Konkurs:
„Najpiękniejsze posesje 2016”
rozstrzygnięty
czytaj str.: 4-5

w lipcu
01.07. – zakończyła się Akcja Lato, która w tym roku nosiła
nazwę „Impresje Kwiatowe”. Organizatorem akcji był Miejsko
Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku. Głównym celem
tego przedsięwzięcia było zagospodarowanie czasu wolnego
dzieciom i młodzieży oraz integracja poprzez aktywne uczestnictwo w zabawach, konkursach, quizach, spacerach i wycieczkach. Akcję współfinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
03.07. – do Będowa przypłynęli uczestnicy 21 Flisu Odrzańskiego. Zostali serdecznie powitani przez mieszkańców
Zaodrza oraz sekretarz Gminy Czerwieńsk Małgorzatę Kuźniar i sołtys Będowa Urszulę Murzyn. Tegoroczny Flis Odrzański został objęty honorowym patronatem przez Marszałek
Województwa Lubuskiego Elżbietę Polak. Funkcję komodora
Flisu objęli Arkadiusz Drulis i Włodzimierz Grycner.
Trasa Flisu liczyła 655 km i przebiegała od Kędzierzyna –
Koźla do Szczecina. Na terenie Województwa Lubuskiego,
uczestnicy flisu, odwiedzili następujące miejscowości: Bytom
Odrzański, Nową Sól, Cigacice, Będów, Gostchorze, Krosno Odrzańskie, Połęcko i Słubice. Do Szczecina dotarli 9 lipca br.
Podobnie jak w ubiegłym roku, we wszystkich miejscowościach goszczących Flisaków, odczytany został Memoriał,
tym razem w sprawie przywrócenia do IV klasy żeglowności
rzeki Odry. Dokument został podpisany przez włodarzy Gmin
Nadodrzańskich, a następnie przesłany do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z prośbą o podjęcie działań
zmierzających do osiągnięcia pożądanego stanu rzeki.
Organizatorami imprezy byli: Liga Morska i Rzeczna, Stowarzyszenie na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich, Urzędy
Marszałkowskie Województw Nadodrzańskich oraz Fundacja
Flis Odrzański.
06.07. – na terenie 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku odbyły się zawody pożarnicze
I stopnia Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,
zorganizowane przez Szefa DWOP w Zielonej Górze. Strażacy
z naszej jednostki wojskowej zajęli w nich IV miejsce.
07.07. – na terenach leśnych, przy skrzyżowaniu ul. Naftowej w Czerwieńsku z drogą wojewódzką nr 279, odbyły
się ćwiczenia z zakresu gaszenia pożarów lasów. Wzięło
w nich udział 7 zastępów Państwowej Straży Pożarnej (w tym
specjalny samochód dowodzenia i łączności), 8 zastępów
ochotniczej straży pożarnej (OSP Czerwieńsk, OSP Nietków,
OSP Leśniów Wielki, OSP Zawada, OSP Przylep, OSP Stary Kisielin, OSP Racula, OSP Świdnica), zastęp gaśniczy z Jednostki
Wojskowej w Czerwieńsku, 2 zastępy straży pożarnej z Cottbus
w Niemczech oraz służby współdziałające, tj. przedstawiciele
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze,
Nadleśnictwo Zielona Góra, Nadleśnictwo Przytok, Policja,
żołnierze z 4 ZPPL w Czerwieńsku oraz przedstawiciele władz
lokalnych.
12.07. – prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, jako
beneficjent wiodący, podpisał umowę z firmami EKO-WOD
ze Świdnicy i NAWIGA-STAL z Kiełczowa na dokończenie
budowy 10 przystani rzecznych na Odrze. Wśród nich jest
również przystań rzeczna w Nietkowie. Koszt tej inwestycji
oszacowano na ponad 4 mln złotych. Obecna umowa pozwoli
na dokończenie inwestycji, która została przerwana w 2015
roku po ogłoszeniu upadłości przez poprzedniego wykonaw-
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cę i w wyniku suszy hydrologicznej, która dotknęła wówczas
całe dorzecze Odry. Zadanie to jest realizowane przy wsparciu
poszczególnych gmin, na obszarze, których powstają przystanie i Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Udział
własny gmin w tym zadaniu to 2% wartości danej przystani.
14.07. – w Zaborze odbyło się Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Odrą
a Bobrem”. Posiedzenie zostało zwołane wobec konieczności
przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 20142020, wynikających z decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W posiedzeniu wzięli udział: burmistrz Piotr Iwanus
i członek Zarządu LGD Lubomir Rotko.
15.07. – na placu, przed budynkiem Komendy Miejskiej
Policji w Zielonej Górze, odbyła się uroczystość z okazji tegorocznego Święta Policji. W uroczystości wziął udział burmistrz
Piotr Iwanus.
25.07. – w sali tradycji 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku odbyło się pożegnanie żołnierzy
odchodzących do rezerwy. Zawodową służbę wojskową zakończyli: sierż. Adam Brzeziński, st. kpr. Grzegorz Pernaczyński
i szer. Maciej Celny.
26.07. – w czerwieńskim ratuszu burmistrz Piotr Iwanus
spotkał się z prezesem Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zielonej Górze. Rozmowa dotyczyła planów
budowy budynku wielorodzinnego, który miałby powstać przy
skrzyżowaniu ulic Akacjowej i Bocznej w Czerwieńsku. Nowa
lokalizacja dla tej inwestycji, pozwala mieć nadzieję, że po wielu
latach starań, uda się ją wreszcie doprowadzić do realizacji.
28.07. – w jednym z magazynów należących do firmy
Arcobaleno w Czerwieńsku wybuchł pożar. Do pożaru doszło ok. godz. 2.00 w nocy. Z magazynów firmy produkującej
obuwie ewakuowano wszystkich pracowników – łącznie 20
osób. Na szczęście nikt, z przebywających na terenie zakładu, nie doznał żadnych obrażeń. Po kilkunastu minutach od
zgłoszenia pożaru, przybyło na miejsce aż 11 zastępów straży
pożarnej. Akcję nadzorował osobiście komendant Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze
bryg. Dariusz Mach.
29.07. – burmistrz Piotr Iwanus przebywał z roboczą wizytą w Drebkau (Niemcy). Podczas spotkania z burmistrzem
Drebkau Dietmarem Horke, omówiono szczegóły dalszej
współpracy i wspólnych przedsięwzięć, które będą realizowane do końca 2016 roku. Dietmar Horke potwierdził udział
delegacji z Drebkau w dożynkach gminnych, które odbędą się
27 sierpnia br. w Leśniowie Wielkim. Wyrażono również chęć
dalszej wymiany dzieci i młodzieży oraz organizacji jesiennego obozu dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Czerwieńsku i Schiebell-Grundschule
Drebkau.
31.07. – na rzece Odrze w Nietkowie rozegrano wędkarskie
Zawody Nocne Parami. Organizatorem zawodów było Koło
wędkarskie „Sumik”.
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Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Dzień dobry p. Burmistrzu. Sierpień to tradycyjnie już najbardziej
urlopowy z wakacyjnych miesięcy i pewnie
nic szczególnego się nie dzieje, prawda?
Piotr Iwanus: Miesiąc rzeczywiście
wakacyjny, ale to nie oznacza, że życie
w gminie zamarło w promieniach słońca.
Oczywiście jakichś nowych spektakularnych
przedsięwzięć i działań nie podejmujemy,
jednakże lato to najlepszy czas do realizacji
wcześniej zakontraktowanych z wykonawcami prac – zwłaszcza tych budowlanych.
Swoim rytmem idzie budowa hali sportowej
przy szkole w Czerwieńsku. Przekazane zostały firmom place robót przy drogach gminnych, o których rozmawialiśmy ostatnio.
Zaczęły się modernizacje dróg w Płotach,
Leśniowie i Dobrzęcinie. Jestem pewny, że
wykonawcy korzystając ze sprzyjającej aury
szybko uporają się z pracami.
Oprócz tych widocznych gołym okiem
działań przygotowujemy w urzędzie materiały niezbędne do opracowania wniosków
aplikacyjnych, które złożymy jesienią do
konkursów w ramach różnych projektów.
Dla przykładu powstaje taki wniosek na
odrestaurowanie parku dworskiego w Laskach. W końcu października dowiemy się
czy uda nam się pozyskać na ten cel środki
w ramach ZIT.
A.S.: ZIT? Kolejny skrót, którego
znaczenie dla samorządowców jest oczywiste, ale może wyjaśnijmy Czytelnikom
z czym to się je.
P.I.: Już przecież kilka razy w naszych
wywiadach ZIT się pojawiał - oznacza
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
To nowa forma współpracy samorządów
współfinansowana ze środków Funduszy
Europejskich. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu
terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie mogą realizować
wspólne cele i wskazują przedsięwzięcia,
łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Taka formuła umożliwia
wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co ma się przełożyć
na większe oddziaływanie realizowanych
wspólnie przedsięwzięć.
A.S.: Czyli ta formuła pozwala podejmować działania wykraczające zasięgiem
poza możliwości jednego samorządu.

