Ksawery
spustoszył gminę
czytaj str.: 4

we wrześniu
02.09. – delegacja z Gminy Czerwieńsk przebywała z wizytą
w miejscowości Drebkau (Niemcy). Powodem wizyty był udział
w obchodach „święta studni”. Delegacji przewodniczył Burmistrz
Piotr Iwanus. W składzie delegacji znaleźli się sołtysi ze wszystkich sołectw w naszej gminie.
04.09. – we wszystkich szkołach na terenie Gminy Czerwieńsk
odbyły się uroczyste apele z okazji rozpoczęcia nowego roku
szkolnego.
05.09. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem
obrad komisji było min.: opinia do informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2017 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i rozliczeń finansowych
samorządowych instytucji kultury i pozostałych osób prawnych;
wypracowanie opinii do projektów uchwał; sprawy bieżące.
06.09. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Markiem Olczykiem - nowym dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. gen.
Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku.
08.09. – w czerwieński ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus spotkał
się z sołtysami. Podczas spotkania omówiono zasady realizacji
planu w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok.
13.09. – w Sycowicach odbyło się zebranie wiejskie.
14.09. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.:
wydanie opinii do sprawozdania z realizacji zadań oświatowych
Gminy Czerwieńsk za rok szkolny 2016/2017; wypracowanie opinii
do projektów uchwał; sprawy bieżące.
15.09. – w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku
odbyła się konferencja pt. „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo
krajobrazu na przestrzeni wieków w Czerwieńsku”. Zorganizowano
ją w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa.
16.09. – w Będowie odbyło się zebranie wiejskie.
18.09. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji było
min.: Informacja Burmistrza Czerwieńska nt. działalności Spółki
POMAK w roku 2016, a także wyzwania i perspektywy remontowe
oraz inwestycyjne (odniesienie do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych);
wypracowanie pinii do projektów uchwał; sprawy bieżące.
19.09. – odbyły się zebrania wiejskie w Dobrzęcinie i Wysokiem.
20.09. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Agnieszka Kwiatkowską-Murzyn z Pracowni Inżynierskiej Analiz i Wykonalności
Inwestycji „Euro-Project”. Tematem spotkania była realizacja,
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, budowy zaplecza
technicznego i gastronomiczno-hotelarskiego na terenie basenu
kąpielowego w Czerwieńsku oraz renowacja niecki basenu.
20.09. – odbyło się zebranie wiejskie w Leśniowie Wielkim.
21 – 22.09. – w Świnoujściu odbyło się szkolenie z zakresu spraw
obronnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ratownictwa
medycznego. W szkoleniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
22.09. – odbyło się zebranie wiejskie w Nietkowie.
25.09. – w Płotach odbyło się zebranie wiejskie. Mieszkańcom
Płotów nie udało się wybrać rady sołeckiej.
25.09. – w Żaganiu odbyła się IX Gala Lubuskiego Lidera
Biznesu. W konkursie wystartowało 71 przedsiębiorstw z całego
województwa. W kategorii małe przedsiębiorstwa statuetki
powędrowały do firmy LFC z Czerwieńska, która zajęła 1.
miejsce w tym konkursie i Ziel-Bruk Makarewicz w Płotach,
która w tej samej kategorii zajęła 3. miejsce.
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26.09. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się posiedzenie Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego. W posiedzeniu
uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
26.09. – odbyło się zebranie wiejskie w Leśniowie Małym.
27.09. – odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Podczas sesji radni wysłuchali min. informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. wraz z informacją
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją
o samorządowych instytucjach kultury i pozostałych samorządowych
osobach prawnych. Wysłuchali również informacji o stanie realizacji
zadań oświatowych Gminy Czerwieńsk w roku szkolnym 2016/2017.
Rada Miejska podjęła też następujące uchwały: w sprawie zmian
budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na 2017 rok; uchwałę
zmieniającą 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
Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn.: „Wykonanie
dokumentacji projektowej pn. Dostosowanie przeprawy promowej
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku do kursowania poza
porą dzienną”; uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli
pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest
przeznaczone w roku 2017; uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy
Czerwieńsk podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne
związane z realizacją zadań Gminy, sposobu ich rozliczania i sposobu
kontroli wykonywania zleconego zadania; w sprawie ustalenia zasad
przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Czerwieńsk;
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Czerwieńska;
w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania w zakresie
zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk; w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie
wsi Płoty, Gmina Czerwieńsk; w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w obrębie wsi Płoty, Gmina Czerwieńsk; w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Zagórze, Gmina
Czerwieńsk; w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk;
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych
Będów, Nietkowice, Bródki, Laski, Nietków, Wysokie i Czerwieńsk
dla działek położonych w obrębie wsi Nietków, Gmina Czerwieńsk;
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Laski.
Radni przyjęli również oświadczenie w sprawie poparcia inicjatywy dotyczącej ogłoszenia roku 2018 - Rokiem Rzeki Odry.
28.09. – odbyło się zebranie wiejskie w Bródkach.
29.09. – w Nietkowicach odbyło się zebranie wiejskie.
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Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Dzień dobry panie
burmistrzu, ani się obejrzeliśmy jak
minął pierwszy miesiąc nowego roku
szkolnego, roku szczególnego, bo przecież rozpoczęło się wdrażanie nowego
systemu oświaty. Zanim „U nas” dotrze
do mieszkańców, będzie już po dorocznych uroczystościach Dnia Nauczyciela.
Zapewne spotka się pan z pracownikami
oświaty. Na co może liczyć nasza gminna
oświata ze strony samorządu?
Piotr Iwanus: Oczywiście takie święto jest okazją do wyrażenia w imieniu nas
wszystkich – zarówno przedstawicieli
władz samorządowych, jak i całej lokalnej
społeczności, słów najwyższego uznania
dla trudu i zaangażowania wszystkich
pracowników oświaty w kształcenie
i wychowanie młodego pokolenia. Pyta
pan o zaangażowanie samorządu w ten
proces. Każdy, kto interesuje się tą sferą
życia naszej gminy przyzna, że stałe
poprawianie warunków pracy szkół stanowi jeden z najważniejszych priorytetów
działalności samorządu. W tej sprawie
nikt nie musi mi wierzyć na słowo, wystarczy odwiedzić placówki oświatowe
w gminie. Nie tylko na bieżąco dbamy
o ich stan techniczny, ale też sukcesywnie
rok po roku podnosimy poziom ich wyposażenia i estetykę. Szczególną uwagę
przykładamy również do wspierania
kultury fizycznej, tworzenia warunków
do zrównoważonego rozwoju młodzieży.
Rozwój intelektualny i zdrowie to dwa
nierozłączne elementy procesu edukacji.
Za dwa miesiące oddamy do użytku kolejną halę sportową – tym razem przy PSP
w Czerwieńsku, a to w dziedzinie rozbudowy bazy sportowej nie jest naszym
ostatnim słowem. Ten rok to również
czas realizacji dużego przedsięwzięcia
modernizującego m. in. obiekty oświatowe. Myślę tu o kilkakrotnie omawianych
w naszych rozmowach inwestycjach
termomodernizacyjnych. Te nowoczesne
technologie pomogą nam ograniczyć
koszty eksploatacji szkół, co dla budżetu gminy jest znaczącym wydatkiem.
Realizacja tych modernizacji wymaga od
samorządu podejmowania także trudnych,
bo kosztowych decyzji. Przykłady: modernizacja przedszkola w Czerwieńsku.
Okazało się, że podczas realizacji tego

zadania pojawiła się potrzeba wykonania
prac nieujętych w kosztorysie, jak remont
wejścia do obiektu, problem rampy na
dostawy. Podobny problem pojawił
się w Leśniowie z wymianą balustrady
i naprawą podestów. Te prace musieliśmy wykonać, a koszty trzeba będzie
rozliczyć w końcowym etapie. Mówię
o tym, żeby pokazać, że nie uciekamy
jako samorząd przed problemami, tylko
je rozwiązujemy.
Podobnie ma się sprawa z wdrażaniem
reformy oświaty. Pomimo naprawdę
dużych perturbacji ze zmianą systemu
kształcenia, wygaszania gimnazjum itd.
udało się w naszej gminie ocalić etaty nauczycieli, chociaż organizacyjnie sytuacja
jest znacznie trudniejsza niż dotychczas,
a część kadry zmuszona jest uzupełniać
etaty w innych placówkach, ale na to jako
samorząd nie mamy wpływu.
A.S.: Skoro już o tym pan mówi, to
jak wygląda sytuacja z planowaną nową
szkołą na bazie wygaszanego gimnazjum? W zeszłym miesiącu mówił pan,
że pod koniec września miało być jakieś
konkretne stanowisko Departamentu
Edukacji Ministerstwa Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, któremu
miałaby podlegać ta nowa szkoła.

ku w Laskach, czy ten drugi wniosek
o zagospodarowanie parku i arboretum
w Nietkowie też ruszy niebawem?
P.I.: Rzeczywiście prace w Laskach
przebiegają zgodnie z harmonogramem.
Obecnie prace archeologiczne i inwentaryzacja zostały zakończone i fundamenty
dawnego pałacu zostaną na powrót zasypane i oznaczone. Teren zostanie zniwelowany, wykorytowane zostaną alejki
parkowe i zlikwidowana energetyczna
linia napowietrzna. Termin zakończenia
rewitalizacji do końca maja przyszłego
roku nie jest zagrożony.
Gorzej wygląda sytuacja z projektem
w Nietkowie. Mimo, że nasz wniosek
o dofinansowanie zdobył wysoką ocenę,
to okazało się, że z całej puli środków
przeznaczonych w tym roku na wsparcie
takich działań w ramach programów
współpracy przygranicznej aż 80% z 20
mln przeznaczono na zadania realizowane
w Brandenburgii. Resztę środków przyznano gminom turystycznym - Lubniewicom i Lubięcinowi.
W styczniu będą dzielone następne
środki z EWT 5 A i liczymy, że nasz projekt uzyska wsparcie i wtedy będziemy
mogli przystąpić do tego zadania.
Jak już mówimy o tegorocznych
zadaniach, to powiedzmy o budowie
centrum rehabilitacji, która idzie zgodnie
z planem. Zniknął już ten koszmarny
komin po byłej kotłowni, miejsce po
nim zostanie ocieplone i do 30 listopada
zakończone zostaną prace na zewnątrz,
aby w zimie można było prowadzić prace
instalatorskie itp.

