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w kwietniu
01.04. – we wszystkich szkołach podstawowych w gminie odbył się sprawdzian, do którego przystąpili uczniowie klas VI.
04.04. – w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie podpisano porozumienie o współpracy Gmin z terenu
Powiatu Zielonogórskiego z sulechowska uczelnią. Współpraca
będzie polegać na wzajemnym wykorzystaniu posiadanych
możliwości kadrowych, organizacyjnych i technicznych do
wspólnych działań na rzecz rozwoju Powiatu Zielonogórskiego oraz gmin z terenu powiatu, tworzeniu różnych związków
organizacyjnych w celu zwiększenia szans pozyskania środków
unijnych oraz krajowych, działań na rzecz rozwoju edukacji,
działań promocyjno-informacyjnych oraz wspólnego reprezentowania swoich interesów. W imieniu Gminy Czerwieńsk
porozumienie podpisał Burmistrz Piotr Iwanus.
09.04. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było: analiza
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013
rok; analiza informacji o stanie mienia gminy.
11.04. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było: wypracowanie opinii do projektów uchwał; sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar
Przemocy w Rodzinie za 2013 r.; informacja burmistrza z zakresu
działalności Policji na terenie Gminy Czerwieńsk w 2013 r.
11.04. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się pierwsze spotkanie
robocze Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich, poświęcone zagadnieniom wdrażania projektu pod nazwą „Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich", realizowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie
kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny
oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.
Spotkaniu przewodniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
14.04. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad komisji było: informacja w zakresie realizacji inwestycji
uporządkowania gospodarki ściekowej na Zaodrzu; informacja
w zakresie gospodarowania mieniem gminnym oraz jego stan na
koniec 2013 r.; wypracowanie opinii do projektów uchwał.
14.04. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się szkolenie Szefa
Obrony Cywilnej Gminy w zakresie obrony cywilnej i spraw
obronnych pod kątem realizacji zadań spoczywających na kierownikach jednostek organizacyjnych w razie podwyższonej
gotowości obronnej Państwa.
16.04. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze,
Burmistrz Piotr Iwanus podpisał aneks do umowy w sprawie
uporządkowania gospodarki ściekowej w Czerwieńsku przy
ul. Składowej i Krótkiej. Aneks dotyczy obniżenia kwoty przyznanej dotacji.
16.04. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji było:
informacja na temat wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk
za lata 2012 -2013; wypracowanie opinii do projektów uchwał; sprawy
bieżące, w tym: informacja dotycząca projektu organizacji ruchu
drogowego w Czerwieńsku i Nietkowie (tematyka z marca br.).
16.04. – Burmistrz Piotr Iwanus wziął udział w posiedzeniu Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych
w Zielonej Górze.
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23.04. – odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Podczas sesji radni wysłuchali informacji z działalności
Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zapoznali się z oceną
zasobów pomocy społecznej Gminy Czerwieńsk w 2013 roku
oraz przyjęli sprawozdanie z realizacji Gminnych Programów
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czerwieńsk za 2013
rok. Rada podjęła następujące uchwały: w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego; w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014; w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023; w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody – drzewa
z gatunku dąb szypułkowy, zrośniętego z 3 pni, znajdującego się
na dz. Nr 124 obręb Nietków; w sprawie ustanowienia użytków
ekologicznych na terenie gminy Czerwieńsk; w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w obrębie wsi Nietkowice nie narusza
ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk; w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w obrębie wsi Nietkowice; w sprawie uchwalenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Czerwieńsk; w sprawie wyrażenia zgody
na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości
położonych w obrębie wsi Laski i Nietków, oraz obrębie miasta
Czerwieńsk; w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży
lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych
budynków i prawie własności gruntów zbywanych na rzecz
najemcy w trybie bezprzetargowym; w sprawie ustalenia liczby
punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy
Czerwieńsk; w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych
na lata 2014-2018 w Gminie Czerwieńsk; w sprawie wystąpienia
z Zielonogórskiego Związku Gmin; w sprawie nadania tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Czerwieńsk” dla Eriki
Schirmer (obywatelki Niemiec).
23, 24, 25.04 – uczniowie III klas Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czerwieńsku pisali egzamin gimnazjalny.
26.04. – w Czerwieńsku odbył się III Jorge Cross. Organizatorami biegu byli: Hala sportowa „Lubuszanka”, Szkoła
Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku i Ronin
Czerwieńsk.
26.04. – w Czerwieńsku ustawiono zabytkowy parowóz T-3,
identyczny jak te, które przed II wojną światową ciągnęły wagony
na trasie kolejki szprotawskiej. Parowóz został zbudowany w 1909
roku w Berlinie. Stoi na terenie czerwieńskiej hydroforni, jako
eksponat Zielonogórskiego Muzeum Kolei Powiatowych.
26.04. – Burmistrz Piotr Iwanus wziął udział w obchodach
X-lecia Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.
28.04. – w Leśniowie Wielkim odbyło się zebranie wiejskie.
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Co słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Witam Panie burmistrzu. Najpierw chciałem przeprosić, że
w zeszłym numerze zabrakło miejsca na
naszą rozmowę, ale co miesiąc wpływa
tyle materiałów, że coraz trudniej nam
wszystko upchnąć na łamach. Szczerze
mówiąc myślałem, że ta rubryka już się
mieszkańcom trochę znudziła i nikt nie
zauważy jej braku. Srodze się pomyliłem, ponieważ odebrałem sporo maili
i telefonów z pytaniami dlaczego nie ma
naszej rozmowy? Cóż, nadróbmy więc te
zaległości.
Zauważyłem, że ostatnio jeden z radnych regularnie co miesiąc Pana krytykuje. Jak Pan sądzi, co jest przyczyną
tych pojawiających się m. in. na łamach
„ U nas” coraz bardziej krytycznych opinii
na temat Pańskich działań?
Piotr Iwanus: Pierwsza myśl, jaka się
nasuwa, to oczywiście kalendarz. Jesienią
będą kolejne wybory do samorządów lokalnych, więc klub radnych, który zamierza je
wygrać, podejmuje działania, mające zdyskredytować potencjalnych konkurentów.
Czarny PR nie jest dziś niczym odkrywczym, mówiąc językiem piłkarskim to staje
się „stałym fragmentem gry”. Tak jest i tyle,
nie buntuję się przeciwko temu, że opozycja
wytyka rządzącym błędy lub zaniechania. Taka jest jej rola, z jednym jednakże
zastrzeżeniem – ta krytyka powinna być
jednak oparta na rzeczywistej trosce o dobro
gminy i na rzetelnej analizie faktów, a nie
osobistych animozjach. Nie powinna być
dopasowywaniem ich pod z góry założoną
tezę, że źle wykonuję moją funkcję. Aby
nie być gołosłownym - takim ewidentnym
przykładem naciągania faktów pod tezę jest
np. złożona na ostatniej sesji interpelacja
radnego Cezarego Wocha w sprawie przejęcia przez gminę w użytkowanie zbiornika
retencyjnego w Czerwieńsku.
A.S.: Na czym to naciąganie Pana
zdaniem polega?
P.I.: Przede wszystkim na sugerowaniu,
że w ogóle budowa tego zbiornika to mój
wymysł i fanaberia, za którą gmina teraz
musi płacić i oczywiście ma to być kolejny przykład na marnotrawienie pieniędzy
budżetowych. Mówię: „kolejny”, ponieważ
od miesięcy radny Woch próbuje mieszkańcom wmówić, że burmistrz samowolnie,
bez liczenia się ze zdaniem radnych na
lata całe bezrozumnie zadłuża gminę.
To oczywiste kłamstwo, ale powtarzane

nieustannie - zgodnie z Geobbelsowską
maksymą, „że powtórzone tysiąc razy staje
się prawdą” - ma skutecznie przesłonić to
wszystko, co przez minione lata udało się
w gminie skutecznie zrealizować.
Dzięki profesjonalnie przygotowywanym sukcesywnie projektom infrastrukturalnym udało nam się pozyskać wsparcie
ﬁnansowe z programów pomocowych na
skalę nieporównywalną w całej historii
naszej gminy. Bez tych środków nie zrealizowalibyśmy tak wielu i tak znacząco zmieniających naszą rzeczywistość inwestycji,
ułatwiających nam wszystkim życie. Po te
środki bez tzw. udziału własnego nie byłoby
można w ogóle sięgnąć. Pewnie, że nie mielibyśmy wtedy kredytów do spłacania, ale
także nie byłoby kanalizacji, oczyszczalni
ścieków, gazu ziemnego, zmodernizowanych szkół, nowych hal sportowych itd.
itd. Bez przemyślanych i co podkreślam
– bezpiecznych dla budżetu – decyzji ﬁnansowych, wymagających czasem także
kredytowania, ciągnęlibyśmy się w ogonie
zacofanych cywilizacyjnie regionów ze
zdegradowanym środowiskiem, bez perspektyw na rozwój. Poza tym żadna z tych
ﬁnansowych decyzji nie była podejmowana
bez akceptacji Rady, więc posądzanie mnie
o rozrzutność i brak gospodarności jest niesprawiedliwe i nieprawdziwe. Przepraszam
za tę emocjonalną dygresję, ale tworzy ona
kontekst dla wspomnianej sprawy interpelacji radnego Wocha. Wynika z niej bowiem,
że tego zbiornika nikt nie chciał, a wszystkie
działania samorządu poprzednich kadencji
przyczyniały się jedynie do generowania
niepotrzebnych kosztów. Warto więc p.
Radnemu przypomnieć, że pomysł budowy
zbiornika małej retencji zrodził się jeszcze
w końcu lat dziewięćdziesiątych minionego
wieku. To miejsce znalazło się w planach naszego województwa w ramach budowy systemu lokalnej retencji. Czerwieńsk wybrano
głównie ze względu na dogodne ukształtowanie terenu. Poza tym oba cieki – Strużyna
i Łącza stwarzały problemy, regularnie zalewając pobliskie działki. Można więc było
przy tej okazji także ten problem rozwiązać.
Pomysł budowy zbiornika retencyjnego był
skutecznie wspierany zarówno przez mieszkańców, jak i radnych kolejnych kadencji.
Budowa takiego zalewu na uregulowanie
wspomnianych cieków, ale również dawała
szansę na stworzenie atrakcyjnego terenu na
rekreację i wypoczynek. Przy okazji pozwalała uporządkować tereny na tyłach osiedla
przy ul. Zielonogórskiej. Prawie dziesięć
lat trwały zabiegi o uzyskanie środków

