Puchar Przewodniczącego Rady

dla Odry Nietków
czytaj str. 19

w styczniu
01.01. – mieszkańcy Gminy Czerwieńsk przywitali Nowy
Rok 2015.
05.01. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się spotkanie noworoczne władz samorządowych z sołtysami. Spotkaniu przewodniczył burmistrz Piotr Iwanus.
09.01. – już po raz 3 uczniowie ze Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Czerwieńsku kolędowali przed ratuszem.
Dzieci złożyły noworoczne życzenia mieszkańcom gminy i zaśpiewały najpiękniejsze polskie kolędy. Pod ratuszem, oprócz
władz miasta i licznej rzeszy mieszkańców, pojawiły się też przedszkolaki oraz uczniowie z czerwieńskiego Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego. Czerwieńskie kolędowanie to wspólna
inicjatywa szkoły podstawowej i parafii pw. św. Wojciecha.
09.01. – przez teren gminy „przetoczyła” się gwałtowna
burza, której towarzyszyły wyładowania atmosferyczne i porywisty wiatr. Jej skutkiem była kilkugodzinna przerwa w dostawie
energii elektrycznej, połamane drzewa i podtopione posesje.
W Nietkowie nawałnica złamała maszt przy punkcie dostępowym do bezprzewodowego Internetu. Najstarsi mieszkańcy
naszej gminy nie pamiętają, aby kiedykolwiek wcześniej burza
z piorunami zdarzyła się styczniu!
11.01. – odbył się 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W naszej gminie Orkiestra zagrała w Czerwieńsku i Nietkowie.
W obu miejscowościach wolontariusze zebrali blisko 14000 zł.
12.01. – burmistrz Piotr Iwanus wziął udział w posiedzeniu
Zarządu Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”. Jednym
z punktów tego posiedzenia była wizyta przedstawicieli kanadyjskiej firmy Miedzi Copper Corporation, która stara się o pozwolenie na wydobywanie i eksploatację złóż miedzi i srebra
na terenie „Aglomeracji”.
13.01. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było:
przyjęcie informacji nt. zabezpieczenia przeciwpowodziowego
gminy; Obrona Cywilna i działalność zespołu ds. reagowania kryzysowego; wykorzystanie szkolnych sal sportowych po zajęciach
lekcyjnych i wykorzystanie Hali „Lubuszanka” w roku 2014 i jej
współpraca z organizacjami sportowymi.
14.01. – w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku miała miejsce uroczystość otwarcia nowej sali
multimedialnej, która otrzymała nazwę „Sala Chaty Polskiej”.
Została ona wyposażona w tablicę multimedialną, której zakup
został sfinansowany przez Chatę Polską. Koszt tablicy to 10 000
zł. Uroczystość była również okazją do przekazania funduszy
na zakup strojów sportowych dla najmłodszej drużyny Klubu
Sportowego PIAST Czerwieńsk o wartości 6000 zł. Inicjatorką
wsparcia szkoły podstawowej i klubu jest właścicielka sklepu Chata
Polska w Czerwieńsku Pani Iwona Matuszak, która przyłączyła
się tym samym do ogólnopolskiej akcji Chaty Polskiej – WSPIERAMY LOKALNE INICJATYWY.
15.01. – w Gorzowie Wielkopolskim burmistrz Piotr Iwanus
uczestniczył w spotkaniu noworocznym z Wojewodą Lubuskim.
16.01. – w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą,
a Bobrem” w Zaborze odbyło się spotkanie noworoczne. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Piotr Iwanus.
17.01. – LKS ODRA Nietków został zwycięzcą XX Turnieju
Halowej Piłki Nożnej o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
20.01. – w Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych działających na
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terenie Gminy Czerwieńsk. W spotkaniu uczestniczył burmistrz
Piotr Iwanus.
21.01. – odbyła się IV Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Czerwieńska. Podczas sesji radni podjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych.
22.01. – burmistrz Piotr Iwanus spotkał się w czerwieńskim
ratuszu z sołtysami. Tematem spotkania było wypracowanie
planu współpracy Gminy Czerwieńsk z jej partnerami z Niemiec. Przygotowany plan zostanie przedstawiony i omówiony
podczas spotkań roboczych, które zaplanowano na 4 i 5 lutego
br. w Drebkau (Niemcy). W spotkaniu uczestniczyli również:
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras, Dyrektor MGOK
Jolanta Matuszkiewicz i Kierownik Hali Sportowej „Lubuszanka”
Lubomir Rotko.
23.01. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji
był temat budowy bloku mieszkalnego w Czerwieńsku w ramach
Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (RTBS).
26.01. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się spotkanie władz
samorządowych z przedstawicielami firm i przedsiębiorstw działających na terenie Gminy Czerwieńsk. Gospodarzem spotkania
był burmistrz Piotr Iwanus, który zapoznał przybyłych ze strukturą
dochodów i wydatków budżetu gminy oraz główne przedsięwzięcia
inwestycyjne realizowane ze środków publicznych.
27.01. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji była analiza informacji dotyczących terminowości i sposobu rozpatrywania pism
i wniosków wpływających do Urzędu Gminy i Miasta w 2014 r.
28.01. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się szkolenie dla dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników ZEAO pt. „Edukacja,
prewencja i prawo”. Szkolenie prowadziły: Sędzia Ewa Blachowska z Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, Wydział Rodzinny
i Nieletnich oraz dr hab. prof. UZ Barbara Toroń- Fórmanek
z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
28.01. – w Leśniowie Małym odbyło się spotkanie włodarzy
Gminy Czerwieńsk - burmistrza Piotra Iwanusa i Gminy Dąbie
- wójta Krystyny Bryszewskiej z sołtysami oraz mieszkańcami
wsi Leśniów Mały i Łagów. Spotkanie było poświęcone drodze
gminnej łączącej Leśniów Mały z Łagowem, o remont, której
zabiegają mieszkańcy obu wsi.
29.01. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad komisji była analiza poniesionych w 2014 r. wydatków
na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości ich
średnich wynagrodzeń.
30.01. – odbyła się V Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Czerwieńska. Podczas sesji radni podjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych.
30.01. – w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu
Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie, który od 1 stycznia 2015 r.
jest częścią powiększonej Zielonej Góry, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”.
W zebraniu uczestniczył burmistrz Piotr Iwanus.
Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU
Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
Jacek Gębicki, Alina Juncewicz, Dariusz Grześkowiak (foto).
Adres: UGiM, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk,
tel./fax 68 327 80 91, e-mail: unas.redakcja@wp.pl
skład i druk: sandmedia tel. 68 45 35 700
Materiały do składu przyjęto 12.02.2015 r., do druku przekazano 13.02.2015 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Co słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Witam po miesięcznej przerwie. Niestety zabrakło dla
nas miejsca, bo jak zwykle na przełomie
roku nasi korespondenci nie próżnują,
a do tego jeszcze wielka orkiestra i ktoś
musi ustąpić. Mam nadzieję, że nie ma
Pan żalu.
Piotr Iwanus: Oczywiście, że nie
mam. Bardzo się cieszę, że tyle osób jest
zainteresowanych pisaniem do „U nas”.
To znaczy, że nasz czerwieński miesięcznik jest naprawdę otwartą trybuną wymiany informacji, a przy okazji najlepszą
i najtrwalszą kroniką lokalnego życia.
A.S.: Trochę się tłumaczyłem z braku
naszej comiesięcznej rozmowy na łamach
„U nas”, ponieważ spora grupa czytelników od tego właśnie zaczyna lekturę. No
dobrze, ale do rzeczy. Panie burmistrzu,
chciałbym wrócić do opublikowanego
w zeszłym numerze artykułu Radnego C.
Wocha na temat problemów dotyczących
życia na Zaodrzu. Czytał pan ten tekst,
jaki jest pana komentarz w tej sprawie?
P.I.: Tak, czytałem. To kolejny artykuł
p. radnego, napisany według powtarzającego się w jego wypowiedziach schematu.
Najkrócej mówiąc polega on na mieszaniu
faktów z insynuacjami. Oczywiście cały
jego długi wywód o historii niefortunnego
podziału gminy jeszcze w latach siedemdziesiątych minionego wieku jest prawdziwy i opisuje rzeczywistość tak, jak
ona wyglądała. Problem jednakże polega
na tym, że z tych zaszłości, dotyczących
braku mostu, łączącego obie części gminy, upadłości zakładów przemysłowych
w Zielonej Górze i okolicach, obniżaniu
w związku z tym warunków życia mieszkańców, itp. autor wywodzi wnioski nieco
demagogiczne. Z artykułu wynika, że to
władze gminy są winne takiemu podziałowi terytorialnemu, który oddziela obie
części gminy, że nie zbudowały mostu,
że na Zaodrzu nie powstają zakłady przemysłowe, czy chociażby rzemieślnicze.
Do tego wszystkiego, zdaniem radnego,
gmina zapomniała o prawobrzeżnej części
gminy i niczego tam nie robi, koncentrując całą swoją uwagę na drugim brzegu
Odry. To oczywista nieprawda. Popatrzmy chociażby na bazę oświatową, ładną
i funkcjonalną halę sportową, czy boiska
dla młodzieży, wyremontowane obiekty

