Susza

uwięziła również promy

w lipcu
01.07. – w Czerwieńsku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej
spółki POMAK.
07.07. – do Będowa przypłynęła flotylla XX Flisu Odrzańskiego.
Uczestników flisu przywitał Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus
oraz sołtys Będowa Urszula Murzyn. Dla mieszkańców Będowa
i całego Zaodrza, flis stał
się okazją do radosnego
świętowania. W przygotowanym nad brzegiem
Odry festynie licznie wzięli
udział mieszkańcy prawobrzeżnej części naszej gminy oraz przedstawiciele rad
sołeckich, radni i strażacy
z OSP. W uroczystościach
w Będowie uczestniczył
również Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Bogdan Nowak.
Jubileuszowy, dwudziesty Flis Odrzański wyruszył 27 czerwca br.
z Kędzierzyna Koźla, by po pokonaniu 655 km dotrzeć do Szczecina.
07.07. – przez teren Gminy Czerwieńsk „przetoczyła” się
gwałtowna burza, której towarzyszył porywisty
wiatr o niespotykanej od
dawna sile. Wichura poczyniła ogromne straty
w drzewostanie (szczególnie w Nietkowie i w Laskach) oraz pozrywała
wiele linii energetycznych.
W Laskach uszkodzony
został budynek mieszkalny. Wiatr połamał i powalił
wiele cennych okazów drzew w nietkowskim parku. Usuwanie szkód
trwało kilka dni.
09.07. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus spotkał
się z przedstawicielami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu. Tematem spotkania była budowa przystani rzecznej
na Odrze w Nietkowie.
10.07. – w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku odbyła się
rada budowy przystani rzecznej w Nietkowie. Podczas spotkania
szczegółowo omówiono zakres wykonanych prac oraz przedstawiono
harmonogram działań
na najbliższe tygodnie.
W naradzie uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
10.07. – w sali widowiskowej Gminnego
Centrum Kultury w Kargowej otwarto wystawę
poplenerową pt. „Powiaty
oczami artystów”, która
jest elementem projektu o tej samej nazwie. W projekcie wzięło udział
20 artystów z Polski i Niemiec (mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego i Powiatu Sprewa-Nysa). Wśród uczestników projektu była również
artystka z Gminy Czerwieńsk – Urszula Szkop.
12.07. – delegacja z Gminy Czerwieńsk przebywała z roboczą wizytą
w Klietz (Niemcy). Delegacji przewodniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
Jednym z celów wizyty było pożegnanie Jürgena Mascha – Burmistrza
Klietz, który ustępuje ze stanowiska. Współpraca pomiędzy gminami
sięga czasów pamiętnej powodzi z 1997 roku. Mieszkańcy Klietz byli
jednymi z pierwszych, którzy pośpieszyli z pomocą naszym powodzianom – min. zorganizowali u siebie wypoczynek dla dzieci z Nie-
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tkowa i Lasek. Do dziś, ta współpraca jest kontynuowana i dynamicznie
się rozwija. Szkoła w Klietz jest partnerską szkołą Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Zofii i Stanisława Wróblewskich w Nietkowie.
12.07. – zespół muzyczny REZONANS z Nietkowa wyśpiewał II
miejsce na Festiwalu Piosenki „Śpiewamy na ludowo” w Tarnowie.
Instruktorem muzycznym zespołu jest Iwona Klamecka.
13.07. – Burmistrz Piotr Iwanus przebywał z roboczą wizytą
w Rothenburgu nad Nysą (Niemcy). Spotkanie było okazją do przekazania gratulacji Heike Böhm, która ponownie został wybrana na
urząd Burmistrza Rothenburg/Oberlausitz – uzyskując w wyborach
75% poparcia. Burmistrz Iwanus złożył również propozycję wspólnego partycypowania w kosztach dalszej współpracy prowadzonej
w ramach Stowarzyszenia Rot(h)enburgów – w tym wyjazdów na
kolejne spartakiady. Podczas ostatniej spartakiady Rot(h)enburgów,
która odbyła się w dniach 12-14.05.2015 r. w Rotenburg Wümme –
nasi partnerzy znad Nysy zapowiedzieli, że to najprawdopodobniej
ich ostatnia spartakiada. Jako przyczynę tej decyzji podali problemy
finansowe i demograficzne, z którymi boryka się Gmina. Najbliższa
Spartakiada Rot(h)enburgów odbędzie się w 2017 roku w Rothenburg
ob der Tauber.
17.07. - w Nowej Soli odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Odra dla Turystów.
Podczas zebrania Gmina
Czerwieńsk oraz Gmina
wiejska Nowa Sól, Zabór
i Cybinka zostały oficjalnie przyjęte do stowarzyszenia. Stowarzyszenie Odra dla Turystów to
organizacja, która skupia
gminy nadodrzańskie czyli Miasto Nowa Sól, Bytom
Odrzański, Sulechów, Krosno Odrzańskie, Słubie, Górzyca, Kostrzyn
nad Odrą oraz Głogów. Wszystkim tym podmiotom przyświeca jeden
cel: ożywienie turystyki na Odrze. Stowarzyszenie planuje stworzyć
odpowiednie warunki do rozwoju turystyki rzecznej poprzez
budowę infrastruktury, a także promocję i rozwój ruchu turystycznego. Zadaniem Stowarzyszania, jest także aktywizacja gospodarcza
dorzecza Odry, działania na rzecz jej zrównoważonego rozwoju.
Zdaniem władz stowarzyszenia - przystąpienie nowych członków
wzbogaci Odrę dla turystów o gminy ciekawe turystycznie, bogate
nie tylko o produkty lokalne jak winnice ale także w aktywne formy
spędzenia czasu. W walnym zebrania stowarzyszenia uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
17.07. – w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Czerwieńsku odbył się konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dyrektorem został ponownie wybrany Jacek Gębicki, dla którego będzie to już
4 (pięcioletnia) kadencja na tym stanowisku.
25.07. – w Kamieniu Pomorskim odbył się Ogólnopolski Festiwal
Kultury Współczesnej. Grand Prix tego festiwalu otrzymał zespół
REZONANS z Nietkowa prowadzony przez Iwonę Klamecką.
27.07. – w Urzędzie Miejskim w Zielonej Górze odbyło się kolejne
spotkanie poświęcone ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).
W posiedzeniu uczestniczyła Sekretarz Gminy Małgorzata Kuźniar.
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Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Witam panie Burmistrzu, właściwie chciałem powiedzieć witam
„gorąco”, ale w kontekście tego, co mamy
na zewnątrz, zabrzmiałoby to jak ponury
żart. Żar leje się z nieba, energetyka ogłasza
apele o ograniczanie zużycia energii, promy
na Odrze unieruchomione, a rzekę można
byłoby nieomal pokonać pieszo. Czy to już
klęska żywiołowa?
Piotr Iwanus: Klęska jeszcze nie, ale z
każdym dniem sytuacja staje się coraz bardziej niepokojąca. Wody rzeczywiście jest
bardzo mało i to nie tylko w Odrze. Apeluję
do mieszkańców, aby używali jej naprawdę
racjonalnie i gdzie się tylko da oszczędzali i
ograniczali pobór.
A.S. : Całe szczęście, że tegoroczny Flis
Odrzański odbył się w lipcu, bo teraz pewnie
tylko tratwy dałyby radę dopłynąć do portu
w Nietkowie.
P.I. :Rzeczywiście trochę szczęścia
mieliśmy. Impreza jak zwykle była bardzo
dobrze przygotowana i uczestnicy Flisu
bardzo byli wdzięczni za serdeczne przyjęcie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku
będziemy mogli przyjąć ﬂotyllę w naszym
nowym porcie w Nietkowie. Trwają bowiem
prace przy jego budowie. Wstępnie miały się
zakończyć z końcem sierpnia, ale ze względu
na koszmarnie niski stan Odry ten termin się
przesunie gdzieś na połowę października.
Wprawdzie w tym sezonie już port nie będzie
mógł przyjmować statków turystycznych, ale
jak zwykle nie ma tego złego, co by na dobre
nie wyszło. Niski stan wody odsłonił bowiem
łachy na ostrogach rzeki. Nie wiedzieliśmy o
tym problemie wcześniej. Teraz trzeba będzie
te miejsca pogłębić. Trzeba więc rozszerzyć
zakres prac ziemnych, a to oczywiście
wymaga działań formalnych, związanych z
procedurą przetargową, stąd to przesunięcie

terminu realizacji. Dzięki tym pracom do
Nietkowa będą mogły zawijać także duże
jednostki wycieczkowe, jak Laguna i Zefir,
które już pływają po Odrze.
A.S.: Panie burmistrzu, ale port to nie
tylko nabrzeże, do którego można zacumować łódź. Trzeba jeszcze mieć powód, żeby
to uczynić.
P.I. : Myśli Pan o infrastrukturze turystycznej wokół przystani. Oczywiście
to kolejny krok na drodze budowy całego
kompleksu przedsięwzięć związanych z turystycznym wykorzystaniem rzeki. Trwają prace projektowe w tym zakresie. Partnerstwo
siedmiu nadodrzańskich gmin pozwala nam
przygotować na przyszły rok projekty pod
wnioski aplikacyjne w zakresie rozwoju turystyki i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Przy naszej przystani w Nietkowie mamy
5ha teren, który zamierzamy przeznaczyć
na szeroko rozumianą infrastrukturę turystyczną – miejsca kempingowe, wiaty, pola
biwakowe, miejsca do grillowania itp. Najpierw musimy wspólnie przygotować plan
działania w ramach „Strategii rozwoju gmin
nadodrzańskich”. Trwają prace nad stworzeniem wspólnej strategii działania w ramach
"Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania
Między Odrą a Bobrem". Bez tych dwóch
podstawowych dokumentów nie będziemy
mogli aplikować o środki pomocowe np. z
Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Te dokumenty chcemy przygotować przy
maksymalnym udziale mieszkańców, aby
były one projektami, które będą posiadać
społeczne wsparcie. Oczekujemy nie tylko
oceny przygotowywanych przez nas propozycji, ale także pomysłów wzbogacających
ich treść. Jeszcze w sierpniu (27 o godzinie
11.00) w naszym ratuszu LGD organizuje
spotkanie konsultacyjne dotyczące celów

