Żegnaj szkoło,

czas na wakacje...
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w czerwcu
01.06. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze Burmistrz Piotr Iwanus podpisał aneksy do umów na remont drogi
osiedlowej w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej.
02.06. – na Placu Bohaterów w Zielonej Górze odbyła się uroczysta
przysięga wojskowa, którą złożyli żołnierze Służby Przygotowawczej. W uroczystościach wziął udział Burmistrz Piotr Iwanus.
03.06. – nad zalewem retencyjnym w Czerwieńsku odbył się
Eko-festyn pn. Dzień Czystego Środowiska, który sfinansowano
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Eko-festyn zorganizowano
w ramach XIX edycji Dnia Czystej Wody.
04.06. – w Gościeszowicach odbył się XXII Przegląd Zespołów
Ludowych, Kapel i Grup Śpiewaczych „Pejzaż muzyka malowany”.
Zespół Nietkowianki zdobył I miejsce w tym przeglądzie i tytuł
Laureata.
05.06. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Agnieszką
Kwiatkowską-Murzyn z firmy Euro-Project, która specjalizuje się
w optymalizacji tradycyjnych zamówień publicznych oraz przedsięwzięciach rekomendowanych do realizacji w formule Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego. Tematem spotkania była renowacja basenu
kąpielowego w Czerwieńsku i znajdującego się tam zaplecza
gastronomiczno-technicznego.
06.06. – w Zbąszyniu odbył się trzeci już w tym roku Konwent
Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Tematem przewodnim spotkania było omówienie stanu przygotowań gmin do wdrożenia zapisów znowelizowanej ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym. W konwencie uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
07.06. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było min.: rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za 2016 rok; wypracowanie
opinii o sprawozdaniu finansowym gminy Czerwieńsk za 2016 rok;
podjęcie uchwały komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla
Burmistrza Czerwieńska; sprawy bieżące.
09.06. –w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus spotkał
się z sołtysami. Tematem spotkania była organizacja dożynek gminnych. Dożynki odbędą się 19 sierpnia br. w Leśniowie Małym.
12.06. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem
obrad komisji było min.: ocena realizacji Strategii Rozwoju Gminy
Czerwieńsk na lata 2011-2018 za 2016 r.; informacja n/t letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie finansowania przez
jednostki organizacyjne gminy i instytucje kultury; rozpatrzenie
sprawozdania i ocena wykonania budżetu Gminy za 2016 r.; wypracowanie opinii do projektów uchwał; sprawy bieżące.
13.06. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.:
wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania: z realizacji Strategii
Rozwoju Gminy Czerwieńsk za 2016 r. zgodnie z zakresem pracy
komisji, z wykonania budżetu i finansowego Gminy Czerwieńsk za
2016 r.; wypracowanie pinii do projektów uchwał; sprawy bieżące.
14-18.06. – delegacja z Gminy Czerwieńsk przebywała z robocza
wizytą w partnerskim mieście Suzdal (Rosja). Delegacji przewodniczyli Burmistrz Piotr Iwanus i Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Jędras. W składzie delegacji znaleźli się również radni
Rady Miejskiej: Henryk Góralczyk, Aleksander Gruszczyński
i Krzysztof Smorąg. Podczas wizyty omówiono szczegóły dalszej,
partnerskiej współpracy.
19.06. – w Czerwieńsku odbyło się Zgromadzenie Wspólników Spółki
POMAK. W zgromadzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
19.06. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus wręczył swoje nagrody 33 najzdolniejszym uczniom i przedszkolakom
z Gminy Czerwieńsk, którzy w roku szkolnym 2016/2017 zdobyli
najwyższe laury i wyróżnienia.
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20.06. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji
było min.: analiza sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju
Gminy Czerwieńsk za 2016 rok; informacja nt. realizacji projektów
z udziałem środków z UE w roku 2017; wypracowanie opinii do
projektów uchwał; sprawy bieżące.
20.06. – w Przedszkolu „Na zielonej górce” w Czerwieńsku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla absolwentów
przedszkola. W uroczystości wzięli udział min.: Burmistrz Piotr
Iwanus i Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras.
21.06. – w Sulechowie odbyło się posiedzenie Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego. W posiedzeniu uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
22.06. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Wicemarszałkiem Stanisławem
Tomczyszynem. Podczas spotkania podpisano umowy na realizacje zadań finansowanych, które będą realizowane ze środków
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
23.06. – we wszystkich szkołach na terenie Gminy Czerwieńsk
uroczyście zakończono rok szkolny. Na mocy znowelizowanej ustawy o systemie oświaty, od 1 września 2017 r. szkoły podstawowe
staną się szkołami ośmioklasowymi.
23 – 25.06. – w Rothenburgu ob. der Tauber (Niemcy) odbyła się
24 Spartakiada Miast Partnerskich (należących do związku Rot(h)enburgów). W klasyfikacji ogólnej spartakiady, reprezentacja
naszej gminy zajęła II miejsce. Podczas spotkania burmistrzów
miast uzgodniono, że następna spartakiada odbędzie się już za
dwa lata w Czerwieńsku.
26.06. – w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej
Górze odbyła się sesja absolutoryjna Sejmiku Województwa Lubuskiego. W sesji uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
28.06. – odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu; w sprawie absolutorium
dla Burmistrza; w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Czerwieńsk na rok 2017; uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023; w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowogród Bobrzański na
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych
o numerach 102437F, 102473F, 102471F w m. Nowogród Bobrzański”; w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych
pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze; w sprawie
udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, położonych w Gminie Czerwieńsk; w sprawie zmian
opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Czerwieńsk;
w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych
w Gminie Czerwieńsk; uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Płoty; w sprawie
zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Nietkowice; w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Dobrzęcin; w sprawie nadania
tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Czerwieńsk”.
Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU
Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
Jacek Gębicki, Alina Juncewicz, Dariusz Grześkowiak (foto).
Adres: UGiM, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk,
tel./fax 68 327 80 91, e-mail: unas.redakcja@wp.pl
skład i druk: Fabryka Reklamy Sandmedia tel. 68 45 35 700
Materiały do składu przyjęto 12.07.2017 r., do druku przekazano 13.07.2017 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Panie burmistrzu,
wprawdzie mamy okres urlopowy i chciałoby się porozmawiać raczej o planach
wakacyjnych i odpoczynku, ale jak to się
mówi tzw. rzeczywistość skrzeczy i chciałbym zacząć naszą rozmowę od problemu,
z którym boryka się spora grupa mieszkańców Nietkowa – myślę tu o fatalnym
stanie wody dostarczanej do domów
przez sieć wodociągową. Sprawa jest tym
bardziej bulwersująca, że ten stan trwa
już od wielu lat i nic się nie poprawia
mimo skarg i wniosków kierowanych do
POMAK-u. Czy tego problemu naprawdę
nie da się rozwiązać?
Piotr Iwanus: Sprawa rzeczywiście
ciągnie się długo, sukcesywnie otrzymywane wyniki badań, a przede wszystkim
bezpośrednie informacje od mieszkańców
wskazują na przekroczenia zawartości
manganu, żelaza a także mętności wody.
Trwały wciąż poszukiwania przyczyny
takiego stanu. Wydawało się, że powodem
tego zanieczyszczenia może być stan sieci
wodociągowej. Podejmowane cyklicznie
próby jej czyszczenia specjalnymi środkami chemicznymi przywracały w miarę
dobry stan tej wody, ale zwykle tylko na
krótki czas, po czym wszystko wracało
do „normy”.
Czyszczenie filtrów na stacji uzdatniania również nie przynosiły oczekiwanych
rezultatów. POMAK w zeszłym miesiącu
zwrócił się z prośbą o pomoc w ustaleniu
przyczyn problemu do naukowców z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którzy
20 czerwca br. pod przewodnictwem dr
hab. inż Izabeli Zimoch z Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków przyjechali do
Nietkowa przeprowadzić badania. Ten
zespół zajmuje się profesjonalnie technologiami uzdatniania wody, eksploatacją sieci wodociągowej, modelowaniem
jakości wody w sieci wodociągowej,
analizą niezawodności awarii, analizą
strat wody w sieci wodociągowej oraz
monitoringiem jakości wody. Pobrane
zostały próbki w stacji uzdatniania
wody, poddano je analizie laboratoryjnej
i okazało się, że zainstalowane w stacji
areatory, służące do napowietrzania
wody nie zapewniają właściwej ilości
tlenu jaki powinien być dostarczony, aby
woda osiągała wymagane normy. Jego
zawartość powinna wynosić co najmniej

2,5 – 3 mg/dm3, gdy tymczasem zawartość tlenu nie przekraczała 1,32. Próbki
pobrano również w kilkunastu miejscach
poboru. W wyniku tych badań ustalono,
że najbardziej prawdopodobną przyczyną
fatalnego stanu wody jest działanie areatorów w SUW. Podjęte zostały zatem
prace, które mają przywrócić właściwy
stan napowietrzenia dostarczanej wody.
Ten proces musi trochę potrwać, zanim
uda się osiągnąć właściwy stan zawartości tlenu w dostarczanej wodzie. Być
może trzeba będzie nawet dodatkowo
tłoczyć tlen, by osiągnąć właściwy jego
poziom ale najważniejsze, jak sądzę,
jest to że wreszcie została postawiona
właściwa diagnoza problemu. Mam już
pierwsze sygnały od mieszkańców, że już
widać pierwsze symptomy tej poprawy.
Mam nadzieję, że za miesiąc będę mógł
powiedzieć, iż wreszcie problem został
rozwiązany.
A. S.:: Najbardziej zapewne ucieszy
to mieszkańców, więc trzymam kciuki,
aby rzeczywiście mogli wreszcie korzystać z czystej i zdrowej wody. Panie
burmistrzu, młodzież szkolna rozpoczęła
wakacje, część z nich wyjechała, a ta
która pozostała na miejscu ma organizowane głównie przez MGOK ciekawe
zajęcia. Tradycyjnie w tym czasie prowadzone są zwykle różnego rodzaju prace
modernizacyjne i remonty obiektów. Jak
to wygląda w tym roku?
P.I.: Ruszył naprawdę duży projekt
termomodernizacji obiektów użyteczności
publicznej. Wprawdzie jego realizacja
zaplanowana jest na dłuższy czas niż trwa
przerwa wakacyjna, jednakże bardzo zależy nam na zakończeniu wszelkich prac
wykonywanych we wnętrzach obiektów,
tak aby po 20 sierpnia można było je
wykorzystywać, a prace po tym okresie
powinny przenieść się na zewnątrz obiektów, by możliwie najmniej utrudniać ich
użytkowanie. O termomodernizację się
nie martwię. Trochę gorzej poszło na razie
z rozpoczęciem tak ważnej inwestycji jaką
jest budowa Centrum Rehabilitacji. 4 lipca
odbyło się otwarcie ofert w przetargu na
wykonanie tego zadania. Niestety żadna
z nich nie mieściła się w ramach przeznaczonego na ten cel budżetu. Zmuszeni byliśmy więc formalnie ten pierwszy przetarg

