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w sierpniu
01.08. – ks. Bp Stefan Regmunt erygował w Płotach nową
parafię. Jej pierwszym proboszczem został ks. Robert Perłakowski. Parafia Matki Bożej Bolesnej w Płotach obejmuje swoim
zasięgiem Płoty i Zagórze. W latach 1986 – 2014 mieszkańcy
Płotów i Zagórza współtworzyli wspólnotę parafialną św. Antoniego w Przylepie. Kościół w Płotach, wybudowany w latach
1983 – 1986, był dotychczas filią tej parafii.

03.08. – Nietkowianki zdobyły I miejsce w II Festiwal
Piosenki Cygańskiej w Górze (miasto w województwie dolnośląskim). Zespół otrzymał również specjalne wyróżnienie za
choreografię przyznane przez Burmistrza Góry.
06.08. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z proboszczem
parafii w Płotach ks. Robertem Perłakowskim.
13.08. – w Czerwieńsku odbyło się zebranie Zarządu Spółki
Wodnej. W zebraniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
14.08. – w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie odbyły się dożynki Diecezji ZielonogórskoGorzowskiej. W uroczystościach uczestniczył Burmistrz Piotr
Iwanus.
20.08. – w Departamencie Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze Burmistrz Piotr Iwanus podpisał umowę na
restaurację zbiornika wodnego w Zagórzu. Inwestycja zostanie
przeprowadzona ze środków Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych.
20.08. – odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej. Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Czerwieńska. Podczas
sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia
stawki opłaty za pojemnik (z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały traci moc uchwała nr XXIX/301/14 Rady Miejskiej
w Czerwieńsku z dnia 09 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia
stawki opłaty za pojemnik); w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na
obszarze Gminy Czerwieńsk (z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały tracą moc uchwały: nr XXIX/303/14 Rady Miejskiej
w Czerwieńsku z dnia 09 czerwca 2014 r. i nr XXXI/318/14
z dnia 09 lipca 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
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nymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze
Gminy Czerwieńsk).
21.08. – w Płotach zakończył się remont i rozbudowa świetlicy
wiejskiej, która stała się Wiejskim Domem Kultury. W nowym
obiekcie wyodrębniono pięć sal zajęciowych, pomieszczenie
biurowe, techniczne i część sanitarną. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. „Upowszechnianie kultury
w miejscowości Płoty poprzez remont obiektu kulturalnego”,
współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie, 313,
322,.323. „Odnowa i rozwój wsi”. Całkowity koszt inwestycji
to 690 500 złotych, z czego 75% zostanie zrefundowane z powyższego projektu.
22.08. – w Jarogniewicach (gmina Zielona Góra) odbyły się
zawody terenowe – leśne młodzieżowych drużyn pożarniczych.
Gmina Czerwieńsk była reprezentowana przez młodzieżówki
z OSP w Czerwieńsku i OSP w Leśniowie Wielkim.
23.08. – w Czerwieńsku odbyło się Powiatowo-Gminne
Święto Plonów i XV Turniej Gmin Partnerskich Czerwieńsk
– Drebkau. Gospodarzami dożynek byli: Ireneusz Plechan
– Starosta Zielonogórski i Piotr Iwanus – Burmistrz Czerwieńska. Obowiązki starościny i starosty dożynek pełnili: Agata
Kokowicz i Krzysztof Patrzykąt.

25.08. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus
spotkał się z Burmistrzem Sulechowa Romanem Rakowskim.
Tematem spotkania była przeprawa promowa w Pomorsku i uporządkowanie gospodarki ściekowej dla Brodów i Pomorska.
28.08. – w Gorzowie Wielkopolskim Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w spotkaniu poświęconym NGO (organizacje
pozarządowe).
28.08. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Wójtem Świdnicy Adamem Jaskólskim. Tematem spotkania było porozumienie
w sprawie ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).
29.08. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w posiedzeniu
Powiatowej Rady Zatrudnienia.
31.08. – w Kożuchowie odbyło się XVI Lubuskie Święto Plonów. W uroczystościach uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
Wydawca miesięcznika:
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Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Co słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Ani się obejrzeliśmy, a już wakacje za nami i nasza
młoda gmina powróciła do szkolnych
ławek. Jakie refleksje przychodziły
Panu na myśl, gdy patrzył pan na tę
uśmiechniętą gromadę podczas inauguracyjnych pierwszych szkolnych apeli
nowego roku?
Piotr Iwanus: Przede wszystkim
było to uczucie satysfakcji, że poziom
naszej gminnej oświaty z roku na rok
rośnie, a wyniki testów kompetencji
na różnych szczeblach edukacji lokują
nas powyżej średniej wojewódzkiej.
Oczywiście poziom edukacji naszej
młodzieży jest przede wszystkim zasługą kadry pedagogicznej, która stale
podnosi swoje kwaliﬁkacje zawodowe.
Nie ukrywam jednak satysfakcji także
z tego powodu, że tę pracę wspólnie
z radnymi kolejnych kadencji od lat
konsekwentnie wspieramy poprzez
podnoszenie standardu bazy oświatowej. Kiedy dziś patrzę na te obiekty,
to odczuwam satysfakcję, że warto
było ten trud podjąć. Proszę zwrócić
uwagę, ile inwestycji związanych
z edukacją udało się w ostatnim okresie zrealizować. Jak dziś wygląda baza
oświatowa w miejscowościach naszej
gminy? Mimo naprawdę trudnych dla
samorządów warunków ﬁ nansowania
gmin udało nam się dzięki determinacji
i odważnym decyzjom, pozwalającym
wykorzystać środki pomocowe UE,
stworzyć zaplecze dla podnoszenia
poziomu nauczania. Proszę zobaczyć
jak dziś wyglądają obiekty oświatowe
np. w Nietkowicach, Nietkowie, czy
Czerwieńsku.
Oczywiście, że nie spoczywamy
na laurach – tę bazę trzeba w dalszym
ciągu udoskonalać i rozbudowywać.
Będziemy szukać sposobów obniżania kosztów eksploatacji poprzez
termomodernizacje i wykorzystywanie
odnawialnych źródeł energii, aby móc
zaoszczędzone środki przeznaczać na
merytoryczną działalność placówek
oświaty.
Dziś możemy powiedzieć, że
zrealizowane przez samorząd duże
inwestycje modernizacyjne przynoszą wymierne efekty. Coraz częściej słyszymy o sukcesach naszych

uczniów, ale także dorosłych. Szczycimy się np. dokonaniami w sferze nauki
dr Przemysława Góralczyka, którego
zasługi w dziedzinie utrwalania historii naszej gminy są nie do przecenienia. Ostatnio również p. dr Daniel Koteluk uzyskał habilitację na wydziale
historii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Mówię o tym dlatego, aby pokazać, że
w tę sferę życia gminy trzeba i warto
inwestować, mimo że na efekty trzeba
czasem czekać latami.
A.S.: Czy podjęcie przez gminę decyzji o realizacji projektu „Internet dla
mieszkańców gminy Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” to
również element podnoszenia poziomu
edukacji?
P.I.: Na pewno tak, ale przede
wszystkim chodzi w nim o ten drugi
człon z nazwy projektu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
Współczesny świat bez internetu
w zasadzie nie istnieje. Już nie wyobrażamy sobie życia codziennego
bez możliwości korzystania z niezliczonych udogodnień, jakie niesie dostęp do informacji. Świat przyspiesza
dzięki temu w niewyobrażalny sposób
i w związku z tym rodzi się ogromne
zagrożenie wykluczenia całych grup
obywateli, dla których dostęp do sieci jest utrudniony bądź niemożliwy
ze względów głównie finansowych.
Jeśli tym ludziom się nie pomoże, nie
stworzy możliwości uczestniczenia
w tej wszechogarniającej świat rzeczywistości cyfrowej, to pozostaną
oni na marginesie życia społecznego
i będą mieć coraz większe trudności
w zakresie aktywizacji zawodowej,
czy wręcz kulturowej. Dlatego właśnie podjęliśmy się tego zadania.
W pierwszym etapie realizacji programu 153 rodziny otrzymały sprzęt
komputerowy i przyłącza internetowe
w domach o przepływności 5Mbit/s
(duplex). Dodatkowo w dziewięciu
jednostkach podległych gminie:
ośrodku pomocy społecznej, Zespole Ekonomiczno-Administracyjny
Oświaty, przedszkolu, pięciu szkołach
oraz w hali sportowej stworzono po
dwa stanowiska komputerowe, które

są dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy, zainteresowanych skorzystaniem z komputera i z Internetu.
Obecnie realizujemy II etap projektu. W efekcie 210 gospodarstw domowych z naszej gminy uzyska bezpłatny
dostęp do Internetu. Rodzinom, które
wezmą udział w projekcie zostanie
przekazany, na zasadzie użyczenia,
sprzęt komputerowy z podstawowym
oprogramowaniem oraz bezpłatny
dostęp do Internetu przez okres realizacji i trwałości projektu, czyli do 30
września 2020 roku.
W ramach projektu zrealizowane
zostaną szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu.
Pomogą one beneﬁcjentom właściwie
i pożytecznie wykorzystać przekazany
sprzęt komputerowy, a przy okazji podniosą również poziom edukacji w tym
zakresie.
Upowszechnianie dostępu do szerokopasmowej sieci internetowej, tworzenie
na terenie miasta i gminy darmowych
punktów dostępowych ma w perspektywie otworzyć nas na nowe wyzwania
i ułatwić, czy wręcz umożliwić funkcjonowanie w świecie nowoczesnych
technologii.
A.S.: Panie burmistrzu, na koniec odchodząc trochę od wątków edukacyjnych
– uprzywilejowanych oczywiście z racji
rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego
– proszę o krótką informację co dzieje się
w sprawie budowy kanalizacji na prawym
brzegu Odry?
P.I.: Niestety trochę długo trwała
procedura uzyskania przez inwestora
zezwolenia Zarządu Dróg Wojewódzkich na przeprowadzenie prac ziemnych wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Niezbędne uzgodnienia zostały
poczynione i prace te wreszcie mogą
ruszyć.
Jeśli chodzi natomiast o budowę
oczyszczalni w Bródkach, wyłonione
w przetargu biuro projektowe do końca marca przyszłego roku ma wykonać projekt budowlany, który będzie
podstawą do ubiegania się o środki
z kolejnych naborów w I i II kwartale
2015 roku. Oczywiście wtedy zacznie
się prawdziwy wyścig z czasem, dlatego mając już dokumentację w ręku
łatwiej będzie się przebić z naszą
inwestycją. Jestem dobrej myśli, bo
jak dotąd strategia profesjonalnego
i szybkiego przygotowywania wniosku zawsze się sprawdzała i przynosiła skutek.
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Dożynki powiatowo-gminne w Czerwieńsku
Święto Plonów, to dla każdego rolnika jedna z najpiękniejszych uroczystości
w roku, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu, obchodzone po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, a głównie
plonu zbóż. Tegoroczne Dożynki Powiatowo-Gminne odbyły się w Czerwieńsku na
stadionie miejskim.
Zanim jednak wspaniały korowód
przemaszerował na miejsce uroczystości,
w kościele pw. Św. Wojciecha, ksiądz
proboszcz Paweł Konieczny odprawił
mszę w intencji rolników. Mszę koncelebrowano według staropolskiego obrzędu, w którym zawarte są takie pozycje,
jak przekazanie darów składających się
z tegorocznych plonów oraz poświęcenie
wieńców dożynkowych, które, okazale
prezentując się na udekorowanej lawecie,
stanowiły wspaniały pokaz umiejętności,
precyzji i pomysłowości ich autorów.
Po uroczystościach liturgicznych sformowano wyjątkowo długi i radosny
korowód, prowadzony przez
gości specjalnych tegorocznych
dożynek - zespół „Kalarrytes”
z Grecji, który zawiódł wszystkich na boisko, gdzie zaplanowano część oﬁcjalną spotkania.
To właśnie tam starostowie:
Anna Kokowicz i Krzysztof
Patrzykąt, po wysłuchaniu
Hymnu Państwowego oraz
Roty, na ręce włodarzy złożyli
chleb upieczony z tegorocznych
zbiorów, który następnie został
rozdzielony wśród zebranych
gości. Ceremoniał uświetnił chór „Gaudeamus” działający w Ośrodku Kultury
w Czerwieńsku.
Zarówno Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwieńsk Piotr Iwanus, jak i Starosta
Powiatu Zielonogórskiego Ireneusz
Plechan, podziękowali gorąco rolnikom
za ich trud i gospodarność, za chleb symbol dostatku i wiary w lepsze jutro.
Po okolicznościowych wystąpieniach
i przemówieniach wręczono odznaczenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”. Miło
nam poinformować, że wśród odznaczonych znalazł się rolnik z naszej gminy,
pan Zbiegniew Wiekiera z Bródek.
Natomiast tytuł „Najaktywniejszego
sołtysa” otrzymała Pani Halina Kaźmierczak z Nietkowa. Serdecznie
gratulujemy!
Po zakończeniu oﬁcjalnych wystąpień
i przemówień nadszedł czas na ogłoszenie
wyników konkursów na najpiękniejsze
wieńce dożynkowe oraz najpiękniejsze
posesje. W tym roku komisja konkursowa
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oceniająca wieńce, miała niełatwe zadanie.
Zachwycały pomysły i kunszt wykonania.
Przewodnicząca Komisji, pani Irena Soppa z Muzeum Etnograﬁcznego w Ochli
wysoko oceniła pracę wszystkich zaangażowanych osób, podkreślając trud włożony
w kultywowanie polskiej tradycji ludowej.
Komisja oceniała wieńce w dwóch kategoriach: wieniec tradycyjny i współczesny. W konkursie gminnym, w kategorii
wieńca tradycyjnego wygrał wieniec
KGW w Nietkowie, natomiast w kategorii
wieńca współczesnego, wieniec wykonany
przez sołectwo z Wysokiego. W konkursie
powiatowym wieniec z Nietkowa również