P.I.: Rzeczywiście takie obietnice
ze strony departamentu edukacji były
składane. Wszystkie niezbędne dokumenty, wyliczenia przekazaliśmy. Działania związane z uruchomieniem takiej
placówki zostały przyjęte do programu
budżetu. Czekamy wciąż na decyzję,
która upoważniłaby nas do dalszych
działań formalnych i przygotowania
umowy z MGMiŻŚ. Niestety te młyny
administracyjne mielą wolno. Musimy się
uzbroić w cierpliwość. Ten czas musimy
wykorzystać na dopracowanie koncepcji
tej nowej szkoły, bo że jest potrzebna, to
nie ulega wątpliwości. Nawet miejscowy rynek pracy potrzebuje fachowców
w różnych zawodach technicznych.
Powinniśmy na te oczekiwania znaleźć
właściwą odpowiedź. Bardzo tu liczę na
kreatywność środowiska oświatowego.

A.S.: Panie burmistrzu, czy to prawda, że odżywa idea budowy basenu
w Czerwieńsku?

A.S.: Panie burmistrzu, dużymi
krokami posuwa się rewitalizacja par-

A.S.: Mnie również pozostaje trzymać
kciuki. Dziękuję za rozmowę.

P.I.: Tak, ale nie myślimy tylko
o basenie, ale o całym kompleksie z tym
związanym - z hotelem, restauracją, całą
infrastrukturą rekreacyjną itp. Oczywiście
chcemy się z tym zadaniem zmierzyć na
podstawie procedur wynikających z ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym.
Wyłoniliśmy biuro konsultingowe (Europrojekt), które ma do końca kwietnia
2018 rozpoznać rynek w celu pozyskania
inwestora, który chciałby wspólnie z gminą podjąć się tego zadania. Oczywiście na
zasadach komercyjnych. Czy to się uda?
Dziś trudno powiedzieć, ale jeśli nie spróbujemy, to nigdy się tego nie dowiemy. Ja
jestem optymistą.
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Orkan „Ksawery” spustoszył gminę
Późnym popołudniem i wieczorem 5 października br. przez całą północno-zachodnią
Polskę, w tym województwo lubuskie, przetoczyła się gwałtowna nawałnica, której
towarzyszyły porywisty wiatr i intensywne opady deszczu. Żywioł spustoszył też
Gminę Czerwieńsk. Meteorolodzy nadali mu imię „Ksawery”.
Ostrzeżenia przed zbliżającą się nawałnicą podawały wszystkie służby meteorologiczne. Po tym, jak orkan „przeszedł” przez
Niemcy, było już pewne, że siła niszczycielska wiatru będzie naprawdę duża.
Pierwsze, gwałtowne podmuchy wiatru
pojawiły się kilka minut po godz. 17.00 –
z każdą następną godziną było już tylko
gorzej. Najsilniej wiało pomiędzy godz.
19.00 a 22.00. To wówczas doszło do zerwania wielu napowietrznych linii energetycznych, powalenia drzew, zablokowania
dróg, uszkodzenia pokrycia dachów czy
wręcz zerwania całych połaci dachowych.
W wyniku uszkodzenia linii energetycznej
dostaw energii pozbawionych zostało wiele
gospodarstw domowych, firm i obiektów
użyteczności publicznej oraz niemal cała
infrastruktura kolejowa w tym trakcja
elektryczna.
Jeszcze tego samego wieczora pracę
rozpoczęły służby ratownicze, w tym
jednostki OSP, które udrażniały drogi i zabezpieczały powalone słupy energetyczne
oraz uszkodzone dachy. Od samego rana
do Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
napływały informacje o skali zniszczeń
i problemach, z jakimi borykają się mieszkańcy. Burmistrz Piotr Iwanus zwołał
posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który niezwłocznie
przystąpił do szacowania szkód. Powołał
również komisję, której zadaniem było pilne
przygotowanie pomocy finansowej – w tym
środków na zasiłki losowe w kwocie do 6
tys. zł, dla osób samotnie gospodarujących,
które poniosły dotkliwe straty w gospodarstwach domowych. Już o godz. 9.30
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
przygotował pierwszy meldunek o sytuacji
w Gminie po wieczornej nawałnicy. Wyni-
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kało z niego, że miejscowości: Nietkowice,
Bródki, Będów, Sycowice, Leśniów Wielki
i Leśniów Mały pozbawione były energii
elektrycznej, natomiast częściowo bez prądu
byli mieszkańcy Płotów, Nietkowa, Lasek,
Borynia, Wysokiego, Sudołu i północnej
części Czerwieńska; w Leśniowie Wielkim
wiatr zerwał część połaci dachowej i powalił drzewa; na drodze wojewódzkiej nr
280 pomiędzy Czerwieńskiem a Płotami
doszło do powalenia czterech drzew, które
zatarasowały drogę oraz zerwania linii wysokiego napięcia, która również blokowała
przejazd; w Laskach zawalił się budynek
gospodarczy; w Wysokiem doszło do uszkodzenia przystanku autobusowego; w Płotach
powalone drzewa i słup telefoniczny zatarasowały drogi osiedlowe; w Czerwieńsku
powalane drzewa i połamane gałęzie utrudniały przejazd. Taki obraz dopełniały kolejne zgłoszenia, które na bieżąco napływały
do Urzędu Gminy. Komisja ds. szacowania
strat wyjechała w teren, a jednostki OSP
i pracownicy spółki POMAK udzielali pomocy wszystkim potrzebującym.
O godz. 13.00 Gminny Zespół Zarządzana Kryzysowego wydał kolejny
komunikat, który uzupełniono o nowe
zgłoszenia, w tym min.: powalone drzewa na drodze powiatowej Płoty – Sudoł;
powalone drzewo na drodze do cmentarza
w Leśniowie Wielkim; uszkodzone dwa budynki mieszkalne w miejscowości Wysokie;
uszkodzony dach na budynku mieszkalnym
w Będowie. Niestety, w dalszym ciągu nie
udało się doprowadzić energii elektrycznej
do miejscowości wymienionych w pierwszym komunikacie i nie był znany czas jej
przywrócenia.
Właśnie długotrwały brak prądu, okazał
się najbardziej dotkliwym dla mieszkańców

skutkiem tej strasznej nawałnicy. Na bazie
agregatów prądotwórczych, które znajdowały się na wyposażeniu jednostek OSP,
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
zabezpieczył wszystkie osoby w Gminie,
które wymagały podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych. Jednak
pozostali mieszkańcy musieli uzbroić się
w cierpliwość i czekać na przywrócenie
zasilania. Brak energii elektrycznej sparaliżował PKP i podległe jej służby. Bez zasilania była trakcja elektryczna, w związku,
z czym odwołano kursowanie wszystkich
pociągów w kierunku Szczecina, Poznania
i Wrocławia. Firma PKP CARGO w Czerwieńsku przerwała pracę aż do 9 października. Bez prądu były szkoły podstawowe
w Leśniowie Wielkim, Nietkowie, Płotach
i Nietkowicach oraz budynek przedszkola
przy ul. Kwiatowej w Czerwieńsku. Dopiero
w sobotę – 7 października, przywrócono
zasilanie na całym Zaodrzu. Niestety przez
blisko 4 doby od przejścia nawałnicy, bez
prądu pozostawali mieszkańcy Lasek, Wysokiego, części Płotów i północnej części
Czerwieńska.
W chwili oddawania do druku niniejszego numeru naszej gazety, nadal trwa
liczenie strat i naprawa wielu uszkodzeń.
Jak poinformował nas Paweł Wikiera

– inspektor OC i ZK w Urzędzie Gminy
i Miasta w Czerwieńsku, w dalszym ciągu
można zgłaszać szkody – dzwoniąc bezpośrednio do Urzędu bądź na tel. alarmowy
781 802 605, który jest dostępny przez
całą dobę.
W historii Gminy, tak długo trwający
brak energii elektrycznej wystąpił po raz
pierwszy. Kolejarze również podkreślają,
że nigdy wcześniej nie zdarzyło się, aby
trakcja elektryczna pozbawiona była zasilania. Niestety tak gwałtowne i niszczy-

cielskie anomalia pogodowe zdarzają się
w naszym kraju, co raz częściej. Nie można
im zapobiec, ale wciąż można doskonalić
i wyposażać służby, które przeznaczone
są do likwidacji skutków takich zdarzeń.
Mieszkańcy również muszą wykazać większą czujność i nie lekceważyć podawanych
wcześniej ostrzeżeń oraz obowiązkowo
stosować się do zaleceń wszystkich służb
porządkowych.
Jacek Gębicki