do realizacji w Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2014 – 2020. Zapraszamy zainteresowanych do udziału. Na tej podstawie
powstanie dokument pn. Rozwój turystyki
nadodrzańskiej. Biuro projektowe przygotuje
w oparciu o te ustalenia Miejscowe Plany
Zagospodarowania i jesienią będą one wyłożone do konsultacji społecznych.
A.S. : Czy ta strategia na kolejne lata
przewiduje również wsparcie dla działań typowo gospodarczych? Myślę tu szczególnie
o rozwoju małej przedsiębiorczości, która w
takich małych społecznościach jest szansą
na podnoszenie poziomu życia.
P.I. : Tak, planujemy w ramach środków będących w dyspozycji LGD (ok. 9
mln zł) przeznaczyć na wsparcie małych
przedsiębiorstw zatrudniających do 10 osób,
szczególnie innowacyjnych i działających w
sferze nowych technologii prawie połowę
tej kwoty. Pozostałe środki zamierzamy
skierować na wspieranie małych projektów
oraz odnowę wsi.
A.S. : Panie burmistrzu, czy jest jakiś
pomysł na wykorzystanie obiektu dawnej
kotłowni PKP na osiedlu przy Zielonogórskiej? W którejś z naszych rozmów prosił
pan mieszkańców o zgłaszanie pomysłów
na zagospodarowanie tej budowli.
P.I. : Niestety nie doczekałem się żadnych
konkretnych propozycji, natomiast zrodził mi
się pomysł aby w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego przygotować niezbędną dokumentację do uruchomienia procedury prawnej
dla utworzenia w tym miejscu przychodni
rehabilitacyjnej z prawdziwego zdarzenia. Istniejąca poradnia ze względu jednak na strukturę
wiekową społeczeństwa nie daje rady przyjąć
wszystkich chętnych. Myślę, że stworzenie
takiej placówki byłoby bardzo pożyteczne dla
mieszkańców i z pewnością zyskałoby aprobatę. Aby się ten pomysł mógł urzeczywistnić
najpierw musimy nie tylko znaleźć partnera
do takiego projektu, ale także przygotować
inwentaryzację budowlaną obiektu, stworzyć
program funkcjonalno- użytkowy itp., itp.
Ważne dziś jest, by ten proces zacząć.
A.S. : Cóż, pozostaje tylko życzyć powodzenia, bo sądzę, że mieszkańcy tylko
przyklasną takiej inicjatywie. Dziękuję za
rozmowę.

APEL DO MIESZKAŃCÓW

O OSZCZĘDNE I RACJONALNE GOSPODAROWANIE WODĄ!!!
W związku z przedłużającą się falą upałów i bardzo dużym wzrostem zużycia wody Burmistrz Czerwieńska zwraca się z prośbą
o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody. Woda dostarczana wodociągiem służy w pierwszej kolejności do celów bytowych
(spożywczych i sanitarnych). APELUJĘ, aby ograniczyć jej zużycie na inne cele to jest: podlewanie trawników, napełnianie basenów,
mycie samochodów itp. Podlewajmy trawniki wczesnym rankiem albo bardzo późnym wieczorem, kiedy temperatura i prędkość
wiatru są niższe. To redukuje straty wynikłe na skutek parowania. Nadmierne zużycie wody powoduje spadek ciśnienia w sieci, co
przyczynia się do utrudnienia funkcjonowania wszystkich mieszkańców. W trudnej sytuacji pamiętajmy również o innych!
Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do apelu.
Burmistrz Czerwieńska
/-/ Piotr Iwanus
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Szkolne remanenty przedwakacyjne
Ani się obejrzeliśmy, a tu już połowa wakacji za nami. W lipcowym numerze „U nas” nie zmieściło się wiele materiałów nadesłanym przez naszych korespondentów. Wprawdzie informacje nieco odleżały w naszym archiwum, ale warto - choćby dla
historii odnotować sukcesy naszych najmłodszych Czytelników. Kto wie, może wśród tych wyróżnionych przez p. Burmistrza
uczniów, czy uczestników konkursu Kangur znajdzie się ktoś, kto w przyszłości rozsławi naszą gminę, a wtedy wszyscy
będą szukać dokumentów na początki wielkich karier. Życzymy tego z całego serca.

Kangur 2015
W czerwcu poznaliśmy wyniki kolejnej edycji międzynarodowego konkursu
„Kangur Matematyczny”, a czekaliśmy
na nie od 19 marca – dnia zawodów.
Odbyły się one po raz dwudziesty trzeci
w regionie zielonogórskim (dwudziesty
czwarty w Polsce) i jednocześnie po raz dziewiąty uczniowie
klas drugich mogli uczestniczyć
w „Kangurku”.
Organizatorem był Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, który współpracuje
z Towarzystwem Upowszechniania
Wiedzy i Nauk Matematycznych
oraz Uniwersytetem im. Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Konkurs ten
uzyskał akceptację Ministerstwa
Edukacji Narodowej. Na spotkaniu w Strassburgu został on wpisany do
kalendarza imprez UNESCO, a od lat odbywa się pod patronatem Rady Europy.

Kangur Matematyczny integruje młodzież świata (narodził się w Australii na
początku lat siedemdziesiątych), bowiem
w tym samym dniu uczniowie wielu
krajów rozwiązują te same zadania, na
odpowiednich poziomach wiekowych.

W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie deklarujący swój udział.
Konkursy tego typu są sprawdzoną na
świecie formą szerokiej popularyzacji

matematyki wśród młodzieży szkolnej
(i nauk ścisłych).
W roku szkolnym 2014/2015 zadeklarowało udział 6 714 uczniów z regionu zielonogórskiego, ze 174 szkół.
Wśród nich znalazło się 27 uczniów
Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Czerwieńsku, od klas
trzecich do szóstych. Wyróżniające
wyniki uzyskali: Natalia Kiezun
(Maluch 3), Weronika Dudek
(Maluch 4), Aleksandra Wierucka (Beniamin 5) i Eliasz Marchut
(Beniamin 6; tu niewiele zabrakło
do wyniku bardzo dobrego…).
Serdecznie gratuluję osiągniętych wyników uczniom i ich
nauczycielom. Do zobaczenia za
rok – we wrześniu rusza kolejna
edycja konkursu!
Dorota Grześkowiak

Burmistrz nagrodził
Najlepszych uczniów i przedszkolaków. Tradycyjnie, w przededniu zakończenia roku szkolnego, Burmistrz Czerwieńska Piotr
Iwanus spotkał się z wyróżniającymi się w swych placówkach uczniami. Wyróżniającymi się w konkursach przedmiotowych,
artystycznych, sportowych a jednocześnie osiągających wysokie wyniki w nauce i zachowaniu. Za rok szkolny 2014 – 2015
nagrodzeni zostali:
• Przedszkole w Czerwieńsku:
- Karolina Bieniek, Sylwia Łęczycka, Szymon Wojnarowski, Maria Rutkowska, Aleksandra Przybylska, Urszula Pokrzyńska.
• PSP im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim:
- Barbara Stasiuk, Aleksandra Zastawna, Julita Zastawna, Wojciech Okupniak, Szymon Chojnacki.
• PSP im. Jana Brzechwy w Nietkowicach:
- Piotr Marciniak, Daria Enkot, Bartosz Zajkowski.
• PSP im. Zofii i Stanisława Wróblewskich w Nietkowie:
- Martyna Marciniak, Martyna Hutta, Aleksandra Kozłowska, Klaudia Bodora.
• PSP im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku:
- Michalina Frąckowiak, Julianna Grysiewicz, Oliwia Lorek, Eliasz Marchut, Rozalia Pukacka.
• NSP w Płotach:
- Kacper Siwiński, Ksenia Habura, Bruno Zachariasz, Maciej Niesyn.
• Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku:
- Kornelia Pukacka, Hanna Wojtasińska, Mirella Sleboda, Michał Homziuk, Joanna Stekla.
Serdecznie gratulujemy wyróżnionym uczniom i ich nauczycielom. I choć materialny wymiar nagrody jest tu symboliczny
(talony do księgarni językowej) to zdecydowanie ważniejsze jest uhonorowanie wyróżniających się dzieci i młodzieży. I warto
o tym przypomnieć w przededniu rozpoczynającego się nowego roku szkolnego.
Dariusz Grześkowiak
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6 WRZEŚNIA 2015 – OGÓLNONARODOWE REFERENDUM PREZYDENCKIE
19 czerwca br. poprzedni Prezydent RP Bronisław Komorowski wydał decyzję o rozpisaniu ogólnonarodowego referendum,
w którym pyta Polaków o ich opinię w trzech sprawach:
Pytanie pierwsze:
Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej?
Pytanie drugie:
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu
finansowania partii politycznych z budżetu państwa?
Pytanie trzecie:
Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego
na korzyść podatnika"

Co oznacza odpowiedź „TAK”?
W pytaniu pierwszym oznacza, że jesteśmy za wprowadzeniem w wyborach do Sejmu RP jednomandatowych okręgów
wyborczych.
TAK w pytaniu drugim oznacza, że zgadzamy się na utrzymanie dotychczasowego sposobu finansowania z budżetu
państwa działalności partii politycznych.
Jeśli odpowiemy TAK na pytanie trzecie, to będzie oznaczać,
że chcemy, aby wątpliwości co do wykładni przepisów prawa
podatkowego, były zawsze rozstrzygane na korzyść podatnika.

