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w sierpniu
01.08. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie dostosowania rozkładu jazdy pociągów
regionalnych, przejeżdżających przez stację w Czerwieńsku,
do potrzeb mieszkańców i osób przyjeżdżających tu do pracy.
W spotkaniu wzięli udział: Dyrektor Departamentu Infrastruktury
i Komunikacji Piotr Tykwiński, przedstawiciel PKP CARGOLOC
Norbert Drzymała, Burmistrz Piotr Iwanus, Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszek Jędras oraz zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Czerwieńsku Henryk Góralczyk. Podczas
spotkania poruszono kwestie dotychczasowych interpelacji dotyczących zwiększenia ilości składów pociągów. Przedstawiono
również konkretne propozycje i oczekiwania płynące ze strony
mieszkańców gminy. Dyrektor Tykwiński przyjął te informacje
i zapewnił, że w rozmowach z operatorem przewozów regionalnych
szczegółowo przedstawi nasze postulaty.
03.08. – w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze
odbyło się posiedzenie Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr
Iwanus.
05.08. – na Stadionie Miejskim im. Romana Winnickiego
w Czerwieńsku rozegrano turniej piłkarski o Puchar Burmistrza
Czerwieńska. Zwycięzcą turnieju został zespół ODRA Nietków,
który w meczu finałowym pokonał PIASTA Czerwieńsk 5:0.
04.08. – Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze
stwierdził brak przydatności do spożycia przez ludzi wody
z wodociągu w Płotach i Zagórzu. Powodem wydania decyzji
było wykrycie, w pobranych próbkach wody, bakterii z grupy coli.
Spółka POMAK, która odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie
wodociągu, uruchomiła zastępcze punkty poboru wody i niezwłocznie przystąpiła do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Ponowne dopuszczenie do spożycia wody z wodociągu w Płotach
i w Zagórzu nastąpiło w dniu 10 sierpnia br.
09.08. – w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku odbyły się
bezpłatne konsultacje dla zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych min. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub
jej rozwój. Konsultacje prowadzili specjaliści z Głównego Punktu
Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, który
działa przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.
Podczas konsultacji można było również uzyskać informację na
temat bezpłatnych szkoleń oraz możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.
11.08. – w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Powodem
zwołania posiedzenia były ulewne deszcze, które miały miejsce na terenie
powiatu w dniach: 28 – 29 czerwca, 20 – 23 lipca oraz 09 – 10 sierpnia
br. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
11.08. – na placu apelowym 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku odbyły się uroczystości z okazji Dnia
Wojska Polskiego. W uroczystościach wzięli udział Burmistrz
Piotr Iwanus i Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras.
12.08. – na kortach tenisowych w Czerwieńsku rozegrano II
Turniej Integracyjny Firm i Instytucji z terenu Gminy Czerwieńsk. Zwycięzcą turnieju został przedstawiciel 4. ZPPL st. szer.
Piotr Krzyżanowski, który otrzymał puchar przechodni z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwieńsku Leszka Jędrasa.
16.08. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się posiedzenie
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Powodem
zwołania Zespołu były liczne podtopienia terenów uprawnych,
które odnotowano w miejscowościach: Dobrzęcin, Nietków, Laski
oraz na obszarze Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kolejarz”
w Czerwieńsku. Podtopienia były skutkiem spływu ogromnych
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ilości wód opadowych w kanale Zimny Potok. Spiętrzenie wody
na tym kanale zagrażało również oczyszczalni ścieków w Czerwieńsku, oraz doprowadziło do uszkodzenia drogi gminnej
Czerwieńsk-Dobrzęcin. Efektem posiedzenia było pismo, które
Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus wystosowała do Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.
Zaapelował w nim, aby podjąć natychmiastowe działania mające
na celu udrożnienie kanału Zimny Potok poza granicami Gminy
Czerwieńsk (na terenie Gminy Dąbie).
16.08. – w Płotach odbyło się zebranie wiejskie. Podczas zebrania dokonano wyboru Rady Sołeckiej. W zebraniu uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
19.08. – Leśniów Mały był gospodarzem tegorocznych dożynek gminnych. Uroczystości Święta Plonów 2017 rozpoczęła
plenerowa msza święta, podczas której poświęcono wieńce dożynkowe. Barwny korowód przemaszerował na boisko sportowe, gdzie
odbył się tradycyjny ceremoniał dożynkowy. Podczas uroczystości
rozstrzygnięto min. konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy
i najpiękniejszą posesję. Rozegrano również XVII edycję Turnieju
Gmin Partnerskich.
21.08. – w Gorzowie Wielkopolskim Burmistrz Piotr Iwanus
spotkał się z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem.
21.08. – w sali sesyjnej czerwieńskiego ratusza odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami Leśniowa Wielkiego. Powodem konsultacji był zamiar złożenia wniosku o dofinansowanie dla zadania pn.
„Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279
w miejscowości Leśniów Wielki” w ramach naboru ogłoszonego przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem”.
Wniosek będzie złożony w ramach naboru 3/2017, działanie 1.1.2 –
Budowa, wyznaczanie i oznakowanie ścieżek, szlaków i tras turystyki
rowerowej, pieszej, nornic-walking, dydaktycznych i innych.
23.08. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Dyrektorem Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze
Waldemarem Starostą. Tematem spotkania było min. udrożnienie
kanału Zimny Potok.
25.08. – w Krośnie Odrzańskim Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w posiedzeniu poświęconym rozliczeniu projektu, w ramach
którego wybudowano 10 przystani rzecznych na Odrze dla
turystów i wodniaków. Powstały one w Siedlisku, Starej Wsi,
Bobrownikach, Krępie, Pomorsku, Nietkowie, Gostchorzu, Uradzie,
Górzycy oraz Kostrzynie nad Odrą.
26.08. – w nietkowskim parku odbyła się impreza plenerowa pt.
„Pożegnanie lata w Nietkowie”. Organizatorami imprezy była Rada
Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Z. i S. Wróblewskich
w Nietkowie. Był to rodzinny festyn na świeżym powietrzu.
W programie znalazły się konkursy, gry i zawody dla dzieci, słodki
bufet oraz występy artystyczne w wykonaniu dzieci. Festyn zakończyła zabawa plenerowa.
26.08. – w Świdnicy odbyły się dożynki powiatowo-gminne.
W trakcie dożynek rozegrano Turniej Gmin 2017. Reprezentacja
Gminy Czerwieńsk zajęła w nim VI miejsce.
30.08. – w Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku odbyła
się narada dyrektorów szkół i przedszkola, podczas której omówiono stan przygotowań obiektów oświatowych do rozpoczęcia
nowego roku szkolnego. W naradzie wzięli udział Burmistrz Piotr
Iwanus i Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras.
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w nich skrótów i zmian w tytułach.

Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Wakacje, wakacje...
i po wakacjach. Wróciła młodzież do swoich zreformowanych szkół. W mediach
sporo wiadomości o kłopotach samorządów
w związku ze zamianami w oświacie. A jak
to wygląda w naszej gminie? Udało się
jakoś ten chaos nowości opanować?
Piotr Iwanus: W tym roku szkolnym,
jak na razie, udało się utrzymać wszystkie
etaty nauczycielskie, chociaż oczywiście
niektórzy zmuszeni są uzupełniać pensum
poza macierzystą placówką. Na szczęście
w przypadku naszej gminy ze względu na
niewielkie odległości między szkołami te
łączenia godzin nie są aż tak uciążliwe jak
w wielu miejscach w Polsce. Nie jest to
oczywiście sytuacja komfortowa, ale przynajmniej nikt pracy nie stracił. Jeżeli chodzi
natomiast o młodzież, to przede wszystkim
zadbaliśmy o jej warunki nauki, żeby te
zmiany nie były dla nich zbyt dotkliwe.
Przede wszystkim udało się w wakacje
zakończyć na zewnątrz budynków oświatowych te prace modernizacyjne, które mogły
powodować niebezpieczeństwo jakichś
wypadków. Proces dydaktyczny odbywa
się bez żadnych zakłóceń, mimo że jeszcze
oczywiście prace termomodernizacyjne
trwają. Bardzo mnie cieszy np. widok paneli
fotowoltaicznych, zamontowanych na szkole w Nietkowie, ponieważ już niebawem zostaną one podłączone do systemu i zacznie
się prawdziwe oszczędzanie prądu. Nie
dość, że będzie to niezwykle ekologiczny
sposób pozyskiwania energii elektrycznej,
to w dodatku ogromnie obniżający koszty
eksploatacji obiektów. Kiedy szkoła nie będzie korzystać z energii kumulowanej przez
panele, jej nadmiar będzie sprzedawany do
sieci energetycznej, a energetyka co kwartał
będzie kompensować wzajemne należności.
Liczymy tu naprawdę na znaczący spadek
kosztów.
A.S.: A propos kosztów. Czy nasz
samorząd dużo kosztowały zmiany w systemie oświaty? Czy możemy np. liczyć na
zapowiadane w telewizji rekompensaty
z tego tytułu z rezerwy budżetowej państwa?
Coś takiego chyba obiecywała p. minister
Zalewska...
P.I.: W sumie z budżetu gminy musieliśmy wydać ok.150 tys. złotych na
wyposażenie oraz zakup podręczników.

