„Zielony mosteczek...”

połączył brzegi zalewu

.

w czerwcu
03.06. – w Zaborze odbyło się posiedzenie Członków Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem”. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
03.06. – w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Czerwieńsku odbyła się narada dyrektorów
szkół i placówek oświatowych, dla których gmina Czerwieńsk
jest organem prowadzącym. Podczas spotkania omówiono min.
sprawy dotyczące arkuszy organizacyjnych na nowy rok szkolny,
przygotowań do zakończenia roku szkolnego, potrzeb remontowych i nowego regulaminu wynagradzania. W spotkaniu
uczestniczyli: Burmistrz Piotr Iwanus i Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszek Jędras.
04.06. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było: rozpatrzenie
sprawozdania finansowego gminy za 2013 rok; wypracowanie
opinii o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu i o sprawozdaniu finansowym Gminy Czerwieńsk za 2013 rok; podjęcie
uchwały komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Czerwieńska.
04.06. – w Nowej Soli odbył się Konwent Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego.
W konwencie uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
05.06. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się XV Sympozjum Popularnonaukowe „Nie ma wody, nie ma nas”. Tematem przewodnim
tegorocznego sympozjum były „Mosty i przeprawy przez rzeki”.
06.06. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z sołtysami gminnych sołectw. Tematem spotkania była organizacja dożynek
gminnych i powiatowych, które w tym roku odbędą się 23
sierpnia w Czerwieńsku.
07.06. – odbyła się XVI edycja Dnia Czystej Wody. Organizatorami imprezy była Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku i Klub Zdecydowanych Optymistów. Po raz
pierwszy organizatorzy włączyli do współpracy Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych.
10.06. – w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 2 przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka. W uroczystościach uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
11.06. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było:
wypracowanie opinii dotyczącej Sprawozdania Finansowego
Gminy Czerwieńsk za 2013 r.; rozpatrzenie informacji nt. przygotowania poszczególnych placówek oświatowych do przyjęcia
sześciolatków do szkół; opinie do projektów uchwał; omówienie
spraw bieżących dotyczących gminy.
13.06. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad komisji było: opinia do sprawozdania finansowego
gminy za 2013 r.; informacja w zakresie windykacji I i II raty podatku za 2014r.; opinia do projektów uchwał; sprawy bieżące.
13.06. – w „Żabim Dworze” w Radwanowie odbyła się XL Konferencja Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-NysaBóbr”. W konferencji uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
17.06. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji
było: rozpatrzenie sprawozdania i ocena z wykonania budżetu
gminy za 2013 rok; opinia do projektów uchwał; sprawy bieżące.
23.06. – w Zaborze odbyło się posiedzenie Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Miedzy Odrą a Bobrem”. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
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24.06. – w sali sesyjnej czerwieńskiego ratusza odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Burmistrza dla uczniów, którzy
w roku szkolnym 2013/2014 osiągnęli najwyższe wyniki w nauce
oraz sięgnęli po najwyższe laury w konkursach przedmiotowych,
artystycznych i sportowych.
24.06. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus
spotkał się z Burmistrzem Sulechowa i Wójtem Dąbia w sprawie
Projektu Porozumienia Gmin Nadodrzańskich.
25.06. – odbyła się XXIX Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Podczas sesji radni min. rozpatrzyli sprawozdanie i dokonali oceny
wykonania budżetu Gminy za 2013 rok oraz przyjęli następujące
uchwały: w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014; w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach
wspólnych budynków i prawie własności gruntów zbywanych na
rzecz najemców w trybie bezprzetargowym; w sprawie przyjęcia
dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze; w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Czerwieńsk; w sprawie stwierdzenia, że miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
w obrębie wsi Płoty nie narusza ustaleń studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk;
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Płoty;
w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Czerwieńsk; w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego; w sprawie zmiany
nazwy części ul. Polnej w Czerwieńsku; w sprawie regulaminu
warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach, dla których Gmina Czerwieńsk jest organem prowadzącym;
w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, położonych w Gminie Czerwieńsk.
Rada większością głosów nie podjęła uchwały w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r. oraz
nie podjęła uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza
Czerwieńska z wykonania budżetu za rok 2013.
Podczas sesji radni zajęli się również analizą sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Gminy za lata 2012 – 2013.
27.06. – we wszystkich szkołach w Gminie Czerwieńsk uroczyście zakończono rok szkolny.
28.06 – na stadionie miejskim w Czerwieńsku rozegrano
mecz finałowy XXIV Pucharu Burmistrza. W finale spotkały
się drużyny: Start Atek Płoty i Odra Nietków. Mecz zakończył
się wynikiem 3 : 1 dla Startu Artek Płoty.
30.06. – Burmistrz Piotr Iwanus wziął udział w Walnym
Zgromadzeniu Zielonogórskiego Związku Gmin.
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A.S.: Panie burmistrzu, jeśli pan pozwoli,
zapytam jednak o konkrety z tego wniosku.
Chciałbym, aby się Pan do nich ustosunkował, żeby czytelnicy mogli sami wyrobić sobie
zdanie na ten temat.
Za radnym Smorągiem pozwolę sobie
przytoczyć kilka z nich.
1. „Niski standard realizacji zadania
własnego gminy jakim jest utrzymanie zieleni
w mieście i sołectwach oraz złe dysponowanie
środkami ﬁnansowymi na ten cel”
2. „Brak należytej staranności przy realizacji wyjazdu uczniów gimnazjum do Suzdal
i narażenie gminy na zwiększone wydatki”
3. „Niezgodne z prawem i procedurami rozliczanie zagranicznych podróży służbowych”
4. „Przeniesienie wydatków z zakupu
energii na inne cele”

przeznaczyła w budżecie 14 tys. zł na opłacenie wskazanych przez sołtysów wsi osób,
które miałyby utrzymywać zieleń głównie
zresztą w Sycowicach. Te pieniądze nie zostały
wydatkowane, ponieważ w ramach aktywizacji zawodowej bezrobotnych pozyskaliśmy
23 etaty ze środków PUP i nie było potrzeby
wydawania własnych pieniędzy budżetowych.
W ramach tych środków wspomniane prace
były realizowane i żaden z sołtysów nie wnosił
do nich zastrzeżeń. Takie sztywne przydzielanie środków przez radę wiąże burmistrzowi
ręce i nie pozwala na elastyczne reagowanie
na potrzeby samorządu i na zmieniające się
okoliczności.
Z tym zarzutem łączy się ten czwarty przez
pana zacytowany, a mianowicie dotyczący przeniesienia zaplanowanych wydatków na energię
na inne cele. Łączy się, ponieważ dotyczy
oszczędności w budżecie. Szkoły zaoszczędziły
na zużyciu energii i te środki zostały po prostu
przeniesione na inne wydatki wspomnianych
placówek i nie ma w tym nic złego.
Co do poniesienia dodatkowych kosztów
wyjazdu młodzieży do Suzdalu. Oczywiście na
skutek niedopatrzenia pracownika urzędu (brak
wiz przejazdowych przez Białoruś) młodzież
została wysadzona z pociągu i cofnięta z granicy. Stanęliśmy przed dylematem – zawrócić
dzieci do domu i zepsuć im wyjazd, czy starać
się znaleźć inne rozwiązanie? Wybraliśmy tę
drugą drogę. Udało nam się błyskawicznie
zareagować i kupić bilety lotnicze bezpośrednio
z Polski do Rosji, by ominąć przejazd przez
Białoruś. Wyjazd się udał, młodzież nie była zawiedziona, więc uważam, że podjąłem słuszną
decyzję. Winny tego niedopatrzenia pracownik
poniósł konsekwencje służbowe. Nic więcej
w tej sprawie uczynić nie mogłem.
Co do zarzutu o niezgodne z prawem
rozliczanie podróży służbowych, to tak naprawdę chodzi o to, że za udział w służbowych
wyjazdach zagranicznych, finansowanych
w całości przez naszych partnerów unijnych
nie wypłacamy uczestnikom diet. Uważam, że
byłoby to nadużycie i wyciąganie z budżetu
pieniędzy, które w istocie żadnymi dietami nie
są. Wnioskodawcy uważali inaczej. Czytelnikom pozostawiam ocenę, kto ma rację.
Mnie osobiście najbardziej dotyka zarzut,
o którym pan nie mówił, a mianowicie zadłużenie gminy. To manipulacja w czystej postaci.
Oczywiście, że gmina aby zrealizować te wszystkie inwestycje, o których tyle już rozmawialiśmy,
musiała zaciągać kredyty na nasz udział własny.
Nie było to działanie bezrozumne, zawsze zresztą
wspierane uchwałami RM. Efekty wszyscy widzą gołym okiem, więc czynienie z tego zarzutu,
w dodatku powtarzanie tego nieustannie przy
każdej okazji to chwyt propagandowy – czarny
PR w czystej postaci. Wierzę jednak, że mieszkańcy nie dadzą się na to nabrać.
Tak na koniec chciałem powiedzieć, że nie
jest moją intencją ciągłe dyskutowanie o tych
zarzutach, przekonywanie o swoich racjach,
podkręcanie spirali emocji i mnożenie oskarżeń.
Myślę, że warto zakończyć ten spór i zająć się
realizacją naprawdę ważnych zadań.

P.I.: Ok. Wyjaśnijmy więc. Pierwszy
zarzut – utrzymanie zieleni. Rada Miejska

A.S.: Dzięki za rozmowę i do następnego
spotkania.

Co słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Panie burmistrzu, coś
nerwowa zaczyna być ta końcówka obecnej
kadencji władz samorządowych. Im bliżej kolejnych wyborów, tym coraz ostrzejszy staje się
język samorządowych debat. Od kilku miesięcy
te spory przeniosły się łamy naszego samorządowego miesięcznika. Przyznam, że zakładając
to pismo przed prawie ćwierćwieczem, marzyłem, aby stało się ono w pełni otwartą trybuną
dyskusji o naszej gminie, bez cenzurowania
opinii, krytyczną wobec rzeczywistości, ale
przede wszystkim konstruktywną i pomagającą
ulepszać nasze życie. Ostatnio jednak zbieram
sporo krytycznych uwag, że gazetą zawładnęło
ostatnio kilku zbuntowanych radnych, których
jedynym celem jest zohydzanie Pana w oczach
czytelników. Też tak Pan uważa?
Piotr Iwanus: Oczywiście do redakcji nie
mam pretensji o publikowanie tych opinii. Byłem przecież uczestnikiem narodzin naszego
gminnego czasopisma i ani wtedy, ani dzisiaj
nie śmiałbym nawet pomyśleć, że jakakolwiek
władza mogłaby ograniczać swobodę wypowiedzi czytelników, czy radnych. Podzielam
jednakże opinię, że polemiczna twórczość
w zasadzie dwójki radnych już dawno przekroczyła granice uczciwej krytyki. W tej
chwili te publikacje rzeczywiście służą wyłącznie do niszczenia mojego wizerunku i tego
wszystkiego co udało się przez minione lata
zrobić. Niestety wybory są coraz bliżej i jak
sądzę ataki te tylko będą przybierać na sile.
Z argumentami można jeszcze dyskutować,
ale jak odpowiadać na inwektywy? Cieszę
się jednak, że i na łamach „U nas” pojawiają
się także wypowiedzi osób, którym ta totalna
krytyka również się nie podoba. Przynajmniej
ten obraz nie jest taki jednostronny. Gdyby na
podstawie artykułów oceniać naszą gminę, to
można by popaść w paranoję. Z jednej strony
- w kraju, województwie, w powiecie pokazywani jesteśmy innym jako przykład świetnie
działającego samorządu i lidera np. w wykorzystaniu środków unijnych do realizacji ważnych dla mieszkańców inwestycji. Z drugiej
zaś z łamów gazetki wyłania się obraz gminy
w upadku, źle zarządzanej, niegospodarnej.
Mam nadzieję, że ten drugi obraz lęgnie się
jedynie w świadomości moich zaciekłych
przeciwników, którzy pisząc te artykuły dają
jedynie upust swojej frustracji i że fakty przeczą ich postrzeganiu rzeczywistości.
A.S.: Ale jakieś argumenty merytoryczne
jednak przedstawiają, skoro sformułowali
i przegłosowali (zresztą pierwszy raz w historii samorządu) wniosek o nieudzielenie
burmistrzowi absolutorium za miniony rok
budżetowy. W tym numerze publikujemy
wypowiedź radnego Krzysztofa Smorąga,
który uzasadnia dlaczego „radni niezależni”
za taką uchwałą głosowali.