na realizację tego przedsięwzięcia. Teraz,
kiedy zbiornik już jest, przychodzi czas na
wykorzystanie przez gminę potencjału, jaki
ten akwen ze sobą niesie. Sprawa retencji
została bowiem załatwiona. Obecnie trwają
zabiegi formalne, które umożliwią nam
zagospodarowanie terenu wokół zbiornika.
Zarząd Województwa Lubuskiego przekaże
go gminie do eksploatacji. Zbiornik ten, jako
woda płynąca, z mocy ustawy nie może
stać się własnością gminy, natomiast na
podstawie umowy bezpłatnego użyczenia
do eksploatacji umożliwi nam podejmowanie decyzji w sprawie zagospodarowania
terenów go okalających. Pytania radnego
– komu jest to potrzebne? Czy nam się to
opłaca? Na czyim terenie chcemy budować
mostek łączący oba brzegi zbiornika? - wydają mi się niepoważne. Przecież ten teren
ma służyć mieszkańcom. To kto ma o niego
dbać, jeśli nie samorząd? Poniżej zapory jest
niezagospodarowany teren, przygotowany
jako plac manewrowy na potrzeby budowy. Chcemy go utwardzić i przygotować
nawierzchnię granitową, by stworzyć tam
plac przeznaczony na parkingi – tak przecież
potrzebne. Mostek, na którego budowę pozyskaliśmy od sponsorów 60% potrzebnych
środków ﬁnansowych zostanie niebawem
zrealizowany i to bez względu na krytyczną
opinię radnego Wocha. Stanie tam, gdzie jest
planowany, bo jest potrzebny. I tyle.
Szczerze mówiąc chętnie przeczytałbym na łamach naszego miesięcznika
opinie mieszkańców na ten temat. Czy
podobnie, jak radny uważają, że podejmowanie działań mających na celu zagospodarowanie terenów wokół zbiornika jest niepotrzebnym wyrzucaniem pieniędzy, czy
mają na ten temat inne zdanie. Zachęcam
do podzielenia się własnymi reﬂeksjami.
A.S.: Panie burmistrzu, przeprowadzimy za miesiąc taki sondaż. Zobaczymy
jakie są opinie mieszkańców w tej sprawie. Mam jeszcze jedną bieżącą sprawę
– podobno Zielonogórski Związek Gmin
zażądał od nas dopłaty do kosztów zbiórki
śmieci. Czy to prawda?
P.I.: Rzeczywiście w sprawozdaniu
ZZG znalazła się taka sugestia, że ZZGKiM, który realizuje to zadanie nie mieści
się w założonych kosztach i zażądano
dopłaty. Nasze stanowisko jest oczywiście
negatywne. Nie zamierzamy do zaakceptowanej kwoty usługi niczego dopłacać. Jeśli
na Walnym Zebraniu zarząd nie odstąpi od
dopłaty na rzecz ZZGKiM, to wystąpimy
ze związku i sami zorganizujemy zbiórkę
odpadów. O rozstrzygnięciach w tej kwestii
oczywiście będziemy na bieżąco informować mieszkańców.
A.S.: Dziękuję za rozmowę.
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Partnerskie Dni Czerwieńska
Najbliższy weekend w Czerwieńsku zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie. Na
terenie Stadionu Miejskiego stanie scena, park zabaw dla dzieci, stoiska gastronomiczne. To znak, że czas rozpocząć Partnerskie Dni Czerwieńska.
Tegoroczne święto miasta będzie
trwało trzy dni, od 16 do 18 maja, na
mieszkańców czeka szereg atrakcji i niespodzianek.
Rozpoczniemy w piątek barwnym
korowodem, który formować się będzie
o godz. 10 na placu przy Ratuszu. Tam
też młodzież odbierze klucze do bram
miasta, czym symbolicznie przejmie
władzę w Czerwieńsku na czas świętowania. Korowód, który w roku bieżącym,
odbędzie się pod hasłem „Kibic na 6”,
przemaszeruje ulicami miasta na boisko
przy Gimnazjum, gdzie rozegrany zostanie VIII Gminny Turniej Szkół Podstawowych o Puchar Przechodni Burmistrza
Czerwieńska. Zawodnicy zmagać się będą
w zabawnych konkurencjach sportowych,
odpowiadać też będą na pytania dotyczące
naszej gminy. W przerwach, zgromadzoną
publiczność zabawiać będą animatorzy
w bajkowych kostiumach.
Po zakończeniu turnieju, dalsza część
zabawy odbywać się będzie na boisku do
koszykówki przy ulicy Zielonogórskiej
(pomiędzy blokami). Tam postanie „Baj-

kowy świat zabawy”, a w nim: konkursy
plastyczne, zabawy sportowe, nauka
skręcania balonów, malowanie buziek
i festiwal gier zapomnianych, czyli gra
w klasy, państwa miasta, kapsle. Aktorzy
Teatru Trójkąt rozweselą największych
smutasów, a Bańko-Ula wprowadzi
wszystkie dzieciaki w zaczarowaną krainę
gigantycznych baniek mydlanych. Nie
zabraknie słodkich upominków i nagród
dla zwycięzców konkursów.
Bajkowy świat zabawy towarzyszyć
będzie najmłodszym także w sobotę, ale
przeniesie swe podwoje na stadion, gdzie
już od godziny 14 na scenie będzie niezwykle wesoło. Prezentacje artystyczne
pod hasłem „MGOK i przyjaciele” rozpoczną nasze czerwieńskie przedszkolaki,
czyli Dzieci Mazowsza wraz z solistami.
Wystąpią również podopieczni Ośrodka
Kultury, także z placówek wiejskich oraz
zaprzyjaźnionego Drebkau. Zobaczymy
i usłyszymy laureatów tegorocznego
przeglądu PRO ARTE oraz zwyciężczynię I edycji naszego gminnego projektu:
„Mam Talent” - Patrycji Kotowskiej.

Łukasz Zagrobelny to jeden z najlepszych męskich głosów w Polsce. Wokalista
obdarzony niezwykłą charyzmą przyciąga

zestawienia AIRPLAY CHART. 17 marca
2014 na RMF FM miał premierę najnowszy
utwór „Dotrę do Ciebie” zapowiadający
nowy album, który ukaże się w 2015 r.
Sobota, 17 maja, godz. 21:00

• • •

na swoje koncerty rzesze fanów. W 2007
roku wydał debiutancką płytę „Myśli warte
słów” i zaczął odnosić liczne sukcesy.
Łukaszowi przyznano liczne nagrody jak
np. Superjedynka za Przebój Roku, ESKA
Music Awards za Artystę Roku, Mikrofon
Popcornu, Telekamery 2009 w kat. Muzyka,
Sopot Hit Festiwal w kategorii Przebój Lata.
W 2008 roku na rynku pojawiła się Edycja
specjalna pierwszej płyty, na której pojawił
się hitowy utwór „Nie kłam, że kochasz
mnie” nagrany w duecie z Eweliną Flintą.
Każdy z singli „Ja tu zostaję”, „U mnie
maj”, „Nie zapytam Cię” stał się przebojem
i znalazł się w czołówce ogólnopolskiego
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Day After Day to zielonogórski zespół
założony w 2010 r. Grupa koncertowała
na scenach wielu lubuskich klubów i imprez plenerowych (m.in. Harlem Club,
Piwnica Artystyczna Kawon, 4 Róże dla
Lucienne, Winobranie, Bachanalia, Dni
Województwa Lubuskiego). Ich muzyka
to mieszanka coverów takich artystów jak
Allman Brothers Band, Jimi Hendrix czy
Robben Ford; oraz autorskich kompozycji
utrzymanych w klimacie bluesa z rockową

Nie zabraknie wspaniałych pokazów
tanecznych; Oriental Art-show w wykonaniu Marty i Agnieszki zawsze cieszy się
ogromną popularnością, a my zdradzamy
tajemnicę, że dziewczęta pomyślnie przeszły precasting do programu Mam Talent
i wszystko na to wskazuje, że zobaczymy
je w telewizji!
Taneczne atrakcje w rytmie hip-hopu
zapewnią nam dziewczyny z grupy Slayd,
które, w przeróżnych odsłonach, oglądać
można było w programie TV 2 „Dzięki
Bogu już Weekend”.
Dla śmiałków, którzy zechcą zmierzyć
się z siłaczami z Lubuskiej Federacji
Strong Man, odbędą się zawody o tytuł
siłacza Czerwieńska. Zwycięzca zdobędzie okazały puchar i tytułem cieszyć się
będzie przez cały rok
Koncerty jakie przygotowaliśmy na
sobotni wieczór to ogromna dawka dobrej
muzyki. Zespół Promil z Czerwieńska ma
już z pewnością swoich fanów, których
na koncercie nie zabraknie. Tuż po nich
wystąpi zielonogórski zespół „Day After
Day”; jeśli tęsknicie za starym, dobrym
rockiem, koniecznie musicie ich usłyszeć.
Gwiazdą tegorocznych Dni Czerwieńska
jest Łukasz Zagrobelny - wokalista o niezwykłym głosie i charyzmie, przyciągający
energią. W grudniu 2013 roku zespół wydał album demo pt. „Down the Road”.
Sobota, 17 maja, godz. 19:30

• • •
PROMIL z Czerwieńska istnieje od
2005 roku. Walorem zespołu od zawsze była
wspólna pasja do tworzenia muzyki rocko-

wej i undergroundowej. Mają za sobą sporo
koncertów m.in. na zlotach motocyklowych,
Zlocie Pojazdów Militarnych w Boryszynie, festiwalu Rock Nocą, II i III Pikniku
fortecznym na przystani motorowodnej
w Czerwieńsku, Wielkim Otwarciu Przystani
Motocyklowej w Bieszczadach czy kilka
występów na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Mimo tak bujnej koncertowej
przeszłości kapela w zawiłych momentach
swego istnienia borykała się z problemami

na swe koncerty coraz większe rzesze
fanów (ze wskazaniem na fanki ☺).
Sobotni wieczór zakończy dyskoteka
plenerowa.
W niedzielę - biesiadnie. To już ósma
edycja naszego festiwalu, który cieszy
się niesłabnącą popularnością. W roku
bieżącym zmieniliśmy nieco jego formułę
i nadaliśmy mu „motyw przewodni”.
W tym roku gramy „na cygańską nutę”.
O tym jaki będzie motyw przewodni przyszłorocznego festiwalu zdecydują jego
uczestnicy oddając głos na jedną z czterech zaproponowanych opcji. Gwiazdą
festiwalu z motywem cygańskim jest,
nie kto inny, jak rodowity Rom wraz ze
swoim zespołem - Vanessa & Sorba.
W naszej ofercie nie brakuje również
rozgrywek sportowych. O Puchar Dni
Czerwieńska walczyć będą szachiści,
piłkarze, siatkarze i tenisiści. Wędkarze
natomiast powalczą o Puchar Burmistrza.
Nie lada atrakcji dostarczy nam V Brygada
Operacyjno - Szturmowa, która zorganizuje
strzelnicę ASG dostępną zarówno w sobotę,
jak i w niedzielę. Dla najlepszego strzelca
- okazały puchar i dyplom, a pamiątkowe
zdjęcie ze strzelnicy będzie sobie można
zrobić w mundurze w pełnym ekwipunku.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców
naszej gminy do aktywnego udziału w obchodach święta miasta!
Jolanta Matuszkiewicz
Dyrektor MGOK Czerwieńsk

Erika
Schirmer
Honorowym Obywatelem naszej gminy
Uroczystości nadania tytułu odbyły się
2 maja 2014 roku w Urzędzie Gminy
i Miasta w Czerwieńsku oraz w Nietkowie. Pani Erika Schirmer odsłoniła
tablicę upamiętniającą to wydarzenie,
a następnie uczestniczyła osobiście
w specjalnie dla niej przygotowanych
w szkole zajęciach. Pani Erika nie kryła
wzruszenia...
Pani Erika Schirmer urodziła się
w Nietkowie w 1926 roku. Tutaj też
uczęszczała do szkoły podstawowej, która
mieściła się w tym czasie w dzisiejszym
Domu Kultury. Po II wojnie światowej
opuściła swoją rodzinną wioskę i nowy
dom znalazła w Nordhausen (Niemcy).
W 1948 roku zdała egzamin na nauczyciela wychowania przedszkolnego, a w 1956
roku uzyskała uprawnienia nauczyciela.
Od 1972 roku została specjalistką pedagogiki rehabilitacyjnej. Pracowała jako

personalnymi. Jednak grają i znów zarażają
ludzi swoją hardrockową energią.
Sobota, 17 maja, godz. 18:00