Pytania są zamknięte, co oznacza, że podczas referendum Obywatele odpowiadają na postawione pytania tylko TAK lub NIE.

Odpowiedzi NIE na wszystkie postawione pytania oznacza
brak naszej zgody na takie rozwiązania.

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2015
- Burmistrza Czerwieńska
z dnia 10 sierpnia 2015 roku

GDZIE GŁOSUJEMY?
Numer
obwodu
głosowania

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
ogólnokrajowego na terenie Gminy Czerwieńsk
Na podstawie art.13 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym ( teks jednolity: Dz. U. z 2015 roku,
poz. 318) zarządza się, co następuje:

1

§ 1. Do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na terenie
Gminy Czerwieńsk zarządzonych na dzień 06 września 2015
roku powołuje się 7 obwodowych komisji do spraw referendum, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Komisje zbierają się na pierwszym posiedzeniu niezwłocznie
po ich powołaniu.
§ 3. Zadania osób wchodzących w skład komisji określa art. 15
ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 318) oraz
uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca
2015r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do
spraw referendum, dotyczących zadań i trybu przygotowania
oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania
utworzonych w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 06 września 2015 r.

2

§ 4. Skład komisji podaje się do wiadomości wyborców w sposób
zwyczajowo przyjęty w gminie.

3

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam pełnomocnikowi do
spraw referendum -urzędnikowi wyborczemu.

4

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Burmistrz Czerwieńska
/-/ Piotr Iwanus
Składy osobowe komisji obublikowane są na stronie
www.bip.czerwiensk.pl

5

Granice obwodu
głosowania
(wykaz ulic lub miejscowości)
CZERWIEŃSK, ulice:
B. Chrobrego, Brzozowa,
Kąpielowa, Krótka, Ks.
L. Muchy, Kukułcza,
Leśna, Łężycka, Młyńska,
Moniuszki, Ogrodowa,
Piaskowa, Słoneczna,
Sosnowa, Spokojna,
Wiosenna, Wodna,
Zielonogórska,
DOBRZĘCIN, WYSOKIE,
WYSZYNA
CZERWIEŃSK, ulice:
Akacjowa, Boczna, Cicha,
Cytrynowa, Działkowa,
Graniczna, Jasna,
Jagodowa, Klonowa,
Kolejowa, Kwiatowa, M.
Rozwens, Naftowa, Pl.
Wolności, Podgórna, Polna,
Przyleśna, Rycerska,
Rynek, Składowa,
Strażacka, Strzelecka,
Zachodnia
BORYŃ, PIAŚNICA,
NIETKÓW
LEŚNIÓW MAŁY, LEŚNIÓW
WILEKI, SUDOŁ
BĘDÓW, BRÓDKI, NIETKOWICE, SYCOWICE

6

PŁOTY, ZAGÓRZE

7

LASKI

Siedziba
obwodowej komisji
do spraw referendum

Miejsko Gminny
Ośrodek Kultury
w Czerwieńsku ul. B.
Chrobrego 5

Szkoła Podstawowa
Czerwieńsk
ul. Graniczna 5a

Szkoła Podstawowa
Nietków
ul. J. Kasprowicza 76
Szkoła Podstawowa
Leśniów Wielki
Wiejski Dom Kultury
Nietkowice
Wiejski Dom Kultury
Płoty ul. Szkolna
Wiejski Dom Kultury Laski

Lokale będą otwarte w dniu głosowania 6 września 2015 r.
(niedziela) w godzinach od 6.00 do 22.00.
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Czym zajmują się Radni…?
Kiedy słucham w medialnych wywiadach wypowiedzi prostych ludzi o funkcjonowaniu radnych, a również lokalne złośliwe
i krzywdzące opinie o pracy naszej Rady Miejskiej, kiedy słucham z lekkością wypowiadanych opinii o jej nieporadności,
o tym, że „radni są bezradni”, że nic nie robią przy okazji biorąc niemałe pieniądze z „naszych podatków”, zastanawiam
się nad sensem tej społecznej posługi.
Gdyby nieodparta chęć dążenia do pozytywnych zmian otaczającej nas rzeczywistości i głębokie przekonanie o tym, że opinie
takie wynikają po prostu z niewiedzy, można
by dać sobie spokój z „tą robotą”. Byłoby to
jednak zbyt proste i niegodne ludzi, którzy do
rozwiązywania właśnie trudnych, „naszych”
problemów zostali powołani… .
Aby zrozumieć rolę i obowiązki radnych,
należy zacząć od ich usytuowania w hierarchii samorządowej i w strukturze gminy. Organami gminy są Rada Miejska i burmistrz.
Rada Miejska to coś jakby Sejm w państwie,
a burmistrz to odpowiednik premiera i prezydenta w jednym. Czyli mamy władzę
tworzącą prawo (Rada Miejska) i władzę
wykonującą zapisy tego prawa (Burmistrz).
Jak łatwo zauważyć, na co malkontentom
zwracam szczególną uwagę, są to dwa
zupełnie różne zakresy odpowiedzialności.
Rada Miejska składa się z radnych którzy
są wybierani w wyborach powszechnych,
równych i bezpośrednich, w tak medialnie
obecnie modnych, jednomandatowych obwodach wyborczych. Wybory samorządowe
są kapitalnym przyczynkiem dla umacniania
demokracji i do wytypowania ludzi dających
gwarancję najlepszego reprezentowania
naszych interesów.
Tymczasem jakże często słyszymy od
tych którzy na wybory nie poszli, że: „nie
interesują się polityką", "ich to nie dotyczy",
"nie mają czasu", "mój głos nic nie zmieni",
„niech wybiorą inni”, co nie przeszkadza im
później przewrotnie krytykować tych, których z ich woli wybrali właśnie ci „inni”… .
Warto przy okazji zauważyć, że głosowanie w tych wyborach jest tajne, a kadencja
Rady Miejskiej trwa cztery lata licząc od
dnia wyboru. Liczba radnych w różnych
radach jest różna, np. 15 w gminach do 20
tysięcy mieszkańców, 21 w gminach do 50
tys., 23 w gminach do 100 tys., 25 w gminach do 200 tys., oraz po trzech na każde
dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców
w miastach największych. W naszej gminie
o ilości mieszkańców około 10 tysięcy, jest
15 radnych.
Status radnych i ich obowiązki wynikają
wprost z roty ślubowania zawartej w odpowiednich przepisach ustawy o samorządzie
gminnym. Zgodnie z brzmieniem tej roty,
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radny zobowiązuje się m. in. pracować dla
dobra i pomyślności danej jednostki samorządowej, działać zawsze zgodnie z prawem
oraz interesami wspólnoty samorządowej
i jej mieszkańców, reprezentować w sposób
godny i rzetelny swoich wyborców.
W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę
na pewien drobny szczegół. Otóż z chwilą
zaprzysiężenia, radny nie jest już tylko przedstawicielem swojego obwodu wyborczego,
ale radnym Rady Miejskiej, co stanowi zasadniczą różnicę, ponieważ w tym momencie
staje się radnym „całej gminy” co zmienia
perspektywę widzenia różnych potrzeb.
Radni realizując swoje statutowe zadania
spotykają się dwukrotnie w ciągu miesiąca
na komisjach problemowych gdzie wypracowują stosowne stanowisko w zakresie
aktualnie podnoszonych problemów, a raz
na dwa miesiące (z wyłączeniem miesięcy
wakacyjnych), na sesjach Rady Miejskiej,
gdzie ostatecznie zatwierdzają wypracowane
na komisjach postulaty.
Radni reprezentują swoich wyborców,
a więc muszą utrzymywać stałą więź
z mieszkańcami oraz ich organizacjami,
przyjmować zgłaszane problemy i przedstawić je w formie interpelacji organom gminy
do rozpatrzenia.
Warto w tym miejscu również zauważyć, że
radni dwukrotnie w ciągu roku mają dyżury
w swoich obwodach wyborczych z wyjątkiem obwodu obejmującego Bródki, Będów
i Sycowice, gdzie spotkania odbywają się
oddzielnie, a co za tym idzie, ich ilość wzrasta
trzykrotnie…. .
Istotne jest jednak to, że na spotkania te
prawie nikt nie przychodzi i w gruncie rzeczy
jest to reguła obowiązująca w całej gminie…
. Radni bezproduktywnie poświęcają swój
czas i pieniądze na planowane spotkania
z mieszkańcami by później usłyszeć, że nic
nie robią… .
Obowiązkiem radnych jest nie tylko branie
udziału w pracach rady i jej organów, ale
również w pracach innych instytucji samorządowych, do których zostali wybrani lub
desygnowani.
Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej
należy w szczególności: uchwalanie statutu
gminy, ustalanie wynagrodzenia burmistrza,
stanowienie o kierunkach jego działania

oraz przyjmowanie sprawozdań z jego
działalności, powoływanie i odwoływanie
skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu (na wniosek burmistrza),
uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie
sprawozdania z wykonania budżetu oraz
podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego
tytułu, uchwalanie studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych, ustalanie
zakresu działania jednostek pomocniczych,
zasad przekazywania im składników mienia
do korzystania oraz zasad przekazywania
środków budżetowych na realizację zadań
przez te jednostki, podejmowanie uchwał
w sprawach podatków i opłat w granicach
określonych w odrębnych ustawach, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych
gminy, przekraczających zakres zwykłego
zarządu, określanie wysokości sumy, do
której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, podejmowanie uchwał
w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku, podejmowanie uchwał
w sprawach współpracy ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz
przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
podejmowanie uchwał w sprawach herbu
gminy, nazw ulic i placów będących drogami
publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych
w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych, a także wznoszenia
pomników, nadawanie tytułu honorowego
obywatelstwa gminy, podejmowanie uchwał
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla
uczniów i studentów, stanowienie w innych
sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej. Ostateczne decyzje
zapadają zwykłą większością głosów.
Z przedstawionej wyżej procedury postępowania jednoznacznie wynika, że pojedynczy Radny z odrębnym zdaniem, nie
ma większego wpływu na politykę gminy!
Warto w tym miejscu również zauważyć, co
było bezpośrednim impulsem do napisania
tych uwag, że oczekiwania mieszkańców
przedstawiane w formie: jesteś radnym, to