Niestety z obiecanych środków z budżetu
państwa nie mogliśmy skorzystać, ponieważ one były przeznaczone wyłącznie na
dostosowanie gimnazjów na potrzeby szkół
podstawowych. U nas takiego dostosowywania nie było. Szkoły w nowej strukturze
pomieściły się w istniejących budynkach.
Dla naszego samorządu oświata jest od
lat oczkiem w głowie, dlatego w każdym
budżecie gminy zapewniamy niezbędne
środki na właściwe utrzymanie obiektów
oświatowych. Te wspomniane 150 tys.,
wyasygnowane dodatkowo na szkoły, nie
spowodowało zrezygnowania z jakichś
wcześniej zaplanowanych inwestycji.
A.S.: Panie burmistrzu, a jak się rysuje przyszłość wygaszanego gimnazjum
w Czerwieńsku? Będziemy mieć szkołę
średnią o proﬁlu technicznym?
P.I.: Jak już wcześniej mówiliśmy, dotychczasowe nasze prace nad stworzeniem
w Czerwieńsku technikum żeglugi śródlądowej zostały przez Departament Edukacji
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej pozytywnie zaakceptowane. Ponieważ jednak nie otrzymaliśmy, mimo tych
zapewnień, żadnego oficjalnego dokumentu,
umożliwiającego podjęcie dalszych prac
formalno-prawnych w tym zakresie, zwróciłem się z prośbą o przesłanie nam zgodnie
z procedurami administracyjnymi takiego wiążącego stanowiska. Otrzymałem informację,
że te dokumenty zostaną nam przesłane do 18
września br., a więc już niedługo. Będziemy
wtedy mogli przystąpić do drugiego etapu prac
nad stworzeniem podstaw tej szkoły.
A.S.: Z proﬁlem tej szkoły trochę łączy
się moje kolejne pytanie – co słychać w sprawie zagospodarowania czerwieńskiego
zbiornika retencyjnego. Czy są już formalne
możliwości przejęcia go przez gminę?
P.I.: W tym roku 28 grudnia kończy się
tzw. okres trwałości projektu i przygotowujemy się intensywnie do przejęcia go jeszcze
w tym roku. Przygotowujemy już koncepcję
zagospodarowania tego akwenu i do 30
listopada złożymy poprzez LGD wniosek
o dofinansowanie tej inwestycji. Chcemy również do 29 grudnia podpisać z marszałkiem
województwa dokumenty przejęcia zbiornika
przez gminę. To ważny termin, ponieważ od

1 stycznia 2018 wszystkie tego typu zbiorniki
prawdopodobnie przejdą pod Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW
WP), które – co do zasady – prawdopodobnie
przejmie kompetencje dotychczas wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego
(JST). Wtedy byłoby nam znacznie trudniej
od strony formalnej zrealizować nasze plany
zagospodarowania na cele rekreacyjne otoczenia zbiornika.
Zagospodarowanie tego otoczenia
akwenu będzie niezwykle istotne także ze
względu na realizowany projekt ścieżki
rowerowej, o której już wiele razy rozmawialiśmy. To mają być projekty uzupełniające się i tworzące system infrastruktury
służącej szeroko rozumianej rekreacji.
Ważne więc jest, aby realizować je niemalże
symultanicznie. Do końca września będzie
pozwolenie na budowę i od października
ruszą prace. Według planu do końca roku
mają być zrealizowane prace za milion zł.
Te przygotowania inwestycji trwały długo,
ponieważ ze względu na przebieg ścieżki,
konieczne były uzgodnienia z zarządami
dróg, lasami państwowymi, urzędem
wojewody. Na szczęście te uzgodnienia
są już zakończone i będzie można ruszyć
z inwestycją.
W sierpniu oddaliśmy do użytku dwa
inne obiekty użyteczności publicznej –
budynek szatni na boisku w Płotach oraz
kaplicę przedpogrzebową na cmentarzu
w Nietkowicach.
A.S.: A na jakim etapie obecnie jest
budowa hali sportowej przy PSP w Czerwieńsku?
P.I: Trwają obecnie prace wykończeniowe: instalacja CO, prace elektryczne,
podłoga i malowanie. Jestem pewien, że na
6 grudnia będziemy mogli młodzieży przekazać w użytkowanie ten kolejny piękny
obiekt sportowy. Oprócz prac wykończeniowych trwają też prace przy hali polegające
na budowie dogodnego parkingu od strony
ul. Granicznej. Ciągle jeszcze ością w gardle
stoi nam konieczność modernizacji tej ulicy,
głównie ze względu na bezpieczeństwo
uczniów. Ta droga czeka na gruntowny remont, jednakże gmina nie ma kompetencji
do podjęcia takiego remontu, ponieważ
jest to droga powiatowa. Będziemy jednak
stale monitować i wywierać nacisk, by tę
inwestycję właściciel drogi podjął.
A.S.: Mam nadzieję, że gdy właściwe
władze zobaczą na otwarciu hali jaką robotę
wykonała przy szkole gmina, to łatwiej będzie
im podjąć to zadanie, czego oczywiście przede
wszystkim uczniom szkoły im. J. Korczaka
życzymy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
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Święto Plonów 2017,
XVII Turniej Gmin Partnerskich
Święto Plonów to dla każdego rolnika jedna z najpiękniejszych uroczystości w roku.
To ukoronowanie całorocznego trudu i wysiłku wkładanego w pracę na roli.
W sobotę, 19 sierpnia Leśniów Mały
nabrał odświętnego charakteru. Uroczystości dożynkowe rozpoczęła msza
w intencji rolników, koncelebrowana
przez księdza proboszcza Jacka Grzelaka. Honory Starostów Dożynek pełnili
w tym roku Państwo Milena i Damian
Fabiszakowie. Po mszy, barwny korowód
przemaszerował z leśniowskiego parku na
boisko piłkarskie. W korowodzie uczestniczyły poczty sztandarowe, delegacje

tradycyjny bochen chleba upieczony z tegorocznych zbóż, nastąpiło dzielenie się
chlebem z licznie przybyłymi gośćmi.
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.

Płoty oraz świetlicę w Bródkach. W kategorii
wieńca współczesnego wyróżniono dzieci ze
świetlic wiejskich w Dobrzęcinie i Sycowicach. I miejsce - KGW z Będowa, II – KGW
Laski, III – WDK Nietków.
Zwycięskie wieńce reprezentowały
naszą gminę na dożynkach powiatowych
w Świdnicy, gdzie wieniec z Będowa zajął
II miejsce. Gratulujemy!

wieńcowe, Rady Sołeckie oraz Koła
Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele
instytucji samorządowych oraz przedsiębiorców a także delegacja z partnerskiej
gminy Rothenburg i Drebkau. Po złożeniu
wieńców pod sceną orkiestra z OSP Babimost odegrała Hymn Państwowy oraz
Rotę. Po tradycyjnym przekazaniu chleba
gospodarzowi naszej gminy, burmistrzowi Czerwieńska - Piotrowi Iwanusowi,
który podziękował rolnikom za ich
ciężką pracę, odbierając z rąk Starostów

Poszczególne miejsca w tegorocznej
edycji zajęli: I – Magdalena Jóźwik
z Nietkowic, II – Bożena i Kazimierz
Ruszlowie z Nietkowa, III – Anna i Jan
Dolińscy z Czerwieńska.
Wieńce dożynkowe oceniane były
w dwóch kategoriach: tradycyjny i współczesny. W kategorii wieńca tradycyjnego
Komisja Konkursowa I miejsce przyznała
sołectwu Leśniów Mały, II miejsce - KGW
„Pod Wiatrakiem” z Leśniowa Wielkiego, III
miejsca nie przyznano, a wyróżniono KGW

Tradycyjnie już, podczas obchodzonego w naszej gminie Święta Plonów
organizowany jest Turniej. Gmin Partnerskich. Dzielne drużyny stanęły w szranki,
zmagając się w niezwykle zabawnych
konkurencjach; tworzyli węża, dźwigali
worki, pilnowali swoich zagród, szukali
szczęśliwych jaj w stogu siana, ale także
układali hasła dożynkowe i tworzyli piękne kwiaty. Po niezwykle zaciętej walce
i skrupulatnym przeliczeniu punktów
zarówno w konkurencjach sportowych,