Domyślam się, że nie podziela pan argumentów radnego?
P.I.: Oczywiście, że nie podzielam. Ta
uchwała jest częścią wspomnianej już przeze
mnie nagonki, jaką na urząd burmistrza od kilku
miesięcy urządza przewodniczący komisji rewizyjnej wraz ze stale goszczącym na łamach „U
nas” radnym Cezarym Wochem. Przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę, że realizacja
budżetu podlega ścisłej kontroli merytorycznej
i ﬁnansowej nie tylko organów rady, ale przede
wszystkim Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Ten organ, jeszcze przed analizą realizacji
budżetu przez komisję rewizyjną, pozytywnie
ocenił jego wykonanie. Dla przewodniczącego
komisji p. Krzysztofa Smorąga ta ocena nie
miała żadnego znaczenia, on wiedział lepiej.
Przedstawił swoje argumenty uzasadniające
wniosek o nieudzielenie absolutorium i ponownie skierował go do RIO. Skład orzekający Izby
znów nie podzielił zarzutów komisji rewizyjnej
i podtrzymał swoją pozytywną ocenę.
Oczywiście badane przez RIO wykonanie
budżetu pod kątem legalności wydatków i dochodów, a także gospodarności i rzetelności nie
budziło zastrzeżeń, ale dla przewodniczącego
KR to żaden argument. Dysponując w radzie
większością głosów mógł przegłosować dowolną uchwałę, więc ją przegłosowano. Oczywiście
inicjatorzy tego zamieszania doskonale wiedzieli, że taka uchwała nie pociąga za sobą żadnych
konsekwencji formalnych. Normalnie bowiem
prowadziłaby do podjęcia przez radę uchwały
o ogłoszeniu referendum w sprawie odwołania
burmistrza i uruchomienia całej procedury wyborczej. Na dziewięć miesięcy przed wyborami
prawo nie zezwala na takie rozwiązania. Wnioskodawcom w ogóle o to nie chodziło, ich jedynym celem było mnożenie niepochlebnych ocen
mojej pracy i podgrzewanie złych emocji.
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Czerwcowe posiedzenia
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
4 VI obradowała Komisja Rewizyjna.
Posiedzenie było podsumowaniem działalności zmierzającej do wydania opinii
na temat wykonania budżetu Gminy za
2013 r. Ostatnim dokumentem, który
podlegał analizie było sprawozdanie
finansowe Gminy za rok 2013. Radni
przeanalizowali dokument, a następnie
przystąpili do wypracowania opinii
o sprawozdaniu rocznym z wykonania
budżetu wraz z informacją o stanie mienia oraz o sprawozdaniu finansowym
Gminy Czerwieńsk za 2013 r. Komisja
wydała opinię NEGATYWNĄ, a następnie podjęła uchwałę w sprawie wniosku
o NIEUDZIELENIE ABSOLUTORIUM
Burmistrzowi Czerwieńska za 2013 rok.
9 VI odbyły się obrady XXIX, nadzwyczajnej, sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku. W posiedzeniu uczestniczyło 14
Radnych, którzy jednomyślnie przyjęli
wszystkie uchwały związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przez
mieszkańców Gminy Czerwieńsk. Sesja
została zwołana na wniosek Burmistrza
Czerwieńska i ma związek z wystąpieniem naszej Gminy z Zielonogórskiego
Związku Gmin. Oznacza to, że od 1
sierpnia bieżącego roku Gmina Czerwieńsk będzie samodzielnie odpowiadać
z wywóz odpadów komunalnych.
• Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
reguluje sposób odbioru śmieci z terenów
Gminy Czerwieńsk. Poza kubłami na
śmieci i workami recyklingowymi mieszkańcy będą mieli możliwość wywożenia
śmieci do mobilnych punktów zbierania
odpadów komunalnych.
• Bez zmian pozostaje wysokość opłaty za wywóz odpadów z nieruchomości.
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości
stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty
za pojemnik określa opłaty za każdego
mieszkańca, która będzie wynosić 15 zł
(zmieszane) lub 8,80 zł (segregowane)
w Czerwieńsku i Płotach oraz 12 zł
(zmieszane) lub 7,60 zł (segregowane)
w pozostałych miejscowościach Gminy.
• Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy comiesięcznych wpłat za odpady, które
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należy uiścić do 15. dnia każdego miesiąca
począwszy od sierpnia tego roku.
• Uchwała w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk.
Odpowiednio uzupełnione deklaracje
należy złożyć do 20 lipca w Urzędzie
Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Radni
wnioskowali o umożliwienie składania
deklaracji drogą internetową.
11 VI obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego.
Członkowie komisji wydali negatywne
opinie do: Sprawozdania Finansowego
Gminy Czerwieńsk za 2013 rok oraz
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2013. Radni zostali zapoznani
z informacją dotycząca przygotowania
poszczególnych placówek oświatowych
do przyjęcia sześciolatków do szkół oraz
zaopiniowali projekty uchwał. Najwięcej miejsca poświęcono na omówienie
uchwały absolutoryjnej (uzasadnienie
uchwały wymagało wielu poprawek),
zmian w budżecie i zmiany nazwy części
ulicy Polnej na Księdza Ignacego Zonia
(według kilku Radnych niewyremontowana ulica nie jest odpowiednim miejscem
do uhonorowania jej imieniem księdza
Zonia - I proboszcza paraﬁi w Czerwieńsku, patrioty, antykomunisty). Na posiedzenie dostarczono Radnym szczegółowe
wyliczenie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą
obowiązywać na terenie naszej Gminy.
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Rady Miejskiej, Ksiądz Proboszcz
czerwieńskiej paraﬁi, Skarbnik Gminy
oraz Dyrektor Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Oświaty.
13 VI obradowała Komisja Budżetu
i Finansów. Członkowie komisji, po zapoznaniu się z opinią RIO, większością
głosów wydali opinię negatywną do
sprawozdania finansowego. Odnośnie
windykacji podatków za rok 2014 Radnych
poinformowano, że w okresie od 1 I do 31
III wystawiono 76 tytułów wykonawczych
obejmujących zaległości łącznych zobowiązań pieniężnych na kwotę 10.986,40 zł,
równocześnie wszczynając procedurę przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych. W stosunku do zaległości I raty 2014
roku wystawiono i doręczono upomnienia
w ilości 500 sztuk. Członkowie komisji,
większością głosów, wypowiedzieli się

negatywnie co do udzielenia Burmistrzowi
absolutorium z wykonania budżetu za rok
2013. Radni komisji pozytywnie zaopiniowali uchwałę ws. wniosku o nadanie
nazwy części dotychczasowej ulicy Polnej
w Czerwieńsku, imienia ks. Ignacego Zonia. Pozostałe projekty uchwał, które nie
budziły kontrowersji, zostały zaopiniowane
pozytywnie. Komisja nie wydała opinii do
projektu uchwały dotyczącego regulaminu
przyznawania dodatków dla nauczycieli
ponieważ treść uchwały nie posiada wymaganych prawem stanowisk związków
zawodowych. Podczas posiedzenia omawiano sytuację kryzysową powstałą dla
odbiorców wody pobieranej z ujęcia PKP
Czerwieńsk (decyzja Sanepidu o tym, że
woda nie może być stosowana do spożycia przez ludzi). Prezes Spółki POMAK
przedstawił Radnym przyczyny tej decyzji,
podjęte w związku z tym działania przez
Spółkę oraz sposób informowania o tym
zdarzeniu mieszkańców.
17 VI obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska. Członkowie komisji wydali
negatywne opinie do: Sprawozdania Finansowego Gminy Czerwieńsk za 2013
rok oraz Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy za rok 2013. Radni zaopiniowali projekty uchwał. W tym punkcie
obrad uczestniczyli: Skarbnik Gminy
oraz Ksiądz Proboszcz czerwieńskiej
paraﬁi. Radni nie wydali opinii do projektu uchwały dotyczącego regulaminu
przyznawania dodatków dla nauczycieli.
Radni poruszyli problem Ochotniczych
Straży Pożarnych związany z nieuzasadnionymi wyjazdami samochodów pożarniczych i reakcją czerwieńskiej OSP na
pismo Komendanta Gminnego.
25 VI odbyło się posiedzenie XXX sesji
Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady,
Radni przyjęli zmieniony porządek obrad
(Burmistrz Czerwieńska wprowadził do
porządku obrad uchwałę związana z dotacją
celową na prace konserwatorskie przy zabytkach, a Przewodnicząca Komisji Społecznej
poprosiła o przesunięcie, z końca porządku
obrad na jego początek, rozpatrzenia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk za lata 2012-2013). Następnie
Radni wysłuchali informacji z działalności
Burmistrza w okresie międzysesyjnym
i złożyli swoje interpelacje.
Punktem poprzedzającym sprawy
absolutoryjne było rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza z realizacji Strategii
Rozwoju Gminy Czerwieńsk za lata
2012-2013. Wyjątkowo tendencyjnie
i nieprofesjonalnie przygotowany materiał nie znalazł poparcia ze strony

Radnych - wytknięto przede wszystkim
brak odniesienia do zadań planowanych
do realizacji. Materiał opisywał jedynie
to, co w Gminie robiło się przez ostatnie
dwa lata. Nie ma żadnego planu wdrażania tej strategii, a poziom jej realizacji
w niektórych obszarach jest skandalicznie niski. Nie istnieje też żaden system
kontroli wdrażania strategii. Odpowiedzi
na pytania: „Czy strategia jest faktycznie realizowana?” oraz „Czy strategia
przynosi zamierzone skutki?” niestety są
negatywne. Rada Miejska odrzuciła to
sprawozdanie (6 głosów „ZA” przyjęciem
sprawozdania, 8 głosów „PRZECIW”,
nikt nie wstrzymał się od głosu).
Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie sprawozdania i oceny wykonania
budżetu Gminy za rok 2013. Skarbnik
Gminy zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz sprawozdaniem ﬁnansowym i informacją o stanie mienia komunalnego. Przewodniczący
Rady Miejskiej przedstawił opinię RIO
o sprawozdaniu Burmistrza z wykonania
budżetu za rok 2013 oraz drugą opinię RIO
dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
w szczegółach przedstawił opinię komisji,
na czele której stoi, a która negatywnie
ocenia wyżej wymienione sprawozdania.
Po przedstawieniu opinii jakie zostały
wypracowane przez poszczególne komisje stałe Rady Miejskiej doszło do debaty
o wykonaniu budżetu, w której niestety nie
uczestniczył Burmistrz Czerwieńska.
Na wniosek jednej z Radnych uchwały: w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ﬁnansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
oraz w sprawie absolutorium dla Burmistrza Czerwieńska z wykonania budżetu
za rok 2013 głosowane były w sposób
jawny i imienny. Obie uchwały zostały
odrzucone stosunkiem głosów 8 „przeciw” i 6 „za”.
Pozostałe uchwały, z jednym małym
wyjątkiem, zostały przyjęte przez Radnych jednogłośnie.
• Uchwała w sprawie zmian budżetu
i w budżecie Gminy Czerwieńsk za rok
2014. Do budżetu wprowadzono m. in.
środki na powiat owe dożynki, które odbędą się w Czerwieńsku oraz fundusze na
doposażenie placów zabaw znajdujących
się w Czerwieńsku.
• Uchwała w sprawie udzielenia boniﬁkaty od ceny sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i prawie
własności gruntów zbywanych na rzecz
najemców w trybie bezprzetargowym.

Udzielona boniﬁkata w wysokości 70%
i 95% dotyczy lokalu i nieruchomości
znajdujących się w Czerwieńsku.
• Uchwała w sprawie przyjęcia dotacji
ze środków ﬁnansowych pozostających
w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze. Do budżetu
Gminy wpłynęło 55.898 zł na realizację
programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest.
• Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właściciela nieruchomości
z terenu Gminy Czerwieńsk.
• Uchwała w sprawie stwierdzenia,
że miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych
w obrębie wsi Płoty nie narusza ustaleń
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Czerwieńsk.
• Uchwała w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych
w obrębie wsi Płoty.
• Uchwała w sprawie zmian opisu
granic stałych okręgów wyborczych
w Gminie Czerwieńsk. W okręgach
wyborczych obejmujących Czerwieńsk
i Płoty dokonano zmian polegających na
skreśleniu nieistniejących ulic lub dopisaniu nowo powstałych.
• Uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie do Zrzeszenia
Gmin Województwa Lubuskiego. Zmiana
spowodowana jest zmianami w statucie
Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów

i Wójtów Województwa Lubuskiego,
które będzie miało nazwę jak w tytule
uchwały.
• Uchwała w sprawie zmiany nazwy
części ul. Polnej w Czerwieńsku. Dotychczasowa część ulicy Polnej biegnąca
wzdłuż torów będzie nosić nazwę Księdza
Ignacego Zonia.
• Uchwała w sprawie regulaminu
warunków przyznawania i wysokości
niektórych składników wynagrodzeń dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
przedszkolach dla, których Gmina Czerwieńsk jest organem prowadzącym. Przy
głosowaniu nad tą uchwałą jedna z Radnych wstrzymała się od głosu, a uchwałą
określa podwyżki dodatków jakie od
września będą obowiązywać na terenie
naszej Gminy.
• Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Gminie Czerwieńsk.
Na mocy tej uchwały przekazaliśmy 40
000 zł na prace remontowe przy kościele
w Sycowicach.
Po uzyskaniu odpowiedzi na część
interpelacji oraz zapoznaniu Radnych
z komunikatami, które dotyczyły m.
in. ﬂisu odrzańskiego, który odbędzie
się w Będowie, obrady sesji zostały zamknięte. Ponadto na zakończenie sesji
Radnych zapoznano z pismem związanym
z OSP z terenów naszej Gminy. Według
udzielonych informacji sytuacja jest pod
kontrolą, a wszelkie nieporozumienia
związane z nieuzasadnionymi wyjazdami
wozów strażackich zostaną wyjaśnione na
zebraniu zarządu OSP.
Zebrał i opracował: Wojciech Zawada