unieważnić. Oczywiście nie oznacza to
zamknięcia sprawy. Ogłosimy II przetarg
i mam nadzieję, że uda się podpisać umowę
i zrealizować to przedsięwzięcie w planowanym terminie do końca maja 2018
roku. Na ukończeniu jest również budowa
sali sportowej przy PSP w Czerwieńsku.
Już niebawem ogłosimy przetarg na jej
wyposażenie. Bardzo mi zależy na jak
najszybszym zakończeniu tego zadania.
Staramy się, aby oddać ją do użytku młodzieży w prezencie na Mikołaja.
A.S.: Panie burmistrzu kilkanaście
dni temu odbyła się kolejna Spartakiada
Rothenburgów – tym razem w historycznym Tauber. Znów odnieśliśmy sukces
sportowy. Czy to oznacza, ze w tym gronie
miast partnerskich w sporcie mamy już
ugruntowana pozycje lidera?
P.I.: Rzeczywiście odkąd przystąpiliśmy do tego związku miast partnerskich
zawsze nasi reprezentanci zapewniali nam
pozycje na podium. Może to dlatego, że
wiele uwagi poświęcamy w gminie rozwojowi kultury fizycznej. Możemy się pochwalić taką bazą sportową o jakiej małe
gminy mogą pomarzyć. Rozwój kultury
fizycznej to w naszej strategii rozwoju
gminy jeden z priorytetów. Wieloletnia
konsekwentna praca w tym zakresie
przynosi owoce. Organizacja wielu amatorskich, masowych imprez sportowych,
realizowanych m.in. przez Lubuszankę,
sprawia, że aktywność fizyczna jest coraz bardziej trendy. To bardzo cieszy, bo
jak mówi przysłowie: w zdrowym ciele,
zdrowy duch. Za dwa lata to Czerwieńsk
ponownie będzie organizatorskim tego
święta sportu miast partnerskich. Jeśli
chodzi o organizację imprezy to nie mamy
się czego wstydzić. Nasi partnerzy w tej
kwestii mogą z nas brać przykład.
A.S.: Panie burmistrzu zapewne wyjeżdża pan na urlop, więc na zakończenie
chciałbym Panu życzyć miłego i spokojnego urlopu. Przede wszystkim aby
pogoda nie przysporzyła nam wszystkim
nieszczęścia, jakie spotkało nas równo
20 lat temu – tej monstrualnej powodzi
1977 roku.
P.I.: Dzięki za życzenia i oczywiście
też mam nadzieję, że już nam się nie
przytrafią takie wakacje, jak wtedy. Cóż,
na żywioł nie mamy wpływu, natomiast
tamte doświadczenia wiele nas nauczyły
i jesteśmy lepiej wyposażeni i zorganizowani. Lepiej jednak tego nie sprawdzać.
Panu i Czytelnikom życzę również udanych i bezpiecznych wakacji.
A.S.: Dziękuję za rozmowę
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Powódź tysiąclecia
Właśnie mija 20 lat od jednego z najtragiczniejszych wydarzeń, jakie dotknęły
Gminę Czerwieńsk w całej jej dotychczasowej historii. Jest to, zatem odpowiedni
moment, aby przypomnieć naszym czytelnikom tamte chwile i ludzi, którzy zmagali
się z tym strasznym żywiołem.
Powódź tysiąclecia – tak nazwano
wielka powódź, która w 1997 roku wystąpiła w dorzeczu Odry i Nysy w południowej i zachodniej części Polski. Pod wodą
znalazło się wówczas 2,5 tys. miejscowości. Ewakuowano ponad 160 tys. osób,
a 54 straciły życie. Woda zniszczyła 480
mostów i 1,5 tys. km dróg. Straty obliczono na 12 mld zł. Ten straszny kataklizm
objął też gminę Czerwieńsk.
Informacje o wzbierającej wodzie systematycznie spływały do czerwieńskiego
ratusza od początku lipca 1997 roku. Po
tym jak pod wodą znalazło się Kłodzko,
a później lewobrzeżna część Opola i blisko połowa Wrocławia, nikt już nie miał
wątpliwości, że powódź jest nieunikniona.
W Czerwieńsku zawiązał się Gminny Komitet Przeciwpowodziowy, którego pracami kierował burmistrz Witold Bieżański.
Został on również powołany na zastępcę
Rejonowego Komitetu Przeciwpowodziowego, gdyż w całym regionie rozpoczęły
się przygotowania do powodzi.
Podczas spotkania Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego w dniu 14 lipca
1997 roku, Burmistrz Bieżański poinformował zebranych o konieczności ewakuacji mieszkańców z terenów zagrożonych
powodzią wg następującego porządku:
Brudki, Będów i Nietkowice do wsi
Sycowice i gminy Skąpe. Wyszyna, Dobrzęcin, Piaśnica, Nietków, Boryń i Laski
ewakuowane będą do hotelu kolejowego
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w Czerwieńsku lub do zaprzyjaźnionych
rodzin. Wszystkim zostanie udzielona
pomoc przy ewakuacji ludzi, mienia
i zwierząt. Obecni na spotkaniu przedstawiciele lokalnych zakładów pracy zostali
zobowiązani do zabezpieczenia przed
powodzią swoich firm i przygotowanie
ich do ewentualnej ewakuacji. Wszystkim
zebranym rozdano mapki z rozrysowaną,
przewidywaną falą powodziową. Burmistrz zwrócił się również do zebranych
z apelem o pomoc we wzmocnieniu patroli do kontrolowania stanu wałów wzdłuż
rzeki Odry. Począwszy od 14 lipca, po
terenach zagrożonych powodzią jeździł
samochód z Wojewódzkiego Urzędu
Telekomunikacji w Zielonej Górze, który
informował ludność o obowiązku ewakuacji. W ratuszu pełnione były całodobowe
dyżury przeciwpowodziowe.
Do obrony przed powodzią w gminie
Czerwieńsk zmobilizowano wszystkie
miejscowe instytucje, OSP, prywatne
firmy przewozowe, spółdzielnie kółek
rolniczych, rolników indywidualnych
z ciągnikami, wystawiono 256 żołnierzy
(z jednostek wojskowych w Czerwieńsku i Sulechowie), 90 zawodowych strażaków (z Zielonej Góry, Świebodzina
i Żar), 5 pływających transporterów
gąsienicowych, 4 łodzie desantowe, 3 łodzie ratunkowe, 25 wozów strażackich
i 33 samochody ciężarowe. Na wałach
licznie pojawili się wolontariusze.

Kolejarze przystąpili do demontażu urządzeń zewnętrznych. Tory
przystosowano do jazdy na prosto.
Największa batalia toczyła się jednak
o odpowiednie zabezpieczenie nastawni
dysponujących oraz podstacji i transformatorów. Obiekty te, jak i inne zagrożone zalaniem budynki, okładano folią
i workami z piaskiem. W Czerwieńsku
tymi robotami kierowali: Zbigniew Walento (naczelnik sekcji drogowej) oraz
Henryk Wieczorek z sekcji budynków.
Kazimierz Gębicki (naczelnik stacji
w Czerwieńsku) zaproponował, aby dla
ochrony mostu kolejowego na Zimnej
Wodzie, obciążyć go 6 wagonami wypełnionymi złomem, które akurat stały
na bocznicy. Jak się później okazało,
pozwoliło to uratować ten most i znajdujący się nad nim wiadukt.

Po drugiej stronie Odry ewakuowano
Nietkowice. Nasyp kolejowy od mostu
kolejowego do stacji dodatkowo wzmacniano przęsłami torowymi, geowłókniną
i workami z tłuczniem. Na ochronę tych
obiektów zużyto 20 tysięcy worków
z piaskiem. W sumie kolejarze rzucili do
obrony stacji i innych jednostek PKP ok.
300 ludzi. Wszyscy pracowali bez wytchnienia, niektórzy nawet po 16 godzin.
Już w środę 16 lipca, o godzinie 19.30
służby gminne zameldowały o przerwaniu prawobrzeżnych wałów w pobliżu
miejscowości Bródki. Wydawało się
wtedy, że zatopienie stacji Nietkowice
i całej wsi to kwestia tylko kilkunastu
minut. Jak się później okazało, meldunek
ten był lekko przesadzony, ponieważ
w tym rejonie doszło tylko do przelania
się wody przez koronę wału – bez jego
uszkodzenia.
W Czerwieńsku przez dwie i pół doby
łudzono się, że masy wody utrzymają się
jednak w wałach rzeki. Niestety, w sobotę
19 lipca o godz. 0.15, ok. 150 metrów
poniżej mostu kolejowego w Pomorsku,
Odra rozerwała lewobrzeżny wał robiąc
w nim ponad 100 – metrowej szerokości
wyrwę. W błyskawicznym tempie hektolitry wody zaczęły się tamtędy wlewać
do znacznie niżej położonej doliny. Woda
rozlewała się wzdłuż nasypu kolejowego
toru Sulechów – Czerwieńsk. Ogromne
masy wody w błyskawicznym tempie płynęły w kierunku zachodnim, by ok. godz.
17.00 dotrzeć do stacji Czerwieńsk Towarowy. Kolejowe nasypy nie były w stanie
jej zatrzymać. Spiętrzona woda rozlała
się na długości ponad 30 km zalewając
Wyszynę, Dobrzęcin, Piaśnicę, Stację
Czerwieńsk Towarowy, ogrody działkowe w Czerwieńsku, Nietków, Boryń,
Laski i ogromne obszary aż po Krosno
Odrzańskie. Powstałe rozlewisko miało
blisko 100 km² i mieściło ok. 500 mln m³