Europejskie Dni Dziedzictwa z biblioteką
publiczną i gimnazjum w Czerwieńsku
15 września 2017 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku we
współpracy z miejscowym Gimnazjum im. Jana Pawła II, podobnie jak w poprzednim
roku, uczestniczyła w Europejskich Dniach Dziedzictwa.
O 11.45 odbyła się prelekcja przeznaczona dla młodzieży, a o godzinie 17
dla dorosłych zatytułowana: „Krajobraz
dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu na
przestrzeni wieków w Czerwieńsku”. Spotkanie to poprzedziło przywitanie dyrektora
wymienionej placówki oświatowej dr. Przemysława Góralczyka, a także Dyrektor
MGBP Bożeny Tietz. Część wprowadzającą
zaprezentował dr. Przemysław Góralczyk,
który przybliżył słuchaczom problematykę
związaną z krajobrazem dziedzictwa w Czerwieńsku do 1945 r. ze szczególnym uwzględnieniem architektury związanej z cmentarzem, kościołem, młynem, ratuszem oraz
obecną ul. Zielonogórską. Okres powojenny
w kontekście tej tematyki przedstawił dr
hab. Daniel Koteluk podkreślając przy tym
aspekty z życia codziennego mieszkańców
Czerwieńska wpisujące się w stosunkowo
niedawny krajobraz osady wiejskiej, osiedla,
a następnie interesującego nas miasta. Istotę
tej uroczystości stanowił wykład fotografa
Marka Mizery związany z historią fotografii oraz dziedzictwem krajobrazu w naszej
gminie i mieście. Spotkanie to, urozmaiciła
wystawa zdjęć dotycząca między innymi
lokalnego krajobrazu dawniej i dziś w świetle twórczości Marka Mizery, jak również

będących w jego posiadaniu licznych
aparatów fotograficznych przedwojennych
bądź powojennych. W części uroczystości
przeznaczonej dla młodzieży brało udział 80
uczniów ze: Szkoły Podstawowej im. Zofii
i Stanisława Wróblewskich w Nietkowie
wraz z Dyrektor tej placówki oświatowej, tj.
Panią Beatą Kłos-Wygas, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku, klas II c, III a, III b, III c
z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku. W późniejszym spotkaniu uczestniczyło około 60 osób, w tym należąca do
Rady Powiatu Zielonogórskiego Pani Beata
Zawada oraz miejscowi radni czyli Pani
Ewa Wójtowicz, a także Panowie Henryk
Góralczyk, Krzysztof Smorąg i Wojciech
Zawada. Nie zabrakło też aktywnie udzielających się w życiu lokalnej społeczności
mieszkańców Czerwieńska w postaci np.
Pani Krystyny Nowakowskiej, jak również
licznie przybyłych na zorganizowane po raz
25 w Polsce Europejskie Dni Dziedzictwa
– Czytelników. Wszystkim uczestnikom
dziękujemy za przybycie na tę uroczystość
i już dziś zapraszamy na jej kolejną edycję
w następnym roku.
Daniel Koteluk
MGBP Czerwieńsk

Róbmy swoje
Wrzesień to miesiąc informacji nt. realizacji zadań oświatowych za rok ubiegły.
Miniony rok jest szczególny, ponieważ
wprowadzona została Reforma Oświatowa. Pominę zdecydowanie aspekt
polityczny, bo my „na dole” w takiej
sytuacji za dużo do powiedzenia teraz
nie mamy. Musimy zadbać o nasze dzieci, wykształconą kadrę, piękne obiekty
dydaktyczne - czyli jednym słowem
„Róbmy swoje”. I się robi.
Rozbudowuje się SP w Czerwieńsku,
intensywnie pracuje się nad zagospodarowaniem budynku po gimnazjum, rozpoczęła się szeroka termomodernizacja
obiektów, wszystkie chętne przedszkolaki
mają miejsca w przedszkolach publicznym
i niepublicznych. Placówki otrzymały 380
godzin na dodatkowe zajęcia finansowane
całkowicie z budżetu gminy. Zakupiono
pomoce dydaktyczne. Robiło się bieżące
remonty i naprawy za ok. 100 tys. zł.
W omawianym okresie szkoły podstawowe ze sprawdzianu na zakończenie klas VI
są na II miejscu w powiecie zielonogórskim,
a gimnazjum z egzaminu na III. Jakość
kształcenia przekłada się także na liczne
sukcesy uczniów w przeróżnych konkursach,
plebiscytach, turniejach na szczeblu lokalnym, powiatowym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Serdecznie gratuluję sukcesów
uczniom, nauczycielom, dyrektorom.
Oczywiście były też problemy. Do
subwencji oświatowej (ok. 8 mln zł ) gmina
musiała dołożyć ponad 5 mln zł, aby proces
nauczania odbywał się na należytym poziomie. Szukano możliwości dofinansowania
do przeprowadzanych oświatowych inwestycji - i się udało. Brawo dla Burmistrza.
Były i nadal są problemy, niepokoje wśród
nauczycieli. Niepewność rodziców i w tym
wszystkim dzieci i młodzieży, od których
wymagamy wysokich wyników w nauce,
zachowaniu, konkursach itp.
Placówki oświatowe poddawane były
różnego rodzaju kontroli od Sanepidu
przez Kuratorium Oświaty i Urząd Gminy
w Czerwieńsku, skończywszy na kontrolach
finansowych. Wszystko dlatego, aby proces
kształcenia naszych dzieci przebiegał prawidłowo, bezpiecznie, nowocześnie i zgodnie
z podstawą programową.
Z Okazji Dnia Edukacji pozwolę sobie
na złożenie życzeń dla wszystkich pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych,
emerytom i pracownikom Centrum Usług
Wspólnych. Życzę cierpliwości, zdrowia,
pozytywnego rozwiązania problemów zawodowych oraz szczęścia w życiu osobistym
Ewa Wójtowicz
Przewodnicząca Komisji
Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
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Działkowcy otrzymali
wsparcie z budżetu gminy
2 października 2018 roku odbyło się Ogólne Zebranie Mieszkańców Czerwieńska.
Dzięki pozytywnej ocenie komisji
kwalifikacyjnej wniosku o dofinansowanie, Rodzinny Ogród Działkowy XX
lecia w Czerwieńsku otrzymał 31sierpnia
br. dotację celową w wysokości 5000 zł
na realizację zadania publicznego pn.
„Remont sieci wodociągowej ROD XX
lecia w Czerwieńsku”.
Celem tego zadania była poprawa
stanu technicznego sieci wodociągowej
na odcinku 150 mb.

Zadanie to zostało wykonane zgodnie
z kosztorysem ofertowym przez spółkę
POMAK.
Za przygotowanie podstawy prawnej
i udzielone wsparcie finansowe, zarząd
ROD XX lecia w Czerwieńsku składa
podziękowanie Radzie Miejskiej w Czerwieńsku i Burmistrzowi Czerwieńska
Piotrowi Iwanusowi.
Prezes ROD
Wojciech Marek

Zarząd Samorządu Mieszkańców
Miasta Czerwieńsk przy współpracy z
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
i Ochotniczą Strażą Pożarną w
Czerwieńsku zaprasza do wzięcia
udziału w akcji krwiodawstwa, która
odbędzie się 21 października. Krew
będzie można oddać w godzinach
10-13 w specjalnym krwiobusie pod
Remizą OSP Czerwieńsk.
Pamiętajmy, że oddając krew ratujemy
życie innych ludzi.
Wojciech Zawada

Zebranie Mieszkańców
2 października 2018 roku odbyło się
Ogólne Zebranie Mieszkańców Czerwieńska.
Głównymi tematami Zebrania było:
wprowadzenie zmian w planie finansowym na rok bieżący oraz przyjęcie
budżetu Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk na rok 2018. Decyzją
Mieszkańców 12 tysięcy złotych z tegorocznego budżetu zostanie przeznaczone
na zakup ławek i koszy na śmieci oraz
kostki brukowej, która będzie wykorzystana przy modernizacji ulicy Spokojnej.
W przyszłym roku będziemy dysponować kwotą 30 000 złotych, a przyjęty
budżet został rozdysponowany na 4
główne zadania:
1. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – ogrodzenie placu zabaw
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w Parku Miejskim w Czerwieńsku
(21 000 złotych) oraz pierwsze
tablice związane z powstaniem na
terenie Miasta ścieżki dydaktycznej
(1000 zł).
2. Finansowe wsparcie (4300 zł) na
organizację imprez o charakterze sportowym, turystycznym, ekologicznym
i integracyjnym (turniej piłki siatkowej,
Przełamanie Linii Odry, Dzień Czystej
Wody, Jorge Cross).
3. Utrzymanie porządku i zieleni
(1000 zł).
4. Finansowe wsparcie (2600 zł)
działalności Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej działające przy OSP Czerwieńsk oraz drużyn juniorskich KS Piast
Czerwieńsk.
Pozostałe 100 złotych zostanie przeznaczone na zakup materiałów biuro-

wych oraz udział w uroczystościach
państwowych.
Podczas Zebrania Mieszkańcy naszego Miasta zadali szereg pytań Burmistrzowi. Zgłaszane problemy dotyczyły modernizacji chodników i miejsc
parkingowych, czystości i porządku,
oświetlenia chodników. Na wszystkie
pytania odpowiedzi udzielano na bieżąco,
a poruszane problemy zostały zawarte
w protokole. W czasie Zebrania przedstawiono koncepcję zagospodarowania
Zalewu w Czerwieńsku.
Z tego miejsca, raz jeszcze, bardzo
chciałbym podziękować wszystkim
Mieszkańcom za obecność na Zebraniu
i obywatelską aktywność. Bardzo dziękuję również Dyrekcji i pracownikom
MGOK Czerwieńsk za udostępnienie
i przygotowanie sali na przeprowadzenie
Zebrania.
Wojciech Zawada
Przewodniczący Zarządu Samorządu
Miasta Czerwieńsk