To mogą być np. inwestycje we wspólne
ścieżki rowerowe, przebiegające przez
sąsiadujące gminy? Ostatnio w Czerwieńsku odbyło się przecież spotkanie
właśnie w sprawie realizacji takiej ścieżki
od Zielonej Góry do Krosna Odrzańskiego
i dalej do Niemiec.
P.I.: Rzeczywiście wspólnie z czterema gminami leżącymi wzdłuż drogi 32
od Zielonej Góry do Gubinka planujemy
przygotowanie wniosku o dofinansowanie takiej ścieżki, ale ze względu na
jej znaczenie transgraniczne znaczenie
aplikować zamierzamy ramach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej. Podczas
wspomnianego przez Pana spotkania
z członkiem zarządu LUM Tadeuszem
Jędrzejczakiem przedstawiliśmy nasze
działania w tym zakresie. Według naszych
szacunków koszt wybudowania takiej trasy
dla cyklistów tylko w obrębie naszej gminy
do granicy z Dąbiem to ok. 1 mln Euro. To
poważne zadanie inwestycyjne i jedynie
w ramach tego programu będzie możliwe
do realizacji. Nasza gmina uzgodniła
już list intencyjny w sprawie partnerstwa
w projekcie niemieckiej gminy Drebkau,
która zapewni wsparcie w postaci pomocy
przy projektowaniu oraz doradztwo przy
realizacji projektu bez udziału inwestycyjnego. Wspomniana ścieżka, biegnąc wzdłuż
drogi 32 miałaby nawierzchnię bitumiczną
lub z kostki polbrukowej, natomiast odcinki
przebiegające drogami leśnymi wykonane
byłyby wg zaleceń technicznych sformułowanych przez lasy państwowe. W październiku ma być ogłoszony konkurs ofert
w ramach EWT i jestem dobrej myśli, że
do tego czasu przygotujemy wraz z naszymi partnerami skuteczny wniosek. Gdyby
udało się zdobyć ten grant, to planujemy, że
inwestycja zostałaby zrealizowana w ciągu
trzech lat. Stworzenie takiej sieci ścieżek
powiązanych z podobnymi ścieżkami na
terenie Niemiec bardzo uatrakcyjniłoby
turystycznie nasz region. Turystyka rowerowa rozwija się bowiem z każdym rokiem
coraz bardziej. Musimy więc nadążać z infrastrukturą w tym zakresie.
A.S.: Panie Burmistrzu, ostatnio pojawiła się informacja PKP Polskich Linii
Kolejowych S.A. na temat obowiązku likwidacji przejazdów kolejowo-drogowych
i przejść zlokalizowanych na drogach
wewnętrznych, skierowana m.in. do
samorządów. W twej informacji możemy

wyczytać, że „przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia zlokalizowane na drogach
wewnętrznych mogą istnieć tylko jako
przejazd użytku niepublicznego kategorii
F na podstawie umowy zawartej pomiędzy
PKP i użytkownikiem takiego przejazdu.
W związku z tym PKP wezwało gminy, na
terenie których istnieją przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia zlokalizowane na
drogach wewnętrznych, aby w celu ich
zachowania przekształciły przedmiotowe
drogi wewnętrzne na drogi publiczne albo
spowodowały zawarcie umów pomiędzy
PKP a użytkownikami dróg wewnętrznych
(według zaproponowanego wzoru), pod
rygorem zlikwidowania powyższych przejazdów”. My mamy takie przejazdy?
P.I.: Oczywiście, że mamy – w Będowie i Laskach. Wraz z innymi gminami
Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego zaprotestowaliśmy przeciwko
takiemu stanowisku. Zaproponowana
przez PKP umowa przewiduje np. przerzucenie na użytkownika drogi wewnętrznej i przejazdu odpowiedzialności
za działanie urządzeń rogatkowych oraz
obowiązku pokrycia kosztów remontów
przejazdu oraz odtworzenia nawierzchni
drogi w granicach przejazdu. Tymczasem
zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o drogach
publicznych budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań
dróg z liniami kolejowymi w poziomie
szyn, wraz z zaporami, urządzeniami
sygnalizacyjnymi, znakami kolejowymi,
jak również nawierzchnią drogową w obszarze między rogatkami, a w przypadku
ich braku - w odległości 4 m od skrajnych
szyn, należy do zarządu kolei.
To jeden argument na nie, ale ważniejszy jest ten aspekt społeczny. Omawiane
przejazdy niejednokrotnie stanowią jedyną
lub najkrótszą drogę umożliwiającą komunikację z polami uprawnymi, szpitalami,
czy komendami straży pożarnej i innymi
instytucjami. Przerwanie tego kanału komunikacyjnego spowoduje, że mieszkańcy,
karetki pogotowia, czy wozy bojowe straży
pożarnej, aby dojechać do niektórych części gmin, będą zmuszone pokonać o wiele
dłuższą odległość, co nie tylko drastycznie
zakłóci funkcjonowanie lokalnych społeczności, ale może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, jak
również ich życia i zdrowia.
W naszym stanowisku zwróciliśmy
się do PKP o wycofanie się z tej decyzji
i czekamy na odpowiedź.
A.S: Dziękuję za rozmowę
P.I.: Ja również i zapraszam wszystkich
mieszkańców gminy do udziału w dorocznych dożynkach gminnych, które w tym
roku odbędą się 27 sierpnia w Leśniowie
Wielkim.
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Najpiękniejsze posesje
Rozstrzygnięta została kolejna, już XIX edycja naszego
gminnego konkursu na najładniejszą posesję. Przypomnijmy,
że od pierwszego konkursu, od roku 1996, chodzi w nim
o zachęcanie mieszkańców do większej dbałości o swe
„włości” i ich najbliższe otoczenie. Ma na tym zyskiwać estetyka naszych miejscowości, bowiem w zadbanym otoczeniu
mieszka się zdecydowane przyjemniej. Również nasi goście
mają wtedy większą szansę na lepsze o nas zdanie.
A zatem Gminna Komisja Konkursowa, której przewodniczyła radna Ewa Wójtowicz i w skład której wchodzili
pracownicy referatu GGRiOŚ Tomasz Pietruszka i Marta
Kowalik oraz przedstawiciel KRUS Agata Dulat i przedstawiciel LODR Kalsk Andrzej Sikorski w dniu 8 lipca 2016 roku

Kamila Włodarczyk - I miejsce

Zofia i Robert Wołkowscy - II miejsce

Wiktor i Krystyna Kaczmarek - III miejsce
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dokonała przeglądu
i oceny zgłoszonych posesji do
gminnego konkursu „Najpiękniejsza
posesja w gminie
Czerwieńsk”, którego ideą jest zachęcanie wszystkich mieszkańców Emilia Baran - wyróżnienie
do większej dbałości o swoje posesje i ich najbliższe otoczenie.
Według regulaminu konkursu ocenie podlegały następujące kryteria: estetyczne zagospodarowanie ogrodu, urządzenie
miejsca rekreacji i wypoczynku, estetyka ogrodzenia, estetyka
elewacji wszystkich budynków posesji, ogólny wygląd posesji,
przestrzeganie wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. Ogółem komisja oceniła 13
posesji zgłoszonych do konkursu.
Posesje, które zostały zgłoszone do lustracji, mogą stanowić
przykład pięknego zagospodarowania terenu. Komisja jest pełna
uznania za wkład pracy wniesiony przez wszystkich właścicieli
posesji biorących udział w konkursie oraz za to, że miała przyjemność oglądać tak pięknie urządzone i zadbane ogrody. Ogród
to miejsce szczególne, gdzie człowiek żyje w harmonii z naturą,
a każdy z nich ma inny charakter i inną formę, które uzależnione
są od pomysłowości i stanowią owoc wieloletniej konsekwentnej
pracy ich właścicieli. Członkowie komisji wzięli pod uwagę
nie tylko ilość, ale też jakość i pomysłowość dekoracji. Każda
posesja była wyjątkowa i wymagająca dużego zaangażowania,
dlatego też komisja przy ich ocenie miała trudny wybór.
Po szczegółowej lustracji i na podstawie zestawienia oceny
punktowej wszystkich członków Komisji Konkursowej, posesje
z terenu Gminy Czerwieńsk zgłoszone do oceny w konkursie,
zajęły następujące lokaty: I miejsce - Kamila Włodarczyk (Leśniów Wielki), II miejsce - Zofia i Robert Wołkowscy (Płoty)
i III miejsce - Wiktor i Krystyna Kaczmarek (Zagórze).
Pozostałe posesje otrzymały wyróżnienia: Danuta i Andrzej
Romankiewicz (Płoty), Dominika Noskowska-Szpura (Płoty),
Elżbieta Nalepa (Płoty), Jadwiga Brzezińska (Czerwieńsk),
Kazimierz i Bożena Ruszel (Nietków), Małgorzata Brzezińska
(Nietków), Damian Wolski (Nietkowice), Emilia Baran (Nietkowice), Barbara Grzeszczak (Będów) i Malwina Wysokińska
(Leśniów Wielki).
Komisja postanowiła przyznać nagrody posesjom, które zajęły I, II i III miejsce, zaś wyróżnić pozostałe posesje. Nagrody
będą ufundowane przez Burmistrza Czerwieńska, jedną z nagród
ufunduje też Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Zielonej Górze. Nagrody i wyróżnienia
będą wręczone w dniu 27 sierpnia 2016 roku podczas Gminnego
Święta Plonów w Leśniowie Wielkim.
Dziękując mieszkańcom, którzy zgłosili swe posesje w tym
roku, jednocześnie serdecznie zapraszamy do udziału w przyszłorocznej, jubileuszowej, bo XX edycji konkursu.
Tomasz Pietruszka
zzzuciążliwości (i kosztów), jaką na co dzień doświadczają
mieszkańcy Zaodrza…