wody. Wyglądało to tak, jakby w rejonie
Czerwieńska utworzyło się nowe jezioro
– długie na 30 km i miejscami szerokie
na 6 km. W województwie lubuskim nie
ma aż tak dużego, naturalnego zbiornika
wodnego.
Od południa „jezioro” obramowane
było wałami Odry, od wschodu rozlana
woda oparła się o drogę Krępa-Wysokie,
a w Czerwieńsku podeszła pod nasyp
linii kolejowej Czerwieńsk – Sulechów,
osiedle bloków przy ul. Akacjowej
i Klonowej oraz jednostkę wojskową.
Po środku tego „jeziora” znajdowała się
stacja Czerwieńsk Towarowy. Cała zatopiona. Widać było tylko słupy trakcyjne
i sygnalizacyjne. Nad tym olbrzymim
rozlewiskiem górowała, niczym latarnia
na wyspie, nastawnia dysponująca. Cała
szczelnie obłożona folią i rzędami worków z piaskiem.
Odra, która zalała teren gminy, niosła
ze sobą zanieczyszczenia „zabrane” z innych zalanych terenów (cmentarze, składowiska śmieci, oczyszczalnie ścieków,
szamba itp.). Do rozlewiska wlewały się
dodatkowo ścieki z Zielonej Góry – ok. 32
tys. m³ w ciągu doby. Apele, aby mieszkańcy ograniczyli produkcję ścieków nie
odniosły żadnego skutku. Dodatkowo
1000 m³ nieczystości poprodukcyjnych
płynęło z Zakładów Mięsnych w Przylepie i ok. 500 m³ ścieków z samego
Czerwieńska.
Bilans strat był ogromny. Ponad ¼ powierzchni gminy Czerwieńsk znalazła
się pod wodą (4500 ha). Zalanych zostało całkowicie 190 gospodarstw domowych oraz częściowo 200 gospodarstw
i mieszkań, 3100 ha użytków rolnych
(2000 ha całkowicie), całkowicie zalana
została stacja kolejowa Czerwieńsk Towarowa, całkowitemu zniszczeniu uległa szkoła podstawowa w Laskach, duże
straty ponieśli właściciele ogródków

działkowych „Kolejarz” i „XX-lecia”
w Czerwieńsku, poważnemu uszkodzeniu uległy drogi: Czerwieńsk – Brody,
Wysokie – Pomorsko, Nietków – Laski,
naprawy wymagało wiele przepustów,
chodników i rowów melioracyjnych.
Gmina Czerwieńsk wyceniła straty na
kwotę 121 mln zł.
Powódź 1997 roku właściwie „przewróciła” budżet gminy. Dużą jego część
przeznaczono na piasek do napełniania
worków, ciągniki, paliwo, utrzymanie
różnych służb i wojska. Gmina otrzymała
jednak duże wsparcie z budżetu państwa,
od innych jednostek samorządowych z terenu całego województwa, lokalnych firm
i instytucji oraz osób prywatnych. Telewizja Polska S.A. przeznaczyła 140 000 zł
na wypłatę zapomóg finansowych dla 63
rodzin z Lasek i Nietkowa. Firma Condor
Trade z Włoch 19 060 zł, partnerskie
miasta Rot(h)enburg przysłały łącznie
142 847 zł (z tego Rothenburg nad Nysą
85 897 zł). Szerokim strumieniem płynęła
też pomoc rzeczowa. W II półroczu 1997
roku umorzono poszkodowanym płatności podatku rolnego i od nieruchomości.
Odstąpiono od naliczenia zobowiązań za
zużytą wodę.
Dzięki ogólnopolskim akcjom pomocy powodzianom, wsparcia płynącego
z zagranicy, wielkiemu zaangażowaniu
władz samorządowych i tytanicznej
pracy mieszkańców zalanych terenów
udało się nie tylko przywrócić stan przed
powodzią, ale zdecydowanie podnieść
standard budynków mieszkalnych i całej infrastruktury. Nie udało się jednak
całkowicie uspokoić ludzi, wyciszyć ich
emocji i zaspokoić pretensji. Znalazło to
swoje odzwierciedlenie w kolejnych wyborach samorządowych, które odbyły się
11.10.1998 r. - ale to już inna historia.
Jacek Gębicki
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Zanim nadejdzie powódź
Bezpośrednie zagrożenie powodziowe dla Gminy Czerwieńsk stanowi Odra, a także
w mniejszym stopniu cieki wodne przepływające przez Gminę - kanały.
Powódź opadowa i towarzyszące jej
wezbrania wody w rzece Odra zagrażają
zarówno północnej jak i południowej części
Gminy Czerwieńsk. Wysoki poziom wody
może powodować tzw. „cofki” z rzeki Odry do
cieków wodnych mających do niej ujście, co
powoduje objęcie powodzią większego areału
terenu gminy. Bardzo ważna jest zatem wiedza
o sposobach zachowania się przed, w czasie
i po wystąpieniu powodzi.
Po doświadczeniach roku 1997 warto
pamiętać o zasadach postępowania podczas
żywiołu, ponieważ kiedy on nadejdzie zwykle
nie ma czasu na edukację. Gminny zespół
Zarządzania Kryzysowego wydał krótki poradnik, z którym warto się zapoznać. Będzie on oczywiście
kolportowany wśród mieszkańców w formie ulotki.
P.W.
Powódź jest zjawiskiem
bardzo niebezpiecznym, dlatego każdy musi wiedzieć jak
należy zachować się podczas
jej wystąpienia. Pogotowie
przeciwpowodziowe wprowadza się, gdy poziom wody
w rzece wzrasta do poziomu
ostrzegawczego i nadal się
podnosi.
Alarm powodziowy ogłasza się, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego.
PAMIĘTAJ! Przygotuj
siebie i swoją rodzinę, zanim
powódź zaskoczy Ciebie!!!
Przed wystąpieniem powodzi:
W Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku dowiedz się:
• Czy mieszkasz na terenie zagrożonym (zalewowym), jeżeli tak, to przy jakim poziomie
wody ogłaszany jest stan ostrzegawczy i stan
alarmowy?
• Czy miejsce Twojego zamieszkania trzeba
(można) oraz jak zabezpieczyć przed powodzią?
• Jakie są stosowane komunikaty i sygnały
ostrzegawcze?
• Kto i kiedy będzie przeprowadzał ewakuację
oraz gdzie zlokalizowane są miejsca tymczasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności,
zwierząt, pojazdów i innego mienia?
• Upewnij się, czy wszyscy członkowie Twojej
rodziny wiedzą co robić w razie powodzi?
• Jak i kiedy wezwać policję, straż pożarną
i inne służby oraz podmioty ratownicze.
• Zrób listę dokumentów, które należy
zabezpieczyć przed ewentualna utratą lub
zniszczeniem.
• Zrób listę wyposażenia domowego, które
będzie trzeba przenieść na wyższe kondygnacje budynku.
• Ubezpiecz siebie i swoją rodzinę oraz majątek.
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• Jeśli zagrożenie powodzią stanie się realne,
zaopatrz się w przydatny sprzęt: latarki, radioodbiornik bateryjny + zapasowe baterie;
inne źródła światła (świece, lampy naftowe,
zapałki, zapalniczki), lekarstwa jakie aktualnie
zażywasz i jakie musisz mieć oraz inne w ramach apteczki pierwszej pomocy;
• Przygotuj się, aby być samowystarczalnym
przez okres 3 dni i zdolnym do pomocy sobie
i innym.
• Poproś krewnych lub znajomych zamieszkałych na terenach bezpiecznych, by służyli jako
miejsce kontaktu dla Twojej rodziny. Upewnij
się, czy wszyscy jej członkowie znają adresy
i telefony osób kontaktowych
• Zapoznaj rodzinę, jak zabezpiecza się mieszkanie, dom, obejście przed powodzią i grabieżą.
• Sprawdź zawory zainstalowane w kanalizacji ściekowej
swego domu w celu zapobieżenia cofania się wody z systemu
drenowego. W ostateczności
użyj dużych korków lub czopów do zatkania przecieków,
rur i zbiorników.
• Jeśli posiadasz samochód
osobowy lub inny środek lokomocji, napełnij zbiornik
paliwa, przygotuj mapę drogową.
• Jeśli posiadasz telefon komórkowy, pamiętaj aby był
naładowany.
• Postępuj według ogłaszanych komunikatów, stosuj się
do poleceń lokalnych władz.
W czasie zagrożenia powodzią:
• Miej włączone radio bateryjne na częstotliwości radia regionalnego, albo rozgłośni lokalnej,
w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu
i sposobach postępowania. Postępuj zgodnie
z treścią komunikatów - nie zwlekaj!!!
• Jeśli w okolicy twojego zamieszkania znajduje się osoba kierująca akcją przeciwpowodziową, stosuj się do jej poleceń.
• Wszystkie polecenia wykonuj szybko i zdecydowanie.
• W przypadku niebezpieczeństwa natychmiast
przemieszczaj się na wyżej położone tereny
(miejsca).
Jeżeli Burmistrz Czerwieńska ogłosi ewakuację z terenów zagrożonych, bądź przygotowany na nią wraz z rodziną. Pamiętaj także
o swoich zwierzętach.
• Zabezpiecz swoje mieszkanie, swój dom, tj.
przenieś wartościowe wyposażenie domowe
na wyższe piętra domu oraz zabezpiecz parter,
jeśli czas na to pozwala. Wykorzystaj do tego
celu worki z piaskiem, folię lub inne materiały
podręczne. Z posesji wszystkie rzeczy schowaj
w budynku lub je przywiąż do czegoś stabilnego, aby nie popłynęły.
• W czasie powodzi odłącz urządzenia elek-

