Polskiej skierowana do szkół
oddalonych od dużych centr kulturowych jest wspaniałą okazją do obcowania ze Sztuką, do zaszczepienia w młodzieży
zamiłowania do tego, co piękne i wartościowe. W Szkole
Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim
stało się to już możliwe!
ABat
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cie na świeżym powietrzu. Dodatkową
atrakcją dla zgromadzonej publiczności
były oczepiny zawodników poszczególnych drużyn, którzy pierwszy raz
uczestniczą w tej rangi zawodach, kąpiel
w basenie pożarowym wypełnionym
zimną wodą w pełnym rynsztunku w tak
kapryśny dzień to mała przyjemność,
Maciek z naszej ekipy nie bardzo dziękował za tę ochłodę.
Oficjalne ogłoszenie końcowych
wyników i wręczenie dla zwycięskich
ekip nagród to ostania odsłona zawodów,
pierwsze miejsce z sumą zdobytych punktów 116 zdobyła męska drużyna z Zaboru
(będzie reprezentowała nasz powiat na
zawodach wojewódzkich), otrzymując
puchar, i wybierając z nagród myjkę ﬁrmy
Stihl, drugie miejsce z sumą punktów 120
zdobyli nasi chłopcy z OSP Nietkowice
odbierając puchar, dyplom i pilarkę spalinową ﬁrmy Stihl) oraz głośne owacje od
kibiców. Tradycyjnie powrót z zawodów
zakończył się w remizie zdaniem sprzętu,
zawieszeniem węży na wieży do wysuszenia ich, odstawieniem samochodu do
garażu, pierwszym rozruchem wygranej
pilarki oraz degustacją piwka w trakcie
wieczornego spotkania zawodników
i kibiców.
Do zobaczenia na kolejnych zawodach
mam nadzieję, że w liczniejszej obsadzie
ze strony naszych gminnych drużyn.
Też dopingujący kibic
Damian Wolski

Zaczęło się...
Czas leci niewiarygodnie szybko. Trudno
uwierzyć, że start i miesiąc nauki już
za nami. Przed szkołami stare i nowe
wyzwania, dzięki którym przystosowujemy się do wymogów teraźniejszości.
A są one niebagatelne, o czym wiedzą
uczniowie, ich rodzice i nauczyciele.
Jak to wygląda w Szkole Podstawowej
w Leśniowie Wielkim. Do klasy pierwszej
gremialnie poszły sześciolatki. To trzeci
rok ogólnopolskiego eksperymentu, dzięki
któremu o rok obniża się próg szkolny.
Większość czasu uczniom wypełnia
nauka i zajęcia pozalekcyjne. Świetnie,
jeśli te zajęcia wychodzą naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom dzieci. Leśniowska szkoła, oprócz tradycyjnych form,

proponuje swoim wychowankom treningi
karate oraz naukę dodatkowego języka
obcego - angielskiego. Zajęcia te cieszą
się dużą popularnością. Szkoła nasza stara
się wychować uczniów poszanowaniu tradycji, a także być na bieżąco z aktualnymi
wydarzeniami. Tak było 1 października,
kiedy to obchodziliśmy Międzynarodowy
Dzień Muzyki. Pani Patrycja Frączak
z pomocą Pani Mileny Boguszewicz przygotowała i przeprowadziła konkurs wiedzy
muzycznej: tej klasycznej i tej bliskiej
młodzieży w turnieju wzorowanym na
telewizyjnym „Jeden z dziesięciu”. O laur
zwycięstwa uczestnicy walczyli zaciekle.
Bezapelacyjnie zwyciężyła Basia Stasiuk
z klasy III. Ogromną wiedzę zaprezentowali również: zdobywca II miejsca Szymon
Chojnacki i III miejsca Julita Zastawna
– oboje z klasy IV. Został również rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla klas
I – III pilotowany przez Panią
Patrycję Frączak, zatytułowany „Moja Muzyka”. Zwyciężył
Bartosz Jadczak z klasy I,
dwa dalsze miejsca przypadły utalentowanym siostrom:
Agatce Wożniak z klasy I
i Wiktorii Woźniak z klasy II.
Na wyróżnienie zasłużyli Kinga Jasińska, Oliwia Wieczorek, Wiktoria Woźniak

Spacer nad stawem
Kiedy 29 grudnia 2011 r. zakończyła się budowa zbiornika retencyjnego „Czerwieńsk”, wielu z nas było przekonanych, że w niedalekiej przyszłości stanie
się on „perełką” turystyczną naszej Gminy. Dziś, po prawie dwóch latach od
oddania go do użytku, owo przekonanie nieco przygasło.
Niemal od pierwszego dnia, kiedy
rozpoczęto prace przy budowie zbiornika,
w każde niedzielne popołudnie wraz z żoną
udawaliśmy się na spacer w jego okolice.
Bacznie obserwowaliśmy prowadzone
prace i oczyma wyobraźni roztaczaliśmy
wspaniałe wizje jego późniejszego zagospodarowania. Czas mijał, a kształt zbiornika coraz bardziej odbiegał od planów,
które kiedyś oglądaliśmy na łamach naszego miesięcznika. Zmieniały się, zatem nasze wyobrażenia o tym, jak w przyszłości
będzie można go zagospodarować.
Kilkakrotnie przesuwany termin oddania tej inwestycji do użytku, mocno nas
niepokoił. Gołym okiem widać było niedoróbki, a liczne źródła, które wybijały po
jego wschodniej stronie obrywały skarpy
i naruszały żelbetową konstrukcję przepławki dla ryb. Po napełnieniu zbiornika,
z dużym rozczarowaniem stwierdziliśmy,
że jest on stanowczo za płytki i znów mu-

sieliśmy zweryﬁkować nasze wyobrażenia
o jego przyszłym wykorzystaniu. Ale nie
to, było powodem naszego największego
rozczarowania. Obraz, jaki roztaczał się
przed miejscem największego przewężenia
– do przepustu pod drogą, wyglądał jakby
architekt popełnił błąd w obliczeniach
i źle oszacował poziom lustra wody w tym
miejscu. Dla wszystkich, wjeżdżających
do Czerwieńska od strony Płotów, jest to
przykry widok, którego nie rekompensuje
nawet dalsza perspektywa zbiornika.
W pierwszym roku istnienia zbiornika obserwowaliśmy, jak kolejne źródła
wybijały na jego prawym brzegu tworząc
nowe mokradła, a zbierająca się tam
woda leniwie przepływa przez kamienną
drogę. Cieszył nas jednak widok licznego
ptactwa wodnego, które próbowało się
tu zadomowić. Miło było też spotkać
spacerowiczów, którzy całymi rodzinami
przychodzili nad wodę obcować z przyro-