• • •

Vanessa & Sorba to grupa zawodowych muzyków prezentująca międzynarodowy folklor cygański, składający się
ze starych pieśni, romansów, czardaszy
i tańca. Na przestrzeni kilkunastu lat grupa współpracowała z wieloma zespołami
na zachodzie m. in. z Niemiec, Francji,
Holandii i zespołami w Polsce. W 1987
roku grupa nagrała wspólną płytę z najlepszym zespołem niemieckich Cyganów
„Titi Winterstein Quinnet”, a w 1997 roku
zdobyła pierwsze miejsce na Międzynarodowym Festiwalu w Ciechocinku.
Niedziela, 18 maja, godz. 20:30

przedszkolanka i pedagog z młodzieżą
i dziećmi upośledzonymi umysłowo
i ruchowo.
Od 50-ciu lat pisze i komponuje
piosenki dla dzieci. To jej autorstwa jest
piosenka „Mały, biały gołąb
pokoju” - zainspirowana pracami Picasso. W Niemczech ta
piosenka była śpiewana przez
generacje przedszkoli i chórów
szkolnych, uzyskując statut
pieśni znanej na całym świecie.
Jej przepiękne wycinanki są
ozdobą dwunastu książek. Jest
perfekcjonistką o niezrównanym talencie. Prace Pani Eriki
Schirmer były wystawiane na
ponad 100 wernisażach, zdo-

bywając liczne nagrody i wyróżnienia.
Artystka była wielokrotnie nagradzana
w roku 2007 Prezydent Niemiec Horst
Koehler podziękował jej za wybitne
zasługi.
Pani Erika zawsze podkreśla miejsce swojego urodzenia, od wielu lat
aktywnie działa na rzecz przyjaźni,
współpracy oraz dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy Niemcami i Polakami. W zgodnej i jednomyślnej decyzji
Kapituły Tytułu „Honorowy Obywatel
Gminy i Miasta Czerwieńsk” w pełni
zasłużyła na nadanie jej tego zaszczytnego tytułu. Pani Erika Schirmer za
swoją działalność i aktywność społeczną niebawem odbierze także w swojej
obecnej ojczyźnie w Nordhausen
w Niemczech honorowe obywatelstwo
tego miasta.
(A.S.)
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Zalew - nie miejcie złudzeń…
Sprawa czerwieńskiego zalewu od samego początku budziła kontrowersje i od
samego początku nie była jasna. Niewątpliwie, poprzez utworzenie ośrodka wodnej
rekreacji na obrzeżach miasta celem inicjatora samego pomysłu było przymilenie
się mieszkańcom Czerwieńska, a w konsekwencji zapewnienie sobie popularności
niezbędnej do rewanżu.
Samego pomysłu nie można zinterpretować inaczej analizując zagrożenia na
które narażone są wszystkie nadodrzańskie miejscowości w czasie kolejnych
kulminacyjnych wezbrań. Niewątpliwie
bezprzecznym powodem takiej sytuacji
był permanentny brak środków ﬁnansowych na inwestycje przeciw powodziowe
i wieczne „oszczędzanie” na nich praktycznie przez wszystkie kolejne rządy.
Nie jest tajemnicą, że do czasu podejmowania decyzji o budowie zalewu,
stan wałów przeciwpowodziowych na
Odrze budził wiele zastrzeżeń (ta sytuacja
w wielu miejscach trwa do dnia dzisiejszego), ponieważ w czasach poniemieckich
poddawane były jedynie kosmetycznym
naprawom. Dobry gospodarz powinien
jednak w pierwszej kolejności zadbać
o bezpieczeństwo mieszkańców, a dopiero
w następnej w miarę możliwości ﬁnansowych, o rozrywkę…
Ruszyła jednak machina propagandowa i w oczach mieszkańców Czerwieńska ich miasto zaczęło pretendować
do zaplecza wypoczynkowego Zielonej
Góry, pustoszejącej w sobotnio-niedzielne
weekendy… Rozpowszechniano wizje
przystani pełnej kajaków i żaglówek,
a oczami wyobraźni mieszkańcy widzieli
już urokliwe miejsca spacerowe, kąpieliska, plaże, parasole, chłodzące napoje,
smażalnie ryb i frytek, a co bardziej zapalczywi nawet windsurﬁng i parostatek…
Jak zapowiedziano tak zrobiono. Opracowane zostały odpowiednie plany i złożono wniosek na doﬁnansowanie budowy
zalewu REKREACYJNEGO. Formalnie
wnioskodawcą był Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, a niezbędną
akceptację Gminy zapewnili Radni ówczesnej kadencji, którzy na fali powszechnego
entuzjazmu i nadziei, zapewniani przez
inicjatorów, że TO NIC NIE BĘDZIE GMINY KOSZTOWAĆ, z nielicznymi głosami
sprzeciwu, podjęli uchwałę o budowie
zalewu REKREACYJNEGO.
Złożono wnioski na doﬁnansowanie
i co? Ano przeliczono się, bo trzeźwo
myślący urzędnicy odpowiedzialni za
wydawanie publicznego grosza na retencję wody i budowę wałów przeciwpowodziowych, zastopowali pomysł budowy
zalewu REKREACYJNEGO!
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W taki oto sposób inicjatorzy pomysłu popadli w kałabanię, jakby to
powiedzieli przesiedleńcy zza Buga i cóż
im nieszczęsnym było robić? Ot i kłopot,
tak ty siadłszy płacz…
Sprawa ucichła na dość długi okres czasu, ale od czego jest ludzka pomysłowość?
Kąsek był łasy, a skoro decydenci odpowiedzialni za dysponowanie grubym groszem
preferowali retencję wody, zabezpieczenie
przeciw powodziowe i zabezpieczenie
przeciw pożarowe, to nic nie stało na przeszkodzie w wyjściu naprzeciw ich oczekiwaniom, a z resztą jakoś sobie poradzimy… Przerobiono projekt i ustalono nowe
priorytety. Tym razem wyeksponowano
szczytne i nośne cele, z dumą propagowane
na internetowej stronie Urzędu:
- zwiększenie zasobów wodnych w zlewni
kanału /retencja/,
- spłaszczenie fali powodziowej,
- stworzenie możliwości zaopatrzenia
w wodę przeciw pożarową okolicznych
lasów,
- rekreacyjno – turystyczny.
Tym razem Burmistrz już bez ogródek, w licznych medialnych wywiadach
poczynając od 2011 roku, w sposób absolutnie nieuprawniony zapewniał, że już,
już PRZEJMUJEMY zbiorniki, a Radni
na ten moment tylko czekają… . Słuchając tych zapewnień wszyscy mieszkańcy
Czerwieńska, a także o zgrozo Radni, byli
święcie przekonani o tym, że zbiornik
mamy zrobiony za frajer, PRZEJMUJEMY go i rządzimy… Rzeczywistość
jednak jest daleko bardziej prozaiczna,
ale o tym poniżej…
Odnosząc się do trzech pierwszych
celów można powiedzieć, że pierwszy
z nich: „zwiększenie zasobów wodnych w zlewni kanału” był najbardziej
chwytliwy. Można było „podczepić go”
dosłownie do wszystkiego. Wiadomo:
ocieplenie klimatu, obniżenie poziomu
wód gruntowych, coraz mniejsze zasoby
słodkiej wody na kuli ziemskiej itd. itp.
Złego słowa na to powiedzieć nie można
(jeśli są na to odpowiednie środki)…
Drugi z nich; „spłaszczenie fali powodziowej” to zwykła bzdura i banał.
Od kiedy to niewielki ciek wodny którym
często gęsto płynęły ścieki z Zielonej
Góry zagrażał Czerwieńskowi?

Trzeci, dotyczący stworzenia możliwości zapatrzenia w wodę przeciwpożarową okolicznych lasów, był tyle samo
przewrotny co bałamutny. W sytuacji
bliskości Odry i utwardzonych do niej
dróg (chociażby dojazdy do promów),
oraz bezproblemowej możliwości bezpośredniego pobierania wody z nurtu rzeki
przez śmigłowce ratownicze, inwestycja
za 11 mln jest grubą przesadą.
Potwierdzają to fragmenty Internetowego komentarza z dnia 17 marca 2011
roku.
„Zalew dla sławy w Czerwieńsku
(czyjej…?), 15 mln zł na odbudowę,
naprawę wałów i melioracji to kpina.
W Czerwieńsku k. Zielonej Góry, w lasach, wbrew opinii wielu mieszkańców
wydaje się na zbędny zalew nie mniej
niż 10 mln zł (11 mln łącznie z naprawą
przepustu zbiornika poniemieckiego).
Nowy zbiornik nie ma żadnego uzasadnienia. Budowa ruszyła mimo licznych
protestów, bo wg burmistrza i niektórych
radnych będzie ładnie… Ten zbiornik nie
będzie zbierał wody w czasie powodzi,
a dla żeglugi na Odrze nie ma żadnego
znaczenia. Nawodnić niczego nie nawodni, chyba że chodzi o nawodnienie
parą wodną powstającą naturalnie…
Zniszczono naturalne środowisko olsu
powstające tysiące lat. Mimo czyszczenia
dna - woda śmierdzi (tędy jeszcze kilkanaście lat temu płynęły zielonogórskie
ścieki). Kiedy woda zalewała Gorzów
Wlkp. i Skwierzynę, a także inne miejscowości - buldożery budowały zbiornik.
Tak w Polsce pracują „odpowiedzialni”
politycy i urzędnicy. Nieważne szkody
materialne i społeczne wyrządzone powodzią, ktoś zrealizuje swój plan (poroniony
pomysł) - a reszta, co to kogo obchodzi.
Pieniądze (większość UE) dał Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze. Niemcy
mają na to swoje określenie - Polnische
Wirtschaft (skrajna niegospodarność, brak
planowania, brud)”.
Cel czwarty wzbudzający najwięcej
emocji zasługuje na specjalne potraktowanie. Kiedy na kwietniowej sesji w formie
interpelacji uchyliłem rąbka tajemnicy,
wielu potraktowało te informacje z niedowierzaniem. Jak to możliwe, czy to
czasem nie jakieś złośliwości? Stąd, namawiany przez przyjaciół, postanowiłem
napisać do miesięcznika „U Nas” szersze
wyjaśnienie. Aby zrozumieć problem
przyjrzyjmy się faktom.
Padające często określenie: „przejmujemy zalew za darmo”, było ewidentnym

i nieuprawnionym nadużyciem. Gmina
NIGDY nie będzie właścicielem zbiornika! Ostatecznie jedynym uznanym
statusem zalewu jest retencja wody
(wszystkie inne cele okazały się psu na
budę warte!). Inwestor, Lubuski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych może co
najwyżej oddać zalew w UŻYCZENIE,
przy okazji sprytnie pozbywając się nieodzownych kosztów eksploatacyjnych.
Jest także ostatnią instytucją zainteresowaną jakimkolwiek doposażeniem zalewu
w infrastrukturę rekreacyjną!
Taka umowa użyczenia została już
przygotowana „na czas określony” do dnia
31 lipca 2019 roku! Przedmiotem użyczenia jest: Zbiornik Czerwieńsk, droga
i place manewrowe, ujęcie wód dla celów
przeciw pożarowych, przepławka dla
ryb i oświetlenie zapory… Takie właśnie
„składniki użyczenia”, mieszkańcom gminy są najbardziej potrzebne…! Zgodnie
z tą umową Gmina musi zobowiązać się
do używania zalewu zgodnie z wydanym
pozwoleniem wodno-prawnym, przejąć
obowiązki utrzymania terenu i infrastruktury w należytym stanie technicznym
i estetycznym. Ponadto nie ma prawa do
wprowadzania jakichkolwiek modyﬁkacji

względem używanych gruntów, w tym:
mających wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu retencji wody, lub
powodujących uzyskanie nieuzasadnionych korzyści. Nie ma prawa do budowy
nowych obiektów na używanych gruntach
oraz posadowienia obiektów tymczasowych nie związanych na stałe z gruntem.
Gmina nie może czerpać żadnych przychodów z tytułu używania zbiorników
i związanej z nimi infrastruktury. Gmina
uiszczać będzie wszelkie opłaty z tytułu
korzystania z przedmiotu umowy oraz inne
opłaty lokalne wynikające z przepisów
szczegółowych! Wystarczy?
Z powyższego zestawienia jednoznacznie wynikają kosztowne obowiązki
Gminy. A gdzie są korzyści? Ja ich nie
widzę, a jeśli tak, to za jaką cenę? Dlaczego Gmina /Burmistrz/ nie sporządziła
rachunku zysków i strat? Dlaczego mieszkańcy nie są informowani o skali problemu? Dlaczego Burmistrz nie przedstawił
Radnym zasad „przejęcia zalewu” i planu
jego zagospodarowania? Dlaczego nie
sporządził kalkulacji ile to będzie kosztować i co najważniejsze czy będzie nas na
to stać? Dlaczego utrzymywani jesteśmy
w niewiedzy? To są elementarne zasady

przejrzystego postępowania, których
niestety brakuje.
W tej sytuacji podnoszący te problemy
automatycznie staje się wrogiem zastanego status guo, a szczególnie Burmistrza,
ale czy słusznie? Niech każdy mieszkaniec Gminy i każdy Radny odpowie sobie
na to pytanie. Jedno jest pewne: Gmina
nigdy nie będzie właścicielem zalewu,
a kąpieliska nigdy nie będą utworzone
z powodu jego niebezpiecznego dna!
Oczywiście życzymy mieszkańcom
Czerwieńska wszystkiego najlepszego,
ale jedyną rozsądną perspektywą wykorzystania zalewu są nic nie kosztujące
spacery wokół niego i podziwianie łabędzi, do czego nie ma potrzeby zawierania
jakichkolwiek kosztownych umów… Do
31 lipca 2019 roku Gmina jako „biorąca
zalew do używania” może być jedynie
„płatnikiem netto” i nie ma prawa do
żadnych inwestycji, (pomijam fakt, że
inwestycji nie na swoim gruncie!), a po
roku 2019 nie będzie jej stać na spłacanie wcześniej zaciągniętych kredytów
bankowych, toteż o jakichkolwiek wymarzonych inwestycjach zalewowych jak
najszybciej zapomnijcie…
Cezary Woch