tryczne, ale nie dotykaj ich, gdy są wilgotne
lub stoją w wodzie. Wyłącz sieć gazową
i wodociągową.
• W miarę możliwości na wyższych piętrach
napełnij wannę i inne pojemniki wodą, po
wcześniejszym wysterylizowaniu ich płynami
typu: ACE, Bielinka, Chlorobis, inne.
• Nie używaj w gospodarstwie domowym wód
gruntowych; mogą być zatrute (skażone).
• Nie chodź na obszarach zalanych, jeżeli woda
przemieszcza się szybko. Fala o głębokości
kilkunastu centymetrów może przewrócić
i przemieścić dorosłego człowieka!
• Jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar,
użyj tyczki do badania gruntu przed sobą.
Do przejścia wybieraj miejsca bez prądu
powodziowego!
• Po ostrzeżeniu, że spodziewana jest duża
powódź, zapewnij swobodny wlew wód
powodziowych do piwnicy Twego domu lub
sam wypełnij ją czystą wodą. Unikniesz w ten
sposób zagrożenia uszkodzenia fundamentów
domu przez ciśnienie napierających wód powodziowych.
• Dzieciom i osobom z ograniczoną świadomością należy przymocować w widocznym
miejscu kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz
miejscem zamieszkania.
• Jeżeli zostaniesz wytypowany do pomocy
w pracach przeciwpowodziowych (np. do
układania lub napełniania worków z piaskiem)
- pomagaj !!!
• W miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu
się atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj
trzeźwość umysłu - to połowa sukcesu.
Dobrze jest mieć ustalone zasady sygnalizacji na wypadek różnych potrzeb.
Ważne dokumenty:
- Dowód osobisty, paszport, prawo jazdy,
dowód rejestracyjny pojazdu.
- Ostatnie świadectwo szkolne, dyplom ukończenia uczelni.
- Ostatnie wyniki badań lekarskich.
- Legitymacja ubezpieczeniowa.
- Pieniądze, czeki, karty kredytowe, akcje,
wyroby jubilerskie itp..
- Inne ważne dokumenty.
Po powodzi:
Jak najdłużej pozostań poza zasięgiem
wód powodziowych, gdyż mogą być skażone
np. produktami ropopochodnymi, nie oczyszczonymi ściekami, bakteriami chorobotwórczymi itp. Nie używaj ich do picia ! Mogą być
one również pod napięciem z uszkodzonych
linii energetycznych napowietrznych lub
podziemnych.
Bądź ostrożny, gdy wjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią. Drogi mogą być
osłabione i mogą nie wytrzymać ciężaru
Twojego samochodu (ciągnika), czy innego
pojazdu.
Miej zawsze włączone radio w celu
uzyskania informacji lokalnych dotyczących
udzielanej pomocy, tj. zaopatrzenia w żywność
i wodę zdatną do picia i użytku ogólnego.
Zwracaj uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Często myj ręce
mydłem w czystej wodzie, jeśli miałeś kontakt
z wodami powodziowymi.
Pamiętaj o wspomożeniu swoich sąsiadów,
którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy

Trzecia setka

Właśnie oddajemy do rąk Czytelników trzysetny numer „U nas”. Wydawać by
się mogło, że tak niedawno odnotowaliśmy na okładce naszego miesięcznika
wydanie dwusetnego numeru, a tu już pękła kolejna setka. Trzysta numerów
oznacza ponad 4 tysiące stron historii naszej gminy – już sam ten fakt warty jest
odnotowania.
Historię naszej gazety przypominamy mieszkańcom gminy i Czytelnikom przy okazji
każdej okrągłej rocznicy, więc pewnie pisanie
po raz kolejny o jej początkach byłoby trochę
nudnym gadulstwem. Zresztą to nie jest żadna
okrągła rocznica, bo w październiku stuknie
nam bowiem zaledwie 27 lat. Fajnie byłoby
doczekać do trzydziestki i wtedy może jakoś
opisać w miarę spójny sposób losy naszego
gminnego pisma. „U nas” przez te wszystkie
300 numerów lepiej lub gorzej, czasem bardziej interesująco, a czasem mniej, opisywał
na bieżąco życie naszej społeczności. Tworzył
trwałą, bo zapisaną na papierze i przechowaną
w tych grubych rocznikach pisma historię gminy. Pozostały w nich, chcąc nie chcąc, ślady
życia i działalności wielu ciekawych osób.
Niektórzy z nich już są po drugiej stronie życia. Odeszli, ale przeżyli ciekawie swoje życie
i wnieśli do naszej wspólnoty wiele dobrego.
Dzięki łamom „U nas” ten trwały ślad po nich
pozostał, a opisane doświadczenia, inicjatywy,

czy pomysły rozwiązań przez nich podejmowane wciąż są dostępne. Przez te wszystkie
lata opisujemy na bieżąco dzieje naszej Małej
Ojczyzny i przy okazji tego opisywania powoli
sami stajemy się historią.
Mam dzisiaj wielką satysfakcję, że nieprzerwanie przez 27 lat udaje nam się istnieć
w krajobrazie gminy jako jego pewny i stały
element, mimo że przez te ponad ćwierć wieku
zmieniały się władze samorządowe, że postrzegano nas lepiej lub gorzej, czasem nawet
wróżąc rychły koniec tej przygody.
Przetrwaliśmy różne trudne zakręty, pokonaliśmy problemy organizacyjne i wciąż jesteśmy
z naszymi Czytelnikami.
Tych trzysta numerów „U nas” zapewne
nie ukazałoby się, gdyby nie formuła naszej
lokalnej gazetki, jaką rozwijamy skutecznie
od początku istnienia. Polega ona na tym, że
o treściach decyduje oczywiście redakcja, ale
to sami Czytelnicy są w lwiej części autorami
materiałów i wiadomości. Już w pierwszym

przy małych dzieciach, starszych lub przy
niepełnosprawnych osobach.
Wyrzuć żywność, która miała kontakt
z wodami powodziowymi.
Poinformuj odpowiednie służby o zerwanych liniach energetycznych, nieszczelności
rurociągu gazowego lub o innych zagrożeniach
występujących na Twoim terenie.
Mieszkanie i wszystkie sprzęty, które
przydatne są do dalszego użytkowania,
trzeba zdezynfekować, gdyż naniesiony muł

zawiera duże ilości grzybów i bakterii chorobotwórczych, które zagrażają zdrowiu ludzi
i zwierząt.
Przygotuj do wymiany podłogi i mury,
które nasiąkły wodami powodziowymi.
Sprawdzaj, czy fundamenty Twego domu
nie mają pęknięć, aby upewnić się, że budynek
nie grozi zawaleniem. Uważaj na poluzowane
tynki, sufity.
Odpompuj zalane piwnice stopniowo około 1/3 pierwotnego poziomu wody dzien-

numerze „U nas” pisałem w artykule wstępnym:
„Pragniemy, by gazeta stała się forum wymiany
pomysłów na nasze dziś i jutro. Chcemy być
otwarci na wszelkie sensowne idee. Będziemy
pisać o problemach, które zgłosicie. Postaramy
się interweniować w sprawach, z którymi sami
poradzić sobie nie możecie...”. Cieszę się, że
ta idea stała się faktem, że tak chętnie piszecie
o swoich sprawach, chwalicie się sukcesami,
utrwalacie swoje dokonania i pozostawiacie
po sobie ślady na stronach gazety. Przy okazji
15-lecia gazety podliczyliśmy, że pod artykułami podpisało się 227 autorów, dziś zapewne
ta liczba znacznie się powiększyła. To bardzo
cieszy, bo oznacza, że „U nas” jest naprawdę
miesięcznikiem piszącym o nas i przez nas.
Myślę, że dzięki temu ani internet, ani inne
nowocześniejsze zapewne środki komunikacji
społecznej nie usuną nas z krajobrazu gminy.
Za te trzysta numerów dziękuję szczególnie
gorąco mojej redakcji, współpracownikom
i korespondentom za wszystkie napisane
artykuły, za zdjęcia i dokumenty udostępnione do publikacji, a także Radzie Miejskiej
i Burmistrzowi za tworzenie warunków do
naszej działalności przy zapewnieniu braku
jakiejkolwiek ingerencji w zamieszczane
treści. To ewenement – bo wielu ludziom
trudno uwierzyć, że może istnieć pismo samorządowe, przy którego redakcji samorząd
nie zamierza gmerać. Takie rozumienie istoty
gazety samorządowej, że to nie jest pismo
władzy tylko samorządu, pozwoliło nam
tyle lat istnieć i być chętnie czytanym przez
mieszkańców. Bardzo za to dziękujemy i cóż
rozpoczynamy kolejną setkę…
Andrzej Sibilski

nie - w celu uniknięcia zniszczenia struktury
fundamentów.
Dopilnuj, aby instalacje domowe: elektryczne,
gazowe i wodno-kanalizacyjne zostały sprawdzone Używaj mocnego obuwia i bateryjnych lamp
lub latarek w czasie oględzin zabudowań.
Jeżeli byłeś ubezpieczony przed powodzią,
skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową, aby
uniknąć nieporozumień z odszkodowaniami.
Zrób zdjęcia zastanych zniszczeń - zarówno
budynku, jak i wyposażenia.
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