Barbara Grzeszczak - wyróżnienie

Jadwiga Brzezińska - wyróżnienie

Małgorzata Brzezińska - wyróżnienie

Elżbieta Nalepa - wyróżnienie

Dominika Noskowska-Szpura - wyróżnienie

Danuta i Andrzej Romankiewicz - wyróżnienie

Kazimierz i Bożena Ruszel - wyróżnienie

Damian Wolski - wyróżnienie

Malwina Wysokińska - wyróżnienie

Konkurs na „Estetycznie
zagospodarowane balkony”
Naszą małą lokalną tradycją jest to, iż na początku lipca
rozstrzygamy konkurs na „Estetycznie zagospodarowane balkony”. 2 lipca razem z Panią Dorotą Nowicką i Ewą Tyrakowska z Zarządu Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk
oceniliśmy balkony zgłoszone do konkursu.
Wszystkie balkony były bardzo zadbane, a właściciele
z wielką pasją i zaangażowaniem troszczą się o znajdujące
się na nich rośliny. Wyróżnione w konkursie zostały: Teresa
Łuczak, Irena Skowrońska oraz Elżbieta Jabłońska.
Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy!
Wojciech Zawada
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Ćwiczenia strażaków
Dźwięk syreny, szybki przejazd kilkunastu wozów strażackich na sygnale i krążący
nad miastem samolot, mogły świadczyć, że stało się coś niedobrego. Na szczęście
były to tylko ćwiczenia, a ogień, który pojawił się na zrębie nieopodal firmy CPN
EKOSERWIS w Czerwieńsku, był pod stałą kontrolą.
7 lipca br. nieopodal Czerwieńska
przeprowadzono ćwiczenia z zakresu
gaszenia pożarów lasu. Była to wspólna
akcja Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Zielonej Górze, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu
powiatu zielonogórskiego, Nadleśnictwa
Zielona Góra, Wojskowej Straży Pożarnej
z 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku, strażaków
z Cottbus (Niemcy) oraz Policji.
Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie pożaru w kilku, trudno dostępnych
miejscach w skutek działania podpalaczy.
Na dodatek ogień miał się pojawić się
w bliskim sąsiedztwie bazy paliw płynnych.
Trudne warunki terenowe, brak widoczności
i orientacji w gęsto zadrzewionym lesie oraz
duża odległość od punktów czerpania wody,
miały jeszcze bardziej skomplikować akcję
ratowniczą. Taka sytuacja wymaga zawsze
sprawnej koordynacji wszystkich służb,
mobilizacji ludzi, organizacji punktów

czerpania wody, wyznaczenia odcinków
bojowych i organizowania łączności na
różnych kanałach radiowych. Temu właśnie
miały służyć zorganizowane ćwiczenia.
Po blisko 4 godzinnej akcji, uczestnicy
ćwiczeń przystąpili do głównego natarcia
na skrzydła i front pożaru podając jednocześnie 10 prądów gaśniczych w natarciu
oraz 3 w obronie. Działania na ziemi były
wspierane zrzutami samolotu gaśniczego,
który znajduje się w stałej dyspozycji
Lasów Państwowych. Ugaszenie pożaru
możliwe było po zbudowaniu blisko 1
kilometrowej magistrali wężowej, doprowadzającej wodę do samochodów
gaśniczych ze zbiornika przeciwpożarowego umiejscowionego w głębi lasu.
Łącznie w akcję zaangażowanych było
7 zastępów Państwowej Straży Pożarnej
(w tym specjalny samochód dowodzenia
i łączności oraz cysterna przewożąca
25 m3 wody oraz samochód wężowy),
8 zastępów ochotniczej straży pożarnej

z terenu powiatu zielonogórskiego (OSP
Czerwieńsk, OSP Nietków, OSP Leśniów
Wielki, OSP Zawada, OSP Przylep, OSP
Stary Kisielin, OSP Racula, OSP Świdnica), zastęp gaśniczy z Jednostki Wojskowej
w Czerwieńsku, 2 zastępy straży pożarnej
z Cottbus w Niemczech oraz służby współdziałające, tj. przedstawiciele Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej
Górze, Nadleśnictwo Zielona Góra, Nadleśnictwo Przytok, Policja, żołnierze 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego
w Czerwieńsku oraz przedstawiciele władz
lokalnych. Na miejscu akcji utworzony został także SZTAB, którego zadania polegały na wspieraniu głównego dowodzącego
poprzez organizowanie łączności, wskazywanie możliwych punktów czerpania
wody, stałe monitorowanie sytuacji meteo
oraz koordynowanie zadań realizowanych
przez służby współdziałające.
Na zakończenie wielogodzinnej akcji
dokonano podsumowania ćwiczeń oraz
zaproszono wszystkich ich uczestników
na wspólny poczęstunek.
Jacek Gębicki
P.s.
W artykule wykorzystano materiały
i zdjęcia udostępnione przez Komendę
Miejską Państwowej Straży Pożarnej
w Zielonej Górze.

Informacja dla zainteresowanych realizacją

programu usuwania wyrobów zawierających azbest
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że tegoroczny nabór
wniosków na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z usuwaniem
(demontaż, pakowanie, załadunek,
transport i unieszkodliwienie) wyrobów
zwierających azbest z pokryć dachowych i ścian budynków z terenu gminy
Czerwieńsk został już definitywnie
zakończony.
Warunkiem skorzystania z dofinansowania było to, aby dana nieruchomość
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była ujęta w inwentaryzacji, którą posiada
tut. Urząd. Nabór wniosków został zakończony 26 stycznia 2016 r., wtedy to Gmina
Czerwieńsk złożyła ogólny wniosek do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze o dofinansowanie przedmiotowego
zadania.
W bieżącym roku w wyniku postępowania tj. zapytania cenowego na wykonanie usługi usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest wybrano:

Zakład Gospodarki Komunalnej
„GRONEKO” Marcin Gronowski,
Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19,
87-732 Lubanie.
Wykonawca zakończył już prace na
terenie Gminy Czerwieńsk związane
z realizacją przedsięwzięcia.
Wszystkich zainteresowanych, którzy
chcieliby jeszcze skorzystać z programu
usuwania azbestu, zapraszamy do składania
wniosków na początku przyszłego roku.
MK

Wakacyjne spotkania polskoniemieckie uczniów z Nietkowa
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nietkowie była w tym roku gospodarzem wakacyjnej wymiany młodzieży polsko niemieckiej. Jak co roku w projekcie uczestniczą
uczniowie z Nietkowa oraz niemieckiej gminy Klietz.
Obóz odbył się w tym roku w Czerwieńsku, w dniach 23-30 lipca. Polska
grupa liczyła 14 uczestników, niemiecka
10 uczniów i dwóch opiekunów. Dzieci
nocowały w obiekcie sportowym- pokoje
hotelowe przy Hali „Lubuszanka” oraz
realizowały wspólny program rekreacyjno
–sportowy. Uczniowie wspólnie poznawali ciekawe miejsca w Zielonej Górze
i okolicy, Centrum Przyrodnicze i Planetarium, kręgielni i licznych urokliwych
zakątków naszego miasta. W programie
były też wędrówki po sudeckich szlakach
i zwiedzanie zamku Czocha, Huty Szkła
i innych atrakcji Szklarskiej Poręby. Pobyt
niemieckich uczniów obfitował w wiele
zajęć sportowych, wspólnych gier i za-

baw, zajęć plastycznych, tańców i innych
ulubionych przez dzieci form spędzania
czasu wolnego. Uczniowie z Niemiec
byli tez częstym gościem w naszej szkole
w Nietkowie w której czuli się bardzo
swobodnie. Jednym z głównych celów
wymiany jest nawiązywanie kontaktów,
przyjaźni poznawanie kultury i obyczajów oraz oczywiście nauka języka. Dzieci
komunikowały się w języku niemieckim
i angielskim i radziły sobie świetnie. Opiekunami obozu byli nauczyciele językowi,
p. dyrektor szkoły Beata Kłos-Wygas
oraz nauczycielka j. niemieckiego p. Sylwia Stasiczek. Dziękujemy włodarzom
naszej gminy, szczególnie p. Burmistrzowi za działania na rzecz podtrzymywania