nie miał sobie równych i w swej kategorii,
zajął I miejsce. Jego kunszt dostrzegła
również komisja oceniająca wieńce
w konkursie wojewódzkim, gdzie otrzymał
wyróżnienie. Tradycyjnie już, podczas
dożynek ogłaszane są wyniki konkursu na
najpiękniejszą posesję. W tym roku wygrała posesja państwa Moniki i Dariusza
Jóźwiaków z Będowa.
Po wręczeniu nagród, uhonorowaniu
wyróżnionych, nadszedł czas na część artystyczną, którą rozpoczęli najmłodsi adepci
sztuk scenicznych. Na początek zaprezentowały się czerwieńskie Przedszkolaki, czyli
„Dzieci Mazowsza”, potem wystąpił zespół
„Trzy plus Dwa” oraz „Rytm”. Wspaniałe
umiejętności taneczne zaprezentowały
dzieci ze Stowarzyszenia Tanecznego HIT.
Niewątpliwą atrakcją był pokaz walk rycerskich w wykonaniu Wojów Piastowskich
„Jantar”, którzy zorganizowali na placu
dożynkowym prawdziwą osadę rycerską,
gdzie można było przymierzyć ekwipunek
rycerski i sfotografować się w sali tronowej
Króla Popiela.

Wielki entuzjazm, zarówno wśród
zawodników, jak i wśród publiczności wzbudził tegoroczny Turniej Gmin
Partnerskich, który, w ramach dożynek,
zorganizowany został po raz piętnasty.
Ten wspaniały jubileusz zasługiwał na odpowiednią oprawę, w szranki poszli więc
w tym roku „rycerze” oraz „białogłowy”
z partnerskich wsi Gminy Czerwieńsk
i Drebkau. Rycerze mierzyli się w takich
konkurencjach, jak: „Zerwikaptur”, rzut
włócznią, rzut podkową, zbijanie hełmu,
sztafeta rycerska w ekwipunku, „Celne
oko Wilhelma Tella”. Natomiast „białogłowy” musiały upiec chleb, wyrobić masło
w maselnicy oraz utkać na krosnach ﬂagi
Polski i Niemiec. Walka, zarówno pomiędzy „rycerzami”, jak i „białogłowami”
była niezwykle pasjonująca, a zabawne
konkurencje dostarczyły zawodnikom
i obserwatorom wielu wrażeń. Zwycięzcami, po raz drugi z rzędu, okazała
się drużyna Nietkowice - Leuthen,
na drugim miejscu uplasowała
się ekipa Nietków - Greifenhain,
trzecie miejsce zdobyła świetnie
zorganizowana drużyna z Bródek,
a kolejne lokaty zdobyli: IV - Sudoł
- Leśniów Mały, V - Płoty - Schorbus, VI - Czerwieńsk - Drebkau,
VII - Laski - Kausche, VIII - Będów
- Casel, IX - Wysokie - Siewisch, X
- Leśniów Wielki - Jehswerig.
Niezwykle barwnym akcentem
tegorocznych dożynek były występy naszych gości specjalnych z Grecji
i Słowacji. Zespół „KALARRYTES” zaprezentował różnorodność greckiej kultury,
a „FURMANI” ze Słowacji - pasjonaci
czardasza, zachwycali mnogością tradycyjnych instrumentów i barwami strojów
ludowych. Na scenie zaprezentowały się
również nasze gminne zespoły śpiewacze:
Cantilena, Nietkowianki oraz Sześciopak.
Kolejną atrakcją przygotowaną przez
organizatorów były warsztaty pieczenia
chleba, podczas których można było własnoręcznie skomponować smak, zagnieść
ciasto, uformować i upiec własny bochenek
chleba. Pysznymi chlebkami i chałkami
częstowano wszystkich gości, a zapach
świeżutkich wypieków towarzyszył uczestnikom imprezy do późnych godzin wieczornych. Do degustacji swoich wyrobów
zapraszały również Koła Łowieckie „Jeleń”
i „Bór”. Specjały z dziczyzny znalazły wielu
amatorów myśliwskich potraw.
Nie zabrakło również rozrywki dla
naszych najmłodszych uczestników; kule
wodne, euro - bungie, zamki dmuchane,

Nowa parafia w Płotach
Dzień 1 sierpnia 2014 r. był dla nas wszystkich mieszkańców Płotów i Zagórza
wielką historyczną chwilą.
Tego dnia na uroczystej Mszy św.
o godz. 1900 odbyło się oﬁcjalne wprowadzenie i powitanie naszego nowego
Proboszcza Ks. Roberta Perłakowskiego, który dekretem z dnia 1 sierpnia br.
Ks. Biskupa Stefana Regmunta mianowany został proboszczem nowo powstałej
paraﬁi p. w. Najświętszej Maryi Panny
Bolesnej w Płotach.
Uroczystego wprowadzenia Ks.
Proboszcza dokonał Dziekan Ks. Kan.
Zygmunt Zimnawoda, po czym odczytał
dekret nominacyjny. Następnie Ks. Jarosław Leśny dotychczasowy Proboszcz
wspólnoty wręczył uroczyście Ks. Robertowi klucze do kościoła, aby dla każdego,
kto jest spragniony słowa i miłości Boga,
jego drzwi były zawsze otwarte.
W imieniu paraﬁan Ks. Proboszcza
przywitali sołtysi p. Krystyna Motykiewicz i p. Jerzy Jarowicz oraz dzieci

chlebem, kwiatami i tymi oto słowami:
„W dniu dzisiejszym, jako przedstawiciele naszej wspólnoty paraﬁalnej pragniemy Ciebie Księże Robercie serdecznie
powitać i życzyć Tobie, naszemu nowemu
Proboszczowi Błogosławieństwa Bożego,
mocy Ducha Świętego oraz opieki naszej
patronki Matki Bożej Bolesnej na każdy
dzień Twojej posługi.
Życzymy Ci Księże Proboszczu,
wytrwałości i odwagi w realizowaniu
wyznaczonych celów. Niech nie zabraknie
ludzkiej życzliwości i solidarnego wsparcia we wszystkich troskach, poczynaniach
dla dobra naszej wspólnoty paraﬁalnej.
Pojawiające się przeszkody niech będą
pokonywane łagodnością Twego serca
i naszą pomocą.
Powierzamy Ci naszą paraﬁę i świątynię, czuj się w niej gospodarzem mając
na uwadze, że najpiękniejszym darem jest

Co nowego w Gminnym Internecie
Minęły wakacje a wraz z nimi skończył się czas, o którym mówimy że jest powolny
i nic się nie dzieje. W tym roku bowiem nie było w naszym Internecie sezonu
ogórkowego, bo działo się dużo i to w wielu wymiarach.
Już od końca czerwca 2014 r. toczyło
się postępowanie przetargowe na dostawę
sprzętu komputerowego i podłączenie 210
komputerów do naszej sieci. Jednocześnie
trwał nabór przyszłych Beneﬁcjentów, do
których traﬁą nowe komputery.

malowanie buziek, bańki mydlane, to stałe
elementy imprez plenerowych gremialnie
„okupowane” przez naszych Milusińskich.
Wieczorną część obchodów święta plonów, uświetniły pokazy tańca orientalnego
w wykonaniu Oriental Art oraz pokazy ﬁre
show przygotowane przez Burning Mosquito ze świetlicy w Sudole. Wspaniałym
zwieńczeniem uroczystości dożynkowych
był koncert zespołu STONEHENGE, który,
ze swoją „Muzyką Świata”, był prawdziwą
dawką pozytywnej energii, a żywiołowe
rytmy i szybkie tempo zachwycały największych stoików i malkontentów.
Wspaniała słoneczna pogoda, liczne
atrakcje, serdeczna rodzinna atmosfera
sprawiły, że dożynkowa zabawa, wraz
z zespołem „Power 64”, trwała do późnych godzin nocnych.
Jolanta Matuszkiewicz
dyrektor MGOK

Wszystko to wymagało czasu i z dniem
29-08 -2014 znalazło swój ﬁnał. W tym
dniu Burmistrz Piotr Iwanus podpisał
protokół z wyboru najkorzystniejszej
oferty na dostawę i instalację sprzętu
komputerowego, podczas realizacji 2- go
etapu rozbudowy naszej sieci. Przetarg
wygrała ﬁrma : „STIMO”. Ta sama ﬁrma,
która realizowała – 1- etap.
Jednocześnie zakończyliśmy nabór
kandydatów na Beneﬁcjentów – etapu
II . Wpłynęło 274 wnioski i już od 29-8
-2014r. Specjalnie powołana przez Burmistrza komisja sprawdza prawidłowość
złożonych wniosków i układa listy osób
zakwaliﬁkowanych do programu. O złożoności tej pracy niech świadczy fakt, że
w dniu pierwszego posiedzenia, Komisja
rozpatrzyła około 140 wniosków, resztę
rozpatrzy w dniu 03-09-2014 na kolejnym
posiedzeniu.
Potem wszystkie pozytywnie rozpatrzone wnioski znajdą się w specjalnym
arkuszu, który po wyliczeniu punktów
i ich zsumowaniu, wyłoni 210 Beneﬁcjentów i ustali listę rezerwową.
W sumie jak na wakacje to w etapie -II
nie działo się za wiele, ale jak zobaczymy
rozbudowaną stronę startową naszej sieci

winnica życia, w której możemy pracować na codzień służąc Bogu i ludziom.
To nasze powitanie zakończmy słowami św. Jana Pawła II:
„Niech nasza droga będzie wspólna,
niech nasza modlitwa będzie pokorna,
niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa
od wszystkiego, co się nadziei będzie
sprzeciwiać”.
Szczęść Bożę!
Niech błogosławi Twej pracy Bóg”.
Adrianna i Robert Wieczorek

