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w sierpniu
01.08. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się w Gorzowie Wielkopolskim z Wicewojewodą Robertem Paluchem. Tematem spotkania
było zarządzanie kryzysowe.
02.08. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus spotkał
się z Członkiem Zarządu Województwa Lubuskiego Tadeuszem
Jędrzejczakiem. Tematem spotkania była budowa ścieżek rowerowych, w tym ścieżki, która ma powstać wzdłuż drogi krajowej nr
32 od Zielonej Góry, przez Leśniów Wielki, do granicy państwa
w Gubinku. Koszt budowy tej trasy, tylko na odcinku przebiegającym przez Gminę Czerwieńsk, to około 1 milion Euro. Ponieważ
inwestycja miałaby znaczenie transterytorialne, mogłaby zostać sfinansowana ze środków Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej. O takie
wsparcie wystąpi Gmina Czerwieńsk i cztery pozostałe samorządy,
przez które będzie przebiegała projektowana ścieżka rowerowa. Jak
zapewnił Burmistrz Piotr Iwanus, nasza gmina uzgodniła już list
intencyjny w sprawie partnerstwa w projekcie z niemiecką gminą
Drebkau. Zapewni ona nam wsparcie w postaci pomocy przy
projektowaniu oraz doradztwo przy realizacji projektu, jednak
bez udziału inwestycyjnego. Już w październiku br. ma zostać ogłoszony konkurs ofert w ramach EWT, do którego przystąpimy wraz
z naszymi partnerami i złożymy wniosek o grant na budowę ścieżki.
Jeśli zostanie on pozytywnie rozpatrzony, to ścieżka może powstać
w przeciągu najbliższych trzech lat.
03.08. – mieszkańcy Sycowic przyjechali do Czerwieńska na spotkanie z Burmistrzem Piotrem Iwanusem. Tematem spotkania było
uzupełnienie składu Rady Sołeckiej oraz rozdysponowanie środków
funduszu sołeckiego w 2016 i 2017 roku.
08.08. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Tomaszem
Dudzińskim – przedstawicielem firmy ENEGO-SYSTEM w sprawie
trafostacji w Leśniowie Wielkim. W spotkaniu uczestniczyli również
mieszkańcy Leśniowa Wielkiego.
9 - 19.08. – w Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie odbywały się
zajęcia pn.: Aktywni w kulturze. Zajęcia były prowadzone w ramach
akcji lato z MGOK.
10.08. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyła się
kolejna tura konsultacji w sprawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami. W konsultacjach uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
12.08. – na terenie 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego
w Czerwieńsku odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska
Polskiego. Z tej okazji Dowódca Pułku płk. Mirosław Szwed wręczył
swoim żołnierzom akty mianowania na wyższy stopień wojskowy.
W uroczystościach wzięli udział Burmistrz Piotr Iwanus i Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras.
18-29.08. – w Wiejskim Domu Kultury w Płotach odbywały się
zajęcia pn.: Na farmie. Była to kolejna odsłona akcji lato zorganizowanej przez MGOK w Czerwieńsku.
18.08. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się spotkanie poświęcone
finansowaniu Gimnazjum w Pomorsku. W spotkaniu wzięli udział:
Burmistrz Piotr Iwanus, Burmistrz Sulechowa Ignacy Odważny
oraz przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej i dyrektorzy
zespołów odpowiedzialnych za oświatę w Gminie Czerwieńsk
i Gminie Sulechów.
26.08. – Burmistrz Piotr Iwanus wziął udział w inauguracyjnym
wykładzie Lubuskiej Akademii Rozwoju, który odbył się w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Misją
Lubuskiej Akademii Rozwoju jest dostarczanie aktualnej wiedzy o teorii
i praktyce wynikającej z realizacji Strategii Rozwoju Województwa
Lubuskiego oraz płynących z tego tytułu korzyści dla samorządów
i przedsiębiorstw działających na terenie naszego regionu.
27.08. – w Leśniowie Wielkim odbyły się dożynki gminne. Uroczystość rozpoczęła msza św., odprawiona w leśniowskim kościele
w intencji wszystkich rolników. Po poświęceniu wieńców dożynkowych uformowano barwny korowód, który przemaszerował na boisko
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sportowe. Odbył się tam tradycyjny ceremoniał dożynkowy, podczas
którego starostowie dożynek, przekazali symboliczny bochen chleba
na ręce gospodarza gminy – Burmistrza Piotra Iwanusa. Podczas
dożynek rozegrano I Turniej Wsi o Puchar Burmistrza Czerwieńska. W dożynkach wzięła udział delegacja z Gminy Drebkau, której
przewodniczył burmistrz Dietmar Horke.
28.08. – w Zaborze odbyły się dożynki powiatowe - Powiatu
Zielonogórskiego. Podczas ich trwania rozstrzygnięto konkurs
na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W kategorii wieńców tradycyjnych zwyciężył wieniec wykonany przez Koło Gospodyń
Wiejskich z Leśniowa Wielkiego, a w kategorii wieńców współczesnych, wieniec sołectwa Będów zajął II miejsce. Starosta
Zielonogórski Dariusz Wróblewski wręczył również dyplomy
dla najaktywniejszych sołtysów w powiecie. Jeden z nich trafił do
rąk Cezarego Wocha – sołtysa Sycowic. Dożynki w Zaborze były
również okazją do wręczenia statuetek „Lidera Trzeciego Sektora
Powiatu Zielonogórskiego”. Konkurs zorganizowała Powiatowa
Rada Działalności Pożytku Publicznego w celu uhonorowania osób
i organizacji szczególnie zasłużonych dla Powiatu Zielonogórskiego.
Wśród wyróżnionych znalazło się również Stowarzyszenie Taneczne
„HIT” z Czerwieńska.
30.08. – burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z dyrektorami gminnych szkół i przedszkola. Tematem spotkania był stan przygotowań
placówek oświatowej do nowego roku szkolnego. W posiedzeniu
uczestniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras.
31.08. - w cały Kraju obchodzono Dzień Solidarności i Wolności.
Dzień ten został ustanowiony przez Sejm RP w dniu 27 lipca 2005
roku świętem państwowym w celu upamiętnienia historycznego zrywu
Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku, który zainicjował
proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Dzień Solidarności i Wolności jest obchodzony
corocznie w rocznicę porozumień sierpniowych, zawartych pomiędzy władzami komunistycznymi, a przedstawicielami robotniczych
komitetów strajkowych. Porozumienia sierpniowe były podpisane
w Szczecinie (30 sierpnia), w Gdańsku (31 sierpnia) oraz w Jastrzębiu-Zdroju (3 września). Święto było obchodzone po raz pierwszy
w Gdańsku 2005 r. w 25 rocznicę porozumień sierpniowych.
31.08. – odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, na wniosek Burmistrza Czerwieńska. Podczas sesji radni wysłuchali sprawozdania
Burmistrza z jego działalności w okresie międzysesyjnym oraz podjęli
następujące uchwały: w sprawie zawarcia przez Gminę Czerwieńsk
wspólnie z gminami: Siedlisko, Nowa Sól, Otyń, Sulechów, Zielona
Góra, Krosno Odrzańskie, Cybinka, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą
Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia przez gminę:
Siedlisko, Nowa Sól, Otyń, Sulechów, Zielona Góra, Czerwieńsk,
Krosno Odrzańskie, Cybinka, Górzyca, Kostrzyna nad Odrą Gminie
Nowa Sól – Miasto zdań publicznych; w sprawie zmian budżetu
i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2016; w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognoza kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023; w sprawie zawarcia przez
Gminę Czerwieńsk umowy o współpracy oraz udzieleniu pomocy
finansowej Gminie Nowogród Bobrzański w celu realizacji zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Nadbrzeżna,
nad Stawami, Leśna, Lipowa i przyległe w mieście Nowogród Bobrzański” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
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I Turniej Wsi
W sobotę, 27 sierpnia Leśniów Wielki
nabrał odświętnego charakteru. Uroczystości dożynkowe rozpoczęła msza
w intencji rolników, koncelebrowana
przez księdza proboszcza Jacka Grzelaka. Honory Starostów Dożynek pełnili
w tym roku: Pan Michał Potocki oraz
Pani Jadwiga Drozdek.
Po mszy, barwny korowód przemaszerował leśniowskimi ulicami na boisko
piłkarskie. W korowodzie uczestniczyły
poczty sztandarowe, delegacje wieńcowe, Rady Sołeckie oraz Koła Gospodyń
Wiejskich, a także delegacja z partnerskiej gminy Drebkau. Wśród przybyłych
na dożynki gości nie zabrakło również
przedstawicieli instytucji rządowych
i samorządowych oraz przedsiębiorców.
Po złożeniu wieńców pod sceną wysłuchano Hymnu Państwowego oraz Roty,
a następnie głos zabrał gospodarz naszej
gminy, burmistrz Czerwieńska - Piotr
Iwanus, który podziękował rolnikom za
ich ciężką pracę, odbierając z rąk Starostów tradycyjny bochen chleba upieczony
z tegorocznych zbóż.
W dalszej części uroczystości rozstrzygnięto konkursy: na najpiękniejszą
posesję i najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Konkurs na najpiękniejszą gminną
posesję, to stały punkt scenariusza dożynkowego. Jego celem jest zachęcanie
wszystkich mieszkańców gminy do
dbałości o swoje najbliższe otoczenie.
Poszczególne miejsca w tegorocznej
edycji zajęli: I - Kamila Włodarczyk
z Leśniowa Wielkiego, II - Zofia i Robert Wołkowscy z Płotów, III - Wiktor