Czas pożegnań

Szkolną rzeczywistość dotychczas odmierzał czas nauki w klasach I-III, a następnie
w IV-VI. Pierwszy raz od wielu lat nie żegnaliśmy absolwentów, gdyż od września
będą uczyć się z nami nadal w klasie VII.
Były jednak pożegnania dzieci klas
młodszych z dotychczasową wychowawczynią. Trzy lata wspólnej nauki, zabawy,
przygód, imprez i wycieczek, trzy lata
wzajemnego poznawania, przeżywania
sukcesów, ale i chwil trudnych. Dopiero,
co, jako pierwszaczki zdawaliśmy egzamin na ucznia, a już za nami test kompetencji trzecioklasistów. Niełatwo rozstać
się ze swoją gromadą nauczycielom, którzy oddają część siebie wychowankom.
Dla dzieci to też trudna chwila – żegnają
swoją panią, aby rozpocząć kolejny, zapewne trudniejszy etap edukacji. Każda
klasa przygotowała spotkanie, które zapewne na długo pozostanie w pamięci.
„Tyle było dni, do utraty sił, Do utraty
tchu, tyle było chwil…”
Ta piękna piosenka Marka Grechuty
towarzyszyła prezentacji zdjęć sprzed
trzech lat, z pierwszych chwil pobytu w
szkole uczniów klasy III b. Pożegnalny
piknik połączony ze „Świętem rodziny”
odbył się 20 czerwca w Domu Kultury w
Płotach. Rozpoczął go montaż słowno –
muzyczny. Łzy wzruszenia i gorące brawa
pozwoliły uwierzyć, że występ bardzo się
podobał. Miłym upominkiem od dzieci
były wykonane własnoręcznie miseczki
z ceramiki. Rodzice przygotowali dla
wszystkich grilla, słodki poczęstunek
no i oczywiście lody. Jednak najwięcej
radości sprawiła wspólna zabawa dzieci i
dorosłych. Ci ostatni bawili się doskonale
– wyścig na hulajnogach i skoki przez skakankę udowodniły, że są sprawni i gdzieś
w środku mieszka w nich małe dziecko.
Czas pikniku minął niepostrzeżenie, było
cudownie – szkoda, że to już ostatnia
impreza w takim gronie. Najtrudniej było
jednak w piątek, kiedy po rozdaniu świadectw, dyplomów i upominków w klasie
nastała cisza i mimo słów wychowawczyni: „Żegnajcie – nie zapominajcie”
nikt nie ruszył się z miejsca. To cudowne
trwanie w ciszy i pozostawanie w ławkach
stało się dowodem na to, że dobrze było
nam przez trzy lata w naszej wspólnej
gromadzie w sali 103.
„I w górę leć, i dogoń wiatr, bądź
blisko chmur, u stóp miej świat. Uwierzyć
chciej, że ty sam spełnić możesz sny, więc
leć w górę jak my.”
Te piękne słowa pełne wiary w możliwość spełnienia każdych dziecięcych ma-
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rzeń wybrzmiały w środę (21 czerwca br.)
w czerwieńskim Domu Kultury. Uczniowie klasy III c w ramach pożegnania się z
pierwszym etapem edukacyjnym pięknie
podziękowali rodzicom i nauczycielom
za okazane im w tym wyjątkowym czasie
wsparcie. Niektórym udało się spełnić
marzenia związane z wystąpieniem na
prawdziwej scenie. Dzieci przygotowały
dla swoich bliskich „Bajkę o Brzydkim
Kaczątku” - prawdziwy musical. Aplauz
przerósł najśmielsze oczekiwania. Po
spektaklu był czas na uściski z najbliższymi, poczęstunek i wręczenie dyplomów
oraz upominków za osiągnięcia minionego roku szkolnego.
„Upływa szybko życie, jak potok płynie czas…”
21 czerwca br. uczniowie klasy III d
zaprosili swoich rodziców na przedstawienie pt. „Żegnaj trzecia klaso”. Był
to czas podsumowań. W wierszach i
piosenkach przedstawili najważniejsze
wydarzenia z życia klasy. Ze wzruszeniem oglądali zdjęcia, na których chyba
najbardziej widać jak zmieniali się, jak
z malutkiego pierwszaka stawali się odpowiedzialnym trzecioklasistom. Były
podziękowania, życzenia powodzenia w
nowym roku szkolnym. Nikt nie ukrywał
wzruszenia. Wielu uroniło łezkę, cóż
widać, że „Upływa szybko życie…”. Po
części artystycznej wszyscy przeszli do
ogrodu jednego z rodziców. Przygotowali
oni niespodziankę dla dzieci. Był wielki
tort z napisem „Pożegnanie klasy trzeciej” (jak się okazało przepyszny). Przy
ognisku, zabawach miło było wspominać
minione trzy lata.
„ Na pożegnanie wszyscy razem…”
Swoje pożegnanie mieli także uczniowie klasy III a. Skorzystali z zaproszenia
gościnnego Wysokiego. Na łonie natury
wszystko wydawało się wspaniałe. Rodzinne świętowanie rozpoczęły występy
dzieci. Grill i słodki poczęstunek na świeżym powietrzu smakowały wyśmienicie.
Gorące chwile pożegnania i radosnej
zabawy mijały niepostrzeżenie. Jeszcze
tylko podziękowania, gratulacje, dyplomy
i po wspólnych trzech latach pozostanie
tylko wspomnienie. Jesteśmy przekonani,
że będzie ono niezapomniane, a zdobyta
wiedza – szczególnie ta życiowa – będzie
solidnym fundamentem na kolejne lata.

Wychowawczynie klas III-ich pragną
podziękować rodzicom i dzieciom za trzy
wspólne lata, za słowa uznania i wiele
cudownych chwil. Dzieciom życzymy
sukcesów i kolejnych pięknych lat pobytu w
naszej szkole, rodzicom zaś dumy ze swoich
pociech. „Żegnajcie – nie zapominajcie”.
Magdalena Szakoła, Beata Kaszewska,
Aurelia Patrzykąt, Iwona Mielczarek
Rok szkolny pożegnaliśmy
w Warszawie
Po długich dziesięciu miesiącach
pracy, po odbytej ewaluacji zewnętrznej,
grono pedagogiczne i pracownicy obsługi
Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku postanowili pożegnać miniony rok szkolny
w Warszawie. Spokojny spacer po Starówce, Łazienkach, czy Żelazowej Woli
przy kojących dźwiękach chopinowskiej
muzyki, pozwolił na wyciszenie, refleksje, odpoczynek. Wiele emocji i uśmiechu
dostarczył nam spektakl Teatru 6. piętro
pt. „Zagraj to jeszcze raz, Sam”. Na scenie
zobaczyliśmy Annę Cieślik, Małgorzatę
Sochę, Daniela Olbrychskiego, Michała
Żebrowskiego i Kubę Wojewódzkiego.
Największe chyba jednak wrażenie zrobiło na nas Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – nowoczesne, przemawiające do wyobraźni, poruszające wszystkie
zmysły. Jako nauczyciele „Korczakowcy”

nie mogliśmy pominąć miejsca tak bardzo
związanego z życiem naszego patrona.
Kiedy stanęliśmy na ulicy Jaktorowskiej
6, naszym oczom ukazał się pomnik Janusza Korczaka tak często prezentowany
w różnych publikacjach. Jednak było coś
więcej – w tym samym miejscu, co przed
laty, stoi dom – dom szczególny, w którym
Janusz Korczak zgromadził i opiekował
się wraz ze Stefanią Wilczyńską osie-

roconymi dziećmi. Do dziś pozostaje
on miejscem życia 38-u wychowanków.
Widzieliśmy ich jak beztrosko wypoczywali w ogrodzie, grali w piłkę. Stojąc
w sali wystawowej nietrudno było nam
przenieść się kilkadziesiąt lat wstecz, tym
bardzie, że wsłuchaliśmy się w opowieść
pani Marty Ciesielskiej, która opiekuje
się tzw. Korczakianum i o Korczaku wie
chyba wszystko. Taką oto klamrą spięło

się nasze zawodowe powołanie ze spotkaniem w Warszawie z pedagogicznym
przesłaniem Janusza Korczaka.
Beata Kaszewska
PS. Wszystkim uczniom, rodzicom,
nauczycielom i czytelnikom Czerwieńsk
U NAS życzymy wspaniałych wakacyjnych
wędrówek, letnich przygód i słonecznych
chwil błogiego leniuchowania.
korespondenci PSP w Czerwieńsku

Kangur 2017

to przedsięwzięcie integrujące młodzież
wielu krajów, bowiem w tym samym dniu
uczniowie rozwiązują te same zadania,
oczywiście na odpowiednich poziomach
wiekowych. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie deklarujący
swój udział, również – po raz jedenasty
– drugoklasiści. Konkursy tego typu
mają za zadanie szeroko popularyzować
matematykę wśród młodzieży, a przez to
również nauki ścisłe, matematyczno –
przyrodnicze.
W roku szkolnym 2016/2017 wśród
7813 uczestników regionu zielonogórskiego znaleźli się również uczniowie
z Czerwieńska – Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka
oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II.
Wyróżniające wyniki uzyskali: Anna
Boksa (3d), Szymon Dudek (3d), Ilayda Genderka (3d), Oliwia Krzyniak
(5b) i Weronika Dudek (6b). Natomiast

najlepiej w Gimnazjum wypadł Julian
Przymuszała (1c).
Serdecznie gratuluję uczniom i ich
nauczycielom osiągniętych wyników. Od
września ruszy praca nad kolejną edycją
konkursu…
Dorota Grześkowiak

Jak zwykle w czerwcu rozstrzygany
jest międzynarodowy konkurs „Kangur
matematyczny”.
Odbył się on 16 marca, po raz dwudziesty czwarty w regionie zielonogórskim (dwudziesty szósty w Polsce).
Organizatorem był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze,
który współpracuje z Towarzystwem
Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Uniwersytetem im.
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jako
że konkurs wywodzi się z Australii, to nie
dziwi jego nazwa. Po raz pierwszy został
zorganizowany w Europie w 1990 roku
we Francji i obecnie jest imprezą matematyczną gromadzącą największą na świecie
ilość uczestników. Kangur matematyczny

szczególnymi szczęściarzami, bo skończyli

W czerwieńskim Gimnazjum działo się... dobre gimnazjum, które przygotowało ich
Wakacje czas zacząć, a właściwie już trwają. Jednak warto podsumować ostatni
miesiąc nauki. Był to czas starań o oceny, aby cenzurki były jak najlepsze.
Uczniowie klas III otrzymali wyniki
egzaminów gimnazjalnych. Dziesięcioro
uczniów naszego gimnazjum otrzymało
Nagrodę Burmistrza - wyróżnienie za ciężką
pracę, osiągnięcia w konkursach oraz wyniki w nauce. Wśród wyróżnionych znaleźli
się: Emilia Walkowiak, Maja Niesyn,
Julianna Grysiewicz, Martyna Hutta,
Katarzyna Bosy, Jakub Bonczyk, Natalia
Kuśmierska, Julia Kuśmierska, Sandra
Zaskórska, Paulina Dwornicka. Gratulujemy uczniom oraz ich opiekunom.
22 czerwca uczniowie klas trzecich
uroczyście zakończyli naukę w naszym