„załatw” : budowę drogi, kanalizacji, chodnika, boiska i czegoś tam jeszcze, są nie tylko
irytujące i żenujące, ale zupełnie pozbawione
cech realizmu.
Na marginesie wspomnę, że są osoby które
w kampanii wyborczej (na radnych) obiecywały budowę dróg, chodników, świetlic,
kanalizacji, a nawet mostu na Odrze… . Przytomności wyborców należy zawdzięczać, że
kandydaci ci się „nie załapali”, jednak mit
o nieograniczonych możliwościach radnego
niewątpliwie pozostał… .W tym kontekście
w zdecydowanie lepszej sytuacji są nasi
sołtysi dysponujący środkami finansowymi
w postaci funduszu sołeckiego, którzy rzeczywiście „coś mogą”… .
Dla porównania zakresu obowiązków
warto dodać, że burmistrz jako organ wykonawczy gminy, wykonuje uchwały Rady
Miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań burmistrza należy
w szczególności:
a) przygotowywanie projektów uchwał
rady gminy,
b) określanie sposobu ich wykonywania,
c) gospodarowanie mieniem komunalnym,
d) wykonywanie budżetu,
e) zatrudnianie i zwalnianie kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych.
Burmistrz zatem kieruje gminą na co dzień
i reprezentuje ją na zewnątrz. Ma przy tym
do pomocy całą administrację urzędu gminy
i wszelkie oczekiwania w zakresie: „załatw”,
powinny być kierowane bezpośrednio
do niego, co oczywiście jest możliwe do
uwzględnienia w miarę posiadania przez
gminę wolnych środków finansowych… .
Rada Miejska natomiast oprócz wyżej
przedstawionych zadań, poprzez Komisję

Rewizyjną kontroluje działalność burmistrza,
kontroluje również działalność gminnych
jednostek organizacyjnych oraz jednostek
pomocniczych gminy. Z tego krótkiego
zestawienia jednoznacznie wynika znaczny
ciężar obowiązków i odpowiedzialności
będących „właściwością” radnych.
Radny w związku z wykonywaniem
mandatu korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych,
co sprowadza się to do tego, że za naruszenie
nietykalności cielesnej radnego grozi kara
więzienia do lat 3, a przy użyciu niebezpiecznego narzędzia: broń palna, nóż, inne
do lat 10-ciu!
Na zakończenie należy jeszcze wspomnieć
o wynagrodzeniu, czyli dietach radnych. Na
ten wątek niewątpliwie wielu czeka z wypiekami na twarzy, a zatem postaram się
uchylić przynajmniej rąbka tajemnicy, bo
wszystkiego zdradzić nie mogę… . Mogę
natomiast zapewnić, że kwestii diet radnych,
nie wymyślili radni naszej Rady Miejskiej
lecz Ustawodawca, czyli Polski Sejm.
Radni pełnią swoją funkcję społecznie.
Oznacza to, że nie są pracownikami urzędu
miasta czy gminy i nie otrzymują typowego
wynagrodzenia z tytułu pracy. Zasady przyznawania diet radnym są podobne na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego.
Regulują je stosowne przepisy prawne,
a w przypadku diet dla radnych gmin jest to
Ustawa o samorządzie gminnym. Zgodnie
z tym dokumentem wysokość diety przysługującej radnemu nie może przekroczyć
w ciągu miesiąca półtora krotności kwoty
bazowej dla osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe, która jest co roku
określana w ustawie budżetowej. W 2014

Zespół REZONANS

Zespół REZONANS powstał we wrześniu 2010 r. w Wiejskim Domu Kultury
w Nietkowie. Od początku jego istnienia,
kierownikiem i instruktorem muzycznym
jest Pani Iwona Klamecka.
Skład zespołu to kilkunastoosobowa
grupa młodzieży szkolnej, pełnej zapału

i wiary w sukces. Zespół debiutował na
Przeglądzie Muzycznym "Wiolinowe
Spotkania", na którym otrzymał nominację do przeglądu powiatowego. Mimo
krótkiego okresu działania zespół ma na
swoim koncie sporo sukcesów:
- II miejsce na Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Czerwieńsku,
- tytuł Laureata na przeglądzie " Szparagowe Żniwa"
w Trzcielu,
- II miejsce i srebrną Fanfarę oraz nagrodę pieniężną
na festiwalu w Górzynie
„Mundurowo na ludowo”,
- Nagroda Dyrektora
KRUS na Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w
Kamieniu Pomorskim,

roku kwota ta kształtowała się na poziomie
1766,46 zł, a więc dieta radnego mogła wynieść maksymalnie 2649,69 zł.
Maksymalna wysokość diety nie jest
jednak jednakowa dla wszystkich radnych.
Zależy ona od liczby mieszkańców miasta,
gminy czy powiatu i jest określana w drodze
rozporządzenia przez Radę Ministrów. Najmniej „zarabiają” radni w gminach liczących
poniżej 15 tys. mieszkańców – 1324,85 zł
i w powiatach liczących mniej niż 60 tys.
mieszkańców – 1854,78. Radni z największych gmin i powiatów mogą liczyć na maksymalną wysokość diety, czyli 2649,69 zł.
Mówimy tutaj o stawkach maksymalnych,
które z reguły rzadko są stosowane. Istnieją
różne formy wypłacania tych diet, na ogół
„ryczałtem” co jednak sprzyja sytuacjom
w których; „czy się stoi czy się leży, dieta
radnemu się należy”. Zdecydowanie rzadszą
formą jest „zapłata” za udział w sesji czy
komisji, co eliminuje konieczność wypłaty
diety za miesiące wakacyjne, gdzie Rada nie
pracuje, czy w sytuacji związanej ze zwolnieniami lekarskimi, opieką nad dziećmi czy
pogrzebem stryjecznej ciotki… .
Otóż radni naszej Rady Miejskiej skłonili
się ku tej drugiej opcji, wybierając stawki
średnie. Reasumując: nasi radni wykonując
taką samą „robotę” jak radni w dużych miastach, otrzymują diety znacznie mniejsze,
bo z najniższej półki przewidzianej dla gmin
najmniejszych, w wysokości średniej dla
swojej „kategorii”. Ile to jest w złotówkach,
pozostawiam do wyliczenia zainteresowanym w formie pracy domowej… .
Cezary Woch
- tytuł Laureata na festiwalu w Pieskach,
- tytuł Laureata na Ogólnopolskim
Festiwalu "Ziemia i Pieśń" w Szprotawie,
- II miejsce na festiwalu "Śpiewamy na
ludowo" w Tarnowie,
- Grand Prix XIX Ogólnopolskiego
Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim.
Zespół występował również poza granicami kraju - został zaproszony do
partnerskiej miejscowości Nietkowa Greifenhain w ramach współpracy gmin
Czerwieńsk - Drebkau
Warto podkreślić, że zespół REZONANS - przy współpracy Radia ZACHÓD - nagrał już swoją pierwszą płytę!
Młodym artystom życzymy wielu sukcesów i niegasnącej pasji śpiewania.
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Planowany od 01.08.2015r. do 31.12.2015r. odbiór odpadów komunalnych,
z poszczególnych miejscowości gminy Czerwieńsk:

CZERWIEŃSK - odpady komunalne zmieszane:

Poniedziałki - Ulice: Akacjowa, Boczna, Bolesława Chrobrego, Cicha, Działkowa, Graniczna, Jasna, Klonowa, Kolejowa,
Ks. Muchy, Kwiatowa, Marii Rozwens, Ogrodowa, Pl. Wolności, Podgórna, Polna, Przyleśna, Rycerska, Rynek, Strażacka, Strzelecka, Zachodnia
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

3
7
5
2
7

pon.
pon.
pon.
pon.
pon.

10
14
12
9
14

pon.
pon.
pon.
pon.
pon.

17
21
19
16
19!!

pon.
pon.
pon.
pon.
sob!!

24
28
26
23
28

pon.
pon.
pon.
pon.
pon.

31

pon.

30

pon.

Planowany odbiór odpadów zbieranych selektywnie ( w workach) MAKULATURA + PLASTIK + SZKŁO
10 sie 24 sie 07 wrz 21 wrz 05 paź 19 paź 02 lis
16 lis
30 lis 14 gru 28 gru
pon.
pon.
pon.
pon.
pon.
pon.
pon.
pon.
pon.
pon.
pon.

Miejscowość|:
Czerwieńsk

CZERWIEŃSK - odpady komunalne zmieszane:

Wtorki - Ulice: Brzozowa, Cytrynowa, Jagodowa, Kąpielowa, Krótka, Kukułcza, Leśna, Łężycka, Młyńska, Moniuszki, Naftowa, Piaskowa, Składowa, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Wiosenna, Wodna, Zielonogórska
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

4
1
6
3
1

wt.
wt.
wt.
wt.
wt.

11
8
13
10
8

wt.
wt.
wt.
wt.
wt.

18
15
20
17
15

wt.
wt.
wt.
wt.
wt.

25
22
27
24
21!!

wt.
wt.
wt.
wt.
pon!!

29

wt.

29

wt.