4

nr 302 • 09.2017

U NAS

jaki artystycznych, poszczególne drużyny
uzyskały następujące lokaty: I miejsce Nietkowice - Leuthen, II - Dobrzęcin - Zagórze, III - Laski - Siewisch, IV - Leśniów
Mały V - Będów - Casel, VI - Bródki
- Czerwieńsk, VII - Nietków - Greifenhain, VIII - Czerwieńsk, IX - Nietków,
X - Leśniów Wielki, XI - Nietkowice,
XII - Sycowice, XIII - Płoty - Schorbus,
IX - Leśniów Wielki - Jehserig.
Przybyli na uroczystości dożynkowe
goście, obok zmagań sportowych podziwiali również występy artystyczne.
Zaprezentowały się „Dzieci Mazowsza”
z przedszkola w Czerwieńsku, „Rezonans”, Szkoła Tańca „Oriental Art”,
„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 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 do
późnych godzin nocnych.
Organizatorzy serdecznie dziękują za
pomoc przy organizacji dożynek Radzie
Sołeckiej i wszystkim mieszkańcom Leśniowa Małego – to dzięki Wam, święto
plonów było radosne, piękne i bezpieczne.
Dziękujemy Dowódcy 4 zppl, płk. Mirosławowi Szwedowi za solidne zadaszenie,

prezesowi POMAK, Panu Tomaszowi
Frąckowiakowi za wszechstronną pomoc techniczną i logistyczną, wszystkim
małym i dużym artystom za uświetnienie
swoimi występami rolniczego święta.
Niech nastrój tego dnia pozostanie z nami
do następnego lata.
Jolanta Matuszkiewicz
Dyrektor MGOK Czerwieńsk
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„Pożegnanie lata” w Nietkowie
W Nietkowie w ostatnią sobotę sierpnia odbył się festyn rodzinny „Pożegnanie lata”. Festyn został zorganizowany przez
Radę Rodziców przy szkole podstawowej w Nietkowie, zaangażowali się rodzice oraz nauczyciele.
Zabawa i rekreacja była od dawna
oczekiwana przez mieszkańców Nietkowa. Gry i zabawy, konkursy sportowe oraz
występy na scenie zespołów dziecięcych
to główne punkty popołudniowego pro-

bryczką oraz harleyami. A wieczorem
oczywiście zabawa przy dobrej muzyce
i w plenerowym nastroju. Festyn cieszył
się dużym zainteresowaniem mieszkańców, głównie rodzin z dziećmi. Bardzo

nie sceny oraz p. Leszkowi Birukowmi za
konne przejażdżki. Jak zawsze dziękujemy
wspaniałym rodzicom, którzy wytrwale do
późnych godzin nocnych pomagali w obsłudze stoisk. Znakomita pogoda i duża

gramu. Maluchy odnalazły się w sportowym kąciku rekreacyjnym a starsze
dzieci samodzielnie korzystały z innych
atrakcji. Przygotowano ich mnóstwo
oprócz bogatych stoisk ze słodkościami
i przysmakami były też przejazdy wiejską

dziękujemy wszystkim sponsorom oraz
mieszkańcom, którzy wsparli nasze starania i pomogli w organizacji festynu.
Szczególne podziękowania dla przewodniczącej Rady Rodziców p. J. Rudnickiej,
panu G. Warszawskiemu za udostępnie-

wakacyjna frekwencja biesiadników,
bogate stoiska grilowe i ze słodkościami
były miłym wypełnieniem sobotniego lata
w Nietkowie.
Beata Kłos-Wygas
Dyrektor Szkoły w Nietkowie
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„Wesele” w Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie
W sobotę 2 września w Wiejskim Domu Kultury zostało zorganizowane wydarzenie
czytelniczo-medialne - Ogólnopolskie Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława
Wyspiańskiego, które przygotowała biblioteka szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej w Nietkowie oraz biblioteka wiejska.
To już po raz drugi nasze biblioteki
zjednoczyły siły aby przygotować tak
ważne kulturalne wydarzenie w Nietkowie. Przygotowano okolicznościowe
pieczątki oraz miły słodki poczęstunek
dla słuchaczy. Na to „Wesele” zaproszono wyjątkowo wszystkich miłośników
książki i ducha biblioteki.
Narodowe czytanie to akcja ogólnopolska pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W tym
roku uczestniczyło w niej ponad czterdziestu
słuchaczy oraz 12 czytających, wspaniałych
czytelników ,którzy zaprezentowali recytatorsko-aktorskie umiejętności na scenie. Cieszy fakt, że to już nie tylko dzieci i młodzież
ale dorośli chcą brać udział w takich wyda-

Projekty
innowacyjne
Zachodniopomorska Grupa Doradcza
Sp. z o. o. oraz Związek Pracodawców
Pomorza Zachodniego Lewiatan
zapraszają do składania wniosków
o dofinansowanie projektów innowacyjnych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych.
Termin składania wniosków: od 5
września 2017 r. do dnia 25 września 2017 r. do godziny 16:00.
Wszelkie informacje i dokumenty
do pobrania znajdują pod adresem:
http://www.innowacje.zgd.com.pl/
zapraszamy-skladania-wnioskowtrzeci-nabor/
Arkadiusz Słonecki

rzeniach. Całe spotkanie poprowadził pan
Cezary Piątkowski – polonista miejscowej
szkoły. Barwnie wprowadził czytelników
w klimat epoki oraz okoliczności powstania
wybitnego dzieła, które powstało na kanwie
prawdziwego wydarzenia. Sto siedemnaście
lat temu w podkrakowskich Bronowicach
odbyło się wesele .które odmieniło obraz polskiej literatury bo właśnie nim inspirował się
Stanisław Wyspiański. Powstał arcydramat barwna i żywa opowieść o Polsce i Polakach,
o sukcesach i niewykorzystanych szansach
czy zaniedbaniach . Bardzo aktualne wątki,
refleksje dla współczesnej historii i Polski .
Może właśnie dlatego w tym roku w drodze
głosowania „Wesele” St. Wyspiańskiego
zostało wybrane jako lektura narodowa do

wspólnego czytania Narodowego czytania
2017. Zgromadzeni słuchacze z zachwytem wysłuchali prezentacji recytatorskich
na scenie poprzeplatanych z obejrzeniem
urywków filmu z plejadą najznakomitszych
polskich aktorów. Na oklaski i zasłużyli
występujący czytelnicy: uczniowie ze szkoły
podstawowej – Basia Stasiuk, Asia Lebioda
i Aleksander Pietryka, dorośli czytelnicy:
Daniela Wojciechowska, Beata Przymus,
Anna Przymus-Frątczak, Dominika
Sokołowska, Lucyna Maciejewska, Gabrysia Grzywacz, Katarzyna Obremska.
Podziękowania dla pani Agnieszki Kuczak
– opiekuna biblioteki wiejskiej oraz pana
Cezarego Piątkowskiego za brawurowe
przeprowadzenie całego przedsięwzięcia
– dziękują czytelnicy i miłośnicy książki
w Nietkowie.

Warszawa, 30 sierpnia 2017 r.

Rolnicy otrzymali wsparcie z ARR
Realizacja „pakietu Hogana” i „embarga” to ostatnie zadania kryzysowe Agencji
Rynku Rolnego. Na ich wsparcie przeznaczono ponad 261 mln złotych. Pieniądze
trafiły na konta producentów rolnych.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów (Dz. Urz. z 2017 r., poz.
499, z późn. zm.) realizacja zadań była
przewidziana do 30 września br. jednak
ARR już zrealizowała to zadanie. Producentom mleka, bydła i świń wypłaciła około 96 mln złotych. W „pakiecie
Hogana” znalazły się działania: zakup
jałówek mięsnych – producent mleka,
zakup jałówek mięsnych – producent
świń ASF, zakup świń – producent świń,
wyrównanie ceny sprzedaży świń – pro-

ducent świń z terenów ASF, zakup owiec
– producent mleka/owiec/świń, zakup
jałówek mlecznych – producent mleka,
pomoc z tytułu zmniejszenia sprzedaży
mleka.
Zakończone zostało również działanie
„embargo”, czyli dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw –
WOW. ARR do końca sierpnia wypłaciła
producentom owoców i warzyw ponad
165 mln złotych.
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Wielkie zmiany
Z radością informujemy, że nasza gmina pozyskała fundusze na kompleksowe
remonty placówek oświatowych. Część
środków finansowych przypadła naszemu
przedszkolu. W miesiącach wakacyjnych,
w budynku przy ulicy Granicznej, odbył
się gruntowny remont. Przede wszystkim,
skupiono się na termomodernizacji obiektu, która zapewni bardziej ekonomiczne
i energooszczędne ogrzewanie pomieszczeń. Wymieniono rury centralnego
ogrzewania oraz grzejniki. W pomieszczeniach gospodarczych stare, drewniane
okna zastąpiono nowymi. Cieszymy się
również z pięknej, nowej zmywalni.
Sale pobytu dzieci zostały starannie
odmalowane. Przedszkolaki szybko zauważyły zmiany i z ochotą wymieniają
się uwagami. W związku z trwającymi
jeszcze pracami budowlanymi, prosimy
o zachowanie szczególnej ostrożności
podczas przyprowadzania i odbierania
dzieci z przedszkola.
W bieżącym roku szkolnym proponujemy dzieciom formy dodatkowe: zajęcia
taneczne, języka angielskiego, karate,
religię (dla sześciolatków) oraz zajęcia