Internetowej, dostęp do której jest też
możliwy dla wszystkich chętnych – poprzez nową interaktywną stronę Urzędu
Gminy Czerwieńsk, poprzez zakładkę
– Internet dla mieszkańców, to okazuje
się, że zrobiliśmy dość dużo, by w naszym
Internetowym światku, działo się dużo
i było ciekawie.
A teraz najważniejsza wiadomość dla
całej listy rezerwowej – z etapu -I.
Drodzy Państwo, dzięki temu, że udało nam się zaoszczędzić dość dużo funduszy w trakcie realizacji zadań w I etapie,
oraz wydanej zgodzie przez Instytucję
Pośredniczącą tj. Władzę Wdrażającą
Projekty Unijne, wszyscy Państwo już
otrzymacie sprzęt komputerowy oraz
odbędziecie szkolenia, bez konieczności
aplikowania do etapu-II.
W związku z tym wasze podania
o udział w etapie – II nie będą rozpatrywane, tylko zostaniecie poinformowani
o czasie i terminie odbycia szkoleń oraz
o czasie dokonania prac instalacyjnych
w Waszych domach.
Tak więc nasza Gminna rodzina Internetowa powiększy się niebawem nie o 210
komputerów lecz przynajmniej o 220 nowych komputerów oraz ich użytkowników.
Na konie wracając do naszej strony
startowej, jeśli macie uwagi co do jej działania lub inne, to przesyłajcie informacje
poprzez interaktywną stronę Urzędu
Gminy Czerwieńsk.
Koordynator projektu
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Odpady wielkogabarytowe i mobilne punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (MPSZOK)
Odpady wielkogabarytowe
We wrześniu na terenie Gminy Czerwieńsk odbędzie sie zbiórka odpadów
wielkogabarytowych i zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić
dzień wcześniej od daty ich odbioru przez
ﬁrmę Tonsmeier Sp. z o.o., w miejscu
widocznym przed posesją. Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram odbioru
tych odpadów.

zobowiązana do zorganizowania raz
w tygodniu, przez 3 godziny zbiórki
odpadów w tzw. mobilnych punktach
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (MPSZOK). MPSZOK to
po prostu duży (10 m 3) pojemnik na
odpady. Będzie ustawiony w dwóch
miejscach: w Czerwieńsku (plac za narzędziownią, przy ul. Rycerskiej), oraz
w Nietkowicach (tereny zielone przy
remizie strażackiej).
Do MPSZOK będzie można oddać:

Tabela 1. Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego w Gminie Czerwieńsk, 2014 r.
Data

Miejscowości

25 września 2014 r. - czwartek

Laski, Nietków, Boryń

26 września 2014 r. - piątek

Leśniów Wielki, Leśniów Mały, Sudoł

1 października 2014 r. - środa

Czerwieńsk - całe miasto, Piaśnica

2 października 2014 r. - czwartek

Płoty, Dobrzęcin, Wysokie, Wyszyna, Zagórze

9 października 2014 r. - czwartek

Będów, Bródki, Nietkowice, Sycowice

Odpady wielkogabarytowe
Najprościej rozumując to odpady,
które ze względu na swoje rozmiary
i masę nie mogą być zbierane do pojemników na odpady komunalne oraz worków do selektywnej zbiórki, np. meble
(stoły, krzesła, szafy), wózki dziecięce,
materace, pierzyny, rowery inne sprzęty
domowe o dużych rozmiarach. Jednak
do odpadów wielkogabarytowych nie
zalicza się np.: odpadów budowlanych,
sanitarnych, urządzeń elektrycznych
i elektronicznych, ram okiennych,
drzwi, elementów ogrodzenia, części
samochodowych. Tych odpadów można
pozbyć się w punktach selektywnego
zbierania.
Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny
Przez zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny należy rozumieć takie
odpady jak: lodówki, zamrażarki, pralki, zmywarki, piece elektryczne, odkurzacze, czajniki elektryczne, miksery,
radia, suszarki do włosów, telewizory,
DVD, monitory, komputery, drukarki,
telefony, baterie, sprzęt oświetleniowy,
lampy sodowe, żarówki energooszczędne, wiertarki, wkrętarki, kosiarki, piły,
spawarki i inne urządzenia zasilane
elektrycznie.
Mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (MPSZOK)
Firma Tonsmeier Sp. z o.o. jest

6
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odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, metale, przeterminowane chemikalia i leki, zużyte
akumulatory, zużyte opony, makulaturę,
tworzywa sztuczne, szkło, opakowania
wielomateriałowe, odpady zielone,
odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych
zbieranych przez mieszkańców Gminy
Czerwieńsk.
Do MPSZOK odpady dostarcza
się własnym transportem. MPSZOK
w Nietkowicach przeznaczony będzie
dla mieszkańców miejscowości:
Nietkowice, Będów, Bródki, Sycowice, czynny w godzinach 12:00
– 15:00, raz w tygodniu – we wtorki.
MPSZOK w Czerwieńsku będzie
przeznaczony dla mieszkańców pozostałych miejscowości Gminy, w godzinach 08:00 – 11:00, raz w tygodniu
– we wtorki.
Poniżej podano harmonogramy ustawienia kontenerów MPSZOK. Proszę
zwrócić uwagę na godziny, w których
MPSZOK będzie czynny.

Odpady elektryczne i elektroniczne
Zawsze kupując nowy sprzęt elektryczny i elektroniczny proszę pytać sprzedawców czy nie przyjmą od
Państwa zużytego urządzenia. Samo
przyjęcie urządzenia jest nieodpłatne
i odbywa się na zasadzie jeden za jeden,
np. kupujemy nową lodówkę, więc starą
oddajemy do sklepu pod warunkiem, że
jest kompletna. Może być stara, zepsuta,
zużyta ale KOMPLETNA. Sklepy mogą
mieć swoje zasady przyjmowania takich
odpadów, np. przyjmą je pod warunkiem,
że zamówimy usługę transportu. Więcej
informacji udzielą państwu sprzedawcy
i konsultanci sklepów z urządzeniami
RTV i AGD.
Odpady zielone
Odpowiadając na Państwa liczne
pytania informujemy, że firma Toensmeier jest zobowiązana odbierać od
Państwa odpady zielone, np. liście,
chwasty, skoszona trawa. Na terenie
Gminy Czerwieńsk odpady biodegradowalne i zielone zbierane są łącznie ze
zmieszanymi odpadami komunalnymi.
Jednak istnieje możliwość zbierania tego
rodzaju odpadów w odpowiednich workach – w ramach usług dodatkowych lub
dostarczania ich własnym transportem
do mobilnych punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych. Dwa
MPSZOK-i będą funkcjonować w Czerwieńsku i Nietkowicach, wg harmonogramu (tab. 2. Harmonogram wywozu
odpadów z MPSZOK-ów).
Kontakt
Wszystkie zgłoszenia dotyczące jakości usług wywozu odpadów, pytania,
prośby można kierować do ﬁrmy Toensmeier oraz do Urzędu.
1. Toensmeier Sp. z o.o. oddział Świebodzin ul. Kolejowa 16, tel.:+48 68
382 38 28, fax:+48 68 382 43 19 (godz.
07:00-17:00),
2. Urząd Gminy – referat gospodarki
odpadami: Czerwieńsk ul. Rynek 18,
68-321-90-59 (pon. 8:00-16:00, wt.-pi.
07:00-15:00).
Agnieszka Kanduła,
Monika Piotrowicz-Szmyt

Tabela 2. Harmonogram wywozu odpadów z MPSZOK-ów
Czerwieńsk - plac za narzędziownią przy ul. Rycerskiej, w godzinach 08:00 - 11:00
Nietkowice - tereny zielone przy remizie strażackiej, w godzinach 12:00 - 15:00
Październik

7

14

21

28

Listopad

4

10*

18

25

Grudzień

2

9

16

23

* 10.11.2014 r. to poniedziałek, zmiana wynika ze Święta Niepodległości 11.11.2014 r.
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Partnerstwo Gmin Nadodrzańskich
W czwartek, 4 września 2014 r. w Czerwieńsku odbyło się trzecie posiedzenie
Komitetu Sterującego Partnerstwa Gmin
Nadodrzańskich:
Czerwieńsk, Dąbie,
Sulechów w związku z realizacją
projektu „Rozwój
społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich” przy
doﬁnansowaniu ze
środków Mechanizmu Finansowego
EOG i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach
Umowy ﬁnansowej nr PL06 – 05. Podczas
spotkania podsumowano dotychczasowe

spotkania i konferencje, a także omówiono
przeprowadzone postępowania przetargowe.
Dopracowano szczegóły produkcji ﬁlmu
oraz zdeﬁniowano
zadania i program
organizacji konferencji w dniu 6
października 2014
r. w ramach Programu Informacji
i Promocji Projektu. Kompleksowo
omówiono także
aspekt finansowy
wdrażania projektu, wyjaśniono zapisy w Umowie Partnerskiej oraz przeanalizowano zasady rozliczania się między Partnerami.

Prawo lokalne
Spełniając prośbę autorki listu pt.: „Do głosów w dyskusji…”, zamieszczonego
w sierpniowym numerze „Czerwieńsk U NAS”, publikuję jednolity tekst uchwały
w sprawie Honorowego Obywatelstwa.
Ponadto informuję, że imienny skład osobowy Kapituły w obecnej kadencji tj. w latach
2010 – 2014 jest następujący:
1. Leszek Jędras – przewodniczący,
2. Piotr Iwanus – zastępca przewodniczącego,
3. Ewa Wójtowicz – przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej i Porządku
Publicznego,
4. Krzysztof Smorąg – przewodniczący
Komisji Rewizyjnej,
5. Henryk Góralczyk – przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów,
6. Zygmunt Przybyła – przewodniczący
Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Uchwała nr 119/XV/2000
(jednolity tekst)
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 26 kwietnia 2000 r.
w sprawie nadania
Honorowego Obywatelstwa
Gminy i Miasta Czerwieńsk.
Na podstawie § 12 ust. 2 pkt 14 Statutu
Gminy Czerwieńsk, przyjęty uchwałą nr 51/IX/99 Rady Gminy i Miasta
w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 1999 r.
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 07.02.2000
r. Nr 3, poz. 31) uchwala się, co następuje:

§1. Stanowi się tytuł „Honorowy Obywatel
Gminy i Miasta Czerwieńsk”.
§2. 1. Honorowe Obywatelstwo Gminy
i Miasta Czerwieńsk nadaje Rada Miejska
osobom ﬁzycznym za szczególne osiągnięcia
dla Gminy i Miasta Czerwieńsk oraz wybitnym osobistościom, także cudzoziemcom.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Honorowe Obywatelstwo może być
nadane pośmiertnie.
§3. 1. Wnioski o przyznanie tytułu zgłaszają
na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej:
organizacje (społeczne, polityczne), rady
sołeckie, zakłady pracy, radni, osoby ﬁzyczne.
2. Wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa powinien być uzasadniony na piśmie.
3. Wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa podlega zaopiniowaniu przez
Kapitułę, którą tworzą:
- Przewodniczący Rady Miejskiej – jako
przewodniczący,
- Burmistrz Czerwieńska – zastępca przewodniczącego,
- przewodniczący stałych komisji Rady,
- osoba z grona ostatnio uhonorowanych tytułem „Honorowy Obywatel Gminy i Miasta
Czerwieńsk”.
4. Wnioski po uzyskaniu wstępnej akceptacji Kapituły, przedkładane są komisjom
Rady Miejskiej. Komisje swoje opinie