Planowany odbiór odpadów zbieranych selektywnie ( w workach) MAKULATURA + PLASTIK + SZKŁO
11 sie 25 sie 08 wrz 22 wrz 06 paź 20 paź
3 lis
17 lis 01 gru 15 gru 29 gru
wt.
wt.
wt.
wt.
wt.
wt.
wt.
wt.
wt.
wt.
wt.

Miejscowość|:
Czerwieńsk

PŁOTY - odpady komunalne zmieszane:

Środy - Ulice: Czeremchowa, Dębowa, Jodłowa, Kalinowa, Leśna, Leśny Zaułek, Nowa, Osiedlowa, Rajska, Rzemieślnicza,
Sportowa, Srebrzysta, Tęczowa, Wodna, Wrzosowa, Zagórska
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

5
2
7
4
2

śr
śr
śr
śr
śr

12
9
14
12!!
9

śr
śr
śr
czw!!
śr

19
16
21
18
16

śr
śr
śr
śr
śr

26
23
28
25
22!!

śr
śr
śr
śr
wt!!

30

śr

30

śr

Planowany odbiór odpadów zbieranych selektywnie ( w workach) MAKULATURA + PLASTIK + SZKŁO
12 sie 26 sie 09 wrz 23 wrz 07 paź 21 paź 04 lis
18 lis 02 gru 16 gru 30 gru
śr
śr
śr
śr
śr
śr
śr
śr
śr
śr
śr

Miejscowość|:
Płoty

PŁOTY - odpady komunalne zmieszane:

Czwartki - Ulice: Brzozowa, Jagodowa, Kameliowa, Letnia, Lubuska, Łąkowa, Młyńska, Mostowa, Ogrodnicza, Okrężna, Os.
Widok, Pogodna, Polna, Sadowa, Słoneczna, Strumykowa, Szkolna, Truskawkowa, Wąska,Wiosenna
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

6
3
1
5
3

czw
czw
czw
czw
czw

13
10
8
13!!
10

czw
czw
czw
pt!!
czw

20
17
15
19
17

czw
czw
czw
czw
czw

27
24
22
26
23!!

czw
czw
czw
czw
śr!!

29

czw

31

czw

Planowany odbiór odpadów zbieranych selektywnie ( w workach) MAKULATURA + PLASTIK + SZKŁO
12 sie 26 sie 09 wrz 23 wrz 07 paź 21 paź 04 lis
18 lis 02 gru 16 gru 30 gru
śr
śr
śr
śr
śr
śr
śr
śr
śr
śr
śr

Miejscowość|:
Płoty

ZAGÓRZE - odpady komunalne zmieszane:
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
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12
9
7
4
2

śr
śr
śr
śr
śr

26
23
21
18
16

śr
śr
śr
śr
śr

30

śr

Planowany odbiór odpadów zbieranych selektywnie (w
workach) MAKULATURA + PLASTIK + SZKŁO
Miejscowość|: 26 sie 23 wrz 21 paź 18 lis 16 gru
Zagórze
śr
śr
śr
śr
śr

LEŚNIÓW MAŁY, SUDOŁ, WYSZYNA - odpady komunalne zmieszane:
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

12
9
7
4
2

śr
śr
śr
śr
śr

26
23
21
18
16

śr
śr
śr
śr
śr

30

śr

Planowany odbiór odpadów zbieranych selektywnie ( w workach) MAKULATURA + PLASTIK + SZKŁO
Leśniów Mały 13 sie
czw
10 wrz
czw
08 paź
czw
05 lis
czw
03 gru
czw
31 gru
Sudoł
13 sie
czw
10 wrz
czw
08 paź
czw
05 lis
czw
03 gru
czw
31 gru
Wyszyna
13 sie
czw
10 wrz
czw
08 paź
czw
05 lis
czw
03 gru
czw
31 gru

czw
czw
czw

LEŚNIÓW WIELKI - odpady komunalne zmieszane:
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

13
10
8
5
3

czw
czw
czw
czw
czw

27
24
22
19
17

czw
czw
czw
czw
czw

31

czw

Planowany odbiór odpadów zbieranych selektywnie ( w workach) MAKULATURA + PLASTIK + SZKŁO
Leśniów
13 sie
czw
10 wrz
czw
08 paź
czw
05 lis
czw
03 gru
czw
31 gru
czw
Wielki

BORYŃ, NIETKÓW - odpady komunalne zmieszane:
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

14
11
9
6
4

pt
pt
pt
pt
pt

28
25
23
20
18

pt
pt
pt
pt
pt

Planowany odbiór odpadów zbieranych selektywnie ( w workach) MAKULATURA + PLASTIK + SZKŁO
Boryń 13 sie
czw
10 wrz
czw
08 paź
czw
05 lis
czw
03 gru
czw
31 gru
czw
Nietków 14 sie
pt
11 wrz
pt
09 paź
pt
06 lis
pt
04 gru
pt

DOBRZĘCIN, PIAŚNICA, WYSOKIE - odpady komunalne zmieszane:
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

5
2
14
12 !!
9

śr
śr
śr
czw !!
śr

19
16
28
25
22 !!

śr
śr
śr
śr
wt !!

30

śr

Planowany odbiór odpadów zbieranych selektywnie ( w workach) MAKULATURA + PLASTIK + SZKŁO
Dobrzęcin 13 sie
czw
10 wrz
czw
08 paź
czw
05 lis
czw
03 gru
czw
31 gru
czw
Wysokie
13 sie
czw
10 wrz
czw
08 paź
czw
05 lis
czw
03 gru
czw
31 gru
czw
Piaśnica
14 sie
pt
11 wrz
pt
09 paź
pt
06 lis
pt
04 gru
pt

LASKI
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

6
3
1
13 !!
10

czw
czw
czw
pt !!
czw

20
17
15
26
23 !!

czw
czw
czw
czw
śr !!

29

czw

Planowany odbiór odpadów zbieranych selektywnie ( w workach) MAKULATURA + PLASTIK + SZKŁO
Laski
14 sie
pt
11 wrz
pt
09 paź
pt
06 lis
pt
04 gru
pt

BĘDÓW, BRÓDKI, NIETKOWICE, SYCOWICE
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

7
4
2
14 !!
11

pt
pt
pt
sob !!
pt

21
18
16
27
24 !!

pt
pt
pt
pt
czw !!

30

pt

Planowany odbiór odpadów zbieranych selektywnie ( w workach) MAKULATURA + PLASTIK + SZKŁO
Będów
06 sie
czw
03 wrz
czw
01 paź
czw
29 paź
czw
26 lis
czw
23 gru
Bródki
06 sie
czw
03 wrz
czw
01 paź
czw
29 paź
czw
26 lis
czw
23 gru
Nietkowice
06 sie
czw
03 wrz
czw
01 paź
czw
29 paź
czw
26 lis
czw
23 gru
Sycowice
06 sie
czw
03 wrz
czw
01 paź
czw
29 paź
czw
26 lis
czw
23 gru

śr
śr
śr
śr
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„Drogi do domu...” refleksje nad lekturą
Czasy wojenne, okupacja, trudne warunki ekonomiczne i inne przypadki losowe
rzucają Polaków w różne krańce świata.
Wszyscy znamy tę prawdę z literatury,
środków masowego przekazu, wspomnień.
Emigranci, często nasi znajomi, sąsiedzi,
a ostatnio nasze dzieci i wnuki, doświadczają
i uczą się tolerancji, ciężkiej pracy, rozumnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
szybkiego rozwiązywania problemów
osobistych. Zadają też pytania o przyszłość
państwa polskiego, o to, czy kiedyś zagwarantuje ono swoim obywatelom godne
warunki płacy, pracy i stabilizację?
Warto sięgnąć do przeszłości, bowiem
historyczne wydarzenia mają wpływ na dzisiejsze postępowanie, na osobowość Polaków, którzy tak, a nie inaczej tworzą rzeczywistość.
Wszyscy jednak oczekują
zmian radykalnych, podwyższenia statusu i ogólnego uporządkowania.
Sięgnijmy zatem do
wspomnień mieszkańców
Zaodrza, które jak sądzę,
dadzą nowemu pokoleniu,
nowym mieszkańcom odpowiedzi na pytania: Kim są
mieszkańcy Zaodrza? Gdzie
szukać korzeni? Czy 70 lat
to dużo, czy mało w kształtowaniu takiej świadomości, by
móc przebaczyć i żyć w zgodzie? Na wiele pytań odpowiedzą autorzy wspomnień.
„Drogi do domu… wspomnienia mieszkańców Zaodrza”
pod redakcją Cezarego Wocha
jest drugą po „Monografii Czerwieńska” publikacją w wydaniu
książkowym, traktującą o historii
naszych, gminnych terenów
i zamieszkałych tu ludzi. Lektura dostarcza wyczerpujących
informacji historycznych dla
ukazania kolejnych, pojedynczych
wspomnień, losów bohaterów, którzy swój
dom znaleźli w Sycowicach, Nietkowicach
i Będowie.
Historia, do której sięgnął autor rozdziału „Nasze Sycowice” dotyczy okresu Polski
Piastowskiej i terenów Środkowego Nad-
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odrza mieszczących się w granicach Polski,
a utworzona jednostka administracyjna
zwana „kasztelanią krośnieńską” zajmowała
„centralne i dominujące usytuowanie Krosna”. Wokół niego, jak pisze autor, w promieniu 15 km utworzono 27 osad, których
polskie nazwy przetrwały do dzisiaj, a rozmieszczone zostały wzdłuż dwóch traktów
handlowych (s.18). Najstarsze zapisy nazw
polskich osad odnajdowano przypadkowo,
np. w aktach darowizn lub sprzedaży.
Wiedza historyczna, której dostarczył autor
czytelnikowi, ma wpływ na odbiór, a ciekawostki wplatane w tok historycznych danych
są pasjonujące i wciągają czytelnika, a wytrwałemu serwują kolejne, jak na deser. To
sympa-