Gimnazjum. Tradycyjnie uroczystość
zaszczycili zaproszeni goście: burmistrz
Czerwieńska pan Piotr Iwanus, przewodniczący Rady Miejskiej pan Leszek
Jędras, radni Rady Miejskiej, dyrektorzy
szkół, byli wychowawcy klas VI, a przede
wszystkim rodzice naszych absolwentów. I
tak pożegnaliśmy się w atmosferze teleturniejowych Milionerów. Było dużo dobrego
humoru, trochę refleksji i podsumowań.
Nie zabrakło też łez rozstania. Milionerami
okazali się rodzice, bo ich pociechy dostarczyły im miliony wzruszeń, uśmiechów
i podziękowań. Sami absolwenci też są

do dalszej edukacji, mądrych wyborów.
Szkoła nasza stworzyła mi szanse rozwoju,
osiągnięcia sukcesów zarówno na szczeblu
wojewódzkim, jak i ogólnopolskim. 12
absolwentów klasy IIIB ukończyło szkołę
z wyróżnieniem. Najwyższa średnia w
tym roczniku to 5,50, a uzyskała ją Natalia Kuśmierska. Program artystyczny
został przygotowany przez panie Joannę
Stanaszek, Katarzynę Janiak-Piwowską
oraz pana Stanisława Zimniewicza. 23
czerwca ostatni przedwakacyjny dzwonek
zabrzmiał dla uczniów klas I i II.
Wszystkim uczniom i nauczycielom
życzymy słonecznych wakacji i bezpiecznego powrotu do szkoły we wrześniu.
Agnieszka Kostrzewa
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Ahoj, przygodo!
Wypoczynek wakacyjny dla dzieci, organizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Czerwieńsku, to gwarancja świetnej zabawy, relaksu i odpoczynku od
codziennych zmagań z zadaniami szkolnymi.
W ramach „Akcji LATO”, zaproponowaliśmy naszym podopiecznym
zabawę „na wodnym szlaku”. Młodzi
żeglarze, piraci, kapitanowie ochoczo
podjęli temat i dzieląc się na grupy
powołali załogi: „Czarnej Perły”,
„Czadersów z Oceanu”, Perłowych
Jednorożców” i „Niebieskiej Wyspy”. Drużyny rywalizowały ze sobą,

wieńsku prowadzą sklep wędkarski.
Pan Marek bardzo ciekawie opowiadał nam o wędkarstwie, pokazał nam
różne rodzaje zanęt i robaków, wędki,
kołowrotki, żyłki i mnóstwo innego
„osprzętu” wędkarza. Dzieciom bardzo
podobały się gumowe rybki, żabki,
raczki, którymi Pan Marek obdarował
na zakończenie wizyty wszystkich

końca, zwodowaliśmy nasze piękne
żaglowce. W tym celu udaliśmy się nad
Złoty Potok. Wszystkie nasze jednostki
pływające pozytywnie przeszły próbę
wody, pięknie płynąc w dół potoku.
„Akcja LATO, na wodnym szlaku” za-

zbierając punkty w kolejnych dniach
zabawy. A zabawy nie brakowało!
Quizy, konkursy, bajki, nauka tańców
i piosenek żeglarskich, budowa modeli statków, wytwarzanie biżuterii,
którą schowano w piękne, wykonane
także własnoręcznie, szkatuły i oczywiście, jak na wodniaków przystało,
dużo ruchu na świeżym powietrzu.
Odwiedziliśmy również Pana Marka
i Panią Kasię Matlów, którzy w Czer-

małych marynarzy. W naszym programie nie mogło zabraknąć wycieczki
rowerowej nad Odrę, odwiedzając
przy okazji Skansen Fortyfikacyjny.
Po drodze podziwialiśmy nadodrzańskie krajobrazy, szczególnie piękne
w trakcie podróży promem przez Odrę.
Odwiedziliśmy też dzieci uczestniczące w „Akcji LATO” w Dobrzęcinie,
gdzie czekał na nas słodki poczęstunek. Gdy nasz wspólny czas dobiegł

kończył wielki, piracki bal. Wymyślne
stroje podkreśliły odświętny charakter
tego wydarzenia. Było kolorowo, słodko i tanecznie. Świetną dekoracją były
barwne plakaty wykonane przez samych uczestników i setki czerwonych
balonów. Na koniec każdy - korsarz czy
marynarz - z rąk szefa piratów otrzymał
pamiątkową pocztówkę ze swoim zdjęciem i słodkości. Ahoj przygodo!
(D)
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„Hurra, wakacje” w Nietkowie
Piknik Rodzinny
Uczniowie i przedszkolaki z Oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej
w Nietkowie poczuli przedsmak wakacji
już w ostatnim tygodniu nauki. A to za
sprawą wydarzeń, które bardzo umiliły
nasze szkolne życie. Uczniowski Klub
sportowy przygotował popołudniową
imprezę integracyjną dla dzieci i rodziców Piknik Rodzinny „Hurra wakacje”
we współpracy ze Stowarzyszeniem
Mieszkańców Nietkowa oraz Gminą Czerwieńsk. Fantastyczne popołudnie, jak co
roku o tej porze dla naszych dzieciaków
oraz wspaniałych rodziców, którzy chętnie
znajdują czas na spędzenie go z dziećmi
rekreacyjnie i na wesoło. Organizatorzy
przygotowali szereg atrakcji – konkursy
dla rodzin o tytuł „Super Rodzinka 2017”,

konkursy drużynowe w grupach mieszanych rodziców i dzieci oraz mecz piłki
nożnej o Puchar Przechodni Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Nietkowie „Ojcowie kontra synowie”. Wszystkie zaplanowane rozgrywki przebiegły w radosnej
atmosferze. Tatusiowie wyciskali ostatnie
poty aby stawić czoła piłkarskim umiejętnościom dzieci, wszyscy bardzo się starali
aby wykonać konkurencje i zadania na najwyższym poziomie. Przy pięknej pogodzie
było mnóstwo emocji, zabawy, śmiechu
i pozytywnej energii. Ciekawe i śmieszne
konkurencje wprowadzały radosny nastrój
ale tez bardzo mobilizowały. Rodzice
upiekli pyszne ciasta, a grill roznosił miłe
zapachy, zapraszając do wspólnego biesiadowania. Udane popołudnie, z trofeami,
medalami i słodkościami bardzo podobało
się i dzieciom, i rodzicom. Dziękujemy
nauczycielom za ogromne zaangażowanie
i poprowadzenie stacji zręcznościowych,
rodzicom oraz włodarzom Gminy Czerwieńsk - p. Burmistrzowi za wsparcie
naszych działań.
Święto Przedszkolaków – stało
się w naszej szkole już wielka tradycją.
Jak co roku z Klaunem Bodzio przedszkolaki żegnają się z oddziałem przed-

Sukcesy „Tęczy” z Nietkowa
Wszystko zaczęło się od gminnego
konkursu „Pro Arte” w Czerwieńsku.
Najmłodsi z naszej szkoły pod kierunkiem
pani Iwony Klameckiej oraz Małgorzaty
Kozłowskiej wystąpili z piosenką pt. Kotek
Kłopotek. Solista zespołu Wiktor Kaszewski przebrany za kota wspaniale poradził
sobie w nowej roli. Zespół zdobył nominację do konkursu powiatowego, na którym
wspaniale się zaprezentował .Zespół Tęcza
następnie wystąpił w kolejnym konkursie z
nowym repertuarem biesiadnym na XI Fe-

stiwalu Piosenki Biesiadnej w Czerwieńsku.
I tutaj jakież było miłe zaskoczenie, zespół
w swojej kategorii zdobył I miejsce i nagrodę pieniężną. Radości dzieci i rodziców
nie było końca. Tym bardziej, że zespołem
zainteresowało się Radio Zachód i nagrano
już pierwsze piosenki do radia. Dzieci tak
się rozśpiewały, że obecnie uświetniają
każdą imprezę organizowaną w okolicy:
otwarcie przystani na Odrze w Nietkowie
oraz Festyn Parafialny. Przed nimi dalsze
występy według kalendarza imprez m. in.

szkolnym i „maszerują” do szkolnych
ławek. Wspaniała grupa przedszkolna,
rozśpiewana i roztańczona nie ma tremy
przed szkolą. Na co dzień przedszkolaki
uczestniczą przecież w życiu starszych kolegów w wielu imprezach i wydarzeniach
szkolnych realizując mnóstwo swoich
działań profilaktycznych. Dźwięk dzwonka kojarzy się z przyjaznym miejscem
gdzie zawsze znajdzie się czas na dobra.
zabawę. W przedostatni dzień w oddziale
przedszkolnym odbyło się więc ich święto.
Dzieci przygotowały wspaniały program
artystyczny a Panie wraz z rodzicami
pyszny bankiet Święto Przedszkolaków
to okazja do wspólnych zabaw z uczniami
klas I-III, wywijańce i szaleństwa Klauna
Bodzio porywają i aktywizują wszystkich
bez wyjątku, a dmuchańce, balony i wata
cukrowa tylko dopełniają dzieła. W końcu
Święto Przedszkolaków musi być z przytupem. Hurra wakacje stają się już faktem,
więc odpoczywamy i nabieramy energii do
pracy na następny rok.
Beata K. W.
w Zielonej Górze oraz na Przystani rzecznej
w Nietkowie.
Wszystkie sukcesy muzyczne były dla
dzieci wspaniałą przygodą artystyczną i na
pewno na długo pozostanie w ich pamięci.
Skład personalny zespołu: Aleksandra Brzezińska, Daria Bortnik, Maja
Ciukowska, Gabrysia Drzewiecka,
Oliwia Kaczmarek ,Wiktor Kaszewski,
Gabrysia Książkiewicz, Maja Mackiewicz, Asia Popenda, Kinga Smuśkiewicz, Dominika Cieślik.
Nauczyciel - mgr Małgorzata Kozłowska
mgr Iwona Klamecka
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Dzień Dziecka i Dzień Patrona
W Leśniowskiej szkole Dzień Dziecka trwał prawie przez cały czerwiec! Zaczęliśmy
w czwartek (01. 06.) apelem, na którym Pani Dyrektor życzyła wszystkim radości
i słońca na każdy dzień i poczęstowała nas słodkim prezentem, później były zabawy
ruchowe na świeżym powietrzu i wspólne świętowanie.
Tego dnia szkolni szachiści pod
opieką pani Joanny Winniczuk wzięli udział w Drużynowym Turnieju
Finałowym „Edukacja przez szachy
w szkole - Województwo Lubuskie
2017” w Urzędzie Marszałkowskim
w Zielonej Górze. Hania Żytkowiak
kl. III, Przemek Masłowski kl. III,
Kacper Kaliński kl. II i Bartek Bugajny kl. II. dzielnie reprezentowali
naszą szkołę. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Hania Żytkowiak,
która zajęła III miejsce w klasyfikacji
indywidualnej i zdobyła puchar w turnieju. Gratulacje!