Serdecznie dziękujemy ﬁrmom Zakład Instalacyjny i Usług Budowlanych
Matuszczak Sp. z o. o. oraz LFC Sp. z o. o. za okazaną pomoc i wsparcie ﬁnansowe
Klubu Piast Czerwieńsk. Dzięki Państwa pomocy, nasze Orliki wyposażone zostały
w nowy sprzęt sportowy. Sportowe pozdrowienia przesyłają młodzi piłkarze, kadra
trenerska oraz rodzice.
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Niepełnosprawny? - jestem taki, jak Ty
Dzień 9 czerwca w Gimnazjum w Czerwieńsku przebiegł pod hasłem „Niepełnosprawny - jestem taki jak Ty”. Jest to cykliczna
już impreza –„Dzień Niebieski” - organizowana pod patronatem Burmistrza Czerwieńska Piotra Iwanusa. A w tym roku to
Dzień Tolerancji. Rozmawialiśmy zatem o tolerancji, a więc o naszym spojrzeniu na osoby niepełnosprawne. Zastanawialiśmy się nad problemem akceptacji osób z różnymi niepełnosprawnościami. I ten bardzo kolorowy dzień przebiegł według
ściśle opracowanego scenariusza.
Autorkami projektu były panie rownik OPS - pani Beata Przymus, pani
Agnieszka Kostrzewa i Sylwia Bie- Anna Wieczorek – zastępca dyrektora
żańska-Jędroszkowiak. Młodzież re- SP w Czerwieńsku oraz rodzice z Grupy
alizowała działania na trzech poziomach Wsparcia. Ważnymi osobami byli eksperci
edukacyjnych. Uczniowie pracowali - pani Małgorzata Grygiel ze stowarzyw obrębie wybranych tematów tak, aby szenia „Dalej Razem” w Zielonej Górze,
stworzyć wspólną prezentację wypraco- pani Agnieszka Kurowska z Centrum Inwanych przez siebie materiałów.
tegracji Społecznej w Zielonej Górze, pani
Klasy I realizowały tematy: „Ceny wol- Katarzyna Jaroni - psycholog z Poradni
ności” i „Godność ludzka”. Efektem tej pra- Pedagogiczno - Psychologicznej oraz pani
cy był niezwykle interesujący pokaz mody Marzena Materna – pedagog z Europeji ludzkich zachowań w różnych sytuacjach skiego Liceum dr Rahn w Zielonej Górze
szkolnych. Klasy II odkrywały charaktery- wraz z uczniami klasy I. Szczególnymi wiali z młodzieżą na temat swojej pracy
styczne cechy Idoli wszech czasów i starały gośćmi byli uczniowie klas V ze szkół z osobami niepełnosprawnymi. Dzielili się
się docenić „Wartość Pokoju”. Efektem podstawowych w naszej gminie ze swoimi doświadczeniem, pokazywali różne możliich działań była galeria Autorytetów, którą wychowawcami. Dzieci te wzięły udział wości pomocy rodzinom tych osób.
autorzy podzielili na grupę „Bohaterów” w konkursie plastycznym pod hasłem
Te szczególny dzień zakończyliśmy
i „Antybohaterów”, umieszczając przy każ- „Kolory Tolerancji”. Eksperci rozma- wkopaniem „Drzewka Tolerancji” przed
dej grupie szereg materiałów uzasadniający
budynkiem naszej szkoły. To zadanie potaką klasyﬁkację wybranych postaci.
wierzyliśmy paniom Annie Paliwodzie
Z kolei klasy III w ramach projektu
i Jolancie Wiśniewskiej oraz ich wspaniawzięły udział w konferencji pod hasłem
łym synom - Piotrowi i Wojtkowi. To był
„Niepełnosprawny - jestem taki jak Ty”.
dzień pełen wrażeń. Uważamy jednak, że
Gośćmi byli tu przedstawiciele Urzędu
warto organizować takie spotkania, abyMiasta i Gminy: pani dyrektor ZEAO
śmy wszyscy mogli sobie zadać pytanie:
Danuta Tomaszewska, kierownik Komisji
„Jak to jest z naszą tolerancją, czy jesteśmy
ds. Rozwiązywania Problemów Alkohowrażliwi na drugiego człowieka?”
lowych - pani Barbara Marczenia, kieAgnieszka Kostrzewa

Razem w dobrej sprawie
Mija trzeci już miesiąc pracy Grupy Wsparcia dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych. Za chwilę wakacje. Ostatnie spotkanie i rozmowa z mamami moich uczniów
podsunęły myśl, aby zadać kilka pytań dotyczących funkcjonowania ich dzieci
w naszym gimnazjum.
Zapytałam więc o obawy, jakie towarzyszyły im - rodzicom, gdy dziecko
miało rozpocząć naukę w naszej szkole.
Reﬂeksją chciałabym podzielić się z czytelnikami miesięcznika U Nas.
Panie odpowiedziały, że największy lęk to ten o brak akceptacji ich
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dziecka przez rówieśników. Obawiały
się pokazywania palcami i przemocy
rówieśniczej. Często zastanawiały się,
czy będą mieć kolegów, czy zawiążą się
przyjaźnie.
Na pytanie dotyczące oczekiwań
kierowanych wobec nauczycieli, usłyszałam, że zawsze marzyły, aby ich pociechy były traktowane tak samo, jak inne
dzieci. Oczekują pomocy w kwestiach
dydaktycznych, ale przede wszystkim
umożliwienia lepszego rozwoju i uzyskania samodzielności przez dzieci. Po
prostu wsparcia, rozmów na trudne tematy
oraz opieki. Ważna zatem dla mnie była
ocena mijającego roku w naszej szkole.
Zapytałam o to, co się udało i co należy
poprawić.

Panie stwierdziły, że miniony rok to
mnóstwo pozytywnych wrażeń i opinii.
Usłyszałam: „Moje dziecko jest zadowolone, lubi tę szkołę, to ja też. Wiemy,
że możemy zawsze liczyć na pomoc
i wsparcie. Uważamy, że podjęłyśmy
najlepszą decyzję, powierzając nasze
dzieci nauczycielom czerwieńskiego
Gimnazjum. Tutaj dostałyśmy wsparcie
my i nasze dzieci. Naprawdę polecamy
tę szkołę rodzicom i ich dzieciom. Dajmy szansę swoim pociechom na rozwój
i bezpieczne dorastanie”.
Myślę, że są to najlepsze słowa
uznania dla naszej pracy, jakie mogliśmy
usłyszeć. Cieszę się, że udało się przezwyciężyć wiele codziennych trudności.
Najważniejsze, że pokonaliśmy strach
przed izolacją społeczną. Przed nami też
dużo pracy, zwłaszcza, że rodzice mają
swoje bardzo ciekawe propozycje. Najważniejsze, aby działać w porozumieniu
we wspólnej dobrej sprawie.
Agnieszka Kostrzewa

Budowa kanalizacji na „Zaodrzu” rozpoczęta
Wreszcie! Po wieloletnich staraniach w dniu 2 lipca br. wbito pierwszą łopatę, a właściwie powinno się powiedzieć, że
zasypano pierwszą łopatą pierwszą studnię kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bródki rozpoczynając tym samym budowę
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bródki, Nietkowice, Będów i Sycowice. Zadnie, które będzie realizowane, stanowi
jedynie pierwszy etap budowy i obejmie część wsi Bródki i Nietkowice.
W obecności władz naszej gminy
Leszka Jędrasa - Przewodniczącego
Rady Miejskiej i Burmistrza Czerwieńska Piotra Iwanusa, Prezes komunalnej spółki „POMAK” Tomasz Frąckowiak, jako inwestor zadania przekazał
wykonawcy, firmie „MATUSZCZAK”
z Międzyrzecza, plac budowy. Tym
samym ruszyła budowa kanalizacji
sanitarnej. W pierwszym etapie wykonany zostanie rurociąg grawitacyjny ze
studniami przyłączeniowymi, wybudowane będą dwie przepompownie oraz
rurociąg tłoczny Nietkowice-Bródki.
Zgodnie z przedłożonym przez wykonawcę harmonogramem realizacji
prac - firma rozpocznie budowę nie
później niż 11 sierpnia br., a do tego
czasu musi przygotować wszystkie
niezbędne do budowy dokumenty np.
organizację ruchu w drogach woje-

wódzkich. Zakończenie pierwszego
etapu przewidziane jest na dzień 15
czerwca 2015 roku. Od tego dnia spółka gotowa będzie do odbioru ścieków
od mieszkańców nowo wybudowanej
kanalizacji.
Całość zadania ﬁnansowana jest ze środków
europejskich w ramach
działania „Podstawowe
Usługi dla Gospodarki
i Ludności Wiejskiej”
z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich woj.
lubuskiego w połączeniu z udziałem środków
własnych spółki. Spółka
„POMAK” uzyskała
dofinansowanie zadania na poziomie 75%,
a pozostałe 25% wkładu

Listy do redakcji
Szanowni Czytelnicy,
kolejny już raz w miesięczniku „U nas”
można było przeczytać opinie na temat
naszego Burmistrza. A konkretnie, że jest
on słabym gospodarzem, zdecydowanie
słabszym od poprzedników lub gospodarzy naszych sąsiadów. NIE ZGADZAM
SIĘ Z TYMI OPINIAMI, BO MOIM ZDANIEM SĄ ONE KRZYWDZĄCE.
Czy ci radni, którzy określają się mianem radnych niezależnych, tak naprawdę
nie są przypadkiem radnymi zależnymi
od swoich fobii? Tematy, które poruszają tzw niezależni, by zdyskredytować
działalność Burmistrza, tak naprawdę
obciążają ich samych. To niezależni walczą ze społeczeństwem. Ich działanie jest
szkodliwe, nie służy mieszkańcom gminy.
W gminie jest przecież wiele problemów
do rozwiązania, które wymagają wsparcia i pomocy dla Burmistrza ze z strony
radnych. Przecież nawet nazwa ich funkcji
sugeruje właśnie doradzanie, pomaganie,
wskazywanie najlepszych dla mieszkańców rozwiązań. Myślę, że tego oczekują
od nich wyborcy, a nie politycznych gier
i podchodów.
Okazało się, że „radni niezależni”
mają problem sami ze sobą. Są chorzy

na punkcie Burmistrza, pełni obsesji,
a przede wszystkim tak łatwo dają sobą
manipulować, ulegając bezkrytycznie
namowom inspiratorów tej destrukcji.
Jak się czują mieszkańcy gminy Czerwieńsk, którzy czytają artykuły kłamliwe,
gdzie jest pełno fałszu, obłudy, półprawd
oraz manipulacji, które zioną nienawiścią
i walką o władzę?
Jakaś osoba, która się podaje, że jest
doktorem, wypowiada się na temat naszej gminy. Kim ta pani jest? Co tu robi?
Kto ją upoważnił, żeby obrażała naszą
społeczność?
Jaka jest jej strona moralna? Dlaczego
nie pracuje w zawodzie? Dlaczego ukryła się
w Sycowicach? Kiedy dowiemy się prawdy
o pani? Czy tytuł doktora upoważnia panią
do wydawania takich ocen? Wykształcenie
to jedno, a inteligencja to drugie.
Pamiętam lata 70-80, kiedy to uczelniane komitety PZPR wysyłały swoich,
„komsomolców” do ZSRR i Czechosłowacji na uczelnie i wracali po dwóch latach,
jako „doktorzy”.
Miesięcznik „U nas” jest wydawany
przez Radę Miejską i opłacany także z moich podatków. Radni i Burmistrz są naszymi pracownikami, też im za to płacimy,

stanowią środki własne spółki. Oszczędności poprzetargowe spowodowały, że
spółka przygotowuje kolejny wniosek
i niebawem przystąpi do kolejnego etapu
budowy kanalizacji sanitarnej.
Tomasz Frąckowiak

powinni służyć nam wszystkim, uczciwie
nas informować o sukcesach, pokazywać
problemy naszych miejscowości i sposoby
jak im zamierzają sprostać.
Czym stał się ten miesięcznik? Miesięcznik stał się orężem walki z mieszkańcami, którzy w wolnych wyborach tak
zdecydowali.
Kilku radnych oraz jakaś pani prowadzą walkę przedwyborczą. Zamiast
budować, rujnują i dzielą naszą społeczność. Dlaczego „U nas” nie przedstawiło
proﬁli zawodowych radnych, kim oni byli
w przeszłości, czym zajmowali się zawodowo, jakie mają dokonania, kim są dziś?
Chodzi o to, że po analizie skromnych danych o wybrańcach nie popełnić błędów
w następnych wyborach.
A może, wzorem ościennych gmin,
niech „niezależni” wydają gazetę, która
będzie tubą tych niezadowolonych, frustratów, oszołomów i wszystkich innych,
ale za swoje pieniądze.
Nie zgadzam się na czasopismo,
które jest aspołeczne, publikuje artykuły
kłamliwe oraz opinie ludzi krzywdzących
Naszą Społeczność, dzielących Nas na
Tych z lewej strony Odry i Tych z Zaodrza.
Inspiratorami podziałów są niestety „radni niezależni”. Zamiast walczyć o budowę
mostu łączącego mieszkańców i gminę,
nieustannie ja dzielą.
Zbigniew Wasylkowski
(Przedsiębiorca)
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Przedwyborcze bajdurzenie czyli „sen wariata”
Z prawdziwym zniesmaczeniem przeczytałem wypowiedź niejakiego Pawła Rysiewicza w czerwcowym numerze „U Nas”, w której z cynizmem i napastliwością starał
się obrazić mnie, Panią dr Małgorzatę Gołębiowską i „niektórych Radnych”. Nie
mam zwyczaju prowadzenia polemiki z osobami krytykującymi moje publikacje,
ale pozwolę sobie na uczynienie małego wyjątku.
Po pierwsze nie wiem i nie chcę wiedzieć kim jest Paweł Rysiewicz. Po drugie,
postać ta w żaden sposób nigdy nie zabłysnęła na ﬁrmamencie naszej Gminy i przynajmniej mnie, a także wielu mieszkańcom
Czerwieńska, nic o nim nie wiadomo. Po
trzecie, cała wypowiedź została napisana
„na zlecenie”, w celu zdyskredytowania
osób wymienionych na wstępie.
Wobec powyższego pozwolę sobie na
postawienie hipotezy (przypuszczenia),
że Paweł Rysiewicz w ogóle nie istnieje,
a gdyby nawet tak było, to w 100% przejął
„zlecone” poglądy obecnego Burmistrza
Czerwieńska. Skoro tak, to stanowisko
przez niego prezentowane jest poglądem
tego ostatniego, zatem jest to doskonała
okazja, aby czytelnicy poznali prawdziwy
sposób rozumowania „naszego burmistrza”…
Co do poziomu pisanych przeze mnie
tekstów, to nie do mnie należy ich ocena, niewątpliwie jednak moje artykuły
wprowadziły wiele kolorytu i przez wielu
zostały dobrze zapamiętane… A skoro
tak, to zakładany przeze mnie cel został
spełniony…
Poza tym chciałbym zauważyć, że
„pisanina” to nie moja specjalność… Piszę
wtedy jeśli po prostu muszę… Zdecydowanie lepiej czuję się: na polowaniu, w czasie
jazdy hucułami po leśnych wertepach,
czy w czasie pracy przy pszczołach… To
wszystko razem wzięte i wypływająca
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z głębokiego poczucia obowiązku „praca
u podstaw” na niwie mojej małej Ojczyzny,
daje mi pełną satysfakcję i poczucie spełnienia… Może to nic wielkiego, ale szczerze,
każdemu życzę podobnego uczucia…
Co do sylwetki Pani dr Małgorzaty
Gołębiowskiej, to rzeczywiście jest Ona
moją kandydatką na Burmistrza Czerwieńska /może to też być każda inna osoba/. Takie jest moje „zbójnickie prawo” z którego
po prostu korzystam. Nie mam żadnego
obowiązku uczestniczenia w owczym
pędzie napędzania koniunktury tym którzy
na to nie zasługują, a że się komuś to nie
podoba, to nie mój problem! Ja szukam
opcji najbardziej korzystnej nie dla siebie,
ale dla Gminy, i to jest to, co najtrudniej
chyba zrozumieć…
Inną rzeczą jest, czy Pani dr Gołębiowska zechciałaby podjąć takie wyzwanie,
bo jak dotychczas nie określiła swojego
stanowiska w tej sprawie… Dla Niej żaden
to awans, raczej zmierzenie się z kolejnym
życiowym wyzwaniem. Jestem jednak absolutnie przekonany o tym, że godnie reprezentowałaby naszą Gminę i wprowadziłaby
w sposób profesjonalny ekonomiczne zasady jej funkcjonowania, przy okazji kładąc
nacisk na wzorcową współpracę z Radą
Miejską i sposób funkcjonowania samego
Urzędu, czego od lat po prostu brakuje…
Jako osoba „obca”, nie mająca ani wrogów ani przyjaciół, nie uwikłana w żadne
układy ani zależności, miałaby komfort