Ogrzewanie Kościoła w Czerwieńsku i Nietkowie
Z myślą o wiernych naszej Parafii chcielibyśmy, aby uczestnictwo w Mszach św.
i nabożeństwach w okresie zimowym odbywało się w ciepłym kościele.
W listopadzie br. Firma „Kamo”
zamontuje w kościołach w Czerwieńsku
i Nietkowie energooszczędne ogrzewanie. Kościół to duży obiekt, wysoki,
grube mury w związku z tym ogrzanie
tego rodzaju budowli wymaga dostarczenia dużej ilości ciepła, co wiąże się z
dużymi kosztami. Po wielu rozmowach,
konsultacjach i wizjach lokalnych w
kościołach różnych parafii posiadamy wystarczające informację o sprawdzonym, energooszczędnym rozwiązaniu.
Metoda ogrzewania kościoła
wg firmy „Kamo” polega na
tym, że nie ogrzewamy całego kościoła tylko miejscowo
wiernych poprzez ogrzewanie
siedzeń.
Na ławkach w kościołach
zamontowane zostaną maty
grzewcze, które dostarczą ciepło siedzącym na nich osobom.
Siadając w zimnym kościele
na wychłodzonej ławce w
przeciągu kilku minut z osoby siedzącej
jest „wyciągnięta” energia cieplna przez
zimne siedzenie, powietrze i mury. Dzięki macie grzewczej dostarczamy osobie
siedzącej energii cieplnej, wytwarzanej
przez drut oporowy w temperaturze
maksymalnie 36oC (produkt posiada
badanie bezpieczeństwa i certyfikat
CE wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie).
W macie grzewczej leżącej na ławce
energia cieplna jest wytwarzana przez
specjalistyczny element oporowy i jest
absolutnie neutralna dla rozruszników
serca i tym podobnych, dla skóry i innych
organów ludzkich. Dostarczając energii
cieplnej do organizmu nie pozwalamy na
jego wychłodzenie, co pozwala na komfortowe uczestniczenie w czasie obrzędu
liturgicznego. Osoby siedzące, które się
nie wychładzają emitują energię cieplną,
każda około 100 W, co powoduje po
części ogrzanie osób stojących i zmianę
powietrza w świątyni.
Rozwiązanie to jest neutralne dla zabytków znajdujących się w kościele, co
potwierdzają nam liczne badania i przeprowadzone realizacje (Bazylika Mariacka w Gdańsku, Bazylika Archidiecezjalna
w Częstochowie i wiele innych).
Wierni mają zagwarantowane pełne
bezpieczeństwo. Ciepło dostarczane

przez maty grzewcze jest nie wyższe
niż temperatura ciała 36°C (nie ma
ryzyka przegrzania ciała). Ogrzewanie
firmy „Kamo” posiada certyfikat „Laur
Eksperta” i jest rekomendowane przez
konserwatorów zabytku do montażu w
obiektach sakralnych.
„Nasz system grzewczy jest z całą
pewnością uczciwą alternatywą dla

ogrzania wiernych i po części kościoła.
Gwarantuję, że zmniejszy się ilość zużytej
energii a tym samym koszty ogrzewania.”
Mówi właściciel firmy Kamo Brunon
Kreft.
Zalety tego rodzaju ogrzewania to
przede wszystkim niskie zużycie energii
na jedna osobę w czasie godzinnej Mszy
św. które wynosi ok. 10 W. Przy 200
osobach zużycie ok. 2 kWh. Cena średnio
1 kWh wynosi obecnie 0,60 zł. Koszt
ogrzewania kościoła i wiernych wyniósł
ok. 1,20 zł.
Dzięki innowacyjnej technologii i
przemyślanym rozwiązaniom ogrzewanie kościołów proponowane przez firmę
„Kamo” zapewnia do 95 % oszczędności
energii w porównaniu do konwencjonalnych systemów do ogrzewania kościołów.
Tak na przykład w parafii pw. Św. Jacka
Odrowąża w Straszynie (w której mieści
się 300 miejsc siedzących) przy konwencjonalnym systemie ogrzewania zużyto
energii za 24 000 zł, natomiast po zainstalowaniu ogrzewania kościelnego „Kamo”
koszty spadły do 1 200 zł, co udowodniają
pomiary poboru energii. Parafia w ten
sposób zaoszczędziła w ciągu jednego
roku sumę 22 500 zł, przy bardzo wysokim stopniu zadowoleniu wiernych.
Inne zalety to bezpieczne zasilanie 24 V,
krótki czas ok. 3- 5 min podgrzewania mat

przed Mszą św. oraz konkurencyjna cena.
Gwarancja zadowolenia do tego stopnia,
że jeśli ogrzewanie nie spełni oczekiwań
wiernych firma deklaruje zwrot kosztów.
Ogrzewanie takie jest zamontowano m.
in. w Bazylikach w Gdańsku, Częstochowie czy Włocławku.
„Największym atutem systemu firmy
„Kamo” jest jego energooszczędność.
W okresie grzewczym (od 1 listopada
do 30 kwietnia 2010) za zużycie energii
elektrycznej parafia zapłaciła 800 zł. –
Ksiądz Mirosław Kędzierski,
proboszcz kościoła pw. Św.
Jerzego i Św. Jadwigi w Kłecku
liczącego 200 miejsc siedzących.” „System firmy „Kamo”
jest systemem czystym, energooszczędnym, łatwym w montażu, prostym i estetycznym w
stosowaniu i konserwacji. […]
Zimą 2009 roku zainstalowany
został w Bazylice Mariackiej
w Gdańsku. Wywołało to zadowolenie i satysfakcję wśród
parafian” – Ks. infułat St. Bogdanowicz.
Serdecznie zachęcamy Państwa do wsparcia tego przedsięwzięcia,
które ma służyć poprawie komfortu życia
naszych parafian.
Darowiznę z dopiskiem „Ogrzewanie
kościoła” można wpłacać na konto parafialne: PKO BP 58 1020 5402 0000 0602
0272 2676
Aktywni Parafianie

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 02 października 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 ewidencyjnym 0001
Czerwieńsk, oznaczonej numerem działki
261/3 powierzchni 210 m2.
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
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Rywalizacja o rząd dusz w 1956 roku
W pierwszej połowie lat 50. XX wieku lokalne komórki Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej, dążąc do wykształcenia nowych elit komunistycznych, kontrolowały,
nie tylko w Czerwieńsku, środowisko szkolne.
Przykładowo, w Szkole Podstawowej
nr 3 w pobliskiej Zielonej Górze odebrano głos, a zarazem jak się okazało
post factum organiście, który w trakcie
zebrania komitetu rodzicielskiego zabrał
głos, jako pierwszy, skądinąd trafnie
stwierdzając: „W imię Ojca i Syna
i Ducha św. Najmilsi w Chrystusie.
Dobrze, że dbamy o nasze dzieci, lecz
zapominamy o najważniejszym, o harcie
ducha. Chwalimy się pomocą Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich,
my którzy w swej historii mamy Sobieskiego, Kościuszkę, Sienkiewicza.
Niczego nie robimy nad wychowaniem
młodzieży w duchu religijnym”. Stan ten
usiłowali zmienić wierni w Czerwieńsku, którzy w obliczu dekompozycji systemu stalinowskiego w kraju w 1956 r.
zaaktywizowali działania na rzecz przywrócenia katechizacji w miejscowej
placówce oświatowej. Rozpoczęcie
roku szkolnego 3 września tego roku,
zainicjowali rodzice uczących się tam
dzieci, w niepożądany przez ówczesne
jej kierownictwo sposób. Otóż, w następstwie zachęty ze strony niestrudzonego
wikarego Stanisława Stępnia, około
pięćdziesięciu z nich zwróciło się do jej
dyrektorki Marii Hamowej z prośbą
o wprowadzenie nauki religii. Poza tym,
będąca w dobrych relacjach z wymienionym duchownym, żona fotografa Jana
Jamrocha, przebywając w jednej z klas,
wyjęła z teczki krzyż, po czym zwróciła
się do jednej z nauczycielek z sugestią
o pomoc jego zawieszeniu. Zdezorientowana kobieta, obawiając się przykrych
konsekwencji wynikających z faktu
umieszczenia w klasie szkolnej krzyża,
zwróciła się do koleżanki H. Wiktorowskiej z pytaniem, jak ma się zachować
w tej sytuacji. Ta z kolei stanowczo
wykluczyła możliwość udzielenia zgody
na to posunięcie, uzasadniając to tym, że
o dekoracji jej klasy decydują nauczyciele, a nie rodzice nauczanych dzieci.
Rozgoryczone tym niepowodzeniem
przede wszystkim parafianki w tym wymieniona żona fotografa Jamrochowa,
Barbara Płócienniak oraz Cecylia Śliwa, za wiedzą wspomnianego wikarego,
przystąpiły do zbierania podpisów pod
petycjami domagającymi się katechizacji
szkolnej, nie tylko u wiernych w samym
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Czerwieńsku, ale także w Laskach, Nietkowie, Płotach i wsi Wysokie. W Czerwieńsku, planowo podzielonym na rejony,
zabiegały one o poparcie ich działań,
odwiedzając dwójkami poszczególne
domy. Ku rozczarowaniu partyjnych
przeciwników tej inicjatywy wsparły ją
ich żony, w tym małżonka przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej

Nagroda szkolna dla uczennicy w Czerwieńsku w postaci propagowanej w 1955 r.
reprezentatywnej rosyjskiej literatury (zbiory
autora)