tyczna i zajmująca zabawa, którą funduje
autor, dając szansę wygrania: „zagrasz”
(przeczytasz) i „wygrasz” wiedzę; każdy
los wygrywa.
Pan Cezary Woch, autor pomysłu i redaktor tekstów podjął próbę stworzenia
literackiego dokumentu poprzez wprowa-

dzenie kolejnych autobiografii będących też
wspomnieniami. Walka o życie bohaterów
w okresie sowieckiej okupacji długo była
tematem tabu. Ukazane problemy osobiste,
na tle wojennych wydarzeń, nurtują również
dzisiaj współczesne społeczeństwo, stąd
ważne są przykłady pięknego ich rozwiązywania. Nawiązanie kontaktów i kontynuowanie przyjacielskich spotkań stwarzają
możliwość odwiedzin byłym mieszkańcom
Sycowic oraz zaspokajają ich tęsknoty za
krajem dzieciństwa i młodości.
Drogi do domu Polaków z Kresów
Wschodnich były trudne i niebezpieczne,
były trwogą o jutro, o najbliższe godziny ich
życia. Niepewność pokonania długiej drogi
do nowego domu na Ziemie Odzyskane
(„zdobyte” - A. Toczewski: Bitwa o Odrę
wyd. Bellona 2010) miała wpływ na akceptację wszystkiego, na współtworzenie nowej
rzeczywistości, na dobre relacje sąsiedzkie.
„Dziś nie jestem w stanie opowiedzieć
biedy i nędzy, które osobiście widzieliśmy
i przeżyliśmy w czasie drogi”(Heinz Pfeiffer - s.47).
„Nadszedł w końcu radosny dzień
transport ruszył. Jechaliśmy w bydlęcych
wagonach, w wielkiej ciasnocie, ale nikt
nie narzekał. Kto miał, wywieszał biało-czerwoną ﬂagę.”
(Halina Paszkowska)
Zebrane wspomnienia są też dowodem przystosowania się rodzin mimo
trudności: różnic klasowych, osobowościowych, zwyczajowych dla dobra
własnego i całej społeczności. Urodzeni
w Sycowicach, a mieszkający w Berlinie czy Poczdamie odwiedzają miejsca,
w których obrazy z dzieciństwa mają
w pamięci i w sercach.
Chris, były mieszkaniec Sycowic,
po wizycie na Zaodrzu napisał: „…
ziemia tu gościnna, a ludzie zawsze
serdeczni i otwarci”…(s. 248).
„Dzień, który mijał, był dla nas jak sen,
nigdy go nie zapomnimy, tego poczucia
ojczyzny po 49 latach”. (Rok 2013).
Od 6 sierpnia 1994 r. odbywają się w Sycowicach regularne spotkania mieszkańców,
mających życzenie utrzymać tę przyjaźń,
którą przejęły dzieci i wnuki z Berlina,
Poczdamu.

Ci mieszkańcy Sycowic, którzy pozostali po wojnie, przystosowali się do nowych
warunków w nowym państwie, zmieniając
język, religię i obyczaje.
„Moje niemieckie nazwisko to Erna
Krellziger. Urodziłam się w Nietkowicach
14 września 1924 r.”… Panowała specyficzna atmosfera polegająca na tym, że „Niemcy,
opuszczając swoje gospodarstwa byli przekonani, że wkrótce tu wrócą , Polacy -, że
długo tu miejsca nie zagrzeją”.
„Człowiek podejmuje w życiu różne
decyzje i zobowiązania, a miarą jego człowieczeństwa jest umiejętność wywiązywania się i im wierność. Są to wartości, które
nadają życiu sens i które były i są najważniejsze” – pisze Erna Krellziger.
Dla autorki tych wspomnień nie był
ważny status materialny, który na pewno
byłby lepszy w Berlinie, gdyby wyjechała
z rodzicami. Pozostała w Polsce, w Sycowicach, bo ceniła wartości, takie jak miłość,
szacunek do posiadanej własności, do pracy
i została im wierna.
Cezary Woch, oprócz osobistych przeżyć i przemyśleń bohaterów umieszcza
autentyczne dane – dowody prawdy:
- zdjęcia indywidualne i rodzinne,
- przepisy kulinarne,

- obrzędy i zwyczaje,
- zapamiętane wiersz i piosenki.
Wspomnienia, jako literacki dowód
zawiera wypowiedzi bohaterów umiejscowione w czasie, wzbogacone opisami,
życiorysami, charakterystykami, np. Weroniki (s. 84) oraz nielicznymi środkami stylistycznymi, np. zapach ornej ziemi, śpiew
skowronka, wracam myślami, niemiecki
porządek, mapnik pilota…
Dla potwierdzenia autentyczności
wydarzeń i metod postępowania sowieckiego okupanta i ukraińskich aktywistów
przytoczę niektóre fakty ze „Wspomnień
wojennych” Karoliny Lanckorońskiej
(1898-2002), historyka sztuki i mecenasa
kultury polskiej. Wspomnienia zawierają
informacje o zajęciu Lwowa (22 wrzesień
1939r) przez Armię Czerwoną i szybko
następujących zmianach. Już 29 września
1939 r. nowa władza zorganizowała miting
i zaprosiła do Collegium Maximum we
Lwowie profesorów, docentów, asystentów
i studentów. Okupanci i komendant Lwowa
stojąc na podium, obwieścił zmiany dla
mieszkańców Lwowa. Zostały przegłosowane kilkunastoma głosami na kilkaset
wstrzymujących się, nikt się nie sprzeciwił. 21 grudnia 1939 roku unieważniono

walutę polską, jedynie karta pracy dawała
prawo do egzystencji, 12 lutego 1940 roku
pojawiły się na dworcu kolejowym długie
rzędy pociągów, które wywoziły Polaków
na Wschód. Otuchy wygnańcom dodawały
śpiewane przez nich patriotyczne pieśni,
jak „Rota”, czy „Boże coś Polskę”, które
pomagały podtrzymać uczucia patriotyczne
i religijne. Wywiezionych na wschód rodaków umieszczano w obozach i zmuszano do
pracy w nieludzkich warunkach.
Tak więc losy bohaterów Zaodrza są
literackim dowodem prawdy, której nie da
się ukryć. Najważniejsza jest, jak sądzę,
dojrzałość i odpowiedzialność mieszkańców, którzy obdarzyli zaufaniem P. Wocha,
powierzając mu swoje osobiste historie, by
dalej poznał je czytelnik, by były dowodem
prawdy , trudnej do zaakceptowania lecz
bezwzględnej prawdy.
Książka jest zbieżnością wydarzeń na
Wschodzie i Zachodzie oraz przykładem poczucia spełnienia obowiązku autora wobec
mieszkańców i realizacją własnych potrzeb
poznawczych.
Gratuluję Panu !
Krystyna Nowakowska

WAKACYJNE REFLEKSJE
Na wakacje czekamy wszyscy – zarówno dzieci, jak i my dorośli. Przez cały rok snujemy plany, co będziemy robić, gdzie
pojedziemy, kogo odwiedzimy, jak będziemy odpoczywać? Ten okres, dla większości z nas kojarzy się z beztroską i możliwością zrobienia tego wszystkiego, na co w ciągu całego roku nigdy nie znajdowaliśmy czasu. Ale są w śród nas i tacy,
dla których te dwa letnie miesiące to czas ciężkiej pracy, zbierania plonów i robienia zapasów na kolejny rok.
Tegoroczny lipiec nie rozpieszczał za bardzo wszystkich wypoczywających. Był raczej
pochmurny i deszczowy, z niewielką ilością
dni ciepłych i słonecznych. O prawdziwym
pechu mogą powiedzieć wczasowicze, którzy
właśnie w lipcu wybrali się nad Bałtyk – był
zimny i nie zachęcał do morskich kąpieli.
Z trwogą obserwowaliśmy gwałtowne
zjawiska atmosferyczne – takie jak burze,
którym towarzyszył porywisty wiatr o niespotykanej wcześniej sile. Ich skutkiem są połamane drzewa, uszkodzone dachy i pozrywane
linie energetyczne. Straty w drzewostanie
są ogromne i trudne do odtworzenia, szczególnie w parkach i na terenie nietkowskiego
arboretum.
Na brak słońca z pewnością nie mogą
narzekać Ci, którzy zaplanowali swój wypoczynek w sierpniu. Sierpień powitał nas iście
tropikalną aurą z temperaturami często powyżej 30•C. Fala upałów ma się utrzymać niemal

przez cały miesiąc, co nie jest jednak dobrą
wiadomością dla rolników i działkowców,
którzy już liczą straty spowodowane małą
ilością opadów i palącym słońcem. Taka
prognoza nie spodoba się również tym,
którzy ze względów zdrowotnych źle
znoszą tak wysoką temperaturę.
W związku z przedłużającą się falą
upałów wzrosło zużycie wody w gminnych
wodociągach. Burmistrz Czerwieńska,
zwrócił się z apelem do wszystkich mieszkańców o oszczędzanie wody i jej racjonalne wykorzystywanie. Nadmierne zużycie
wody może doprowadzić do spadku ciśnienia w sieci i spowoduje problemy z jej
dostarczeniem do wszystkich odbiorców.
Utrzymująca się w wielu regionach
naszego Kraju susza, doprowadziła do
spadku poziomu wody w większości rzek
przepływających przez Polskę. Z niedowierzaniem obserwowałem Odrę w oko-

licach przepraw promowych w Brodach
i Pomorsku – tak niskiego poziomu wody
nie widziałem jeszcze nigdy!
Niski poziom Odry to prawdziwe przekleństwo dla mieszkańców Zaodrza. Przeprawy promowe są nieczynne od początku lipca,
co dla większości żyjących tu ludzi, którzy
pracują w Czerwieńsku lub Zielonej Górze,
oznacza problemy z dotarciem do pracy. Są
oni zmuszeni do korzystania z dłuższych
objazdów przez Sulechów lub Krosno Odrzańskie, co oczywiście znacząco podnosi
koszty i wydłuża czas samego przejazdu.
Z takiej pogody cieszą się głównie
dzieci, ponieważ do woli mogą korzystać
ze wszystkich dobrodziejstw lata i nie muszą myśleć o tych wszystkich problemach,
z którymi my dorośli, musimy sobie jednak
poradzić.
			