zrobienia „nowego otwarcia” bez żadnych
pobocznych zobowiązań i w tym właśnie
upatruję, bolesną dla innych „Szansę”…
Na marginesie tych rozważań chciałbym
zauważyć, że w dzisiejszych czasach
„chęć szczera” (a w domyśle parcie na
ponadprzeciętne uposażenie), to o wiele
za mało do kierowania nawet niewielką
gminą…
Systematyczne umniejszanie roli
Radnych z jednoczesnym zasłanianiem
się Radą Miejską i próba obciążania jej
odpowiedzialnością za różnorakie niepowodzenia, jest zwykłym nadużyciem,
często i z upodobaniem stosowanym przez
obecnego burmistrza. Nie zamierzam tu
wywodzić sedna sprawy, bo uważni czytelnicy wiedzą o co chodzi.
Było to jedną z przyczyn nie udzielenia
burmistrzowi absolutorium za rok 2013,
co jest kwintesencją tych chorych relacji,
których bliższe szczegóły znajdą czytelnicy
już w tym numerze, w innym artykule. Brak
absolutorium „należał się” już w poprzednich latach, ale nie chcieliśmy działać ‘nerwowo’ , dając jednocześnie szansę z której
burmistrz po prostu nie skorzystał…
I sprawa ostatnia, związana z tym
nieszczęsnym zalewem. O co tam chodzi
wyklarowałem wcześniej i dziwię się
Panu Radnemu Henrykowi Góralczykowi,
że z zawziętością godną lepszej sprawy
idzie w zaparte i broni straconych pozycji,
usiłując kwestionować inteligencję nawet
przeciętnego czytelnika.
Równo 10 lat temu, w lipcowym numerze U nas, w comiesięcznym wywiadzie
w którym Burmistrz od lat za darmo kreuje
swoją niezastąpioną osobę, mieliśmy okazję przeczytać, że:
- „sprawy zalewu idą cały czas do
przodu, a nawet zdecydowanie przyśpieszają”,
- „gotowa już jest koncepcja stworzenia
na bazie tego zbiornika ośrodka sportoworekreacyjnego w Czerwieńsku”,
- koncepcja opracowana została w katedrze budownictwa lądowego Uniwersytetu Zielonogórskiego pod kierunkiem dr
inż. Wojciecha Eckerta.
I cóżesz tam było, w tejże ze wstydem
ukrywanej dzisiaj koncepcji? Ano było:
wokół 15 hektarowego zbiornika przewidywano powalającą z nóg infrastrukturę
rekreacyjną w skład której wchodziły:
bezpieczne kąpielisko, przystań kajakowa
z hangarem na kajaki, dwie restauracje
z tarasami widokowymi, bar przy basenie,
oczywiście kryty basen, trzy pomosty w tym
jeden widokowy, ciągi spacerowe i sieć ścieżek rowerowych, dwie duże plaże piaszczyste (podobno osobno dla Pań i dla Panów,
zapewne aby zgorszenia nie było…), pole

biwakowe i campingowe, łącznik pieszy
nad ulicą Zielonogórską (dla dobra i bezpieczeństwa mieszkańców), a nawet wyspa
(mówią, że dla nudystów…).
Burmistrz zapewniał: „jedno jest pewne - realizacja tego projektu NIE JEST
SNEM WARIATA…, i musi przełożyć się
na poziom życia nas wszystkich”. Na tych
i podobnych właśnie hasłach, wygrywał
kolejne wybory mamiąc ludzi dobrobytem
i wolą spełnienia ich oczekiwań! Niektórzy
wierzą mu do dnia dzisiejszego, co jest
dla mnie rzeczą zupełnie niepojętą i niezrozumiałą…
Co dzisiaj zostało z tej koncepcji?
Została perspektywa budowy jednego,
jedynego mostku na nieswoim terenie,
z niejasnym jego ﬁnansowaniem ze strony Gminy, przy braku jednoznacznego
poinformowania Radnych o zasadach tej
realizacji, co pozwala na hipotetyczne

przyjęcie, że Gmina nie będzie właścicielem mostku, a jedynie drugim jego
sponsorem…
Pan Radny Henryk Góralczyk - radny
„zależny”, którego obowiązkiem jest stanie
na straży finansów Gminy, czy zechce
w końcu zrozumieć tą oczywistą oczywistość? Jakkolwiek sprawą absolutnie Jego
wyboru jest to, co robi społecznie „po
godzinach”, to proszę Go o nie sugerowanie, że dobry Radny to śmieciarz, kosiarz,
sprzątacz i popychadło do wszystkiego…!!
Nie taka jest rola RADNEGO!
Proszę również, aby jako Radny zrobił
sobie rachunek sumienia i podliczył, ile
Jego konkretnych systemowych propozycji uwzględnił burmistrz w Strategii
Rozwoju Gminy? Myśmy jako „niezależni” przynajmniej próbowali, a to, że
z marnym skutkiem jest sygnałem, że czas
na zmiany!

Brak absolutorium dla
Burmistrza Czerwieńska
Instytucja absolutorium łączy się z kontrolą Rady nad wykonaniem budżetu gminy i jest
oceną końcową za dany rok. Udzielenie absolutorium jednoznacznie wyraża akceptację
działalności finansowej oraz uznanie jej za prawidłową i nie budzącą zastrzeżeń.
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej
burmistrz Piotr Iwanus nie uzyskał
absolutorium. Oto argumenty i fakty,
które były powodem pokazania czerwonej
kartki burmistrzowi.
Realizacja wydatków wypadła wyjątkowo słabo. Przydatne okazują się szczegóły, które zawarte są w opinii komisji
rewizyjnej. Chodzi o brak realizacji poprawek wprowadzonych do budżetu przez
Radę Miejską (burmistrz nie zrealizował
żadnej!), niski standard realizacji zadania
własnego gminy jakim jest utrzymanie
zieleni w mieście i sołectwach oraz złe
dysponowanie środkami ﬁnansowymi na
ten cel, wprowadzenie radnych w błąd
i przeniesienie wydatków z zakupu energii na inne cele (przyjęte wartości zostały
zawyżone o około 150.000 złotych - była
to zakamuﬂowana forma dokonywania
wydatków poza kontrolą Rady Miejskiej),
brak należytej staranności przy realizacji
wyjazdu uczniów gimnazjum do Suzdal
i narażenie gminy na zwiększone wydatki
(20 tys. zł), brak należytej staranności przy
zapłacie 177.766 zł na rzecz Zielonogórskiego Związku Gmin na uregulowanie
zaległości płatniczych mieszkańców (podatników) - gmina nie może dopłacać do
indywidualnych zobowiązań podatkowych

mieszkańców(!), niezgodne z prawem
i procedurami rozliczanie zagranicznych
podróży służbowych, niezgodne z uchwałą
Rady Miejskiej realizowanie Programu
Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok,
brak przejrzystości i jawności działań
burmistrza w zakresie realizacji budżetu
(złamanie zasad jawności i przejrzystości
działań), a także – co jest bardzo istotne
– bardzo słabe przygotowanie „Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy
Czerwieńsk”. Mimo, że burmistrz wiedział
o konieczności wypłaty dodatku wyrównawczego dla nauczycieli, w ocenianym
budżecie nie zaplanowano ani jednej
złotówki na ten cel.
Ważnym argumentem była też sprawa
zadłużenia gminy, które na koniec 2013r.
wynosi 14.711.790 zł i przez najbliższe
4 lata nie ulegnie zmianie. Jest to konsekwencja przeprowadzonej restrukturyzacji. Spłata rat będzie jednak realizowana
i mocno będzie obciążać kolejne budżety
gminy (na 2-3 kadencje!). Radni zarzucają burmistrzowi brak przeprowadzenia
zmian strukturalnych budżetu gminy oraz
brak działań przygotowujących gminę do
wprowadzenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy.

Przeciwko tym, którzy starają się
dociec prawdy, stosuje się argumentację
z niedalekiej przeszłości, zarzucając: występowanie wbrew interesom ludu pracującego (czyli mieszkańcom), sypanie piasku
w tryby i wszystko co najgorsze…
Jednocześnie w obleśny sposób obiecuje się, że mostek i tak będzie pobudowany wbrew oczekiwaniu oczywistych
wywrotowców, równocześnie żywiąc głęboką nadzieję, że „Koncepcja kompleksu
sportowo-rekreacyjnego w Czerwieńsku”,
w umysłach naszych mieszkańców objęta
zostanie całkowitą amnezją… Prezentuję
poniżej publikowany równo 10 lat temu
szkic tej koncepcji, a czytelnicy niech
sami wyrobią sobie właściwy osąd i wyciągną z niego konstruktywne wnioski na
najbliższą przyszłość…
Cezary Woch
Wpływ na niską ocenę miał też żenujący poziom wdrażania i realizacji
Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk.
Błędów popełniono tak wiele, że trudno
je tutaj wyliczyć…
Burmistrz Czerwieńska wykonując
budżet stosował się jedynie do zasad legalności działania (chociaż i tutaj są zarzuty
łamania prawa), a nie kierował się zasadą
rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Miało to
negatywne skutki dla budżetu w postaci
nadmiernych wydatków w roku 2013. Planowana nadwyżka budżetowa (na kwotę
2.178.269 zł) po zmianach stopniała do
1.228.509 zł, a na koniec roku wyniosła
jedynie 597.507 zł. To wielokrotnie mniej
niż zakładał budżet na rok 2013.
Przedstawione fakty i argumenty
mają swoje potwierdzenie w dokumentacji komisji rewizyjnej. Takie działania
burmistrza nie mogą być przez radnych
akceptowane. Jakimi argumentami (poza
bezkrytycznym poparciem burmistrza)
kierowali się radni głosujący „ZA”
udzieleniem absolutorium - tego nie wie
nikt. Żadnych argumentów nikt z nich
w toku debaty o wykonaniu budżetu nie
przytoczył…
Wynik głosowania (6 głosów „ZA”,
8 głosów „PRZECIW”, nikt nie wstrzymał się od głosu) jest jednoznaczny:
Burmistrz Czerwieńska nie otrzymał
absolutorium za rok 2013. Tym samym
zapisał się w historii naszej gminy nie
tylko jako burmistrz, który zadłużył gminę na ponad 14 milionów złotych, ale też
jako pierwszy burmistrz, któremu Rada
Miejska nie udzieliła absolutorium z wykonania budżetu za rok poprzedni.
Krzysztof Smorąg
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Uczniowie z Nietkowa w konkursach
Czerwiec był miesiącem bardzo wytężonej pracy we wszystkich szkołach. Jest
to czas kiedy uczniowie uczestniczą też w wielu konkursach i ciekawych przedsięwzięciach.
W Nietkowie ekipa ﬁlmowa zdobyła
nagrodę główną Grand Prix VII Festiwal Filmu z Przesłaniem „Spotkania,
które łączą” za ﬁlm krótkometrażowy
„Powroty i spotkania Erika Schirmer”.
Film był poświęcony sylwetce pani
Eriki Schirmer, obywatelki Niemiec
urodzonej w Nietkowie, która otrzymała
wyróżnienie Honorowego Obywatela
Gminy Czerwieńsk. Festiwal ﬁlmowy
szkół podstawowych i gimnazjum
w Czerwieńsku jaki odbywa się co
roku, cieszy się ogromną popularnością
i z roku na rok pojawiające się ﬁlmy,
prezentują coraz wyższy poziom. Nietków był reprezentowany w tym roku
bardzo szeroko, oprócz nagrodzonego
ﬁlmu uczniów ze szkoły podstawowej
pojawiły się tez ciekawy ﬁlm nakręcony
przez absolwentów szkoły, ukazujący popołudniowe spotkania i zajęcia
w Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie.
Było tez kilka innych interesujących
obrazów nakręconych przez naszych
byłych uczniów z Nietkowa i Lasek.
Bardzo cieszymy się i jesteśmy dumni,
że pasja aktorska i zaszczepione zainteresowania teatralne w naszej szkole
procentują w gimnazjum i nie zanikają.
Absolwenci naszej szkoły pojawili się
na ekranach w wielu ﬁlmach gimnazjum
w Czerwieńsku. Pasja aktorska być
może zaowocuje w wyborze ciekawego
zawodu, czego bardzo życzymy wszystkim utalentowanym uczniom.
XIV Gminny Konkurs Ortograficzny
Jak co roku, w Publicznej Szkole
Podstawowej im. Zofii i Stanisława