– dziewczynki z klasy III, a także Borys
Hucał z klasy I, Kalinka Jasińska, Kalinka Sielicka z zerówki. Gratulujemy.
Wszystkie formy, dzięki którym poszerzamy wiedzę i uczymy się nowych
umiejętności są godne uwagi. Wiedzą o tym
również rodzice uczniów klasy III, którzy
angażują się w życie szkoły. Wspólnie ze
swoimi pociechami i wychowawczynią
Panią Patrycją Frączak wzięli udział
w „Grzybobraniu”. W niedzielne popołudnie wędrowali po leśniowskich lasach,
napełniając kosze grzybami, które później
traﬁły do skupu, a pieniążki przeznaczono na potrzeby klasy. Wielką atrakcją
i ﬁnałem grzybobrania było ognisko „NA
WIATRAKU” z pieczonymi kiełbaskami
i ziemniakami. Nie zabrakło też konkursów
i dyplomów. To była świetna zabawa. Dziękujemy rodzicom za ciekawe inicjatywy
i zaangażowanie w życie szkoły.
ABat
dą i szukać wytchnienia. Niestety, trochę
przy tym narzekali na brak możliwości
obejścia zbiornika dookoła.
W drugim roku istnienia zbiornika
zaobserwowaliśmy, jak zaczyna zarastać.
Podjęte przez Gminę działania na rzecz
przejęcia zbiornika od jego dotychczasowego właściciela, czyli Lubuskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, nie zostały
sﬁnalizowane. Udało się jednak uzyskać
zgodę na budowę mostu, który połączyłby
oba brzegi zbiornika w jego najwęższym
miejscu. Powstał również projekt owego
mostu, który jest poważną konstrukcja
inżynieryjną, gdyż jego całkowita długość wynosi aż 17 metrów. Burmistrzowi
udało się pozyskać jednego z lokalnych
przedsiębiorców, który sﬁnansował już
sam projekt i gotowy jest pokryć połowę
kosztów jego budowy. Pozostaje jednak
druga połowa, którą trzeba będzie znaleźć
we własnym budżecie. Czy jednak w obliczu trudności ﬁnansowych, z którymi
boryka się Gmina w ostatnim okresie,
będzie to możliwe? Czas pokaże.
My dalej spacerujemy wzdłuż brzegu
i rozwijamy naszą wyobraźnię.
Jacek Gębicki
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SZKOLNE ECHO CZERWIEŃSKIEJ PODSTAWÓWKI

Posprzątać świat,
a może o niego po prostu zadbać?
Pierwszy dzwonek już dawno ucichł, życie szkoły nabrało naturalnego rytmu.
Powróciliśmy do uczniowskich obowiązków i przyjemności bycia w gromadzie.
Jak każdego roku, tak i w tym zaplanowaliśmy swój udział w ogólnopolskiej akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA.
Od pewnego jednak czasu nurtowało nas
pytanie, co zrobić, aby niemal na drugi
dzień po oczyszczeniu lasu, skwerów
czy parku, nie zaczęły rosnąć jak grzyby
po deszczu „niemiłe kwiatki” w postaci
różnorodnych śmieci. Tym razem postanowiliśmy postawić na edukację i
pomoc przyrodzie.
Akcji „sprzątania” tego, co często
sami pozostawiliśmy w nieodpowiednim miejscu, podjęły się klasy star-

sze. Wszyscy wrażliwi – uczniowie i
rodzice wraz z nauczycielami wybrali
się do pobliskiego lasu, bo tam śmieci
są najmniej pożądanym gościem i po
prostu „bolą”. Na brak zajęcia nikt nie
narzekał, worki zapełniały się szybko.
Po zakończonej pracy mieliśmy świadomość, że nasze działanie to kropla
w morzu „śmieci”, ale czyż nie kropla
drąży skałę?
Kolejną kroplą we wspomnianym
dziele ratowania naszego otoczenia
była wyprawa klas III-ich do Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze. Wzięliśmy
tam udział w niezwykłej lekcji - w
niezwykłej szkole. Nasze oczy otwierały
się szeroko, kiedy oglądaliśmy skutki
ludzkiej bezmyślności. Nie wierzyliśmy
własnym uszom, kiedy dowiedzieliśmy
się ile śmieci produkuje rocznie każdy z
nas (jesteśmy w czołówce światowej!),
jak wiele czasu potrzeba, aby rozłożył
się malutki ogryzek i że część z odpadów
pozostanie w przyrodzie już na zawsze.
Na szczęście kolejne prezentacje po-
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kazały to, co każdy z nas może zrobić,
aby nie utonąć w morzu śmieci. Postaramy się upowszechniać te podpowiedzi
wśród najbliższych i znajomych. „Na
deser” była niespodzianka – wizyta w
Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Tam życie toczy się
według reguł ustalonych przez matkę
naturę – jest zielono, cicho i magicznie.
Potwierdzili to starsi uczniowie naszej
szkoły, którzy zostali zaproszeni do
Ogrodu Botanicznego przez Uniwersytet
Zielonogórski. Pięknem przyrody – choć
nieco ujarzmionej, zachwycały się też
klasy II-e, które odwiedziły
zielonogórską Palmiarnię. Takie miejsca dają
nadzieję, że jeszcze wokół
nas zrobi się pięknie.
Inny sposób na pomoc przyrodzie wymyśliły klasy I-sze i II-gie.
Postanowiły uprzątnąć
spadające wokół „dębowe
dary” i przekazać je zaprzyjaźnionym leśnikom
na ciężkie, zimowe czasy
dla dzików. W ten sposób wszędobylskie żołędzie zapełnią brzuszki
leśnych łakomczuchów.
Na straży porządku i ładu w przyrodzie stoi nasz ZIELONY PATROL, który
uczy jak dbać o dobro bezcenne – matkę
Ziemię. Członkowie SZKOLNEGO
KLUBU UNESCO na zakończenie naszej
nietypowej akcji SPRZĄTANIA ŚWIATA postanowili zasadzić przed szkołą
drzewko – czekają tylko na zakończenie
prac remontowych.
Bezpieczeństwo
przede wszystkim
Niepokojące doniesienia medialne o
wypadkach i aktach
przemocy wobec dzieci
stały się bodźcem do
potraktowania bezpieczeństwa dzieci wielowymiarowo. Powołany
w szkole koordynator
do spraw bezpieczeństwa opracował plan