przedkładają Kapitule.
Ostateczną decyzję o skierowaniu wniosku
pod obrady sesji Rady Miejskiej podejmuje
Kapituła.
(Niniejszy zapis wprowadzono uchwałą nr
141/XVII/2000 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 12 września 2000 r.)
§4. Kapituła prowadzi rejestr nadawanych tytułów zwany „Księga Honorowego Obywatela
Gminy i Miasta Czerwieńsk”, która przechowywana jest w Urzędzie Gminy i Miasta.
§5. 1. Osoba uznana za Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Czerwieńsk otrzymuje medalion i dyplom. Wzór medalionu
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wręczenie tytułu Honorowego Obywatela
Gminy i Miasta Czerwieńsk dokonuje się
podczas okolicznościowych uroczystości.
3. W przypadku nadania tytułu „Honorowego
Obywatela Gminy i Miasta Czerwieńsk”
pośmiertnie stosuje się ceremoniał wręczenia
stosowny do okoliczności.
§6. Osobie uznanej za Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Czerwieńsk, przysługują następujące przywileje:
- jego imieniem mogą nazywać się instytucje
i ulice na terenie Gminy i Miasta Czerwieńsk,
- jest zapraszany na uroczystości okolicznościowe,
- na pogrzebie uhonorowanego uczestniczy
delegacja Rady Miejskiej,
- upamiętnienie zmarłego następuje poprzez umieszczenie tabliczki na bramie
cmentarnej – cmentarza komunalnego
w Czerwieńsku.
§7. 1. Rada Miejska może pozbawić Honorowego Obywatelstwa w razie stwierdzenia,
że osoba która je otrzymała jest niegodna
tego tytułu (nie ujawniono wszystkich
faktów w okresie przez uzyskaniem tytułu,
naganna postawa etyczno-moralna).
2. Pozbawienie Honorowego Obywatelstwa
następuje w sposób określony niniejsza
uchwałą dla jego nadania.
§8. Kapituła opiniuje wnioski o nadanie
odznaczeń, orderów narodowych i państwowych na zgłoszenia organizacji społecznozawodowych.
§9. Traci moc uchwała nr 106/XXIII/92
Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia
29 grudnia 1992 r. w sprawie Honorowego
Obywatelstwa.
§10. Wykonanie uchwały powierza się Radzie
Miejskiej i Burmistrzowi Czerwieńska.
§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w miesięczniku
„Czerwieńsk U NAS”.
(Uchwałę opublikowano w miesięczniku „Czerwieńsk U NAS” nr 94 - maj 2000 r., natomiast
jej zmianę we wrześniu 2000 r. - nr 98).
Dodatkowe informacje w sprawie Honorowego
Obywatelstwa można uzyskać w Urzędzie
Gminy i Miasta w Czerwieńsku w Ref. Spraw
Obywatelskich (tel. 68 327-82-95).
Leszek Jędras
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Szkiełko i oko radnego
Ponownie zostałam „wezwana na dywanik” za treści, które pozwoliłam sobie umieścić (za zgodą Redakcji, rzecz jasna) na łamach miesięcznika „U NAS”. Trudno
zachować obojętność wobec tak „przebiegłych, szpiegowskich” działań Pana
Góralczyka w tropieniu mojej osoby oraz wobec braku podania kontekstu (czyli
– przekręcaniu) moich sformułowań zacytowanych przez Panią Nowakowską.
Niczym Sherlock Holmes Pan Góralczyk „wytropił” mnie w Internecie. Zatem
już nie ukrywam się w Sycowicach, jak to
niektórzy wcześniej głosili, ale funkcjonuję
tu i ówdzie pod zmienionymi nazwami własnymi. Tak to już bywa, że czasem rodzice
nadają swoim pociechom kilka imion i... co
więcej... wszystkie imiona są w użyciu. Nie
widzę w tym nic zdrożnego – a Państwo?
Kiedy przeczytałam ten zarzut mojej wieloimionowości, to serdecznie się uśmiałam
i przypomniał mi się kawał, jak to pewna
żona kupiła swojemu mężowi w prezencie
dwa krawaty. Mąż chcąc zrobić małżonce
przyjemność jeden z nich włożył, co żona
skwitowała: „Widzę, że drugi ci się nie podoba!” Mnie i moim bliskim, znajomym,
współpracownikom podobają się oba moje
imiona, nadali je moi Rodzice, z których
zawsze będę dumna, bo byli wspaniałymi
ludźmi, więc wstydzić się czegoś, co od
nich dostałam? …– tak może myśleć tylko
ktoś, kto mierząc świat własną miarą (już
o tym kiedyś pisałam) nie potraﬁ pozbyć się
własnych kompleksów. Pani Krystyna Nowakowska „ubrała” mnie w jeszcze jedno
imię – Maria, za co wcale się nie gniewam,
tylko, proszę, aby nie przypisać kiedyś
w przyszłości tej zasługi mnie samej. Pan
„P.R.” przekręcił moje nazwisko, ale to już
całkiem drobiazg, a ja drobiazgowa nie
jestem. Nasuwa się też myśl (idąc tokiem
myślenia Pana Góralczyka), czy „P.R.”
wstydzi się swoich danych, że posługuje
się inicjałami? Tak jak napisałam, nie
bądźmy drobiazgowi, bo inaczej, to jeszcze
wiele uwag można byłoby mieć do innych
informacji podanych w „U NAS” – np.
w ostatnim numerze Redaktor Naczelny
w wywiadzie z Burmistrzem „rozszyfrowuje” KRN jako koło, a nie klub, a to duża różnica, bowiem Klub – to grupa ludzi, która
została powołana na zasadzie politycznej,
tworząca pewną frakcję (a tak jest niewątpliwie w przypadku czerwieńskiego KRN),
a Koło – to formalne spotkanie członków
danej organizacji (np. koło łowieckie, koło
gospodyń wiejskich).
Widzę też, że bardzo „boli” moje wykształcenie – gdzie i kiedy osiągnięte. Uczelnie uczelniami – były, są i będą, niezależnie
od epoki – tu też nie mam nic do ukrycia
(proszę zajrzeć na moje proﬁle w Internecie)
– gdybym się ich wstydziła, to nie zamiesz-
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czałabym informacji, bo są to renomowane
uczelnie z tradycjami i kończyłam je w normalnym, dziennym trybie, a dyplomów nie
dostawałam „za zasługi”, ale rzetelnie, po
kolei, zdając wszystkie egzaminy. Śmieszne
i małostkowe jest zatem to odniesienie do
czasów komuny (czy to PRL, czy CSSR;
np. mój dziadek zdobywał wykształcenie
„za sanacji”). Czy stawiamy na wiedzę oraz
doświadczenie, czy na ciasnotę umysłową
i ksenofobię? Obecność na portalach jest
we współczesnym świecie koniecznością,
bo będąc zawodowo człowiekiem „do
wynajęcia” (prawnicy, lekarze, ﬁnansiści
itd.) musimy mieć wirtualne „drugie życie”.
Cieszę się, że Pan Góralczyk „nie podważa moich kompetencji i doświadczenia”.
I, gwoli ścisłości – przeciwko kredytom nie
jestem (choć nigdy nie żyłam z ich udzielania, jak to sugeruje Pan Góralczyk), ale
przeciwko kredytowemu samobójstwu, za
jakie uważam branie nowych kredytów na
spłatę poprzednich, aby w sztuczny sposób
zapewnić płynność finansową na krótki
okres czasu – a potem najlepiej potop. Wyraźnie to napisał w swoim artykule w sierpniowym numerze „U NAS” Pan Krzysztof
Smorąg, na co były przeznaczane środki
z kredytów (w sumie ponad 4,5 mln zł!)
przez całą dotychczasową kadencję: żadne
nowe inwestycje, tylko spłatę poprzednich
zadłużeń. Pan Góralczyk, obecny wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pisze: „Uważam, że w momencie planowania lepiej jest
czynić to z rozmachem, niż później zarzucać
sobie, że można było coś ująć, a czegoś się
nie uczyniło”. A według mnie – w działaniach gospodarczych należy planować adekwatnie do możliwości, zasobów i zgodnie
z przyjętą strategią, która też nie może być
oderwana od realiów. Wszelkie wizjonerskie zapędy mogą uczynić więcej zła oraz
świadczą o ignorancji i braku kompetencji.
I to są moje MERYTORYCZNE zarzuty
przeciwko sprawującym władzę w Gminie,
a nie – ile Bozia dała wzrostu itp. Ekonomia
jest nauką ścisłą i wymaga konkretów, a nie
„rozmachu”.
Nie „wymuszam” i nie naciskam do
wzięcia udziału w dyskusjach na tematy
społeczno-gospodarcze w Gminie Czerwieńsk, jak sugeruje to Pani Krystyna
Nowakowska – tak, demokracja pozwala
i milczeć, szczególnie wtedy, kiedy nie

mamy nic do powiedzenia, ale po to mamy
przywilej wolności słowa, aby z niego
korzystać. Chowanie głowy w piasek nie
rozwiąże istniejących problemów, a za
skutki zapłacić będą musieli Wszyscy, bo
to też jest przywilejem, czy raczej skutkiem
demokracji. A tak na marginesie – terminu
„goebellsowskiej” polityki pierwszy użył
Burmistrz (U NAS nr 262).
Podobno razem z Radnym Cezarym
Wochem „czepiam się” zalewu! A co?
– Czyż nie pięknymi planami dotyczącymi
zagospodarowania terenów wokół zalewu
przed 10-ciu laty mamił Burmistrz Piotr
Iwanus społeczeństwo Czerwieńska? Co
z tego zostało? – Wątpliwy mosteczek
(z dumą pokazywany na okładce lipcowego
„U NAS” i 3 (słownie: trzy) wątpliwej urody (i trwałości!) ławeczki na trawie (z dumą
prezentowane na okładce kolejnego numeru „U NAS”). I jeszcze jedna uwaga Pani
Krystyny Nowakowskiej, aby spacery
wokół zalewu odbywały się z głębszą
społeczną inicjatywą – zbierania śmieci – to
dopiero „pachnie” PRL-em i ówczesnymi
obowiązkowymi pracami społecznymi!
Ale skoro pieniądze w Gminie pochodzą
z kredytów, to skąd wziąć na służby porządkowe? Uczono mnie, że nie tam czysto,
gdzie się często sprząta, ale tam, gdzie się
nie brudzi – ileż ﬁlozoﬁcznego sensu jest
w tym stwierdzeniu i adekwatności do
sytuacji w Gminie Czerwieńsk. Czyż nie
mieliśmy racji – Radny Cezary Woch i ja
(każde pisząc swoje artykuły) o megalomańskich wizjach krainy wokół zalewu?
Odpowiedź pozostawiam czytelnikom.
Przytaczałam już tezy sprzed 500 lat postawione przez Erazma z Rotterdamu o tym,
że ludzie kochają złudzenia, dlatego
niechętnie poznają prawdę. Przebiegli,
ale niekoniecznie mądrzy ludzie potraﬁli
w przeszłości, potraﬁą i dziś, bazować na
tej ludzkiej słabości, lecz, czy taka metoda będzie zawsze uniwersalną? Kiedyś
wreszcie przyjdzie pora, że świadomość
społeczna wejdzie na wyżyny i nie pozwoli
na manipulację swoimi zachowaniami,
czego szczerze życzę nam wszystkim.
Nie ignoruję i nie umniejszam wartości
lokalnej społeczności Czerwieńska, wręcz
przeciwnie, wierzę w mądrość ludzi. Też
– jak Henryk Góralczyk, posłużę się literaturą i przypomnę napisany 113 lat temu
przez Stanisława Wyspiańskiego dramat
WESELE – obyśmy nie zgubili jak Jasiek
i nie zapomnieli użyć na czas swojego złotego rogu. Dodam jeszcze (w odpowiedzi
na pytanie Pana Góralczyka), że za każdą
moją bytnością w Lubuskiem jestem także
w Czerwieńsku i nie napisałabym ani jednego słowa, którego nie sprawdziłabym ze
stanem faktycznym.
dr Małgorzata Gdak-Gołębiowska