Wiosenny turniej tańca
Coroczny „Wiosenny Turniej Tańca” odbywający się w Czerwieńsku na Hali Sportowej Lubuszanka organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne HIT zakończył
się sukcesem, trybuny pękały w szwach.
W tym roku zawodnicy walczyli o Puchar Burmistrza miasta Czerwieńsk. Grupy
taneczne przyjechały z wielu miejscowości
naszego województwa: Sulechowa, Zielonej Góry, Babimostu, Gronowa, Zaboru,
Szczawna, Kisielina, Nietkowa, Łężycy
i Raculi. Wystartowało 18 zespołów, które zaprezentowały się w choreograﬁach
tanecznych w różnych kategoriach. Jury
wyłoniło zwycięzców, mianowicie w:
- Show mini (do 7) 1 miejsce: Ach Sulechów

- Show (do 12) 1 miejsce: Pasja Kisielin
- Hip Hop Show (do 12) 1 miejsce:
Sneakers Łężyca
- Disco Show (do 12) 1 miejsce: Mini
Szok Czerwieńsk
- Mini Dance Show 1 miejsce: Mini Pasja
Kisielin
- Dance Show 1 miejsce: Szok Czerwieńsk
- Disco (do 12) 1 miejsce: Pump Nietków
- Hip-Hop ( 12 +) 1 miejsce: Respect
Sulechów.

Główna nagroda Grand Prix turnieju
traﬁła do rąk grupy tanecznej z Czerwieńska „Szok”. Imprezę uświetniły
pokazy tańca towarzyskiego par tanecznych z „Fantazji” Skwierzyna i akrobatyki sportowej z Zespołu Szkół nr 3
w Sulechowie. Stowarzyszenie zapowiada kolejne turnieje z jeszcze większym
rozmachem.
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Niech żyje bal…
…bo trzecia klasa, a bal był nad wszystkie bale...
Uczniowie klas trzecich czerwieńskiego Gimnazjum postanowili w nietypowy sposób zakończyć trzyletni okres
nauki. Minął stres egzaminacyjny, więc
mogliśmy wybrać się na wycieczkę
połączoną z balem absolwenta. Wychowawcy zaproponowali Trójmiasto. I ruszyliśmy 5 maja o wczesnych godzinach

rannych luksusowym piętrowym autokarem do Gdańska. Miasto przywitało
nas piękną pogodą, a w porcie czekała
na nas załoga statku wycieczkowego
Galeon. Gimnazjaliści w pięknych
strojach stanęli do poloneza, bo w taki
sposób rozpoczęliśmy bal na statku.
Emocje, które nam towarzyszyły, są nie-

I po egzaminach
Uczniowie czerwieńskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II już są po sesji.
Egzaminacyjnej. Przez trzy dni napisali
ich sześć. Środa, 23 kwietnia, to historia
z wosem i język polski. Czwartek to nauki
przyrodnicze (biologia, chemia, ﬁzyka
i geograﬁa) i matematyka. Piątek to egzamin z podstaw oraz z rozszerzenia języka

obcego (angielskiego lub niemieckiego).
Egzaminy składało 84 uczniów. Na
wyniki muszą poczekać. Jednak to nie
koniec nauki i szkolnych zmagań - teraz
pozostaje „walka” o oceny na świadectwa. I wybór nowej szkoły. I pożegnanie
„starej”… Trzymamy kciuki!
D. G.

powtarzalne i nie do opisania. Młodzież
tańczyła tak pięknie, że przechodnie
zatrzymywali się na nabrzeżu, aby zrobić zdjęcia. Wszyscy byli zachwyceni,
a w oczach wychowawców pojawiły się
łzy. To był jedyny taki, wspaniały bal.
Doskonała zabawa na statku w rytm
ulubionej muzyki wprawiała wszystkich
w świetne humory. „To był piękny obrazek widzieć wszystkich podopiecznych
w tak niecodziennej scenerii” - mówili
wychowawcy i rodzice.
Dzień drugi naszej wyprawy był
bardzo mocno wypełniony planem zwiedzania. Od rana Starówka Gdańska, zaraz
potem rejs statkiem na Westerplatte, aby
pokłonić się tym, którzy tam oddali życie
za wolny kraj. Doskonała, ale krótka lekcja historii. Powrót statkiem i wyprawa
na Półwysep Helski do miasta He l - tam
gdzie zaczyna się, a może kończy Polska.
Na samym cyplu pojawił się wykonany
prze nas transparent Koniec Świata. Były
pamiątkowe zdjęcia, radość i pierwsze
oznaki zmęczenia. A to nie koniec atrakcji, bo po kolacji biesiada przy ognisku do
późnych godzin wieczornych, a odważni
poszli jeszcze na molo.
Wszystko, co dobre, kończy się szybko. Tak więc trzeci dzień poświęciliśmy
na zwiedzanie zamku w Malborku. Przewodnicy zorganizowali ciekawą powtórkę
ze średniowiecznej historii. Zamek robił
na nas duże wrażenie. Niestety czas było
wracać. Do Czerwieńska wróciliśmy
wieczorem, zmęczeni, ale pełni niepowtarzalnych wrażeń. Myślimy, że na zawsze
pozostanie w pamięci ten bal, choć jeszcze
nam zabrzmi muzyka studniówkowego poloneza za trzy lata, to zawsze we
wspomnieniach będzie ten pierwszy - na
portowym nabrzeżu.
„Warto było to przeżyć” - zgodnie
mówią nauczyciele i uczniowie „i dziękujemy za to”.
Wychowawcy i uczniowie
klas trzecich
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Ex aequo na filmowym topie
Wojewódzkie Gimnazjalne Spotkania Filmowe to inicjatywa realizowana przez Miejski Ośrodek Sztuki oraz Gimnazjum nr
3 w Gorzowie Wielkopolskim pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty. Z nieukrywaną przyjemnością informujemy, iż
w czwartej edycji tego konkursu wygrali filmowcy z naszego Gimnazjum.
Dokładnie - dwie ekipy ﬁlmowe z klas
IIa/b i Ib w składzie: Katarzyna Zajączkowska, Zuzanna Pilawa, Paulina
Tomiak, Patrycja Kotowska, Bartłomiej
Wota, Gabriel Leszczyk i Mateusz Rudolf zdobyli ex aequo I miejsce. Należy
dodać, iż były to główne i jedyne miejsca
przyznane w konkursie. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpiło 28 kwietnia 2014r.
w Miejskim Ośrodku Kultury w Gorzowie Wlkp. Na uroczystości obecna była

Pani Kurator Bogna Ferensztajn. Filmy, które zostały docenione to: reportaż
„Strażakiem się jest z przekonania” (klas
IIa/b) oraz ﬁlm fabularny „Wywiadówka”
(klasy Ib). Zwycięskie ekipy z naszego
Gimnazjum zostały nagrodzone kartami prezentowymi w wysokości 400 zł,
pięknymi statuetkami oraz 7 punktami
rekrutacyjnymi przyznanymi przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Opiekę artystyczną nad ﬁlmowcami sprawowały panie:

Małgorzata Galik oraz Joanna Stanaszek.
W obu ﬁlmach niebagatelną rolę odegrały
rodziny twórców. W tym miejscu obie ekipy
pragną serdecznie podziękować: Pani Czesławie Żurek, Państwu Aurelii i Bartoszowi Leszczykom oraz Panu Janowi Wocie
i jego synom Kamilowi, Bartłomiejowi
i Jakubowi. Dzięki Państwa zaangażowaniu
spełnił się najlepszy z możliwych scenariuszy. Dziękujemy i gratulujemy!!!
Grupa PR

Międzynarodowy sukces gimnazjalistek
Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej istnieje od 1984 roku jako przedsięwzięcie kulturalne organizowane przez Gimnazjum nr 2 w Słupsku. W roku 2008 konkurs zyskał status międzynarodowego dzięki rozpropagowaniu
jego idei wśród środowisk polonijnych.
W trzydziestej edycji tego konkursu
aż trzy uczennice naszego Gimnazjum
- Kornelia Pukacka z klasy Id, Joanna
Stekla z klasy IIb i Hanna Wojtasińska z klasy IIa - zdobyły wyróżnienie
w kategorii proza. Uczennice napisały
przepiękne opowiadania: „Pomylone
urodziny”, „Klucz” i „Nasza historia”.

Na konkurs nadesłano 6547 zestawów
wierszy i opowiadań z 453 szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski,
Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Litwy
i Turcji. Jury, któremu przewodniczyła
Wanda Chotomska, brało pod uwagę
oryginalność tekstu, literackość pomysłu
i ujawniony talent autora. Nagrodzone

i wyróżnione utwory literackie zostały
opublikowane w książce pokonkursowej
„Piórem poznaję siebie” i będą wręczone
młodym literatom podczas uroczystej gali
19 maja 2014 r. w Polskiej Filharmonii
Sinfonia Baltica w Słupsku. Pracę dziewcząt wspierała Pani Małgorzata Galik.
Grupa PR
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FOTO VICTORY
Głównym celem Wojewódzkiego Konkursu
Fotograficznego „Taka codzienność”,
organizowanego corocznie przez Młodzieżowe Centrum Kultury „Dom Harcerza”
w Zielonej Górze, jest „zachęcenie młodych Lubuszan do fotografowania miejsc
w których żyjemy, zwrócenie uwagi na to,
co codziennie spotykamy, doświadczamy
lub mijamy”.
Z możliwości zaprezentowania własnego odbioru codzienności skorzystało 12
uczennic naszego Gimnazjum pracujących
pod wrażliwym okiem pani Małgorzaty
Piątkowskiej. Jury konkursu doceniło prace
dziewcząt – Dominika Wasąg z klasy IIId
zdobyła I miejsce za pracę „Czarna i ja”,
a Mirela Sleboda z IIa – wyróżnienie za
fotograﬁę „Droga przez życie”. Co więcej,
prace pozostałych uczestniczek konkursu
- Agnieszki Mendel, Anny Zdyb, Joanny
Stekli, Katarzyny Lewandowskiej, Klaudii Juszczak, Klaudii Proskórnickiej,
Martyny Wątor, Natalii Kędzi, Pauliny
Jaraczewskiej oraz Sylwii Woch - zostały
zakwaliﬁkowane do wystawy pokonkursowej. Uroczyste rozdanie nagród i otwarcie
wystawy odbędzie się 16 maja 2014 o godz.
12:00 w Młodzieżowym Centrum Kultury
i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej
Górze. Serdecznie gratulujemy talentu
i wrażliwości!!!
Grupa PR