i Krystyna Kaczmarkowie z Zagórza.
Zwycięzcy otrzymali nagrody, a wszyscy
uczestnicy - wyróżnienia.
Wieńce dożynkowe oceniane były
w dwóch kategoriach: tradycyjny i współczesny. W kategorii wieńca tradycyjnego
Komisja Konkursowa I miejsce przyznała
KGW „Pod Wiatrakiem” z Leśniowa Wielkiego, II miejsce ex aequo KGW Nietków
i KGW Laski, III miejsce KGW z Płotów.
W kategorii wieńca współczesnego wyróżniono Panią Krystynę Ganczar z Zagórza
oraz dzieci ze świetlicy wiejskiej w Bródkach. I miejsce - KGW z Będowa, II ex
aequo – mieszkańcy Sycowic oraz mieszkańcy Wysokiego, III ex aequo świetlica
wiejska w Dobrzęcinie i Sycowicach.
Zwycięskie wieńce reprezentowały naszą
gminę na dożynkach powiatowych w Zaborze, gdzie wieniec z Będowa zajął II miejsce,
a wieniec Leśniowski nie miał sobie równych
i zajął I miejsce, natomiast na dożynkach
wojewódzkich w Strzelcach Krajeńskich,
został wyróżniony. Gratulujemy!
Tradycyjnie już, podczas obchodzonego w naszej gminie Święta Plonów organizowany jest Turniej. W roku bieżącym,
z racji nieobecności naszych przyjaciół
zza Odry, rozegrany został Turniej Wsi.
Wszystkie sołectwa stanęły w szranki,
zmagając się w niezwykle zabawnych
konkurencjach; biegali jak syjamskie
bliźnięta, wieszali pranie, ścigali się
w cebulowym slalomie, ale też układali
wiersze o swoich sołtysach i tworzyli
polne bukiety. Po niezwykle zaciętej walce i skrupulatnym przeliczeniu punktów
zarówno w konkurencjach sportowych,
jaki artystycznych, poszczególne drużyny

uzyskały następujące lokaty: I miejsce –
Leśniów Mały, II - Laski, III - Wysokie,
IV - Bródki V - Dobrzęcin, VI - Płoty, VII
- Będów, VIII - Czerwieńsk, IX - Nietków,
X - Leśniów Wielki, XI - Nietkowice, XII
- Sycowice, XIII - Zagórze.
W roku ubiegłym, ogromną atrakcją
okazał się konkurs dla burmistrzów partnerskich gmin. Także w tym roku burmistrzowie stanęli do rywalizacji, walcząc o tytuł
„Mistrza bicia piany”. Ponownie bezkonkurencyjny okazał się burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus, pokonując burmistrza Drebkau Dietmara Hӧrke. Ponawiamy gratulacje dla obu panów za poczucie humoru,
dystans i świetną zabawę.
Przybyli na uroczystości dożynkowe
goście, obok zmagań sportowych podziwiali również występy artystyczne.
Zaprezentowały się „Dzieci Mazowsza”
z przedszkola w Czerwieńsku, „Rezonans” i „Layla Amira” z WDK w Nietkowie, „Nastki” z Czerwieńska oraz „HIPS”
ze świetlicy wiejskiej w Dobrzęcinie. Nie
mogło zabraknąć naszych gminnych zespołów śpiewaczych. Wystąpiły: „Gama”
z Leśniowa Małego, „Melodia” z Płotów,
„Rapsodia” z Lasek, „Cantilena” z Czerwieńska, „Sześciopak” z Czerwieńska
i „Nietkowianki” z Nietkowa oraz, w roli
debiutantek, zespół „Pod Wiatrakiem”
z Leśniowa Wielkiego. Zespoły śpiewacze fenomenalnie rozbawiły publiczność,
a po wejściu na scenę zespołu Power 64,
zabawa rozkręciła się na całego. We wspaniałej atmosferze biesiadowano i tańcowano do późnych godzin nocnych.
Organizatorzy serdecznie dziękują za
pomoc przy organizacji dożynek Radzie
Sołeckiej i Kołu Gospodyń Wiejskich
„Pod Wiatrakiem” z Leśniowa Wielkiego. Dowódcy 4 zppl, płk. Mirosławowi Szwedowi za solidne zadaszenie,
prezesowi POMAK, Panu Tomaszowi
Frąckowiakowi za wszechstronną pomoc
techniczną i logistyczną, Pani Teresie
Łuczak i Panu Wojciechowi Markowi
za kwiaty i plony.
Jolanta Matuszkiewicz
Dyrektor MGOK Czerwieńsk
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Z dziejów Czerwieńska
Drodzy Czytelnicy! Od dłuższego czasu kierowano do mnie liczne prośby, by na łamach naszego lokalnego miesięcznika
powrócić do cyklu artykułów historycznych pt.: „Z dziejów…”. Wiem, że poznawanie historii naszego miasteczka
i miejscowości gminy Czerwieńsk cieszy się wśród szerokiego grona sporym zainteresowaniem. Wspólnie z pracownikiem biblioteki w Czerwieńsku – dr. hab. Danielem Kotelukiem postanowiliśmy, że wyjdziemy naprzeciw temu coraz
głośniej wyrażanemu „zapotrzebowaniu”. Stąd też od bieżącego numeru będziemy stale publikować materiały według
zasady: w jednym miesiącu dzieje do 1945 roku, w kolejnym od końca II wojny światowej. Mam nadzieję, że w ten
sposób damy Państwu możliwość poszerzania swojej wiedzy o tym, co najbliższe – o naszej Małej Ojczyźnie.
Przemysław Góralczyk