ciekawych i jakże potrzebnych kontaktów
z niemieckimi partnerami, które służą
nie tylko edukacji naszych uczniów ale
upowszechnianiu dobrych obyczajów
i stosunków z sąsiadami, krzewieniu tolerancji i przełamywania stereotypów. Obóz
wymiany polsko-niemieckiej w dużej
części był dofinansowany przez organizację Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, która dba aby takie kontakty
i działania były upowszechniane. Jak co
roku wspólny czas spędzony w Nietkowie
i Czerwieńsku, doświadczenia i przeżycia, nawiązane sympatie przeradzają
się w niezapomniane wrażenia i wspomnienia wspólnych, radośnie przeżytych
chwil zarówno dzieci polskich jak i niemieckich. Dyrektor szkoły w Nietkowie
Beata Kłos-Wygas.
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Wrzosówki…
Moich sympatyków zapewne zaskoczę podjętym tematem rzecz bowiem będzie
o wrzosówkach, niewielkich szarych owcach już od XVIII w. nierozerwalnie
związanych z naszymi ojczystymi wsiami, a szczególnie z krajobrazem północno
wschodnich regionów Polski.
Już od zarania dziejów hodowano
Otwartość i dostępność światowych
owce które były podstawą utrzymania rynków w tym rynku wełny spowodowała
wielu wiejskich rodzin. Tradycyjny sytuację, w której intensywna hodowla
chów owiec opierał się na ekstensywnym owiec stała się zupełnie nieopłacalna.
wypasie pastwiskowym które przez całe Okazało się, że wyprodukowana u nas
pokolenia przystosowywały się do wa- wełna jest droższa od wełny np. owiec aurunków lokalnych stając się odpornymi stralijskich pomimo ogromnych kosztów
na niesprzyjające warunki atmosferyczne, transportu. Zlikwidowano bardzo dobrze
chłód, upały czy uciążliwe opady i nie prowadzone hodowle, upadły zakłady
podatnymi na choroby związane z wy- przetwarzające wełnę chociażby potężne
pasem stadnym.
zakłady w Zielonej Górze.
Najodpowiedniejsze okazały się owce
Zreflektowano się wtedy, że po to aby
posiadające wełnę mieszaną, grubą, lekko owce w ogóle istniały należy powrócić do
natłuszczoną, umożliwiającą spływanie
wody i szybkie jej wysychanie W roku 1938
pogłowie tych zwierząt w granicach dawnej
Polski wynosiło 3,4 miliona sztuk. Jednak
II Wojna Światowa odcisnęła straszliwe
piętno również na ich ilości, bo w roku 1946
było ich zaledwie 727 tysięcy.
W kolejnych latach na skutek przemyślanej hodowli ich ilość lawinowo wzrastała osiągając w roku 1955 liczbę 4,2
miliona sztuk. Sytuacja systematycznego
wzrostu pogłowia trwała do roku 1991
gdzie osiągnięto liczbę około 5 milionów owiec ras rodzimych. Z ras nadających się
osobników. W latach osiemdziesiątych w Polsce do ekstensywnej - ekologicznej
polując w bogatych łowiskach wielkopol- produkcji w trudnych warunkach klimaski miałem niepowtarzalną okazję oglą- tycznych czy troficznych, należy wymiedania ogromnych stad owiec pasących się nić owce górskie, które od wieków były
i są wypasane w górach oraz niedocenianą
na PGR-owskich pastwiskach.
Niestety na skutek oczekiwanych ciągle wrzosówkę która jest rasą o dużej
zmian politycznych wkrótce upadło wiele odporności, plenności i niezwykle małej
gospodarstw państwowych, co spowo- wybredności w żywieniu.
Owce te są najlepiej przystosowane do
dowało radykalny spadek pogłowia do
tego stopnia, że w roku 2001 ilość owiec surowych warunków klimatycznych Polski
szacowana była jedynie na 370 tysięcy północno-wschodniej: surowych zim i gosztuk, w tym 2270 wrzosówek które były rącego suchego lata. Nie znaczy to jednak,
już objęte programem zachowania zaso- że w innych regionach Polski z wyjątkiem
bów genetycznych. Po wielkich stadach gór nie mogą być z powodzeniem wykorzyowiec z czasów PRL-u pozostały jedynie stywane. Jednak polityka systematycznego
rugowania ras rodzimych którą w pewnym
wspomnienia.
Po raz drugi niestety, w okresie po- sensie narzucał „rynek wełny” doprowadziwojennym intensywny rozwój owczar- ła do sytuacji w której wrzosówkom groziło
stwa związany był z eliminowaniem ras po prostu wyginięcie.
Próbę restytucji tego gatunku w roku
rodzimych i preferowaniem (z wyjątkiem
owiec górskich) owiec o runie delikatnym 1972 podjął Instytut Zootechniki który
i zwartym takich jak merynosy, nizinne, zakupił 160 owieczek i 27 tryków umieszczając je w Zootechnicznym Zakładzie
czy długowełniste.
Stosowano powszechnie chów al- Doświadczalnym w Siechnicach koło
kierzowy i intensywne żywienie, a więc Wrocławia. Z czasem hodowla przeniesystem sprzeczny z istotą klasycznego siona została do Balic pod Krakowem
owczarstwa bazującego na ekologicznym gdzie z powodzeniem prowadzi się do
żywieniu pastwiskowym. Nie wytworzo- dzisiaj dalsze prace hodowlane i nano zatem ras przystosowanych do takiego ukowe. Rasę tą włączono do programu
zachowania zasobów genetycznych co
użytkowania.
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pozwoliło na jej pełną restytucję.
Walory owiec wrzosówkowych docenione zostały również w innych krajach
Unii Europejskiej bowiem w Niemczech
utrzymywana jest wrzosówka niemiecka
zwana lineburską, a w Holandii tzw. wrzosówka biała. Charakterystyczną cechą
wrzosówek niemieckich jest to, że oprócz
baranów (tryków) samice mają rogi… .
Polskie wrzosówki posiadają umaszczenie siwe lub ciemnosiwe, a także
czarne. Jagnięta rodzą się na ogół czarne,
ale ich okrywa wełnista siwieje do 8-9
miesiąca życia. Wszystkie wrzosówki
mają czarne głowy i nogi, a barany /tryki/
pięknie skręcone rogi.
Wyjątkowość wrzosówki nie polega
jedynie na tym, że jest rodzimą i najstarszą polską rasą owiec ale na tym,
że jest jedyną owcą asezonalną, bardzo
plenną /może wydać dwa mioty w ciągu
roku, często przy ciążach bliźniaczych/,
posiada smakowite mięso oraz najlepsze
jakościowo skóry. Mięso wrzosówek
cechuje się niską zawartością tłuszczu
i cholesterolu, oraz wyjątkowym smakiem
przypominającym dziczyznę / zbliżonym
do smaku sarniny/.
Będąc myśliwym któremu nie obce są
dania z jelenia, dzika, sarny czy daniela,
a również z afrykańskiego oryksa, kudu,
gnu czy bibala, mogę to potwierdzić
jednocześnie zapewniając, że mięso wrzosówek nie tylko dorównuje im smakiem,
ale w wielu kulinarnych aspektach nawet
przewyższa.
Skóry są bardzo lekkie, cienkie i mocne, świetnie zachowują ciepło i mają najlepsze parametry fizyko – histologiczne.
Warto w tym miejscu również zauważyć
co jest niezwykle istotne we współczesnych czasach , że wrzosówki nigdy nie
chorują na raka, a ich kod DNA jest tak
zbudowany, że komórki rakowe nie mają
tam czego szukać… .
Na zakończenie chciałbym pokusić się
o pewną refleksję… . Skoro nasza Gmina
ma obrać kierunek związany z turystyką
wiejską i agroturystyką prowadzoną w gospodarstwach ekologicznych, to wrzosówki są nie tylko oryginalnym uzupełnieniem
rodzimego krajobrazu, ale również ze
względu na wszechstronną ich użytkowość
idealnym ku temu przyczynkiem.
W ogóle wrzosówki to przesympatyczne, wesołe i bardzo inteligentne
owieczki. Są niezwykle towarzyskie
i podobnie jak hucuły lubią zwrócić na
siebie uwagę i pokręcić się blisko opiekuna… Cały czas w ruchu, jak żywe
srebro przemieszczają się po pastwisku
wyszukując soczystych i smakowitych
traw. Są już w Sycowicach…. .
Cezary Woch

Natrix z wizytą na Piaskowej
Zwykle w letnią kanikułę mieszkańcy miast podróżują do leśnej głuszy, poszukując bliskiego kontaktu z naturą. Okazuje
się, że również mieszkańcy ostępów czasem zapragną udać się na wycieczkę do miasta. Jednego z takich podróżników
spotkałem na ulicy Piaskowej w Czerwieńsku. Trudno powiedzieć, że przechadzał się ulicą, ale na pewno z gracją sunął
wprost na posesję.
Przy okazji mogłem się z bliska
przyjrzeć temu stworzeniu, a przy okazji od wujka Google dowiedzieć się,
że był to zaskroniec zwyczajny (Natrix
natrix). Mimo, że ten „podróżnik” jest
gatunkiem niejadowitego, niegroźnego
dla człowieka węża, występującego
w całej Europie (nawet w Azji i Afryce)
i w wielu naszych ogródkach, to jakoś
spotkanie z nim, brr… do przyjemności
zaliczyć trudno. Swą nazwę zawdzięcza
charakterystycznym żółtawym plamom
„za skroniami” z czarnymi obwódkami.
Zazwyczaj szarozielony lub brązowawy,

z białokremowym brzuchem, jest objęty
częściową ochroną gatunkową.
Samica (1,5 m) i samiec (1 m) żywią
się małymi gryzoniami, płazami, rybami
(połykają „na żywca”). Atakują tylko po-

ZUS ostrzega
„Optymalizacja składek ZUS”, „Oszczędź do 50 proc. kosztów firmy na składkach do
ZUS” – takie oferty można znaleźć na stronach internetowych. Zakład Ubezpieczeń
Społecznych ostrzega by nie wierzyć w szybkie i łatwe oszczędności na składkach
z tytułu ubezpieczeń społecznych. Z dużym dystansem należy też podchodzić do
ofert zapewniających duże wypłaty zasiłków z ZUS.
W internecie można znaleźć firmy,
które oferują łatwy i szybki zysk na składkach ubezpieczeniowych. Na czym to polega? Firmy dają teoretyczne zatrudnienie
w jednym z państw Unii Europejskiej na
małą część etatu, dzięki czemu w Polsce
składek od działalności – jak zapewniają
reklamy – płacić już nie trzeba. Prawo
unijne w zakresie koordynacji systemów
ubezpieczeń społecznych rzeczywiście
mówi o podleganiu ubezpieczeniom tylko w jednym państwie i uznawaniu tego
ubezpieczenia przez inne państwa UE.
Dodatkowo ubezpieczenie z tytułu pracy
na etacie jest w kolejności pierwsze, przed
ubezpieczeniem z tytułu prowadzenia
firmy.
Problem w tym, że praca musi być
faktycznie wykonywana. Sama umowa
o pracę nie jest bowiem przesądzająca
w kwestii obowiązku opłacania składek.
Tytuł do opłacania składek jest wówczas
gdy realnie pracę wykonujemy. W tym
kontekście bardzo istotna jest współpraca
instytucji zabezpieczenia społecznego
w całej Unii Europejskiej i wzajemna
wymiana informacji. Zagraniczne instytucje weryfikują, czy osoba posiadająca
tytuł do ubezpieczenia z tytułu pracy na