Spostrzeżenia radnego
Stało się… Zamiast więcej miejsca poświęcić sprawom gminnym, wdałem się w dyskusję z p. Marylą Małgorzatą Gdak
– Gołębiowską. Doszedłem jednak do wniosku, że nie ma
sensu komentowanie zdań, często górnolotnych, okraszonych
wyszukanymi pojęciami, osoby, która konkretnie o naszej
gminie mimo wszystko nie ma zbyt wiele do powiedzenia, nie
mieszka tutaj, nie pełni żadnej funkcji społecznej.
W tym numerze miesięcznika czynię to prawdopodobnie
ostatni raz, nie mogąc niestety przejść obojętnie obok myśli
i zdań „warszawskiego komentatora”, umieszczanych na stronie
internetowej zaodrzańskiej miejscowości i przedrukowywanych
w naszym miesięczniku. W następnych numerach będę reagował
tylko na „Jego” ewidentne przekłamania.
Zacznijmy od początku. Wymówką dziecka, przyłapanego
na jakimś w jego mniemaniu „złym” uczynku, wymyślającego
przeróżne sposoby na zatarcie „złego” wrażenia, nazwałbym
tłumaczenie się p. Maryli Gdak-Gołębiowskiej odnośnie
swoich imion. Nie znam nikogo, kto używałby w jednym kraju
dwóch lub więcej imion wymiennie. Jedno w poniedziałki,
drugie we wtorki, jedne w jednej miejscowości, drugie w innej. Sprawdziłem, że imię „Małgorzata” używała Pani M.M.
Gdak-Gołębiowska tylko na zaodrzańskiej stronie internetowej
i w „U-Nasie”, „Maryla” wszędzie indziej. Sam mam dwa
imiona, nie używam ich wymiennie i nie mam w związku z tym
żadnych kompleksów, jak sugeruje to „warszawski” komentator.
Co więcej nie używam w Czerwieńsku „Henryk”, a w Warszawie, w której bywałem i bywam „Jerzy”. Bo wtedy byłby niezły
galimatias. Jeśli nawet w tak błahej sprawie wygląda u Pani
M.M. Gdak-Gołębiowskiej konkret, to ja za niego dziękuję. Nie
lubię takiego naginania, bajerowania itp. Łatwiej byłoby powiedzieć wprost – tak, rzeczywiście poniosło mnie trochę….
Musiałem chyba nadepnąć Pani M. M. Gdak-Gołębiowskiej na odcisk, bo jako jedyny w Jej internetowym artykule
„Szkiełko i oko radnego” stałem się tylko „Panem” Góralczykiem, natomiast pozostałe osoby zostały wymienione z imienia
i nazwiska. Ale cóż i po tym można poznać klasę człowieka.
Zastanawiam się także, czy przypadkiem publikowanie jednego
artykułu na stronie internetowej, a następnie przedrukowywanie
jego w naszym miesięczniku bez podania źródła nie jest małym
autoplagiatem. Bo śmiem twierdzić, że jak i wcześniej, tak
i w tym numerze przedrukowany zostanie znowu Jej artykuł bez
podania źródła. To znowu takie małe potknięcie osoby, która
stara się zrobić wrażenie konkretnej…
Nie jest też prawdą, że wszystko co pisze M.M. Gdak-Gołębiowska, jest sprawdzane przez nią ze stanem faktycznym.
W artykule czytamy, że z planów burmistrza odnośnie zbiornika małej retencji w Czerwieńsku zostały „wątpliwy mosteczek (z dumą pokazywany na okładce lipcowego „U NAS”
i 3 (słownie: trzy) wątpliwej urody (i trwałości!) ławeczki na
trawie (z dumą prezentowane na okładce kolejnego numeru
„U NAS”)”. To, że nie bywa Pani M.M. Gdak-Gołębiowska
w Czerwieńsku i że pisze słowa nie sprawdzając ze stanem faktycznym świadczy choćby fakt, że podaje błędną liczbę ławek
przy zalewie, czytaj „bajorku”. Ławek jest oczywiście więcej,
niż tylko wymieniane 3. Ale wiedzą to osoby, które na własne
oczy się o tym przekonały… Pani M. M. Gdak-Gołębiowska
tego nie zrobiła. To kolejny przejaw Jej obserwacji gminy jedynie zza warszawskiego biurka.
Cieszy mnie, że p. M. M. Gdak-Gołębiowska nie jest jed-

nak wbrew kredytom, choć miałem inne dotychczas wrażenie.
Jednak każdy dobry gospodarz musi wiedzieć, że nie samą
ekonomią kierują się samorządy, planując kierunki rozwoju np.
gminy. Często kierują się także dobrem ogółu lokalnej społeczności. A to często wymyka się sztywnym realiom ekonomicznym. O tym też się wie, jeśli nie siedzi się tylko za biurkiem…
Poza tym jeśli chce się być dobrym gospodarzem dla lokalnej
społeczności, to trzeba mieć własną wizję, plany, cele, wiedzieć
jak je zrealizować i pozyskiwać na to środki, być wśród ludzi
i żyć ich życiem. Znowu jednak nie zza biurka…
Trudno mi także zrozumieć dlaczego akurat tę gminę chce
Pani M.M. Gdak-Gołębiowska „uzdrawiać”. W Polsce jest
wiele setek gmin. Może warto się jednak pokusić o uzdrawianie
ogółu, co Warszawa daje jednak spore możliwości. Osoba, która
lubi wyzwania, nie powinna marnować się tutaj… Takich osób
trzeba nam jednak wyżej…
Na koniec spostrzeżeń ponowię prośbę. Nadal chciałbym
się dowiedzieć, co o zbiorniku małej retencji myślą radni
czerwieńscy. Albo się ze mną zgadzają, albo przyjdzie nam
poczekać na czas po wyborach… Pewnie nie chcą zrażać swoich
wyborców… Cóż takie ich prawo.
Henryk Góralczyk

Katarzynie oraz Piotrowi Bykowskim
oraz najbliższej rodzinie
wyrazy współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci syna
składają
Zarząd oraz pracownicy
Spółki POMAK w Czerwieńsku
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Listy do redakcji
Planowanie strategiczne jest cyklicznym procesem i nie kończy się wraz
z opracowaniem strategii rozwoju. Jest
czymś więcej niż narzędziem, jest stanem
świadomości władz i aktorów lokalnych,
którzy zadają sobie powszechnie znane
ﬁlozoﬁczne pytania o to „gdzie jesteśmy,
dokąd zmierzamy i jak tam dotrzemy?”.
Pomimo górnolotnych deﬁnicji i ﬁlozoﬁi
planowanie strategiczne musi się opierać
na racjonalnych podstawach, bowiem
składają się na nie systematyczne i ciągłe działania, podczas których samorząd
przewiduje i planuje przyszłość, określa
odpowiednie etapy realizacji i realne
środki do jej osiągnięcia.
Monitoring realizacji Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk za lata 20122013 polegał na zbieraniu wiarygodnych
informacji ﬁnansowych i statystycznych
dotyczących procesu wdrażania strategii w celu oceny zgodności realizacji
programu z jego założeniami. Dokonano
obserwacji zestawu wyselekcjonowanych
wskaźników obrazujących dynamikę
i strukturę zjawisk objętych poszczególnymi celami strategii.
W pracach nad monitoringiem wykorzystano zarówno ilościowe, jak i jakościowe metody i techniki badawcze, w tym
wywiady pogłębione, metody logiczne,
analizy ﬁnansowo-ekonomiczne. Raportowi z monitoringu strategii nadano strukturę hierarchiczną, w podziale na obszary
strategiczne, z wyszczególnionymi celami
i wchodzącymi w ich skład priorytetowymi
kierunkami interwencji publicznej.
Monitoring jest stwierdzeniem aktualnego stanu realizacji strategii, w tym
zadań. Proces monitoringu sam w sobie
nie zawiera oceny, lecz stanowi jej bazę.
Na podstawie raportu z monitoringu
strategii Rada Miejska dokonuje cyklicznej oceny efektów wdrażania strategii
i zadań z niej wynikających, a wyniki tej
oceny służą aktualizacji strategii. Strategia jako dokument opisujący przyszły
stan gminy podlega w trakcie wdrażania
ocenie stopnia jej realizacji i wprowadzania stosownych korekt.
Średniookresowa Strategia Rozwoju
Gminy Czerwieńsk wytycza obszary
strategiczne, na których, w perspektywie
lat 2011-2018, powinny koncentrować
się główne działania władz gminy, w celu
przyspieszenia procesów rozwojowych.
W Raporcie z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk przedstawiono
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zadania zrealizowane w okresie jedynie
ostatnich dwóch lat. Konieczność skutecznego zaspokajania różnorodnych potrzeb
społeczności lokalnej oraz rozwiązywania
problemów społeczno-gospodarczych,
ekologicznych i przestrzennych w warunkach dysponowania ograniczonymi
zasobami ﬁnansowymi wymaga racjonalnego podejmowania decyzji o sposobach
i kierunkach wydatkowania posiadanych
środków. Z uwagi na uwarunkowania
zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne
zrealizowane zostały, zgodnie z harmonogramem, zadania priorytetowe. Horyzont czasowy Strategii Rozwoju Gminy
Czerwieńsk obejmuje jeszcze cztery lata,
w ramach których istnieje możliwość
osiągnięcia postawionych w tej strategii
celów, w tym szczególnie przez realizację
zawartych w niej przedsięwzięć administracyjnych, inwestycyjnych, usługowych,
organizacyjnych i prawotwórczych. Na
władzach samorządowych spoczywa zobowiązanie realizacji zadań i osiągnięcia
celów strategii. Są one również zobligowane do pozyskania, utrzymania i aktywizacji partnerów współdziałania. Należy
podkreślić, że konsekwencją przyjęcia
takich założeń jest monitorowanie przez
Radę Miejską oraz Burmistrza aktualności treści strategii i korygowanie jej we
właściwych momentach. Jeżeli w ocenie
Wysokiej Rady należy zmienić kierunek
rozwoju gminy Czerwieńsk- konieczna
jest zatem aktualizacja strategii.
Jak oczekiwać, aby Rada Miejska
korygowała we właściwych momentach
„Strategię ...” i monitorowała ją konsekwentnie, kiedy, jak przeczytałem w wywiadzie z burmistrzem w sierpniowym numerze
„U NAS”, po powstaniu Klubu Radnych
Niezależnych, wszyscy radni „niezależni”
na polecenie Przewodniczącego KlubuRadnego Smorąga solidarnie wystąpili ze
składu zespołu ds. strategii. Oczywiście
o wiele łatwiej jest krytykować wszelkie
działania burmistrza, niż merytorycznie
włączyć się do pracy, dyskusji i wspierać
dobrymi pomysłami działania organu
wykonawczego, aby ten żywy dokument
jakim jest strategia, był ciągle aktualny
i służył rozwojowi gminy, a nie był orężem
do bezcelowej i nieuzasadnionej walki.
Radny Smorąg tak bardzo skupił
się nad przygotowaniem krytycznego
wystąpienia oceniającego monitoring
z wdrażania strategii, że zapomniał zaopatrzyć cudzysłowem fragment swojego

stanowiska wygłoszonego na czerwcowej
sesji Rady Miejskiej, a zaczerpniętego
z dokumentu opracowanego dla gminy
Skąpe na lata 2000-2010.
Dla potwierdzenia tych faktów przedstawiam fragmenty tegoż dokumentu:
1) „Zakres i funkcje monitoringu
strategii rozwoju gminy. W procesie
realizacji Strategii ważna jest kontrola
tego procesu oraz ocena uzyskanych
efektów społecznych i gospodarczych,
a także zmian w środowisku przyrodniczym. Zadanie to, mające charakter
permanentny, nazywa się monitoringiem strategii. Efektywna realizacja
strategii wymaga więc kontrolowania
skuteczności wdrażania przedsięwzięć.
Pomiar i kontrola działań strategicznych
w gminie powinny odpowiadać na dwa
zasadnicze pytania:
1. Czy strategia jest faktycznie realizowana?
2. Czy strategia przynosi zamierzone
skutki?
Monitoring musi zatem dotyczyć:
• oceny przebiegu realizacji strategii tj.
jej celów, programów i zadań,
• oceny uzyskiwanych efektów rozwoju
społecznego i gospodarczego oraz stanu
środowiska, co w sumie traktować i uznać
można za efekty realizacji strategii.”
2) Monitoring strategii umożliwi więc:
• bieżącą ocenę realizacji programów
i zadań oraz osiągania celów,
• prognozowanie ewentualnych zmian
warunków realizacji,
• dokonanie bieżących korekt i poprawek,
• podjęcie działań zabezpieczających
i naprawczych,
• informowanie społeczności lokalnej
o uzyskanych wynikach.
Monitoring umożliwi zatem rzecz bardzo ważną, praktycznie nieodzowną, a mianowicie traktowanie prac nad Strategią
rozwoju gminy jako zadania ciągłego.”
Dla porównania teraz przytoczę fragment wystąpienia radnego:
„W procesie realizacji Strategii
ważna jest kontrola tego procesu oraz
ocena uzyskanych efektów społecznych
i gospodarczych, a także zmian w środowisku przyrodniczym. Zadanie to, mające
charakter permanentny, nazywa się monitoringiem strategii. Efektywna realizacja
strategii wymaga więc kontrolowania
skuteczności wdrażania przedsięwzięć.
Pomiar i kontrola działań strategicznych
w gminie powinny odpowiadać na dwa
zasadnicze pytania: Czy strategia jest
faktycznie realizowana? Czy strategia
przynosi zamierzone skutki?
Monitoring musi zatem dotyczyć:

• oceny przebiegu realizacji strategii tj.
jej celów, programów i zadań,
• oceny uzyskiwanych efektów rozwoju
społecznego i gospodarczego oraz stanu
środowiska, co w sumie traktować i uznać
można za efekty realizacji strategii.
Monitoring strategii umożliwia więc:
1. Bieżącą ocenę realizacji programów
i zadań oraz osiągania celów,
2. Prognozowanie ewentualnych zmian
warunków realizacji,
3. Dokonanie bieżących korekt i poprawek,
4. Podjęcie działań zabezpieczających
i naprawczych,
5. Informowanie społeczności lokalnej
o uzyskanych wynikach.
Monitoring umożliwia rzecz bardzo
ważną, praktycznie nieodzowną, a mianowicie traktowanie prac nad Strategią
rozwoju gminy jako zadania ciągłego.”
Z tego porównania jasno wynika, że
fragment wystąpienia radnego Smorąga,
to przypisywanie sobie słów innych osób.
Radny nie podając źródła pochodzenia
tego tekstu dopuścił się plagiatu.
Rodzi się zatem pytanie: Czy radny
Smorąg w dotychczasowych swoich
wystąpieniach przedstawiał tylko swoje
przemyślenia, czy bazował na rozumie
innych? Wyjątek potwierdza regułę.
Historia zna przypadki, kiedy dopuszczający się plagiatu tracili tytuły i swój
dorobek. O tym powinien pamiętać przewodniczący Klubu Radnych Niezależnych,
zanim jego język będzie obracał słowa,
których nie wymyśliła jego głowa.
To, co osobiście wymyśla radny, często,
delikatnie mówiąc, mija się z prawdą. Dla
przykładu przytoczę fakt, iż w sierpniowym
numerze „U NAS” w artykule „Ocena
wdrażania Strategii Rozwoju Gminy
Czerwieńsk” radny Smorąg pozwolił sobie
„ze smutkiem” manipulować czytelnikami
i mieszkańcami naszej Gminy pisząc, że
Burmistrz obiecywał: „po wygranych wyborach Strategia Rozwoju Gminy Czerwieńsk
będzie realizowana z nawiązką”. Otóż,
ja też posiadam te materiały i nic takiego
z moich ulotek wyczytać nie można.
Strategia jest natomiast realizowana
zgodnie ze swoimi założeniami, a przygotowany i przedstawiony monitoring z wdrażania strategii tak kłuje w oczy, że Pan Radny
„musiał” swoim zwyczajem ocenić go negatywnie. To za sprawą Przewodniczącego
Klubu Radnych Niezależnych klub, mając
przewagę głosów w radzie, sprawozdanie
z monitoringu wdrażania strategii odrzucił.
Uważny czytelnik i obserwator życia gminy
widzi jak „kolczasta” jest droga dalszego
rozwoju naszej gminy przy „pomocy” radnych „niezależnych”.
Janusz Seklecki

Ile zarabiają lubuscy
prezydenci i burmistrzowie?
Uposażenia samorządowców zawsze budziły emocje szczególnie wtedy, kiedy do ponadprzeciętnej pensji dochodziły apanaże z zasiadania w radach nadzorczych spółek,
wpływy z emerytury, własnej działalności gospodarczej, pełnienia funkcji członków
zarządu, prowadzenia wykładów na wyższych uczelniach, wynajmu mieszkań, czy
starannie ukrywanych dochodów z innych źródeł. Sytuacje te wielokrotnie miały
swoje odbicie w głośnych sprawach prowadzonych przez Sądy powszechne.
Dla wszystkich osób które wygrywają
wybory samorządowe, ustawa budżetowa
przewiduje odpowiednie wynagrodzenie
lub dietę. Przepisy nie wyznaczają dokładnych stawek jakie mogą otrzymywać
samorządowcy, niemniej jednak określona jest ich górna granica. Przedmiotowa
ustawa określa maksymalny poziom zarobków i zgodnie z jej zapisami, miesięczne wynagrodzenie nie może przekroczyć
7-krotności tzw. stawki bazowej.
Zgodnie z przepisami zarobki szefów
gmin i miast zależą od uchwał podejmowanych przez radnych i są odbiciem
układu sił w radzie gminy. Jeśli burmistrz
„ma w kieszeni” większość radnych (nazwijmy ich „zależnymi”) – wtedy jego
pensja szybuje w górę, jeśli więcej jest
„niezależnych” - pikuje w dół...
Powyższe okoliczności przy często
spotykanych postawach nieograniczonego
wprost chciejstwa, rodzą patologiczne sytuacje nie mające nic wspólnego z realnymi
możliwościami samorządowych budżetów,
a wreszcie z etyką, dobrymi obyczajami,
czy wręcz zdrowym rozsądkiem. Wielu
szefów samorządów bez skrupułów pobiera
maksymalne stawki, a warto wiedzieć, że
do pensji dochodzą też między innymi inne
świadczenia, a czasami również dodatki za
jazdę własnym samochodem...
Być może dla ustalenia wysokości
wynagrodzenia i ujęcia go w sztywne
ramy, bardziej zasadnym byłoby najzwyklejsze zobiektywizowanie przesłanek
opartych np. na wielkości budżetu, liczbie
mieszkańców i wielkości gminy, a także
z uwzględnieniem stanu jej zadłużenia.
Korzystając z powszechnie dostępnych oﬁcjalnych źródeł, przyjrzyjmy się zatem zarobkom prezydentów największych miast
województwa lubuskiego, sąsiadujących
z nami burmistrzów miast dominujących i
zarobkom burmistrza Czerwieńska.
Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego, wykształcenie wyższe. Ilość mieszkańców: około 125 tysięcy, największe
miasto województwa lubuskiego. Zarobki
brutto 161.012 zł rocznie, co odpowiada
kwocie 13.426 zł miesięcznie.
Prezydent Zielonej Góry, wykształce-

nie wyższe. Ilość mieszkańców około 120
tysięcy, drugie pod względem wielkości
miasto województwa lubuskiego. Zarobki
brutto 161.300 zł rocznie, co odpowiada
kwocie 13.400 zł miesięcznie.
Prezydent Nowej Soli, wykształcenie
wyższe. Ilość mieszkańców ponad 40
tysięcy, trzecie pod względem ilości mieszkańców miasto województwa lubuskiego
Zarobki brutto 159.610 zł rocznie, co odpowiada kwocie 13.300 zł miesięcznie.
Burmistrz Żar, wykształcenie wyższe.
Ilość mieszkańców około 40 tysięcy,
czwarte pod względem wielkości miasto
województwa lubuskiego. Zarobki brutto
143.250 zł rocznie, co odpowiada kwocie
11.937 zł miesięcznie.
Burmistrz Sulechowa, wykształcenie
wyższe. Ilość mieszkańców około 26 tysięcy. Zarobki brutto 154.319 zł rocznie, co
odpowiada kwocie 12.859 zł miesięcznie.
Burmistrz Świebodzina, wykształcenie
wyższe. Ilość mieszkańców ponad 20 tysięcy. Zarobki brutto 126.891 zł rocznie, co
odpowiada kwocie 10.574 zł miesięcznie.
Burmistrz Krosna Odrzańskiego, wykształcenie wyższe. Ilość mieszkańców
około 19 tysięcy. Zarobki brutto 125.769 zł
rocznie, co odpowiada kwocie 10.480 zł
miesięcznie.
Burmistrz Czerwieńska, wykształcenie średnie (według informacji zawartej w
ulotce wyborczej obecnej kadencji). Ilość
mieszkańców gminy poniżej 10 tysięcy.
Zarobki brutto 159.448 zł rocznie, co odpowiada kwocie 13.287 zł miesięcznie!
Z powyższego zestawienia jednoznacznie wynika, że zarobki burmistrza
Czerwieńska są równorzędne z zarobkami
prezydentów trzech największych miast
województwa lubuskiego, (różnice dotyczą dosłownie szczegółów) i są znacząco
wyższe od zarobków burmistrza miasta
czwartego co do wielkości, oraz burmistrzów sąsiednich miast: Sulechowa,
Świebodzina i Krosna Odrzańskiego. Warto
zauważyć co jest istotne, że miasta te liczą
około dwukrotnie więcej mieszkańców niż
gmina Czerwieńsk... Powyższe zestawienie
dedykuję Radnym nowej kadencji...
Cezary Woch
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Jubileusz czerwieńskich koronczarek
Czerwieńskie koronczarki uroczyście podsumowały dziesięciolecie swojej działalności podczas jubileuszowego spotkania w sali cateringowej Feniks. Wspólnym
toastom, wspomnieniom i śpiewom nie było końca. Spotkanie uatrakcyjnił śpiewem
i graniem Pan Michał Ciesielski.
O pomyśle utworzenia sekcji koronczarek przy MGOK w Czerwieńsku
donosiliśmy w naszym miesięczniku już
w grudniu 2003 roku. Pomysł zmaterializował się w styczniu 2004, kiedy to po raz
pierwszy sekcja rękodzieła artystycznego
w składzie: Teresa Sopuszyńska, Zoﬁa
Michalak, Hanna Batorowska, Stefania
Cander, Urszula Kamińska, Henryka
Skieresz, Iwona Nowicka, Irena Nowak, Elżbieta Bortnowska, Elżbieta
Markowska, Grażyna Ratajczak, Lidia Abramowicz, Bożena Kwiecińska,

redaguje: Beata Frąckiewicz

WITAJ PRZEDSZKOLE!
Pierwszego września z radością rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2014/2015.
Inauguracja roku odbyła się w budynku przy ulicy Kwiatowej, gdzie Pani Dyrektor Beata Zawada powitała dzieci i ich
rodziców w większości powracających po
wakacyjnym odpoczynku.
Przypominamy, że, mimo, iż Przedszkole w Czerwieńsku mieści się w dwóch
budynkach, jest ono jedną placówką, jed-
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Grażyna Grzybek oraz p. Kopalczyk
-Santer ruszyła do pracy.
Jak wtedy mówiła nam szefująca
sekcji Stefania Kozak: „Interesują nas
starodawne techniki i wzory, spotykamy się w celu wymiany doświadczeń;
uczymy się jedna od drugiej. W grupie
jest przyjemniej pracować, a robótkowe
czasopisma nie zawsze są precyzyjne.
I wielką satysfakcją będzie pokazać się
na jakiejś wystawie”.
Przez minione dziesięciolecie nasze
koronczarki nie tylko wykonały setki

nakowo funkcjonującą i posiadającą bardzo
dobrze wykwaliﬁkowaną kadrę pedagogów.
W bieżącym roku szkolnym, podobnie, jak
w latach ubiegłych, wszystkie dzieci zostały
przyjęte do Przedszkola zgodnie z oczekiwaniami rodziców, ponadto placówka
uelastyczniła godziny swojej pracy:
• przy ul. Kwiatowej Przedszkole czynne
jest w godzinach 6:45- 17:00
• przy ul. Granicznej w godzinach
6:00- 16:00.
Wzorem ubiegłego roku, do budynku
przy ulicy Kwiatowej dostarczane są posiłki w formie dwudaniowych obiadów.
Ponadto Przedszkole poszerzyło swoją
ofertę zajęć dodatkowych- tak jak do tej
pory dzieci będą bezpłatnie uczestniczyły
w zajęciach:
- rytmiczno- umuzykalniających,
- tanecznych,
- logopedycznych,
- języka angielskiego,
- gimnastyki korekcyjnej.
Dodatkowo po raz pierwszy w naszym

wspaniałych prac (część z nich zademonstrowane zostały na specjalnej wystawie
z okazji jubileuszu), ale również świetnie
się razem bawiły.
Za naszym pośrednictwem koronczarki składają serdeczne podziękowania
p. Małgorzacie Jutrowskiej za bezpłatne
udostępnienie pięknej sali Feniksa na
jubileuszowe spotkanie.
Andrzej Sibilski

Przedszkolu zapraszamy chętne dzieci do
udziału w zajęciach Karate!
Mimo, że podczas wakacji Przedszkole funkcjonowało bez przerwy, udało nam
się przeprowadzić drobne remonty, dzięki
którym na dzieci wracające z wakacyjnych podróży czekała miła niespodzianka
w postaci odnowionych korytarzy.
Wszystkim naszym kochanym Przedszkolakom życzymy wielu wspaniałych
chwil przepełnionych radością, zabawą,
muzyką, śpiewem, tańcem, nauką i odkrywaniem siebie i świata! Owocnego roku
przedszkolnego!!!