Wróblewskich w Nietkowie odbył się
XIV Gminny Konkurs Ortograﬁczny dla
szkół z naszej gminy pod hasłem „Mistrz
Ortograﬁi”. 16 czerwca do Nietkowa
przybyli mistrzowie ortografii z PSP
w Czerwieńsku, w Leśniowa Wielkiego
oraz NSP z Płot.
W pierwszym etapie uczestnicy
pisali dyktando i rozwiązywali test
ortograﬁczny. W ten sposób został wyłoniony Mały Mistrz Ortograﬁi, którym
została Aleksandra Kozłowska z kl.
III PSP w Nietkowie. II miejsce zajęła
Barbara Stasiuk z PSP w Leśniowie
Wielkim. III miejsce zajęła Justyna
Wilczak z kl. III PSP w Nietkowie.
Wśród starszych uczniów tytuł Mistrza
Ortografii i piękny puchar otrzymał
Paweł Lewandowski z kl. VI PSP
w Nietkowie. Wicemistrzynią została Sandra Zaskórska z kl. VI PSP
w Czerwieńsku, a trzecie miejsce zajęła
Sandra Nowicka z kl. VI z PSP w Leśniowie Wielkim.
Uczestnicy zmagali się również
w konkursie drużynowym, walcząc
o przechodni Puchar Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nietkowie. Zespoły wykazywały się znajomością zasad ortograficznych oraz
znajomością pisowni wyrazów. Nasi
mistrzowie ryzykowali i wybierali poziom zadań bardzo trudny, radzili sobie
wspaniale.
Najlepszymi drużynami okazały się
zespoły z PSP w Czerwieńsku, zarówno
z kl. I-III jak i IV-VI. Drużyna PSP z Nietkowa zajęła II miejsce, a NSP w Płotach

III miejsce. Gminny konkurs przebiegł
w miłej i przyjaznej atmosferze. Organizatorki p. Elżbieta Kozak oraz p.
Teresa Wasiak. mogły liczyć na pomoc
nauczycielek z goszczących szkół przy
sprawdzaniu prac, za co serdecznie dziękujemy. Uczniowie ciekawie spędzili
czas, zwiedzając szkołę w towarzystwie
zaprzyjaźnionych uczniów z Nietkowa.
Znając zawiłości polskiej ortografii
gratulujemy uczestnikom ogromnych
umiejętności, a ich nauczycielom wspaniałego przygotowania dzieci. Zapraszamy za rok!
Nie od dziś wiadomo, że w naszej
szkole życie toczy się w rytm muzyki.
Dwa szkolne zespoły „Rytm” i „Kanon” przygotowały dobry repertuar,
który się bardzo podoba o czym świadczą sukcesy i wyróżnienia zespołów.
W czerwcu zespół „Kanon” wystąpił na
XVIII Festiwalu „Szparagowe żniwa”
w Trzcielu otrzymując tytuł laureata oraz
wyróżnienie na XII Festiwalu Folklorystycznym Pieskach. Zespół „Kanon”
tworzą dzieci z klasy trzeciej realizujące
rozszerzony, muzyczny program zajęć.
Występy obu zespołów były bardzo
udane, nagrodzone wieloma oklaskami.
Przed dziećmi jeszcze Ogólnopolski
Festiwal Piosenki Ludowej „Ziemia
i Pieśń” w Szprotawie, Ponadto zespół
„Rytm” został zakwaliﬁkowany do reprezentowania naszej gminy i Nietkowa
na Ogólnopolskim Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu
Pomorskim.
Pragniemy podziękować wszystkim
uczestnikom, którzy wkładają mnóstwo
czasu i wysiłku w godne reprezentowanie szkoły. Również ogromne gratulacje i podziękowania dla rodziców, bez
pomocy których, wyjazdy nie doszłyby
do skutku. Jak zawsze jest duża grupa
rodziców na których zawsze można
liczyć. Dyrekcja, nauczyciele oraz
pracownicy szkoły życzą wszystkim
uczniom wspaniałych i bezpiecznych
wakacji.
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WZORY DEKLARACJI
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
NA TERENIE GMINY CZERWIEŃSK
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że Gmina Czerwieńsk wystąpiła z „Zielonogórskiego Związku Gmin” i od 1 sierpnia 2014 roku sama będzie realizować zadania związane z gospodarką
odpadami.
W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości do 20 lipca 2014 roku ma obowiązek złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje będą
dostarczane przez sołtysów wsi a w Czerwieńsku przez Straż Miejską i pracowników urzędu, każdemu
właścicielowi nieruchomości zamieszkałej.
Ponadto należy pamiętać, że wg dotychczasowych zasad należy uiścić opłaty za miesiąc lipiec do
„Zielonogórskiego Związku Gmin” natomiast za miesiąc sierpień i każdy kolejny miesiąc opłatę uiszczać
będziemy do 15-go każdego miesiąca na nowe indywidualne konta lub w kasie Urzędu.
„Zielonogórski Związek Gmin” z urzędu dokona zwrotu nadpłat właścicielom (tj. za sierpień 2014 r.
począwszy) na konta, z których wpłynęła wpłata. W przypadku gdy wpłaty dokonywane były w kasie
„Zielonogórskiego Związku Gmin” lub przekazem pocztowym – „Zielonogórski Związek Gmin” skontaktuje się z takimi właścicielami i uzgodni sposób zwrotu powstałych nadpłat.
W deklaracji, która będzie Państwu dostarczona na samym końcu formularza w wierszu
„UWAGI” będzie nadany każdemu właścicielowi zobowiązanemu do uiszczania powyższej opłaty
INDYWIDUALNY NR KONTA!!!, na który trzeba będzie dokonywać wpłat.
Bardzo ważne: miesięczną kwotę opłaty zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 749 z zm.) zaokrągla się do pełnych złotych, w ten
sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące
50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Jeżeli w części „B” deklaracji wpisani zostaną
współmałżonkowie to w rubryce „Podpisy osób składających deklarację” muszą oboje podpisać! Stawki
opłat się nie zmieniają a także częstotliwość odbioru pozostaje bez zmian.
Na wyłonienie przedsiębiorcy, który będzie obsługiwał teren Gminy Czerwieńsk został ogłoszony
przetarg, 10 lipca 2014 roku nastąpi otwarcie ofert i wyłonienie wykonawcy.
O wszelkich działaniach związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy Czerwieńsk będziemy
informować mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez ogłoszenia na stronie internetowej
urzędu, na tablicach ogłoszeniowych i w miesięczniku „U nas”.
W załączeniu przedstawiamy przykład jak wypełniać deklarację dla osób ﬁzycznych (właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy) miejscowości Płoty i Czerwieńsk. Mieszkańcy pozostałych
miejscowości wypełniają identycznie taką deklarację podstawiając odpowiednio dane ich dotyczące w części
C i wpisując odpowiednie stawki za gospodarowanie odpadami w części H.
Pozostałe podmioty wypełniają tak samo wpisując dane ich dotyczące.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 68 3278179.
Wzory – przykłady wypełniania deklaracji dla wszystkich podmiotów zamieszczone są na stronie
www.bip.czerwiensk.pl w zakładce: Informacje o środowisku/Gospodarka Odpadami.
MPS
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„Zryw Wolnych Serc”,
czyli Ogólnopolski Głos Profilaktyki w Nietkowicach
W piątek 13.06.2014 roku o godzinie 11:50 w Nietkowicach rozbrzmiał Ogólnopolski
Głos Profilaktyki, którego głównym przesłaniem jest moda na życie bez uzależnień
– życie bez narkotyków, alkoholu i przemocy.
Ogólnopolski Głos Profilaktyki jest
krajowym zrywem wzmocnienia twórczej
proﬁlaktyki realizowanej przez Komendę
Główną Policji w ramach programu „Proﬁlaktyka a Ty”.
Szkoła Podstawowa w Nietkowicach
również przyłączyła się do kampanii na
rzecz proﬁlaktyki i promocji zdrowia. Akcję
nawołującą do życia bez uzależnień otworzył uroczysty przemarsz uczniów klas I-VI
ulicami Nietkowic. Nie sposób było nas nie
zauważyć. Kolorowe serduszka oraz wykonane przez uczniów plakaty nawołujące do
wolności od nałogów, były widoczne z daleka. Głoszone hasło: „Zryw Wolnych Serc”

– serc wolnych od uzależnień, przemocy i
obojętności na drugiego człowieka, radośnie
rozbrzmiewał na ulicach naszej wsi.
Uwieńczeniem korowodu było krótkie
spotkanie o charakterze proﬁlaktycznym
z udziałem uczniów, wychowawców i nauczycieli na szkolnym boisku sportowym.
Podczas wspólnej zabawy uczniowie mieli
możliwość zaprezentowania się od strony
artystycznej. Klasy przygotowały krótkie
wystąpienia związane z promocją zdrowia,
prowadzeniem zdrowego trybu życia, zapobieganiem przemocy oraz nałogom. Ponadto
dzieci i młodzież wykazała się wiedzą na
temat szkodliwości uzależnień od środków

W drogę! Z bagażem zdarzeń…
Absolwenci Gimnazjum Jana Pawła II w Czerweńsku 27.06.2014r. pożegnali się
ze swoją szkołą.
Punktualnie o godz. 17 w hali Lubuszanka zgromadzili się rodzice, nauczyciele
uczniowie i zaproszeni goście. Uroczystość
uświetnili swoją obecnością: Burmistrz
Czerwieńska Piotr Iwanus, Przewodniczący
Rady Leszek Jędras oraz radni: Ewa Wojtowicz, Henryk Góralczyk, Wojciech Zawada, Zygmunt Przybyła. W takt podniosłej
muzyki poloneza na salę wkroczyli główni
aktorzy tej uroczystości. Po bardzo efektownym polonezie nastąpił czas przemówień,
podziękowań oraz wyróżnień. Pani dyrektor
szkoły Magdalena Grysiewicz poprosiła
uczniów, którzy otrzymali Nagrodę Burmistrza za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w życie szkoły. Byli to: Łukasz Rafa
- ﬁnalista Wojewódzkiego konkursu „Świat
Polskiej ﬁzyki”, Marcin Domagała –laureat
etapu rejonowego Lubuskiego Konkursu
Recytatorskiego, wyróżniony w II Ogólnopolskim Konkursie Video Poezja, Natalia
Kędzia i Natalia Gnatowicz - wyróżnione
w II Ogólnopolskim Konkursie Video Poezja
oraz w Ogólnopolskim Konkursie „Kamera!

Akcja! Nowoczesna Edukacja”, Agnieszka
Mendel zajęła II miejsce w Wojewódzkim
Konkursie Fotograﬁcznym „Taka codzienność”, Dominik Kapela - za wiele sukcesów sportowych w grach zespołowych oraz
turniejach BRD. Na szczególne wyróżnienie
zasłużył Anton Stanaszek, gdyż uzyskał
najwyższą średnią ocen w szkole 5,7 oraz
odniósł wiele sukcesów: jest ﬁnalistą konkursów przedmiotowych z języka polskiego
i matematyki; II miejsce w III Ogólnopolskim
Konkursie Recytatorskim „Przebudzeni do
życia”, laureat Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, wyróżniony w XXVII Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości
Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej, wyróżniony w konkursach ﬁlmowych.
Pani dyrektor Magdalena Grysiewicz
wręczyła Antonowi oraz jego mamie - Joannie Stanaszek jeszcze jedno wyróżnienie
–pochwałę dyrektora szkoły. Przyznano ją
po raz pierwszy. Oprócz tych wyróżnień sześcioro uczniów otrzymało nagrodę dyrektora
za swoją pracę, osiągnięcia i zaangażowanie

psychoaktywnych.
Krótki happening zorganizowany przez
uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej
w Nietkowicach, był kolejną ważną lekcją
w zakresie przeciwdziałania zjawiskom
patologii społecznej oraz promocją zdrowia. Zwrócił również uwagę na ważny
aspekt przemocy w rodzinie oraz grupie
rówieśniczej – który nie powinien być
tematem tabu.
Natalia Nowak
w życie szkoły, byli to: Kinga Wojdyła,
Marcin Murach, Magda Paprocka, Paweł
Pawłowski, Dominika Wasąg, Klaudia
Proskórnicka. W tej części uroczystości
jednym z ważniejszych punktów było
wręczenie świadectw z wyróżnieniem 14
gimnazjalistom: Marcinowi Domagale,
Klaudii Kaźmierskiej, Marcinowi Murachowi Magdalenie Paprockiej, Jędrzejowi
Wróblewskiemu ze średnią ocen 4,77;
Łukaszowi Raﬁe i Kindze Wojdyle średnia
4,83; Annie Zdyb-średnia 4,88; Klaudii
Juszczak, Klaudii Proskórnickej - średnia
ocen 5,06; Natalii Kędzii - 5,1; Natalii
Gnatowicz i Paulinie Jaraczewska -5,2;
Antonowi Stanaszkowi - 5,7. Sukcesy
uczniów to również efekt pracy i starań ich
rodziców, dlatego też pani dyrektor, wychowawcy oraz same dzieci podziękowali
im za zaangażowanie w życie szkoły. Całą
uroczystość uświetnił program artystyczny,
w którym udział wzięli uczniowie i ich
rodzice. Wzbudziło to szczególny aplauz
wśród widowni. I tak oto dobiegł do końca
kolejny rok szkolny. Czas na wakacyjny
odpoczynek.” W drogę! Z bagażem zdarzeń,
chociaż w kieszeni wiatr. Może wspomnicie
kiedyś ten fajny czas”
Agnieszka Kostrzewa
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Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