części etatu (z minimalnymi składkami),
rzeczywiście powinna podlegać pod system zabezpieczenia społecznego danego
kraju. W tym celu dokładnie sprawdza czy
wynikające z umowy o pracę obowiązki
były rzeczywiście wykonywane i czy są
na to mocne dowody.
W przeważającej liczbie przypadków
taka weryfikacja kończy się negatywnie
i osoba chcąca „zoptymalizować” składki
na ubezpieczenia społeczne musi zapłacić
dużo więcej niż gdyby płaciła standardowe składki sprzed procesu optymalizacji.
Tak osoba wraca bowiem do polskiego
systemu ubezpieczeń z koniecznością
zapłacenia zaległych składek wraz z odsetkami. Dodatkowo w międzyczasie poniosła koszty związane z pośrednictwem
„firmy optymalizującej”.
Wyższy zasiłek macierzyński i rodzicielski?
Na rynku można znaleźć podmioty,
które szczególnie uaktywniły się w ubiegłym roku, a które oferowały i oferują
pomoc w założeniu fikcyjnej firmy i udokumentowaniu jej kosztów, w celu uzyskania wysokiego zasiłku z ubezpieczenia
chorobowego (głównie macierzyńskiego

ruszające się zwierzęta, a w niewoli potrafią dożyć 15 lat. Bardzo dobrze pływają,
nurkują oraz… co sam widziałem, wspinają się po schodach. Bronią się udając
martwego; mogą też syczeć i wypuszczać
nieprzyjemnie pachnącą ciecz.
Samica składa jaja od czerwca do lipca
(do 40 sztuk, o długości do 30 mm). Po 2
miesiącach wykluwają się młode (o długości ciała 15 cm), od razu samodzielne.
Mam nadzieję, że tu nie zdążyła… bo
rozmiar wskazuje, że to jednak była
„ona”…
D. Grześkowiak

i rodzicielskiego). Oferty takie dotyczyły
i dotyczą szczególnie kobiet w ciąży.
Jeszcze w ubiegłym roku obowiązywały
przepisy, które dawały możliwość opłacenia jednej, czy dwóch wysokich składek
na ubezpieczenia społeczne i w efekcie
umożliwiały pobieranie blisko 10 tys. zł
zasiłku. W tym roku do wypłaty zasiłku
liczy się całe 12 miesięcy, ale oferty tak
czy inaczej pozostały i dotyczą podniesienia sobie średniej przez kilkumiesięczną
działalność. I tu ponownie rzecz bardzo
istotna. W celu uzyskania zasiłku nie
wystarczy zarejestrować działalności,
ale trzeba ją realnie prowadzić. ZUS zaś
przed wypłatą zasiłku, zgodnie z prawem,
może to realne prowadzenie działalności
sprawdzić. I tak, tylko w przypadku jednej
firmy, która w ubiegłym roku wspomagała
w zakładaniu fikcyjnych działalności,
Zakład zakwestionował tytuł do ubezpieczenia, a tym samym tytuł do zasiłku
ponad 150 osób. Dodatkowo w takich
przypadkach może zostać skierowane do
prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa.
Zakład jeszcze raz przestrzega przed
ofertami łatwego zysku i szybkiego zarobku na ubezpieczeniach społecznych.
Osoby, które mają wątpliwości co do
zgodności z prawem dostępnych w internecie ofert z zakresu zabezpieczenia
społecznego, zawsze mogą skorzystać
z porady pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bezpośrednio na salach
obsługi lub za pośrednictwem Centrum
Obsługi Telefonicznej.
Tomasz Zbieski
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Akcja Lato z MGOK!

W poprzednim numerze gazetki informowaliśmy Państwa o przeprowadzonej „Akcji
Lato” w Czerwieńsku. W bieżącym numerze o tym, co działo się i jeszcze do końca
lata dziać się będzie, w placówkach wiejskich.
W świetlicy wiejskiej w Sycowicach,
w dniach 27.06 – 8.07 zorganizowano
zajęcia pod hasłem „Euro 2016”. Jak
łatwo się domyślić, tematem przewodnim wspólnych zabaw były Mistrzostwa
Europy w piłce nożnej. Dzieci uczestniczyły w grach, zabawach i konkursach
sportowych i plastycznych, poznawały
kraje uczestniczące w Euro i tworzyły
flagi tych państw. Zorganizowano także
konkurs plastyczny pn.: „Bohaterowie
Euro 2016”. Uczestnicy uczyli się także
kulturalnego kibicowania.
W świetlicy wiejskiej w Bródkach
od 28.06 do 9.07 dzieciom także zaproponowano tematykę Euro 2016.
Uczestnicy z wielkim zapałem tworzyli
akcesoria kibica, flagi państw biorących
udział w Euro, chętnie też rozegrały mecz
w piłkę nożną. Dużo radości sprawiły
dzieciom zajęcia i konkursy związane
z układankami, w tym puzzli. Chętnie też
konstruowały okazałe budowle, zagrody,
bawiły się doskonaląc swoją wyobraźnię,
spostrzegawczość i dokładność w działaniu. Odbyła się także wycieczka po

okolicy, podczas której dzieci odkrywały
piękno naszych lubuskich lasów oraz
uroki kanału starej Odry.
W Dobrzęcinie dzieci zaproszono do
świetlicy wiejskiej w ramach „Akcji Lato”
w dniach 27.06 – 07.07. Zajęcia odbywały
się w godz. 10:00 – 14:00. Spośród wielu
atrakcyjnych zajęć, każdy uczestnik znalazł coś dla siebie. Był piknik na powitanie wakacji, wspólne robienie zdrowych
kanapek i koktajli, tworzenie wspaniałych
latawców, rozwiązywanie krzyżówek,
kalambury, konkursy, zabawy. Uczestnicy
bawili się także masą solną, tworząc niezwykłe rzeźby. Na zakończenie działań
letnich odbyło się ognisko z pieczeniem
kiełbasek i sportowymi zmaganiami.
W dniach 5 – 19.07 w świetlicy wiejskiej w Sudole, dzieci bardzo chętnie
brały udział w codziennych zajęciach
sportowych, kulinarnych, plastycznych
oraz edukacyjnych. Uwieńczeniem tych
aktywnych dwóch tygodni było ognisko
z kiełbaskami na placu zabaw przy budynku świetlicy, na które tłumnie przybyły
dzieci wraz z opiekunami.

LGD wesprze aktywnych
W czerwcu br. w siedzibie Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem podpisali umowę
o przyznaniu pomocy dla ww. stowarzyszenia, którego członkiem jest m.in. Gmina
Czerwieńsk.
Umowa dotyczy finansowania działalności stowarzyszenia w latach 2014 - 2020.
Planuje się przeznaczyć ponad 7 milionów
zł na dofinansowanie projektów służących
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
Przewiduje się dofinansowanie następujących typu przedsięwzięć:
- „Budowa, modernizacja i wyposażenie
miejsc związanych LGD z turystyką,
sportem i rekreacją w tym wodną na
obszarze LGD”;
- „Budowa, wyznaczanie i oznakowanie
ścieżek, szlaków i tras turystyki rowerowej, pieszej, nordic - walking, dydaktycznych i innych;
- „Przygotowanie i publikacja materiałów
promocyjnych”;
- „Rozwój turystyki tematycznej poprzez
przygotowanie i udostępnienie infrastruktury dla turystów oraz jej promocję”;
- „Budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz wyposażenie miejsc integracji
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społecznej i obiektów kulturalnych”;
- „Organizacja zajęć sportowych, edukacyjnych, kulturalnych, w tym związanych
ze zwyczajami i tradycjami, ochroną
środowiska naturalnego, ekologią itp., dla
różnych grup wiekowych”;
- „Organizacja przedsięwzięć aktywizujących społeczności lokalne do działań
kulturalnych, społecznych i sportowych
(festiwale, targi, przeglądy twórców
i artystów lokalnych/amatorów imprez
sportowych”;
- „Rozwój i wsparcie lokalnych inicjatyw
w zakresie tradycji i dziedzictwa, w tym tradycji regionalnych tworzonych współcześnie w oparciu o wzorce z przeszłości”;
- „Wsparcie finansowe na rozpoczęcie
działalności gospodarczej”;
- „Wsparcie finansowe dla podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą”;
- „Działania związane z organizacją targów gospodarczych, rolnych, wyjazdów

W Domu Kultury w Nietkowicach „Akcja Lato” odbywała się w dniach 12 – 21.07
w godz. 10:00 – 14:00. W programie znalazły się m.in. gry, zabawy, zajęcia plastyczne,
kulinarne, krawieckie i sportowe.
„Akcja Lato” trwa nadal!
W Nietkowie, w dniach 9 – 19.08,
w godz. 10:00 – 14:00 w Wiejskim Domu
Kultury odbywać się będą zajęcia pn.:
„Aktywni w kulturze”. W ramach tych zajęć zaplanowano m.in.: konkurs na najfajniejsze wakacyjne przebranie, warsztaty
bajkowe, konkurs „Nietkowiaki – super
dzieciaki”, zajęcia kulinarne i sportowe,
gry i zabawy muzyczne i wiele innych.
Wiejki Dom Kultury w Płotach zaprasza dzieci w dniach 18 – 29.08 w godz.
10:00 – 14:00 na spotkania „Na farmie”.
Gwarantujemy wspaniałą zabawę, w trakcie której przypominać będziemy sobie, jak
na prawdziwej farmie wygląda codzienne
życie. Wspólnie rozpoznawać będziemy
odgłosy zwierząt hodowanych w gospodarstwach, tworzyć będziemy prace
plastyczne: „Moje ulubione zwierzątko”,
zrobimy gniazda dla ptaków i pobawimy
się na świeżym powietrzu. Na zakończenie
naszej akcji odwiedzimy gospodarstwo
rolne, gdzie zobaczymy prawdziwe zwierzęta, a pan gospodarz nam o nich opowie.
Nasze działania zakończy wspólny grill
z rodzicami, babciami i wszystkimi tymi,
którzy przyjmą nasze zaproszenie.
studyjnych, dostępem do najlepszych
praktyk dla podmiotów gospodarczych
z terenu LGD”;
- „Działania aktywizujące grupy defaworyzowane, bezrobotne, osoby starsze itp.”;
- „Działanie edukacyjne, doradztwo w zakresie rozwoju działalności gospodarczej oraz
społecznej dla grup defaworyzowanych;
Rodzaj wsparcia:
Pomoc ma formę refundacji lub płatności zryczałtowanej w zależności od
rodzaju operacji. W przypadku operacji
polegających na rozpoczęciu działalności
gospodarczej pomoc ma formę płatności
zryczałtowanej (premii).
Grupy docelowe:: mieszkańcy obszaru LGD, w tym osoby bezrobotne, rolnicy
oraz ich małżonkowie, dzieci, młodzież
i osoby w wieku 50+, osoby z grup defaworyzowanych, sektor małych i średnich
przedsiębiorstw, organizacje pozarządowe, podmioty sektora publicznego.
Pierwsze nabory wniosków planowane są na przełomie 2016 i 2017 roku.
Szczegółowe informacje o kosztach
kwalifikowalnych, warunkach kwalifikowalności, zasadach wyboru wniosków,
kwotach i stawkach wsparcia, itp. ukażą
się w następnych wydaniach gazetki.