użyteczności publicznej, itd. itd. Pewnie,
że zawsze można zrobić więcej, tylko, że
wciąż musimy się liczyć ze skrzeczącą
rzeczywistością budżetową, albo brakiem
zrozumienia naszych potrzeb. Takim
sztandarowym przykładem jest sprawa
budowy mostu, czy choćby wydłużenia
czasu pracy promu. Opór zarządców, jak
dotąd, jest nie do pokonania. Jako gmina
nieustannie walczymy o rozwiązanie tego
problemu, nie wszystko jednak zależy
od naszej woli. Rozpoczęliśmy również
porządkowanie gospodarki ściekowej
w miejscowościach Zaodrza, mimo odstąpienia od udziału w projekcie gminy
Sulechów. Zostaliśmy na placu boju
sami. To wielki wysiłek organizacyjny
i ﬁnansowy, ale działamy mimo oporu
materii. Nie podzielam zdania autora
tego artykułu, że Zaodrze to jakiś koniec
świata, bez pomysłu na przyszłość i szans
na rozwój. To miejsce na ziemi, jakich
w naszym kraju wiele. Pan radny pisze
w swoim artykule o zaletach tego obszaru. Jeśli są rzeczywiste, to przyciągną
turystów i inwestorów. Zaodrzu mniej
potrzeba utyskiwania, a więcej dobrych
i realnych pomysłów na wykorzystanie
m. in. tych naturalnych zasobów. Radni
od tego obowiązku także nie mogą być
zwolnieni.
A.S.: Panie burmistrzu skoro już jesteśmy przy problemach tej części gminy,
to chciałbym jeszcze poruszyć sprawę
przychodni zdrowia w Nietkowicach.
P.I.: Tak, to jest problem. NZOZ
IUVO wypowiedział bowiem umowę
na prowadzenie POZ w Nietkowicach.
Podjęliśmy negocjacje z trzema lekarzami
na podjęcie działalności w Nietkowicach.
Niestety - jak na razie - zakończyły się
one ﬁaskiem. Od 7 stycznia zostaliśmy
zmuszeni do uruchomienia specjalnego
autobusu, który dowozi pacjentów do
przychodni w Sulechowie. Ponosimy też
koszty ogrzewania i utrzymania pustego
obiektu, aby nie dopuścić do jego dekapitalizacji. Równocześnie intensywnie
poszukujemy lekarzy do objęcia tej
placówki. Na bieżąco będę informował
mieszkańców o kolejnych krokach w celu
rozwiązania tego problemu.
A.S.: Panie burmistrzu, jak zwykle
kończy nam się miejsce, więc chciałbym

jeszcze prosić o informacje na temat
strategii ZIT dla Zielonej Góry. Co to
jest ten ZIT i jakie my z tego możemy
mieć korzyści?
P.I.: ZIT to skrót od nazwy Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. ZIT to nowa
strategia, dotycząca wykorzystywania
funduszy unijnych. Miasto Zielona Góra
znalazło się wśród grupy miast wojewódzkich, w których następuje systematyczna
koncentracja funkcji metropolitalnych
o znaczeniu międzynarodowym i krajowym. To stało się podstawą do objęcia
wszystkich gmin wchodzących w skład
MOF Zielona Góra tym nowym narzędziem (ZIT), które pozwala na realizację
zintegrowanych projektów, łączących
wykorzystanie środków EFRR i EFS.
MOF Zielona Góra tworzą: Zielona Góra – rdzeń oraz gminy w streﬁe
oddziaływania: Świdnica, Czerwieńsk,
Sulechów, Zabór. Tworzenie ZIT-ów
służy poprawie współpracy i integracji na
obszarach funkcjonalnych miast, promowaniu partnerskiego modelu współpracy
jednostek administracyjnych na miejskich
obszarach funkcjonalnych, realizacji
zintegrowanych projektów odpowiadających na potrzeby i problemy miast
i ich obszarów funkcjonalnych, a także
zwiększeniu wpływu miast i ich obszarów
funkcjonalnych na kształt i sposób realizacji działań na ich obszarze w ramach
polityki spójności.
Co my konkretnie będziemy z tego
mieli? Otóż, w ramach tych programów
będziemy mogli skorzystać ze środków
pozwalających przystąpić m. in. do odrestaurowania parków, których projekty
wykonaliśmy już wcześniej i na które
mamy całą niezbędną dokumentację
z pozwoleniem na budowę włącznie.
Przystąpimy także do realizacji ścieżek
rowerowych, łączących gminy objęte ZIT.
Taki program funkcjonalno-użytkowy już
powstaje. Będzie on podstawą do ogłoszenia przetargów na projekt i ich realizację.
Dotacje w ramach ZIT zostaną również
wykorzystane na termomodernizację
obiektów użyteczności społecznej. Celem
nadrzędnym realizacji tej strategii jest
wspomaganie zrównoważonego rozwoju
Miejskich Obszarów Funkcjonalnych.
Dobrze, że jesteśmy częścią jednego
z nich. Na pewno na tym skorzystamy.
A.S.: Wygląda na to, że ZIT to poważne przedsięwzięcie i przyjdzie nam
jeszcze nie raz i to znacznie szerzej o tym
porozmawiać. Dziękuję za rozmowę i do
kolejnego spotkania.
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Odblaski a bezpieczeństwo na drodze
Dotychczasowe zapisy ustawy Prawo o ruchu drogowym nakładały obowiązek
noszenia elementów odblaskowych jedynie na osoby poniżej 15 roku życia. Nowelizacja w/w ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. rozszerzyła go na wszystkich,
niezależnie od wieku, którzy będą poruszać się po zmierzchu poza obszarem
zabudowanym.
Wprowadzenie tego obowiązku ma
przede wszystkim pomóc ograniczyć
liczbę ofiar wypadków z udziałem
pieszych. Policyjne statystyki pokazują,
że w 2013 r. z udziałem osób pieszych
odnotowano prawie 9,5 tys. zdarzeń,
w których zginęło 1147 osób, a ok. 9 tys.
zostało rannych.
Pieszy poruszający się po zmroku
bez żadnych elementów odblaskowych dla kierowcy nadjeżdżającego
samochodu jest widoczny dopiero
z odległości 20 metrów. Jeżeli pieszy używa odblasków, wówczas jest
zauważalny już z odległości 150
metrów. To właśnie dlatego rola
elementów odblaskowych jest tak
bardzo ważna ponieważ kierowca
ma możliwość, o wiele wcześniej
zauważy pieszego i znacznie szybciej
zareagować.
Elementami odblaskowymi mogą
być przedmioty, które możemy doczepić do plecaka lub ubrania, są to
również kamizelki, naklejki, opaski
oraz smycze. Bardzo ważne jest
ich umieszczenie: odblaski zaleca
się umieszczać na wysokości dłoni,
w okolicy środka klatki piersiowej

Pani Monice Stolińskiej
Dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego
w Leśniowie Wielkim
wyrazy współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci ojca
składa Dyrektor oraz
pracownicy Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty w Czerwieńsku
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i pleców - wówczas jesteśmy dobrze
widoczni dla innych uczestników ruchu drogowego.
W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy będzie mógł się poruszać po
zmierzchu poza obszarem zabudowanym
bez elementów odblaskowych, jeżeli
będzie się znajdował na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na
chodniku.

Pamiętajmy jednak, że stosowanie elementów odblaskowych może
w wielu przypadkach uratować
nasze życie, które jest wyjątkowo
bezcenne!

P.W.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia
30 sierpnia 2013 r.).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz.
602 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks
wykroczeń (Dz. U. 1971 nr 12 poz. 114
z późn. zm.).

Sala Chaty Polskiej
Szkoła podstawowa w Czerwieńsku wzbogaciła się o nowoczesną tablicę multimedialną i pracownię, która będzie nosiła nazwę „Sala Chaty Polskiej”.
14 stycznia br. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku miała miejsce uroczystość
otwarcia nowej sali multimedialnej,
która otrzymała nazwę „Sala Chaty
Polskiej”. Została ona wyposażona
w tablicę multimedialną, której zakup
został sﬁnansowany przez Chatę Polską.
Koszt tablicy to 10 000 zł.
Uroczystość była również okazją
do przekazania funduszy na zakup
strojów sportowych dla najmłodszej
drużyny Klubu Sportowego PIAST
Czerwieńsk. Wartość tego daru to aż
6000 zł.