WARTO PAMIĘTAĆ…
Dzień 20 września został ustanowiony
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka.
Warto tego dnia pamiętać o swoich
pociechach obdarowując je życzeniami
i serdecznymi uściskami…
…bo przecież bycie Przedszkolakiem
to poważna sprawa!

Nowa placówka przedszkolna w Nietkowie
„Nasze przedszkole” to drugi oddział przedszkolny dla dzieci 3 i 4 letnich jaki powstał przy Szkole Podstawowej w Nietkowie
od 1 września. Potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego oraz upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Polsce są
ogromne, powodują, że z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w całym kraju zaczynają korzystać nie
tylko pięciolatki, ale również dzieci młodsze – 3- i 4-letnie, którym należy zapewnić opiekę i ofertę edukacyjną dostosowaną
do ich potrzeb i możliwości rozwojowych. Jest to olbrzymie wyzwanie jakie staje przed szkołami, szczególnie wiejskimi,
które podobnie jak PSP w Nietkowie są dobrze wyposażone, mają świetną bazę dydaktyczną i posiadają kadrę nauczycieli
specjalistów do dyspozycji maluchów.
Edukacja najmłodszych dzieci to jeden
z priorytetów polityki oświatowej państwa.
Powinna dawać im szansę na dobry rozwój, umożliwiać dobre przygotowanie do
dalszej nauki, do dorosłego życia i konkurowania na nowoczesnym rynku, a także
być na miarę XXI wieku. Temu podporządkowane są działania ministra edukacji
narodowej, który dba o to, żeby do gmin
traﬁło jak najwięcej środków na rozwój
edukacji przedszkolnej i na przygotowanie
szkół do obniżenia wieku szkolnego.
Nowa placówka przedszkolna w szkole podstawowej to ogromny krok do przodu jeśli chodzi o realizację podstawowych
zadań szkoły w zakresie dydaktycznym
i wychowawczo-opiekuńczym.
Oferta zajęć w przedszkolu jest bardzo
atrakcyjna. Zagwarantowana całodzienna
opieka pod okiem dobrej kadry, szeroki
wachlarz zajęć edukacyjnych, rozwijających zainteresowania dzieci. Wszystkie
przedszkolaki uczą się języka angielskiego,
zajęcia biblioterapeutyczne i artystyczne.
Do wszechstronnego rozwoju dzieci
potrzebują dużo ruchu, przedszkolaki
mają więc mają zajęcia z rytmiki, zajęcia
korekcyjne i sportowe na sali gimnastycznej, taniec i karate. Wszystkie zajęcia SA
bezpłatne dla naszych dzieci z Nietkowa
a oferta jest skierowana tylko dla dzieci,
których szkoła w obwodowa. Kształtują
swoje umiejętności manualne i ruchowe Bezpłatne, 8 godzinne wychowanie
przedszkolne, opracowany program zajęć,
bardzo bogata oferta zajęć edukacyjnych
– ma na celu szerokie wsparcie rodziców,

wyrównywanie szans rozwojowych i dobry, edukacyjny
start w szkole. Oprócz beztroskiej zabawy jaka jest też
częścią edukacji przedszkolnej jest też czas na mądre poznawanie świata, rozwój zainteresowań i talentów języka
angielskiego, rytmiki, zajęć
korekcyjne, zajęcia sportowe,
logopedyczne, są tez rozwijające: taneczne, karate, grupy
zaawansowane artystycznie.
Atrakcyjna, bezpłatna oferta
wszystkich zajęć skierowana jest wyłącznie skierowana jest wyłaz cenie do dzieci
mieszkających w obwodzie szkoły w Nietkowie i naszych najmłodszych. Szkoła
dysponuje znakomitą bazą dydaktyczną,
wyspecjalizowanymi nauczycielami z pasja rozwijają dziecięce talenty.
Wcześnie rozpoznane potrzeby
rozwojowe, specyficzne trudności
Dzieci korzystające z przedszkola przy
szkole nie tylko świetnie asymilują się
z otoczeniem edukacyjnym, oswajają się
ze szkolną rzeczywistością przez co nie ma
w nich barier i oporów przed rozpoczęciem
edukacji grudnia 2012 roku, w zakresie
zwiększenia dostępności wychowania
przedszkolnego w Polsce. Zgodnie z koncepcją resortu edukacji, od 1 września 2015
r. gminy zostaną zobowiązane do zapewnienia wszystkim dzieciom czteroletnim, a od
dnia 1 września 2017 r. również wszystkim
dzieciom trzyletnim miejsca realizacji
wychowania przedszkolnego. Zakres
planowanych modyfikacji
zawiera również propozycję
przekształcenia z dniem
1 września 2016 roku oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
w przedszkola, przy jednoczesnym utworzeniu zespołów szkolno-przedszkolnych
zwłaszcza, że objęcie od
września 2014 roku obowiązkiem szkolnym części
dzieci 6-letnich spowoduje,
iż zwolnią się miejsca przed-

szkolne, z których będą mogły skorzystać
dzieci młodsze. Rozpoczął się nowy rok
szkolny - określany przez MEN „Rokiem
szkoły bezpiecznej i przyjaznej”.
likwidacja barier w dostępie do edukacji przedszkolnej dzieci z terenów wiejskich i wiejsko-miejskich to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych
wychowaniem przedszkolnym oraz stałe,
zgodne z polityką oświatową państwa upowszechnianie edukacji przedszkolnej.
Działania w powyższym zakresie są
zgodne z kierunkiem zmian w ustawie
o systemie oświaty uchwalonym przez
Sejm RP 13 czerwca 2013 r., w zakresie
zwiększania dostępności wychowania
przedszkolnego w Polsce. Zgodnie z koncepcją resortu edukacji, od 1 września
2015 r. gminy zostaną zobowiązane do
zapewnienia wszystkim dzieciom czteroletnim, a od dnia 1 września 2017 r.
również wszystkim dzieciom trzyletnim
miejsca realizacji wychowania przedszkolnego. Zakres planowanych modyﬁkacji zawiera również propozycję przekształcenia
z dniem 1 września 2016 roku oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych
w przedszkola, przy jednoczesnym utworzeniu zespołów szkolno - przedszkolnych.
Działania w powyższym zakresie są zgodne z kierunkiem zmian w ustawie o systemie oświaty uchwalonym przez.
Wprowadzenie powyższych zmian będzie wymagało przeprowadzenia działań,
umożliwiających dostosowanie ośrodków
wychowania przedszkolnego do realizacji
nowych zadań.
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Rowerem do Pani Jasnogórskiej
W dniach od 29 lipca do 2 sierpnia wyruszyła po raz ósmy Parafialna Rowerowa
Pielgrzymka z Czerwieńska do Częstochowy. Przejechaliśmy łącznie ok. 380 km
przez 5 dni. W tym roku pielgrzymka miała rekordową obsadę, ponieważ jechały
aż 23 osoby. Tym razem jechali też pielgrzymi spoza naszej parafii, tj. z Gorzowa,
Wschowy i Zielonej Góry.
W tegorocznej pielgrzymce oprócz
naszego księdza proboszcza Pawła Koniecznego mieliśmy również wsparcie
duchowe przez ks. Jana Płócienniczaka,
proboszcza ze Wschowy, który świetnie
sobie dawał radę na pielgrzymim szklaku. Codziennie mieliśmy odprawiane
msze św., w czasie których wyrażaliśmy
wdzięczność i podziękowanie za okazy-

wane na każdym kroku ludzkie serce.
Ze względu na tak liczną obsadę
pielgrzymów musieliśmy podzielić się
na dwie grupy. Pierwszą prowadził, jak
co roku, Zygmunt Przybyła a zamykał Tadeusz Miczek. Drugą prowadził
Krzysztof Śnieżko a zamykał najstarszy
uczestnik Bolesław Brzeziński. Pogoda tym razem była dość łaskawa a na

SZKOLNE ECHO CZERWIEŃSKIEJ PODSTAWÓWKI

Nastał szkolny czas
Choć lato nie dawało za wygraną, kalendarz uparcie pokazywał czas powrotu do
szkolnej gromady. Jedni niecierpliwie odliczali dni, inni chętnie poleniuchowaliby jeszcze choćby troszeczkę. Wszyscy jednak stawili się na rozpoczęciu roku
szkolnego – znowu gwar rozbudził uśpione szkolne mury.
Czas powitań
Jest tym bardziej radośnie, iż na korytarzach pojawiły się barwne malunki
i instalacje, którymi można bawić się
podczas przerw. W klasach pierwszaków
przybyło zabawek i gier umilających
czas, ale i kształcących szereg umiejętności. Już na boisku widać było, że jest
nas dużo – to oczywiste, gdyż po raz
pierwszy od wielu lat mamy aż 4 klasy
pierwsze. Powitaliśmy wśród nas nową
nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej
– panią Magdalenę Fuławkę.
Tradycyjnie pierwszy dzień pracy poświęciliśmy na integrację. Poszczególne
zespoły spotykały się z wychowawcami,
aby poprzez różnorodne gry i zabawy
zacieśnić więzi, wypracować klasowe
kontrakty, przypomnieć podstawowe
dokumenty szkolne, zasady zachowania
na lekcjach i przerwach.
Tak oto w 14-u oddziałach klasowych,
blisko 291uczniów, 30-u nauczycieli
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i 10-u pracowników obsługi wprawiło
w ruch machinę, która nazywa się nowy
rok szkolny 2014/2015. Wszystkim
życzymy wspaniałej przygody z nauką,
wartościowych doświadczeń, prawdziwych przyjaźni, a za 10 miesięcy dobrych
świadectw.
Czas pożegnań
Podczas, gdy my witaliśmy się przekraczając próg szkoły, naszą małą społeczność obiegła wiadomość o odejściu z niej
księdza proboszcza Pawła Koniecznego.
Choć nie uczył w naszej szkole – był
z nią bardzo związany, zarówno jako
przełożony katechetów, ale także, a może
przede wszystkim jako człowiek czynu.
W czerwcu 2014r. otrzymał zaszczytny
tytuł PRZYJACIELA SZKOŁY. Jak
zapamiętamy księdza proboszcza?
„- Jest bardzo energiczny, szybko
chodzi, i zna się na sporcie” – mówi
zapytany uczeń. Inny dodaje „- Czasami