specjalistyczne dla tych dzieci, które ich
wymagają: terapię logopedyczną, pedagogiczną oraz gimnastykę korekcyjną.
Występy przedszkolaków
W sierpniu przedszkolaki z zespołu „Dzieci Mazowsza” wzięły udział
w Święcie Plonów, które odbyło się
w Leśniowie Małym. Zaprezentowały
swoje umiejętności wokalne wykonując,
znane wszystkim, utwory muzyczne

m.in. W zielonym gaju, Krajka, Oj
zagraj mi muzyko. Repertuarem podkreśliły charakter imprezy: tradycja,
wspólnota, radość. Zapraszamy chętne
przedszkolaki do udziału w zajęciach
wokalnych, prowadzonych przez panią
Annę Iwanicką.
Z okazji nowego roku szkolnego,
wszystkim dzieciom życzymy wiele
radości i uśmiechu, a ich rodzicom – wytrwałości i zadowolenia.

Ruszamy. Nowy rok szkolny rozpoczęty...
Wrzesień to pierwsze oznaki jesieni, to czas rozpoczęcia nauki w szkołach. Na korytarzach gwarno, choć
w Gimnazjum nieco ciszej... Naukę
rozpoczęły dwa roczniki uczniów.
To właśnie dla nich przygotowaliśmy
ciekawą ofertę zajęć dodatkowych.
Ruszamy z realizacją Rządowego
Programu Bezpieczna+. Projekt pt.
„Razem o kulturze słowa i nie tylko”
zakłada rozwój kompetencji kluczowych: komunikacji interpersonalnej,
mediacji, negocjacji, a także poznanie
ciekawych ludzi, którzy „pracują słowem’, a więc redaktorów gazet, radia
i regionalnej telewizji. Poszukamy
ciekawych ludzi, dla których praca
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jest też pasją. Uczniowie odbędą szereg ciekawych zajęć ze specjalistami:
psychologami, socjoterapeutkami,
doradcami zawodowymi, ale przede
wszystkim dowiedzą się, jak powstają
ciekawe reportaże. Mamy nadzieję,
ze sami staną się autorami ciekawych
artykułów i będzie można o nas usły-

szeć w Radiu Zielona Góra oraz Regionalnej TVP. Zakładamy, że ludzie
związani z mediami zarażą nas swoimi
pasjami, przekażą tajniki swojego
rzemiosła, a uczniowie zastanowią się
nad własną ścieżką kariery.
Koordynator projektu
Agnieszka Kostrzewa

W poprzednim numerze „U nas” w artykule „Nagrody Burmistrza” złośliwy chochlik
zapomniał o jednej osobie. Otóż wśród wymienionych uczniów wyróżnionych
przez Burmistrza za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych
i sportowych, a jednocześnie osiągających wysokie wyniki w nauce, zabrakło
Pauliny Dwornickiej, uczennicy naszego Gimnazjum im. Jana Pawła II. Wszystkich
zainteresowanych przepraszamy.

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
ZNOWU RAZEM W SZKOLNEJ GROMADZIE
Wakacje w tym roku nieco zadrwiły z wypoczywających – pogoda nas nie rozpieszczała. Dopiero kilka dni przed pierwszym dzwonkiem słońce pokazało się na
dobre, ale kalendarz uparcie pokazywał czas powrotu do szkolnej gromady.
Jedni niecierpliwie odliczali dni, inni
chętnie poleniuchowaliby jeszcze choćby
troszeczkę. Wszyscy jednak stawili się
na rozpoczęciu roku szkolnego – znowu
gwar wypełnił sale lekcyjne i korytarze.
Mury szkolne podczas wakacji tętniły
życiem – trwał remont. Pojawiły się nowe
pracownie językowe, toalety szkolne doczekały się nowoczesnego wyglądu, wszędzie pachnie świeżością. Za kilka miesięcy
wbiegniemy do wyczekiwanej od wielu lat
nowej hali sportowej, przy której znajdą
się wygodne szatnie oraz nowoczesne sale
dydaktyczne: przyrodnicza, informatyczna
i matematyczna. Będą potrzebne, gdyż od
1 września br. nasza szkoła przekształciła
się w ośmioletnią szkołę podstawową.

Już na boisku widać było, że jest nas
dużo – to oczywiste, gdyż po raz pierwszy
od wielu lat mamy dwie klasy siódme. Powitaliśmy w naszym gronie aż dwunastu
nowych nauczycieli!
Tradycyjnie pierwszy dzień pracy poświęciliśmy na integrację. Poszczególne
zespoły spotykały się z wychowawcami,
aby poprzez różnorodne gry i zabawy
zacieśnić więzi, wypracować klasowe
kontrakty, przypomnieć podstawowe
dokumenty szkolne, zasady zachowania
na lekcjach i przerwach.
Tak oto w 17 oddziałach klasowych
- 320 uczniów, 38 nauczycieli i 10
pracowników administracji i obsługi
wprawiło w ruch machinę, która nazy-

wa się nowy rok szkolny 2017/2018.
Każdy rozpoczynający się rok szkolny
stawia przed uczniami, ich rodzicami i pedagogami pytanie: Jaki on będzie? Czy
wędrówką wiodącą różnymi ścieżkami –
czasem prostą i radosną, a czasem trudną
i zawiłą, ale prowadzącą do niezwykłych
odkryć, czy jedną z wielu szarych dróg?
Sukcesy minionego roku szkolnego, ogromna ilość przedsięwzięć, imprez, konkursów
– znacznie podniosły poprzeczkę. Postaramy
się, aby w czerwcu znalazła się jeszcze wyżej.
Liczymy na energię i „zastrzyk” pomysłów
nowych nauczycieli oraz niezwykle cenną
pomoc rodziców i lokalnych instytucji
Niewątpliwie, najwięcej serdeczności
kierujemy do uczniów klas pierwszych,
którzy dopiero rozpoczynają przygodę
z nauką. To oni potrzebują najwięcej
wsparcia i otwartych ramion dorosłych.
Wszystkim życzymy wspaniałej przygody
z nauką, wartościowych doświadczeń,
prawdziwych przyjaźni, a za 10 miesięcy
dobrych świadectw.
Beata Kaszewska

Strefa na zdrowie w Czerwieńsku
Zespół Caritas działający przy Parafii Czerwieńsk oraz Fundacja Dajmy Nadzieję zapraszają na bezpłatne badania z zakresu
kardiologii i okulistyki.
Już 17 września na Rynku w Czerwieńsku
w godzinach od 8:00 do 18:00 (przerwa od
13:00 do 14:00) wszyscy zainteresowani
będą mogli skorzystać z badań przeprowa-

dzonych przez wykwalifikowane pielęgniarka, a ich wyniki na miejscu skonsultować
z lekarzami, specjalistami w dziedzinie
kardiologii oraz okulistyki.