Inicjatorką wsparcia szkoły podstawowej i klubu jest właścicielka sklepu
Chata Polska w Czerwieńsku Pani Iwona
Matuszak, która przyłączyła się tym
samym do ogólnopolskiej akcji Chaty
Polskiej – WSPIERAMY LOKALNE
INICJATYWY.
W uroczystym otwarciu Sali wzięli
udział min.: Sylwester Maćkowiak prezes Grupy Mar-Ol i dyrektor Chaty
Polskiej, Iwona Matuszak – właścicielka
sklepu Chata Polska w Czerwieńsku,
Piotr Iwanus – burmistrz Czerwieńska,
Leszek Jędras – przewodniczący Rady
Miejskiej, Danuta Tomaszewska – dy-

rektor ZEAO, Waldemar Dwornicki
- prezes KS PIAST Czerwieńsk i Jacek
Gębicki dyrektor szkoły podstawowej
w Czerwieńsku.
Tablica multimedialna to bardzo
nowoczesne urządzenie, które służyć
będzie szkole na wszystkich zajęciach
edukacyjnych. Działa jak duży wyświetlacz, który można podłączyć
do laptopa i bezpośrednio korzystać
z zasobów internetowych lub multibooków. Pracuje w bardzo wysokiej
rozdzielczości i reaguje na dotyk – tak
jak ekran tabletu. Wszystko to, pozwala na prowadzenie lekcji na zupełnie
innym poziomie i daje niesamowite
możliwości w oddziaływaniu na wiele
zmysłów równocześnie.
Jacek Gębicki

Zarząd Klubu Sportowego „Piast” Czerwieńsk
składa serdeczne podziękowanie
Dyrektorowi Generalnemu sieci
„Chata Polska”
panu Sylwestrowi Maćkowiakowi
oraz państwu
Iwonie i Robertowi Matuszakom
za wsparcie okazane naszemu klubowi.
Dzięki Państwa pomocy nasze dzieci dostały
wspaniałe stroje, w których będą występować
podczas rozgrywek i turniejów sportowych.
Bardzo dziękujemy!
Prezes Zarządu KS „Piast”
W. Dwornicki
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Trzej Królowie w Płotach
To już tradycja, że w Święto Trzech Króli w Kościele p.w. Matki Boskiej
Bolesnej w Płotach kolędujemy ze scholą. Jednak każdy, kto wtedy przyszedł przyłączyć się do wspólnego śpiewu, zauważył, że znanej wszystkim
scholi wcale tam nie ma, a wokół szopki zgromadzili się aniołowie,
pastuszkowie, króliczki i wróbelki.
O godzinie 15.00 w Kościele zabrzmiały muzyczne dźwięki, w takt
których do szopki przybyli kolędnicy wzywani śpiewem aniołów.
Brzmienie gitary i bębnów zachęcało do odśpiewania kolęd, a było
w czym wybierać. Od skocznych „Przybieżeli do Betlejem”, „Triumfy”, „Pastuszkowie bracia mili” po spokojne „Nie było miejsca dla
Ciebie”, „Jakaś światłość nad Betlejem” czy „Gdy śliczna Panna”.
Piękne pastorałki i wierszyki dla Dzieciątka zaśpiewał i wyrecytował
nasz mały chór aniołków akompaniując na instrumentach perkusyjnych. Śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że każdy usłyszał
„swoją kolędę”, a wspaniała scenografia pozwoliła nam przenieść się
na chwilę do Betlejem.
Świąteczny klimat podkreślił gest
Kacpra Orzechowskiego, który ofiarował scholi „Zjednoczeni w Duchu”
nową gitarę. Kacprowi i Jego rodzicom
bardzo dziękujemy za ten podarunek.
Jednocześnie, jesteśmy wdzięczni
wszystkim, którzy uczestniczyli w kolędowaniu i wspierając nas ﬁnansowo
przyczynili się do zakupienia nowego
sprzętu.
Kolejny raz przekonaliśmy się, że
Boże Narodzenie to magiczne święta,
bez względu na to, czy odbywają się
w uświęconym przyjściem Pana Betlejem, czy w podczerwieńskiej wiosce
Płotach.
Patrycja Frączak

Miejsko – Gminny
Ośrodek Kultury
mając na uwadze ochronę dziedzictwa
kulturowego oraz popularyzację
rodzimych tradycji, zaprasza dzieci,
młodzież i dorosłych z gminy Czerwieńsk
do udziału

w Gminnym Konkursie
Wielkanocnym
szczegóły na stronie
www.mgok.czerwiensk.pl
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Najwyższa pora zacząć działać
Od wielu lat jestem mieszkańcem Czerwieńska i z uwagą
obserwuję zachodzące zmiany. Po lekturze tekstu radnego
Cezarego Wocha ze styczniowego wydania miesięcznika
„U nas” oraz wydarzeniach z ostatniego miesiąca nie
mogę pozostać obojętny i chciałbym podzielić się moimi
spostrzeżeniami.
Nie sposób zgodzić się z tezą Pana radnego, iż Zaodrze
jest ziemią niczyją i na tle reszty Gminy Czerwieńsk jest
obszarem szczególnie wykluczonym. Niestety nie tylko Zaodrze. Cała Gmina jest terenem zaniedbanym i pozostawionym samemu sobie. Odkąd u władzy jest obecny Burmistrz,
mamy do czynienia z okresem stagnacji. A przecież kto nie
idzie do przodu ten się cofa. Po ostatnich wystąpieniach
Pana Burmistrza, doszedłem do wniosku, iż tkwi On w iluzji
swoich kolosalnych dokonań na rzecz gminy, podczas gdy
realia są zupełnie inne. Chwalenie się chociażby budową
sieci kanalizacyjnej jest żenujące. Takie osiągnięcia mogą
być powodem do dumy w Afryce a nie w środku Europy.
Tym bardziej, że rozbudowa ta nie jest efektem rozwoju
terenów mieszkalnych ale po prostu nadrabianiem wieloletnich zapóźnień.
Fatalny stan naszych dróg na tle regionu jest już niemal
przysłowiowy. Od wielu lat w Gminie nie ma nowych inwestycji, które przyciągnęłyby ze sobą miejsca pracy. Brak jest
też narzędzi, które wspierałyby rozwój przedsiębiorczości.
Nie ma programu rewitalizacji ani spójnej, konsekwentnie
realizowanej strategii rozwoju. Czy doprawdy działaniami,
które powinny być najpilniej zrealizowane na terenie gminy
Czerwieńsk są park linowy, budowa wiat turystycznych czy
też piknik kulinarny? - jak jest to nam sugerowane w ostatniej
ankiecie szumnie nazwanej „Diagnozą potrzeb mieszkańców
gminy Czerwieńsk”. Nie tędy droga! Najwyższy czas na systemowe zmiany. Gmina Czerwieńsk dzięki swojej lokalizacji
i zasobom naprawdę ma doskonałe atuty do rozwoju. Nie
możemy dłużej tkwić w tym zaułku. Zarówno my, jak i nasze
dzieci zasługujemy na to. Powinny postawać nowe tereny pod
budownictwo mieszkaniowe, które przyciągnęłyby młodych
ludzi. Wraz z nowymi mieszkańcami, wzrosłyby wpływy
z podatków i byłyby również środki na rozwój.

kich środków z funduszu sołeckiego są w stanie najlepiej
odpowiadać na lokalne potrzeby. Niestety samo miasto
Czerwieńsk nie ma takiego dobrego gospodarza. Nie ma
też budżetu obywatelskiego, dzięki któremu można by
sfinansować najpilniejsze, realne potrzeby mieszkańców.
W budżecie gminy znajdują się jednak środki na zakup
certyfikatów i nagród, które mają jakoby dowodzić zasług
Pana Burmistrza - np. Samorządowy Lider Edukacji, którego otrzymanie wiąże się z wpłatą kilku tysięcy złotych
[sic!]. Ma to miejsce w sytuacji gdy Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czerwieńsku nie mogąc związać końca z końcem, miał pod koniec roku problemy z wypłatą świadczeń
podopiecznym.
Przez ostatnie lata Czerwieńsk stracił bardzo dużo. Z sielskiej podzielonogórskiej miejscowości, staliśmy się skansenem.
Młodzi ludzie uciekają stąd w poszukiwaniu pracy i godnego
miejsca do życia.
Panie Burmistrzu, drodzy Radni, w Was jest nasza nadzieja na
zmiany. Jesteśmy u progu nowej kadencji i to właśnie teraz jest
najlepszy czas na działanie. Wy również macie dzieci i wnuki.
Czy naprawdę chcecie by dorastały one w takim otoczeniu bez
szans na lepsze jutro...?
Paweł Borowiec

Nie chciałbym jednak całkowicie dezawuować działań
Pana Burmistrza, gdyż takie projekty jak przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu czy termomodernizacja szkół (nimi
głównie chwali się Pan Burmistrz) są niewątpliwie potrzebne, jednak są one realizowane ad hoc, nie stanowią jednej
spójnej koncepcji i w dłuższym horyzoncie nie wpływają na
całościowy rozwój.
Powszechny dostęp do Internetu dla mieszkańców jest
wątpliwym sukcesem.Koszt podłączenia jest wysoki a w zamian otrzymujemy niską prędkość, przerwy co kilkadziesiąt
minut i bardzo niski miesięczny transfer przez co wydatek na
jego instalację nie ma sensu.
Są jednak w gminie oczywiście i chlubne przykłady
lokalnej gospodarności to sołtysi, którzy mimo niewielnr 271 • 02.2015
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Na liceum patrz!