Duszpasterz dnia codziennego.
Ksiądz Felicjan Szklany
Spośród miejscowych dustępnie w latach 1941–1945
chownych najmniej trwale
w parafii Niegorza.
w pamięci lokalnej społeczPo zakończeniu II wojny
ności, zwłaszcza tej młodszej
światowej, w kraju rządzonym
wiekiem, zapisał się ks. Felicjan
przez polskich komunistów pod
Szklany. Być może dlatego,
kuratelą Związku Socjalistyczże jego posługa duszpasterska
nego Republik Radzieckich, był
bardziej odzwierciedlała trud
proboszczem w diecezji wrodnia powszedniego kapłaństwa
cławskiej w Grodzisku, gdzie
będąca zaprzeczeniem burzli16 września 1945 r. powołano
wych losów jego poprzedników
go również na stanowisko pretj. ks. Ignacego Zonia i Ludwizesa miejscowej Ochotniczej
ka Muchy.
Straży Pożarnej. Następnie
Urodził się on 9 maja 1912
objął probostwo w parafii Dąr. we wsi Brzóza Stadnicka
browa Wielka. W marcu 1948
w powiecie łańcuckim. Jego
r. został wikariuszem parafii
ojciec Stanisław był rolnikiem.
św. Rodziny w Szczecinie.
Edukację zaczął w szkole
W 1950 r. był z kolei kapelapowszechnej w rodzinnej wsi
nem w Państwowym Szpitalu
oraz pobliskiej Żołyni. Na poKlinicznym przy placu Unii Luziomie gimnazjalnym kształcił
belskiej i w podobnej placówce
się w Leżajsku, Sokolu, gdzie
zlokalizowanej przy ul. Piotra
mieszkał u stryja, a także we
Skargi w Szczecinie. W obliczu
Lwowie. W 1928 r. wstąpił do
prowadzonej tam przez niego
Zakonu Ojców Reformatów
aktywnej posługi duszpasterw Wieliczce, skąd jak stwierskiej wśród pacjentów doszło
dził po przebyciu jednoroczdo konfliktu z przedstawicienego nowicjatu udałem się do
lami miejscowej państwowej
Krakowa celem dokończenia
administracji wyznaniowej. Jej
gimnazjum. W 1930 r. na
realizatorzy starali się ograpolecenie władz zakonnych
niczyć zakres oddziaływania
wyjechał do Niemiec, gdzie
księdza na wiernych, ponieważ,
w Sigmaringen, a następnie Pośrodku ks. Felicjan Szklany przed biurem parafialnym zgodnie z wytycznymi kieroww Fuldzie ukończył studia filo- w Czerwieńsku w 1966 r. (fotografia ze zbiorów Pani nictwa Polskiej Zjednoczonej
zoficzno-teologiczne. W 1937 Barbary Śledź)
Partii Robotniczej traktowali
r. po powrocie do kraju wspominał, że 1939 r. Pełnił też posługę duszpasterską oni Kościół katolicki w kategoriach ideprzebywał kolejno krótki czas w Kra- w charakterze wikariusza, początkowo ologicznego przeciwnika skazanego tym
kowie, Pilicy, Włocławku i Zakliczynie w diecezji częstochowskiej w miejsco- samym na rozłożoną w czasie likwidację.
jako wikariusz tamtejszych klasztorów wości Borowno, gdzie w tamtejszej Dlatego też w niewybredny sposób człopoczem sekularyzowałem się w lutym szkole uczył języka niemieckiego, a na- wiek ten był oceniany przez urzędników.

4

nr 290 • 09.2016

U NAS

Przykładowo, w jednej z wielu tego
rodzaju charakterystyk czytamy, że ks.
Szklany stara się uchodzić za księdza
lojalnego, podkreślając swoje chłopskie
pochodzenie. […] Nie bardzo lubi przychodzić na wezwania władz świeckich,
dociekając się powodów wezwania. Jest
całkowicie podporządkowany władzom
kościelnym. […] Na tematy polityczne
unika dyskusji. Poza tym nagminnie
utrudniano mu posługę duszpasterską
wśród chorych osób. O skali determinacji
władz świadczy fakt, że jak to określono,
rozwiązano prozaiczną kwestię i zdjęto
wywieszoną przez kapelana w szpitalu
kartkę informującą wierzących o jego
adresie zamieszkania i numerze telefonu w wypadku konieczności okazania
wspomnianej posługi.
Dopiero w następstwie dojścia do
władzy jesienią 1956 r. I sekretarza
Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysława
Gomułki i poczynienia przez niego
taktycznych, a także, jak się później okazało, krótkotrwałych ustępstw na rzecz
Kościoła katolickiego, wyrażono zgodę
na przeniesienie księdza na stanowisko
proboszcza parafii pw. św. Wojciecha
w Czerwieńsku. Posługę duszpasterską
w nowym miejscu podjął on 19 czerwca
1957 r. W działalności tej wspierali go
wikariusze, księża Stanisław Stopa,
Zdzisław Kowalczuk, a także Bogdan
Schmidt. Jako proboszcz został w 1960
r. uznany przez władze za koncyliacyjnego wobec nich człowieka. Wyrażało to
się w tym, że zalecenia jakie otrzymuje
przez czynniki administracyjne są przez
ks. Szklanego respektowane i wykonywane. Trudno wyjaśnić tak diametralną
zmianę postawy proboszcza wobec
rządzących. Możliwe, że ta kompromisowość podyktowana była traumatycznymi
wcześniejszymi przeżyciami w relacjach
z jej przedstawicielami.
W pamięci parafianek Barbary Śledź
i Czesławy Żurek zapisał się następująco:
zapamiętaliśmy duchownego Felicjana
Szklanego z nauki religii i prywatnych
domowych odwiedzin. Był kapłanem
o dużym poczuciu humoru, a zarazem
srogim katechetą wymagającym nawet
w czasie nauk przedślubnych. Mówiąc
krótko: zasadniczy oraz pogodny człowiek. Natomiast były ministrant Marian
Goryczko wspominał proboszcza jako
człowieka niezwykle cierpliwego, ponieważ z wyrozumiałością traktował on
dzieci nagminnie przeszkadzające mu
w trakcie nabożeństw.
W 1974 r. ks. Szklany zakończył
długoletnią posługę w Czerwieńsku.

Jako emeryt zamieszkał początkowo w przysługującym mu pokoju
w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej
w Zielonej Górze. Zmarł 22 czerwca
1979 r. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Zielonej Górze.
W swoim niełatwym życiu z pełnym
zaangażowaniem pełnił posługę kapłańską między innymi w Szczecinie
mimo trudności czynionych mu tam
przez urzędników. Od 1957 do 1974
r. był duszpasterzem w Czerwieńsku,
gdzie starał się jak najlepiej podołać
swoim obowiązkom.
Artykuł ten, to „pokłosie” przygotowywanej do opublikowania książki
piszącego, pt. „Proboszczowie parafii
Czerwieńsk w kalejdoskopie dziejów
Polski w latach 1945–1989 na podstawie
dokumentów proweniencji państwowej”.
Zgodnie z życzeniem wydawcy w celu

wzbogacenia pod względem źródłowym
zasygnalizowanej pracy, twórca zwraca
się z uprzejmą prośbą do mieszkańców,
o krótkotrwałe udostępnienie zdjęć lub
ewentualnych wspomnień dotyczących
księży pełniących posługę duszpasterską
we wspomnianej parafii od 1945 do 1989
r. Każdy z potencjalnych ofiarodawców
zostanie wymieniony w podziękowaniach zamieszczonych na tę okoliczność
w projektowanej publikacji. Jednocześnie pragnę wyrazić wdzięczność tym
osobom, które dotychczas umożliwiły
mi zapoznanie się z ich prywatnymi
zbiorami bądź podzieliły się swoimi
spostrzeżeniami na temat poszczególnych kapłanów. Kontakt z autorem –
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Czerwieńsku.
Daniel Koteluk
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Ludzie stąd – Sylwia Dekiert
W zielonogórskiej palmiarni w lipcowe przedpołudnie wraz z Ewą Wójtowicz
i Przemysławem Góralczykiem udało nam się spotkać ze znaną z telewizyjnej
anteny dziennikarką sportową Sylwią Dekiert. Pewnie nie wszyscy nasi czytelnicy
wiedzą, że Sylwia jest nie tylko osobowością telewizyjną, ale także absolwentką
PSP im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku. To jedna z tych osób, które przynoszą
chlubę naszej gminie.
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Fot. udostępniona przez S. Dekiert