Nowa książka Daniela Koteluka
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku zapowiada prezentację
książki pt. „Papierowa propaganda” w bibliotece w osadzie wiejskiej Czerwieńsk
w powiecie zielonogórskim od 1949 do 1956 roku.
Z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Czerwieńsku na stałe współpracuje dr hab. Daniel Koteluk – badacz,
absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Zielonogórskiego (2005 r.).
Doktorat, pod kierunkiem prof. dr hab.
Marka Ordyłowskiego poświęcony
został Zjednoczonemu Stronnictwu Ludowemu w województwie zielonogórskim
od 1950 do 1956 r. (wydany w zmienionej
wersji w 2012 r.). Daniel Koteluk jest
laureatem „VII Lubuskiego Wawrzynu
Naukowego za najlepszą pracę naukową
opublikowaną w województwie lubuskim
w 2011 roku pt. W nowych realiach. Wieś
zielonogórska w latach 1945–1956.
W 2014 r. na podstawie tej rozprawy
uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim
stopień doktora habilitowanego w zakresie historii, specjalność: historia najnowsza Polski. Rok wcześniej ukazała
się kolejna jego autorstwa książka pt.
Wizerunek kata w literaturze polskiej
od XVI do XVIII wieku. Współautor
monografii Trzciela, Międzyrzecza
oraz Czerwieńska. Zamieszczał artykuły m. in. w „Zeszytach Historycznych” (Paryż), „Zeszytach Wiejskich”
(Łódź), „Myśli Ludowej” (Warszawa),
„Roczniku Historycznym Muzeum
Historii Polskiego Ruchu Ludowego”
(Warszawa), „Zeszytach Historycznych Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej”
(Warszawa) oraz „Biuletynie Instytutu
Pamięci Narodowej” (Warszawa). Pragnę nadmienić, że w bibliotece znajdują
się książki autorstwa Daniela Koteluka, jak również kserokopie artykułów,
które ukazały się w zasygnalizowanych
czasopismach.
W latach 2012–2014 ukazało się jego
kilka tekstów dotyczących księgozbioru,
a także dziejów biblioteki w Czerwieńsku, na łamach np. „Bibliotekarza Lubuskiego” i „Zielonogórskich Studiów
Bibliotekoznawczych”. Ostatecznie ukoronowaniem tej działalności badawczej
jest książka pt. „Papierowa propaganda”
w bibliotece w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim od
1949 do 1956 r. (recenzenci: prof. dr hab.
Wiesław Hładkiewicz z Uniwersytetu
Zielonogórskiego, dr Przemysław Gó-

ralczyk – Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czerwieńsku, dr Dawid Kotlarek
z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz dr Eligiusz Podolan – Biblioteka
Uniwersytetu Zielonogórskiego).
Biblioteka w osadzie wiejskiej została utworzona 20 stycznia 1949 r.
W tym czasie w gminie Czerwieńsk
funkcjonowały podlegające tej instytucji
cztery punkty biblioteczne w kolejnych
wsiach: Laski, Łężyca, Nietków oraz
Wysokie. 1 stycznia 1957 r. w związku
z przekształceniem osady w osiedle
miejskie jej zakres działalności został
ograniczony do samego Czerwieńska.
Placówka ta w latach 1949–1956 prowadziła, podobnie jak w pozostałych
obszarach kraju między innymi popularyzację socjalistycznej przebudowy
wsi, szkalowanie zamożnych rolników
oraz upowszechnianie mechanizacji
rolnictwa. Czyniono to za pomocą politycznie zaangażowanych publikacji
oferowanych w odgórnie ukształtowanym przez państwo jej księgozbiorze.
Nie przyczyniły się jednak te zabiegi do
zrealizowania z sukcesem ekonomicznego programu Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej. W wymienionej
miejscowości nie udało się utworzyć
spółdzielni produkcyjnej. Ostatecznie
lokalnym urzędnikom przyszło przyznać

się, że w zamieszkałej jesienią 1956 r.
przez ponad 2 tys. ludzi osadzie odnotowano oficjalnie 267 stałych użytkowników biblioteki. Jednakże w kwietniu
wymienionego roku ujawniono, że ilość
aktywnych odbiorców jest mniejsza bo
określono ją na 129 osób. Co ciekawe,
w wyniku rozgardiaszu organizacyjnego
książki trafiały do jednostek, które nie
były czytelnikami, a co gorsza nie zwracały ich. Czytelnicy nie byli skorzy do
wypożyczania wszelkiego rodzaju zideologizowanych pozycji. Z tej przyczyny
zapoznawali się oni przede wszystkim
z dawną polską oraz obcą dziewiętnastowieczną literaturą klasyczną autorstwa
Bolesława Prusa, Marii Konopnickiej,
Józefa Ignacego Kraszewskiego, Stefana Żeromskiego, a także Lwa Tołstoja
i Iwana Turgieniewa.
Prezentacja wspomnianej publikacji
wraz z wystawą poświęconą dawnemu
księgozbiorowi książnicy nastąpi w październiku 2016 r. w Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Czerwieńsku.
Dokładna data tego wydarzenia
zaprezentowana zostanie na stronie
internetowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej: http://www.czerwiensk.
naszabiblioteka.com/news. W imieniu
własnym i autora wyrażamy wdzięczność
za okazaną bezinteresowną pomoc tym
osobom, dzięki którym możliwe stało się
opublikowanie tego opracowania.
Bożena Tietz
Dyrektor MGBP w Czerwieńsku
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Wieści
z ratusza

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

PRZETARG
Burmistrz Czerwieńska podaje do publicznej wiadomości ogłoszenia
o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnych
będących własnością Gminy Czerwieńsk
1. Przedmiot przetargu:
Oznaczenie nieruchomości
Nr
KW
działki
1
2
ZG1E
338
/00095452/1

Powierzchnia
w ha
3
0,7900
ha

ZG1E
484/1
/00099171/5

1,4000
ha

ZG1E
528
/00099171/5

2,6100
ha

ZG1E
550
/00099171/5

3,5100
ha
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Położenie Przeznaczenie nierunierucho- chomości i sposób jej
mości
zagospodarowania
4
5
obręb wsi Sprzedaż na własność,
Nietkowice w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Nietkowice - przeznaczenie terenu RP- tereny
produkcji rolnej, w ewidencji gruntów sklasyfikowana jako użytek:
grunty orne RV-0,4000
ha, RVI- 0,3900 ha11
Obręb wsi Sprzedaż na własność,
Nietkowice w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Nietkowice - przeznaczenie terenu RP – tereny
produkcji rolnej, w ewidencji gruntów sklasyfikowana jako użytek: łąki
trwałe ŁVI-1,3600 ha,
grunty zadrzewione LzŁVI-0,0400 ha
Obręb wsi Sprzedaż na własność,
Nietkowice w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Nietkowice – przeznaczenie terenu RP – tereny produkcji rolnej, w
ewidencji gruntów sklasyfikowana jako użytek:
łąki trwałe ŁIV-1,6400
ha, ŁV-0,9500 ha, rowy
- 0,0200 ha
Obręb wsi Sprzedaż na własność,
Nietkowice w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Nietkowice - przeznaczenie RP – tereny produkcji
rolnej, w ewidencji gruntów sklasyfikowana jako
użytek: łąki trwałe ŁIV0,4600 ha, ŁV-2,2100 ha,
ŁVI- 0,5600 ha, gruntu zadrzewione Lz-ŁIV- 0,0100
ha, Lz-ŁV-0,2700 ha

Cena wywoławcza, wysokość
wadium,
godzina przetargu
6
Cena nieruchomości - 14.000 zł
Wadium – 1.400 zł.
godzina – 10oo