Zanim podejmiecie decyzję
Wkrótce wspólnie będziecie podejmować niezwykle ważną decyzję o wyborze
szkoły ponadgimnazjalnej. Warto poddać ją pod wspólną dyskusję, ponieważ młody
człowiek nie powinien zostać sam z koniecznością podjęcia takiej decyzji, która
będzie miała wpływ na wybór jego kariery zawodowej.
Współczesna oświata daje wiele
możliwości. Szkoły oferują różnorodne
kierunki i zajęcia. W wyborze szkoły
po gimnazjum należy jednak wziąć pod
uwagę wiele czynników, np. zainteresowania i predyspozycje dziecka, sytuację
na rynku pracy, środowisko rówieśnicze,
możliwości ﬁnansowe rodziny, lokalizację i realną ofertę szkoły.
LO w Czerwieńsku im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” położona jest
w obrębie Waszego miejsca zamieszkania. Przygotowuje do zdania egzaminu maturalnego oraz kontynuowania
kształcenia w szkołach wyższych mundurowych i cywilnych. To szkoła, która
realizuje ambitne zajęcia z edukacji
pożarniczej, wojskowej i policyjnej,
ściśle współpracując z 4 Zielonogórskim
Pułkiem Przeciwlotniczym, Komendą
Miejską Państwowej Straży Pożarnej
w Zielonej Górze i Komendą Miejską
Policji w Zielonej Górze. W ich ramach

orgaznizowane są atrakcyjne obozy
szkoleniowo - wypoczynkowe.
Tylko u nas uczniowie klasy pożarniczoratowniczej mają możliwość ćwiczeń na
wodzie, pod wodą, w warunkach pożarowych i na wysokości. Kadeci- strażacy:
nurkują, ćwiczą w najnowocześniejszej
komorze dymowej, pływają na pontonie, ucząc się ratować ludzi; mają
zajęcia na terenie jednostek ratowniczo
- gaśniczych w Zielonej Górze, poznają
wozy strażackie i ich wyposażenie.
Mają spotkania z pracownikami Lasów
Państwowych, poznają zasady ochrony przeciwpożarowej lasów. Zajęcia
praktyczne i teoretyczne odbywają się
z profesjonalną kadrą - pracownikami
KM PSP w Zielonej Górze.
W ramach edukacji wojskowej-bezpieczeństwo narodowe odbywają się praktyczne szkolenia specjalistyczne na obiektach szkoleniowych jednostki wojskowej,
realizowane przy współpracy 4. ZPP.

Zawsze niezawodni
Jak co roku koleżanki i koledzy z Liceum
Ogólnokształcącego im. gen. Stefana
Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku
wzięli udział w zbiórce pieniędzy dla
potrzebujących w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Pomimo deszczu, śniegu i wiatru wyszli na ulice Zielonej Góry, aby pomagać
w zbiórce pieniędzy organizowanej od
23 lat przez Jurka Owsiaka. Dzięki
swojemu zaangażowaniu i determinacji
uratował on życie wielu tysiącom ludzi.
Jest wzorem dla wielu z nas, dlatego tak
chętnie corocznie uczestniczymy w tej
akcji charytatywnej. W tym roku zebrane
środki pomogą zarówno najmłodszym jak
i najstarszym.
Uczniowie naszej szkoły zbiórkę
pieniędzy rozpoczęli z samego rana. Już
około godziny 9 można było spotkać
kilku z nich krążących po Zielonej Górze. Mimo niesprzyjającej pogody byli
wszędzie: przy kościołach, szkołach,
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szpitalach, w centrum miasta i na jego
obrzeżach. Wykazali się niesamowitą
determinacją i wytrwałością. Ja i cała
społeczność szkolna jesteśmy bardzo

Uczniowie uczą się udzielania pomocy
przedmedycznej rannym i poszkodowanym przy wykorzystaniu wyposażenia
samochodu sanitarnego. Mają zajęcia ze
szkolenia strzeleckiego, przeciwchemicznego oraz łączności. Odbywają treningi
z podstaw walki wręcz.
Edukacja policyjno-prawna pozwoli
zapoznać się z wyposażeniem radiowozu
policyjnego. Nauczy, jak posługiwać się
pałką i kajdankami. Pozwoli zwiedzić
komisariat i areszt. Przybliży pracę detektywa. Kadeci - policjanci dowiedzą się
wszystkiego o pracy dzielnicowego. Mają
możliwość bycia w patrolu obywatelskim
z policjantem. Nauczą się, jak ratować
człowieka. Zapoznają się z obowiązującym w Polsce i UE prawem.
Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie! Mimo, że do podjęcia ostatecznej
decyzji o wyborze szkoły po gimnazjum
zostało jeszcze kilka miesięcy, już dziś
warto zacząć się zastanawiać nad tym
zagadnieniem i postawić na LO w Czerwieńsku - szkołę dynamicznie się rozwijającą i atrakcyjną.
Z wyrazami szacunku
Mirosław Zelisko

dumni z przyszłych policjantów, strażaków i wojskowych, dla których poświęcenie wolnego czasu potrzebującym jest
normalną rzeczą.
Wiem, że zawsze można na nich liczyć. Dziękujmy im wszyscy!
Andżelika Sabadach
- uczennica klasy II LO W

GIMNAZJUM W CZERWIEŃSKU
- FIRMA Z PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SZKOŁA MARZEŃ
„Możemy się więcej nauczyć, rozwinąć
swoje pasje, powtórzyć zapomniany
materiał. (…)Uczymy się nowych słów,
poznajemy inne kultury.(…) Na zajęciach panuje przyjazna atmosfera, nie
ma kartkówek, nie ma presji, a i tak się
uczymy.(…) Nauczyciel ma czas, aby
dokładniej coś wytłumaczyć. Integrujemy
się z nauczycielami”. O czym mowa?
Czyżby o szkole marzeń?.. Nie, w ten
sposób uczniowie wypowiadali się o zajęciach realizowanych w ramach projektu
„Gimnazjum w Czerwieńsku - ﬁrma z pełną odpowiedzialnością”. W styczniu 2015
roku projekt dobiegł końca, czas więc na
podsumowania.

ZARZĄD FIRMY
Projekt realizowany był od wrześniu 2013
roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II

w Czerwieńsku w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dyrektor
placówki - pani Magdalena Grysiewicz
przyznaje, że dzięki zajęciom w ramach
projektu, gimnazjaliści zyskali dodatkową
wiedzę i umiejętności, co nie pozostaje
bez wpływu na lepsze wyniki egzaminów
zewnętrznych.
Ogólny nadzór nad realizacją projektu
w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy
Czerwieńsk pana Piotra Iwanusa sprawowała Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Oświaty pani
Danuta Tomaszewska. Zadania merytoryczne w poszczególnych obszarach
problemowych wykonywali: kierownik
projektu pani Bożena Długosz, asystent
kierownika projektu, Firma EXPETO,
nauczyciele, wychowawcy, psycholog
oraz instruktorzy. W ramach projektu
uczniowie mieli możliwość udziału
w dodatkowych zajęciach wyrównawczych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

objęci byli również specjalistyczną
pomocą pedagogiczno - terapeutyczną
oraz korzystali z doradztwa edukacyjno
- zawodowego.