Badania wykonywane będą bez skierowań i wcześniejszych zapisów.
Zachęcamy do skorzystania wszystkich
zainteresowanych.
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Z dziejów Czerwieńska
W pierwszym tygodniu września tego roku w Zielonej Górze odbywało się po raz
kolejny święto związane z uwieńczeniem prac przy zbiorach winnych gron, tzw.
„Winobranie”. Jedna z dwóch stolic województwa lubuskiego szczyci się od wielu
lat uprawą winnej latorośli.
Choć w przeszłości król pruski Fryderyk II mało pochlebnie wyrażał się
o smaku trunków tu produkowanych,
zalecając je jako środek do torturowania
więźniów, to jednak z biegiem czasu zielonogórskie wino zyskiwało coraz więcej
zwolenników.
Okazuje się jednak, że w XIX i na początku następnego stulecia winobraniowe
święto nie było jedynie domeną największego miasta w naszej okolicy. Oto bowiem
w Czerwieńsku, niewielkim miasteczku na
północ od Zielnej Góry, równie hucznie
obchodzono zakończenie prac przy zbiorach
winogron. Świętowano nie mniej barwnie
i uroczyście. Artykuł ten został poświęcony
uprawie winorośli i produkcji napojów „wyskokowych” nie tylko z winogron w naszym
mieście przed wiekami.
Tr a d y c j e w i n i a r s k i e
w Czerwieńsku sięgają przynajmniej początków XVII
wieku. Z zachowanych relacji
i dokumentów wynika, że
pierwsze uprawy winorośli
zakładali przybywający tutaj
z różnych terenów ówczesnej
Brandenburgii sukiennicy.
Na planie miasta z 1811 roku
oraz na pocztówkach przedstawiających Czerwieńsk na
przełomie XIX i XX stulecia
wyraźnie widać miejsca, gdzie
sadzono winne krzewy. Najwięcej upraw znajdowało się na terenie
dzisiejszej szkoły podstawowej, czyli
na północno – zachodnim niewielkim
wzniesieniu. Podczas letnich dni, kiedy
owoce dojrzewały, było to jedno z kilku optymalnych miejsc o dość długim
i w miarę intensywnym nasłonecznieniu,
mimo, że zbocze opada w kierunku północnym. Winorośle zajmowały więc pas
od dzisiejszej ulicy Granicznej aż po ulicę
Zielonogórską. Był to jak na ówczesne
warunki i wielkość powierzchni miasta
dość duży teren.
Zbiorów dokonywano w sierpniu
i wrześniu. W źródłach znajdują się dość
dokładne dane dotyczące ilości zebranych winogron. W 1819 roku na terenie
Zielonej Góry zebrano owoców do prawie 9 300 wiader, każde po ok. 64 litrów.
W tym samym roku w Czerwieńsku zebrano 107 wiader, po ok. 64 litrów każde.
Stosunek wielkości zbiorów w Zielonej
Górze i Czerwieńsku wynosił więc około
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87 do 1. W następnych latach sytuacja
wyglądała podobnie.
Po zbiorach rozpoczynał się mniej
lub bardziej skomplikowany proces wytwarzania winnych trunków. Sam smak
wina, produkowanego w Czerwieńsku,
z pewnością można było przyrównać do
tego zielonogórskiego. Nie było to więc
wino słodkie, raczej półsłodkie i wytrawne. Zapewne król pruski Fryderyk II
nie miałby dobrego zdania o jakości
i walorach smakowych naszego lokalnego
trunku. Jednak w czasach, kiedy sprowadzanie z południa Europy win słodkich
i półsłodkich wymagało sporych nakładów
finansowych, a upodobania i miejscowe
potrzeby były mniej wymagające, to tutejsze napoje alkoholowe nadawały się do

codziennego spożycia. I nikt nie narzekał
na ich jakość.
Zakończenie prac przy corocznej
uprawie winnej latorośli dokonywało się
w sposób niezwykle uroczysty. Wzorem
naszego południowego sąsiada, co roku
obchodzono tutaj święto wina. Była to
jednak jednodniowa uroczystość, za której
przygotowanie i przebieg odpowiedzialni
byli poszczególni plantatorzy i producenci
wyrobów alkoholowych. W dokumentach
miejskich nie odnaleziono dotychczas
żadnych wzmianek o finansowaniu lub
współfinansowaniu imprezy. Głównym
punktem programu był barwny korowód,
który przemieszczał się ulicami miasta.
Producenci wraz z członkami własnych
rodziny znajdowali się na przyozdobionych winnymi elementami wozach, skąd
częstowali swoimi wyrobami wyraźnie
radosnych i oczekujących atrakcji mieszkańców miasta. Święto wina było okazją
do zaprezentowania asortymentu nie tylko

przez miejscowych wytwórców. Jednak
najwięcej korzyści odnosili miejscowi,
gdyż udział w czerwieńskim winobraniu
był swoistą reklamą, dającą gwarancję
zbytu w kolejnych miesiącach.
Wyroby alkoholowe wytwarzano nie
tylko z winogron. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się także wyroby z innych
owoców. Produkcją zajmowało się kilka
miejscowych zakładów.
Największym zakładem produkującym
wyroby alkoholowe był zakład rodziny
Finne, znajdujący się przy rynku w Czerwieńsku. Firma powstała w 1832 roku
i zajmowała się produkcją wina z winogron
oraz m.in. z jabłek, porzeczek, agrestu
i jagód. Trunków można było popróbować
w piwnicy należącej do rodziny (dawny
„Skup butelek” przy ulicy Granicznej), oraz
w restauracji dworcowej. Firma eksportowała swoje produkty do Berlina, na Śląsk,
Pomorze i do Wielkopolski.
Na terenie miasta pod koniec XIX
i na początku XX stulecia działała także
fabryka likieru Hermanna Petzolda
i zakład produkujący koniak, należący
do Ludwiga Dittbernera. W 1844 roku
przy ulicy Zielonogórskiej 4
rozpoczął działalność browar
miejski. Miejscowe specjały
alkoholowe oferowano w wielu
miejscach w mieście: piwnicy
ratuszowej, restauracji dworca
kolejowego, piwnicy należącej
do C. Finne oraz dwóch gospodach „Pod Czarnym Orłem”
(obecnie siedziba MGOK)
i „Pod Lwem” (dzisiejsza m.in.
Chata Polska).
Nadmierne spożywanie
alkoholu prowadzi niechybnie
do uzależnienia i ciężkiej choroby. Kultura picia „procentowych trunków” niestety nie jest najmocniejszą stroną polskiego społeczeństwa.
Jak to wyglądało w przedwojennym
Czerwieńsku? Niestety w źródłach nie
ma o tym zbyt wielu informacji. Pewne
jest jednak, że mała wspólnota lokalna
miała baczniejszą kontrolę nad ewentualnie uzależnionymi od napojów „wyskokowych”. Presja społeczna działała
na wielu. Na tych co nie działała, wpływ
miała sama natura. Umierali dość szybko
i młodo, często z wyziębienia, osłabienia
organizmu czy niemożliwej wówczas
do zdiagnozowania marskości wątroby.
Większość jednak stanowili ci, którzy
umieli zdroworozsądkowo podchodzić do
tego typu napojów, rozkoszując się nimi
podczas długich jesiennych wieczorów,
spotkań z innymi mieszkańcami miasta,
czy zabaw, które były ważną częścią ówczesnej kultury masowej.
Przemysław Góralczyk

Program Równać Szanse w Nietkowie
Projekt Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa pod nazwą „Co nam w duszy gra...”
przeszedł pozytywnie ocenę specjalistów Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.
Tym samym nasze stowarzyszenie, jako jedyne z województwa lubuskiego, otrzymało dofinansowanie w ogólnopolskim programie Równać Szanse ‘2017.
Istotą tego programu są lokalne projekty,
które dla młodych ludzi mają być ciekawym
wyzwaniem i szansą współpracy z innymi,
by razem osiągnąć wspólny cel, ucząc się
po drodze, jak radzić sobie z zupełnie nową
rolą i jak wykorzystywać nowe kontakty.
Umiejętności zdobyte w trakcie realizacji
tego projektu przydadzą się na całe życie niezależnie od tego, co uczestnicy będą robić
i z kim będą w przyszłości planować wspólne
działania. To zysk w czystej postaci.
Celem programu jest wyrównanie szans
młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie.
Chodzi o sytuację, w której młody człowiek
z małej miejscowości potrafi samodzielnie
i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie
cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości i mając szansę odnieść sukces na miarę
własnych możliwości. Projekt Stowarzyszenia
Mieszkańców Nietkowa wypełnia pewną
lukę i skierowany jest do młodzieży w wieku
od 13 do 19 lat - zarówno z naszej szkoły

ruszyły też zajęcia w WDK. Początki nie
są łatwe - ten projekt łamie dotychczasowe
schematy działania i myślenia. Wszystko zależy od inicjatywy i aktywności młodzieży.
Ten projekt bazuje na jej talentach i pasjach.
Na szczęście młodzież mamy wspaniałą utalentowaną, bardzo kreatywną, ambitną
i rzetelnie realizującą swoje zobowiązania.
Stowarzyszenie musiało też przygotować
się organizacyjnie do realizacji tak dużego zadania. To wielkie wyzwanie i sporo
dodatkowych obowiązków formalnych.
Staramy się im sprostać, bo to zapewnia
rozwój naszej organizacji i dobrze rokuje
na przyszłość.
7 września uczestników projektu „Co
nam w duszy gra...” odwiedził p. Artur
Łęga (główny koordynator programu
Równać Szanse). Przyjechał do nas specjalnie z Warszawy, żeby osobiście ocenić
rozpoczęcie realizacji naszego projektu.
Spotkał się z grupą projektową podczas

podstawowej, jak i z gimnazjum. Cykl bardzo
ciekawych zajęć trwać będzie od sierpnia 2017
roku do października 2018 roku.
Nabór do grupy projektowej i rejestracja uczestników już za nami. Od sierpnia

zajęć w WDK, sprawdził realizację harmonogramu realizacji przedsięwzięć, znalazł
też czas na przekazanie swoich uwag i rozmowę z koordynatorem projektu p. Beatą
Kłos-Wygas oraz osobami wspomagający-