Cena nieruchomości – 16.000 zł.
Wadium – 1.600 zł.
godzina - 1045

Cena nieruchomości – 28.500 zł.
Wadium – 2.900
zł.
godzina – 1130

Cena nieruchomości – 40.500 zł.
Wadium – 4.100 zł.
godzina - 1215

2.Uzasadnienie do wyboru formy
przetargu:
Wybór formy przetargu jako przetarg
ustny ograniczony jest konsekwencją zmiany
przepisów związanych z wejściem w życie
z dniem 30 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia
16 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnych
Skarbu Państwa, oraz o zmianie niektórych
ustaw w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012
r. poz. 803). Warunki przetargowe mogą być
spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób
tj. osób które są podmiotem uprawnionym do
nabycia nieruchomości rolnych w rozumieniu
przepisów art. 2a ust. 1 i ust. 2 oraz art.6 ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.)
3.Osoby które chcą przystąpić do przetargu i zdecydują się na złożenie pisemnego
oświadczenia dotyczącego uczestnictwa
w przetargu i zobowiązują się do załączenia do zgłoszenia uczestnictwa niżej
wymienionych dokumentów i dodatkowych
oświadczeń:
1)dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat
gospodarstwa rolnego położonego na terenie
Gminy Czerwieńsk – dokumentem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez Burmistrza
Czerwieńska,
2)zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt
stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie
Gminy Czerwieńsk,
3)oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym
posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości
rolnej, których łączna powierzchnia nie przekracza 300 ha, oświadczenie powinno być potwierdzone przez Burmistrza Czerwieńska,
4)dokumenty potwierdzające kwalifikacje
rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2
pkt. 2 i ust.3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. po9z.
803 ze zm.) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012
r. poz. 109 ze zm.) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące
działalność rolniczą,
5)potwierdzenie wpłacenia wadium.
4. Termin zgłoszenia uczestnictwa
w przetargu:
Do dnia 14 września 2016 r. należy
złożyć pisemne oświadczenie o zgłoszeniu
uczestnictwa w przetargu.Oświadczenie
o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz
z dokumentem i oświadczeniami wskazanymi w pkt. 3 tego ogłoszenia w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie
uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 21 września 2016 r.
na działkę nr …położoną w obrębie wsi
Nietkowice” należy złożyć w Sekretariacie
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul.
Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk w terminie do
dnia 14 września 2016 r. do godziny 14 30.
5. Lista osób zakwalifikowanych do
uczestnictwa w przetargu: Kryteria:

1)Osoby które złożą pisemne oświadczenie o którym mowa w pkt.3 wraz z pozostałymi oświadczeniami o których mowa w pkt.3
podpunkt od 1 do 5
2)Wniosą wadium o którym mowa w pkt
1 tego ogłoszenia.
W dnia 19 września 2016 r. po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń
i pozostałych dokumentów zostanie podana
lista osób zakwalifikowana do uczestnictwa
w przetargu. Lista zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń I piętro.
5. Termin i miejsce przetargu;
Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2016 r. w wyżej podanej godzinie
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czer-

wieńsku ul. Rynek 25. Jednym z warunków
przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
wadium w pieniądzu z określeniem numeru
działki, której wpłata dotyczy najpóźniej do
dnia 14 września 2016 r. na konto Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku: PKO BP. SA.
I O Zielona Góra 74 1020 5402 0000 0602
0027 8861. Nieruchomości rolne ogłoszona
do przetargu nie są obciążone prawem osób
trzecich, jak również nie są przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań wobec osób trzecich.
Wadium wpłacone przez uczestnika, która
wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet
ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się
przez tego uczestnika od zawarcia umowy,
wadium przepada na rzecz sprzedającego.

PRZETARG

Czerwieńsk, dnia 22 lipca 2016 r.
Nasz znak: GGRiOŚ.6220.6.9.2016

Burmistrz Czerwieńska podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie
o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będący
własnością Gminy Czerwieńsk:
Oznaczenie
nieruchomości
Nr
KW
działki
1
2
ZG1E
26/1
/00066857/8

Powierzchnia
w ha

PołoOpis i przeznaczenie nierużenie
chomości, oraz sposób jej
nierucho- zagospodarowania
mości

Cena wywoławcza, wysokość
wadium,
godzina przetargu

3
0,0797
ha

4
Obręb
wsi
Bródki
Bródki 3

6
cena wywoławcza – 26.000 zł.
wadium -2.600 zł
godz. 11oo

ZG1E
185/2
/00097196/2

0,5600
ha

Obręb
wsi Nietkowice

Przetarg odbędzie się w dniu 22 września
2016 r. w wyżej podanej godzinie w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul.
Rynek 25.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie wadium w pieniądzu najpóźniej do
dnia 16 września 2016 r. przelewem na konto
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku: PKO
BP. SA. I O Zielona Góra 74 1020 5402 0000
0602 0027 8861. UWAGA! Data dokonania
wpłaty wadium jest data uznania rachunku
bankowego Gminy. Wadium powinno być
wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku najpóźniej
w dniu 16 września 2016 r. – pod rygorem
uznania, że warunek wpłaty wadium nie został
spełniony.
Wyżej wymienione nieruchomości ogłoszonej do przetargu nie są obciążone prawem
osób trzecich, jak również nie są przedmio-

5
Sprzedaż na własność
lokalu użytkowego nr 3 o powierzchni użytkowej 38,0 m2
Udział w częściach wspólnych budynku i prawie
własności gruntu – 16/100
Sprzedaż na własność
, działka zabudowana
budynkami gospodarczymi,
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nietkowice
– teren ten został przeznaczony na MNR2 – tereny
zabudowy mieszkaniowej.

Zwrot wadium pozostałym uczestnikom
przetargu nastąpi w terminie trzech dni od dnia
zamknięcia bądź odwołania przetargu, przelewem na podane konto bankowe. Zastrzega się
prawa unieważnienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
6. Informacje dodatkowe:
Ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane w gazetce U nas, na stronie internetowej
Urzędu www.czerwiensk.pl i w Biuletynie
Informacji Publicznej (BIP), oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku ul. Rynek 25 i Sołectwie
Nietkowice.Wszelkie dodatkowe informacje
można uzyskać w Referacie GGRiOŚ, pokój
109, lub pod nr tel. (68) 3278179.

cena wywoławcza – 43.000 zł.
wadium -4.300 zł
godz. 1145

tem jakichkolwiek zobowiązań wobec osób
trzecich. Wadium wpłacone przez uczestnika,
który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny
nabycia nieruchomości.
Zwrot wadium pozostałym uczestnikom
przetargu nastąpi w terminie 3 dni od dnia
zamknięcia bądź odwołania przetargu, przelewem na podane konto bankowe. Zastrzega
się prawo do odwołania przetargu tylko z uzasadnionej przyczyny w formie właściwej dla
jego ogłoszenia. Ogłoszenie o przetargzostało
opublikowane na stronie internetowej Urzędu
www.czerwiensk.pl, i w Biuletynie Informacji
Publicznej (BIP), oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25 i na tablicy ogłoszeń
w Sołectwie Nietkowice i Bródki.
Wszelkie dodatkowe informacje można
uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój 109
lub pod nr tel. (68) 3278179.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz
w związku z art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz.
23 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu
22 lipca 2016 r. na wniosek Zarządu
Województwa Lubuskiego ul. Podgórna
7, 65 - 057 Zielona Góra została wydana
decyzja, znak: GGRiOŚ.6220.6.8.2016
o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 276
od km 15+200 do km 17+348,00
w m. Sycowice”
Strony postępowania, jak i wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się
z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją
w przedmiotowej sprawie (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz
Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Zielonej Górze) w siedzibie tut. organu w Czerwieńsku przy ul.
Rynek 25 (pokój nr 109) w godzinach
funkcjonowania Urzędu, tj. w poniedziałki od godz. 800 do godz. 1600 oraz
od wtorku do piątku od godz. 7 00 do
godz. 1500.
Niniejsze obwieszczenie uznaje się za
skutecznie doręczone po upływie 14 dni
od dnia jego opublikowania.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus
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Nagrody Burmistrza
W przededniu wkrótce rozpoczynającego się nowego roku szkolnego warto przypomnieć o bardzo ważnym dla społeczności szkolnych wydarzeniu, jakie miało
miejsce 22 czerwca, tuż przed końcem poprzedniego roku szkolnego.
Otóż 36 najlepszym przedszkolakom
i uczniom uczęszczającym do placówek
oświatowych prowadzonych w Gminie
Czerwieńsk, w Ratuszu uroczyście wręczono Nagrody Burmistrza. Najlepszym,
to znaczy wyróżniającym się w konkursach artystycznych, przedmiotowych,
sportowych a jednocześnie osiągającym
wysokie wyniki w nauce i zachowaniu. Za
rok szkolny 2015 – 2016 przez burmistrza
Piotra Iwanusa nagrodzeni zostali:
• Przedszkole w Czerwieńsku: Zuzanna Paprzycka, Melania Piotrowicz,
Maria Rutkowska, Oskar Szczepaniak
i Patryk Seweryn.

• PSP im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku: Aleksandra Wierucka, Gabriela Łepkowska, Marta Czyżyńska,
Paulina Dwornicka, Rozalia Pukacka,
Zuzanna Ignaczak i Martyna Cieślik.
• PSP im. Kornela Makuszyńskiego
w Leśniowie Wielkim: Julita Zastawna,
Aleksandra Zastawna, Barbara Stasiuk
i Szymon Chojnacki.
• PSP im. Jana Brzechwy w Nietkowicach: Julia Stachowska i Karolina
Kogut.
• PSP im. Zofii i Stanisława Wróblewskich w Nietkowie: Sandra Borowska,
Martyna Marciniak, Aleksander Pie-

tryka, Aleksandra Kozłowska i Justyna
Wilczak.
• Zespół Edukacyjny w Płotach: Bruno Zachariasz i Bartosz Marek.
• Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czerwieńsku: Jakub Bonczyk, Norbert Rosiński, Piotr Conio, Julianna
Grysiewicz, Aleksandra Majorczyk,
Barbara Wojtaszek, Kornelia Pukacka,
Kornelia Wierucka, Roksana Czerniec,
Gabriel Leszczyk i Eliasz Marchut.
Serdecznie gratulujemy wyróżniającym się uczniom, ich nauczycielom
i opiekunom oraz oczywiście rodzicom.
Materialny wymiar nagród jest symboliczny (bony upominkowe do pewnej znanej sieci), ale najważniejszy jest tu aspekt
uhonorowania wyróżniających się dzieci
i młodzieży i związany z tym prestiż.
Zdecydowanie wart promowania!
D. Grześkowiak

Wieści z hali

Turniej Strzelecki
o Puchar Burmistrza Czerwieńska
i Dowódcy 4. Zielonogórskiego
Pułku Przeciwlotniczego
im gen. dyw. Stefana Roweckiego „GROTA”
Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus oraz Dowódca 4. Zielonogórskiego
Pułku Przeciwlotniczego z siedzibą w Czerwieńsku płk. Mirosław Szwed,
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Turnieju Strzeleckim z
broni krótkiej.