PROJEKT W LICZBACH:
• 16 MIESIĘCY PRACY
• 35 RODZAJÓW ZAJĘĆ
• 22 NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW
• 2095 GODZIN PRACY Z MŁODZIEŻĄ
• 7-DNIOWY OBÓZ LINGWISTYCZNO
- INFORMATYCZNY W KRAKOWIE
DLA 30 UCZNIÓW

• 2 WYJAZDY DO CENTRUM NAUKI
„KOPERNIK” W WARSZAWIE
DLA 80 GIMNAZJALISTÓW

• 20 WYJAZDÓW
(KAŻDY PO 15 OSÓB) DO FIRM
W RAMACH DORADZTWA
ZAWODOWEGO

A NAJWAŻNIEJSZE
TO 287 ZADOWOLONYCH
GIMNAZJALISTÓW :)
Gmina
Czerwieńsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

BYŁO ATRAKCYJNIE
Niewątpliwą atrakcją projektu były
wyjazdy, w których uczniowie brali nieodpłatnie udział. Młodzież uczestniczyła
dwukrotnie - w marcu i październiku 2014
r. w zajęciach zorganizowanych w Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie.
Zajęcia te połączone były oczywiście
ze zwiedzaniem stolicy. Na początku
lipca grupa uczniów z naszej szkoły
uczestniczyła w obozie lingwistyczno informatycznym w Krakowie. Młodzieży

zaproponowany został bardzo bogaty program zajęć językowych i komputerowych,
jednak najwięcej wrażeń dostarczyły wyjazdy do Pragi, Wadowic i Wrocławia.
Ponadto, w ramach preorientacji zawodowej, odbyło się 20 wyjazdów, które
pokazać miały młodzieży różne dziedziny
polskiej gospodarki: rolnictwo, usługi,
przemysł techniczny, służby mundurowe
oraz media. Uczniowie odwiedzili zakłady pracy w województwach lubuskim
i wielkopolskim.

WIĘCEJ I CIEKAWIEJ
Oprócz dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z poszczególnych przedmiotów, mających na celu ukierunkowanie uczniów na świadomy, zgodny
z własnymi potrzebami i zdolnościami wybór dalszej drogi kształcenia,
„Firma z pełną odpowiedzialnością”
proponowała zajęcia wychodzące
poza ten schemat, takie jak: zajęcia
z fotografii i grafiki komputerowej,
warsztaty public relation, zajęcia

Gmina
Czerwieńsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

ceramiczne, warsztaty dziennikarskie, czy teatr profilaktyczny.
„Gimnazjum w Czerwieńsku - firma z pełną odpowiedzialnością” to kolejny projekt realizowany w naszej szkole
angażujący prawie całą społeczność szkolną i cieszący
się tak dużym zainteresowaniem młodzieży. Już teraz
uczniowie dopytują się kiedy będzie następny. Zakończony obecnie projekt to niewątpliwy sukces i bierzemy
za te słowa pełną odpowiedzialność. A zainteresowanym
filmem zrealizowanym przez RTV Lubuska na temat projektu niech pomoże link: https://www.youtube.com/watch?v=97kSbJGYNxM

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
I NAKRĘCENI DZIENNIKARZE
W okresie od grudnia 2014 r. do stycznia 2015 r. uczniowie Gimnazjum w Czerwieńsku mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach dziennikarskich prowadzonych

przez ekspertów w tej dziedzinie: panią Alinę Suworow
i pana Pawła Ptaszyńskiego. Zajęcia realizowane były
w dwóch 12 - osobowych grupach i pozwoliły młodzieży
na pogłębienie wiedzy w zakresie pracy „pijarowca” oraz
reportera. Efektami pracy uczestników warsztatów są: film
reklamujący nasze Gimnazjum oraz reportaż z turnieju
piłki nożnej.

Gmina
Czerwieńsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

OKIEM REPORTERA, czyli kto, gdzie, kiedy, jak i dlaczego?
Pani Alina Suworow, reporterka realizująca programy dla 1 i 2 programu Telewizji Polskiej, wprowadziła uczestników
warsztatów w świat reportażu ﬁlmowego,
gatunku dziennikarskiego opierającego
się na faktach, wyrastającego ze sprawozdania dziennikarskiego, odpowiadającego
na 5 klasycznych pytań „kto”, „gdzie”,
„kiedy”, „jak”, „dlaczego”? Podczas sekcji teoretycznej spotkań młodzież miała

możliwość obejrzenia reportaży zrealizowanych m.in. przez panią Suworow, omówienia ich i dostrzeżenia najistotniejszych
elementów tego typu produkcji. W części
praktycznej młodzi filmowcy ruszyli
„w teren”, gdzie pod opieką prowadzącej
oraz operatora ﬁlmowego pana Huberta
Bakalarza zrealizowali zdjęcia z Turnieju
Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego
Rady Miejskiej.

PROMOCJA DŹWIGNIĄ SZKOŁY,
czyli krótko i na temat
Zajęcia prowadzone przez pana Pawła
Ptaszyńskiego, twórcę ﬁrmy cnw media
(działającej w obszarze multimediów,
reklamy, doradztwa i szkoleń) oraz
producenta programów w Radiu PLUS
Zielona Góra, ukierunkowane były na

realizację ﬁ lmu reklamującego nasze
Gimnazjum. Młodzież zdecydowała
się na produkcję w formie trailer’a,
czyli zwiastuna filmowego. Podczas
pierwszych zajęć prowadzący zapoznał
młodzież z tajnikami realizacji tego

typu ﬁ lmu, następnym krokiem było
zredagowanie scenopisu oraz przydzielenie ról i funkcji na planie ﬁlmowym.
Nagrywanie poszczególnych scen
odbyło się podczas kolejnych spotkań,
których zwieńczeniem był montaż i prezentacja ﬁlmu. Powstał krótki, zabawny
ﬁlm promocyjny, który wkrótce będzie
można zobaczyć na stronie internetowej
naszej szkoły.

Gmina
Czerwieńsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
To było bardzo pracowite półrocze, a efekty tej pracy dają
powody do dumy i zadowolenia. Aż 80 uczniów próbowało
swoich sił w konkursach przedmiotowych organizowanych
przez Lubuskiego Kuratora Oświaty, szkoła zyskała nowoczesną salę multimedialną i przygotowuje się na wprowadzenie
dziennika elektronicznego.
23 stycznia oficjalnie zakończyliśmy pierwsze półrocze. Był to dla nas czas podsumowań, nie tylko jeśli idzie
o oceny, ale także tego, czym żyje „szkolny krwiobieg”.
Warto w tym miejscu podkreślić, iż w takich miejscowościach jak nasza, placówki oświatowe kreują życie małej
społeczności. Są miejscem nie tylko zdobywania wiedzy,
wychowania i opieki, ale także przeróżnych inicjatyw
dziecięcych, rodzicielskich i nauczycielskich. Przyzwyczailiśmy się już do faktu, że „nic o nas – bez nas”. Przynosi
to rezultaty w postaci ciekawych pomysłów, kreatywnych
działań wszystkich podmiotów.
Spośród wielu osiągnięć pragniemy zaprezentować te, które
uznaliśmy za najważniejsze. Oto one:
1) Zakwaliﬁ kowanie się Eliasza Marchuta do etapu
wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego i Konkursu
Matematycznego, Michaliny Frąckowiak do Konkursu
Przyrodniczego, Julianny Grysiewicz do Konkursu z Języka
Polskiego;
2) II miejsce Michaliny Frąckowiak i III miejsce Daniela Śmigielskiego w Drugim Otwartym Zielonogórskim
Dyktandzie Języka Niemieckiego – konkurs organizowany
przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego;
3) Zakwaliﬁkowanie się 17 uczniów do etapów rejonowych
konkursów przedmiotowych;
4) Udział 80 uczniów w konkursach przedmiotowych organizowanych na etapie szkolnym;
5) Zajęcie I miejsca w „IV Konkursie o Nagrodę Doktora
Korczaka”;
6) Dobra organizacja i przeprowadzenie imprez szkolnych:
„Narodowe Czytanie Trylogii”, „Sprzątanie Świata”, „Tydzień
Bezpieczeństwa”, „Turniej siatkówki dla rodziców”, „Dzień
Nauczyciela”, „Dzień Patrona”, „Pasowanie na ucznia”,
„Dzień historii”, „Jasełka w wykonaniu klas I-III”, „Kolędowanie”;

7) Realizacja projektów sportowych: MULTISPORT, MAŁY
MISTRZ, UMIEM PŁYWAĆ;
8) Aktywny udział w 23 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
9) Utworzenie w szkole nowoczesnej SALI MULTIMEDIALNEJ – „SALI CHATY POLSKIEJ” wyposażonej min.
w tablicę interaktywną oraz wyposażenie klas w nowoczesny
sprzęt multimedialny wraz ze sprzętem komputerowym.
Miłym akcentem było też przygotowanie przez Parlament
Szkolny klas I-III urokliwych Jasełek i zaprezentowanie ich
przed zebraniem rodziców. Szkolne przedstawienie pomimo,