Piątek (02.06) upłynął nam pod
znakiem naszego Patrona - Kornela Makuszyńskiego. Było czytanie
fragmentów książek pana Kornela,
oglądanie ekranizacji, konkurs wiedzy,
uroczysty pochód ulicami Leśniowa...
ech... było barwnie jak w powieściach
Makuszyńskiego...
03.06.2017r. na XVIII Sympozjum
Popularnonaukowym „Czyste środowisko” w Czerwieńsku. została nagrodzona i zaprezentowana prezentacja
„Segregacja odpadów - jak jest, a jak
być powinno?” Agaty Woźniak kl. IV,
przygotowanej pod opieką p. Joanny

Wycieczki,
wyjazdy...
Czerwiec oprócz imprez naukowych i konkursów
obfitował w wyjazdy klasowe - młodsi odwiedzili Zieloną Górę, gdzie poza kinowym seansem filmu „Smerfy
- poszukiwacze zaginionej wioski” zaliczyli spacer do
Palmiarni oraz na deptak, a także odwiedzili bibliotekę
pana Kleksa. Natomiast starsi bawili się nad jeziorem
w Kołatce (klasa V) oraz w OSIR Bunkier w Świdnicy,
gdzie wzięli udział w pełnej wrażeń rywalizacji klas III,
IV i V. Wspaniałą przygodą był też wyjazd klasy III i IV
pociągiem do Berlina.
Podsumowanie roku szkolnego, ostatnie zaliczanie
i nadrabianie zaległości okazało się tym przyjemniejsze, że przeplatane było wrażeniami czerwcowych
wydarzeń.
Teraz wypoczywamy na wakacjach i nabieramy
sił do nowego roku szkolnego. Życzymy wszystkim
wspaniałego, ciepłego, bezpiecznego i słonecznego
lata!
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Winniczuk. Wyróżnienie otrzymała również drużynowa prezentacja
„Drugie życie odpadów - przykłady
wykorzystania odpadów w procesie
produkcyjnym” uczniów kl. IV: Agaty
Woźniak i Maćka Fabiszaka. Gratulacje!
06.06.2017 i 13.06.2017 klasa
IV i klasa V wzięły aktywny udział
w projekcie ŚWIAT NAUKI przygotowanym przez Polskie Towarzystwo
Ekonomicznie.
12 czerwca nasi prymusi - Agata
Woźniak, Martyna Nowicka, Monika
Majkut, Wiktor Rosiński, Hanna Żytkowiak i Igor Jurewicz dzielnie walczyli
o tytuł mistrza ortografii w gminnym konkursie ortograficznym w Nietkowie.
Jak widać - przed wakacjami mieliśmy
wiele okazji do popisania się swoimi
umiejętnościami i wiedzą i mamy powody
do zadowolenia.

Z działalności Rady Miejskiej w Czerwieńsku w czerwcu
7 czerwca odbyło się posiedzenie
Komisji Rewizyjnej. W toku obrad Radni
rozpatrzyli sprawozdanie finansowe gminy
za 2016 rok oraz wypracowali opinię o sprawozdaniu finansowym gminy Czerwieńsk
za 2016 rok. Po podjęciu uchwały komisji
rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Czerwieńska posiedzenie zostało
zamknięte.
12 czerwca odbyło się posiedzenie
Komisji Budżetu i Finansów. W obecności
Burmistrza Czerwieńska i Sekretarz Gminy
omówiono sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk na lata
2011-2018 za rok 2016. W ocenie Radnych
przedłożony dokument odnosi się jedynie
do działań, które na terenie Gminy udało
się zrealizować. Brak jest przejrzystości
oraz odniesienia do stopnia realizacji konkretnych zadań wynikających ze strategii,
a wielu rzeczy trzeba się domyślać, gdyż
bezpośrednio nie wynikają z zapisów dokumentu. Materiał nie oddaje pełnego obrazu
o działaniach podejmowanych w Gminie.
Strategia powinna zostać zmodyfikowana
i dostosowana do obecnych realiów oraz naszych możliwości finansowych. Przedłożony dokument nie zawierał też żadnych wniosków końcowych, ani propozycji zmian.
Radnym ciężko było zgodzić się z opinią
Burmistrza, który uważa, że Strategia jest
w pełni realizowana i zapewnia Gminie
zrównoważony rozwój. Kolejnym punktem
obrad była informacja na temat letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie
finansowania przez jednostki organizacyjne
gminy i instytucje kultury. Radni bazowali
na dokumentach przygotowanych przez
Centrum Usług Wspólnych oraz MiejskoGminny Ośrodek Kultury, a temat został
omówiony w obecności Dyrektor MGOK.
Uczniowie Szkoły Podstawowej z Nietkowa uczestniczyć będą w wyjeździe do
partnerskiej miejscowości Klietz oraz półkoloniach językowych. Na „Orliku” przy
szkole w Nietkowicach zajęcia prowadzić
będzie specjalny animator. Ponadto placówki z Czerwieńska (Gimnazjum, Szkoła
Podstawowa i Przedszkole) organizować
będą krajoznawcze wycieczki na terenie
Polski, Niemiec i Czech. W informacji
przygotowanej przez MGOK brakowało
oferty przeznaczonej dla dzieci i młodzieży
z Nietkowa i Leśniowa Wielkiego. Radni
zwrócili uwagę, że WDK przekazane w zarząd sołectwom są pomijane w realizacji
zadań statutowych MGOK, oferta zajęć
jest znikoma, a wiele działających sekcji
zostało rozwiązanych. Podkreślono, że realizacja tych zadań wciąż jest obowiązkiem
MGOK. Burmistrz Czerwieńska nakazał
uzupełnienie oferty o brakujące informacje.
Po zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego

oraz projektów uchwał posiedzenie komisji
zostało zamknięte.
13 czerwca odbyło się posiedzenie
Komisji Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. Członkowie Komisji
wypracowali opinie dotyczące realizacji
Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk za
rok 2016 oraz wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Czerwieńsk
za 2016 rok. Po zaopiniowaniu projektów
uchwał posiedzenie zostało zakończone.
20 czerwca odbyło się posiedzenie
Komisji Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Radni
dokonali analizy przedłożonego sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Gminy
Czerwieńsk za rok 2016 wraz z informacjami uzupełniającymi. Po krótkiej dyskusji
oscylującej wokół realizacji projektów
inwestycyjnych oraz zasad monitoringu
strategii radni większością głosów przyjęli
omawiane sprawozdanie. Kontynuację dyskusji na tematy inwestycyjne umożliwił radnym kolejny punkt porządku obrad komisji:
informacja dotycząca realizacji projektów
z udziałem środków z UE w roku bieżącym.
Referaty Urzędu Gminy przygotowały wyczerpujące opracowania dotyczące wszystkich realizowanych projektów. W obecności Burmistrza Czerwieńska omówiono
każdą inwestycję z aktualnym stopniem
jej zaawansowania. Zagrożeń w realizacji
terminowego zakończenia prac nie ma.
Mało tego, pojawiają się dobre informacje
o projektach rewitalizacji parku i arboretum
w Nietkowie. Wciąż jest szansa na realizację
tych inwestycji z dofinansowaniem ze źródeł EWT – do 15 lipca Burmistrz powinien
otrzymać informację o tym, czy złożony
projekt będzie dofinansowany. Byłby to
wielki sukces zarówno gminy, jak i osobisty
Burmistrza Czerwieńska. Podczas obrad
zaopiniowano pozytywnie wszystkie przedłożone projekty uchwał Rady Miejskiej,
a w sprawach bieżących poruszono problem
remontu dworca kolejowego i przywrócenia
jego dawnych funkcji w kontekście możliwości budowy przystanku kolejowego na
nowej obwodnicy kolejowej. Po omówieniu
uwarunkowań i szczegółów tej budowy
oraz analizie ewentualnych wpływów na
funkcjonowanie dworca kolejowego radni
wyraźnie opowiedzieli się za przywróceniem świetności dworca PKP w Czerwieńsku i przywróceniu połączeń regionalnych
w godzinach dogodnych dla naszych
mieszkańców. Burmistrz poinformował też
radnych, że przystań rzeczna w Nietkowie
jest aktualnie wyłączona z użytkowania
ze względu na bardzo niski poziom wody
w Odrze (1,70 m). Po przejściu fali wezbraniowej okazało się, że prace pogłębiające
przy wejściu do przystani będzie trzeba
powtórzyć. Rzeka naniosła kolejny raz ok.

1100m3 namułu. Urząd Gminy już 2,5 roku
temu złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o zakup tzw. bagrownicy, ale
tego wniosku nie zrealizowano do dzisiaj.
Niepokojąca sytuacja jest również na kilku
innych przystaniach rzecznych więc jest
nadzieja, że te sygnały wpłyną mobilizująco na decydentów. Takie systematyczne
pogłębianie powinno być realizowane raz
do roku. Kolejny raz wiele uwagi poświęcono sprawie podniesienia wysokości diet
sołtysów. Omówiono konkretne propozycje
zmian i sposób ich zapisania w przyszłym
projekcie uchwały.
28 czerwca odbyła się XXIX sesja
Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Niestety
konieczne jest odnotowanie, iż była to pierwsza sesja podczas której na sali sesyjnej nie
było obecnych sołtysów. Radni po wysłuchaniu informacji z działalności Burmistrza
w okresie międzysesyjnym zgłosili swoje
interpelacje. Radni, większością głosów,
przyjęli sprawozdanie z realizacji Strategii
Rozwoju Gminy Czerwieńsk w roku 2016.
Jednomyślnie przyjęte zostały natomiast
uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz
w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
Głosowanie nad tymi projektami uchwał
poprzedziła debata o wykonaniu budżetu
oraz przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego
i informacji o stanie mienia komunalnego.
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium przedstawił jej Przewodniczący.
Ponadto zebrani zostali zapoznani z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu oraz
opinią, która dotyczyła wniosku Komisji
Rewizyjnej ws absolutorium. Pozytywne
oceny dotyczące wykonania budżetu przedstawili Przewodniczący wszystkich komisji
stałych Rady Miejskiej. Wszystkie ujęte
w porządku obrad uchwały Rady Miejskiej
podjęte zostały jednomyślnie, a dotyczyły
one zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, pomocy finansowej
Gminie Nowogród Bobrzański, przyjęcia
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, udzielenia dotacji celowej na prace przy zabytkach
Gminy Czerwieńsk, zmian opisów obwodów
i okręgów wyborczych, dostosowania sieci
szkół, wyborów w sołectwach i nadania
tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Czerwieńsk”. Treść wszystkich podjętych uchwał
publikowana jest w BIP-ie Urzędu Miasta
i Gminy w Czerwieńsku. Można tam również znaleźć wszystkie projekty uchwał, nad
którymi na bieżąco pracują komisje Rady
Miejskiej. Zachęcamy do korzystania z wersji elektronicznych tych dokumentów.
Krzysztof Smorąg, Wojciech Zawada
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Biuro Lokalne LGD zaprasza
na szkolenia i konsultacje
W związku z ogłoszonymi naborami wniosków Lokalnej Strategii Rozwoju
1.1.2, 1.2.1, 3.2.1 Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” w Zaborze organizuje szkolenia dla Wnioskodawców
i przyszłych Beneficjentów.
Miejsca i terminy szkoleń w urzędach
1. Nowogród Bobrzański, 1 sierpnia 2017 godzina 16.30
2. Czerwieńsk, 2 sierpnia 2017 godzina 16.30
3. Świdnica, 3 sierpnia 2017 godzina 16.30
4. Zabór, 4 sierpnia 2017 godzina 16.30
Miejsca i terminy dyżurów konsultacyjnych
1. Trzebiechów – Urząd Gminy, 19 lipca 2017
godziny: 10.00-12.00
2. Bojadła – Urząd Gminy, 20 lipca 2017
godziny: 10.00-12.00
3. Kolsko – Urząd Gminy, 21 lipca 2017
godziny: 10.00-12.00
4.Czerwieńsk – Urząd Gminy i Miasta 24 lipca 2017
godziny: 10.00-12.00
5. Świdnica – Urząd Gminy, 25 lipca 2017
godziny: 10.00-12.00
6. Nowogród Bobrzański, 26 lipca 2017
godziny: 10.00-12.00
7. Sulechów Urząd Miasta i Gminy, 27 lipca 2017
godziny: 10.00 -12.00
8. Zabór – Biuro Stowarzyszenia LGD MOB,
w godzinach funkcjonowania Biura.
Wszelkich informacji udziela pani Katarzyna Drożak,
tel. 68 320 13 55;
e-mail: k.drozak@miedzyodraabobrem.pl