Namówiliśmy Sylwię na
rozmowę o jej karierze zawodowej, a także wspomnieniach z jej lat szkolnych.
Pani Sylwia szczególnie miło
wspomina swoją klasę na ul.
Granicznej oraz jej wychowawcę Jacka Gębickiego,
który tak naprawdę namówił
ją do pierwszych prób dziennikarskich w szkolnej gazetce
„Miotła”. Ta gazetka zresztą
przez jakiś czas była dodatkiem do „U nas”.
Pani Sylwia tak wspomina
ten czas: „W podstawówce”
pisałam krótkie informacje
z wydarzeń szkolnych do gazetki „Miotła”. Razem z Adą
Koszykowską, Martą Pyrgiel
i Anną Jaros tworzyłyśmy
redakcyjny zespół, którego
później Jacek Gębicki mianował mnie redaktorem naczelnym. W VIII klasie zabrał
naszą czwórkę do „Gazety
Lubskiej”, byśmy przyjrzały
się jak wygląda praca w wielkim wydawnictwie. Ja już tam
zostałam na praktykach. I dziś
po latach, mogę z czystym
sumieniem powiedzieć, że gdyby nie
Jacek Gębicki pewnie nie byłabym tu
gdzie jestem”.
Po ukończeniu szkoły podstawowej
Sylwia Dekiert była uczennicą i absolwentką Liceum nr 1 im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze. Po maturze
studiowała i ukończyła filologię polską
ze specjalnością dziennikarstwo na Uniwersytecie Zielonogórskim.
W liceum zaliczała pierwsze dziennikarskie praktyki - w „Gazecie Lubuskiej”,
w dziale „Alfowe Bajerowanie”, a także
w dziale miejskim GL , w Radiu Zachód
i Zielonogórskiej Telewizji Przewodowej.
Wykształcenie dziennikarskie, zaliczone
praktyki, pierwsze doświadczenia zawodowe i wiara w siebie były prawdziwym
powodem do podjęcia dojrzałej decyzji.

w TVP 2. Przez lata prowadziła Studio
na zawodach jeździeckich, była szefową
projektu publicystycznego „Euro 2012”
i prowadzącą serwisy sportowe w TVP
Info. Od 2011 roku prowadzi także Sport
Wiadomości w TVP 1, od czterech lat
wraz z Przemysławem Babiarzem
i Maciejem Kurzajewskim
prowadzi magazyn biegowy
w TVP1. Jest także prezenterką
„Sportowej Niedzieli” w TVP 1
i TVP Sport. Szczególnym jej
osiągnięciem zawodowym był
reportaż „Cegła” - o historii
życia żużlowca Krzysztofa
Cegielskiego. Ten reportaż
zajął pierwsze miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Filmów i Programów Sportowych
w Gdyni w kategorii „Filmy
dokumentalne/reportaż‘’. Film
prezentowany był na Festiwalu
Filmowym w Mediolanie. Sylwia Dekiert prowadziła studia
olimpijskie w czasie Igrzysk
Olimpijskich: Turyn 2006,
Londyn 2012, a także galę
„Sportowy Sukces” z okazji 25
– lecia Wolnej Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Osiągnęła sukces medialny,
prowadząc kampanię „Stop
zwolnieniom z WF”, którą
koordynowała.
Sylwię Dekiert zapytaliśmy
również o to, jak wygląda taki
typowy dzień pracy dziennikarza telewizyjnego.
„To zależy jaki jest dyżur
tego dnia. Ta praca nie znosi nudy
i jednostajności. Kiedy pracowałam
w „Kawie czy herbacie” budzik dzwonił
już o 3:30 by o 4:30 zasiąść na fotelu
w charakteryzatorni, przygotować przegląd prasy i o 6:00 być na antenie. Praca
dziennikarza wiąże się z wyjazdami,
a to już zupełnie inny plan dnia. Odkąd
zostałam mamą niechętnie zgadzam się
na wyjazdy zagraniczne, bo nie potrafię
rozstać się na długo ze swoimi synami
– 7-letnim Dorianem i 10-miesięcznym
Igorem. Ale czasem nie mam wyjścia
i muszę wyjechać na zawody, by poprowadzić studio. Wówczas skracam wyjazd
do niezbędnego minimum lub zabieram
chłopców ze sobą. Przez to starszy syn
zna telewizję jak własną kieszeń, a do
Włodzimierza Szaranowicza czy Da-

„Wielokrotnie analizowałam swoje
zainteresowania - mówi Sylwia - wracając
myślami do lat dziecięcych, kiedy to moją
uwagę przykuwała p. Krystyna Loska prezenterka telewizyjna. Naśladując ją
czytałam program telewizyjny w obecności mojego młodszego brata. On był moim
pierwszym słuchaczem”.
Sylwia Dekiert karierę dziennikarki
w telewizji ogólnopolskiej rozpoczęła
w 2002 roku. Była reporterką i prezenterką w programie „Rower Błażeja”
w TVP-1, prowadziła przegląd prasy
w „Kawie czy herbacie”, była reporterką, prezenterką i wydawcą w redakcji
sportowej w Warszawskim Ośrodku
Telewizyjnym – TVP 3, reporterką
w Teleexpressie w TVP 1, „Panoramie’’
w TVP2, prezenterką, Sport Telegramu

Fot. udostępniona przez S. Dekiert

riusza Szpakowskiego zwraca się per
„wujek”. Najbardziej przewidywalne
są te dni kiedy prowadzę Wiadomości
Sportowe. Muszę być o w pracy o 11,
wtedy zaczyna się kolegium redakcyjne,

na którym planujemy wszystkie serwisy
sportowe, które mają być wyemitowane
tego dnia. Przez cały dzień pracuję, piszę
teksty, czasami wyjeżdżam na zdjęcia,
pracując przy okazji nad magazynem

biegowym. O 18.00 spotkanie ze stylistką, która ubiera mnie do Wiadomości,
o 18.30 fryzjer, o 19 charakteryzatorka.
O 20:00 wchodzę na antenę”.
Sylwetkę Sylwii Dekiert przypominamy naszym czytelnikom, a także
jej rówieśnikom, starszym mieszkańcom i dzieciom, ponieważ wywodzi
się z naszego środowiska, osiągnęła
sukces i możemy być dumni, że jest
stąd właśnie.
Dziękujemy jej bardzo za miłe
spotkanie. Chcemy, aby uzyskany materiał wzbogacił cykl „Ludzie sukcesu”
do Izby Dziejów Czerwieńska, które
zapoczątkował Tadeusz Kopczyński
i kontynuował do 2007 roku . nam praca
w archiwum dostarcza ważnych, czasem
niecodziennych i nietypowych, skromnych i obszernych, ale nade wszystko
wiarygodnych informacji o ludziach,
którzy tworzą historię naszego miasta
i gminy.
Krystyna Nowakowska

Tutlandia w bibliotekach
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku i filia w Płotach reprezentowana przez Patrycję Tietz-Piotrowicz oraz filia biblioteczna w Nietkowie we
współpracy z Wiejskim Domem Kultury kierowane przez Agnieszkę Zgoda-Moskaluk
i Karolinę Nowarę uczestniczyły w wojewódzkim projekcie Tutlandia. Bawimy się
w bibliotece.
W przedsięwzięciu tym brało udział
14 lubuskich placówek kulturalnych.
Spotkania z najmłodszymi w lokalnych
bibliotekach opierały się na poznanych
wcześniej przygodach bohaterów książki
Pani Agnieszki Ginko pt. Tutlandia oraz
przygotowanych uprzednio scenariuszach.