że prezentowało wielowiekowe tradycje inscenizacyjne, zostało zmodyﬁkowane, aby było bliższe młodemu odbiorcy.
Toteż na scenie pojawiły się zwierzęta naszych lasów i domostw,
które przedstawiły swoje bolączki oraz obawy przed niszczycielską działalnością ludzi. Całość została połączona chóralnym
śpiewem kolęd. Dzieci występujące w tych „nowoczesnych
jasełkach” wyraziły gotowość niesienia pomocy wszystkim,
którzy jej potrzebują.
Zanim czas ferii na chwilę uśpił szkolne mury, mieliśmy
czas na karnawałowe szaleństwa. Nie mogło obyć się bez
BALU PRZEBIERAŃCÓW. Tym razem salę taneczną urządziliśmy w sali gimnastycznej. Kolorowe dekoracje i wspaniała
muzyka szybko porwały nas do zabawy. Wraz z panią Hanią
odbyliśmy długą, ale niezwykle fascynującą taneczną podróż
po różnych zakątkach świata. Podczas postojów poznawaliśmy tańce innych narodowości. Druga część balu minęła pod
znakiem najnowszych hitów muzyki dyskotekowej. Nasze
panie miały okazję podszkolić się – tym razem doskonałymi
nauczycielami okazały się dzieci. Jak zwykle bywa czas mile
spędzany mija niepostrzeżenie, dlatego z nutką żalu rozeszliśmy się do domów.
Choć w tym roku długo musieliśmy czekać na ferie zimowe, czas się nie dłużył. Były momenty wytężonej pracy, ale
także wyśmienitej zabawy, zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów do kina i teatru, ﬁlharmonii. Mamy nadzieje, że zima
będzie dla nas łaskawa i nie poskąpi śniegu. Może uda nam
się ulepić bałwana, zbudować fortecę, czy choćby pozjeżdżać
na sankach.
Beata Kaszewska
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Pracowity styczeń Rady
Nadzwyczajny styczeń w Radzie Miejskiej. W tym miesiącu odbyły się dwie nieplanowane sesje.
13 I odbyło się posiedzenie Komisji
Infrastruktury Społecznej i Porządku
Publicznego. Na początku w posiedzeniu
uczestniczyła przedstawicielka Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych. W tym roku planowane jest
wykonanie dokumentacji „Odbudowymodernizacji wału na Odrze w Będowieetap I”, który realizowany będzie w 2016
roku, a koszt inwestycji to ok. 35 mln.
zł. II etap obejmować będzie wały na
wysokości Nietkowic. Ponadto LZMiUW
w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego wykonał na terenie gminy
Czerwieńsk konserwację wału Leśna
Góra-Laski. W obecności Podinspektora
Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego zapoznano się z informacją na
temat: zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy Czerwieńsk, obrony cywilnej
oraz działalności Zespołu Zarządzania
Kryzysowego. W ubiegłbym roku zmodernizowano wały przeciwpowodziowe
na rzece Odrze w rejonie miejscowości
Dobrzęcin-Pomorsko oraz odbudowano
kanał Zimny Potok na odcinku LaskiCzerwieńsk oraz Czerwieńsk-Zawada.
Do zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należą m. in. ocena
występujących zagrożeń, przygotowanie
propozycji działań, przekazywanie do
wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami i opiniowanie
gminnego planu zarządzania kryzysowego. Spotkania Zespołu odbywają się
raz na kwartał. Kolejnym punktem posiedzenia było wykorzystanie szkolnych
sal sportowych po zajęciach lekcyjnych
i wykorzystanie Hali „Lubuszanka”
w roku 2014, z zaznaczeniem współpracy
z organizacjami sportowymi. Przy omawianiu tego punktu obrad w posiedzeniu
uczestniczył Kierownik Hali Sportowej
„Lubuszanka”. Członków Komisji martwi
fakt niewystarczającego wykorzystywania sal sportowych znajdujących się przy
szkołach (średnio 2 godziny dziennie)
oraz zajmowanie większości możliwych,
do komercyjnego wynajęcia, terminów
na „Lubuszance” przez piłkarskie kluby
sportowe. Warto też nadmienić, iż z hali
sportowej mogą bezpłatnie korzystać
mieszkańcy, a pomieszczenia hali (np.
salka konferencyjna) udostępniane są organizacjom pozarządowym. Członkowie
Komisji poruszyli też temat wyborów
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na Sołtysów i do Rad Sołeckich oraz
Samorządu Mieszkańców Czerwieńska.
Wybory te odbędą się w marcu, a każde
z zebrań będzie prowadził przedstawiciel
Rady Miejskiej. Planuje się poruszyć podczas tych zebrań m. in. to w jaki sposób
zaktywizować seniorów zamieszkujących
naszą Gminę i zbadać potrzeby i oczekiwania tej grupy.
23 I dobyło się posiedzenie Komisji
Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Głównym
tematem obrad była informacja na temat
budowy bloku mieszkalnego w Czerwieńsku w ramach Regionalnego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego (RTBS), której udzielił Prezes Zarządu Spółki. Blok
wybudowany w ramach RTBS miałby
powstać na działce przy ulicy Kolejowej,
a aportem Gminy Czerwieńsk, decydującym o zostaniu udziałowcem, będzie
właśnie w/w działka. Blok usytuowany
w Czerwieńsku miałby się składać z 20
mieszkań, a cała inwestycja będzie kosztować 3 miliony złotych. Planuje się, że
Gmina Czerwieńsk poniesie 15 % kosztów, na które składa się m. in. wartość
działki oraz koszt dokumentacji. Widząc
zasadność budowy bloku mieszkalnego
Komisja sformułowała wniosek do Burmistrza Czerwieńska o przygotowanie
projektu uchwały związanego z przekazanie wspomnianej działki na rzecz budowy
bloku RTBS. W kolejnej części spotkania
w obecności Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Odra dla Turystów” poruszano
kwestie turystki wodnej i przyłączenia
się Gminy Czerwieńsk do Stowarzyszenia. Pozwoliłoby to na rozwój turystyki
i promocji naszej Gminy w kontekście
planowanej budowy przystani rzecznej
w Nietkowie. Członkowie Komisji sformułowali wniosek do Burmistrza o podjęcie działań zmierzających do oświetlenia
przejść dla pieszych w Czerwieńsku
(ulica Zielonogórska i Składowa) oraz
utworzenia przejścia dla pieszych w Nietkowie na wysokości przychodni zdrowia.
Ponadto mając na uwadze bezpieczeństwo
mieszkańców Radni chcą aby na terenie
miasta dopuszczalna prędkość samochodów została ograniczona do 40 km/h.
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz
Czerwieńska oraz Wiceprzewodniczący
Komisji Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego.

21 I odbyła się IV, nadzwyczajna,
sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku
zwołana na wniosek Burmistrza. W posiedzeniu uczestniczyło 15. Radnych,
a temat posiedzenia dotyczył określenia
stawek podatku od środków transportowych. Kilka stawek podatkowych (samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej
12 ton z dwoma osiami zawieszenia,
ciągników siodłowych w przedziale
dopuszczalnej masy całkowitej zespołu
nie mniej niż 31 ton i zawieszeniu na
dwie osie, przyczep lub naczep w przedziale 12 do 38 ton i nie mniej niż 38 ton
o trzech lub więcej osiach zawieszenia)
zostanie obniżonych w porównaniu do
obowiązującej do tej pory uchwały z 30
XI 2011 roku. Po zmianie stawek dochody
budżetu Gminy Czerwieńsk z tytułu opłat
podatku od środków transportowych będą
wynosić 955.148,00 zł. Zmiana stawek
podatku jest spowodowana koniecznością stworzenia dogodnych warunków
dla przedsiębiorców na terenie Gminy
i niedopuszczeniem do zmiany lokalizacji
poszczególnych ﬁrm.
27 I odbyło się posiedzenie Komisji
Rewizyjnej. Głównym tematem obrad
była analiza informacji dotyczących terminowości i sposobu rozpatrywania pism
i wniosków wpływających do Urzędu
Gminy i Miasta w 2014 roku. Szczegółowej analizie poddane były wnioski
kierowane do referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Pomimo tego, że
uchwały dotyczące planu pracy poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej
zostały podjęte w grudniu, to materiały
potrzebne do przeprowadzenia analizy
nie zostały przygotowane poprawnie.
Członkowie Komisji musieli czekać, aż
odpowiedzialni za to urzędnicy wywiążą
się ze swoich obowiązków i przygotują
materiały konieczne do przeprowadzenia
analizy. Komisja Rewizyjna wnikliwie
skontrolowała przedstawione dokumenty, a protokół przekazała Burmistrzowi
Czerwieńska.
29 I odbyło się posiedzenie Komisji
Budżetu i Finansów. Głównym tematem
obrad była analiza poniesionych w 2014
roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości
średnich wynagrodzeń, której dokonano
w obecności Głównej Księgowej Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty. Członkowie Komisji wybrali również
swoich przedstawicieli do Gminnej
Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Czerwieńsku. Radę Miejską w tym
organie reprezentować będą: Zoﬁa Dokowicz i Katarzyna Wajler-Kielka. Panie
Radne są członkami organizacji pozarządowych, które działają na terenie naszej
Gminy, a w Radzie Miejskiej zasiadają
w komisjach społecznej i ﬁnansowej, a to
bezpośrednio dotyczy zakresu działań
GRDPP. Komisja pozytywnie, większością głosów, zaopiniowała wniosek
Samorządu Mieszkańców Czerwieńska
o nadanie Tytułu Honorowego Oby-