Jasną Górę dojechaliśmy cali i zdrowi.
Niesamowitym przeżyciem była msza
św. odprawiona przez ks. proboszcza
Pawła Koniecznego przy głównym
ołtarzu Matki Boskiej Częstochowskiej,
na który mogliśmy spoglądać z bardzo
bliska. Dziękowaliśmy Bogu i Matce
przenajświętszej za pokonany trud, ale
także za wszelkie dobro, wsparcie i okazaną życzliwość. Po krótkim odpoczynku
i obiedzie wyruszyliśmy samochodami
w drogę powrotną do swoich domów.
Pielgrzymi pragną wyrazić podziękowanie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
wspierali nasz trud. Szczególne podziękowanie składamy ZEAO, proboszczowi
Pawłowi oraz opiekunom trasy. Dziękujemy
Panu Mirkowi Lubasowi za samochód,
który odwiózł nasze rowery do domu.
Była to najliczniejsza i najtrudniejsza logistycznie pielgrzymka, ale myślę, że kolejne
będą również zorganizowane wzorowo. Do
zobaczenia za rok na pielgrzymim szlaku,
ale bez naszego proboszcza ks. Pawła, który
dekretem Biskupa zostaje przeniesiony na
paraﬁę do Żar. Życzymy mu sukcesów na
nowej drodze duszpasterskiej.
W imieniu Pielgrzymów
Zygmunt Przybyła
musi nas uspakajać, trochę pokrzyczy,
ale też lubi opowiadać kawały i jest
uśmiechnięty, i opalony, bo jeździ dużo
na rowerze”. Pomysłem księdza jest
Bibluś, który już zawsze pozostanie
z naszymi dzieciakami. Będą też wspominać radosne spotkania w ogrodzie
przy plebanii i nagrody za trud zbierania
różnorodnych układanek, wyklejanek.
W pamięci nas wszystkich pozostanie
na pewno kolędowanie przed Ratuszem, wspólne wycieczki w nieznane
i wakacyjne obozy, których bez pomocy księdza proboszcza nie dałoby się
zorganizować. „- To taki nowoczesny
ksiądz, zna się na komputerze i szybko
jeździ samochodem, umie wszystko
załatwić – nawet Eleni na wigilię dla
seniorów zaprosił” – słyszę opinię nieco
starszych. „- Potraﬁ rozmawiać z każdym i na każdy temat, prostymi słowami
mówi do zwykłego, szarego człowieka,
jest taki swojski”. Wrażliwość na cierpienie, chorobę, biedę – zwykłą ludzką
niedolę - to chyba najważniejsze cechy
naszego proboszcza. Przybył 8 lat temu,
pozostawi cząstkę samego siebie i dalej poniesie swoją energię, optymizm
i zmysł organizatora. Za wszelkie dobro
dziękujemy i życzymy pomyślnego
sprawowania kolejnej posługi.
Beata Kaszewska

Wieści z hali
XXII Bieg Sztafetowy „Od Ratusza
do Ratusza” tradycyjnie wiódł przez teren naszej gminy. 12 lipca w Leśniowie
Wielkim była pierwsza strefa zmian dla
zawodników podążających z Zielonej
Góry do Cottbus. Do tej międzynarodowej
imprezy zgłosiło się 65 pięcioosobowych
ekip. Tym razem bez „naszych”.
Tego też dnia rozegrano bieg z Karpacza na Śnieżkę (14,3 km). Michał Kowalski był 64 w kategorii M30 (1:44:28). Do
mety dotarło około 300 biegaczy.

połowa (4 km) z 10 km trasy wiodła po
plaży. Startowali w nim Lubomir Rotko
(44:39, 7 w swej kategorii) i Michał Kowalski (45:07 – 22). Bieg ukończyło 230
zawodników.
Na trasie Enea Poznań Triathlon (26
– 27 lipca) rywalizowali (na krótkim
dystansie) Grażyna, Andrzej i Jacek
Dudkowiakowie.
VIII Zielonogórskie Grand Prix MTB
Amatorów miało też swoją czerwieńską
odsłonę. 10 sierpnia odbyła się bowiem
„Wilcza MTB”. I tak wśród pań (dystans
17 km) trzecie miejsce zajęła Katarzyna
Boczkowska – Pidek (Płoty). A wśród

lonie (16 sierpnia w Wolsztynie, dystans
całego ironmana) zajął wysokie V miejsce
(9:31:44).
Niezwyczajnym wyczynem może pochwalić się Tomasz Ignasiak. Ukończył
(w czasie 57:10) wyścig kolarski „Bałtyk
– Bieszczady Tour” (23 – 26 sierpnia).
Trasa liczy 1008 km i ma limit trzech
dób. Na trasie Ustrzyki Górne – Świnoujście był 101 na sklasyﬁkowanych 157
kolarzy.
A na trasie XV Toyota Półmaraton
w Wałbrzychu (24 sierpnia) Michał Kowalski był 63 w M35 (1:42:20). Biegło
1400 zawodników.

panów (34 km) pierwszy był (pierwszy
również w swej kategorii) Jarosław
Michałowski (Płoty), a Wojciech Łaskawski zajął czwarte miejsce (2 w kategorii).
Triathlonowe zawody rozegrano też
9 i 10 sierpnia w Gdyni. Na trasie półironmana Andrzej Dudkowiak uzyskał
5:37:35, a na „sprincie” Grażyna Dudkowiak miała czas 1:24:31.
Wielki sukces na swoim koncie może
zapisać też Paweł Kamoda. W czasie
zawodów Pucharu Świata w Quadrath-

V Bieg z Policją (30 sierpnia, 10
km) w Górze – biegli tam Jacek Jędro
i Michał Kowalski. A następnego dnia
Michał Kowalski zmagał się z trasą
XXXV Szczecińskiego Półmaratonu
Gryfa (1:35:14; 130 w M30). Zawody
ukończyło prawie 1500 zawodników.
Koniec wakacji (31 sierpnia) to szczęśliwy dzień dla Szymona Pyrki (PKP
Cargo Czerwieńsk). W Enea Triathlon
w Bydgoszczy „zrobił” pierwszego w życiu
całego ironmama (3,8 km pływania, 180
km roweru i pełny - 42,2 – maraton). Czas
– 12:40:27, w tym sam maraton 4:10:45!
Najbliższe plany? 26 września na
obiektach CRS-u im. Romana Winnickiego młodzież gimnazjalna rozegra
tradycyjny turniej piłkarski.
27 września (godz. 11.00) zostanie rozegrany turniej tenisa stołowego, którego
organizatorem są strażacy czerwieńskiego
OSP.
18 października lasy w okolicy hali
i Czerwieńska staną się areną rywalizacji
w zawodach duatlonowych. „Bardzo terenowa” trasa to 4 km biegu, 16 km roweru
i ponowne 2 km biegu.
A 25 października to Ronin Race
– 10,5 km bieg przełajowy na trudnej, pagórkowatej, leśnej trasie. Zainteresowani
są proszeni o kontakt z Halą Sportową
„Lubuszanka”.
D. Grześkowiak

Wilcza MTB

Sława była organizatorem Festiwalu Triathlonu, gdzie sztafety EUCO
rywalizowały 20 lipca. Trzyosobowy
team męski w składzie: Arkadiusz
Pawłowski, Marcin Horbacz i Paweł
Kamoda wywalczył I miejsce. To była
właściwie „sprinterska” rywalizacja
- zawodnicy mieli do pokonania po
250 m pływania, 6,6 km roweru i 1,6
km biegu.
XIX Ogólnopolski „Bieg ku słońcu”
o puchar Wójta Gminy Kołobrzeg odbył się 26 lipca w Dźwirzynie. Prawie

„Rodzina – Rodzinie” w Gimnazjum
Z wielką przyjemnością chcielibyśmy podzielić się z Czytelnikami miłą niespodzianką, jaka spotkała wolontariuszy z Gimnazjum w Czerwieńsku.
W jednym z ostatnich wydań „U Nas”
dziękowaliśmy rodzicom, dziadkom naszych gimnazjalistów oraz pracownikom
szkoły za pomoc w organizacji pomocy
dla rodziny z Ukrainy. Dziś dziękujemy
w imieniu Obdarowanych. Otóż otrzymaliśmy wzruszające podziękowanie
następującej treści:
Drodzy uczniowie wraz z całym gronem pedagogicznym!
Z wielkim wzruszeniem, pragniemy
podziękować Wam za bezinteresowne

zaangażowanie się w akcję „Rodzina
- Rodzinie”, za danie pięknego świadectwa, iż los innego narodu nie jest Wam
obojętny!
4 i 18 maja w intencji wszystkich
oﬁarodawców zostały odprawione Eucharystie, w których prosiliśmy Boga
o jego błogosławieństwo dla Was i nieustanną opiekę Maryi, Matki Bożej Dobrej Rady.
Z darem modlitwy w imieniu rodzin
Ks. Proboszcz Oleg Sakajew
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Pożegnanie ks. Pawła
Na mocy biskupiego dekretu po ośmiu latach kapłańskiej posługi w naszej czerwieńskiej parafii ks. Proboszcz Paweł Konieczny skierowany został do objęcia funkcji
proboszcza w kościele pw W.N.P. w Żarach. W niedzielę 7 września odbyła się uroczysta Msza Święta, po której oficjalnie ks. Paweł pożegnał się z parafianami.
Atmosferę tej szczególnej mszy chyba
najlepiej oddaje fragment wystąpienia dyrektora szkoły podstawowej w Czerwieńsku
– p. Jacka Gębickiego, który dziękując
księdzu proboszczowi za jego pracę w naszej
paraﬁi powiedział m.in.: „To szczególny
dzień w życiu naszej paraﬁalnej wspólnoty.
Jak co niedziela chciałoby się radośnie powtórzyć za psalmistą – „Oto jest dzień, który
dał nam Pan – radujmy się nim i weselmy”,
ale dziś przychodzi nam to z wielkim trudem.
Po ośmiu latach Twojej służby w naszej
wspólnocie Biskup uznał, że bardziej przydasz się w innej paraﬁi. Nie jest nam łatwo,
ale przyjmujemy to z pokorą.
Dziś, kiedy przychodzi się nam pożegnać, nie sposób nie przywołać z pamięci
tych wszystkich pięknych wspomnień, jakie
po sobie nam pozostawiasz.
To za Twoją sprawą wszystkie nasze
paraﬁalne kościoły wypiękniały i rozbłysły
kolorami nowych witraży. Twój przyjaciel
Bibluś już zawsze pozostanie z naszymi
dzieciakami, zasłuchany w ich biblijne czy-

tanki, podobnie jak ich wspomnienie radosnych spotkań w Twoim ogrodzie, jak smak
ciastek i nagrody za trud adwentowych
nabożeństw. One zapamiętają na pewno
wszystkie wspólne wycieczki w nieznane
i wakacyjne obozy, których bez Twojej pomocy nie dałoby się zorganizować.
Starsi zatrzymają w pamięci wymyślone
przez Ciebie doroczne rowerowe pielgrzymki
do Jasnogórskiej Pani? Jak dziś nie przypomnieć tych wszystkich wzruszających wigilii
dla samotnych i niezliczonych spotkań z seniorami. I można by tak wymieniać i wymieniać całe to dobro, jakie nam po sobie
pozostawiasz, ale i tak nie zmieni to faktu, że
jest nam zwyczajnie, po ludzku żal.”
Emocje tej szczególnej chwili udzieliły
się wszystkim obecnym, nie wyłączając samego ks. Pawła, któremu również łza wzruszenia zakręciła się w oku. Podziękowaniom
nie było końca, każdy chciał coś miłego tak
od siebie serdecznie powiedzieć, podziękować i uścisnąć na pożegnanie. Rozstajemy
się z ks. Pawłem, życząc na koniec służby

kapłańskiej w Czerwieńsku:„Niech ten trud,
który podejmujesz, pozwoli Ci zebrać - jak
w biblijnej przypowieści - ów plon stukrotny. Niech przyniesie Ci radość spełnienia,
a nowych paraﬁan przybliży, jak nas - do
Chrystusa i do siebie nawzajem. Niech Twoja pogoda ducha i dobro, którego nam nie
szczędziłeś na co dzień, stanie się także ich
udziałem, by po latach mogli zachować cię
w serdecznej pamięci – jak my teraz. Szczęść
Boże na nowej drodze kapłańskiej posługi,
niech towarzyszy Ci życzenie poety: „by Cię
święci z Twojego brewiarza otoczyli, jak
ptaki przed burzą”.
Będziemy o Tobie pamiętać, będziemy
za Ciebie się modlić!”
Andrzej Sibilski
foto: Anna Strzelczyk