OGŁOSZENIA
Zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Burmistrz Czerwieńska podaje do publicznej wiadomości,
że na 6 tygodni licząc od dnia 27 czerwca 2014 r. na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
ul. Rynek 25 i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wysokie,
a także na stronach internetowych Urzędu został podany do
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
i w drodze bezprzetargowej:
- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obręb
wsi Wysokie działka niezabudowana oznaczona numerem 603
o pow. 1,1538 ha,
- w drodze bezprzetargowej obręb miasta Czerwieńsk
ul. Polna działka niezabudowana oznaczona numerem 309/4
o pow. 0,0132 ha.
Janina Borkowska
• • •
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 518)
Burmistrz Czerwieńska podaje do publicznej wiadomości, że na
tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ul. Rynek 25 oraz na stronie internetowej urzędu: www.
bip.czerwiensk.pl. w dniach od 01.07.2014r. do 22.07.2014 r.
został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do
oddania w najem w drodze bezprzetargowej. Wykaz obejmuje
część nieruchomości gruntowej położonej w Czerwieńsku przy
ulicy Kwiatowej 3A, oznaczonej nr działki 253/2 o powierzchni
12,50 m2.
Szczegółowe informacje można uzyska w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku (pok. 109), tel. 68 3278179.
MM

Panu Edwardowi Makarewiczowi
Prezesowi Firmy „Ziel – Bruk” w Płotach
za zasponsorowanie strojów ludowych
bardzo gorąco dziękujemy.
Zespół śpiewaczy „Melodia” z Płotów

Z żalem zawiadamiamy, że 18 czerwca 2014 roku
zmarła Leokadia Warszawska
„Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Czerwieńsk”
Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia
Rada Miejska, Burmistrz i pracownicy
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
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Burmistrz Czerwieńska informuje, że na podstawie §14
ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr 004/2014-5 z dnia
13.03.2014r., 004/2014-13 z dnia 01.04.2014r., i 004/2014-15
z dnia 22.04.2014r., próbek wody pobranych w ramach monitoringu wewnętrznego w dniach 24.02.2014r., 31.03.2014r.,
i 15.04.2014r. z wodociągu publicznego w Nietkowie o produkcji 100≤1000 m3/d, administrowanego przez „POMAK”
Sp. z o.o. w Czerwieńsku stwierdził przydatność wody do
spożycia przez ludzi.
Analiza próbek wody pobranych w SUW w Nietkowie
– woda uzdatniona oraz z sieci z budynków mieszkalnych przy
ul. Kwiatowej 12 i ul. Kasprowicza 80 w Nietkowie w dniach
24.02.2014r., i 31.03.2014r., i 15.04.2014r. wykazała mętność
na poziomie 5NTU i 0,9 NTU, zawartość manganu 30μg/l
i 33μg/l, żelaza 150 μg/l i 239 ± 39 μg/l. Oznacza to, że poziom wcześniej kwestionowanych parametrów w wodzie jest
prawidłowy, przy uwzględnieniu dolnego zakresu niepewności
pomiaru, a tym samym jakość wody z wodociągu publicznego w Nietkowie odpowiada wymaganiom 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
• • •
Burmistrz Czerwieńska informuje, że na podstawie §14 ust.
1 oraz §16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn.
zm.) i w związku z art. 12 ust. 1 a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U.
z 2011r., nr 2012, poz. 1263 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze
sprawozdaniami z badań nr 004/2014-38 z dnia 17.06.2014r,
próbek wody pobranych dnia 13.06.2014r. w ramach kontroli
wewnętrznej oraz sprawozdaniem z badań Ol-LMiP-986/2014
z dnia 23.06.2014 r., próbki wody pobranej dnia 20.06.2014r.
w ramach realizowanego bieżącego nadzoru sanitarnego,
zgodnie z protokołem pobrania próbek wody do spożycia nr
NS-HK-ZG-129/2014 z indywidualnego ujęcia wody PKP
Czerwieńsk o produkcji 100 m3/d, administrowanego przez
„POMAK” Sp. z o.o. w Czerwieńsku stwierdził przydatność
wody do spożycia przez ludzi.
Analiza próbek wody nr 774, 775, 776 z dnia 13.06.2014r
oraz nr OL-973 z dnia 20.06.2014r., pobranych z indywidualnego ujęcia wody PKP Czerwieńsk wykazała, że woda w zakresie
obecności i liczby bakterii grupy coli spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007
roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (t.j. Dz. U. Nr 61 z 2007 r., poz. 417 z późn. zm.).
Zgodnie z §8 pkt. 1 ust. 4, miejsca pobrania próbek wody
powinny być zlokalizowane w punktach czerpalnych używanych
do pobierania wody przez odbiorcę usług. W związku z powyższym należy wyznaczyć reprezentatywny punkt pobierania
próbek wody.
MPS

Burmistrz Czerwieńska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze 12 czerwca 2014
roku pismem znak: NS-HK-B.530.22.2.2014.6 poinformował,
że w związku z art. 12 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr
212, poz. 1263 ze zm.) i art. 14 ust. 1 pkt 4 oraz §16 ust.
1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 ze zm.) po zapoznaniu
się ze sprawozdaniem z badań nr OL-LMiP-925/2014 z dnia
12.06.2014r., próbki wody, która została pobrana z indywidualnego ujęcia wody PKP Czerwieńsk o produkcji 100 m3/d,
administrowanego przez „POMAK” Sp. z o.o. w Czerwieńsku,
dnia 10.06.2014r., zgodnie z protokołem pobrania próbek wody
do spożycia nr NS-HK-ZG-128/14, w ramach realizowanego
bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody – analiza
próbki wody nr OL-928 pobranej w sklepie spożywczym
przy ul. Składowej 5 w Czerwieńsku wykazała, że woda
przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełnia wymagań
określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr
61, poz. 417 z późn. zm.) - z uwagi na stwierdzenie obecności
bakterii grupy coli w ilości 35jtk/100ml, przy dopuszczalnej
zawartości powyższego parametru – 0 jtk/100 ml.
W związku z powyższym zobowiązano Burmistrza Czerwieńska do podjęcia działań mających na celu zapewnienie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, odpowiadającej wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61,
poz. 417 z późn. zm.).
Jednocześnie PPIS w Zielonej Górze stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi, pobranej z indywidualnego ujęcia wody PKP w Czerwieńsku. Woda może być
używana wyłącznie do celów bytowo – gospodarczych.
MPS
• • •
Burmistrz Czerwieńska informuje, że Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze poinformował postanowieniem znak: NS-HK-AII.530.6.6.2012.94 z dnia 03 czerwca
2014 roku o umorzeniu w całości postępowania egzekucyjnego
dotyczącego nałożonej na „POMAK” Sp. z o.o. w Czerwieńsku
grzywny w kwocie 2000,00 zł, w celu przymuszenia do wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym z dnia
16 sierpnia 2013 r., znak: NS-HK-AII.530.6.6.2012.46; oraz
umorzyć w całości postepowanie egzekucyjne dotyczące nałożenia na „POMAK” Sp. z o.o. w Czerwieńsku grzywny w kwocie
4000,00 zł, w celu przymuszenia do wykonania obowiązku
określonego w tytule wykonawczym z dnia 14 marca 2014,
znak: NS-HK-AII.530.6.6.2012.79.
MPS
• • •
Burmistrz Czerwieńska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze poinformował
postanowieniem znak: NS-HK-AII.530.2.1.2014.27 z dnia
03 czerwca 2014 roku o umorzeniu w całości postępowania egzekucyjnego dotyczącego nałożonej na „POMAK”
Sp. z o.o. w Czerwieńsku grzywny w kwocie 2000,00 zł,
w celu przymuszenia do wykonania obowiązku określonego
w tytule wykonawczym z dnia 14 marca 2014 r., znak: NSHK-AII.530.2.1.2014.15.
MPS

Burmistrz Czerwieńska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnyw Zielonej Górze 19 czerwca 2014
roku (decyzja z dnia 13 czerwca 2014 roku, znak: NS-HKAII.530.2.1.2014.28) poinformował, że zmienia na wniosek
„POMAK” Sp. z o.o. w Czerwieńsku, zawarty w pismach
z dnia 27.02.2014 r. i 03.04.2014 r. swoją decyzję nr 1639
NS-HK/2007, z dnia 26.07.2007 r. w sprawie zapewnienia
w wodociągu publicznym w Czerwieńsku – wody o właściwych
parametrach w zakresie zawartości manganu w ten sposób, że
termin realizacji w/w obowiązku przedłuża się do dnia 18
lipca 2014 roku.
MPS
• • •
Burmistrz Czerwieńska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze 13 czerwca 2014
roku (decyzja Nr 1150 NS-HK/2014, z dnia 13 czerwca 2014
roku, znak: NS-HK-B.530.22.2.2014.11) poinformował, że
stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
i nakazał Spółce „POMAK” w Czerwieńsku: 1) zapewnić
w indywidualnym ujęciu wody PKP Czerwieńsk, o produkcji
100 m3/d, jakość wody odpowiadającą wymaganiom pod
względem mikrobiologicznym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.
U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.); 2) Powiadomić
konsumentów korzystających z wody pochodzącej z w/w
ujęcia o stwierdzeniu braku jej przydatności do spożycia.
Woda z ujęcia może być wykorzystywana wyłącznie do celów
bytowo – gospodarczych; 3) Zapewnić zastępcze źródło wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.); 4)
Powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze o podjętych działaniach naprawczych,
mających na celu poprawę jakości wody pod względem
mikrobiologicznym. Decyzji nadano rygor natychmiastowej
wykonalności.
MPS

Wykaz nieruchomości
do wydzierżawienia
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014r., poz.
518) Burmistrz Czerwieńska podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy i Miasta w
Czerwieńsku, ul. Rynek 25 i w miejscowości Nietków oraz na
stronie internetowej urzędu: www.bip.czerwiensk.pl. w dniach
od 8.07.2014r. do 29.07.2014r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz obejmuje część nieruchomości gruntowej
położonej w Nietkowie przy ulicy Jana Kasprowicza, oznaczonej
nr działki 335/4 o powierzchni 114 m2.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku (pok. 109), tel. 68 3278179.
MM
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Nasi na
Festiwalu
Nauki
Uczniowie czerwieńskiego gimnazjum
zaakcentowali swą obecność na XI Festiwalu Nauki, organizowanym w Zielonej Górze pod hasłem „Uniwersytet
otwarty na Europę’’.
W niedzielę, 8 czerwca, w samo
południe na scenie, która stanęła przy
zielonogórskim Ratuszu, odbył się
koncert zatytułowany ,,10 lat JiME”.
Zagrał Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego pod dyrekcją Jerzego
Szymaniuka i Bartosza Pernala, a wy-

stąpili absolwenci i studenci Instytutu
Muzyki UZ.
Także od 12.00 na stoiskach poszczególnych wydziałów Uniwersytetu
rozpoczęły się pokazy różnych projektów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem gości, sympatyków Uniwersytetu i zwykłych przechodniów.
Tradycyjnie też wystąpili uczniowie
prezentujący doświadczenia ﬁzyczne.
Nie zabrakło także ośmiorga uczniów
klasy II a i I d z Gimnazjum w Czerwieńsku, których prezentacje przyciągały rzesze obserwatorów w różnym
wieku. Gratulujemy! I dziękujemy za
trud włożony w popularyzowanie nauk
przyrodniczych, które, zwłaszcza ostatnio, są na topie…
M. Koprowska
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Słodka wycieczka
Uczniowie naszego gimnazjum, z klas
IB, IIa i IIc, 8 maja wzięli udział
w wycieczce do Hornow w Niemczech,
gdzie znajduje się fabryka czekolady
„Felicitas” oraz do znanego Parku
Mużakowskiego.
Pierwszym punktem programu wycieczki było zwiedzanie fabryki czekolady.
Pracownicy serdecznie nas powitali i zaprosili na prezentację ﬁlmową połączoną
z degustacją swoich wyrobów. Następnie
otrzymaliśmy tabliczki czekolady, które
własnoręcznie ozdabialiśmy. To był bardzo
dobry pomysł, by uruchomić nasz twórczy
potencjał. Po prezentacji
mieliśmy możliwość dokonania słodkich zakupów w przyfabrycznym
sklepiku.
Kolejnym punktem
wycieczki było zwiedzanie
Parku Mużakowskiego,
który rozciąga się na granicy polsko - niemieckiej.
Po przejściu na stronę niemiecką, z Łęknicy do Bad
Muskau, dotarliśmy do
pięknego zamku Pücklera,
założyciela parku. Zamek
ten należy do obiektów
światowego dziedzictwa
UNESCO. Zwiedziliśmy

tam nowy i stary zamek oraz ogrody zamkowe. Wróciliśmy do Polski w godzinach popołudniowych. Wycieczka pozostawiła w nas
niezapomniane i słodkie wspomnienia!
Grupa PR

Mistrzostwa w pierwszej pomocy
Hala Sportowa „Lubuszanka” była miejscem rywalizacji (20 maja) etapu okręgowego XXII Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK połączonych z Dniem Otwartym
Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku. Uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej
na miejscu zbiórki pojawili się już przed godziną 8 rano. Zostali przez nauczycieli
sprawnie podzieleni na kilka zespołów i zabrali się ochoczo do pracy.
Kadeci na kilka godzin stali się pozorantami niebezpiecznych wypadków,
udzielali wszelkich informacji gościom,
rejestrowali grupy biorące udział w mistrzostwach oraz byli przewodnikami ekip.
Jako pierwsi pomocy przedmedycznej
grupie idealnych aktorów (uczniowie
liceum) udzielać ruszyli uczniowie klas
podstawowych. Jeszcze w godzinach
przedpołudniowych swoje zmagania
rozpoczęły także szkoły gimnazjalne. Po
południu zaczęła się ostra rywalizacja pomiędzy placówkami ponadgimnazjalnymi,
która trwała do godziny 14:30. Sędziowie
oceniali zmagania zawodników na każdym
ze stanowisk. Po przeliczeniu punktów
wręczono zwycięskim ekipom nagrody.