redaguje:
mgr Beata Frąckiewicz

KOCHANE BABCIE
I WSPANIALI DZIADKOWIE!
„Pędzą wnuki ulicami
z ogromnymi laurkami.
Te laurki pełne kwiatków
są dla wszystkich babć i dziadków.
A dziadkowie wraz z babciami
już czekają przed domami.
Przez lornetki patrzą w dal
wystrojeni jak na bal.”
Ostatni tydzień stycznia tradycyjnie
minął nam pod znakiem uroczystości na
cześć naszych kochanych Babć i Dziadków. W tym czasie wszystkie dzieci
szczególnie ciepło myślały o Seniorach
przygotowując laurki, tańce, wiersze
i piosenki na grupowe akademie. Również Rodzice postanowili podziękować

watela Gminy i Miasta Czerwieńsk dla
Wiesława Kwaśniewskiego. Ponadto
członkowie Komisji jednomyślnie zaopiniowali uchwałę w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych. W obecności Burmistrza
Czerwieńska omówiono kwestię zmiany
planów zagospodarowania przestrzennego Nietkowa i Czerwieńska. Wnioski,
złożone przez mieszkańców Nietkowa
i Nadleśnictwo Zielona Góra, dotyczą
zmian w części graﬁcznej planów i nie pociągają za sobą środków ﬁnansowych.
30 I odbyła się V, nadzwyczajna,
sesja Rady Miejskiej, która była następstwem poprzedniej, na której Rada

Miejska podjęła uchwałę dotyczącą obniżenia stawek podatkowych od środków
transportu. Pomimo tego, że w Polsce nie
obowiązuje prawo precedensu, w celu
uniknięcia zaskarżenia uchwały przez
Regionalną Izbę Obrachunkową, Radni
jednomyślnie przyjęli nową uchwałę,
która minimalnie obniża wszystkie stawki
podatkowe dotyczące środków transportu,
a nie tylko kilka wybranych. Zmiany te
nie spowodują żadnych konsekwencji dla
budżetu. Termin sesji podyktowany był
zebraniem kolegium RIO, które odbyło
się 4 lutego.

Babciom i Dziadkom za ich serce, dobroć i miłość do Wnuków - w grupie I
(Skrzaty) wraz z panią Dorotą Krzyżaniak i panią Karoliną Jędras przygotowali pełne humoru przedstawienie pt:
„Smerfna opowieść”.
To były dni pełne wzruszeń i radości
a dzieci niezwykle szczerze dziękowały
Babciom i Dziadkom, bo z nimi świat
nabiera innych barw!

i nie bójmy się uczyć dzieci dobrych
i prawidłowych odruchów!

„SZCZOTKA, PASTA, KUBEK,
CIEPŁA WODA…”
Edukacji w zakresie bezpieczeństwa
i promocji zdrowia w naszym Przedszkolu ciąg dalszy… tym razem w ramach projektu „Zęby małego dziecka”
w styczniu w obu budynkach odbyły się
spotkania Rodziców z Edukatorem, który
opowiedział jakie są zagrożenia i jak
prawidłowo dbać o higienę i zdrowie
jamy ustnej naszych dzieci. Spotkania
miały na celu zwiększenie świadomości dorosłych o potrzebie wyrabiania
u dzieci nawyków mycia zębów a także
zwiększenie ich motywacji do współpracy w tym zakresie.
Pamiętajmy, że to my jesteśmy wzorem do naśladowania dla naszych pociech
i to od nas zależy jakie nawyki utrwalą się
u nich w przyszłości! Bądźmy świadomi
i odpowiedzialni w swoich działaniach

Zebrał i opracował: Wojciech Zawada

PSU NA BUDĘ
W styczniu zakończyliśmy akcję pod
hasłem „Psu na budę”. Wzorem minionych
lat zebrane dary w postaci karmy, kocy,
zabawek i odżywek dla zwierzaków przekazane zostały do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze.
Wszystkim, którzy włączyli się w akcję składamy gorące podziękowania!!!
POMAGAJMY PSZCZOŁOM!
Mało kto z nas myśli o pszczołach
jako o niezwykle pożytecznych i mądrych
owadach - zazwyczaj pszczoły kojarzone
są ze złocistym, słodkim miodem, który
krzepi i ma właściwości lecznicze. A przecież miód to tylko produkt przy jakże
ważnym w przyrodzie procesie zapylania
roślin. Dlatego Przedszkole w Czerwieńsku przystąpiło do udziału w akcji „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, której
nadrzędnym celem jest promocja pozytywnych działań związanych z ochroną
przyrody, a w szczególności pszczół.
Dni są coraz dłuższe, mimo zimowej
pogody za oknem, coraz częściej myślimy
o wiośnie, pamiętajmy więc gdy zakwitną
pierwsze kwiaty o pracowitych, potrzebnych i ważnych pszczołach!
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W i e ś c i Zmiana godzin
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

UWAGA MIESZKAŃCY!!!
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że od marca
2015 roku odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych
i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie
Gminy Czerwieńsk.
Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne, które ze
względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane w
pojemnikach na odpady komunalne np. stare meble (stoły,
krzesła, szafy), wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery
i inne sprzęty domowe o dużych rozmiarach, opony z samochodów osobowych. Jednak do odpadów wielkogabarytowych
nie zalicza się np.: odpadów budowlanych, sanitarnych, ram
okiennych, drzwi, elementów ogrodzenia, części samochodowych inne niż opony.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: np.: lodówki,
zamrażalki, pralki, zmywarki, piece elektryczne, odkurzacze,
czajniki elektryczne, miksery, radia, suszarki do włosów, telewizory, video, monitory, komputery, drukarki, telefony, baterie,
wiertarki, wkrętarki, kosiarki, piły, spawarki i wiele innych
urządzeń elektrycznych.
Odpady będą odbierane przez ﬁrmę Tonsmeier Sp. z o.o. wg
poniższego harmonogramu:
MIEJSCOWOŚĆ

DATA

Płoty, Dobrzęcin, Wysokie, Wyszyna, Zagórze

9.03.2015 r.
poniedziałek

CZERWIEŃSK, Leśniów Wielki, Leśniów Mały, Sudoł

10.03.2015 r.
wtorek

Laski, Nietków, Boryń, Będów,Bródki, Nietkowice, Sycowice,
Piaśnica

11.03.2015 r.
środa

Powyższe odpady należy wystawić dzień wcześniej od daty
odbioru ich przez ﬁrmę Tonsmeier Sp. z o.o., w widocznym
miejscu, przed posesją (obok posiadanego pojemnika na odpady komunalne). Ponadto informujemy, że w/w dni to terminy
rozpoczęcia zbiórki w danej miejscowości, jeżeli ﬁrma nie
odbierze odpadów (nie zdąży) w danym dniu będzie je odbierać
w kolejnych dniach.

Pani dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
w Leśniowie Wielkim
Monice Stolińskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci taty
Składają pracownicy i uczniowie PSP w Leśniowie Wielkim
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pracy MPSZOK

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że
od lutego 2015 roku zmianie ulegają godziny funkcjonowania Mobilnych Punkty Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych tzw. MPSZOK-i.
Pierwszy MPSZOK wyznaczony jest w Czerwieńsku
(plac za narzędziownią, przy ul. Rycerskiej), drugi w Nietkowicach (teren zielony przy remizie strażackiej).
Oba punkty są czynne przez 3 godziny, raz w tygodniu, we wtorki.
Punkt w Nietkowicach przeznaczony jest dla
mieszkańców miejscowości: Nietkowice, Będów,
Bródki i Sycowice i czynny będzie w godzinach od
08.30 do 11.30. Punkt w Czerwieńsku przeznaczony
jest dla mieszkańców pozostałych miejscowości gminy
i czynny będzie w godzinach od 13.00 do 16.00.
Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych nieodpłatnie przyjmują dostarczone indywidualnie (własnym transportem) luzem lub w workach do
selektywnej zbiórki, następujące rodzaje odpadów:
• papier, tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe;
• metale, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe;
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie
i akumulatory;
• przeterminowane leki i chemikalia, opony samochodowe
(z samochodów osobowych),
• odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe (wytworzone w ramach prowadzonych remontów we własnym
zakresie).
Czerwieńsk w godzinach od 13:00 do 16:00
– plac za narzędziownią, przy ul. Rycerskiej;
Nietkowice w godzinach od 8:30 do 11:30
– teren przy Remizie Strażackiej;
LUTY

3

10

17

24

MARZEC

3

10

17

24

KWIECIEŃ

7

14

21

28

MAJ

5

12

19

26

CZERWIEC

2

9

16

23

LIPIEC

7

14

21

28

Urszuli i Ryszardowi Napierałom
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Teściowej i Matki
składa Burmistrz, Rada Miejska i pracownicy
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku

31

30

Sport gimnazjalny

R. Kuczak, K. Stanisławiszyn, S. Laskowski, K. Kokot, D. Gac, D. Jarosz,
K. Kuchta.

Miesiąc styczeń obfitował w rozgrywki ośrodkowe i powiatowe. W zawodach
ośrodkowych chłopcy i dziewczęta zajęli I miejsca w piłce ręcznej oraz I miejsce
w koszykówce dziewcząt i II miejsce w koszykówce chłopców.