Jacek Gębicki
nr 277 • 08.2015

U NAS

11

Wilki wokół Sycowic… !
Zdaniem Tomasza Kozłowskiego z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wilki wracają do lubuskich lasów. W 2014
r. ich liczebność w woj. lubuskim szacowana była na osiem watah, przy średniej 4 – 6 szt. w jednej rodzinie. W Lubuskiem wilki występują głównie w trzech rejonach: na południowym zachodzie, w północnej części Borów Dolnośląskich
(2 watahy), w Puszczy Rzepińskiej (2 watahy) i Puszczy Noteckiej (4 watahy).Wilki najczęściej atakowały daniele
i owce, ale zgłoszenia dotyczyły również kóz, bydła i drobnych zwierząt.
Wśród części społeczeństwa nadal niestety funkcjonują stereotypy wskazujące wilka jako zabójcę zwierząt i drapieżnika groźnego dla ludzi. Wilki to jednak płochliwe i z reguły unikające kontaktu z człowiekiem zwierzęta.
Kiedy po raz pierwszy dowiedziałem
się od robotników leśnych pracujących
w Sycowickich lasach o spotykaniu wilczych tropów, a nawet o przemykających
ostępami wilczych par, słuchałem tych
relacji niczym opowieści o czerwonym
kapturku… . W miarę upływu czasu ilość
tych informacji zaczęła jednak gęstnieć,
a potwierdziło je zabicie przez samochód
dwuletniego basiora przechodzącej przez
drogę wojewódzką tuż pod Sycowicami.
Wilki na terenie lubuskiego zniknęły

całkowicie ponad sto lat temu, kiedy to
obowiązywał XVII wieczny dekret nakazujący bezwzględne rozprawianie się
z tymi drapieżnikami, łącznie z wybieraniem i niszczeniem wilczych miotów. Pół
wieku temu obserwowano jedynie pojedyncze migrujące osobniki, ale w miarę
upływu czasu ilość tych drapieżników
systematycznie rosła. Zachęcała do tego
bardzo duża lesistość terenu, małe zaludnienie i obfitość grubej zwierzyny płowej
i czarnej (jelenie, sarny, dziki).
Na podstawie wyrywkowych badań
próbek DNA sztuk padłych lub potrąconych przez samochody, odtworzono
marszrutę tych szarych przybyszów.
Okazuje się, że wilki przywędrowały do
nas z dwóch kierunków: pokonując Odrę
przybyły z zachodu, a konkretnie z tere-
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nów Niemiec i z północno-wschodniej
Polski z Warmii i Mazur. W tym przypadku przywędrowały tzw. północnym
korytarzem migracyjnym poprzez Wisłę,
Bory Tucholskie, Puszczę Drawską i Notecką, aż do Puszczy Rzepińskiej i dalej
na południe. Należy mieć na uwadze, że
słabo zalesiona i pocięta gęstą siecią dróg
środkowa Polska, od dawna stanowiła
barierę migracyjną dla wszelakich zwierząt. Sytuacja ta będzie ulegać dalszemu
pogorszeniu po wybudowaniu szczelnie
ogrodzonej z obu
stron siatkami autostrady A-2. Drogowcy starają się
uwzględniać odwieczne trasy migracyjne budując
nad autostradami
„zielone mosty”,
czy specjalnie
przystosowane
szerokie przejścia
podziemne, co tylko częściowo rozwiązuje problem.
W roku 2014 liczebność wilków
w województwie lubuskim szacowana
była na osiem watah, przy średniej 4-6
sztuk w jednej rodzinie. Występują one
głównie w trzech rejonach: na południowym zachodzie, w północnej części
Borów Dolnośląskich (dwie watahy),
w Puszczy Rzepińskiej (dwie watahy)
i w puszczy Noteckiej (cztery watahy).
Uwzględniając rejony ich występowania
utworzono tam obszary Natura 2000,
a w konsekwencji tego w województwie
lubuskim powstały dwa takie obszary.
Pierwszy to okolice Budachowa o nazwie
„Lasy Dobrosłowskie”, a drugi o nazwie
„Wilki nad Nysą”, pomiędzy Łęknicą
a Przewozem. Warto zauważyć, że od
rejonu Budachowa, Sycowice w prostej
linii dzieli odległość zaledwie około 20 ki-

lometrów. Biorąc pod uwagę, że najmniejsze terytorium zajmowane przez jedną
watahę obejmuje obszar 100 kilometrów
kwadratowych i, że wilki są wytrwałymi
piechurami pokonującymi dziennie bez
żadnego wysiłku dystans około 20 kilometrów, zrozumiałe stają się ich „wizyty”
na obrzeżach Sycowic. Znane są przypadki kiedy to niektóre osobniki wyposażone
w nadajniki telemetryczne pokonywały
dystans około 160 kilometrów w ciągu
jednej doby! Dorosły wilk porusza się
z prędkością około 8 km/h, a jeśli trzeba
to na krótkich dystansach potrafi biec
z prędkością około 60 km/h! Drapieżniki
te poruszają się różnymi tempami, od
stępa, poprzez kłus, aż do galopu. Wilcze stada przemieszczają się najczęściej
bardzo „ekonomicznym” truchtem, czyli
chodem szybszym od stępa, a wolniejszym od kłusa… . Wędrują w zależności
od długości dnia, pory roku i temperatury
powietrza. Najczęściej można je spotkać
w godzinach rannych lub wieczornych, są
bardzo dobrymi pływakami dla których
nie są straszne wody stojące czy płynące.
Szacuje się, że w Polsce żyje ok. 750 800 wilków. W części Polski położonej
między Wisłą a zachodnią granicą zarejestrowana została obecność 31 wilczych
rodzin. Można by powiedzieć, że wilki są
i będą kolejną atrakcją Sycowic gdyby
nie pewne ale… . Otóż nie trzeba nikogo
przekonywać, że wilki są groźnymi i silnymi drapieżnikami żywiącymi się mięsem. „Ochroniarze” starają się łagodzić
i bagatelizować problem sugerując, że to
jedynie stereotypy funkcjonujące w społeczeństwie pokazują wilka jako zabójcę
zwierząt i drapieżnika groźnego dla ludzi.
Jest to jednak tylko po części prawda. Czy
nam się to podoba czy nie, wilk musi jeść
surowe mięso, nie zważając przy tym na
okresy ochronne obowiązujące np. myśliwych w czasie wykonywania polowania.
A skoro tak, to jest rzeczą oczywistą, że
jego łupem stają się nie tylko osłabione

wiekiem lub chorobami dzikie zwierzęta,
ale młode warchlaki, sarny, jelenie, daniele, a również prośne lochy, cielne łanie czy
kotne sarny. W rejonach gdzie występują,
już teraz obserwuje się drastyczny spadek
pogłowia tych ostatnich. Jeśli chodzi
o zwierzęta gospodarskie i hodowlane,
to należy pamiętać, że wilk wiedziony
instynktem skorzysta z każdej okazji i nie
chodzi tu tylko o zaspokojenie głodu, ale
o rozbójniczą żyłkę mordowania dla przyjemności. Nie jest to przejaskrawiona ocena tych drapieżników. Ewidentnym na to
przykładem są sytuacje, gdzie wataha wilków morduje „bez potrzeby” znajdujące
się na pastwisku czy nawet w ogrodzeniu,
owce, kozy czy daniele, w ilości znacznie
przekraczającej ich zapotrzebowanie na
zaspokojenie głodu. Wiele emocji budzi
sama myśl o spotkaniu z wilkami i związanym z tym bezpieczeństwie ludzi. Tu
akurat byłbym bardziej spokojny z uwagi
na to, że pomimo wszystko wilk ma silnie
zakodowany „mores” przed człowiekiem

i jest jednak zwierzęciem płochliwym
i z reguły unikającym kontaktu z ludźmi.
Musiałyby zaistnieć jakieś szczególne
okoliczności takie jak długa surowa
zima, głód i duże watahy wygłodniałych
wilków, aby mogły powtórzyć się sceny
z płócien naszego wybitnego malarza,
przedstawiciela szkoły monachijskiej Alfreda Wierusza-Kowalskiego i tytułowane
„Napad wilków…”. Ale to raczej nam nie
grozi…. . Warto przy tym wiedzieć, że od
1995 roku wilki w Polsce są pod ścisłą
ochroną i są gatunkiem priorytetowym
w Unii Europejskiej, a ich zabijanie, a nawet płoszenie jest zabronione. I tu rysuje
się pewien problem. Jak dotychczas nikt
nie opracował „pojemności łowiska” dla
wilków, czyli nie ustalił ich docelowej
ilości gwarantującej względnie znośne
ich bytowanie bez czynienia nadmiernych szkód w rejonach gdzie występują.
Może to skutkować nadmiernym ich
lokalnym rozmnożeniem i stwarzaniem
problemów takich chociażby jakie czynią

bobry. Biorąc pod uwagę naszą i unijną
„nierychliwość” w zdecydowanym regulowaniu trudnych problemów, możemy
spodziewać się różnorakich kłopotów.
Nie zmienia to faktu, że wilk jest pięknym
zwierzęciem, które powinno w rozsądnych granicach zamieszkiwać nasze lasy.
Cezary Woch