działań, który obejmuje wiele aspektów
bezpieczeństwa – nie tylko w szkole, ale
i na drodze, na placu zabaw i w domu.
W TYGODNIU BEZPIECZEŃSTWA
(23-27września) mieliśmy wiele okazji,
aby uświadomić sobie, co robić, aby nie
narażać siebie i innych. Klasy II-e odwiedziły Komendę Wojewódzką Policji w
Zielonej Górze, gdzie w specjalnej salce
ruchu drogowego odbywały zajęcia teoretyczne, a następnie sprawdzały wiedzę
w praktyce. Wszystko się udało – teraz
wystarczy tylko pamiętać to, czego się
dowiedzieliśmy i nikomu nie przydarzy
się nic przykrego. O bezpiecznym poruszaniu się po drogach, zachowaniu w sytuacjach nietypowych – trudnych mówili
też zaproszeni funkcjonariusze policji.
Uczniowie zdawali praktyczne egzaminy
w przekraczaniu jezdni, malowali plakaty, układali rymowanki, rozwiązywali
krzyżówki o tematyce bezpieczeństwa.
Jeden ze szkolnych korytarzy zamienił
się w prawdziwą ulicę z przejściem dla
pieszych i sygnalizacją świetlną. Na lekcjach odgrywaliśmy scenki, w których pokazywaliśmy jak zachować się w sytuacji
spotkania z nieznajomym, jak bezpiecznie
bawić się na placu zabaw, jak zachować
się, gdy zobaczymy wypadek, pożar, gdy
dzieje się coś złego – numery alarmowe
znamy doskonale. „ Lepiej zapobiegać niż
leczyć” mówi znane przysłowie, ale warto
wiedzieć jak zachować się w sytuacjach
trudnych, dlatego przypominaliśmy sobie
jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach.
Żyć bezpiecznie, bez obaw w czystym
i przyjaznym środowisku – to kwintesencja naszych wrześniowych działań – jeśli
polepszy się, choć troszeczkę, to będzie
to już nasz wielki sukces.
Beata Kaszewska

„Modlitwa” nagrodzona
Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku wzięli udział w II Ogólnopolskim Konkursie Video Poezji – „Oko interpretuje słowo” i zdobyli główną
nagrodę w kategorii „Szkoła Poezji” adresowanej do uczniów gimnazjów i szkół
średnich. Laury te przypadły za film pt. „Modlitwa”.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie
stworzyć utwór audiowizualny – ﬁlm, impresję ﬁlmową, utwór video art – inspirowany
jednym z 20 zaproponowanych przez organizatorów wierszy współczesnych poetów.
Ekipa ﬁlmowa z naszego Gimnazjum
przestawiła swoją wizję wiersza „Modlitwa

S-F 2709” Mariusza Więcka. Praca uczniów powstała pod kierunkiem nauczycieli
naszej szkoły - Małgorzaty Galik i Joanny
Stanaszek oraz Stanisława Zimniewicza,
który stworzył muzykę do ﬁlmu. Przesłaniem wiersza jest pokazanie społeczeństwa
w odległej przyszłości roku 2709. Społe-

Mariusz Więcek
Modlitwa S-F 2709
Panie nasz!
My – beta testerzy Twojego świata, klękamy przed Tobą w hołdzie.
Ufni jak dzieci, przy wyłączonych polach siłowych składamy w modlitwie
nasze biomechaniczne dłonie z niezniszczalnych metali.

czeństwa, które uważa, że przerosło Boga
i należy wyznaczyć Mu nowe miejsce, stwarzając Go na obraz człowieka Nowej Ziemi.
W swoim ﬁlmie gimnazjaliści udowadniają,
że to odrzucenie Boga w przyszłości dzieje
się już na naszych oczach. Film pokazuje, że
współcześnie zastępujemy Boga i wartości
duchowe za pomocą techniki, używek;
czujemy się silni i bezpieczni w tłumie.
Mamy złudzenie panowania nad światem.
Jednakże pozbawiając nasze życie wartości
duchowych, skazujemy się na znieczulicę,
agresję i samotność.

Panie nasz!
Staliśmy się nieśmiertelni już w roku 2200.
Umiemy klonować duszę i podróżować w czasie.
Tworzymy planety i całe galaktyki.
Panie nasz!
Gwiezdna ﬂota odnalazła i zniszczyła diabła.
Z piekła odbiliśmy naszych. Wybacz, musieliśmy zamknąć raj.
Nie spełniał najniższych socjalnych standardów Nowej Ziemi.
Panie!
Wyprzedziliśmy Cię w rozwoju, nie mamy złych zamiarów.
Musisz to zrozumieć. Nadszedł czas,
abyśmy stworzyli Cię na nasz obraz i podobieństwo.
Będziesz miał na imię Adam.

Młodym twórcom należą się szczere
gratulacje i gorące podziękowanie za naprawdę duże zaangażowanie w realizację
nagrodzonego ﬁlmu. Bardzo cieszy fakt,
że ta ﬁlmowa wizja poezji w wykonaniu
młodzieży spotkała się z tak wielkim
uznaniem jury ogólnopolskiego konkursu.
To dodaje skrzydeł i motywuje do pracy
nad następnymi realizacjami. Których
z pewnością nie zabraknie.
J. Stanaszek

Lekcja demokracji
Szkoła to właściwe miejsce na lekcje „obywatelskiego”. To właśnie tu młodzież musi
doświadczyć, że coś od niej zależy i nauczyć się dokonywania właściwych wyborów.
Takie kształcenie odpowiednich
postaw ma zaowocować w dorosłym życiu, bo to następne pokolenia przejmują
pałeczkę w różnych dziedzinach życia,
również gospodarki i władzy.
Temu celowi służą organizowane
dwukrotnie w ciągu roku bezpośrednie wybory – Rzecznika Praw Ucznia
(spośród nauczycieli) oraz Samorządu
Uczniowskiego. I właśnie 4 października
społeczność Gimnazjum im. Jana Pawła
II wybrała uczniowskie władze. O Samorząd rywalizowało w poprzedzającej
termin wyborów kampanii wyborczej ośmioro uczniów z klas pierwszych, drugich
i trzecich. W dniu głosowania uruchomio-

no lokal wyborczy z prawdziwą komisją,
urną a nawet kotarą. Uprawnionymi do
głosowania byli wszyscy uczniowie,
nauczyciele i pracownicy szkoły. Frekwencja wyniosła 66%.
Głosujący zdecydowali, że przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Klaudia Juszczak (III d), zastępcą
– Joanna Borówko (III a) a sekretarzem
Filip Kopaczewski (II c). Nauczyciele
– opiekunowie Samorządu – Aleksandra
Kwaśniewska, ks. Dariusz Tuszyński
oraz Sylwia Bieżańska-Jędroszkowiak
liczą na owocną współpracę dla dobra
całej społeczności szkolnej.
D. G.
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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 XXIII/242/13
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Czerwieńsk.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)
uchwala się, co następuje:
§1. Nadaje się nazwę Cytrynowa ulicy usytuowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 724/47 w obrębie
miasta Czerwieńsk.
§2. Przebieg ulicy opisanej w §1 przedstawia mapa stanowiąca załącznik do uchwały.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