Termin: 25 sierpnia 2016 r. godz. 9:00 – 16:00
Miejsce: Strzelnica w Czerwieńsku, ul. Składowa
Kategorie: I – Wojsko, II – Strzelcy, III – Amatorzy
Nagrody: Puchary, dyplomy, upominki
Wręczenie nagród: 27 sierpnia, godz. 17:00 w Leśniowie Wielkim podczas
obchodów Święta Plonów
Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia do Turnieju:
sierż. Bujnowski, tel. 785-208-926

Wakacyjny okres nie sprzyja imprezom sportowym. W najbliższym czasie
- 18 września - wystartuje „VII MTB Wilcza”. To rowerowa impreza rozgrywana
w ramach Grand Prix Województwa Lubuskiego i można się na nią zapisywać na
stronie pulsarsport.pl Tymczasem w hali
przebywa grupa dzieci w ramach wymiany polsko – niemieckiej. A co słychać
u miłośników sportowego wyczynu?
Informowaliśmy już o występie Michała Kowalskiego w VIII PZU Maratonie
i Półmaratonie Karkonoskim (2 i 3 lipca,
6:57:15 i 3:00:09 w Szklarskiej Porębie).
XXIV Bieg Sztafetowy Od Ratusza
do Ratusza - 9 lipca 2016 wiódł przez
Leśniów Wielki. Wśród 56 sklasyfikowanych na mecie ekip 10-te miejsce
zajęło Bractwo Biegaczy - Zielona Góra
II (7:00:56), w składzie której wystąpiła
Agnieszka Woch. Tym razem drużyny
rywalizowały na tej stukilometrowej trasie z Zielonej Góry do Cottbus.
IV PKO Półmaraton Wielka Pętla
Izerska w Szklarskiej Porębie rozegrano
16 lipca. Wśród około 800 zawodników
pobiegli tam Lubomir Rotko (1:55:35)
i Michał Kowalski (1:56:35).
Więcej informacji przekażemy w następnym numerze.
D. Grześkowiak
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SZKOLNE ECHO CZERWIEŃSKIEJ PODSTAWÓWKI

Przetrwali w Brzedni
Kiedy szkolne mury stoją uśpione, a życie toczy się nieco wolniej, leniwie - naszą aktywność wyznacza pogoda. Niekiedy czyni nam psikusa, pokropi deszczem
i jest wtedy moment na wytchnienie od wakacyjnych szaleństw. Mamy czas, aby
myślami powrócić do cudownych chwil spędzonych w „szkole”, ale takiej innej,
nietypowej. „Kartki z kalendarza” w takiej szkole prezentujemy poniżej…
„Proszę pani, dokąd pojedziemy na zieloną
szkołę? A kiedy i na ile dni?”. Tymi pytaniami
uczniowie zamęczali mnie od kilku miesięcy, choć od dawna było wiadomo, że wraz
z paniami Dorotą Grześkowiak i Joanną
Rutkowską zdecydowałyśmy się na zapewnienie naszym podopiecznym z klas 4 b i 5
a prawdziwie survivalowej rozrywki.
Od 16 do 20 maja br. uczniowie tych klas
przebywali na zielonej szkole w Ośrodku
Szkolenia Sportowego „Brzednia”, nieopodal
Dolska (woj. wielkopolskie), gdzie w urokliwie położonej leśniczówce przeżywali kolejną,
wspólną, pozaszkolną, przygodową wycieczkę, której na pewno długo nie zapomną.
Pod opieką instruktorów: pana Michała
i pana Mariusza przekonywali się nie tylko,
na co ich stać, ale również mogli sprawdzić,
czy potrafią działać w grupie. Kto przyjechał,
jako maminsynek, wyjeżdżał mądrzejszy
o bezcenne doświadczenia. „Szkoła przetrwania” – brzmi strasznie, nieprawdaż…? I na tym
koniec strachu! Patrząc na rozradowane miny
naszych uczniów w ostatnim dniu i smutek
z powodu zakończenia traperskiej przygody,
nie mamy wątpliwości, że wyjazd ten okazał
się strzałem w dziesiątkę.
Jakie zajęcia stały się źródłem radości dla
naszych uczniów? Terenowy tor przeszkód,
zajęcia traperskie (rzuty celności m.in. siekierkami, itp. zajęcia integracyjne m.in. liny
między drzewami - gąsienica, narty, …, bagna
& błota, desant wodny, OFF ROAD samochodem militarnym po leśnych duktach, strzelanie
z łuku, rejs po Jeziorze Cichowskim połączony
z desantem w kapokach i wiele innych, których
opisanie byłoby tu dość karkołomne.
Odpoczywając po trudach dnia, wieczory
spędzaliśmy przy ognisku, na basenie lub dyskotece. Jeżeli szkoła przetrwania, to i nocne

podchody obowiązkowo w programie znaleźć
się musiały.
Podczas pobytu na „zielonej szkole” zwiedziliśmy skansen filmowy w Cichowie, gdzie
za sprawą mieszkającego w tej wsi pana Marka
Pinkowskiego, zajmującego się, na co dzień tresurą zwierząt dla potrzeb filmu, wieś zyskała nie
lada atrakcję turystyczną. Po zakończeniu zdjęć
do filmu „Pan Tadeusz” w reżyserii Andrzeja
Wajdy, w 1999 r. dekoracje z planu w Józefowie
pod Warszawą trafiły właśnie do Cichowa, gdzie
ponownie zostały złożone i przystosowane do
zwiedzania. Tak, więc w Wielkopolsce znalazła
się namiastka dawnej litewskiej wsi. Folwark
Soplicowo to drewniane budynki stajni, stodoły, lamusa, spichrza i kurnika, Zosiny ogródek
i stary sad, porykujące krowy, szczypiące trawę
koniki, dostojnie przechadzający się bocian
i gdaczące kury.
Zwiedziliśmy opactwo benedyktynów
w Lubiniu, którego początki sięgają XI wieku,
stąd klasztor uznawany jest za jeden z najstarszych w Polsce oraz Bazylikę na świętej Górze
w Gostyniu. Mieliśmy także okazję zapoznać
się z historią zamku Czartoryskich w Gołuchowie - jednej z największych atrakcji Wielkopolski i jednego z najpiękniejszych zamków
w całej Polsce. Obecnie zamek jest własnością
Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Pasjonaci (i nie tylko) motoryzacji mogli obejrzeć kolekcję starych samochodów
w prywatnym muzeum panów Jana i Macieja
Pedów w Gostyniu. W zbiorach znajdują się
samochody z pierwszej połowy XIX w. - m.in.
najstarszy zarejestrowany w Polsce REO Gebtelmans Roadster z 1908 r.
Byliśmy także w Hucie Szkła „Beata”
w Miejskiej Górce. Właściciel huty Robert
Betka oprowadził nas po wszystkich halach,
a my z w wielką ciekawością obejrzeliśmy

powstawanie wyrobów szklanych, wytwarzanych metodą dmuchania i formowania
ręcznego, ze szkła tzw. mrożonego.
Jakby atrakcji było mało, w drodze
powrotnej pojechaliśmy jeszcze do DELI
Parku w Rosnówku k. Poznania. Tu do naszej
dyspozycji były: jedyna w Polsce Podniebna
Eko-Wioska (250 m tras wiodących wśród
drzew: domki, tarasy, wiszące mosty i tajemnicze przejścia), Mini Zoo, Interaktywne
Place Zabaw, Park miniatur (wyprawa po
zabytkach Europy, Afryki czy Ameryki, niezwykła podróż po najsłynniejszych miastach
i budowlach świata), gigantyczne owady,
prehistoryczne zwierzęta.
Wnioski z zielonej szkoły? 1. Można samemu po sobie sprzątać – każdy jednak jest
w stanie w końcu dać mamie święty spokój
i pozwolić jej odetchnąć. 2. O kulturze człowieka świadczy sposób, w jaki formułuje on
swoje myśli. Piękny i wolny od wulgaryzmów
język daje poczucie bezpieczeństwa i sprawia,
że nie tylko otaczający nas ludzie, ale i my
sami, możemy poczuć się lepiej. 3. W zgranej
grupie można dużo zdziałać – słuchajmy siebie
nawzajem. 4. Bez komputera i telefonu można
wspaniale spędzić czas wolny, tylko trzeba
wiedzieć, jak go sobie zorganizować.
Zbiorowe pragnienie…? „Czy za rok możemy pojechać na tydzień do Brzedni?! Niech
nam Pani już zarezerwuje termin!”. I to by było
na razie na tyle. Ahoj, Przygodo!
Na koniec. Serdecznie dziękuję paniom
Asi Rutkowskiej i Dorocie Grześkowiak za
nieocenioną pomoc w organizacji wyjazdu,
panu Mirkowi Insińskiemu za zasponsorowanie
pucharów i nagród w konkursie wędkarskim
i oczywiście rodzicom dzieci za zaufanie.
Hanna Borowczyk
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