OGŁOSZENIE
Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 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 01 września 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 650 m2, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 573/6.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
(pok. 109), tel. (68) 3278179 oraz na stronie internetowej urzędu (www.czerwiensk.pl).
MM

mi realizację zadań opisanych w projekcie.
Dobrze ocenił rozpoczęcie naszych działań
i przekazał wiele cennych rad. Cotygodniowe spotkania w WDK będą realizowane
przez 15 miesięcy. To sporo czasu, ale
z pewnością warto będzie uczestniczyć
w tym projekcie. Będą wyjazdy integra-

cyjne, pikniki, ogniska, wycieczki, a także
zajęcia artystyczne, kulinarne, aktorskie
(w tym wyjazd do teatru we Wrocławiu),
zajęcia z historii Nietkowa i przygotowanie
tablic ścieżki historycznej. Efekty projektu
będzie można zobaczyć już w przyszłym
roku, a finałem będzie przygotowane przez
młodzież widowisko teatralno-muzyczne
dla rodziców i mieszkańców Nietkowa.
Realizacja takich projektów jest bardzo
potrzebna lokalnym społecznościom. Organizacje pozarządowe mogą rozwijać swój
potencjał i zdobywać nowe doświadczenia.
Mogą też świetnie uzupełniać ofertę edukacyjną i kulturalną w swoich miejscowościach. To korzystnie wpływa na ocenę ich
skuteczności działania i zaangażowania na
rzecz mieszkańców. Taki projekt to świetna
inwestycja w przyszłość.
Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa

Krzysztof Smorąg
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Sezon grzybowy w pełni
Wrzesień tradycyjnie zachęca nas do wyprawy na grzybobranie. W tym roku obfitość i różnorodność gatunków jest doprawdy imponująca, a lasy w naszej gminie
wprost słyną z ich obfitości.
Trudno więc się dziwić, że przy głównych
trasach wylotowych w kierunku Niemiec
otworzył swe podwoje prawdziwy grzybowy
hipermarket. Tam najczęściej gromadzą się
prawdziwi zawodowcy w tym fachu i im
pewnie bardzo rzadko zdarza się zebrać do koszyka grzybki o czasem zabójczym działaniu.

Do lasu jednak chodzą w tym czasie również
mniej doświadczeni zbieracze i oni powinni
być niezwykle czujni, bo niejeden gagatek
potrafi się zakamuflować pośród prawdziwków i podgrzybków. Przebierają się nieraz
za podobne do rydzów, kurek, maślaczków,
gąsek, a nawet samych prawdziwków garni-

Jak zbierać grzyby?
Grzyby to polska specjalność. Wielu
obcokrajowców uważa jedzenie grzybów
leśnych za sport ekstremalny grożący życiu.
Ale my potrafimy odróżnić jadalne od trujących. Możemy więc iść na grzyby.
Grzyby zajmują ważne miejsce w polskiej kuchni. Czy ktoś wyobraża sobie
Wigilię bez nich? Dlatego latem i jesienią
chodzimy na grzyby. Ale nie tylko dlatego.
Znalezienie miejsca obfitującego w borowiki to marzenie grzybiarza, bo zazwyczaj
trzeba się nachodzić, aby wypełnić nimi
kosz. Co nas skłania do szukania grzybów?
Nie tylko smak i aromat, bo niektórzy zbieracze wcale nie są ich
smakoszami. Może więc odzywa
się w nas pradawny instynkt myśliwego?

Wartości odżywcze grzybów
Panuje mylne przekonanie, że pod
względem odżywczym grzyby są bezwartościowe. Tymczasem zawierają sporo
łatwo przyswajalnego białka. Jego wartość
jest niższa niż w produktach mięsnych,
ale znacznie wyższa niż w roślinnych.
Owocniki są również dobrym źródłem
witamin z grupy B (chociaż można w nich
znaleźć także witaminy: A, C i D), oraz
minerałów (żelazo, potas, fosfor, wapń,
cynk, jod, mangan, fluor, miedź). Ze względu na dużą zawartość białka zbliżonego
do zwierzęcego i żelaza grzyby zyskały

turki i znakomicie udają te jadalne.
Przez te osobniki samo grzybobranie
staje się dla wielu z nas sportem ekstremalnym.
Poniżej publikujemy ciekawy artykuł
Małgorzaty Różańskiej z miesięcznika
„Zdrowie”, o tym jak zbierać grzyby, żeby
sobie nie zrobić krzywdy i czy w ogóle
warto ryzykować.
Kierujemy go zwłaszcza do tzw. grzybiarzy
weekendowych, bo przecież lepiej wiedzieć
niż nie wiedzieć, a poza tym lepiej cieszyć się
grzybną ucztą niż płukaniem żołądka.
To naprawdę warto przeczytać!
A.S.

jest kwaszenie (dzięki tej metodzie przetwarzania są lżej strawne) i pasteryzowanie,
dlatego też podpowiadamy, jak to zrobić.
Kwaszenie. Oczyszczone grzyby umyj
i wrzuć do wrzącej, osolonej wody (łyżka soli
na litr wody). Gotuj 3 minuty. Potem odcedź
i ostudź. Układaj warstwami w garnkach
kamiennych lub słojach, przesypując je solą
i przyprawami (na 1 kg grzybów 3 łyżki soli,
kilka ziaren pieprzu, ziela angielskiego i 2
liście laurowe). Wypełnione naczynie przykryj
szczelnie płótnem lub talerzykiem obciążonym kamieniem. Gdyby w ciągu kilku dni
sok puszczony przez grzyby nie przykrył ich
powierzchni, dolej do naczynia trochę
lekko osolonej wody. Każdy rodzaj
grzybów kwaś oddzielnie.
Pasteryzowanie. Umyte grzyby
wrzuć do osolonego wrzątku (daj 3
łyżki soli na 1 kg grzybów) i gotuj
Grzyby: wykręcać czy wycinać?
10–15 minut. Następnie odcedź grzyby
Grzybami potocznie nazywai ułóż je w słoikach. Wywar zagotuj
my owocniki grzybni – organizmu
z dodatkiem kilku ziaren pieprzu, 3 liści
znajdującego się pod ziemią, żylaurowych. Zalej nim grzyby do 3/4
jącego przez wiele lat. Owocniki
wysokości słoika. Zamknij go szczelnie
Prawdziwek i goryczak żółciowy (tzw. „szatan”), ale który jest który?
rozsiewają zarodniki, które do Wystarczy polizać korzonek. Goryczak zamanifestuje swą nazwę.
i pasteryzuj dwukrotnie – pierwszego
wykiełkowania potrzebują wody.
dnia 60 minut, drugiego – 30 minut.
To właśnie dlatego grzyby rosną po deszczu. sobie nawet miano „leśnego mięsa”. Przy
Najwięcej jest ich we wrześniu, bo miesiąc tym są niskokaloryczne – 100 g świeżych
Zasady grzybiarza
ten z reguły jest dość wilgotny. Zbierając grzybów to 40–50 kcal, suszonych – 250 • Nie zbieraj grzybów, których nie znasz.
grzyby, postaraj się w jak najmniejszym kcal. Smakowite owocniki zawierają też • Gdy nie jesteś pewny, czy prawidłowo rozstopniu uszkodzić grzybnię. Która z metod dużo błonnika przypominającego chitynę, poznałeś grzyb, nie wkładaj go do koszyka.
pozwala zachować ją w lepszym stanie: którego człowiek w ogóle nie trawi. Daje • Jeśli jesteś nowicjuszem, zbieraj tylko
wykręcanie czy wycinanie? Nowe atlasy on uczucie sytości, ale to z jego powodu grzyby rurkowe (spód kapelusza przypogrzybów dopuszczają obydwie, z lekkim grzyby są ciężko strawne. Nie powinny mina gąbkę). Nie ma wśród nich tych, które
wskazaniem na delikatne wykręcanie trzonu więc jadać ich dzieci, osoby w podeszłym powodują śmiertelne zatrucia.
owocnika z podłoża. Umożliwia ono lepsze wieku, chorzy wymagający lekkostrawnej • Wybieraj jedynie dorosłe okazy. Malutkie
rozpoznanie cech gatunkowych grzybów diety. Natomiast dla zdrowych mogą być owocniki nie wykształciły jeszcze swoich
blaszkowych i w mniejszym stopniu uszka- smacznym i pożywnym produktem uroz- cech gatunkowych. Trudno je więc odróżnić
dza grzybnię niż wycinanie.
maicającym codzienną dietę. Najwięcej od trujących.
wartości odżywczych mają świeże grzyby. • Nie zbieraj starych grzybów. Są niesmaczNa grzyby - tylko z koszykiem
ne i mogą być toksyczne (rozpoczął się
Zbieraj grzyby wyłącznie do wiklinoGrzyby: przysmak na zimowe dni
w nich proces gnilny).
wego koszyka, w którym się nie pogniotą
Najprostsze sposoby przechowywania • Nie niszcz grzybów niejadalnych. Są
i będą miały dostęp powietrza. W plasti- grzybów to mrożenie lub suszenie w słabo ważnym ogniwem w leśnym ekosystemie.
kowych siatkach i kubełkach uszkadzają nagrzanym piekarniku (40–50OC) przy uchy- Niektóre z nich są pod ścisłą ochroną, np.
się i zaparzają. Wówczas szybko rozwijają lonych drzwiczkach albo w suszarce do grzy- borowik szatański, bardzo rzadki i wyjątsię w nich bakterie, rozpoczyna się proces bów i owoców (amator grzybów powinien się kowo piękny.
gnilny, wskutek którego jadalne grzyby zdecydować na jej zakup, kosztuje 100–120
mgr inż. Małgorzata Różańska
mogą stać się toksyczne.
zł). Można je też zamarynować. Mniej znane
miesięcznik „Zdrowie”
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Parafie w internecie
W początkach istnienia „U nas”, kiedy o internecie jeszcze nam się nie śniło,
mieliśmy nawet jedną ze stron zatytułowaną „U nas w parafiach”. Zamieszczaliśmy tam w porozumieniu z proboszczami informacje dotyczące najważniejszych
wydarzeń we wspólnotach.
Dzisiaj parafie przeniosły się do globalnej sieci i tam publikują najważniejsze
informacje dla wiernych. Zajrzeliśmy
na strony internetowe czterech naszych
„gminnych” parafii i sprawdziliśmy jak
sobie radzą z komunikacją z wiernymi.
Strona internetowa parafii
pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku
www.paraﬁaczerwiensk.pl
Strona już na pierwszy rzut oka na
ekran prezentuje się naprawdę profesjonalnie. Kiedy wbijemy do wyszukiwarki adres
ukazuje nam się strona główna, a w jej
nagłówku ładne fotki parafii i kościołów
filialnych. Poza tym na pierwszej stronie
już możemy udać się na wirtualny spacer
po kościele parafialnym. Robi wrażenie.
Od pierwszego kliknięcia widać, że jest
ona prowadzona na bieżąco, a aktualny
kalendarz i liturgia na dany dzień otwiera
się natychmiast. Jeszcze lepiej sprawa
wygląda po wgłębieniu się w kolejne
zakładki, gdzie na bieżąco znajdziemy