INFORMACJA
Burmistrz Czerwieńska informuje, że na
podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr OL-LMiP-278/2014
z dnia 05.03.2014 r. i nr OL-LBŚ-201/2014
z dnia 10.03.2014 r. próbki wody pobranej
w dniu 04.03.2014 r. oraz sprawozdania z badań nr 004/2014-14, próbek wody pobranych
dnia 03.04.2014 r. z wodociągu publicznego
w Sudole o produkcji <100 m3/d, administrowanego przez „POMAK” Sp. z o.o.
w Czerwieńsku stwierdził przydatność wody
do spożycia przez ludzi.
Analiza próbek wody pobranych
w dniach 04.03.2014 r. i 03.04.2014 r.
wykazała, że woda w zakresie parametrów
objętych monitoringiem kontrolnym odpowiada wymaganiom § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz
2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.
U. Nr 61, poz. 417 z poźn. zm.).
MPS
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Zredagowała: mgr Beata Frąckiewicz

Nasze wiosenne sukcesy
• Jak co roku dzieci z naszego Przedszkola
prezentowały swoje talenty wokalne podczas konkursu Pro-Arte zorganizowanego
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Czerwieńsku. Reprezentowały nas:
Wiktoria Paprzycka, Patrycja Michalska, Weronika Przybyła, Nadia Magda,
Marika Frost, Patrycja Góralczyk,
Ilayda Genderka i Agata Dubała.

nopolskim Konkursie pt: Wiosna idzie
przez świat, w którym zajęła III miejsce!
Brawo!!!
• Dzieci z grupy Pszczółek pod opieką
Pani Anny Iwanickiej zrobiły piękną
palmę wielkanocną, którą jury oceniało
wyróżniająco podczas konkursu zorganizowanego przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Czerwieńsku.
• Dnia 12 kwietnia 2014r. w Zielonej
Górze odbyły się eliminacje do programu telewizyjnego „Mam Talent”. Wzięły
w nim udział nasze Dzieci Mazowsza,
które zaprezentowały się w utworze pt:
„Czerwone jagody” z repertuaru grupy
Mazowsze.

Piękne ozdoby
Wzorem poprzednich konkursów rodzinnych, które, jak się okazało, cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem, ogłosiliśmy kolejny - tym razem pod hasłem
Wiosenne ozdoby. Do końca marca Dzieci
wraz z Rodzicami przynosiły do Przedszkola swoje prace przestrzenne związane
z wiosną. Jak zwykle - zainteresowani nie
zawiedli, a ich dzieła znów zdobią przedszkolne korytarze. Dziękujemy!

UWAGA!
Informujemy, że rekrutacja dzieci do
Przedszkola w Czerwieńsku została
zakończona. Listy przyjętych dzieci
do wiadomości rodziców znajdują się
w Przedszkolu.
Dyrektor Przedszkola
w Czerwieńsku mgr Beata Zawada
opowiedzieli nam na czym polega ich
praca i jak wygląda mundur strażacki zarówno ten ochronny, jak i wizytowy.
Zaprezentowali sprzęt, który towarzyszy im podczas różnych interwencji,
a także pokazali jak gasi się pożar.
Chętne dzieci mogły same spróbować
lać wodę trzymając wąż strażacki oraz
usiąść na ratunkowym kajaku, czy też
położyć się na noszach jako ranni. Gościem honorowym była Shazza - suczka
rasy owczarek niemiecki, która również
pokazała nam kilka sztuczek, a w nagrodę Panie z kuchni poczęstowały ją
pyszną kiełbaską.
To był dzień pełen emocji i wrażeń, a jak
się później okazało - po tym spotkaniu
większość naszych przedszkolaków postanowiło zostać strażakami!

Pokazy strażackie
w przedszkolu

Decyzją jury wyróżnienie w przeglądzie
otrzymała Martyna Grysiewicz, natomiast zespół Dzieci Mazowsza został
nominowany do konkursu na szczeblu
powiatowym! Dziękujemy za Wasz udział
i gratulujemy.
• Amelia Jadczak ze swoją pracą plastyczną o wiośnie wzięła udział w Ogól-

Dnia 7 kwietnia nasze Przedszkole odwiedzili Strażacy! Nie był to przyjazd do
pożaru, choć samochody
strażackie przyjechały pędem i na sygnale. Przedszkolaki z obu budynków
miały okazję uczestniczyć
w wspaniałych pokazach
działań Strażaków. Panowie

Zapraszamy na Profiscenę
Publiczna Szkoła Podstawowa z Odziałem Integracyjnym im. Jana Brzechwy
w Nietkowicach 27.05.2014 roku organizuje na terenie swojej siedziby I Gminny
Przegląd Teatrów Profilaktycznych. Konkurs na Małą Formę Teatralną o Charakterze Profilaktycznym „Profiscena”.
Celem konkursu jest m.in. promocja
zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów
i postaw prozdrowotnych. Pragniemy
także, aby dzieci miały okazję do zaprojektowania programu teatralnego i promocji własnych przedstawień scenicznych.
Wierzymy, że impreza ta stanie się częścią
wartościowych, kształcących i wychowujących dzieci przedsięwzięć organizowa-

nych na terenie Gminy Czerwieńsk.
Jesteśmy niezwykle dumni z faktu,
iż Honorowy Patronat nad I Gminnym
Przeglądem Teatrów Profilaktycznych
objął Burmistrz Czerwieńska – Piotr
Iwanus. Nad poprawnością merytoryczną
i organizacyjną czuwać będzie Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w osobie jej Przedstawiciela
– Barbary Marczeni.

Zachęcamy serdecznie uczniów szkół
podstawowych wchodzących w skład
Gminy Czerwieńsk do wzięcia udziału w
konkursie. Przystąpi do niego także PSP
w Brodach. Uczyni to na zasadzie honorowego uczestnictwa szkoły partnerskiej.
Jednocześnie pragniemy nadmienić,
że prezentacje mają charakter medialny,
co oznacza, że Szanowne Jury zapozna
się ze spektaklami teatralnymi nagranymi na płytach DVD. Należy je przesłać
do siedziby organizatora w terminie
do 23.05.2014 r. Każda grupa teatralna
przygotowuje również swój aﬁsz, który powinien być dostarczony w wyżej
wzmiankowanym czasie.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne PSP
w Nietkowicach
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Kwietniowe posiedzenia
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
9 IV obradowała Komisja Rewizyjna. Rozpatrywano na nim Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz Informację o stanie mienia gminy
wg stanu na 31.12.2013. Wyjaśnień i informacji w tym zakresie udzielała Radnym
p. Skarbnik.
Członkowie komisji zadali wiele
szczegółowych pytań - m.in. o przekroczenie prognozowanych wielkości dochodu ze
sprzedaży majątku gminy, o sposób prowadzenia windykacji w stosunku do osób
fizycznych mających zaległości podatkowe, o realizację wydatków z funduszu
sołeckiego, o poziom zadłużenia gminy na
koniec roku 2013, o szczegóły rozliczenia
wyjazdu młodzieży do Suzdal, o przeniesienie płatności za energię z końcówki
roku 2012 na rok 2013, o brak realizacji
zakupu samochodu dla Straży Miejskiej,
o zamówienia publiczne z roku 2013, a także o nakłady na utrzymanie i odtwarzanie
majątku gminy, o majątek zbędny i koszty
jego utrzymania. Radni mieli czas na przygotowanie się do posiedzenia, bo zgodnie
z przepisami dokumenty zostały złożone
w biurze rady do 31 marca. W ocenie
komisji sprawozdanie jest wyczerpujące
i merytoryczne, natomiast informacja
o stanie mienia gminy „nie wyczerpuje
zapisów art. 267 ustawy o ﬁnansach publicznych”. Do oceny tych dokumentów
komisja przystąpi na kolejnym posiedzeniu - w maju. W sprawach bieżących Radni
ustosunkowali się do pisma Burmistrza
dotyczącego sprawozdania z działalności
komisji rewizyjnej za rok 2013. W dość
zdecydowany sposób wszystkie aspekty
poruszone w piśmie zostały merytorycznie
odrzucone.
11 IV obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego.
Na początku posiedzenia Radni zajęli się
informacją z zakresu działalności Policji
na terenie Gminy Czerwieńsk w 2013
roku. W tej części spotkania w obradach
uczestniczyli: Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze, Zastępca
Naczelnika Ruchu Drogowego, Komendant
II Komisariatu oraz Kierownik Posterunku
w Czerwieńsku. Na stałe na terenach naszej
Gminy operuje trzech funkcjonariuszy Policji, którzy współpracują ze Strażą Miejską,
Żandarmerią Wojskową i Strażą Leśną.
Radni poruszyli ponownie problem braku
przekazania Gminie budynku po posterunku. Burmistrz Czerwieńska przedstawił
wizję stworzenia w tym miejscu Centrum
Zarządzania Kryzysowego. Kolejnym
punktem obrad było sprawozdanie z reali-
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zacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Czerwieńsk na lata 2013 – 2018 w roku 2013
oraz ocena zasobów pomocy społecznej na
rok 2013 dla Gminy Czerwieńsk. W obecności Pani Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej członkowie Komisji zapoznali
się ze sprawozdaniami i pozytywnie je
zaopiniowali. Po zaopiniowaniu projektów
uchwał Radni zapoznali się z pismami Pani
Dyrektor i Rady Pedagogicznej PSP w Nietkowie oraz poznali stanowisko Burmistrza w sprawie propozycji zlikwidowania
Niepublicznego Przedszkola w Nietkowie
i utworzeniu w tym miejscu publicznej
placówki oświatowej. Członkowie Komisji
większością głosów pozytywnie zaopiniowali propozycję Samorządu Mieszkańców
Czerwieńska przyznania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Czerwieńsk
ś.p. Wiesławowi Kwaśniewskiemu,
Burmistrzowi i wieloletniemu Radnemu
naszej Gminy.
14 IV odbyło się posiedzenie Komisji
Budżetu i Finansów. Radni zostali zapoznani z informacjami w zakresie realizacji
inwestycji uporządkowania gospodarki
ściekowej na Zaodrzu. Beneficjentem
zadania inwestycyjnego jest POMAK Sp.
z o.o. w Czerwieńsku. W I etapie wykonana
zostanie kanalizacja grawitacyjna z rur
PCV, kompletna przepompownia ścieków,
zasilanie przepompowni ścieków, rurociąg
tłoczny Nietkowice-Bródki. W Bródkach
wykonana zostanie kanalizacja sanitarna
grawitacyjna, kompletna przepompownia
ścieków i zasilanie przepompowni. We
wrześniu 2013 roku został złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki ściekowej
części miejscowości Bródki i Nietkowic
poprzez wykonanie kanalizacji sanitarnej
i tłocznej z przepompowniami”. Jest już
podpisana umowa pomiędzy POMAKIEM
a Urzędem Marszałkowskim na 1,46
miliona złotych. Do kosztów kwaliﬁkowanych nie zaliczamy podatku VAT. Wkład
Gminy to 2,5 miliona złotych. POMAK
przygotowuje dokumenty do przetargu,
a po dwóch tygodniach będą przyjmowane oferty przetargowe. W połowie maja