UCHWAŁA NR XXIII/243/13
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zarządzania
drogami powiatowymi.
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. z 2007 r. Dz.U. Nr 19, poz. 115 z poźn. zm.1), art. 8
ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.2) uchwala się, co nstępuje:
§1. Wyraża się wolę przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego do wykonania zadania publicznego zarządzania
publicznymi drogami powiatowymi. Wykaz i opis dróg publicznych
przejmowanych do zarządzania zawiera
załącznik do uchwały.
§2. Przyjęcie zadań, o których mowa w §1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Burmistrzem Czerwieńska, a Zarządem
Powiatu Zielonogórskiego, regulującego w szczególności wzajemne
rozliczenia ﬁnansowe.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały nr XXIII/243/13
Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25.09.2013 r.
Zimowe utrzymanie
Gmina Czerwieńsk
dr. nr 1147F Laski – Nietków
dr. nr 1176F Leśniów W. – Leśniów M.
dr. nr 1168F Sycowice – Podła Góra
dr. nr 1144 Płoty – Zagórze (m.in. ul. Wodna)
dr. nr 1176F ul. Sadowa w m. Płoty
dr. nr 1176F Płoty – Sudoł (m.in. ul. Dębowa w Płotach)
Miasto Czerwieńsk
ul. Cicha 2301F
ul. Graniczna 2302F
ul. Zachodnia 2303F

km
6,864
2,972
1,520
0,800
0,800
4,800
17,756 km
km
0,088
0,683
0,298
1,069 km
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Burmistrz Czerwieńska ogłasza rokowania
w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych
położonych w obrębie miasta Czerwieńsk
Burmistrz Czerwieńska ogłasza rokowania w sprawie sprzedaży
nieruchomości lokalowych:
1) lokal użytkowy nr 4 ul. Zielonogórska 4 o powierzchni użytkowej
253,8 m2, udział w częściach wspólnych budynku i prawie własności
gruntu 53/100. Przedmiotowy lokal znajduje się na parterze w budynku mieszkalno - usługowym na działce oznaczonej numerem 369
o powierzchni 0,0612 ha, księga wieczysta ZG1E/00057677/7
Cena wywoławcza - 127.000,00 zł. zwolniona z VAT
2) lokal użytkowy nr 4 ul. Rynek 16 o powierzchni użytkowej 62,3
m2, udział w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu
174/1000. Przedmiotowy lokal znajduje się na parterze budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na działce oznaczonej numerem 349
o powierzchni 0,0374 ha, księga wieczysta ZG1E/00098703/7
Cena wywoławcza – 75.000,00 zł. zwolniona z VAT
3) lokal użytkowy nr 5 ul. Rynek 16 o powierzchni użytkowej
63,4 m2, udział w częściach wspólnych budynku i prawie
własności gruntu 177/1000. Przedmiotowy lokal znajduje się
na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce
oznaczonej numerem 349 o powierzchni 0,0374 ha, księga
wieczysta ZG1E/00098703/7
Cena wywoławcza – 55.000,00 zł. zwolniona z VAT.
Rokowania odbędą się 24 października 2013 roku o godz. 1000
w siedzibie tut. Urzędu pokój 109. Zaliczkę w wysokości 10%
ceny wywoławczej na określony w ogłoszeniu lokal należy wpłacić
w kasie Urzędu lub na konto depozytowe Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku PKO BP S.A. I O/Zielona Góra 74 10205402 0000
0602 0027 8861 w terminie do 21 października 2013 roku.
1. Nieruchomości lokalowe wolne są od obciążeń.
2. Przetarg na przedmiotowe lokale odbył się w dniach 29 lipca
2013 roku i 17 września 2013 roku i zakończył się wynikiem
negatywnym.
3. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Rokowania w sprawie kupna lokalu numer …. przy ul. …. „ w sekretariacie Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25 najpóźniej do
21 października 2013 r. do godziny 1500.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres, albo
nazwę lub ﬁrmę, oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia,
oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, proponowaną cenę
i sposób jej zapłaty, kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Zaliczkę wpłaconą przez uczestników rokowań zwraca się niezwłocznie po zamknięciu rokowań nie później niż przed upływem 3
dni, za wyjątkiem uczestnika który rokowania wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu rokowania zaliczkę zalicza się na poczet ceny
nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej
wpłaty ceny w terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym
przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej Burmistrz
Czerwieńska odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie
podlega zwrotowi. Wszystkie koszty związane z umową notarialna,
oraz wpisem do księgi wieczystej ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez dokonania wyboru
nabywcy nieruchomości lokalowej.
Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus
JB.

Listy do redakcji
Jako mieszkaniec Czerwieńska i wyborca w demokratycznym kraju nie rozumiem
nieuzasadnionych opinii w stosunku do
radnego Z. Przybyły, zawartych w ostatnio
zamieszczonej wypowiedzi Pana Przewodniczącego SMM. Wypowiada się Pan
w imieniu mieszkańców, mam więc pytanie:
czy przeprowadzana była jakaś ankieta,
publiczna debata lub sonda na temat opinii o radnych naszego miasteczka? Czy to
„nieporozumienie”, że Pan Przybyła został
wybranym Przewodniczącym Komisji jest
opinią Pana Skowrońskiego i może jego
kolegów? A może to po prostu gorycz

z przegranych wyborów, w których obaj
startowali z jednego okręgu? Myślę, że
aprobata dotycząca osoby Pana Przybyły
została już wyrażona prawami demokratycznych wyborów i należy ją uszanować.
Jeśli są konkretne zarzuty w stosunku do
radnego, to należy je wyartykułować lub
pisać w swoim imieniu, a nie wykorzystywać publicznej funkcji, którą w zaufaniu
nadali mieszkańcy i oczekują uczciwości
i rzetelności w jej pełnieniu oraz odpowiedzialności za swoje słowa.
A.B. mieszkaniec Czerwieńska
(nazwisko autora do wiadomości redakcji)