Czerwieńsk II Mieczysława Skórzewskiego. 23 września 1956 r. jedenaście
kobiet z Czerwieńska złożyło w Wydziale
Oświaty Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Zielonej Górze petycję
w sprawie przywrócenia nauki religii
w miejscowej szkole. Kierownik wydziału nie chciał się z petentkami spotkać,
unikając być może konieczności podjęcia
decyzji w tej kłopotliwej sprawie. Pozostali urzędnicy starali się wyperswadować
im zasadność tych działań, argumentując,
że katechizacja nie jest prowadzona już od
kilu lat w placówce oświatowej w osadzie
wiejskiej. W obliczu braku możliwości
rozwiązania tego problemu na drodze administracyjnej zażądały one, aby zwołano
zebranie komitetu rodzicielskiego.
25 września tego roku, po wcześniejszych ustaleniach władz wojewódzkich

partii komunistycznej w Zielonej Górze
z dyrektorką szkoły Marią Hamową,
w Czerwieńsku odbyło się tak oczekiwane zebranie, choć jak się okazało, ze
strony władz w pełni wyreżyserowane.
Zagadnienie katechizacji starano się zminimalizować, podejmując w jego trakcie
inne kwestie związane np. z aktualną
działalnością szkoły oraz współpracą jej
pracowników z przedstawicielami tego
gremium. Problem ten podjęto dopiero
w wolnych wnioskach od zwrócenia
się z prośbą przez jednego z partyjnych
uczestników do kierownika Wydziału
Oświaty Prezydium PRN w Zielonej
Górze Mariana Springera o wytłumaczenie tej sprawy zebranym. Rodzice
zaczęli wówczas bić brawo. Natomiast
kobiety w obawie przed represjami ze
strony organów bezpieczeństwa zaczęły
jednocześnie wypowiadać się na ten
temat. W zaistniałym gwarze jedynie
trzy z nich odważyły się publicznie
wystąpić dowodząc, że wypowiadają się
w imieniu większości rodziców „z żądaniem nauczania religii w szkole oraz
zawieszenia krzyży – nazywając przy
tym szkołę oborą bez tego emblematu”.
Oświadczenie to spotkało się z zaplanowaną wcześniej ripostą miejscowych
członków PZPR, którzy obnażali, jak
to określono „perfidną robotę zaślepionych dewotek”. Jeden z lokalnych
prominentów zanegował postulaty
parafian, w kuriozalny sposób głosząc,
że takie „akcje prowadzą do rozbicia
małżeństw, co jest niezgodne z prawem
a nawet moralnością chrześcijańską”.
W identyczny sposób wypowiedział się
jeden z milicjantów. W odpowiedzi na
jego wystąpienie „zwrócono mu uwagę
z sali, aby wychował swą żonę, która idąc
do kościoła zabiera nie tylko swoje, ale
i cudze dzieci”. Dosadnie na temat wymykającej się spod kontroli PZPR inicjatywy wierzących rozwodził się kolejny
mówca, tym razem kolejarz, szkalując
przy tym jej duchownego inicjatora oraz
samego papieża w następujący sposób:
„Nie pozwolę sobie narzucać czyjejś
woli, bo sam jestem człowiekiem myślącym. Nam niepotrzebny jest ksiądz
rozbijający się samochodem i motocyklem, kupujący sobie dzieci za cukierki.
Są przecież państwa gdzie nie ma religii,
a ludzie są dobrze wychowani, natomiast
we Włoszech, gdzie siedzi sam papież
i cała armia klechów dzieją się największe draństwa”.

W następstwie ukazanego zachowania miejscowych reprezentantów PZPR nie doszło do głosowania nad postulatami
rodziców. Burzliwa dyskusja przybrała wkrótce znamiona
krytycznych monologów wygłaszanych pod ich adresem,
przez wcześniej zachęconych przez zwierzchników do zajęcia
takiej postawy, poszczególnych przedstawicieli miejscowej
administracji partyjno-państwowej. W obliczu niemożności
przeforsowania swoich postulatów orędownicy katechizacji
szkolnej opuścili zebranie komitetu rodzicielskiego, ponieważ nadal uczestniczyło w nim jedynie pięć kobiet.
Sukces przeciwników tej społecznej inicjatywy miał
charakter przejściowy, zważywszy na fakt, że pod koniec
października 1956 r., w związku z dojściem do władzy w kraju
Władysława Gomułki, nastąpił krach systemu stalinowskiego
tworzonego przez jego politycznego rywala, a także poprzednika na stanowisku I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR
Bolesława Bieruta. Przejściowe ustępstwa nowego partyjnego przywódcy na rzecz Kościoła katolickiego umożliwiły
krótkotrwały powrót nauki religii do placówek oświatowych.
W Czerwieńsku będącym od 1957 r. osiedlem miejskim katechizację w szkole prowadził następca duchownego Ludwika
Muchy proboszcz ks. Felicjan Szklany.
Daniel Koteluk
Tekst ten powstał w oparciu o materiały źródłowe przechowywane w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział
w Poznaniu oraz Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.
Wykorzystano również poniższy artykuł: D. Koteluk, Rozdźwięk
między administracją partyjno-państwową a społeczeństwem na
tle katechizacji szkolnej w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim w latach 1952-1956, „Studia Zachodnie”
2012, nr 14, s. 141-150.

Strefa na zdrowie
w Czerwieńsku
200 przebadanych osób, 171 badań okulistycznych i 144
badania kardiologiczne to efekt przeprowadzonej w Czerwieńsku akcji zdrowotnej podczas której wszyscy zainteresowani
mogli poddać się bezpłatnym badaniom z zakresu kardiologii
i okulistyki. Dzięki wspólnemu działaniu Zespołu Caritas
z Parafii w Czerwieńsku oraz Fundacji Dajmy Nadzieję nasi
parafianie, mieszkańcy Gminy i wszyscy zainteresowani mogli
bez skierowań i wcześniejszych zapisów poddać się tym ważnym badaniom.
Nam, organizatorom, ciężko jest ocenić czy w badaniach
wzięła udział wystarczająca liczba osób. Nakład sil i wysiłek
włożony w kampanię reklamową był ogromny. Biorąc pod uwagę trudności jakie stoją dzisiaj przed pacjentami, którzy chcą
dostać się do lekarza specjalisty i ogromne kolejki, w których
muszą czekać liczba osób, która zdecydowała się na udział
w akcji jest niewielka…
Z drugiej jednak strony cieszą nas wiadomości od osób, które
zdecydowały się na udział w wydarzeniu, a które informują
nas o tym, że stwierdzono u nich różne problemy zdrowotne,
o których wcześniej nie wiedzieli, a których leczenie mogą teraz
rozpocząć. Trudno ocenić czy jesteśmy w błędzie, czy może
problem frekwencji leży gdzie indziej... Nas na pewno to nie
zniechęca i na pewno nie jest to ostatnia nasza inicjatywa.
Z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować
wszystkim, którzy włączyli się w pomoc przy organizacji i rozpropagowaniu wydarzenia.
Aktywni Parafianie

P R Z E T A R G
Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
lokalowych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Oznaczenie nieruchomości
KW

Nr
działki

1

2

Powierzchnia
w ha

Położenie
nieruchomości

3

4

Księga wieczysta:
dla gruntu
553
ZG1E/00077729/2

0,1333

Księga wieczysta:
dla gruntu
48/1
ZG1E/00096645/8

0,3

Księga wieczysta : dla gruntu
26/1
ZG1E/00066857/8

0,0797

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni
tj. od dnia 28 września 2017 r. do dnia 19
października 2017 r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu i miejscowości Bródki
i Wysokie, oraz wykaz ten zostanie opu-

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

5
6
Zbycie w drodze w/w przetargu na własność lokal mieszkalny
Obręb miasto
nr 3 o powierzchni użytkowej 61,95 m2 i udział w częściach
Czerwieńsk ul.
Cena: 92.000 zł
wspólnych budynku i prawie własności gruntu przypisanego
Zielonogórska 4A
do tego lokalu – 2131000
Zbycie w drodze w/w przetargu na własność lokal użytkowy
Wysokie 3/1 o powierzchni użytkowej 34,8 m2 i pomieszczeObręb miejsconia przynależne – 7,9m2
Cena: 25.000 zł
wości Wysokie 3
udział w częściach wspólnych budynku i prawie własności
gruntu przypisanego do tego lokalu – 32/100
Zbycie w drodze przetargowej na własność lokal niemieszkalObręb miejscony – użytkowy 3/3 o powierzchni użytkowej 38\ m2 i udział
Cena: 26.000 zł
w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu
wości Bródki 3
przypisanego do tego lokalu 16/100

blikowany na stronie internetowej Urzędu
i w BIP, a także w gazetce „U NAS”.
Termin do złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
nabycia na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1

i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami- 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
(…) wzrost jest trudem, pracą i pierwszym dziecka obowiązkiem i prawem.
Cała reszta winna być tej jego świętej pracy podporządkowana (…).
						