2014 roku powinna być podpisana umowa
z wybranym wykonawcą. Czas realizacji
przedsięwzięcia w Bródkach i części Nietkowic: 30 czerwca 2015 roku. Gmina jest
już właścicielem działki w Bródkach, na
której będzie usytuowana oczyszczalnia
ścieków. Dotychczasowa przepompownia
będzie pełniła rolę zlewni ścieków, z której
ścieki tymczasowo, do czasu wybudowania
własnej oczyszczalni, będą przetransportowywane przez POMAK do oczyszczali
ścieków w Sulechowie. Gmina prowadzi
rozmowy z ANR na temat przejęcia działki
w Sycowicach. ANR nie wyraziła zgody
na przekazanie działki o powierzchni 1,5
ha, lecz po jej podziale przekaże działkę
o powierzchni 0,6 ha jedynie pod oczyszczalnię ścieków. Wartość całego projektu
uporządkowania gospodarki ściekowej
na Zaodrzu będzie wynosić 18, 5 miliona
złotych według kosztorysu inwestorskiego.
W czasie wykonywania prac w miejscowości Bródki i Nietkowice, będą równolegle prowadzone prace nad pozyskaniem
środków na kanalizację i oczyszczalnię
ścieków w Sycowicach. W drugim etapie
uporządkowania gospodarki ściekowej
na Zaodrzu w latach 2015 i 2016 będzie
kanalizowana pozostała część Nietkowic
i wieś Będów. Trzeci etap obejmujący lata
2017-2018 to budowa kanalizacji w Sycowicach. Rurociągi grawitacyjne i tłoczne
oraz oczyszczalnia ścieków w Sycowicach
będą wykonane kompleksowo. Właściciel
nieruchomości musi na własny koszt dokonać przyłącza kanalizacyjnego. Koszt
przyłącza do posesji będzie wynosić 1300
złotych. Następnie Radni zostali zapoznani
z informacjami związanymi z gospodarowania mieniem gminnym oraz jego stan
na koniec 2013 roku. Wiedzą dotyczącą
ilości mieszkań komunalnych w Gminie
dysponuje POMAK i upoważniony pracownik gminy. Mieszkania są sprzedawane
na wniosek najemców. Gmina posiada 130
lokali mieszkalnych w tym 17 socjalnych.
W wielu dokumentach gminnych nie ma
spójności w ewidencji posiadanych mieszkań. Powierzchnia gruntów gminnych
znajdujących się w zasobie Gminy Czerwieńsk na dzień 31.12.2013 roku wynosi:
ogółem – 473 ha w tym użytki rolne 71 ha,
rowy 72 ha, lasy i grunty leśne zadrzewione
i zakrzewione 31 ha, grunty zabudowane
i zurbanizowane 299 ha. W tym: tereny
mieszkaniowe 13 ha, tereny przemysłowe 2 ha, inne tereny zabudowane 6 ha,
inne tereny niezabudowane 5 ha, tereny

rekreacyjno–wypoczynkowe 26 ha, drogi
240 ha użytki kopalne 2 ha, tereny różne
5 ha. Nieruchomości gruntowe wchodzące w skład zasobu gminnego zbywane
były w drodze przetargu lub drodze bez
przetargowej. Z tego tytułu w roku 2013
uzyskano 240.480,55 zł. Dochody z tytułu
dzierżawy i najmu gruntów za rok 2013
wyniosły 8.156,25 zł. Członkowie komisji przesunęli w czasie wniosek kapituły
nadania tytułu Honorowego Obywatela
Miasta i Gminy Czerwieńsk dla Wiesława
Kwaśniewskiego.
16 IV obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska. Na początku posiedzenia
Radni zajęli się przeanalizowaniem informacji związanych z wdrażaniem Strategii
Rozwoju Gminy Czerwieńsk za lata 20122013. Z uwagi na obszerność materiału
skupiono się tylko na kwestiach turystyki,
kultury, sportu i gospodarki. Niestety brak
szczegółowego planu realizacji poszczególnych zapisów Strategii doprowadza do
tego, iż wiele punktów nie zostało zrealizowanych pomimo tego, iż nie wymaga to
wielkich nakładów ﬁnansowych. Kwestie
promocji turystycznej Gminy, sprawy bezpieczeństwa, gospodarki czy też rekreacji
zostały zlekceważone i stopień realizacji
zadań nie gwarantuje osiągnięcia zakładanych w Strategii celów. Na tym tle dużo
lepiej wygląda realizacja celów w obszarze
„Społeczeństwo oparte na wiedzy” – ale
głównie dzięki działalności naszych szkół
i OPS. Słabo realizowana jest koncepcja eurząd oraz e-szkoła, upowszechnienie dostępu do usług elektronicznych w urzędzie
gminy też pozostawia wiele do życzenia.
Kilka dni przed posiedzeniem członkowie
komisji otrzymali odpowiedź na interpelację związaną z ustawieniem na terenie
Czerwieńska koszy na śmieci. Pomimo
wcześniejszych zapewnień odpowiedź jest
negatywna, a argumentuje się to brakiem
zabezpieczonych środków ﬁnansowych.
Dlatego też przy opiniowaniu projektów
uchwał najwięcej miejsca poświęcono
na uchwałę zmieniająca budżet. Dzięki
zwiększeniu dotacji z budżetu państwa
do przedszkoli pojawiły się wolne środki ﬁnansowe, które będą przeznaczone
m.in. na modernizację kotłowni w szkole
w Leśniowie oraz remonty w szkole
w Czerwieńsku, na działania w kulturze
ﬁzycznej, na projekt dokumentacji ulicy
Zielonogórskiej, a także na karne zapłacenie 13.549 zł za roboty remontowe
wykonane w WDK Nietków (prawomocny
wyrok sądu). Radni zostali zapewnieni
przez Burmistrza, że sukcesywnie kosze na
śmieci również będą uzupełniane. Środki
na ten cel też się „znajdą”. Z dużym zadowoleniem Radni komisji przyjęli projekt
uchwały ws. uchwalenia Wieloletniego
Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń

Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2014-2018. W końcu dostępny
jest klarowny plan działań Spółki POMAK
na najbliższe lata. Radni otrzymali też
informację, że plany organizacji ruchu
w Czerwieńsku, Płotach i Nietkowie są
na etapie wykonawczym i powinny być
ukończone do końca czerwca…
23 IV odbyły się obrady XXVIII sesji
Rady Miejskiej w Czerwieńsku, w których
uczestniczyło trzynastu Radnych. Po wysłuchaniu informacji z działalności Burmistrza
w okresie międzysesyjnym (m. in. udało się
wynegocjować większą liczbę przystanków
dla linii zielonej PKS na terenie Zielonej
Góry) Radni złożyli swoje interpelacje i jednomyślnie przyjęli informacje o zasobach
pomocy społecznej Gminy Czerwieńsk
w 2013 roku oraz sprawozdanie z realizacji
Gminnych Programów Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czerwieńsk za 2013 rok.
Kolejnym punktem obrad było głosowanie
nad uchwałami. Wszystkie uchwały zostały
przyjęte jednogłośnie:
• Uchwała o wygaśnięciu mandatu
radnego.
• Uchwała w sprawie zmian budżetu
i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014
oraz uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023.
M. in. przeznaczono około 9 tysięcy złotych
na piłkochwyty na boisku w Leśniowie
Wielkim, 13,5 tysiąca za wykonanie prac
przy remoncie WDK Nietków (chodzi
o tzw. „prace zanikowe” - urząd gminy
przegrał sprawę w sądzie i musi zrealizować
prawomocny wyrok na korzyść wykonawcy) 15 tysięcy na przyłącze centralnego
ogrzewania do systemu solarnego, około 25
tysięcy na dokumentację na modernizację
infrastruktury technicznej i drogowej przy
ulicy Zielonogórskiej, 47 tysięcy złotych na
modernizację kotłowni w PSP w Leśniowie
Wielkim.
• Uchwała w sprawie przeprowadzenia
zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody – drzewa z gatunku dąb szypułkowy,
zrośniętego z 3 pni, znajdującego się na dz.
nr 124 obręb Nietków. Na wniosek Paraﬁi
Rzymsko – Katolickiej w Czerwieńsku na
terenie ﬁlii kościoła w Nietkowie dokona
się przycinki drzewa, które jest pomnikiem
przyrody.
• Uchwała w sprawie ustanowienia
użytków ekologicznych na terenie gminy
Czerwieńsk. W obrębie wsi Wysokie zostaną wyznaczone tereny („Grzęzawisko”
oraz „Międzywale III”) proponowane do
objęcia ochrona z uwagi na swoje walory
przyrodnicze.
• Uchwały: w sprawie stwierdzenia, że
miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego dla terenu położonego w obrębie
wsi Nietkowice nie narusza ustaleń studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk,
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Nietkowice
oraz w sprawie uchwalenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk
regulują przynależność terenów przy boisku
sportowym w Nietkowicach.
• Uchwałą w sprawie wyrażenia zgody
na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu
państwa nieruchomości położonych w obrębie wsi Laski i Nietków oraz obrębie miasta
Czerwieńsk. Za zgodą Rady Miejskiej na
rzecz Skarbu Państwa przekazano fragmenty wałów przeciwpowodziowych, które do
tej pory były własnością Gminy.
• Uchwała w sprawie udzielenia boniﬁkaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych
budynków i prawie własności gruntów
zbywanych na rzecz najemcy w trybie
bezprzetargowym.
• Uchwała w sprawie ustalenia liczby
punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5 % alkoholu
(z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czerwieńsk.
Na terenie Gminy Czerwieńsk będzie mogło funkcjonować 10 punktów sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 35
z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży.
• Uchwała w sprawie uchwalenia
Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2014-2018
w Gminie Czerwieńsk. Plan obejmuje
zadania w zakresie budowy, rozbudowy
i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych.
• Uchwała w sprawie wystąpienia z Zielonogórskiego Związku Gmin. Z uwagi na
wysokie koszty Gmina Czerwieńsk zamierza samodzielnie prowadzić realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.
• Uchwała w sprawie nadania tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy i Miasta
Czerwieńsk”. Tytuł ten zostanie przyznany
Pani Erice Schirmer już 2 maja.
Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał zebranych z pismami z PSP Nietków w sprawie
przedszkola, pismem PKP PLK do spółki
POMAK w sprawie nieczystości płynnych
niszczących urządzenia kolejowe oraz
pismem ﬁrmy INEX w sprawie decyzji
administracyjnej związanej z ustaleniem
warunków zabudowy działki.
Zebrał i opracował: Wojciech Zawada
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
A wiosna przyszła pieszo…
Pierwszy dzień wiosny był naprawdę
piękny i napawający nadzieją. Słońce
przedzierało się przez chmury, było
niemal bezwietrznie. Jak i którędy
przyszła najpiękniejsza pora roku, gdzie
ją spotkać?