Dzieci m.in. wcielały się w choreografów,
zastanawiały się, co w życiu jest najważniejsze, czy też jak rozumiemy uczucia,
a następnie je okazujemy. Jest nam miło
poinformować, że Filia Biblioteczna
oraz WDK w Nietkowie zajęły pierwsze
miejsce za realizację projektu. Główną

nagrodą za udział było spotkanie z autorką
Panią Agnieszką Ginko. W wydarzeniu
uczestniczyły przedszkolaki z Czerwieńska i Nietkowa, a także uczniowie szkół
podstawowych z Płotów, Nietkowa oraz
Czerwieńska. Dyrektor Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
C. Norwida w Zielonej Górze dr Andrzej
Buck przekazał na ręce Pani Dyrektor
MGBP w Czerwieńsku Bożenie Tietz list
gratulacyjny. Zachęcamy do obejrzenia
fotoreportażu ze spotkań dotyczących
projektu Tutlandia. Bawimy się w bibliotece zamieszczonego na stronie internetowej biblioteki: http://www.czerwiensk.
naszabiblioteka.com/imprezy.
Patrycja Tietz-Piotrowicz
MGBP w Czerwieńsku
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Niespokojny
Nie brakuje wśród nas pesymistów, którzy takie miejsca jak wsie na północy naszej gminy, uważają za miejsca pozbawione
perspektyw, może i ładne krajobrazowo, ale takie jakieś pozostawione na uboczu prawdziwego życia. Postanowiłam sama
sprawdzić, czy tak jest w istocie. W sierpniowe popołudnie odwiedziłam sołtysa Sycowic – Cezarego Wocha, by porozmawiać z nim o Zaodrzu i o jego własnym życiu w tym miejscu.
Agata Wielowiejska: Panie Cezary,
wieść gminna niesie, że jest Pan tu na
Zaodrzu takim prawdziwie niespokojnym
duchem. Ciągle zaskakuje Pan sąsiadów
swoimi pomysłami – a to hodowlą żubrów,
a to danielami, a to pszczelarstwem. Przy
okazji jest pan również sołtysem i radnym w gminie Czerwieńsk. Jak by tego
było mało, to jeszcze wydał Pan ciekawą
książkę ze wspomnieniami mieszkańców
tej okolicy. Czy coś pominęłam?
Cezary Woch: Jeśli chodzi o moje
hobby i pomysły to byłoby tego jeszcze
sporo, ale cóż taki mam charakter. Od lat
jestem na przyzwoitej wojskowej emeryturze i właściwie to mógłbym nie robić
nic. Takie „bezrobocie” do którego wielu
wzdycha, nie leży jednak w mojej naturze.
Wokół słyszę tylko utyskiwania na złe
warunki życia, na brak miejsc pracy, na
brak życiowych perspektyw. Uważam, że
wcale nie trzeba wyjeżdżać za granicę, aby
tu w Polsce, a konkretnie w tych biednych
Sycowicach znaleźć, a właściwie stworzyć
od zera własne miejsce pracy i żyć zupełnie
przyzwoicie. Oprócz tego, co pani wymieniła na początku, to jeszcze plantuję choinki,
a w związku z rosnącym zapotrzebowaniem
na jagnięcinę, która staje się podobnie jak
dania z kaczki po prostu modna, sprowadziłem również wrzosówki. Ta dodatkowa
działalność przynosi mi zyski kilkakrotnie
większe od emerytury i porównywalna jest
z zarobkami za granicą. Ale to przecież
nie wszystko, można znaleźć jeszcze 101
innych sposobów na godną egzystencję,
tylko trzeba chcieć. Najważniejsze, żeby
mieć jeszcze z tego frajdę. Ciągle szukam
jakiegoś nowego hobby. Ostatnio stałem się
też pszczelarzem, uwielbiam też przejażdżki
bryczką, zaprzęgniętą w parę hucułów,
których jestem wielkim miłośnikiem. To
daje takie poczucie wolności i zachwytu
przyrodą, która tu nad Odrą jest szczególnie
piękna.
A. W.: Czytałam, że ostatnio podczas
dożynek powiatowych p. Starosta docenił
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te pana działania dyplomem „Za niezwykle aktywną pracę na rzecz lokalnej
społeczności Gminy Czerwieńsk”. To
miłe, że Pana doceniono, prawda?
W.: Tak naprawdę, to te wyróżnienie
Panu Staroście zarekomendował samorząd Czerwieńska. Oczywiście cieszę się,
że Urząd Gminy widzi moje pozytywne
starania i pracę na rzecz lokalnej społeczności. Jest to o tyle cenne, że praca ta nie
zawsze jest należycie doceniana przez
miejscowych, być może na zasadzie „cudze chwalicie swojego nie znacie”.
A.W. No właśnie. Jest Pan sołtysem.
Jak Pan ocenia rolę sołtysa w lokalnych
społecznościach?
C.W. Przyznam, że jako człowiek
z wyższym wykształceniem i przyzwyczajony do pełnienia funkcji kierowniczych,
uważałem kiedyś, że być sołtysem to po
prostu jakiś obciach. Z czasem zmieniłem
zdanie, bo sołtys będąc lokalnym liderem
może wiele zrobić dla mieszkańców i swojej małej Ojczyzny. Warunek jest taki, że ta
społeczność musi tego chcieć. Zdarzają się
sołectwa o długich tradycjach, gdzie ludzie
garną się do wspólnego działania i przedsięwzięć integrujących. Stąd pojawiają się
lokalne imprezy takie chociażby jak: dni
karpia, pieroga, golonki czy najzwyklejszej
kapusty… Mniejsza o pretekst, takie „dni”
integrują, duchowo wzbogacają i jednoczą
ludzi i o to chodzi. Przy takich okazjach
we wsiach „zorganizowanych” wszyscy
pracują chętnie i z radością i każdy wie co
ma robić. Sołtys w takiej wsi jest niczym
dyrygent dobrej orkiestry który może
na chwilę odwrócić się do niej plecami
i ukłonić publiczności, a orkiestra grać
będzie bezbłędnie dalej. Jeśli wieś jest
niezorganizowana, niechętna, oporna,
a ludzie nie rozumieją korzyści płynących
z dobra wspólnego, to ten dyrygent może
nie wiadomo jak wywijać batutą, a jego
sygnały i tak nie będą zrozumiałe. Niestety
tak trochę jest w Sycowicach…

A.W.: A czego potrzebują Sycowice, żeby stać się atrakcyjnym miejsce
do życia i zarabiania pieniędzy. Czy to
kwestia położenia na mapie, czy raczej
woli przełamania stereotypu zapadłej
mieściny?
C.W.: Jak już mówiłem – pokazuję
na przykładzie swojego gospodarstwa,
że to może być wspaniałe miejsce do
rozwoju i życia. I wcale nie trzeba na to
jakichś ogromnych środków. Przykłady,
proszę bardzo. Każdy posiada jakieś
zabudowania gospodarcze i kawałek
ziemi, a wokół Sycowic jest mnóstwo
nieużytków. Kto komu broni wypasać
tam owce? Kto komu broni wyuczyć się
i „uprawiać” kowalstwo artystyczne czy
stolarstwo? Jak Pani już wspomniała byłem inicjatorem sprowadzenia żubrów
do Sycowic. Ale nikt nie wykorzystał
tego faktu poprzez stworzenie infrastruktury agroturystycznej pomimo, że
połowa wsi ma ku temu odpowiednie
warunki jeśli chodzi o bazę lokalową.
Lokale te należy jednak odpowiednio
przygotować sięgając po jak najbardziej możliwe środki finansowe. Było
i pewnie jeszcze będzie odpowiednie
wsparcie unijne, ale czy ktoś po nie
sięgnął? Kto komu broni w ramach działalności agroturystycznej organizować
przejażdżki po parku krajobrazowym
konnymi bryczkami? W Sycowicach
należy budować całą infrastrukturę
agroturystyczną i propagować turystykę
wiejską. Na całym świecie nawet w najbiedniejszych krajach są z tego pieniądze, ale trzeba chcieć po nie sięgnąć
poprzez własną pracę, a nie pisane próśb
o zapomogi. Nie w formie wykładów
czy prelekcji, ale własnym przykładem
i pracą pokazuję, że nie jest to jakaś idea
fiks, ale można i powinno się działać
w tym kierunku. Wmawiam sobie, że
woda drąży kamień i ktoś wreszcie
„zaskoczy”. Na razie efekt tego jest taki,
jaki osiągnął dziad gadający do obrazu,
ale nie tracę nadziei.

duch Zaodrza
A.W. : Napisał Pan książkę „Drogi
do domu…” zawierającą wspomnienia
byłych i obecnych mieszkańców Sycowic. Jest to bardzo cenna literatura
faktu łącząca dawne i obecne czasy,
budująca dobre relacje między Polakami,
a Niemcami zamieszkującymi wcześniej
te tereny.
C.W. : Książką autentycznie się cieszę,
bo udało mi się dosłownie w ostatniej
chwili ocalić od zapomnienia i zapisać
losy ludzi którzy jedni stąd odeszli, a drudzy zasiedlili te tereny i tworzyli nową
rzeczywistość. Na marginesie powiem, że
nasi przyjaciele Niemcy bohaterowie tej
książki bardzo proszą o wydanie jej w języku niemieckim, zwracali się w tej sprawie
nawet do naszego burmistrza, ale sprawa
jak zwykle uzależniona jest od finansów,
jest jednak na jak najlepszej drodze. Ci
ludzie powoli już odchodzą, ale żyć będą
zawsze na kartach tej książki i świadomość
tego jest dla mnie bardzo miła. Kiedy odejdą już wszyscy, a traktuję ich jak swoich
przyjaciół, kiedyś, gdzieś tam wysoko
spotkamy się razem i będziemy dalej snuć
wspomnienia z przeszłości…