Janusz Korczak

CZAS SZKOLNEJ AKTYWNOŚCI
Tegoroczny wrzesień szybko przegonił wakacyjne rozleniwienie zastępując je
aktywnością uczniowską. Już 7-go września klasy IV w ramach projektu ŚWIAT
NAUKI wzięły udział w zajęciach przyrodniczych w Centrum Keplera i Centrum
Przyrodniczym. Był to pierwszy krok rozpoczynający wyprawę do świata wiedzy
zdobywanej poprzez doświadczenia i działanie.
Wraz z nastaniem nowego roku szkolnego rozpoczął się także nowy sezon
w świecie kultury. Nasi uczniowie rozpoczęli go od wizyty w filharmonii – poniżej
relacja uczennicy Janiny Frąckowiak
z kl. VI b: 13.09.2017 r. uczniowie klas
IV-VII wybrali się na wycieczkę do Filharmonii Zielonogórskiej. Celem wyprawy
było wysłuchanie koncertu symfonicznego
„Barwy orkiestry” - muzyka dźwiękami
malowana. Usłyszeliśmy wiele cudownych
utworów. Konferansjer ciekawie opowiadał o instrumentach oraz wykonywanych
utworach. Duże wrażenie wywarł na nas
„Marsz Torreadorów” z opery „Carmen”
Georges'a Bizeta. Byliśmy pod wrażeniem
wyjątkowego brzmienia instrumentu - czelesty. Usłyszeliśmy go w „Tańcu Wieszczki
Cukrowej” z baletu Piotra Czajkowskiego.
Wysłuchaliśmy również poloneza Wojciecha
Kilara z filmu „Pan Tadeusz” i melodii
z obrazu „Ogniem i mieczem” Krzesimira
Dębskiego. Orkiestra zaprezentowała różne
wersje muzyczne utworu „Wlazł kotek na
płotek”, które nas bardzo rozbawiły.
Wyjazd był okazją do obcowania z kulturą. Wspaniali muzycy zapewnili nam
duchową ucztę, dzięki czemu mogliśmy
delektować się pięknem nastroju każdego
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utworu. Z przyjemnością wybralibyśmy się
do filharmonii ponownie.
Na stałe w kalendarz imprez naszej
szkoły wpisał się TYDZIEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA – tym razem przypadł on na 2529 września. Słowo bezpieczeństwo, w tych
dniach odmienialiśmy przez wszystkie
przypadki i rozumieliśmy je wieloaspektowo
– bezpieczeństwo na drodze, w szkole, domu,
na placu zabaw i w sieci. Postawiliśmy na
praktyczne działanie – stąd wycieczki wokół
szkoły, egzaminy z przekraczania jezdni, czy
znajomości znaków drogowych. Na lekcjach
odgrywaliśmy scenki, w których pokazywaliśmy jak zachować się w sytuacjach trudnych,
jak mówić NIE, jak bezpiecznie spędzać czas
wolny. Mieliśmy okazję obserwować jak
udzielić pierwszej pomocy. Uczyliśmy się
co zrobić, gdy zobaczymy wypadek, pożar,
kiedy dzieje się coś złego, jak prowadzić
rozmowy ze służbami specjalnymi, czy
wreszcie jak bezpiecznie ewakuować się ze
szkoły podczas alarmu. W ocenie dyrektora
szkoły nasze zachowanie staje się z każdym
rokiem bardziej świadome i poprawne. Już
po raz kolejny gościliśmy przedstawicieli
Służby Ochrony Kolei, którzy przypomnieli
o bezpiecznym zachowaniu na przejazdach
kolejowych strzeżonych i niestrzeżonych.

Przybył z nimi najbardziej oczekiwany gośćowczarek niemiecki, który pochwalił się
swoimi umiejętnościami. Spotkanie z psem
było okazją do przypomnienia jak należy
zachować się podczas ataku zwierzęcia. Na
jeden dzień korytarz szkolny zamieniliśmy
w pas ruchu drogowego – była sygnalizacja
świetlna, „zebra”, a nawet policjant. We środę
wszyscy przynieśliśmy do szkoły elementy
odblaskowe. Okazuje się, że nie tylko nas
chronią, ale są estetycznym dodatkiem do
stroju uczniowskiego. W dobie wszechobecnych multimediów nie zabrakło edukacji,
która miała nam uświadomić jak bezpiecznie
poruszać się w sieci, aby nie wpaść w jej
niebezpieczne zakamarki. Bogaty w działania tydzień zakończył konkurs plastyczny
pt. „Bezpieczni na drodze, w szkole, domu
i w sieci”. Zrobiliśmy wiele – teraz od nas
samych zależy, czy zdobytą wiedzę wykorzystamy w praktyce.
Oprócz działań obejmujących całą społeczność szkolną w poszczególnych klasach
odbyły się wybory samorządów, opracowano
i przyjęto zasady zachowania, dziewczynki
zorganizowały święto swoim kolegom.
Szkolny Klub Wolontariusza po raz kolejny zorganizował akcję charytatywną POLA
NADZIEI. W tym roku cebulki rozeszły się
bardzo szybko – to znak, że nasze serca stają
się coraz większe i coraz bardziej wrażliwe.
Wiosną z radością będziemy obserwować
kwitnące żonkile, będące wyrazem naszej
solidarności z ludźmi cierpiącymi.
Klasy I wstąpiły do AKADEMII BEZPIECZNEGO PUCHATKA, która o bezpieczeństwie wie wszystko. Rozpoczęły też
projekt Czytamy z Bratkiem, aby ułatwić
małym dzieciom wkroczenie w świat trudnej sztuki czytania.
Klasa V b zaprosiła na lekcję wychowawczą jednego z rodziców – Pana
Sławomira Lityńskiego - strażaka, który
opowiadał o swojej pracy, o zagrożeniach
i bezpieczeństwie. Dzieci mogły przymierzyć hełm strażacki, maskę gazową,

obejrzały przyniesiony sprzęt, uczyły się
udzielać pierwszej pomocy. Uczniowie z zapartym tchem słuchali opowieści o akcjach,
w których ich gość brał udział. Jak sami
powiedzieli: „Zajęcia były świetne” – być
może u niektórych zakiełkowała myśl, aby
w przyszłości zostać strażakiem.
Aktywnie rok szkolny rozpoczęła klasa
IV c. 15 września wzięła udział w niecodziennym wydarzeniu, zorganizowanym
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną

w Czerwieńsku oraz Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Czerwieńsku. Uczniowie wysłuchali opowieści naszych czerwieńskich
historyków – dr Przemysława Góralczyka
i dr hab. Daniela Koteluka o dziejach naszego miasta od powstania aż po dziś dzień. Pan
Marek Mizera opowiedział o swojej pasji,
jaką jest uwiecznianie na zdjęciach krajobrazu naszej miejscowości oraz zaprezentował
kolekcję starych aparatów fotograficznych.
To była świetna lekcja historii. W ramach
promocji zdrowego stylu życia uczniowie

Obradowała Rada Miejska
Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej radni wysłuchali informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze bieżącego roku wraz z informacją
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Informacja ta była przedmiotem szczegółowych prac w komisji finansów, a dobra
informacja jest taka, że kondycja budżetu
- mimo dużych obciążeń inwestycyjnych
- jest na dobrym poziomie. Dyscyplina w realizacji zarówno dochodów, jak i wydatków
gminy pozwala na realizację wielu ważnych
dla mieszkańców przedsięwzięć.
Efektem podsumowania budżetu za 1.
półrocze są zazwyczaj jego zmiany. Tak
też było podczas sesji Rady Miejskiej. Na
wniosek Burmistrza Czerwieńska radni
zdecydowali o przesunięciu środków na
realizację nowych zadań. Dobre wiadomości dla mieszkańców Nietkowa są takie, że
przesunięto środki na pogłębienie przystani
rzecznej w Nietkowie (ponad 50 tyś. zł).
Prace te zostały już wykonane i przystań
od połowy sierpnia ma komfortowe połączenie z nurtem Odry. Gmina otrzymała
dofinansowanie do budowy odcinka drogi

od Borynia w kierunku przystani rzecznej
(1580m) i wydzielono w budżecie pozostałą
kwotę na realizację tej inwestycji. Kilka dni
temu ogłoszono już przetarg na wykonanie
tego zadania, a termin jego zakończenia
planuje się na 15 listopada br. Kolejne dobre
wiadomości dotyczą realizacji termomodernizacji 11 obiektów w gminie (w tym trzech
w Nietkowie). Prace przebiegają zgodnie
z harmonogramem i nie ma zagrożeń w ich
realizacji. W Nietkowie widać postęp prac
na obiekcie remizy OSP. W szkole i w WDK
wiele prac wykonano w wakacje. Pierwsze
efekty będzie można już odczuć w nadchodzącym sezonie grzewczym. Niebawem
będzie można też zaobserwować zmiany na
placu rekreacyjnym, który jest inwestycją
finansowaną z funduszu sołeckiego Nietkowa (to również część składowa budżetu
gminy). W październiku na placu pojawią
się pierwsze elementy wyposażenia. Pozo-

i rodzice zorganizowali klasowy bieg wokół
zalewu – zwycięzcami okazali się wszyscy
uczestnicy. Szukając alternatywy dla multimediów klasa odwiedziła też ZIELONE
MONTESSORI – królestwo gier planszowych oraz Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Jak widać rok szkolny 2017/2018 rozpoczęliśmy bardzo aktywnie. Ważne, aby każdy
kolejny miesiąc przynosił nowe wydarzenia
i inicjatywy, które obok nauki stają się niezwykle ważnym elementem życia szkoły.
Beata Kaszewska
stałe będą zamontowane na wiosnę. Nadal
jest nadzieja, że uda się pozyskać dofinansowanie tego zadania z LGD "Między Odrą
a Bobrem".
Podczas sesji radni wysłuchali też informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
w Gminie Czerwieńsk w roku szkolnym
2016/2017. W związku z głęboką reformą
szkolnictwa i wielkim zakresem zmian
w oświacie stanowi ona ciekawy materiał
o charakterze historycznym i będzie można
wykorzystywać go do zestawień porównawczych w najbliższych latach. Radni podjęli
też wszystkie przygotowane projekty uchwał.
Dotyczyły one m.in. dofinansowania dokumentacji projektowej dostosowującej przeprawę promową w Pomorsku do kursowania
poza porą dzienną, zwiększono diety sołtysów
(w ostatnim czasie rezygnacje złożyło pięciu
sołtysów), zwiększono też diety radnych
i wynagrodzenie Burmistrza Czerwieńska,
przyjęto pakiet uchwał dotyczący zmian
planów zagospodarowania przestrzennego
gminy. Rada Miejska przyjęła też oświadczenie w sprawie poparcia inicjatywy dotyczącej
ogłoszenia roku 2018 Rokiem Rzeki Odry.
Krzysztof Smorąg
nietkow.pl

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych
Gmina Czerwieńsk – odbiór odpadów wielkogabarytowych sprzed domów
MIEJSCOWOŚĆ

DATA

Czerwieńsk

07.11.2017r. (wtorek)

Laski, Piaśnica, Sudoł

10.11.2017r. (piątek)

Nietków, Boryń

15.11.2017r. (środa)