Postanowiliśmy wyjść jej naprzeciw organizując szkolny bieg patrolowy. Punkty z zadaniami rozmieszczone
były w lesie. Zadania nietrudne, ale
każdy musiał się postarać, aby jego klasa otrzymała wpis na karcie kontrolnej.
Niektórych rozleniwiało ciepło i cisza
zmącona jedynie nieśmiałym śpiewem
ptaków i naszymi głosami. Na boisku
szkolnym czekała na klasy Marzanna,
która tym razem z uśmiechem machała nam na pożegnanie, obiecując, że
wróci już za niecały rok. Poczuliśmy
zapach wiosny, usłyszeliśmy ją w szu-
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mie drzew i śpiewie ptaków – było
magicznie.
Święta pachnące wiosną
Wiosna przyniosła ze sobą zapach
Świąt Wielkanocnych. Klasy drugie postanowiły sięgnąć do tradycji ludowej,
którą propaguje od lat skansen w Ochli.
Wprawdzie pogoda spłatała ﬁgla i nie
była łaskawa, ale nastrój był naprawdę
gorący. Dzieciaki z wypiekami na policzkach woskowały i farbowały delikatne
wydmuszki. O pomoc można było poprosić wprawnego instruktora i choć
zadanie wcale nie było łatwe nikt się nie
zrażał, a efekt końcowy był naprawdę
imponujący. Przygotowane własnoręcznie pisanki będą na pewno najpiękniejszą
ozdobą w koszyczku ze święconką. Po
ciężkiej pracy na wszystkich czekały
niespodzianki – przejażdżka bryczką
i ognisko oraz zwiedzanie skansenu.
Wycieczka w przeszłość była wspaniałą przygodą oraz niezwykłą lekcją
historii i folkloru. Ozdoby wielkanocne
własnoręcznie przygotowała też klasa III
b. Chętni uczniowie mogli pod okiem kilku
mam wyczarować z papieru, masy solnej
i innych dostępnych materiałów koszyczki,
wianuszki, baranki, zajączki i oczywiście
pisanki. Wszystkie cudeńka zostały wystawione na sprzedaż, a uzyskane środki
przekazane na fundusz klasowy.
Książki niczym ogrody
noszone w kieszeni
2 kwietnia w naszej szkole od kilku już
lat związany jest z książką i czytaniem.
W tym roku postawiliśmy na promocję
książki w dosłownym tego słowa znaczeniu. Korytarze
„zakwitły” pięknie zdobionymi
cytatami i aforyzmami ukazującymi doniosłość
przeżycia, jakim
jest kontakt ze
słowem pisanym.
Na lekcjach czytaliśmy fragmenty ulubionych
utworów dla
dzieci, dyskutowaliśmy o nich,
ilustrowaliśmy
je. Uczniowie
klas młodszych
przystąpili do

pierwszego etapu Konkursu Pięknego
Czytania. Z kilkudziesięciu osób, 12-o
osobowa grupa zakwaliﬁkowała się do
kolejnego etapu. W powietrzu „czuło
się” niemal zapach nowo zakupionej
książki.
Bezpieczni w szkole,
w domu i na ulicy
Już od kilku lat nasza szkoła podejmuje szereg przedsięwzięć, abyśmy czuli
się bezpieczni w szkole, domu i na ulicy.
W tym roku systemowe działania zaplanował szkolny koordynator do spraw bezpieczeństwa. W ten sposób uczyliśmy się
bezpieczeństwa na wielu płaszczyznach.
Podejmowaliśmy wiele działań, przygotowaliśmy tydzień bezpieczeństwa,
odbyły się apele o tej tematyce, odbywaliśmy spotkania z osobami, które uczyły
nas jak postępować w różnych sytuacjach, przeprowadzaliśmy ankiety,
które pozwalały nam zbadać, co o bezpieczeństwie w szkole sądzą uczniowie,
rodzice i nauczyciele i co zmienić, aby
było lepiej, świetnie radziliśmy sobie
podczas alarmów próbnych.
Wielką popularnością cieszyły się
spotkania prowadzone przez nauczyciela
– instruktora w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Pani Wiesia szkoliła się
u samego Jurka Owsiaka, którego fundacja przekazała naszej szkole materiały
i sprzęt niezbędny do nauki tak trudnej,
a jakże ważnej sztuki postępowania tuż po
różnych wypadkach. Nauka przez własne działanie, wielokrotne powtarzanie
czynności z zakresu udzielania pomocy
poszkodowanym w wypadkach pozwoliły uwierzyć, że każdy z nas może
pomóc , jeśli tylko zachowa zimną krew
i wykorzysta umiejętności zdobyte
podczas ćwiczeń na zajęciach. Właśnie
tę wiedzę sprawdzał organizowany przez
szkołę w Leśniowie Wielkim Gminny
Konkurs Ratujemy Życie. Nasza drużyna w składzie: Natalia Jarzębska, Eryk
Glinka, Antek Nowak i Jakub Bonczyk
wywalczyła II miejsce.
P.S. Z radością i dumą donosimy
o naszych sukcesach:
W rankingu szkół podstawowych
województwa lubuskiego, opublikowanym 25 marca br. przez Gazetę
Lubuską, nasza szkoła została sklasyﬁkowana na wysokim, 50-tym miejscu wśród 274 szkół działających w naszym
województwie. Kolejne szkoły z naszej
gminy zajęły w tym rankingu odpo-

Uczniowie z Nietkowa w Warszawie
Uczniowie z szóstej klasy spędzili prawie tydzień w Warszawie. W ciągu kilku
dni spędzonych w sercu naszej pięknej stolicy, uczniowie przemierzali starówkę,
znane ulice, parki, oglądali zabytki i chłonęli atmosferę wielkiego miasta.
Jeździliśmy pociągami, autobusami,
tramwajami, metrem a jedynie samoloty obejrzeliśmy przez szybę lotniska
Chopina. Bogaty program zawierał

wszystkie atrakcje jakie każdy młody
obywatel powinien w Warszawie zobaczyć. Oczywiście najpierw był Zamek

Królewski i Pałac w Wilanowie, gdzie
było królewsko i dostojnie. Ciekawa
lekcja muzealna o zwyczajach na
dworach królewskich bardzo wzbogaciła nasza wiedzę. Ogromne wrażenie
zrobiło Muzeum Powstania Warszawskiego i historia Warszawy obejrzana
na ﬁ lmie. Pani przewodnik ciekawie
wprowadziła nas w atmosferę miasta,
jego historii i kultury. Obowiązkowy
punkt programu – stadion narodowy,
ciekawa trasa piłkarska pozwoliła
niektórym pomarzyć i wczuć się w atmosferę wielkich sportowych widowisk.
Obejrzeliśmy inne miejsca w Warszawie
takie jak Muzeum Historyczne Warszawy, Łazienki Królewskie, Pomnik
Nieznanego Żołnierza oraz zabytki
na Trakcie Królewskim i zabytkowej

wiednio: 176, 191, 205 i 223 miejsce.
• Sandra Zaskórska „Mistrzem Ortograﬁi” w konkursie zorganizowanym przez
Wojewódzką i Miejską Bibliotekę im.
C.K. Norwida w Zielonej Górze;
• nominacje do etapu powiatowego
w Gminnym Konkursie Recytatorskim
PRO-ARTE otrzymali: Ola Balik, Rozalia Pukacka, Paulina Dwornicka
i Eliasz Marchut;
• nominację do etapu wojewódzkiego
w Powiatowym Konkursie Recytatorskim
PRO-ARTE otrzymała Rozalia Pukacka,
zaś wyróżnione zostały: Paulina Dwornicka i Ola Balik;
• w eliminacjach gminnych Lubuskiego
Dziecięcego i Młodzieżowego Festiwalu

Piosenki nominacje do etapu powiatowego otrzymali: Leon Komar, Paulina
Strzelczyk, Jakub Bonczyk zaś Daria
Zawadzka otrzymała wyróżnienie;
• do finału Lubuskiego Dziecięcego
i Młodzieżowego Festiwalu Piosenki nominowano Jakuba Bonczyka, zaś Leon
Komar otrzymał wyróżnienie;
• I miejsce w Gminnym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zdobyła
drużyna w składzie: Antek Nowak,
Jakub Bonczyk, Kacper Łęc;
• II miejsce w Gminnym Konkursie Ratujemy Życie zdobyła drużyna w składzie:
Natalia Jarzębska, Eryk Glinka, Antek
Nowak i Jakub Bonczyk;
• II miejsce w konkursie plastycznym

starówce, mnóstwo pomników i kościołów. Codzienne wycieczki wypełniały
szczelnie realizowany program. Bardzo
podobało się wszystkim w Centrum
Naukowym Kopernik i Planetarium.
W każdym punkcie Warszawy górował
Pałac Kultury w różnych dziennych
i nocnych odsłonach. Przez kilka dni
zachwycaliśmy się rozświetloną pięknie
stolicą, bogatymi iluminacjami, pokazami świateł. Wieczorne spacery, dynamiczne życie wielkiego miasta, wystawy, koncerty, uliczne teatry i pokazy,
polityczne demonstracje były bardzo
ciekawym przeżyciem dla wszystkich.
Długi majowy weekend okazał się być
bardzo interesującym, niezapomnianym
czasem. najważniejsze – wszyscy cało
i zdrowo wrócili do domu. Przywiezione
pamiątki i zdjęcia pozwolą dzieciom na
miłe powroty i wspomnienia z klasowej
wycieczki.

pod hasłem „Kobiecość” organizowanym
przez MGOK w Czerwieńsku zdobyła
Karolina Zarzycka;
• III miejsce dla świetlicy szkolnej w konkursie na palmę wielkanocną organizowanym przez MGOK w Czerwieńsku;
• W ﬁnale powiatowym Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” nasi
uczniowie Eryk Glinka i Kuba Wota
- uplasowali się na drugim i trzecim
miejscu. Eryk zakwaliﬁkował się do konkursu na szczeblu wojewódzkim. Warto
podkreślić, iż nasi uczniowie byli jednymi
z najmłodszych uczestników zmagań.
Gratulujemy!
Beata Kaszewska
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Dzień strażaka 2014
Dnia 3 maja 2014 roku odbył się Gminny dzień Strażaka połączony z zawodami
sportowo-pożarniczymi. w Leśniowie Wielkim. Uroczystość rozpoczęła się o godz.
1030 Mszą Święta w Kościele Parafialnym w Leśniowie Wielkim którą, celebrował
Kapelan Dariusz Glama przy współudziale pocztów sztandarowych.
O godz. 1140 na boisku sportowym
w Leśniowie Wielkim zebranych gości
i druhów przywitał Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus dziękując za ich
służbę na rzecz społeczeństwa. Następnie
wręczono odznaczenia Złoty Medal za
zasługi dla pożarnictwa dr Sławomir
Lityński, Srebrny Medal Za Zasługi dla
Pożarnictwa dr Arkadiusz Słonecki,
dr Bartłomiej Frątczak, Brązowy

Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
dr Robert Górecki, dr Adama Malerowicz, Odznakę Wzorowy Strażak dla
dr Bartosz Bernacki, dr Paweł Frątczak,
dr Cezary Grudzień, dr Kamil Wota,
dr Piotr Władykowski.
Na boisku sportowym odbyły się Zawody Sportowo-Pożarnicze w których,
uczestniczyło 3 drużyny. Po zakończonych zmaganiach wręczono puchary i dy-

Problemy z jakością
wody w Nietkowie
Już od kilku lat mieszkańcy Nietkowa muszą sobie radzić ze złą jakością wody
z wodociągu publicznego zarządzanego przez Spółkę POMAK. Sytuacja jest zła.
Potwierdzają to kolejne badania próbek przeprowadzane przez Sanepid.
Po interwencjach mieszkańców w listopadzie 2012 roku Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi i wydał decyzję nakazującą
Spółce POMAK zapewnienie w wodociągu
publicznym w Nietkowie wody o właściwych parametrach. Niestety działania podejmowane przez zarządcę wodociągu nie
przynoszą trwałego skutku, a warunkowe
dopuszczenie wody do spożycia jest kolejny
raz przedłużane. Ostatni termin określony
przez Sanepid to 30 czerwiec 2014r.
Mieszkańcy Nietkowa – w związku
z taką sytuacją – borykają się z wielkimi
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problemami. Z kranów leci woda brudna, rdzawa i ma bardzo nieprzyjemny
zapach. Wanny, umywalki i sanitariaty
pokrywa rdzawy osad. Nie można prać
białych rzeczy, bo po wypraniu robią
się rdzawo-szare. Urządzenia AGD ze
względu na zanieczyszczenie wody zużywają się znacznie szybciej. Trudno też na
bazie takiej wody przygotowywać posiłki
i napoje. W naszych sklepach wyraźnie
wzrosła sprzedaż czystej, niegazowanej
wody…
Podczas ostatniego zebrania mieszkańców te problemy kolejny raz były poruszane. Mieszkańcy podjęli też uchwałę,

plomy. I miejsce zdobyła OSP Nietków, II
miejsce OSP Leśniów Wielki, III miejsce
OSP Czerwieńsk.
Uroczystość prowadził Komendant
Gminny dr Jerzy Kuczak. Na zakończenie gości i przybyłych druhów zaproszono
na poczęstunek.
Kończąc składam serdeczne podziękowanie za włożony trud w przygotowanie tej doniosłej uroczystości Naczelnikowi Jerzemu Majkutowi i wszystkim
strażakom z OSP w Leśniowie Wielkim
oraz Panu Piotrowi Kowaczew za przygotowanie grila.
Sekretarz Zarządu Miejsko-Gminnego
OSP RP w Czerwieńsku
Marianna Ostrowska

której celem jest rozpoczęcie prac nad
wprowadzeniem zapisów umożliwiających obniżenie ceny 1 m3 wody o 40%
jeżeli Sanepid stwierdzi obniżenie parametrów jakości wody dostarczanej
do mieszkańców. I nie chodzi tu tylko
o mieszkańców Nietkowa, ale o wszystkich mieszkańców naszej gminy. Dzisiaj
żadne dokumenty nie regulują tych kwestii – nie ma takich zapisów w umowach,
w taryfach wody, czy też regulaminie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Bez względu na jakość dostarczanej
wody wszyscy właściciele nieruchomości
płacą cenę wody ustaloną w taryfach na
dany rok. Sytuacja jest o tyle rozwojowa,
że może dotyczyć każdej miejscowości.
W marcu próbki pobrane z wodociągu
w Sudole były podstawą do stwierdzenia
warunkowej przydatności wody w Stacji
Uzdatniania Wody w Sudole.
Słabo działa informowanie mieszkańców o występujących problemach i podejmowanych działaniach naprawczych.
W przepływie informacji występują
wielomiesięczne luki. Wygląda to tak,
jakby komuś zależało na ukryciu prawdy.