wszystkie potrzebne wiernym informacje –
od ogłoszeń parafialnych, przez czytelnię,
ciekawe linki, informacje o kursach i spotkaniach po aktualne informacje dotyczące
intencji mszalnych, działalności grup parafialnych i kroniki pogrzebów. Na stronie
nie brakuje również informacji o historii
kościołów parafii, duszpasterzach, praktycznych informacji kontaktowych itp.
Obrazu strony dopełnia ciekawa i dobrze
zaprojektowana galeria zdjęć pokazująca
najważniejsze wydarzenia w parafii. Administrujący tą stroną zasługują na słowa
uznania. Brawo!
Strona internetowa parafii
pw. Najświętszej Maryi Panny
Bolesnej w Płotach
www.paraﬁaploty.pl
To strona najmłodszej parafii w naszej
gminie, ale trzeba przyznać, że zrobiona

bardzo profesjonalnie. Oszczędnie w formie graficznej, za to niezwykle przejrzysta
i nowoczesna.
Strona zawiera wszystkie niezbędne informacje. Ogłoszenia parafialne,
intencje, godziny mszy św., działalność
grup parafialnych redagowane są na
bieżąco. Aktualizowanie strony, to pięta
achillesowa wielu stron internetowych.
Ta pod tym względem jest bez zarzutu.
Bardzo ciekawą zakładką jest „Tablica
informacyjna”, dzięki której parafianie
mogą na bieżąco wymieniać się istotnymi informacjami – od ofert pracy dla
sąsiadów, po pomoc w jakichś sprawach.
Wystarczy zgłosić to proboszczowi,
a ogłoszenie bezpłatnie znajdzie się w
zakładce. Na stronie jest nawet zakładka
„O nas w mediach”. Tak prowadzona
strona może być przykładem dla innych
parafii.
Brawo!
Strona internetowa parafii
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Leśniowie Wielkim
www.paraﬁalesniowwielki.mozello.pl
Strona merytorycznie nieco uboższa
od wspomnianych wyżej, ale zawierająca najpotrzebniejsze informacje, jak
godziny mszy św., informacje kontaktowe
do kancelarii parafialnej, czy aktualne
ogłoszenia parafialne. Są też informacje
o historii kościołów w parafii, ale na
przykład brakuje fotografii aktualnych,
bądź historycznych. Niestety dużym mankamentem jest zakładka o wydarzeniach.

Na razie jest pusta. Trudno uwierzyć, że
nic ciekawego się nie dzieje, więc pewnie nie jest uzupełniana. Największym
medykamentem tej strony jest właśnie jej
aktualizacja. Wymaga to oczywiście zaangażowania jakiegoś miejscowego fana
internetu, a takich przecież w Leśniowie
nie brakuje.
Strona internetowa parafii
pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Nietkowicach
www.paraﬁanietkowice.republika.pl
Spośród prezentowanych stron internetowych strona parafii w Nietkowicach
prezentuje się najbardziej siermiężnie,
zarówno pod względem graficznym, jak
i zawartości. Zawiera najważniejsze informacje o godzinach mszy w kościołach
parafii, dane kontaktowe, informacje
o kościołach filialnych oraz ich fotografie. Dużym mankamentem jest aktu-

alizacja strony. Na stronie głównej jest
informacja z Wielkanocy, a właściwie
tylko radosne hasło „Jezus żyje, Alleluja!”. Galerie zawierają stare informacje,
a ogłoszeń parafialnych nie ma w ogóle.
Dobrze byłoby też zamieszczać wzorem
strony parafialnej Czerwieńska choćby
kalendarz intencji mszalnych, może
kronikę wydarzeń – chrztów, ślubów,
pogrzebów. To dla historii wspólnoty
ważne informacje. Generalnie ta strona
również czeka na jakiegoś pasjonata internetu, który by ją ożywił. To na pewno
się opłaca, bo ułatwia parafianom dostęp
do istotnych dla nich informacji, a jednocześnie buduje tę wspólnotę i zachęca
do działania.
Mimo, że jestem przedstawicielem
prasy tradycyjnej, papierowej, zachęcam
nie tylko wierzących do korzystania
z informacji zamieszczanych na stronach
parafii. To skarbnica wiedzy o życiu naszej wspólnoty gminnej. Administratorów
stron natomiast namawiam do prześcigania się w pomysłach na prezentację
swoich środowisk, nie tylko dla bieżących potrzeb ile i dla dokumentowania
historii.
Andrzej Sibilski
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Turniej Burmistrza
Rozegrany został już XXVII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Czerwieńska.
Tym razem, po raz pierwszy, miał on
tylko jednodniową formułę. I tak w sobotę
5 sierpnia na Stadionie Miejskim im. Romana Winnickiego przy ulicy Kwiatowej
rywalizowało sześć drużyn: „Znicz”
Leśniów Wielki, „Sparta” Nietkowice,
„Oldboy’s” Czerwieńsk, „Start” Płoty,
„Odra” Nietków, i „Piast” Czerwieńsk.
Mecze grupowe rozgrywano równolegle w dwóch grupach - płyta główna
stadionu miejskiego została podzielona
na dwa boiska, gdzie drużynę stanowiło
6 zawodników w polu i bramkarz, czas

gry to dwa razy po 15 min. W półfinałach
Piast pokonał Spartę 5:1 a Odra wygrała
ze Zniczem 2:1. A potem przyszedł czas
na mecz o trzecie miejsce – Sparta pokonała Znicz 6:3. No i mecz finałowy – Odra
wygrała z Piastem 5:0.
Klasyfikacja końcowa Turnieju:
I miejsce Odra Nietków, II – Piast
Czerwieńsk, III – Sparta Nietkowice, IV
– Znicz Leśniów Wielki, V – Start Płoty
i VI – Oldboy’s Czerwieńsk.
Najlepszym strzelcem okazał się Tomasz Murzyn ze „Sparty”, najlepszym