Płoty

20.11.2017r. (poniedziałek)

Zagórze, Dobrzęcin, Wyszyna, Wysokie

21.11.2017r. (wtorek)

Leśniów Wielki, Leśniów Mały

22.11.2017r. (środa)

Będów, Bródki, Nietkowice, Sycowice

23.11.2017r. (czwartek)

Odpady powinny być wystawione
przed godz. 6:00 w dniu wywozu (najlepiej dzień wcześniej od daty wywozu)
w widocznym miejscu przed posesją – przy
pojemnikach na odpady.
Odpady wielkogabarytowe to odpady ko-

munalne, które ze względu na swoje rozmiary
i masę nie mogą być zbierane w pojemnikach
na odpady komunalne np. stare meble (stoły,
krzesła, szafy) wózki dziecięce, materace,
pierzyny, rowery i inne sprzęty domowe o dużych rozmiarach, zużyte opony z samochodów

OSOBOWYCH. Jednak do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się np.: odpadów
budowlanych, sanitarnych, ram okiennych,
drzwi, elementów ogrodzenia, części samochodowych innych niż opony.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – np.: lodówki, zamrażarki, pralki,
zmywarki, piece elektryczne, odkurzacze,
czajniki elektryczne, miksery, radia, suszarki do włosów, telewizory, video, monitory, komputery, drukarki, telefony, baterie,
wiertarki, wkrętarki, kosiarki, piły, spawarki
i wiele innych urządzeń elektrycznych.
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Leśniów pożegnał lato
Z inicjatywy Sołtysa i Rady Sołeckiej został zorganizowany festyn rodzinny dla
mieszkańców Leśniowa Wielkiego i okolic pod tytułem „Pożegnanie lata”.
Festyn obfitował w wiele atrakcji dla
dzieci i dorosłych. Dzieci ze Szkoły Podstawowej zaprezentowały program artystyczny, szczególnie interesujący był pokaz
umiejętności naszych młodych karateków
szkolnych. Dzieci miały do dyspozycji wielką dmuchana zjeżdżalnię. Zorganizowana
była tradycyjnie loteria z nagrodami, gdzie
każdy los wygrywał. Przez Koło Gospodyń
Wiejskich przygotowane zostały stoiska
z własnymi wypiekami i innymi smakołyka-

mi. Jednak największą atrakcją był pieczony
dzik przygotowany przez myśliwych z Koła
Łowieckiego „Bór” z Zielonej Góry.
Ciekawy pokaz wykonali również
Leśniowscy strażacy, zobaczyliśmy jakim
wyposażeniem dysponują nasi ratownicy.
Natomiast zespoły śpiewacze zaprezentowały swoje stare i nowe przeboje.
Wieczorem przy dźwiękach muzyki
odbyła się zabawa taneczna trwająca do
późnych godzin nocnych.

Niecodzienny sprawdzian
Już po raz drugi w leśniowskiej szkole
odbył się Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ang. World Multiplication Table Day)
. Koordynatorem akcji jest Pani Joanna
Winniczuk, która wyjaśnia, że WMTDay
ma na celu propagowanie zabawowej formy

uczenia się tabliczki mnożenia. Co roku akcja
odbywa się w ostatnim tygodniu września,
a jej finał- w piątek (tym razem 29 września)
pod hasłem „młodsi sprawdzają, czy starsi
tabliczkę mnożenia znają”. Tego dnia w naszej szkole pojawiły się specjalne Komisje

Start przedszkolaków
I wystartowały przedszkolaki. Codziennie, pod opieką rodziców, wyruszają

do przedszkola. Starsze dzieci, odważnie
i pewnie, z planami, z kim i czym się będą
bawić. Młodsze – często zrozpaczone
wizją rozstania z najbliższymi, niepewne w kontakcie z nowym otoczeniem.
Maluchy trzeba zrozumieć (taka ich
dziecięca natura) i po prostu dać im czas
na przyzwyczajenie się do warunków
przedszkolnych. Proces aklimatyzacji
zależy od wielu warunków: od rodziców,
osobowości dziecka, od tego, czy miało
sposobność na pełny rozwój społeczny,
czy też nie. Dlatego też, część dzieci przystosowuje się bardzo szybko, u innych
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Sołtys i Rada Sołecka dziękują za
zaangażowanie w przygotowanie festynu
Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim.
Sołtys i Rada Sołecka w Leśniowie Wielkim

i Patrole Egzaminacyjne zaopatrzone w losy
i przepytujące starszych kolegów i dorosłych.
Dzieci z zaangażowaniem przystępowały do
egzaminów, których zdanie gwarantowały
zdobycie tytułu Eksperta Tabliczki Mnożenia. To był dzień pełen emocji i radości
- każdy chciał zostać Ekspertem i wielu się
to udało, co pokazuje, ze tabliczka mnożenia
nie jest nam obca!

proces adaptacji trwa dłużej. Już jednak
zauważamy, że dzieci czują się coraz bardziej bezpiecznie, stają się ufne, chętnie
się bawią i są zaciekawione propozycjami
nauczycieli. A kolejne miesiące miną nie
wiadomo kiedy.
Działo się we wrześniu
Wrzesień przyniósł nam piękną, ciepłą
pogodę, a tym samym, doskonałą okazję
do spacerów i podziwiania przyrody
w jesiennej odsłonie. Błyszczące kasztany, kiście dojrzałej jarzębiny, a przede
wszystkim obfitość grzybów, sprawiły,

Sukces Sześciopak-u
i Malinek
że przedszkolaki chętnie wyruszały do lasu. Była to doskonała
okazja do edukacji przyrodniczej: jakie grzyby zbieramy? jaką
rolę pełnią w ekosystemie grzyby trujące i niejadalne? dlaczego
opadają liście? Na te pytania najłatwiej odpowiedzieć właśnie
podczas spacerów. Nie wszystkie jednak przechadzki okazały się
miłe. Tradycyjnie, przedszkolaki włączyły się w akcję sprzątania
świata. I tradycyjnie napotykały na śmieci. Prym wiodły opakowania szklane o pojemności 1/10 litra. Cóż, nie wszyscy ludzie
są świadomi ekologicznie, nie wszyscy przyswajają wiedzę,
nie wszyscy są zainteresowani tym, co się dzieje wokół nich.
Jednakże: kropla drąży skałę. Może w przyszłości efekt tego
typu akcji nie będzie tak krótkotrwały. Czas na przyjemniejsze
kwestie: Święto Przedszkolaka. Niezbyt jeszcze popularne, ale
obchodzone w całym kraju. I tym razem nasi wychowankowie
wyruszyli na ulice Czerwieńska, aby narobić trochę hałasu.
Wszak przedszkole to ważna sprawa!
D. Nowicka

Malinki
W relacji z dożynek, we wrześniowym numerze „U nas”-ka, pominęłam
występ zespołu Malinki z Nietkowa.
Za niedopatrzenie serdecznie zespół
przepraszam, takie chochliki
niestety zdarzają się. A przecież Malinki, to czerwieńska
legenda. W czerwcu tego
roku zespół Dziewczynki jak Malinki i Rodzynki
z Wiejskiego Domu Kultury
w Nietkowie obchodził swoje
17-te urodziny. Można by
rzec – siedemnaście mgnień
wiosny mają już za sobą. To
właśnie nasze Malinki były
tym dobrym impulsem do

W dniach 22 – 24 września Formacja Artystyczna SZEŚCIOPAK oraz zespół MALINKI wzięły udział w najbardziej
prestiżowym festiwalu dla amatorskich zespołów ludowych
i śpiewaczych w Polsce „Spotkania Artystyczne Seniorów”
w Międzyzdrojach. Na 48 podmiotów wykonawczych, które
wzięły udział w festiwalu, zespół MALINKI otrzymał wyróżnienie, a SZEŚCIOPAK ponownie pokonał wszystkich
wykonawców i do Czerwieńska przywiózł GRAND PRIX!!
Radość była niesamowita! To kolejny dowód na to, że SZEŚCIOPAK gwarantuje nie tylko wysoki poziom wokalny, ale
również świetną zabawę. Liczne zaproszenia do zaprzyjaźnionych domów kultury, gmin i podmiotów prywatnych świadczą
o tym, że pomysł na stworzenie męskiej formacji śpiewającej
był strzałem w dziesiątkę! Chłopakom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!

powstawania kolejnych zespołów śpiewaczych na terenie Gminy Czerwieńsk,
których obecnie mamy osiem. Wysoki
poziom artystyczny zespołu oraz jego zaangażowanie w upowszechnianie szeroko
rozumianej kultury na terenie naszego powiatu, zostało zauważone i w niezwykły
sposób docenione. Na wniosek Kapituły,

Rada Powiatu Zielonogórskiego, nadała
zespołowi Dziewczynki jak Malinki i Rodzynki Odznakę Honorową - Zasłużony
dla Powiatu Zielonogórskiego. Kilka
miesięcy temu w zespole nastąpiła niewielka wymiana pokoleniowa, co wpłynęło na ożywienie zespołu, zwiększając
jego możliwości wokalne. Pierwszy
sukces po rekonstrukcji zespołu,
to wyróżnienie na najbardziej
prestiżowym festiwali dla amatorskich zespołów ludowych
i śpiewaczych w Polsce: XV
Spotkania Artystyczne Seniorów
w Międzyzdrojach. Serdecznie
gratulujemy i życzymy wielu
estradowych sukcesów i niegasnącej pasji śpiewania.
Jolanta Matuszkiewicz
Dyrektor MGOK Czerwieńsk
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Praca z pasją
Uczniowie klasy IIc czerwieńskiego Gimnazjum wybrali się 29
września na pierwszą w tym roku szkolnym wycieczkę. Był
to wyjazd do Gorzowa Wielkopolskiego w ramach realizacji
projektu Bezpieczna+ oraz doradztwa zawodowego.
Postanowiliśmy porozmawiać z ludźmi, którzy swoją pracę
wykonują z pasją. Odwiedziliśmy regionalną TVP. Dowiedzieliśmy
się, jak pracują dziennikarze, w jaki sposób zbierają informacje.
Dziennikarka pani Kinga Radkiewicz pokazała nam studia telewizyjne. Paulina Dwornicka przeprowadziła wywiad na temat
rzetelnego dziennikarstwa oraz wykonywania pracy z pełnym
zaangażowaniem, po prostu z pasją.
Następnie udaliśmy się do Kina „60 krzeseł” na warsztaty
z komunikacji niewerbalnej. Prowadząca zajęcia pokazała kilka
ciekawych sposobów komunikowania się, zwróciła uwagę na mowę
ciała. Udzieliła również wywiadu Marcie Czyżyńskiej na temat
pracy i pasji. Dowiedzieliśmy się, że najważniejsze, aby lubić to,
co się robi. Należy być profesjonalistą. Liczy się kreatywność oraz
fachowe wykształcenie.