Dziękujemy wszystkim za godne
reprezentowanie naszego Gimnazjum
i życzymy dalszych sportowych sukcesów!

W finałach powiatowych w piłce
ręcznej chłopcy zajęli II miejsce (ulegając
tylko zespołowi z Sulechowa, a wygrywając z Przylepem i Trzebiechowem).
Z kolei dziewczęta w piłce ręcznej zajęły
IV miejsce.

(chłopcy): Ł. Nahorski, K. Zagórski,
A. Lebioda, D. Zawadzki, P. Szymański,

W. Dwornicki, M. Nowakowski

W koszykówce chłopcy zajęli III
miejsce w powiecie; dziewczęta rozegrają
ﬁnał powiatowy w późniejszym terminie.
Będą wtedy rywalizować z Przylepem,
Trzebiechowem i Kargową.
Nasze ekipy wystąpiły w składzie
(dziewczęta): W. Durka, P. Kotowska,
J. Kluj, W. Zaremba, K. Lewandowska,
J. Greguła, J. Bogulak, K. Szymanowska, D. Sokołowska, S. Masłowska,
P. Lebioda, N. Kuśmierska oraz
Na liceum patrz!

W Liceum
też grają
Na parkiecie gościnnej Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku, 21
stycznia, nasze Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, było gospodarzem powiatowych
rozgrywek w piłce ręcznej, a siedem
dni później w koszykówce.
W szranki stanęły najlepsze drużyny
z naszej szkoły, Liceum w Sulechowie
i ZSP w Sulechowie. Zawody przebiegały w sportowej atmosferze i z gorącym dopingiem kibiców. Zwycięzcom
gratulujemy i zapraszamy ponownie
w przyszłym roku!
A. J.
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P R Z E T A R G
Burmistrz Czerwieńska podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczony
i przetargu ustnym ograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych
Oznaczenie nieruchomości

Położenie
nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza nieruchomości, wysokość wadium,
oraz godzina przetargu

5

6

KW

Nr działki

Powierzchnia
w ha

1

2

3

4

ZG1E/00066857/8

26/1

0,0797 ha
udział w częściach wspólnych budynku przynależnego do lokalu i w prawie
własności gruntu wynosi – 16/100

Obręb wsi
Bródki
Nr budynku
Bródki 3

cena lokalu - 34.000,00 zł
II przetarg ustny nieograniczony
Lokal użytkowy nr 3 o powierzchni wadium - 3.400,00 zł
godz. 1000
użytkowej lokalu 38,0 m2

ZG1E/00101685/9

253/2

0,0969 ha
udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu i w częściach wspólnych
budynku przynależnym do lokalu
84/1000

Czerwieńsk
ul. Kwiatowa
3A

Przetarg ustny ograniczony dla
właścicieli lokali mieszkalnych
zamieszkujących w budynku
wielorodzinnym położonym przy
ul. Kwiatowej 3 w Czerwieńsku
na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 253/3
Lokal niemieszkalny nr 3A/18
o powierzchni użytkowej 30,1 m2

Przetarg na w/w nieruchomości lokalowe odbędzie się w dniu
17 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25. Nieruchomości ogłoszone do przetargu
są wolne od jakichkolwiek długów. Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wyżej
wysokości w kasie Urzędu lub na konto Gminy Czerwieńsk:
PKO BP S.A. I O/Zielona Góra 74 10205402 0000 0602 0027
8861 najpóźniej do dnia 11 marca 2015 r. Wadium zwraca
się natychmiast po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę,
która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,

cena lokalu 19.200,00 zł.
cena udziału w gruncie
2.100,00 zł (netto)
wadium – 2.000,00 zł
godz. 1100

a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy,
wadium przepada na rzecz sprzedającego. Zastrzega się prawo
unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Wyciąg z
ogłoszenie o przetargu zostaje opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku i w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie
i na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój 109 lub pod nr tel. (68) 3278179.

Grali siatkarze
Rozegrano XII Turniej Piłki Siatkowej im. Wiesława Kwaśniewskiego o Puchar Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców
Miasta Czerwieńska. W Hali Sportowej „Lubuszanka”, 24
stycznia, rywalizowało osiem zespołów. Pojedynki toczono
w dwóch grupach, „każdy z każdym”.
W turnieju zwyciężyła drużyna Hydrokon Plus Drezdenko. II miejsce zdobyła Lubuszanka Czerwieńsk, III
miejsce zajął Grzmot I Zielona Góra a czwarte miejsce
przypadło Fspaniałym Zielona Góra. W Turnieju wzięły
udział i zajęły dalsze miejsca ekipy Grzmotu II Zielona
Góra, Sportowców Czerwieńsk, Gromu Świdnica i Mistrzów Wysokie.
Najlepszą zawodniczką Turnieju okazała się Beata
Chojnicka (Grzmot I) a zawodnikiem Tomasz Prońko (Hydrokon Plus). W drużynie Lubuszanki wystąpiła p. Halina
Kwaśniewska.
Oprawę sędziowską zapewnili Zbigniew Czyż
i Krzysztof Patrzykąt (wielkie dzięki za dobre sędziowanie!). Wszystkie zespoły otrzymały okolicznościowe
dyplomy, puchary i nagrody. Jako Przewodniczący SMM
serdecznie dziękuję kierownikowi Lubomirowi Rotko
i pracownikom Hali oraz Zygmuntowi Świniarkowi za
przygotowanie i sprawne przeprowadzenie naszego Turnieju. Do zobaczenia za rok!
Tadeusz Skowroński
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Wieści z hali
Hala Sportowa „Lubuszanka” była ostatnio areną zmagań w czasie trzech
ważnych dla naszego środowiska imprez sportowych. Właściwie również
rekreacyjno-sportowych. Chyba warto podkreślić ten jakże ważny, czasami zaniedbywany, aspekt tych rozgrywek - czynny wypoczynek. Ważny dla
uczestników w każdym wieku.
XX Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej
rozegrano 16,17 i 18 stycznia. Zwyciężyła Odra Nietków przed JW 1517
i Oldboys Czerwieńsk. Kolejne miejsca przypadły Piastowi Czerwieńsk,
Startowi II Płoty – Juniorom, Startowi
I Płoty, Zniczowi Leśniów Wielki
oraz Sparcie Nietkowice. Najlepszym
strzelcem okazał się Grzegorz Lipiński - Piast Czerwieńsk, najlepszym
bramkarzem Paweł Burny - J.W 1517
a najlepszym zawodnikiem Bogdan
Rubacha - Odra Nietków.
Z kolei 24 stycznia rozegrano XII
Turniej Piłki Siatkowej im. Wiesława
Kwaśniewskiego o Puchar Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńska. W turnieju zwyciężyła

drużyna Hydrokon Plus Drezdenko
przed Lubuszanką.
Turniej Orlików o Puchar Przewodniczącego Rady Sportu rozegrano 31
stycznia. Zwyciężyła Odra Nietków,
II miejsce zajął Start Płoty, na III miejscu uplasował się Piast I a IV miejsce
przypadło Piastowi II. Najlepszym
strzelcem turnieju okazał się Kacper
Lorek, zdobywca trzech bramek.

meta znajdą się na parkingu przy Hali.
Zawodnicy będą mieli do pokonania
trasę biegową 4km (2 pętle 2 km), trasę
rowerową 16 km (2 pętle 8 km) i znowu bieg 2 km. Trasy zostały wyznaczone w okolicznych lasach; atrakcji
i górek zawodnikom z pewnością nie
zabraknie… Organizatorzy zalecają
uczestnikom rowery MTB. A podczas
jazdy rowerem kask rowerowy ma być
obowiązkowy.

A co w najbliższym czasie? Organizatorzy - Hala Sportowa Lubuszanka,
I ROCK Triathlon Zielona Góra oraz
Ronin Team Czerwieńsk zapraszają na
KM Sport CrossDuathlon.

I jeszcze 25 kwietnia – znany już
Jorgecross. W tym roku trasa ma
być jeszcze bardziej urozmaicona,
aby jego atrakcyjność, czyli stopień
trudności, była większa. Kibice mile
widziani!

Zawody odbędą się w dniu 22
marca od godz. 11:00. Start oraz

D. Grześkowiak
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