OGŁOSZENIE
Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że w dniu 29 czerwca
2017 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku, został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania
w dzierżawę w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. Wykaz obejmuje część nieruchomości położonej
w obrębie miasta Czerwieńsk o powierzchni 240 m2, stanowiącej
działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 559.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy
i Miasta w Czerwieńsku (pok. 109), tel. 68 3278179 oraz na
stronie internetowej urzędu (www.czerwiensk.pl).
(M.M.)

P R Z E T A R G
Burmistrz Czerwieńska podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości lokalowej będącej współwłasnością Gminy Czerwieńsk
Oznaczenie nieruchomości
KW

Nr
działki

1

2

ZG1E/00081566/2 294/2

Powierzchnia
Położenie
w ha
nieruchomości
3

0,0572

Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia
2017 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 z określeniem nieruchomości lokalowej
najpóźniej na 3 dni przed terminem otwarcia
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Obręb miasto
Czerwieńsk
ul. Rynek 31

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza,
wysokość wadium,
godzina przetargu

5
6
Sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku położonym przy ul. Rynek 31 o pocena 33.000 zł.
wierzchni użytkowej 51,7 m2 w tym powierzchnia mieszwadium 3.000 zł.
2
kalna 35,4 m i udział w częściach wspólnych budynku
godz. 10oo
i prawie własności gruntu przynależnego do tego lokalu,
który wynosi 26/1000

przetargu tj. do dnia 11 sierpnia 2017 r. na
konto Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku: PKO BP. SA. I O Zielona Góra 74 1020
5402 0000 0602 0027 8861.
Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu
www.czerwiensk.pl w Biuletynie Infor-

macji Publicznej (BIP), oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25.
Wszelkie dodatkowe informacje można
uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
pokój 109 lub pod nr tel. (68) 3278179.

Sport szkolny…
Uczniowie PSP w Czerwieńsku, uczestniczący w programie „Lekkoatletyka dla każdego”, brali udział w Wojewódzkim Czwórboju Lekkoatletycznym „Nestle Cup”. 29 maja w
Zielonej Górze zmagali się w następujących dyscyplinach:
bieg na 60 m, bieg na 600 m dziewcząt i 1000 m chłopców,
skok w dal i rzut piłeczką palantową. W tej rywalizacji
znakomite II miejsce wywalczył Mateusz Powchowicz;
Wiktoria Markowska zajęła ósme miejsce a Aleksandra
Kokowicz dziesiąte.
Z kolei 26 czerwca na
stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Sulechowskiej odbył się niemiecko
– polski „Turniej Trzech
Boisk”. (Trzech boisk –
bo zmagania odbywały
się na boisku piłkarskim,
lekkoatletycznym i przy
stołach ping – pongowych). I w tej rywalizacji
nasi uczestnicy programu
wypadli wyśmienicie: Wiktoria Markowska zajęła I miejsce w
biegu na 300 m i III miejsce w skoku w dal, Weronika Dudek
zajęła II miejsce w biegu na 600 m i II miejsce w skoku w dal
(z bardzo dobrym wynikiem 4,21 m), Mateusz Powchowicz
zajął III miejsce w skoku w dal.

Wieści z Lubuszanki
Ronin Race – szósty już bieg przełajowy, rozgrywany
w okolicach naszej hali, odbył się 17 czerwca. Wygrał Andrzej
Szczepański przed Sebastianem Książkiem i Krzysztofem
Blachą. Najwyżej sklasyfikowanym mieszkańcem naszej gminy
okazał się Paweł Forgel – miejsce czwarte. Natomiast wśród pań
w kolejności „na pudle” stanęły Anna Respondek, Agnieszka
Woch i Bożena Borkowska.
Najbliższe plany? 5 sierpnia odbędzie się XXVII Puchar
Burmistrza w piłce nożnej. Zgodnie z ustaleniami Rady Sportu, będzie to jednodniowa impreza. Odbędzie się na Stadionie
Miejskim im. Romana Winnickiego. Organizatorzy zapraszają
na godzinę 16.00. I jeszcze Wilcza MTB. Ten rowerowy przełaj
po leśnych duktach w naszej okolicy odbędzie się 17 września.
Zapisy trwają na stronie pulsar sport.pl
A co słychać u naszych miłośników biegania?
W V Nocnym Wrocław Półmaratonie, 17 czerwca, wśród
prawe 12 tysięcy zawodników, wystartowali Mirosław Tworek

Gratulując uniom bardzo dobrych lokat warto
wspomnieć, że za sukcesy sportowe, na koniec
roku szkolnego, Weronika
Markowska i Weronika
Dudek (ta uczennica również za wyniki w nauce i
konkursach) zostały uhonorowane Nagrodą Burmistrza
Czerwieńska a Mateusz
Powchowicz Nagrodą Dyrektora Szkoły.
Dorota Siemaszko

…i gimnazjalny
Zakończenie roku szkolnego jest okazją do podziękowania
absolwentom Gimnazjum im. Jana Pawła II za trzy lata reprezentowania nas w różnorodnych rozgrywkach sportowych. Za
godne reprezentowanie Szkoły, za wysiłek i osiągnięte sukcesy,
tym razem uhonorowani zostali: Mateusz Badecki, Wiktor
Zając, Łukasz Sulkowski, Patryk Węclewicz, Maksymilian
Szczublewski, Bartosz Rafa, Kajetan Enkot, Szymon Lipiński, Mateusz Solecki, Paulina Lebioda, Natalia Kuśmierska
i Angelika Pieczarka.
Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!
Waldemar Dwornicki

(z czasem 1:35:54), Michał Kowalski (1:40:50) oraz Bolesław
Brzeziński (1:54:50; piąte miejsce w kategorii M70) oraz Adam
Biniszkiewicz.
Ponadto w VII Parszywej Dwunastce, 25 czerwca w Zielonej
Górze, pobiegli Paweł Forgel, Michał Kowalski, Grzegorz
Fabisiak, Bolesław Brzeziński, Dariusz Ciechacki, Agnieszka
Woch, Kamil Jermak, Dawid Zachariasz i Magda Piwowska.
Na tej trudnej trasie rywalizowało prawie 550 zawodników.
I jeszcze w XII Niesulickiej Piątce, 1 lipca, wystartowali
Agnieszka Woch i Bolesław Brzeziński.
Z ostatniej chwili - Bieg Sztafetowy „Od Ratusza do Ratusza” prowadził przez naszą gminę 8 lipca. Tym razem od
Cottbus do Zielonej Góry. W tej 100 km, 25-tej już odsłonie
imprezy uczestniczyło 68 sztafet, w tym 21 z Polski. 14 miejsce,
a 9 wśród ekip polskich, zajął team Bractwa Biegaczy Zielona Góra w składzie: Krzysztof Blacha, Agnieszka Woch,
Wojciech Melinski, Grzegorz Pukacki i Marcin Wróbel
(7:39:10).
D. Grześkowiak
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Sukces naszej reprezentacji
w Rothenburgu ob. der Tauber
W niedzielę 25 czerwca 2017 r. w Rothneburgu ob. der Tauber zakończyła się
24 Spartakiada Miast Partnerskich. Reprezentacja naszej gminy po raz kolejny
znalazła się na podium, zajmując w klasyfikacji ogólnej II miejsce.
W spartakiadzie uczestniczyły reprezentacje miast tworzących związek miast
partnerskich - Rot(h)enburgów. W tym
roku w imprezie uczestniczyły drużyny
z sześciu miast: Rotenburga Wuemme,
Rothenburga ob der Tauber, Rothenburga
Luzern (Szwajcaria), Rotenburga Fulda,
Rothenburga Nysa i Czerwieńska.
Nasza gmina wystawiła zawodników
w następujących dyscyplinach w piłce

nożnej, w siatkówce, tenisie ziemnym,
badmintonie i kręglach We wszystkich
rozgrywkach plasowaliśmy się na podium.
W grach zespołowych piłkarze nożni zajęli
pierwsze, a koszykarze drugie miejsce.
Spartakiadzie jak zwykle towarzyszyły liczne spotkania, zabawy i imprezy
towarzyszące. Impreza na zakończenie
spartakiady trwała aż do wczesnych godzin porannych

Podczas spotkania burmistrzów
miast Rot(h)enburgów uzgodniono,
że kolejna spartakiada już za dwa lata
w Czerwieńsku.
Tomasz Zbieski