Jesienny Ronin Race
Organizatorzy dorocznego biegu po przepieknych terenach
wokół hali sportowej Lubuszanka w czerwieńsku zapraszają
nie tylko mieszkańców na doroczną wspaniałą doroczną
jesienną imprezę biegową Ronin Race 2017.
Ten bieg już na stałe wpisał się do kalendarza imprez biegowych
w naszym kraju i z roku na rok przyjeżdża do nas coraz większa
grupa miłośników tej formy aktywności ruchowej.
Każdemu kto jeszcze się waha, czy aby na pewno da radę
włączyć się do rywalizacji, przezentujemy opis tej trasy autorstwa
Krzyśka Blachy. Szczegóły organizacyjne biegu znajdziecie na
stronie internetowej lubuszanka.pl
Ronin Race to trasa biegowa, którą z czystym sumieniem warto
polecić wszystkim głodnym wyzwań biegaczom. Ta zaledwie 10
kilometrowa trasa, której start znajdziecie w pobliżu gimnazjum
im. Jana Pawła II w Czerwieńsku przebiega w 100% przez tereny leśne. Cechą charakterystyczną trasy jest duża ilość mocnych
podbiegów, które z każdego zapalonego biegacza amatora wycisną dużą ilość potu, a doświadczonym górskim biegaczom dadzą
przedsmak przyszłych zmagań. Podłoże jest również wymagające.
Trasy biegowe: Ronin Race, Czerwieńsk, woj. Lubuskie. Często
pojawiają się piaski lub miękka amortyzująca każdy krok leśna
ściółka. Trasa zasługuje również na pochwałę z uwagi za to, jak
rozmyślnie przeprowadza biegacza duktami leśnymi. Za każdym
razem, gdy biegnę tą trasą mam wrażenie, że organizatorzy to osoby,
które znają biegaczy i świadomie wybrały każdy zakręt. Wiedzą, że
po kilku kilometrach wyzwaniem jest pokonanie serii podbiegów,
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Ostatnim etapem naszej wycieczki była Stajnia „Robir”
w Chwalęcicach pod Gorzowem. Poznaliśmy właścicielkę stadniny, doskonałego menadżera, a nade wszystko miłośnika koni.
Dowiedzieliśmy się, że sukces odnoszą ludzie, którzy oddają
swojej pracy serce i czas. Wywiad z właścicielką przeprowadziła
Inez Kurek.
Był to bardzo ciekawy wyjazd. Poznaliśmy interesujących ludzi,
dla których praca to także pasja. Receptą na sukces zawodowy jest
pracowitość, profesjonalizm oraz kompetencje do wykonywania
danego zawodu.
A. Kostrzewa

więc taką trasę właśnie nam wytyczyli.
Dużą zaletą trasy jest również to, że
dwa razy do roku organizowane są na niej
wyścigi.
Zawsze dobrze zorganizowane z przepysznym jedzeniem i rodzinną atmosferą.
Wersja trasy, którą Wam opisuje wykorzystywana jest do rozgrywania zawodów w październiku. Kolejna lecz lekko
zmodyfikowana wersja trasy używana jest
w czerwcu, tzw. Ronin Race +.
Pierwszy kontakt z trasą miałem, gdy po
Jorge Cross pojawiła się możliwość przebiegnięcia jej z organizatorami. Przyznam był
to mój błąd, ponieważ dzień po tym jak pokonałem 13 km w trudnym dla mnie tempie,
nie zdawałem sobie sprawy co czeka mnie
na trasie. Po około 7 km wiedziałem już, że
o ostatnie kilometry będę musiał walczyć.
Trasa rozpoczyna się spokojnie startem koło
hali, gdzie odwrotnie do opisywanej trasy
Jorge Cross wbiegamy do lasu.
Tak wygląda początek, a dalszą część
trasy można spokojnie pokonać obserwując
otaczające Was drzewa. Za każdym razem,

gdy wymagana jest zmiana kierunku biegu
znajdziecie czerwone punkty. Osoba znacząca przyjęła prosty kod. W przypadku
skrzyżowań, gdzie skręcić należy np.
w lewo, kropki znajdą się tuż przez zakrętem po lewej stronie. Analogicznie jest dla
strony prawej.
W przypadku, gdy biec należy prosto
za skrzyżowaniem znajdziecie niezbędne
oznaczenia.
Trasę w ostatnich dniach pokonywałem dwukrotnie i śmiało mogę napisać,
że trudno jest się zgubić. Jeśli jednak nie
czujecie się pewnie, a chcielibyście trasę
odwiedzić wspólnie z nami dajcie znać.
Chętnie spróbujemy umówić się z Wami na
wspólny trening.
Co do samych podbiegów to znajdziecie ich tam kilka. Pierwszy pojawia się po
około 750 metrach. Przez kolejne 3 km jest
w miarę płasko, by znowu w okolicach 3,7
km trafić na podbieg.
Kolejny w okolicach 5,5 kilometra.
Najciekawszy odcinek trasy i największy
podbieg pojawia się jednak na wysokości

Wieści z Lubuszanki
Czerwieńska Hala Sportowa „Lubuszanka” wraz z zielonogórskim LTKKF-em była
organizatorem siódmych już zawodów Wilcza MTB.
17 września miłośnicy rowerowych przełajów ścigali się w okolicach hali w ramach
VIII Grand Prix Województwa Lubuskiego
MTB Amatorów. Rywalizowano na dystansach 20 km (kategorie hobby i senior) i 40
km (dystans główny). Wśród pań najszybszą
okazała się Katarzyna Boczkowska-Pidek
(Płoty) a na trzecie miejsce przypadło Patrycji Wójcik (Leśniów Wielki). Czwarta
na mecie była Agnieszka Woch.
Wśród panów pierwsze miejsce wywalczył Jarosław Michałowski (Płoty)
a drugi na mecie zameldował się Marcin
Dziub (Płoty).
Okazuje się, że również sport może łą-

czyć pokolenia - przekrój wiekowy zawodników wynosił od 16 do 71 lat. Na starcie
stanęło około setki zawodników.
W ramach Grand Prix odbyły się też III
Otwarte Mistrzostwa Zielonej Góry MTB
Amatorów o Puchar Prezydenta. 24 września w Przytoku (na podobnym dystansie
głównym) pierwszy był Jarosław Michałowski, a drugi Marcin Dziub. Wśród pań
druga była Katarzyna Boczkowska-Pidek,
a ósma Joanna Michałowska (Płoty).
Podsumowano również całość zmagań
VIII Grand Prix. Klasyfikację generalną
wygrał Jarosław Michałowski, a Marcin
Dziub ukończył tegoroczne zmagania na dru-

Przykładowe czasy pokonania trasy
3 min/km – 30 min 46 sek
4 min/km – 41 min 01 sek
5 min/km – 51 min 16 sek
7,4 km trasy, gdzie różnica poziomów to
kilkadziesiąt metrów. W sumie na trasie pokonacie około 146 metrów przewyższenia.
Na trasie na pewno nie będziecie się
nudzić. Poza podbiegami znaleźć można
również lekko pochylone proste, ale przepięknie o tej porze roku zazielenione zbiegi
lub kluczące wśród drzew ścieżki. Jeśli
bierzecie udział w wyścigu sama końcówka
trasy będzie dla Was również ciekawa.
Warto również pamiętać, że jeśli
robicie trening pewnie w okolicach hali
skorzystacie z przesmyku, aby dostać się
na parking. W dniu zawodów to nie jest
jednak droga do mety, a ostatnie metry
zakończone są kilkunastometrowym podbiegiem, o którym zdarza się zawodnikom
zapomnieć.

gim miejscu. Natomiast wśród pań zwyciężyła Katarzyna Boczkowska-Pidek, a trzecia
lokata przypadła Agnieszce Woch.
Jakie są najbliższe plany? 28 października w okolicach naszej hali odbędzie się
bieg przełajowy Ronin Race. Podobnie jak
w ubiegłym roku dystans wyniesie 10,5
km i również jak poprzednio organizatorzy
przewidują bieg dla młodzieży szkolnej.
A co słychać u miłośników biegania? II
Charytatywny Bieg Gladiatora – 16 września
w Zielonej Górze, na 7 km trasie – zgromadził
sporo ponad trzy setki zawodników. Wśród
nich znaleźli się Agnieszka Woch, Judyta
Lejwoda (Leśniów Wielki), Marcin Boroń
(Leśniów Wielki) oraz Rafał Szubert (Płoty).
Z kolei w V Memoriale Tomasza Mielko – 7
października w Zielonej Górze – Drzonkowie,
na trasie 5km, wśród dwóch setek zawodników znalazł się Piotr Siwiński (JW 1517).
D. Grześkowiak
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