DO Przewodniczącego S.M.M. w Czerwieńsku
Szanowny Panie,po przeczytaniu pańskich „spostrzeżeń” zauważyłem pewną
nieścisłość. Pisze pan, że radny Zygmunt
Przybyła w „ocenie mieszkańców to wielkie
nieporozumienie”. Jakich mieszkańców
miasta? Chyba nie Jego wyborców. Kto
surowo oceniał ? Kto wyrażał opinie? Pan
Zygmunt Przybyła został wybrany w demokratycznych wyborach i został radnym, rów-

nież został wybrany na Przewodniczącego
Komisji Miejskiej. Ma więc mocny mandat
do pełnienia tych funkcji. Dlatego też proszę
nie powoływać się na oceny mieszkańców
enigmatycznych. Jestem wyborcą pana
Zygmunta Przybyły, jak i inni wyborcy nie
zgadzamy się z takimi „spostrzeżeniami”.
Waldemar Polewski
mieszkaniec Czerwieńska

To nieuczciwe Panie Przewodniczący SMM
Panie Skowroński, wywołał mnie Pan
do tablicy atakiem na moją osobę. Trzy
lata temu w wyborach samorządowych
głosami wyborców to ja zostałem radnym
a nie Pan, a startowaliśmy z jednej listy.
W ten sposób mieszkańcy ocenili Pańską

pracę i zachowanie.
Jestem postrzegany jako porządny
obywatel mojego miasta, przez kilkadziesiąt lat pracowałem na swój wizerunek.
O Panu tego powiedzieć nie można, dobrze pamiętamy niestosowne zachowania

Pana (np. pamiętne dożynki) na różnych
imprezach gminnych, dlatego nie pozwolę, żeby Pan mnie oceniał.
Nie wiem, czy zdaje Pan sobie sprawę
z tego, że nie ma ludzi niezastąpionych.
Pan Góralczyk dobrowolnie zrezygnował
z funkcji Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, a ja zostałem wybrany na
Jego miejsce bez głosu sprzeciwu. Skąd
ma Pan wiadomości o pracy komisji pod
moim przewodnictwem, skoro nigdy Pan
nie uczestniczył w posiedzeniach?
Proszę nie straszyć pracowników Urzędu Miasta zwolnieniami. Mówi się o tym
przed każdymi wyborami, ale o zwolnieniu
bądź zatrudnieniu decyduje Burmistrz a nie
Rada. Pana insynuacje nie posiadają żadnych merytorycznych przesłanek.
To, co Pan napisał w swoim artykule to
zwykłe plotki i pomówienia. „Solą w oku”
jest Klub Radnych Niezależnych. To, że
jesteśmy dociekliwi i aktywni na posiedzeniach komisji i sesjach i mamy swoje zdanie
jest źle postrzegane przez Pana i Pańskich
kolegów. To są uroki demokracji, przecież
każdy ma prawo do własnego zdania.
W przypadku, gdy ktoś z mieszkańców
chciałby wyrazić swoją opinię na temat
sprawowania przeze mnie funkcji Przewodniczącego Komisji, jestem do dyspozycji
podczas dyżuru radnego w biurze Rady.
Dalszej polemiki nie przewiduję.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury
Technicznej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Zygmunt Przybyła

OGŁOSZENIE
Burmistrz Czerwieńska informuje, że w terminie od 01.10.2013r.
do 22.10.2013r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do
oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiące załączniki
do Zarządzeniem Nr 74/2013 Burmistrza Czerwieńska z dnia 11
września 2013r. i do Zarządzenia Nr 76/2013 Burmistrza Czerwieńska z dnia 18 września 2013r. Wykazy obejmują następujące
nieruchomości:
- część działki nr 253/2 o pow. 34,20 m2 położonej w Czerwieńsku przy
ulicy Kwiatowej,
- część działki nr 454/2 o pow. 60 m2 położonej w Czerwieńsku przy
ulicy Cichej,
- część działki nr 649/37 o pow. 18 m2 położonej w Czerwieńsku przy
ulicy Zielonogórskiej.
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
nr 255 • 10.2013

U NAS

11

Sprzątanie
świata
redagują:
M. Fuławka, B. Frąckiewicz

Dzień
przedszkolaka
„Drogie dzieci, z radością Was informuję, że macie swoje Święto!..." - tak
Rzecznik Praw Dziecka rozpoczął swój
list skierowany do przedszkolaków z okazji ich Święta.
Dzień 20 września został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka.
Święto to zostało ustanowione w celu
podkreślenia wagi edukacji przedszkolnej
w rozwoju i edukacji dzieci. Ma przyczynić się do popularyzacji wychowania
przedszkolnego. Dzień ten, nasze dzieci
zaakcentowały wesołym i głośnym spacerem po Czerwieńsku.
Wszystkim przedszkolakom i ich rodzicom życzymy radości, uśmiechu i jak
najwięcej wesołych chwil!

Jak co roku, Przedszkole w Czerwieńsku włączyło się do ogólnopolskiej akcji
pod hasłem Sprzątanie Świata.
27 września nasze starszaki zaopatrzone w gumowe rękawice czyściły
naszą planetę ze śmieci. Obserwujemy,
że problem wyrzucania odpadów gdzie
popadnie, cieszy się niesłabnącą popularnością. Ludzie śmiecą na potęgę! Nie
pomagają reklamy, akcje medialne oraz
próby rozwiązań śmieciowego problemu. Po prostu – brak świadomości!
Wszystkich tych, którzy narzekają na brak
świadomości i wyobraźni zapraszamy do
Przedszkola. Mile widziane będą również

osoby, które posiłkują się stwierdzeniem:
śmieci, to problem gminy, państwa, a nie
przeciętnego obywatela. W sposób przystępny, zrozumiały, za pomocą specjalnie
dobranych metod i form, nauczymy jak
dbać o wspólne przecież środowisko.
Troska o otoczenie i jak najmniejszą
produkcję odpadów, wydaje się być powinnością każdego człowieka.