Naszemu pracownikowi
Panu Wiesławowi Gryniowi
wyrazy głębokiego
współczucia z powodu
śmierci Ojca składają
Zarząd oraz pracownicy
Spółki POMAK
w Czerwieńsku

Ruszyła kanalizacja

w Bródkach i Nietkowicach
W dniu 4 sierpnia br. w obecności Burmistrza Czerwieńska Piotra Iwanusa, Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszka Jędrasa, naszych radnych, sołtysów i mieszkańców wsi, wykonawcy budowy kanalizacji w miejscowościach Bródki i części
Nietkowic przekazali inwestorowi czynną sieć kanalizacji ogólnospławnej i tłocznej.
Po raz pierwszy w historii działalności
spółka „POMAK” rozpoczęła samodzielny proces inwestycyjny, budując
kanalizację sanitarną dla miejscowości
Bródki i Nietkowice. Całość inwestycji

w pierwszym i drugim etapie opiewała
na kwotę 2 558 297,00 z czego uzyskano
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Obszarów Wiejskich kwotę dofinansowania w wysokości 1483 297,00 zł
W ramach I i II
etapu projektu pod
nazwą „Wykonanie
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Bródki
i części Nietkowic
łącznie z przepompowniami” zrealizowanego przy
pomocy dofinansowania Unii Europejskiej, wykonano rurociąg tłoczny
o długości 1860 mb.,

o średnicy 110 mm, którym to ścieki
płynąć będą z Nietkowic (później również z Będowa) do Bródek, a następnie
do oczyszczalni ścieków, która powstanie w tej miejscowości. Powstały dwie
przepompownie ścieków oraz sieć kanalizacji grawitacyjnej o długości 3420
mb.,o średnicy 200 i 160 mm. Ponadto do
granicy każdej nieruchomości wykonano
sieć odgałęzień zakończonych studzienką
przyłączeniową. Aby jednak kanalizacja
mogła spełniać swoją funkcję niezbędne
jest wykonanie przyłączy poszczególnych nieruchomości. Warunki do ich
wykonania zostały spełnione. Czeka nas
kolejny etap budowy kanalizacji w Nietkowicach i Będowie, ale jego realizacja
związana jest z uruchomieniem środków
pomocowych.
Tomasz Frąckowiak
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Wieści
z ratusza

Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

Informacja o jakości wody
Burmistrz Czerwieńska informuje,
że Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Zielonej Górze na podstawie § 14 ust.1 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w
sprawie jakości wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr
61, poz. 417 z późn. zm.), po zapoznaniu
się ze sprawozdaniami z badań nr OL-LMiP-655/2015 z dnia 15.06.2015r., nr
OL-LBŚ-524/2015 z dnia 18.06.2015 r.,
nr OL-LBŚ-562/2015 z dnia 25.06.2015r.,

i DL.OBŚ.9051.00166.2015 z dnia
26.06.2015r., próbek wody pobranych w
dniu 09.06.2015r. wodociągu publicznego Czerwieńsk o produkcji ˃100≤1000
m3/d, administrowanego przez POMAK
Sp. z o.o. w Czerwieńsku stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.
Analiza próbek wody nr OL-802
i OL-803 oraz o kodzie 00166.2015
pobranych dnia 09.06.2015r., zgodnie
z protokołami pobrania próbek wody
do spożycia nr NS-HK-ZG-95/15 i nr
NS-HK-ZG-95a/15 wykazała, że woda
w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym
odpowiada wymaganiom § 2 ust 1 i ust
2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417
z późn. zm.)
MPS

Bunkry do zwiedzania
Okres letniej kanikuły to najlepsza pora
na propagowanie turystycznych perełek i
ciekawostek. I my też
takie mamy. Chodzi o
umocnienia na linii Odry
z czasów II wojny światowej. W ramach Stowarzyszenia turystyczno
- motorowodnego „Odra
Czerwieńsk” funkcjonuje „Skansen fortyfikacyjny Czerwieńsk”.
Warto zajrzeć do Internetu i dowiedzieć się, co
i kiedy można zwiedzić.
Pietyzm, z jakim miłośnicy militariów traktują
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swoje hobby, jest godny podziwu. Kto
uczestniczył w IV Pikniku Fortecznym,
na pewno nie żałuje i zachwali swoim
znajomym. Co prawda odbył się on 23
-24 maja, ale na pewno organizatorzy
będą mieli jeszcze niejedną okazję do
pochwalenia się swoimi „dopieszczonymi bunkrami”, kolekcjami znalezionych,
wyhandlowanych militariów i wojennych pamiątek. A jeszcze udział grup
rekonstrukcyjnych – to już „kropka nad
i”. Gdy nadarzy się okazja, warto będzie
wtedy też popatrzeć na modele Sławka
Mielczarka. W czasie wspomnianego
pikniku, prezentował dioramy i modele
„naszych” bunkrów. Byłem pełen podziwu!
Dariusz Grześkowiak

Wieści z hali
Czerwiec to przede wszystkim (już)
XXV Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Burmistrza Czerwieńska. Do rywalizacji
stanęło sześć seniorskich drużyn w dwóch
grupach; rozegrany 20 czerwca finał ustalił
kolejność drużyn. Wygrała Odra Nietków
przed Startem Płoty (w finale 3:2). III
miejsce przypadło Zniczowi Leśniów
Wielki, który w małym finale pokonał
Spartę Nietkowice (IV miejsce) również
3:2. V miejsce przypadło Piastowi Czerwieńsk a VI-te Oldboy’som Czerwieńsk.
Organizatorzy – Rada Sportu i Hala Sportowa „Lubuszanka” dziękują zawodnikom
i wszystkim zaangażowanym w sprawne
przeprowadzenie imprezy.

Z kolei 14 czerwca, w IX Grodziskim Półmaratonie Słowaka, Bolesław
Brzeziński uzyskał czas 1:48:43, Michał
Kowalski 2:02:02, Jacek Jędro 2:02:04,
Robert Pałucki 2:20:17.
III PKO Nocny Wrocław Półmaraton rozegrano 20 czerwca. Wystartowało tam 10 tys. zawodników. Lubomir
Rotko uzyskał czas 1:34:10, Zbigniew
Gawroński 1:36:18, Michał Kowalski
1:39:20, Jacek Jędro 1:53:16 i Aleksander Gruszczyński 2:16:11.

Okolice Hali Sportowej były też areną
zmagań na trasie biegu Ronin Race Plus
(20 VI). Ponad 10 km i trudne podbiegi
nie były przeszkodą dla Krzysztofa
Filara, Pawła Forgela, Grzegorza Fabisiaka, Krzysztofa Śnieżki i Wojciecha
Zawady.
W Hali odbywały się szkolenia sędziów piłkarskich LZPN.
A jakie są najbliższe plany?
Start w XXX Nocnym Biegu Bachusa (5 IX), Drużynowym Biegu Winobraniowym o Puchar LOTTO, IV Novita
Półmaratonie Zielonogórskim (13 IX)
a przede wszystkim – Wilcza MTB (20
IX – zapisy na stronie pulsarsport.pl).
A co słychać u miłośników biegania?
Na początku czerwca w Zakopanem
odbyły się trzy imprezy. W VIII Biegu
Sokoła (5 VI) Michał Kowalski uzyskał
czas 1:59:16, w Wysokogórskim Biegu
im. dh Franciszka Marduły (6 VI) –
5:34:51 a w Biegu im. Władysława hr.
Zamoyskiego – 1:00:17. W łącznej klasyfikacji – Grand Prix Sokoła - zajął 40
miejsce – taki potrójny wyczyn ukończyły
tylko 53 osoby!
W Biegu 7 Mostów (10 km, 6 VI)
w Łęknicy, mieliśmy też swoją reprezentację. Pobiegli tam (w duży upał) Lubomir
Rotko (wygrał swoją kategorię wiekową),
Zbigniew Gawroński i Grzegorz Zdyb.

Prawie sześciuset zawodników zgromadziły zawody triathlonowe w Szczecinie. 5
VII na trasie 2 km pływania, 90 km roweru
i 21 km biegu najlepszy okazał się Paweł
Kamoda zajmując I miejsce.
W czasie Sławskiego Festiwalu Triathlonu, 11 VII ze swa ekipą w triathlonie

Mistrzostwa Polski w Duathlonie
rozegrano 21 czerwca w Kołobrzegu. Na
trasie – 10 km biegu, 40 km roweru i 5
km biegu II miejsce wywalczył Paweł
Kamoda. Gratulujemy!

V Cross Zielonogórski Parszywa
12 – 28 czerwca na starcie stanęli:
Paweł Forgel, Lubomir Rotko,
Michał Kowalski, Grzegorz Fabisiak,
Agnieszka Woch (druga w swej kategorii), Łukasz Król, Dariusz Ciechacki
i Bolesław Brzeziński.

sztafetowym rywalizował Paweł Kamoda
(III miejsce).
Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich
– 16 VII - Złoty Półmaraton Edward Dylewski pokonał w czasie 3:18:14.
Okolice szklarskiej Poręby to teren III
PKO Półmaratonu Wielkiej Pętli Izerskiej. 18 VII Michał Kowalski potrzebował
na nią 1:55:02.
Zawody triathlonowe w Poznaniu
(ENEA Challenge Poznań - dystans 1/2
ironmana -26 VII) zgromadziły ponad 1200
zawodników. W tej międzynarodowej imprezie, z mistrzami Europy i Świata rywalizował, i to z powodzeniem, Paweł Kamoda.
Startując w kategorii zawodowiec, zajął 24
miejsce (jako szósty Polak). A zamykający
zawody półmaraton „zrobił” w 1:17!
D. Grześkowiak