Niewątpliwą atrakcją imprezy było
wsparcie ze strony partnerów LO w Czerwieńsku, czyli Policji, Wojska Polskiego
i Straży Pożarnej. Policjanci przyjechali
na miejsce imprezy radiowozem. Żołnierze przywieźli prawdziwą wojskowej
grochówkę. Po pysznym obiedzie swoje
umiejętności zaprezentowali strażacy. Ich
zadaniem było uratowanie życia jednego
z pozorantów, który uległ wypadkowi samochodowemu. Rozcinanie prawdziwego
samochodu to było coś…
Wszystkim zaangażowanym w imprezę dziękujemy za udzieloną nam pomoc
a zwycięzcom gratulujemy wygranej.
Klaudia Banach,
uczennica klasy I LOP

Festiwal, który łączy
Dnia 4 czerwca 2014 roku w naszym gimnazjum odbył się VII Festiwal Filmu z Przesłaniem pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Czerwieńsk Pana Piotra Iwanusa.
Temat przewodni tegorocznego Festiwalu „Spotkania, które łączą” miał
na celu skłonić młodzież z gminnych
szkół podstawowych i gimnazjum do
poszukiwania pozytywnych wzorów,
wartości, miejsc, które łączą ludzi, dając
im możliwość porozumienia międzypokoleniowego, odnalezienia wspólnych pasji
i zainteresowań.
Uroczystą galę rozpoczęła projekcja
dwóch ﬁlmów „Strażakiem się jest z przekonania” i „Wywiadówka”, które zdobyły
ex aequo I miejsce na IV Wojewódzkich
Spotkaniach Filmowych w Gorzowie
Wielkopolskim. Natomiast w części
konkursowej zaprezentowano 8 ﬁlmów
(4 ze szkół podstawowych oraz 4 z gimnazjum). Prezentacje oceniało niezależne
jury w składzie: pani Jolanta Matuszkiewicz dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, pani Alina Suworow reporter
Telewizji Polskiej, pani Renata Tyliszczak
przedstawicielka sponsorów z ﬁrmy LFC
oraz pani Elżbieta Wozowczyk-Leszko
redaktor Radia Zachód.
Grand Prix w kategorii szkół podstawowych otrzymał ﬁlm pt. „Powroty i spotkania - Erika Schirmer” zrealizowany
przez uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Nietkowie pod kierunkiem pani Elżbiety Kozak. Reportaż ten opowiada o spotkaniu młodzieży z honorową obywatelką
naszej gminy, artystką, nauczycielką
panią Eriką Schirmer. Nagrodę publiczności przyznano uczniom ze Szkoły
Podstawowej w Czerwieńsku za ﬁlm pt.
„W biegu” zrealizowany pod kierunkiem
pani Bożeny Śmigaj, pani Ewy Kościuk,
pana Marcina Gorzelanego i pana Prze-

Organizatorzy VII Festiwalu Filmu
z Przesłaniem pragną serdecznie
podziękować sponsorom konkursu:
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, ﬁrmom:
LFC, Ziel Bruk, CPN Ekoserwis,
Seven, Stimo, Gminnej Spółdzielni
Samopomoc Chłopska, Przedsiębiorstwu Gastronomicznemu Pani
Zdzisławy Walczak, Pizzerii i Domowi Weselnemu „Feniks” Pani Małgorzaty Jutrowskiej, właścicielom
sklepu „Grażynka ABC po sąsiedzku”, właścicielom sklepu „Jedynka”,
właścicielom kiosku „Ruch”.

mysława Góralczyka. W ﬁlmie tym pokazano pokoleniowe połączenie w wydarzeniu sportowym jakim jest Jorge Cross.
W kategorii gimnazjalnej Grand Prix
nagrodzono uczniów klas IIa i IIb za ﬁlm
„CTT w akcji” zrealizowany pod opieką
pani Małgorzaty Galik. W reportażu młodzież w żartobliwy sposób przedstawiła
„zagrożenia” związane z „uzależnieniem
od czynnego wypoczynku” jakie proponuje Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne. Natomiast nagroda publiczności oraz
wyróżnienie Dyrektor MGOK-u powędrowało do uczniów klasy IIb za reportaż
o Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie
pt. „Nasza Narnia” zrealizowany pod kierunkiem pani Joanny Stanaszek.
Zwycięskie ekipy ﬁlmowe otrzymały
nagrody rzeczowe dla szkół i twórców
oraz przepiękne statuetki Anioła - symbol
naszego Festiwalu stworzone przez panią
Joannę Wojtaszek.
W swojej wypowiedzi podsumowującej konkurs pani Alina Suworow
stwierdziła, iż poziom tegorocznych
prezentacji ﬁlmowych był wysoki i zachęcała młodzież do dalszych twórczych
poszukiwań. Organizatorzy serdecznie
dziękują uczniom i opiekunom kół ﬁlmowych biorących udział w Festiwalu. Do
zobaczenia za rok!
Organizatorzy VII Festiwalu Filmu
z Przesłaniem

SANTO SUBITO
Miło nam poinformować, iż Joanna Stekla z Gimnazjum w Czerwieńsku, zajęła III
miejsce w Diecezjalnym Konkursie religijno-plastycznym „SANTO SUBITO – droga
Jana Pawła II do świętości”.
Organizatorem konkursu był Spe- w drewnie, wyklejanki z plasteliny, bibuły
cjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i innych materiałów, techniki mieszane.
Wybrani przez komisję
w Sulęcinie. Na konkurs
konkursową laureaci i wywpłynęło 681 prac ze 100
różnieni zostali nagroszkół z naszej diecezji.
dzeni podczas festynu
Prace dotyczyły wydaszkolnego - „Pokażmy się
rzeń z okresu pontyﬁkatu
- szansa na sukces”, któpapieża Jana Pawła II.
ry odbył się 11 czerwca
Wiele prac charaktery2014r. w SOSW w Sulęzowało się wysokim pocinie. A nasza uczennica
ziomem umiejętności arpracowała pod kierunkiem
tystycznych ich autorów.
pani Joanny Wojtaszek.
Prace zostały wykonane
Serdecznie gratulujemy!
różnorodnymi technikami: rysunek, akwarele,
Grupa PR
pastele, kolaż, wypalane Praca Joanny Stekli
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redaguje: Beata Frąckiewicz

DZIEŃ DZIECKA
30 maja obchodziliśmy w Przedszkolu
Światowy Dzień Dziecka! Z tej okazji na
naszych Przedszkolaków czekała moc
niespodzianek i wiele atrakcji. Odwiedzili
nas uczniowie Gimnazjum nr 6 w Zielonej
Górze, którzy postanowili urozmaicić nam
to Święto swoimi pomysłami. Oprócz
pląsów, muzyki i tańców dzieci i młodzież
startowały w konkurencjach sportowych
i ruchowych a na koniec wykonały wspólne prace plastyczne. Przedszkolaki wspaniale sprawdziły się w roli Gospodarzy
i były bardzo wdzięczne swoim starszym
Koleżankom i Kolegom za odwiedziny.
Zabawy i śmiechu było co nie miara- tego
dnia nikomu nie znikał uśmiech z twarzy.
Oby każdy dzień był dla naszych
Pociech jak Dzień Dziecka- radosny
i beztroski!
Bardzo dziękujemy Pani Julii Budziszewskiej-Mroczkowskiej za wspólne
włączenie się do zabawy.

FESTYN RODZINNY
Pierwsza sobota czerwca była w naszym Przedszkolu sobotą pełną wrażeń.
Tego dnia odbył się bowiem organizowany przez Radę Rodziców doroczny
Festyn Rodzinny. Pogoda dopisała nam
znakomicie, dzięki czemu frekwencja
była jak zwykle wysoka. Dzieci z radością
korzystały z wszelkich form aktywności
proponowanych przez Panie prowadzące - były konkursy zręcznościowe, gry
i zabawy zespołowe, malowanie twarzy,
balony, bańki mydlane i wiele innych
wspaniałych atrakcji. Jak zwykle też nie
obyło się bez loterii Zgaduj Zgadula, pod-
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czas której można było wygrać ciekawe
nagrody. Nikt z biorących udział w loterii nie został bez fantów, a dodatkowo
rozlosowano jeszcze dla szczęśliwych
zwycięzców cztery nagrody główne.
Gratulujemy uczestnikom loterii i życzymy im wspaniałej zabawy nowymi gadżetami a sponsorom gorąco dziękujemy
za hojność!!!
Podczas gdy dzieci wybornie się bawiły, Rodzice mogli odpocząć w cieniu
na trawie, lub wystawić twarze do słońca,
a przy tym delektować się smakołykami
z festynowej kawiarenki - przepyszne
ciasto, kawa, herbata i kompot cieszyły
się ogromnym „wzięciem”, natomiast
kiełbaski i kaszanka z grilla kusiły swoim
soczystym zapachem, obok którego nie
sposób było przejść obojętnie.
To był udany dzień, przede wszystkim
dlatego, że Mamy, Tatusiowie i Dzieci spędzali go razem i świetnie się przy tym bawili!
Już liczymy dni do następnego Festynu!
CZAS POŻEGNAŃ
Wakacje za pasem, a w Przedszkolu
jakoś tak zrobiło się gwarnie i czas jakby
przyspieszył… Ostatni tydzień czerwca
minął jak mrugnięcie powieką… a przecież
w tym czasie pod niejedną powieką zakręciły się łzy wzruszenia… Nasze kochane
Starszaki żegnały Przedszkole, by od września ruszyć w świat - do szkoły. Podczas
starannie przygotowanych akademii zaprezentowały nam swoje talenty wokalne,
taneczne i recytatorskie by utwierdzić
nas w przekonaniu, że są już gotowe do
wkroczenia w nowy etap swojego życia i,
że czas w Przedszkolu nie był dla nich czasem straconym. Było na przemian wesoło,
poważnie, tkliwie a nawet momentami
śmiesznie… pokazali, że są wspaniałymi
małymi artystami o wielkiej fantazji i nie
boją się nowych wyzwań.
Będzie nam tu Was brakowało, Starszaki! Trzymamy kciuki, żebyście w szko-

le osiągali same sukcesy na różnych
szczeblach edukacji! I odwiedzajcie nas
czasem, żebyśmy nadal mogli brać z Was
dobry przykład!
BEZPIECZNE WAKACJE…
Wreszcie przyszło upragnione lato,
a wraz z nim długo oczekiwane wakacje!!! Co prawda nadal spotykamy się
w Przedszkolu, ale niektórzy już wyjechali lub planują wyjechać poza nasze tereny.
Jest przecież tyle pięknych i ciekawych
miejsc do zobaczenia, tyle przygód na
nas czeka…
Zanim jednak spakujemy plecak i wyruszymy na podbój świata przypomnijmy
dzieciom kilka ważnych zasad, bez których wakacje mogą się nie udać:
1. W obcym miejscu nie oddalaj się od
opiekunów,
2. Nie wchodź do wody bez opieki osoby
dorosłej,
3. Nie skacz do wody,
4. W słoneczne dni nie wychodź bez
nakrycia głowy,
5. W lesie nie hałasuj i nie strasz zwierząt.
Wszystkim- małym i dużym życzymy
radosnych, słonecznych, ciepłych i przede
wszystkim bezpiecznych wakacji!!!
SUKCES NASZEJ PLACÓWKI
Kilka tygodni temu otrzymaliśmy
Certyﬁkat „Przedszkole w ruchu” nadany
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie serdecznie dziękujemy.

Dzięki za wsparcie
W imieniu mieszkańców
Nietkowa chciałbym
serdecznie podziękować
Burmistrzowi Czerwieńska
za znalezienie środków
finansowych w budżecie
gminy na przebudowę
chodnika przy
ul. J. Kasprowicza w Nietkowie.
Radny Kazimierz Ruszel

serdecznie zaprasza
do udziału w konkursie
na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy.
Szczegóły na stronie
internetowej MGOK:
www.mgok.czerwiensk.pl

Święto przedszkolaków w Nietkowie

Dzieci z tak zwanej potocznie „zerówki”
pożegnały się już z przedszkolem. Mimo tego,
że szkołę znają bardzo dobrze i czują się tu jak
ryby w wodzie, z radością czekają jednak na
swój prawdziwy ,pierwszy , szkolny dzwonek.
Piknik był wspaniałą okazją na pożegnanie
„kącika lalek” oraz zapoznanie kolegów z Niepublicznego Przedszkola z Lasek, z którymi
stanowić będą pierwszą klasę. Wizyta dzieci
i rodziców w szkole była również okazją

do zwiedzenia klas oraz obejrzenia różnych
szkolnych zakamarków przystosowanych do
radosnej zabawy i edukacji. Grupa młodszych
dzieci miała natomiast okazję poznać przedsmak szkolnej zabawy. Maluchom musiało się
bardzo podobać, bowiem wszystkie wyraziły
chęć szybkiego pójścia do szkoły, co bardzo
dobrze wróży i z pewnością zapewni dobry
i udany start w szkolnych ławkach.
Od 1 września oddział przedszkolny
w szkole – czyli „Nasze przedszkole” znacznie
się powiększy, a pobyt dzieci w placówce wydłuży się aby lepiej przygotować je do szkolnej
edukacji. Dla dzieci zostały przystosowane
większe sale a nauczyciele będą realizować
bardzo bogaty program zajęć edukacyjnych, rozwijających różnorodne
zainteresowania. Wszystkie przedszkolaki w szkole uczą się języka
angielskiego, realizują bardzo aktywizujący program zajęć sportowych,
korekcyjnych, rytmikę z elementami
muzykoterapii a także naukę religii
dla chętnych. W ofercie dla wszystkich
dzieci są zajęcia taneczne, muzyczne,
karate oraz różnorodne warsztaty
artystyczne – rozwijające zdolności
manualne. W tym roku chętne przedszkolaki realizowały tez w naszej szkole program nauki pływania. Wyjazdy na basen
raz w tygodniu i nauka pod okiem instruktorów
znakomicie przygotowała dzieci do bezpiecznych wakacji, bowiem wszystkie nauczyły się
pływać, nie mówiąc już o atrakcyjnym czasie
spędzonym na basenie i prostej, wysportowanej
sylwetce. Zapraszamy od września wszystkie
maluchy, które zechcą twórczo i aktywnie
rozwijać się w naszej szkole.
Beata K.W.