A. W. : Jest Pan również radnym
Rady Miejskiej Czerwieńska. Jak Pan
ocenia rolę radnego, co radny może
a czego nie?
C.W. Na wszystko należy patrzeć
z pewnym dystansem i nie przeceniać
swojej roli. Rada Miejska jest organem
uchwałodawczym, czyli radni teoretycznie rzecz ujmując mają ważną rolę
do spełnienia ponieważ tworzą lokalne
prawo. Jednak w rzeczywistości akceptują
jedynie uchwały generowane przez burmistrza. Oczywiście mogą sami tworzyć
własne uchwały, ale w praktyce z różnych
zresztą powodów zdarza się to niezmiernie rzadko. Burmistrz wspomagany przez
urzędników powinien między innymi
realizować Strategię Rozwoju Gminy
i w tym kierunku zmierzają tworzone
uchwały, ale bywa z tym różnie, bo niestety ogranicznikiem są na ogół zawsze
zbyt szczupłe finanse. No i radni muszą
się z tym pogodzić. Po to aby należycie
kontrolować uchwały proponowane przez
burmistrza należało by być prawnikiem
prawa administracyjnego, znać się na ekonomii, planowaniu „strategicznym” i księ-

gowości. W powyższej sytuacji nie jest to
możliwe. Rolę radnych porównałbym do
roli ławników w Sądach Powszechnych…
. Rada Miejska składa się z 15 osób, przy
głosowaniu obowiązuje większość, a odmienne zdanie pojedynczego radnego nie
ma najmniejszego znaczenia… Na miarę
swoich możliwości staram się jednak
zwrócić uwagę na problemy tzw. Zaodrza,
czyli czterech wsi położonych na prawym
brzegu Odry, które są nieco zapóźnione
cywilizacyjnie w porównaniu z pozostałą
częścią Gminy. W tej sytuacji większymi
możliwościami dysponuje sołtys, bo ma
argument finansowy w postaci funduszu
sołeckiego i rzeczywiście „coś może”…
A.W. : Panie Cezary bardzo dziękuję
za rozmowę i życzę, aby pozostał Pan
w dalszym ciągu takim niespokojnym
duchem i zarażał swoimi pasjami współmieszkańców i przede wszystkim nie
tracił nadziei.
C.W.: Życie nauczyło mnie, że „nie zawsze musisz wygrać, ważne, że walczysz…”
i tego zamierzam się trzymać. Dziękuję za
spotkanie i zapraszam ponownie.
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
WITAJ NOWY ROKU

Przyroda nieodmiennie zatacza kręgi wyznaczone czterema porami roku. Podobne
kręgi wyznaczają życie szkoły. Dopiero, co biegliśmy do domów ze świadectwami,
pełni wakacyjnych planów, a już stoimy na progu jesieni, witając kolejny rok
szkolny.
Jaki będzie ten czas? Co spotkamy
po drodze zwanej szkolną wędrówką?
Wiele zależy od nas samych. To my
decydujemy, jaką drogą kroczyć – ciekawą, pełną przeżyć, odkryć, nowych
przyjaźni, czy też inną –wygodną, na
skróty, nudną. Warto skorzystać z doświadczenia i wiedzy szczerego przewodnika, którym jest kadra placówki.
Z radością powitaliśmy tych, którzy są
z nami od wielu lat. Jest z nami również

kilku nauczycieli z gimnazjum. Będziemy uczyć się w 14 oddziałach, z czego
8 to klasy edukacji wczesnoszkolnej.
W związku z „cofnięciem” obowiązku
szkolnego dla dzieci sześcioletnich,
powitaliśmy w naszej szkole tylko 14
pierwszaków. Już 1 września doniosłym
głosem ślubowali być godnymi i pilnymi uczniami naszej szkoły. Życzymy
im, aby przygoda z nauką była miłym
doświadczeniem.
Na apelu inauguracyjnym naszym
oczom ukazały się zarysy nowej sali
gimnastycznej – spełnia się jedno z wielu marzeń uczniów i nauczycieli. Już
w czerwcu odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę
tego obiektu. Jak poinformował nas dyrektor Jacek Gębicki, prace przebiegają
zgodnie z założonym harmonogramem
i wszystko wskazuje na to, że tak będą
toczyły się w kolejnych miesiącach.
Pozyskane, dzięki staraniom Burmistrza
Czerwieńska pana Piotra Iwanusa,
ogromne środki pozabudżetowe pozwalają na stworzenie korzystnego dla
Gminy mechanizmu sfinansowania tej
inwestycji. Pozwoli to, mamy nadzieję,
na oddanie jej do użytku zgodnie z przyjętym planem.

W tej sytuacji okrojenie boiska,
warkot maszyn budowlanych za oknem
i inne niedogodności wydają się być
mniej uciążliwe. Tak oto realizuje się
jeden z priorytetów pięcioletniej koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły.
Jej autor pan Jacek Gębicki założył
w niej stworzenie nowoczesnej bazy
dydaktycznej zabezpieczającej potrzeby
ucznia funkcjonującego w realiach XXI
wieku. Zgodnie ze wspomnianą koncepcją w bieżącym roku będziemy kontynuować wdrażanie teorii inteligencji
wielorakich Howarda Gardnera. Chcemy także przywrócić należne miejsce
bezcennej wartości, jaką jest spotkanie
ze słowem pisanym. W dobie urządzeń
multimedialnych, dobra książka jest
nadal „lekiem”, przyjacielem, „ogrodem
zamkniętym w kieszeni”. Założyliśmy
sobie, że biblioteka stanie się jednym
z najważniejszych miejsc w naszej szkole. Wychodząc naprzeciw otaczającej nas
rzeczywistości pragniemy kształtować
wiele cennych postaw, a w szczególności pochylić się nad szeroko rozumianą
tolerancją.
Rozwój pasji, zainteresowań, odnajdowanie ukrytych talentów – to wszystko
czeka na nas w ciągu najbliższych 10
miesięcy. Kto ile zaczerpnie z tego bogatego źródła – o tym przekonamy się
już w czerwcu. Tymczasem wszystkim
członkom naszej małej społeczności
życzymy wspaniałej przygody z nauką,
wartościowych doświadczeń, szczerych
przyjaźni i wspaniałych świadectw na
zakończenie roku szkolnego.
Beata Kaszewska
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Narodowe czytanie w Nietkowie
Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej w Nietkowie oraz
Biblioteka Wiejska przy Wiejskim Domu Kultury po raz pierwszy włączyły się w Ogólnopolską Akcję Narodowego Czytania
jaka miała miejsce w sobotę 3 września w całym kraju.
Lekturą wybraną w tegorocznym plebiscycie Polaków
zostało dzieło Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”. Rok
2016 został ogłoszony przez Senat RP rokiem tego wielkiego
powieściopisarza, w 100 rocznicę jego śmierci i 170 rocznicę
urodzin. Warto przypomnieć, że Henryk Sienkiewicz jest
również polskim noblistą uhonorowanym Nagrodą Nobla za
całokształt twórczości.
Czytanie wspólnych lektur to już w Polsce tradycja
od kilku lat zainicjowana przez prezydenta Polski w roku
2012. Główna idea polega na wspólnym czytaniu wybranego
dzieła w jednakowym czasie w całej Polsce a tym samym
promowaniu czytelnictwa polskiej literatury. Do tej pory
odbyło się już czytanie „Pana Tadeusza”, dzieł Aleksandra Fredry oraz „Trylogii” H. Sienkiewicza. W tym roku
czytelniczo-medialny happening został zorganizowany
w Wiejskim Domu Kultury a fragmenty książki „Quo vadis”
H. Sienkiewicza w Nietkowie czytali wyróżnieni tytułem
„pięknego czytania” uczniowie naszej szkoły, oraz dorośli
czytelnicy: Aleks Pietryka, Ola Kozłowska, Martyna
Gańko, Justyna Wilczak, Basia Stasiuk, Julia Pietraś,
Wiktoria Dubowska, Asia Lebioda; absolwenci naszej
szkoły – Andrzej Radziejewski, Dominika Sokołowska,
Anna Przymus. Podczas tego czytelniczego happeningu
oprócz wybranych fragmentów książki można było obejrzeć
również sceny filmowe co niewątpliwie ożywiło i uatrakcyjniło całe spotkanie. Na to wyjątkowe spotkanie z książką
w Nietkowie przybyli uczniowie starszych klas naszej szkoły, rodzice oraz mieszkańcy - czytelnicy i miłośnicy książek.
Organizatorami tego wydarzenia było szkolna biblioteka
w Nietkowie oraz nauczyciele we współpracy z opiekunem
biblioteki wiejskiej. Bardzo dziękujemy wszystkim czytającym uczestnikom spotkania oraz p. Sylwii Stasiczek,
M. Gorzelanemu, J. Wojtaszek, P. Maciejewskiemu