Zajęcia dodatkowe
Z radością informujemy o rozszerzonej ofercie edukacyjnej w Przedszkolu w ramach rządowego programu Przedszkole za złotówkę! Bez dodatkowych opłat
ze strony rodziców, dzieci będą mogły korzystać z opieki pielęgniarki i logopedy,
brać udział w gimnastyce korekcyjnej (5-6-latki). Ponadto, w Przedszkolu odbywają
się także zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, tańców, czy nawet gry w szachy.
Wzorem lat poprzednich funkcjonuje nadal zespół wokalny Dzieci Mazowsza.
Wszystkie spotkania odbywają się w miłej, radosnej atmosferze, prowadzone
są przez wykwaliﬁkowane osoby, które poprzez zabawę umiejętnie wplatają
elementy nauki.

Akcja charytatywna pola nadziei

Pamiętajmy!
Od połowy września w obu budynkach przedszkola prowadzone są
akcje zbiórki makulatury, kasztanów, zużytych baterii i nakrętek!!!
Zachęcamy wszystkich tych, którzy
mają odrobinę dobrej woli do wzięcia
udziału w tych zbiórkach. Odpowiednio oznakowane pojemniki znajdują
się na przedszkolnych korytarzach.
Z góry dziękujemy
za zaangażowanie :)
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Przedszkole w Czerwieńsku wzięło
udział w akcji charytatywnej „Pola nadziei”.
Otrzymaliśmy od hospicjum 200 sadzonek
żonkili, które są symbolem nadziei w walce
z chorobą nowotworową. Nasze przedszkolaki, ich rodzice oraz cały personel
przedszkola, przekonani o słuszności tego
przedsięwzięcia, wrzucali do specjalnie
oznakowanej puszki symboliczną złotówkę.
W piątek 28.09.2013 przed Przedszkolem
na ulicy Granicznej i Kwiatowej miało miejsce sadzenie żonkili w specjalnie przygoto-

wanych do tego miejscach. Dzieci bardzo
dobrze poradziły sobie z tym zadaniem,
a cała zebrana do puszek kwota przekazana
została do hospicjum im. Lady Ryder of
Warsaw w Zielonej Górze. Celem tej akcji,
poza pozyskiwaniem funduszy na działalność hospicjum, była przede wszystkim
edukacja i uwrażliwianie społeczeństwa,
a szczególnie jego najmłodszej części, na los
osób ciężko chorych. Wszystkim osobom,
które wzięły udział w tym szlachetnym
przedsięwzięciu serdecznie dziękujemy.

Wizyta pszczelarza w przedszkolu
We wrześniu gościliśmy Pana Hieronima Gałacha z Gospodarstwa Pasiecznego w Zatoniu, laureata I miejsca
w kategorii Najlepszy miód akacjowy
podczas Dolnośląskiego Święta Miodu
i Wina w Przemkowie w 2012 roku.
Zgodnie z przewidywaniami naukowców - wyginięcie pszczół na świecie
mogłoby spowodować ogromny głód,
kryzys i chaos, a w efekcie załamanie

ludzkiej cywilizacji.
Warto sobie wziąć do serca powyższe stwierdzenie. Warto przyjrzeć się,
zrozumieć i CHRONIĆ. Przedszkolaki
pierwszy krok mają już za sobą. Liczymy na Was drodzy Rodzice, że z pełnym
zaangażowaniem i kierując się wrodzoną
mądrością, będziecie doskonałymi kontynuatorami dziecięcych wypraw w świat
przyrody.

NA LICEUM PARZ!

Chłopak na medal!
Dawid Laszczowski (Leon) uczeń
klasy III Liceum Ogólnokształcącego
w Czerwieńsku wywalczył 28 lipca br.
tytuł Mistrza Polski Juniorów w Biegach
Górskich, które odbyły się w Międzygórzu.
Dawid ma już na swoim koncie kilka znaczących tytułów: Mistrza Polski Juniorów

w Biegach Górskich stylem anglosaskim,
a także Wicemistrza Juniorów Młodszych
w Biegach Górskich w stylu alpejskim.
Oprócz znakomitych wyników sportowych uczeń odnosi też sukcesy w nauce.
Dawid otrzymał Stypendium Prezesa
Rady Ministrów za rok 2012/2013.
W dniach 7-8 września Leon wziął
udział w XXIX Mistrzostwach Świata
w Biegach Górskich, które odbyły się
w Krynicy Zdrój. Pokonując trasę 9
km uplasował się na znakomitym, jak

Sport szkolny
W Szkole Podstawowej w Czerwieńsku,
28 września, odbył się II Rodzinny Turniej
Piłki Siatkowej. Na boisku szkolnym gościliśmy uczniów klas VI-tych i ich rodziców.
Mecze rozegrano w kategorii dzieci oraz dorosłych. Pojedynki były bardzo wyrównane
i zacięte. Zarówno młodzi (uczniowie) jak i
„nieco” starsi (rodzice) wykazali się dużymi
umiejętnościami siatkarskimi.

na debiutanta, 32 miejscu spośród 68
zawodników.
Osobą 18-latka zainteresowała się redakcja „Gazety Lubuskiej”. 18 września Dawid
udzielił wywiadu, który został opublikowany
w weekendowym wydaniu gazety.
Mamy nadzieję, że kariera sportowa
Dawida będzie się nadal rozwijała i jeszcze nie raz o nim
usłyszymy.
Leon! Trzymamy kciuki
i gratulujemy!
Więcej informacji o Dawidzie:
Tygodnik zielonogórski [w:] Gazeta Lubuska, 21/22.09.2013;
„Biegiem pod górę”, s.4
http://sportowa.zgora.pl/pozostale-dyscypliny/bieganie/8206-dawid-laszczowskimistrzem-polski-juniorow-w-biegachgorskich.html#addcomment
http://www.maratonypolskie.pl/mp_index.
php?dzial=1&action=7&code=11705&
bieganie
http://www.gazetawschowska.pl/aktualnosci/mistrzostwo-polski/
http://www.festiwalbiegowy.pl/sites/default/
ﬁles/Wyniki/2013/2/MS/MS_junior.pdf
http://zw.pl/wschowscy-biegacze-na-mistrzostwach-swiata/
Marta Kaszewska
Wyniki spotkań nie były aż tak ważne;
liczyła się dobra zabawa i miłe spędzenie
czasu w gronie rodziny i kolegów. Turniej zakończył się wspólnym ogniskiem
przygotowanym przez wychowawców
klas VI-tych. Dziękujemy wszystkim
zawodnikom za udział i uśmiech a panom
P. Góralczykowi i M. Rutkowskiemu za
pomoc w organizacji imprezy. Do zobaczenia za rok!
B. Oleszek, D. Siemaszko