Kozak (IIIb) – ekspert Logicznego Myślenia
w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego
Myślenia, wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny;
Laura Danielak (IIIa) - ekspert Logicznego Myślenia w Ogólnopolskim Konkursie
Logicznego Myślenia; Leon Komar (IIIb)
i Szymon Mielczarek (IIIa) – II miejsce
w Konkursie Piosenki Angielskiej „Singing
is fun”; Jakub Walkowiak (IIb), Wiktoria Janicka (IIIa), Antoni Nowak (VIa)
i Marcel Janicki (Va) – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny; Eliasz Marchut (Va) został ﬁnalistą
Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego;
Jakub Bonczyk (VIb) został laureatem Finału Wojewódzkiego Lubuskiego Dziecięcego
Festiwalu Piosenki; Sandra Zaskórska
(VIa) uzyskała tytuł Mistrza Ortograﬁi w XI
Wiosennym Konkursie Ortograﬁi, zorganizowanym przez WiMBP w Zielonej Górze;
Eryk Glinka (VIb) zajął II miejsce w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego

Turnieju Wiedzy Pożarniczej – „Młodzież
zapobiega pożarom”.
Za bardzo wysokie wyniki w nauce, oraz
reprezentowanie naszej szkoły w konkursach
przedmiotowych, recytatorskich, artystycznych i sportowych, troje uczniów zostało
wyróżnionych nagrodą Burmistrza, najwyższym wyróżnieniem, które może uzyskać
uczeń w Gminie Czerwieńsk. Tego zaszczytu
dostąpili: Rozalia Pukacka (IIIa), Eliasz
Marchut (Va) i Jakub Bonczyk (VIb).
Po stronie sukcesów w minionym roku
szkolnym zapisaliśmy także:
- sklasyfikowanie naszej szkoły na
wysokim - 50 miejscu wśród 274 szkół
województwa lubuskiego w rankingu szkół
przeprowadzonym przez Gazetę Lubuską.
Tworząc ten ranking wzięto pod uwagę
wyniki sprawdzianu po VI klasie oraz liczbę
laureatów i ﬁnalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, organizowanych pod
patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.
dokończenie na str 22

Podsumowanie i zakończenie roku przedszkolnego w szkolnej zerówce oraz
zbliżające się wakacje były w tym roku wyjątkowe. Ponad stu najmłodszych
mieszkańców Nietkowa spędziło radosny dzień z okazji Święta Przedszkolaków
jaki zorganizowała szkoła podstawowa w Nietkowie.
Grupa przedszkolaków kończąca obowiązkowe przygotowanie do szkoły zaprezentowała swoje umiejętności i przygotowanie do kolejnego etapu ich edukacji. U progu
wielu zmian w systemie oświatowym jakich
jesteśmy świadkami ,między innymi obniżania wieku szkolnego uczniów i zapowiedzi
obowiązku edukacyjnego dla coraz to
młodszych dzieci , zmieniają swoje
oblicza również placówki oświatowe. Aby Szkoła była miejscem
kojarzonym nie tylko z nauką ale
tez i dobrą, twórczą zabawą oraz
radością nauczyciele pomyśleli o zaproszeniu wszystkich nietkowskich
maluchów na wesoły piknik.
Dzieci przyszły w towarzystwie
rodziców i dziadków, przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola
w Nietkowie i Laskach przybyły pod
opieką swoich pań. Dzieci spędziły
w szkole ponad cztery godziny. To
był bardzo dynamiczny i wesoły czas. Oprócz
prezentacji umiejętności maluchów z oddziału
przedszkolnego w szkole, były gry i zabawy
przy muzyce oraz konsumpcja różnych
smakołyków. Zaproszony na piknik Klaun
Bodzie zachwycił dzieci swoimi pomysłami
i niezmordowaną energią do zabawy. Bogaty program animacji był przeplatany watą
cukrową, konkursami, balonami, skokami
na dmuchanym zamku i ogromnym entuzja-

Tyle było dni...
„Tyle było dni, do utraty sił, do utraty
tchu, tyle było chwil…”. Dni minionego
już roku szkolnego mijały rzeczywiście
tak niepostrzeżenie, że niekiedy brakowało tchu, ale czy nie o to właśnie
chodzi, aby szkoła tętniła pełnią życia?
Działo się wiele, a rezultaty tych działań
są imponujące.
O wielu sukcesach czerwieńskiej podstawówki donosiliśmy na bieżąco. Dzisiaj przypomnimy tylko te najważniejsze - sławiące
imię szkoły, naszego miasta i Gminy Czerwieńsk. Na szczególne uznanie zasługują
osiągnięcia następujących uczniów: Rozalia
Pukacka (IIIa) – wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim PRO ARTE;
Weronika Dudek (IIIb) – laureatka Mistrz
logicznego myślenia w Ogólnopolskim
Konkursie Logicznego Myślenia 2014; Piotr

zmem, który towarzyszył wszystkim. Radość
była tak wielka, że nawet delikatny deszcz nie
był w stanie dzieciom zepsuć zabawy. Dzieci
obejrzały tez edukacyjny pokaz wypuszczenia
w powietrze ogromnego balonu, wykonanego
przez naszych uczniów na zajęciach z techniki,
który ku radości maluchów, poszybował po
nagrzaniu w nim powietrza.
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dokończenie ze str 21
- organizację XVI edycji Dnia Czystej
Wody i XV Sympozjum Popularnonaukowego „Nie ma wody, nie ma nas”. Oba te
przedsięwzięcia stały się, przez minionych
15 lat, sztandarowymi imprezami proekologicznymi w Gminie Czerwieńsk i elementem rozpoznawczym naszej szkoły;
- termomodernizację budynku szkoły
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii – dzięki niej nasza szkoła stała się nowoczesnym obiektem, w którym nie tylko mówimy i nauczamy o potrzebie ochrony środowiska przyrodniczego, ale sami oszczędzamy

energię i korzystamy z jej dobrodziejstw;
- odbycie przez wszystkich uczniów klas
III-ich rocznego cyklu szkoleń pierwszej
pomocy pod hasłem: „Ratujemy i uczymy
ratować”, które realizowały instruktorki wolontariuszki WOŚP. Wszyscy uczniowie
pomyślnie zdali egzamin i gotowi są do udzielenia pierwszej pomocy potrzebującym;
- nadanie pięciu nauczycielom naszej
szkoły tytułu SZERYFA PRAW DZIECKA UNICEF-u działającego m.in. dla
upowszechniania Konwencji o Prawach
Dziecka. Zaszczytu tego dostąpili: Beata
Kaszewska, Iwona Mielczarek, Monika

Szymańska, Wiesława Śliwińska i Anna
Zawada-Ambrożuk. Honorową GWIADĘ
SZERYFA otrzymał Przewodniczący Rady
Miejskiej - Leszek Jędras.
Uczniom gratulujemy osiągniętych
wyników, rodzicom dziękujemy za okazaną
szkole pomoc, wyróżnionym gratulujemy
sukcesów i życzymy kolejnych.
Czas pracy minął, rozpoczęły się wakacje, po których powrócimy pamiętając, że
„ ważne są tylko te dni, których jeszcze nie
znamy, ważnych jest kilka tych chwil, tych
na które czekamy”.
Beata Kaszewska

Wieści z hali

Wielka impreza – trzecia edycja Jorge
Cross – 26 kwietnia – była już na łamach
„U nas”.
Trzeciego maja w II Półmaratonie
Jeleniogórskim Michał Kowalski był 140
wśród 570 sklasyﬁkowanych zawodników
(1:50:21).
Czwartego maja dwie nasze ekipy
walczyły w zaprzyjaźnionym Rothenburgu
w „Neisse Adventure Race”. Ronin I w składzie: Paweł Kamoda, Arkadiusz Przymuszała, Grzegorz Pukacki i Lubomir
Rotko zajął III miejsce (2:03:47). Natomiast
Ronin II (Jacek Jędro, Michał Kowalski,
Tomasz Pietruszka i Marcin Wojtaszek)
był 14 (2:20:40).
W tej imprezie organizatorzy ograniczyli
ilość ekip do 60, ale sklasyﬁkowali tylko 27...
Było wtedy zimno i mokro. A trasa to 10 km
przełajowego biegu, kilometrowy, specjalny tor przeszkód, 5 km rafting (pływanie
z przeszkodami pontonem po Nysie) i na
koniec czteroosobowe narty – bez „włączonej” synchronizacji tych 400 m nie da rady
pokonać… to Były też trasy rekreacyjna i dla
dzieci, ale z powodu pogody nie dopisały ani
rodziny ani widzowie. Jednak uczestnicy
zgodnie polecają to miejsce na turystyczny
wypad właśnie teraz, na wakacje.
Okolice hali sportowej były areną
zmagań „Sulima Rowery” - wyścigu MTB

zaliczanego do Grand Prix województwa
lubuskiego amatorów. Wyścig główny to
4 rundy trudnego leśnego terenu (po 11
km). 11 maja na starcie stanęło około 120
zawodników. I miejsce w kategorii M3 i jednocześnie I w klasyﬁkacji generalnej zajął
Jarosław Michałowski (Płoty). A Płoty były
silnie reprezentowane – Katarzyna Boczkowska była 8 w kategorii pań, Wojciech
Łaskawski 4 w M2, a Marcin Dziub 20
w M3. Szymon Wojtaszek z Czerwieńska
zajął 7 miejsce w M1.
Tego samego dnia Michał Kowalski
wystartował w Volkswagen Prague Marathon. Biegnąc wśród 10 tys. maratończyków
uzyskał czas 4:29:31.
Osiem tysięcy zawodników stanęło
18 maja na starcie XIII Cracovia Maraton. Bolesław Brzeziński był 44 w M70
(4:23:59).
Paweł Kamoda wygrał (24 maja) Triathlon Mietków, rozgrywany na trasie ¼ Iron
Mana (950 m pływania, 45 km roweru i 10,5
km biegu) w czasie 2:12:26.
W tym czasie rozgrywano też XXXI
Półmaraton Solan. Szymon Pyrka był 37
w M30 (1:30:59), Mirosław Tworek 42
w M40 (1:38:48), a Krzysztof Nowak
49 w M20 (1:49:44). Bieg ukończyło 550
zawodników.
Z kolei 31 maja w Neuzelle odbyła się
kolejna edycja Run & Bike. Na dystansie
45 km (na zmianę zawodnicy biegną i jadą
rowerem) walczyły dwie ekipy Ronina.
Lubomir Rotko z Grzegorzem Pukackim
zajęli 28 miejsce z czasem 3:16:36, natomiast Michał Kowalski z Jackiem Jędro
ukończyli zawody na 103 miejscu (3:59:36).
Sklasyﬁkowano 260 ekip.
Tego samego dnia Zbigniew Gawroński walczył na trasie Chojnik Maraton
(koło Jeleniej Góry). Był 165 wśród sklasyﬁkowanej dwusetki biegaczy (7:29:11
– ten czas mówi sam za siebie o stopniu
trudności trasy…).
O kolejnych imprezach napiszemy
w następnym numerze.
D. Grześkowiak

Wakacyjny czas sprzyja nadrabianiu zaległości, zwłaszcza z tak ważnej materii,
jak turystyka, sport i rekreacja.
6 kwietnia, w XXIX Biegu Sokoła
w Bukowcu (okolice Leszna) wystartowało
prawie 1300 biegaczy. Wśród nich Michał
Kowalski. Który wystartował również,
wraz z 500 innymi zawodnikami, 13 kwietnia w XVI Półmaratonie w Ostrzeszowie.
Z kolei 12 kwietnia, wśród 350 biegaczy biorących udział w XII Półmaratonie
w Przytoku, znalazła się dziesiątka naszych:
Paweł Kamoda, Arkadiusz Przymuszała,
Paweł Forgel, Krzysztof Filar, Grzegorz
Pukacki, Bolesław Brzeziński, Mirosław
Tworek, Adam Biniszkiewicz, Edward
Dylewski, Krzysztof Gnatowicz. Czasy od 90 do 130 minut nie są tu najważniejsze,
jednak kondycja pana Bolesława (pierwszy
w M70; 1:47:05) jest godna pozazdroszczenia…
II Bieg do Pustego Grobu, w świąteczny poniedziałek 21 kwietnia, zgromadził
w Nowej Soli 600 zawodników. Biegli tam
również Lubomir Rotko, Michał Kowalski, Krzysztof Nowak, Jacek Jędro. Czasy
– od 44 do 54 minut.
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Festyny,

festyny...
Maj i czerwiec obfituje w naszej gminie w imprezy plenerowe. Nie inaczej było
w roku bieżącym. MGOK wraz z Radami Sołeckimi wsi, w których odbyły się festyny, zapewnił wszystkim - małym i dużym uczestnikom - sporo atrakcji. Były
prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży oraz występy zespołów śpiewaczych.
Były akcenty sportowe, przedstawienia teatralne, konkursy, czyli mnóstwo dobrej
zabawy, a dodatkowo pyszne ciasta, kiełbaski z grilla, gigantyczne bańki mydlane,
cudaki z balonów i przepięknie pomalowane buźki naszych Milusińskich :)
Będów

Laski

Leśniów Wielki

Nietków
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