i p. Agnieszce Kuczak. Zachęcamy do czytania i zapraszamy za rok do aktywnego uczestnictwa.
Dyrektor szkoły w Nietkowie
Beata Kłos-Wygas
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku zaprasza na
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Wieści
z ratusza

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

UWAGA MIESZKAŃCY!!!

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
i zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że w październiku 2016 roku odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
na terenie Gminy Czerwieńsk.
Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne, które
ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane
w pojemnikach na odpady komunalne np. stare meble (stoły,
krzesła, szafy), wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery
i inne sprzęty domowe o dużych rozmiarach, zużyte opony
z samochodów osobowych. Jednak do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się np.: odpadów budowlanych, sanitarnych,
ram okiennych, drzwi, elementów ogrodzenia, części samochodowych inne niż opony.

OGŁOSZENIE
Czerwieńsk, dnia 07 września 2016 r.
Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), oraz Zarządzenia Nr 0050.91.2016
z dnia 7 września 2016 roku podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej.
Oznaczenie
nieruchomości
KW

Nr
działki

Powierzchnia
w ha

Położenie
nieruchomości

1

2

3

4

ZG1E
719/31 0,1932 ha Obręb
/00035989/6
miasto
Czerwieńsk
ul. Składowa 5A

Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

5

6

Sprzedaż dla najem- 101.100,00 zł
cy na własność lokal
mieszkalny numer
1B o powierzchni
użytkowej 68,0 m2
wraz z udziałem
189/10000 w częściach wspólnych
budynku oraz w prawie użytkowania
wieczystego gruntu
przynależnego do
lokalu

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 8
września 2016 roku do dnia 29 września 2016 roku na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu, na stronie internetowej Urzędu
i w BIP. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia na podstawie art. 34 ust 1 pkt 3
ustawy o gospodarce nieruchomościami - 21 dni licząc od dnia
wywieszenia niniejszego wykazu.
Burmistrz Czerwieńska
/-/ Piotr Iwanus

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: np.: lodówki,
zamrażarki, pralki, zmywarki, piece elektryczne, odkurzacze,
czajniki elektryczne, miksery, radia, suszarki do włosów, telewizory, video, monitory, komputery, drukarki, telefony, baterie,
wiertarki, wkrętarki, kosiarki, piły, spawarki i wiele innych
urządzeń elektrycznych.
Odpady będą odbierane przez firmę Tonsmeier Sp. z o.o.
wg poniższego harmonogramu:
MIEJSCOWOŚĆ

DATA

Czerwieńsk

13.10.2016 r. (czwartek)

Płoty, Zagórze

14.10.2016 r. (piątek)

Nietków, Boryń

17.10.2016 r. (poniedziałek)

Leśniów Wielki, Leśniów Mały, Sudoł, Wyszyna

17.10.2016 r. (poniedziałek)

Laski, Dobrzęcin, Piaśnica, Wysokie

27.10.2016 r. (czwartek)

Będów, Bródki, Nietkowice, Sycowice

28.10.2016 r. (piątek)

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

Za naszym pośrednictwem Zakład Ubezpieczeń
Społecznych informuje, że od pierwszego września br.
w oddziałach ZUS w Gorzowie Wielkopolskim
i Zielonej Górze oraz wszystkich inspektoratach
i biurach terenowych zmieniają się godziny otwarcia.
W każdy poniedziałek będą one czynne
do godziny 18.00.

redaguje:
D. Nowicka

Wakacje już za nami
W tym roku szkolnym w naszej
placówce funkcjonuje 8 oddziałów
dziecięcych: 5 na ulicy Granicznej
i 3 na ulicy Kwiatowej. Zajęcia dla
wszystkich oddziałów rozpoczynają się
w godzinach rannych. Opiekę nad dziećmi sprawować będzie 11 nauczycieli
oraz specjaliści: logopeda, terapeuta,
specjalista gimnastyki korekcyjnej.
We wszystkich grupach wiekowych
odbywać się będą zajęcia języka angielskiego, a w najstarszych – zajęcia
religii. Nasze przedszkole jest w pełni
przygotowane na pobyt dzieci. Podczas
wakacji przeprowadzono drobne remonty, gruntowne prace porządkowe. Uzupełniono zasób pomocy dydaktycznych
i zabawek. Doposażono place zabaw.
Nauczyciele zostali szczegółowo zapoznani ze zmianami w Ustawie o systemie
oświaty oraz podstawie programowej
wychowania przedszkolnego. Głównym
celem nowelizacji rozporządzeń jest dostosowanie podstawy programowej do
zmian w systemie oświaty związanych
z przywróceniem obowiązku szkolnego
dla dzieci siedmioletnich. Wymagania

zostały odpowiednio podwyższone,
o czym szczegółowo Rodzice zostaną poinformowani podczas spotkań
i zebrań.
Dołożymy wszelkich starań, aby
nowy rok szkolny był dla dzieci pełen
ciekawych doświadczeń, interesujących
zabaw i zajęć, a także ciekawych spotkań
i propozycji.
Święto Plonów
Pod koniec sierpnia, przedszkolny
zespół Dzieci Mazowsza zaprezentował się na dożynkach w Leśniowie Wielkim. Nasi wychowankowie,
w okrojonym wakacyjnie składzie,
zaprezentowali znane, ludowe utwory:
Czerwone jabłuszko, Płynie Wisła,
Krakowiaczek. Uczciwie zasłużyli
na gromkie brawa i słodki upominek.
Zapraszamy chętne dzieci z naszego

Przedszkola do udziału w zajęciach
muzyczno – wokalnych zespołu Dzieci
Mazowsza.
Tytuł Przedszkole z Pasją
Oficyny MM zdobyty!
Nasza placówka przystąpiła do
konkursu Przedszkole z Pasją Oficyny
MM. Z wielką radością informujemy,
że nasze Przedszkole uczy i wychowuje z pasją, realizuje ciekawe pomysły
i zadania, czym wyróżnia się spośród
innych placówek. Artykuł o naszych
osiągnięciach zamieszczony został
w miesięczniku Przedszkole nr 7,
sierpień 2016.
W nadchodzącym roku szkolnym
życzymy dzieciom wiele radości, jeszcze więcej uśmiechu, a Szanownym
Rodzicom spokoju i wytchnienia od
codziennych trosk.
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Wieści z hali
Okres wakacji dawno za nami. Hala
sportowa „Lubuszanka” znowu tętni
uczniowskim gwarem. Ale już 18 września wystartuje „VII MTB Wilcza”. Na
ten rowerowy przełaj można zapisywać
się na stronie pulsar sport.pl a nawet
w dniu wyścigu w biurze zawodów. Impreza rozgrywana jest w ramach Grand
Prix Województwa Lubuskiego.