Wieści z Lubuszanki
Rozstrzygnięty został już XXVII Turniej Burmistrza w piłce nożnej – 5 sierpnia
na stadionie miejskim rywalizowało sześć
drużyn. Wygrała „Odra” przed „Piastem”.
A najbliższa impreza to Wilcza MTB – 17
września ścigać się będą miłośnicy rowerowych przełajów w ramach VIII Grand
Prix Województwa Lubuskiego MTB
Amatorów. I co jeszcze w najbliższym
czasie? Na 28 października planowana
jest jesienna edycja biegu Ronin Race.
Ubiegłorocznym wzorem przewidywana
jest kilometrowa trasa dla młodzieży
szkolnej i 10,5 km dla seniorów.
A co słychać u miłośników innych
dyscyplin sportu? Na początek trochę
nietypowo – bo strzelanie. 9 września
zakończył się Winobraniowy Turniej
Strzelecki. W strzelaniu z karabinka pneumatycznego, w konkurencji rodzinnej
(trzy osoby) ekipa Grzegorza Fabisiaka zajęła II miejsce. W kategorii dzieci
(rocznik 2005 – 2007) wygrał Damian
Fabisiak. W kategorii młodzik (rocznik
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1999 – 2004) trzecie miejsce zajął Kamil
Fabisiak.
„Krośnieńska 10” – 27 sierpnia
w Krośnie Odrzańskim, wśród ponad
400 zawodników pobiegli: Agnieszka
Woch, Bolesław Brzeziński, Kamil
Jermak, Sebastian Plonkowski i Piotr
Siwiński.
Z kolei XXIII Energa Maraton Solidarności odbył 15 sierpnia. Na trasie
z Gdyni do Gdańska rywalizowało ponad
tysiąc biegaczy. Szymon Pyrka był 63
w kategorii M30 z czasem 3:45:46.
A 13 sierpnia w Kórniku rozegrano
zawody triathlonowe. Na jednym z dystansów - 1/4 Iron Mana (950 m pływania,
45 km roweru i 10,5 km biegu) rywalizowało około 600 zawodników. Wśród
nich Grzegorz Pukacki zajął 41 miejsce
w kategorii M40.
I jeszcze Winobranie. XXXII Nocny
Bieg Bachusa zgromadził 2 września na
10 km trasie 300 zawodników. Wśród
nich pobiegli: Bolesław Brzeziński,

bramkarzem Seweryn Kuczak z „Odry”
a za najlepszego zawodnika uznano Grzegorza Lipińskiego z „Piasta”. W całym
turnieju padło 49 bramek.
D. Grześkowiak

Agnieszka Woch, Sylwia Skorupska,
Kamil Jermak i Magda Piwowska.
Tego też dnia rozegrano VIII Drużynowy
Bieg Lotto. Wśród 127 sklasyfikowanych
trójosobowych ekip 10 miejsce zajęła
drużyna, w składzie której pobiegł Paweł
Kamoda.
Coś z ostatniej chwili. 10 września
w VI Novita Półmaraton Zielonogórski
pobiegło prawie 1,5 tys. zawodników.
Pan Bolesław Brzeziński wygrał swoja
kategorię wiekową (M70+) z czasem
1:56:27. Gratulujemy! Rywalizowała
w tym biegu cała grupa „naszych”: Kamil
Jermak (90 miejsce w kategorii M30
z czasem 1:29:11), Paweł Kamoda (92
w M30, 1:29:31), Krzysztof Filar (63
w M40, 1:33:18), Mirosław Tworek
(118 w M40, 1:40:55), Paweł Olech (221
w M30, 1:45:51), Piotr Siwiński (250
w M30, 1:51:03), Grzegorz Zdyb (234
w M40, 2:08:03), Angelina Szkudlarek
(56 w K20, 2:18:47), Madga Piwowska
(94 w K30, 2:21:25) i Monika Chocaj
(103 w K30, 2:24:24).
D. Grześkowiak

Tenisowy koniec sezonu
Kończy się letni sezon tenisowy na kortach w Czerwieńsku. W sierpniu i wrześniu
tradycyjnie rozgrywane są dwa turnieje otwarte zamykające rozgrywki pod gołym
niebem. Niebawem tenisiści przeniosą się do „Lubuszanki”, gdzie ukryją się przed
kaprysami jesienno-zimowej aury aż do majowego turnieju Dni Czerwieńska.
Przedostatni turniej tenisowy tego
sezonu odbył się na kortach po raz
drugi w historii CST. Nosi on nazwę
Turnieju Integracyjnego Firm i Instytucji z terenu Gminy o Puchar Przechodni
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. Na pomysł imprezy
tenisowej wpadł w zeszłym roku wiceprezes stowarzyszenia - Waldek
Napora, który namówił do udziału
w rozgrywkach przedstawicieli firm
i instytucji działających na terenie
naszej gminy. Według organizatorów
turniej miał nie tylko dostarczyć emocji
zawodnikom, reprezentującym swoje
firmy, ale przede wszystkim integrować środowisko lokalne.
W tym roku w drugiej edycji turnieju
wystąpiły drużyny reprezentujące sześć
firm (POMAK, LfC, 4 Pułk Przeciwlotniczy, CPN Ekoserwis, Inex oraz
Urząd Gminy). Rozgrywki turnieju
rozłożone były w czasie od 31 lipca do
12 sierpnia, kiedy to odbyły się mecze
finałowe turnieju.
Puchar Przechodni Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Czerwieńsku powędrował w tym sezonie z Urzędu Gminy do
4 Pułku Przeciwlotniczego. W finale Piotr
Krzyżanowski pokonał w dwóch setach
(7:5; 7:5) Jacka Wyrwę reprezentującego
LfC Sp. z o.o.
Organizatorom marzy się, aby ten
turniej co roku nabierał rangi i gromadził na kortach reprezentantów kolejnych firm, bo przecież miłośników

tenisa można znaleźć z łatwością wśród
pracowników tych organizacji. Jak
wszystko, co dopiero raczkuje rozwija
się nie bez trudności, ale pomysłodawcy
nie tracą nadziei, że już kolejny turniej
w 2018 przyciągnie do rywalizacji
nowych uczestników, którzy spróbują
odbić zawodnikom 4. Pułku przechodni
Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej - Leszka Jędrasa.
Turniej CPN Ekoserwis
Znacznie dłuższą tradycję ma turniej wieńczący sezon letni. Już po raz
dziewiąty rozgrywany jesienią Turniej
o Puchar Prezesa CPN EKOSERWIS
zakończył się w tym roku w dniu
3 września.
Po raz pierwszy w historii tego turnieju, oprócz dotychczasowych 3 grup,
zorganizowany został mini turniej dla
najmłodszych członków CST. Reakcje
dzieci i ich najbliższych pokazują, że
był to dobry pomysł, który będzie kontynuowany w latach następnych.
Klasyfikacja w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:
Mężczyźni: 1 miejsce - Waldemar
Napora, 2 miejsce - Krzysztof Tołoczko,
3 miejsce - Jacek Potocki.
Kobiety: 1 miejsce - Emilia Hejduk,
2 miejsce - Sylwia Hejduk, 3 miejsce Sylwia Rogowicz.
Juniorzy: 1 miejsce - Kajetan Plonkowski, 2 miejsce - Tymoteusz Daraszkiewicz, 3 miejsce - Alicja Szymańska.

Organizatorzy mają nadzieję, że
przyszłoroczny jubileuszowy 10. turniej
przyciągnie na korty tylu uczestników,
że eliminacje trzeba będzie rozłożyć na
kilka dni. Organizatorzy turnieju prosili
o przekazanie podziękowań zarządowi
Spółki CPN EKOSERWIS i prezesowi
Krzysztofowi Wasylkowskiemu za wieloletnie wspieranie tej inicjatywy.
Kilka zdań podsumowania
mijającego sezonu
Trwają jeszcze ostatnie mecze letniej
ligi tenisa, więc o końcowych rezultatach
rozgrywek będziemy mogli poinformować w kolejnym numerze „U nas”.
Tymczasem na koniec trochę statystyki: CST liczy w tym roku 37 grających
tenisistów, w tym dzieci młodszych
pięcioro, dzieci starszych jedenaścioro, dorosłych 21 osób (12 mężczyzn
i 9 kobiet).
Zarząd CST wysoko ocenia pracę
trenera szkółki tenisowej p. Alana Matelskiego, który prowadzi zajęcia w trzech
grupach wiekowych - nie tylko dla dzieci,
ale także uczy gry w tenisa dorosłych.
To nowy pomysł na przyciągnięcie do
tej dyscypliny sportu także starszych, którzy dotąd nie mieli odwagi wziąć rakiety
tenisowej do ręki, a jak zapewnia Waldek
Napora – naprawdę warto.
Wiceprezes zdradza nam także plany
na najbliższy czas: „Jesteśmy w trakcie
zmiany kamer. Będą 2 szt., a obraz będzie
lepszej jakości. Ale nie wiem czy w tym
roku uda się to sfinalizować. Na razie
położone są nowe kable. Sądzę, że nowy
sezon rozpoczniemy już z nowym sprzętem. Planujemy też modyfikację strony
internetowej oraz oznaczenia kortów”.
Cóż, pozostaje nam tylko życzyć stowarzyszeniu realizacji ich celów, by tenis
ziemny w Czerwieńsku zjednywał sobie
coraz większą liczbę zwolenników.
Andrzej Sibilski
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