Uśmiech zamiast bicia
W kwietniu 2014 roku w Publicznej Szkole Podstawowej z Odziałem Integracyjnym im. Jana Brzechwy w Nietkowicach zainicjowano ogólnoszkolną akcję
profilaktyczną pt. „Szkoła bez przemocy”. Celami podjętych działań są m.in.
przeciwdziałanie przemocy przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec niej, a także dostarczenie uczniom konkretnego wsparcia i narzędzi,
które pozwolą skutecznie bronić się przed przemocą i reagować w momentach
bycia jej świadkiem.
W ramach działań związanych z realizacją
i promocją przedsięwzięcia uczniowie
wzięli udział w konkursie na logo akcji
„Szkoła bez przemocy”. Wsparciem
merytorycznym objęła ich nauczycielka
plastyki Anna Jankowska. Warto nadmienić, że powstałe prace są ciekawe i dość
oryginalne. Jedna z nich już wkrótce, po
przeprowadzeniu procedury konkursowej,
stanie się obowiązującym znakiem promującym działania tego typu w przyszłym
roku szkolnym.
W klasach I – III położono nacisk głównie na zabawę. Poprzez nią uczniowie
mieli wypracować skuteczne sposoby
obrony przed przemocą. Wiele emocji
wzbudziło uzupełnianie komiksu oraz
odgrywanie scenek dramowych. Uczniowie doskonale potraﬁli poradzić sobie
podczas „aktorskich” zmagań, wcielając
się w odpowiednie role. Umiejętnie
reagowali w sytuacjach przemocowych,

Radny zadający pytania i składający interpelacje zbywany jest lakonicznymi, nic
nie wyjaśniającymi odpowiedziami. To
nie świadczy dobrze o profesjonalizmie
i skuteczności działania osób odpowiedzialnych. Aż strach pomyśleć co by się
działo, gdybyśmy mieli do czynienia z poważniejszą awarią, czy szybko narastającą
sytuacją kryzysową…
W Nietkowie rozważane jest oczyszczenie sieci wodociągowej za pomocą
preparatu SeaQuest. Nie służy on do
uzdatniania wody, lecz do likwidowania
przyczyn i skutków wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci. Niestety czas uzyskania oczekiwanego efektu oczyszczenia
sieci wodociągowej z osadów może wynieść od roku do trzech lat, w zależności
od stanu sieci wodociągowej, rodzaju,
ilości osadów w sieci oraz od charakteru
samej wody. Po tym czasie zalecane jest
dalsze stosowanie preparatu, w zmniejszonej dawce. To potwierdza, że nasze
problemy z jakością wody tak szybko się
nie skończą...

stając w obronie tym, którym działa się
krzywda. Oznacza to, że świadomość
w tej dziedzinie jest znaczna, nawet
u młodszych milusińskich.
Ich starsi koledzy nad
zagadnieniem przemocy
i agresji pracowali nieco
dłużej i znacznie intensywniej. Działania podjęte w klasach IV – VI
zmierzały do ponownego
określenia i jednoznacznego zakwalifikowania
wszystkich sytuacji, które
noszą znamiona przemocy i agresji. Wcielając się
w role: agresora, ofiary,
świadka, uczniowie mieli
okazję nazwać uczucia,
które towarzyszą osobie
krzywdzonej, wspólnie
poszukać konstruktywnych rozwiązań
służących przerwaniu procesu.
Zwieńczeniem pierwszej części kampanii
była wizyta w szkole przedstawicielki
Komendy Policji w Sulechowie Anny
Kozak. Celem spotkania policjantki
z dziećmi było m.in. podniesienie świadomości prawnej młodych ludzi w zakresie
odpowiedzialności nieletnich za czyny
związane z przestępczością, a także za
stosowanie w szkole i poza nią agresji
i przemocy. Sierżant Anna Kozak uzmysłowiła także młodemu pokoleniu fakt,

że cyberprzemoc to jedna z form przemocy. Przestrzegała przed zagrożeniami
płynącymi z niewłaściwego korzystania
z Internetu i telefonii komórkowej oraz
przed konsekwencjami wynikającymi
z używania ich w celu wyrządzenia komuś
krzywdy.
Ważnym elementem ogólnoszkolnej
akcji proﬁlaktycznej wdrożonej w PSP
w Nietkowicach jest sformułowanie przez
wszystkich uczniów zasad „Szkoły bez
przemocy”.
Przed nami jeszcze kilka istotnych wydarzeń. Zaliczyć można do nich przeprowadzenie w bibliotece szkolnej dyskusji

panelowej nt. przemocy słownej pt. „Bądź
dobrą wróżką, czyli o magii słów”.
Z inicjatywy uczniów w maju zostanie
wdrożony w szkole Dzień Uśmiechu.
Wierzymy, że przedsięwzięcia tego typu
poprzez swoją intensywność oraz cykliczność przyniosą weryﬁkowalną korzyść
w postaci zmniejszenia ilości przejawów
przemocy i agresji, zwiększenia świadomości ﬁzycznych, psychicznych oraz
społecznych skutków jej stosowania.
Paulina Gajna – pedagog szkolny

PODZIĘKOWANIE
Mieszkańcy ulicy Ogrodowej
składają serdeczne podziękowanie dla Pana Burmistrza, za
utwardzenie drogi dojazdowej
do posesji od strony kanału
Zimny Potok.
W imieniu mieszkańców
K. Ruszel

Alinie Orzechowskiej
wyrazy współczucia
z powodu śmierci siostry
Śp. Gertrudy Bielatko
składa Zespół Melodia
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III JORGE CROSS
Trzecia edycja JORGE CROSS zakończyła się kolejnym sukcesem. Na starcie stanęło
640 biegaczy (wśród nich 262 dzieci) – najwięcej w dotychczasowej historii biegu.
26 kwietnia br. w Czerwieńsku, już
po raz trzeci, zorganizowano biegi przełajowe w ramach Jorge Cross. Każda,
kolejna edycja biegu, przyciąga coraz
większą rzeszę miłośników biegania, którzy z radością przemierzają leśne dukty
wokół zbiornika „Strużyna”. Tegoroczna
frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów, szczególnie, jeśli idzie o udział
dzieci – startujących w MINI JORGE
CROSS. Na starcie biegów szkolnych stanęło ich 262 – w tym aż 68 przedszkolaków. Tradycyjnie, rozegrano je w ramach
ogólnopolskiej kampanii „POSTAW NA

RODZINĘ” - stąd obecność rodziców
i dziadków, którzy przyszli dopingować
swoje dzieci. Wielu z nich zgłosiło swój
czynny udział w bieganiu, co bardzo
ucieszyło organizatorów.
Dorośli biegacze rywalizowali w biegu hobby, na dystansie 6,5 km i w biegu
głównym, liczącym 13 km. Bieg ukończyło 376 zawodników i zawodniczek (223
bieg główny + 153 hobby).
Wyniki biegów szkolnych
(MINI JORGE CROSS):
Przedszkolaki: 1. Przymuszała Maja
(Przedszkole Czerwieńsk); 2. Jasek Hu-
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bert (Przedszkole „Bajka” Zielona Góra);
3. Dwornicki Hubert (Przedszkole
Czerwieńsk).
Klasy I-II - dziewczęta: 1. Mejza
Zoﬁa (SP Gronów); 2. Mejza Zuzanna
(SP Gronów); 3. Kryś Samanta (SP
Czerwieńsk); - chłopcy: 1. Połczyński
Jakub (SP Przylep); 2. Daraszkiewicz
Korneliusz (SP Czerwieńsk); 3. Powchowicz Mateusz (SP Czerwieńsk).
Klasy III-IV – dziewczęta: 1. Łepkowska Gabriela (SP Czerwieńsk);
2. Markowska Wiktoria (SP Czerwieńsk);
3. Matuszak Małgorzata (SP Czerwieńsk);
- chłopcy: 1. Forgel Konrad (SP 10 Zielona Góra);
2. Tajchert Oskar (SP
Wolsztyn); 3. Szymanowicz Tomasz (SP 10
Zielona Góra).
Klasy V-VI – dziewczęta: 1. Hołyńska
Małgorzata (SP Dąbrówka Wielkopolska);
2. Borowska Emilia (SP
Gronów); 3. Jędraszak
Emilia (SP Gronów);
- chłopcy: 1. Badecki
Mateusz (SP Czerwieńsk); 2. Murawski Patryk (SP Gronów); 3. Barańczuk
Daniel (SP Czerwieńsk).
Wyniki biegu (JORGE CROSS):
Bieg hobby 6,5 km (open kobiet):
1. Gadomska Agnieszka 0:31:17;
2. Sikora Joanna 0:31:59; 3. Chróściel
Aleksandra 0:34:00.
Bieg hobby 6,5 km (open mężczyzn):
1. Górny Maciej 0:22:42; 2. Laszczowski Dawid 0:22:47; 3. Isański Zbigniew
0:23:29.
Bieg główny 13 km (open kobiet):
1. Pogorzelska Anna 0:54:57; 2. Dudko-

wiak Grażyna 1:02:41; 3. Dziopa-Kan
Anna 1:02:59.
Bieg główny 13 km (open mężczyzn):
1. Olejarz Artur 0:44:00; 2. Zagórny
Marcin 0:44:12; 3. Marysiak Adam
0:45:16.
Organizatorzy biegu: Hala Sportowa
„Lubuszanka”, Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku,
RONIN Czerwieńsk.
Partnerzy biegu: Jorge sp. z o.o.
(Jacek Dudkowiak), Nadleśnictwo Zielona Góra (Arkadiusz Kapała).
Składamy serdeczne podziękowania
za pomoc w organizacji biegu dla: Burmistrza Czerwieńska Piotra Iwanusa,
Przewodniczącej GKRPA Barbary
Marczenii, Grzegorza Pukackiego,
Wacława Hansza z Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Zielonej
Górze, właścicielki Chaty Polskiej
w Czerwieńsku Iwony Matuszak, wolontariuszy z Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Czerwieńsku: Klaudii Juszczak,
Klaudii Proskórnickiej, Anny Zdyb,
Martyny Wątor, Zuzanny Pilawy,
Straży Miejskiej w Czerwieńsku, OSP
w Czerwieńsku, obsługi biura zawodów:
Hanny Łuczak, Idy Łuczak, Weroniki
Łuczak, Klaudii Pilawy, obsługi trasy:
Mateusza Koncura, Eryka Wojtasińskiego, Michała Rotko, Piotra Wojciechowskiego, Szymona Śpiewaka, Pawła
Pawłowskiego, Macieja Nawrockiego,
Łukasza Koncura.
Jacek Gębicki
fot. Kamil Pilawa
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