Nietkowic Szymon Pyrka (PKP Cargo
Czerwieńsk – z czasem 04:07:13).

Pełną parą trwają już przygotowania
do kolejnych imprez masowych, które rozegrane zostaną na leśnych trasach w okolicach naszej „Lubuszanki” (która będzie
punktem startu i mety). 9 października
wystartuje KM Sport Cross Duathlon
(4 km biegu, 16 km roweru i znowu 2
km biegu). Natomiast 15 października to
rywalizacja w ramach Ronin Race (bieg
przełajowy na trasie 10,5 km). Na obie
imprezy można zapisywać się na stronie
super-sport.com.pl Zawodnicy i kibice
mile widziani!
A co słychać u miłośników biegania? Szymon Pyrka
Sierpień to przede wszystkim XXII MaraNasze Krosno Odrzańskie było areną
ton Solidarności. W tej wielkiej imprezie
Stowarzyszenia Maratonu „ Solidarność”, zmagań „Krośnieńskiej Dziesiątki”. 26
na trasie 42 km 195 m, 15 sierpnia sierpnia na 10 km trasie pobiegło prawie
w Gdańsku rywalizowało prawie 700 300 zawodników. Wśród nich Agnieszka
zawodników. Wśród nich mieszkaniec Woch i Dariusz Ciechacki.

Z kolei na 10 km trasie XXXI
Winobraniowego Biegu Bachusa,
3 września w Zielonej Górze pobiegli
Paweł Forgel i Mateusz Kaziów (JW.
1517). Bieg odbył się w dzień (nocny
to już historia…) i zgromadził 400
biegaczy. Tego też dnia rozegrano VII
Drużynowy Bieg Lotto. Wystartowało
prawie 160 trzyosobowych drużyn.
Wśród nich ekipy 4 Pułku Plot –
Krzysztof Szymanowski, Szymon
Krawczyk, Radosław Popławski –
Wioletta Tondryk, Ilona Czachor,
Adrianna Buczkowska oraz w innych
ekipach Bolesław Brzeziński i Michał
Kowalski.
Stowarzyszenie Biegam – Pomagam
11 września zorganizowało V Novita
Półmaraton Zielonogórski (dystans
21,097 km). W gronie ponad 1200
biegaczy znaleźli się Paweł Forgel
(1:31:18), Sebastian Plonkowski
(1:39:55), Agnieszka Woch (1:45:27),
Grzegorz Fabisiak (1:49:01), Paweł
Olech (1:56:58), Dariusz Ciechacki
(1:58:38), Monika Chocaj (2:19:04),
Angelina Szkudlarek (2:36:25), Waldemar Rau (2:38:29), Łukasz Walkowiak (2:41:01), pobiegł tam również
pan Bolesław Brzeziński, który wygrał
swoją kategorię wiekową M70+ z czasem 2:12:35. Gratulujemy!
D. Grześkowiak

Szkółka tenisowa CST
Czerwieńskie Stowarzyszenie Tenisowe po dłuższej przerwie zamierza reaktywować
działalność szkółki tenisowej dla dzieci. Za pośrednictwem naszego miesięcznika
zwraca się do dzieci i młodzieży naszej gminy oraz ich rodziców z propozycją
utworzenia takiej sekcji.
Zarząd CST zaprasza w sobotę 25
września br. na otwarte zajęcia szkółki
tenisowej, które przeprowadzone zostaną
przez nowego trenera tej dyscypliny sportu
– Alana Matelskiego. Zajęcia rozpoczną
się o godzinie 12.00 na kortach ziemnych
przy ul. Łężyckiej. W zajęciach będą mogli
wziąć udział wszyscy chętni, którzy zechcą
zapoznać się z nową ofertą stowarzyszenia.
Oprócz pokazowych zajęć szkółki rodzice
będą mogli zapoznać się z propozycjami
organizacji zajęć w ciągu roku – zarówno
tych na kortach otwartych, jak i w hali
sportowej „Lubuszanka” w sezonie zimowym. W zależności od zainteresowania
tą formą działalności stowarzyszenia
podjęte zostaną decyzje o uruchomieniu
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szkółki. W imieniu organizatorów serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej
oferty CST.
Jak nas poinformował członek zarządu CST p. Waldemar Napora już w najbliższym czasie odbędą się dwie duże
imprezy tenisowe na naszych kortach:
rozgrywany po raz pierwszy w historii
stowarzyszenia turniej tenisowy firm
działających na terenie naszej gminy,
który odbędzie się jeszcze we wrześniu
oraz tradycyjny doroczny turniej tenisowy
o Puchar Prezesa CPN Ekoserwis, który
odbędzie się w dniach 8-9 października.
Ten turniej tradycyjnie zamyka sezon
letni na naszych kortach i jest oczywiście
imprezą otwartą. Zapisy do udziału or-

ganizatorzy przewidują w dniu 8.10.2016
o godz. 9.00.
O wynikach tych imprez oczywiście
poinformujemy naszych czytelników. Za
powodzenie wszystkich tych inicjatyw trzymamy oczywiście kciuki, ponieważ każda
forma aktywności fizycznej i rekreacji służy
nie tylko atrakcyjnemu zagospodarowaniu
czasu wolnego, ale także wpływa na nasze
zdrowie i kondycję fizyczną. Zarówno CST,
jak i inni organizatorzy imprez sportowych
zawsze mogą liczyć na wsparcie medialne
naszego miesięcznika.
Andrzej Sibilski

Pną się mury
nowej sali
Nie dla wszystkich wakacyjne miesiące były czasem odpoczynku i relaksu. Firma TECHGIPS Budownictwo z Modrzycy,
która buduje nową salę gimnastyczną przy szkole podstawowej
w Czerwieńsku, zgodnie z planem realizuje kolejne etapy tej
inwestycji.
Z wielką radością uczniowie ze szkoły podstawowej w Czerwieńsku przyszli 1 września br. na inauguracją nowego roku
szkolnego. Ich radość potęgował widok, jaki zobaczyli tuż za
ogrodzeniem boiska. Kiedy 21 czerwca, tuż przed rozpoczęciem
wakacji, odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod
budowę nowej sali gimnastycznej, nie wszyscy spodziewali się, że
prace budowlane będą przebiegały w takim tempie.
Już w czerwcu na plac budowy wjechał ciężki sprzęt i przystąpiono do wykonania wykopu i przygotowania dróg dojazdowych.
Lipiec upłyną budowlańcom na wykonaniu zbrojenia, szalowaniu
i zalewaniu ław fundamentowych oraz wykonaniu przyłącza
elektrycznego. W sierpniu zaczęto „wychodzić” z ziemi i rozpoczął się kolejny etap – stawianie ścian zewnętrznych nowej sali
i łącznika, w którym powstanie kompleks szatniowy i nowoczesne
pracownie przedmiotowe.
Ten wakacyjny czas był również bardzo pracowity dla Burmistrza Piotra Iwanusa, który zabiegał o wsparcie finansowe
dla rozpoczętej inwestycji. Chodziło o to, aby zrealizować
opracowany wcześniej montaż finansowy i w jak największym
stopniu odciążyć budżet Gminy. Wszystkie te zabiegi zakończyły
się pełnym sukcesem, pozyskano dodatkowe środki finansowe
z Ministerstwa Sportu oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ministerstwo Sportu dofinansuje
budowę areny sportowej kwotą 642 123,16 zł, co stanowi 33%
wartości przetargowej. Z Regionalnego Programu Operacyjnego
– Lubuskie 2020 otrzymamy dofinansowanie do budowy i wyposażenia części dydaktycznej w wysokości 1 136 000,00 zł – czyli
aż 85% wartości tego zadania. Przypomnijmy, że całkowity koszt
budowy sali gimnastycznej i łącznika z pracowniami przedmiotowymi został wyceniony na kwotę 2 932 249,97 zł. Tym samym
środki pozabudżetowe będą stanowić 60,64% wartości całej
inwestycji! Pozwala to mieć nadzieję, że przyjęty harmonogram
robót nie będzie zakłócony i inwestycja zostanie zakończona
zgodnie z planem.
Jacek Gębicki
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