Piłkarski
turniej
XIII Gminny Turniej Piłki Nożnej Juniorów o Puchar im. Romana Winnickiego rozegrano 27 września 2013 r.
na sztucznej murawie Stadionu
Miejskiego.
Wystąpiło w nim pięć drużyn z naszej gminy (rocznik 98 i młodsi): Sparta
Nietkowice, Znicz Leśniów Wielki,
Start Płoty, Piast Czerwieńsk i Gimnazjum Czerwieńsk. Rywalizacja była
zacięta, ale przebiegała w sportowej
i przyjaznej atmosferze. W bezpośrednim meczu o I miejsce drużyna
Startu Płoty wygrała 2:1 z Gimnazjum
Czerwieńsk. Oto końcowa klasyﬁkacja
turnieju: I m. Start Płoty (10 pkt.), II
m. Gimnazjum Czerwieńsk (9 pkt.), III
m. Sparta Nietkowice (6 pkt.), IV m.
Piast Czerwieńsk (4 pkt.) i V m. Znicz
Leśniów Wielki (0 pkt.).
Najlepszym strzelcem turnieju okazał
się zawodnik Startu Płoty Fabian Tomaszewski, a najlepszym bramkarzem
wybrano Patryka Szymańskiego z Piasta
Czerwieńsk.

Wszystkie drużyny zostały nagrodzone słodkimi upominkami ufundowanymi przez sklep „Chata Polska”
pani Iwony Matuszak z Czerwieńska. Drużyna zwycięska otrzymała
okazały puchar i komplet getrów
piłkarskich a pozostałe drużyny piłki nożne, ufundowane przez gminną
Radę Sportu.
Nauczyciele Wychowania Fizycznego Gimnazjum w Czerwieńsku dziękują
za pomoc w organizacji turnieju kierownikowi Hali Sportowej „Lubuszanka”
panu Lubomirowi Rotko i przewodniczącemu Rady Sportu panu Zygmuntowi
Świniarkowi.
W. Dwornicki
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Inauguracja Roku Kulturalnego 2013/2014
„Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym
niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie”.
André Malraux
W dniu 11 października br., w Miejsko
– Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwieńsku, zainaugurowano Rok Kulturalny
2013/2014. Imprezie towarzyszyła gala
wręczenia podziękowań wszystkim tym,
którzy wspierają działalność kulturalną na
terenie gminy Czerwieńsk. Tradycyjnie
już, obok podsumowania całorocznej
pracy i prezentacji nowych pomysłów
na przyszłość, organizatorzy zapewnili
publiczności niebanalną rozrywkę we
wspaniałej oprawie. Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus, w swoim przemówieniu, podkreślał: „...w naszej Gminie jest
coraz więcej ludzi którzy uważają, że
nie można spychać kultury na margines życia społecznego.
Ogromnie mnie cieszy,
że staramy się pielęgnować i wspierać różne
działania kulturalne,
promować ruch amatorski, inicjować wydarzenia o ponadregionalnym
znaczeniu. To przecież
sztuka kształtuje nas
jako ludzi. Dzięki niej
rozwijamy się, stajemy
bardziej wrażliwi, otwarci na rzeczywistość,
a w szczególności na
drugiego człowieka.(...) Dziś chciałbym
szczególnie podziękować pracownikom
Miejsko Gminnego – Ośrodka Kultury
z Panią Dyrektor na czele, która swoją
energią i entuzjazmem tworzy sprzyjają-
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cy klimat i pobudza środowiska lokalne
do działania. Serdecznie dziękuję również wszystkim osobom, które działają
na rzecz rozwoju kulturalnego naszej
społeczności. Dziękuję za Waszą pracę
oraz życzę wiele satysfakcji z osiągnięć
i radości w życiu osobistym.”
W dalszej części wieczoru, licznie
zgromadzona publiczność obejrzała
prezentację multimedialną, dotyczącą
zrealizowanych w mijającym roku
przedsięwzięć kulturalnych. Prezentacja
przeplatana była występami m.in. laureatek PRO ARTE; ﬁnalistka przeglądu
wojewódzkiego Lubuskiego Konkursu
Recytatorskiego, Hania Wojtasińska
zaprezentowała się we
fragmencie „Filozofii cepa”, a finalistka
Lubuskiego Festiwalu Piosenki, Kornelia
Pukacka wykonała
przepiękny utwór z repertuaru Magdy Umer:
„Koncert jesienny na
dwa świerszcze”. W biesiadnej wiązance zaprezentowała się również
Formacja Sześciopak,
a przepiękną liryczną
piosenką zatytułowaną
„Korzenie” wzruszała Jola Różańska.
Nie mogło zabraknąć także występu
dziewcząt, które występem na inauguracji zakończyły swą przygodę z tańcem.
Zespół BOOMB uświetniał niemal

każdą gminną imprezę, a dziewczęta niejednokrotnie pomagały przy organizacji
imprez wcielając się w rozmaite role.
Po bardzo udanym, ostatnim występie,
dziewczęta otrzymały podziękowania
oraz upominki.
Podziękowania za wieloletnią pracę
z dziećmi i młodzieżą otrzymała również instruktorka zespołów tanecznych
BOOMB i Nastki, obchodząca w bieżącym roku jubileusz 30-lecia pracy w czerwieńskiej kulturze - Zdzisława (Magda)
Orkwiszewska. Dla niej współpracownicy przygotowali niespodziankę - piosenkę
o niej samej, ubarwioną pokazem multimedialnym obrazującym przebieg jej
dokonań w czerwieńskim domu kultury.
Jubilatce wręczono bukiet z trzydziestu
róż, a do kwiatów dołączył swe życzenia
Pan Burmistrz Piotr Iwanus oraz Starosta
Zielonogórski, Ireneusz Plechan. Z sali
popłynęło gromkie „Sto lat”.
Podsumowując mijający rok, wspomniano również o zrealizowanych projektach transgranicznych oraz o wyróżnieniu,
które - z tego tytułu - na uroczystej konferencji z okazji 20-lecia istnienia Euroregionu, otrzymała pani dyrektor MGOK
Jolanta Matuszkiewicz. O tym, jak bardzo prestiżowe jest to wyróżnienie mówił
Prezes Konwentu Euroregionu Sprewa
- Nysa - Bóbr, a zarazem Przewodniczący Komisji Kultury, Edukacji i Kultury
Fizycznej Sejmiku Województwa Lubuskiego, Pan Czesław Fiedorowicz.
Natomiast Starosta Zielonogórski, Pan
Ireneusz Plechan, w swym wystąpieniu
stwierdził: „Z wielkim podziwem i szacunkiem obserwuję artystyczne dokonania Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury

w Czerwieńsku, w których zauważalna
jest dbałość o poziom artystyczny i odwaga w podejmowaniu nowych i trudniejszych wyzwań. W dzisiejszym świecie,
który zalewany jest produktami kultury
masowej, właśnie takie niewielkie, ale
aktywne ośrodki kulturalne, nie pozwalają, aby tradycyjne wartości zupełnie
zaginęły (...)”
Inauguracja Roku Kulturalnego to
doskonała okazja do uhonorowania
wszystkich tych, którzy wspierają działalność kulturalną i rozumieją potrzebę
jej istnienia, a bez których ta działalność
byłaby bardzo utrudniona. Podziękowania za bezinteresowną pomoc przy
organizacji imprez otrzymała Hania Łuczak oraz Ida Łuczak. Oli Tylińskiej,
pięknym bukietem kwiatów, wyrażono
wdzięczność za przekazane na świetlice
wiejskie gry, pomoce naukowe i artykuły
plastyczne. Za pomoc przy organizacji
imprez plenerowych, słowa wdzięczno
skierowano do spółki POMAK oraz
4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego, a za współﬁnansowanie zajęć
pozalekcyjnych oraz imprez edukacyjnych podziękowania złożono na ręce
przedstawicielki Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Za wsparcie zespołu Cantilena
podziękowano także Samorządowi
Mieszkańców Czerwieńska.
Po wręczeniu podziękowań nadszedł
czas na nadanie tytułu i wręczenie statuetki „Przyjaciela kultury”. Ten honorowy tytuł przyznawany jest osobom,
instytucjom, organizacjom szczególnie
wyróżniającym się w działaniach na rzecz
kultury czerwieńskiej. W roku bieżącym
Przyjacielem Kultury został redaktor Radia Zachód, Pan Donat Linkowski, który
od wielu lat dobrą radą, pomocą i osobistym zaangażowaniem wspiera nasze
zespoły śpiewacze promując je w swoich
radiowych audycjach: „Donata swojskie
klimaty”, „Ziemia i pieśń”, „Na swojską
nutę”. Panu Redaktorowi serdecznie
gratulujemy, żywiąc nadzieję, że nadal
pozostanie przyjacielem czerwieńskiej
kultury.
Na zakończenie inauguracyjnego
wieczoru, zaproszono widzów do wysłuchania mini koncertu chóru „Gaudeamus”
działającego w naszym domu kultury
pod kierownictwem Pani Bożeny Wesołowskiej. Występ nagrodzono gorącymi
brawami.
Pracownicy i dyrekcja Miejsko –
Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku serdecznie dziękuje za wspólnie
spędzony rok i zaprasza do korzystania
z oferty kulturalnej naszej instytucji.
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Jesiennie w szkole w Nietkowie
W szkole w Nietkowie, wszyscy już zapomnieli o wakacjach, bo szkolne życie
ruszyło pełną parą. Najpierw oczywiści wybory do samorządu szkolnego, kampania wyborcza i obietnice kandydatów, którzy starali się przekonać kolegów
o swoich predyspozycjach i pomysłach na ubarwienie szkolnego życia.
We wrześniu, uczniowie już po raz
drugi wzięli też udział w akcji Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, która
ma na celu przypomnienie i utrwalenie
sprawności liczenia i zmierzenie się
z zawiłościami matematyki. Akcja
trwała cała dzień, wszyscy liczyli
i zdobywali tytuły Ekspertów tabliczki
mnożenia. Najlepsi zmierzyli się później w kolejnych, już poza szkolnych
potyczkach w bezpłatnym internetowym
konkursie Matematyczno-Logicznym.
Podczas przerw specjalna uczniowska
komisja poddała matematycznej próbie
i przepytywała nauczycieli i pracowni-

ków szkoły. Jako zadanie domowe dla
wszystkich uczniów było testowanie
swoich rodziców z tabliczki mnożenia,
którzy bez kalkulatorów – ku uciesze

dzieci, radzili sobie trochę gorzej. Była
więc okazja do rodzinnego „główkowania „i oczywiście utrwalania sprawności
liczenia. Najważniejsze, że tego dnia
matematyka była naprawdę królową
nauk.
Jak przystało na początek roku w szkole – nie mogło się odbyć bez Otrzęsin dla
uczniów klasy czwartej przygotowanych
przez Samorząd Szkolny. Było mnóstwo
konkursów, zabawy, przechodzenia przez
różne przeszkody i trudności jakie miały
pokazać, że uczniowie sa przygotowani
do nowej roli. Najtrudniejszym zadaniem
było cerowanie skarpetki, a najłatwiejszym turlanie
kasztanów. Dużo
śmiechu i zabawy z pewnością
umiliło czwartakom asymilację
ze starszymi kolegami. Podczas
dyskoteki, z okazji Dnia Chłopca, odbyły się
również wybory
Super Chłopaka
Szkoły. Przedstawiciele klas wybrani oczywiście
przez koleżanki
stanęli do rywalizacji. Najlepszym okazał się Kacper - przedstawiciel klasy
czwartej. Okazuje się, że nie tylko
wiedza o sporcie i sprawność ﬁzyczna

się liczą. Kacper był bezkonkurencyjny także w zaplataniu warkoczy i tym
zadaniem przebił starszych, ale jak się
okazało mniej sprytnych kolegów. Brawo
Kacper!
A na powitanie jesieni, uczniowie
wraz z opiekunami pojechali na rajd
rowerowy, Szlak nie był trudny, ale
malowniczy - kręta trasa wzdłuż rzeki
Odry aż do Brodów, z piknikiem nad
Odrą. Piękna pogoda, jesienny klimat,
pachnące kiełbaski z ogniska pozwoliły
nam jeszcze nacieszyć się i zrelaksować
w trakcie tętniącego życiem i nauką szkolnego tygodnia.
Na koniec, miło poinformować
mieszkańców naszej gminy, że otrzymaliśmy podziękowania od Burmistrza Klietz za wakacyjne przyjęcie
dzieci z rodzin, które ucierpiały w powodzi. Dzieci przebywały w naszej
gminie w sierpniu. Podziękowania
należą się wszystkim, którzy wsparli tę
szlachetną akcję, a przede wszystkim
p. Burmistrzowi za szybkie działanie.
Przed nami rok ciężkiej pracy – dobrze,
że rozpoczęty w takim pozytywnym
klimacie.

