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oblicze parku

w lipcu
01.07. – młodzieżowy zespół wokalno-instrumentalny REZONANS z Nietkowa został laureatem XVI Festiwalu „Muzyczne
Spotkania z Folklorem”, który odbył się w Pieskach k. Międzyrzecza. Opiekunem artystycznym zespołu jest Iwona Klamecka.
04. 07. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus zorganizował spotkanie poświęcone przyjęciu na przystani w Nietkowie
uczestników XXIII Flisu Odrzańskiego oraz organizacji dożynek
gminnych, które w tym roku odbędą się 18.08. w Będowie.
04.07. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze mł. bryg. Piotrem
Jankowieckim. Tematem spotkania były uzgodnienia p.poż. w powstającym w Czerwieńsku domu dziennego pobytu dla seniorów.
05.07. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, Burmistrz
Piotr Iwanus spotkał się z Dyrektorem Departamentu Programów
Regionalnych Markiem Kamińskim.
05.07. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji były min.: analiza
projektu Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk na lata 2019-2023;
sprawy bieżące.
05.07. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Proboszczem Parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Radnicy ks.
Jerzym Krauze. Tematem spotkania była organizacja mszy świętej,
która uświetni obchody dożynek gminnych w Będowie.
06.07. – w Sycowicach odbyło się zebranie wiejskie.
07.07. – do przystani rzecznej w Nietkowie dobiła flotylla XXIII
Flisu Odrzańskiego. Uczestników spływu powitali Burmistrz Piotr
Iwanus, Dyrektor MGOK Jolanta Matuszkiewicz oraz Sołtys Nietkowa Halina Kaźmierczak. Koło Gospodyń Wiejskich w Nietkowie
zadbało o poczęstunek, który stanowiły miejscowe specjały. Tegoroczny spływ, odbywał się w ramach ogłoszonego przez samorządy
województw nadodrzańskich „Samorządowego Roku Rzeki Odry
2018”. Koncepcja flisu zakładała większy udział miejscowości nadodrzańskich, w tym dołączanie własnych jednostek pływających do
Flisu i utworzenie, powiązanej linami, wspólnej „Sztafety Herbów
i Flag”. Sztafeta Herbowa Flisu to odpowiedź jego organizatorów na
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100-lecie
Ligi Morskiej i Rzecznej.
08.07. – zespół REZONANS z Nietkowa wyśpiewał I miejsce na
VI Festiwalu „Śpiewamy na ludowo” w Górzynie.
09.07. – na zaproszenie Burmistrza Piotra Iwanusa do Czerwieńska przyjechała Lubuska Kurator Oświaty Ewa Rawa.
Podczas spotkania w ratuszu omówiono stan czerwieńskiej oświaty
oraz plany rozbudowy infrastruktury oświatowej. Pani Kurator obiecała wesprzeć starania Burmistrza w uzyskaniu dofinansowania do
budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim. Podczas swojej wizyty,
Ewa Rawa zwiedziła również nową salę gimnastyczną i pracownie przedmiotowe w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku. W spotkaniu z Panią Kurator uczestniczyła Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych Danuta Tomaszewska.
09.07. – do Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku wpłynęło pismo
z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, podpisane przez Podsekretarza
Stanu Witolda Słowika, stanowiące odpowiedź na list, jaki Burmistrz
Czerwieńska wystosował 23.05.2018 r. do Prezesa Rady Ministrów
w związku z zapowiedzią realizacji programu Mosty Plus. W piśmie
tym czytamy: „W programie wskazano orientacyjną lokalizację priorytetowego dla Programu nowego mostu na odcinku rzeki Odry miedzy
Zieloną Górą i Krosnem Odrzańskim na wysokości gmin Czerwieńsk
i Sulechów. Inwestycje w ramach programu będą realizowane z inicjatywy samorządów, które jako inwestorzy określą ostateczne, dokładne
lokalizacje nowych przepraw mostowych na etapie przygotowania
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inwestycji do realizacji, zgodnie z lokalnymi potrzebami. Program
umożliwia dofinansowanie nie tylko inwestycji wskazanych na liście
zadań priorytetowych załączonej do Programu Mosty dla Regionów,
ale także innych nowych mostów, zgłaszanych przez zainteresowane
samorządy. Dofinansowanie inwestycji z inicjatywy samorządów nie
jest uzależnione od rozszerzenia listy zadań. Należy podkreślić, że dofinansowanie będzie udzielane na zasadach określonych w Programie,
a decyzja o ostatecznym przyznaniu bądź odmowie wsparcia zostanie
podjęta w oparciu o posiadane dokumenty”.
11.07. – Burmistrz Piotr Iwanus i Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Jędras spotkali się z mieszkańcami Sycowic.
16.07. – w siedzibie Starostwa Powiatu Sprewa-Nysa w Forst
(Niemcy) Burmistrz Piotr Iwanus prowadził rozmowy ze Starostą
Haraldem Altekrügerem. Podczas spotkania Burmistrz Iwanus
poinformował Starostę Altekrügera o wspólnym wniosku, który
Gmina Czerwieńsk złożyła z partnerską Gminą Drebkau do Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 20142020, na restaurację zabytkowego parku pałacowego i arboretum
w Nietkowie. Tym samym, obie gminy pragną stworzyć wspólny,
transgraniczny produkt turystyczny. W ramach tego programu
powstanie min. aplikacja mobilna, która pozwoli na pełniejszą
popularyzację zasobów turystycznych i przyrodniczych naszego
pogranicza oraz zorganizowane zostaną liczne spotkania młodzieży
oraz rajdy rowerowe.
17.07. – z roboczą wizytą w Czerwieńsku przebywał Wojewoda
Lubuski Władysław Dajczak. Wizyta rozpoczęła się od spotkania
z przedstawicielami czerwieńskiego samorządu. W trakcie dyskusji
poruszono min. temat bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, w tym
wstrzymanie odbudowy wału pomiędzy Będowem a Szklarką
Radnicką. Wojewoda z uznaniem odniósł się do aktywności władz
Gminy Czerwieńsk na rzecz budowy mostu na Odrze w Pomorsku.
Ta inwestycja rozwiązałaby wiele problemów komunikacyjnych
w Gminie. Wojewoda zadeklarował monitorowanie tej kwestii w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Władysław Dajczak podziękował
również naszym włodarzom za zaangażowanie i nowe inicjatywy
związane z realizacją rządowego programu polityki społecznej –
w tym za realizację resortowego programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”, w ramach, którego od nowego roku szkolnego
Gmina uruchomi żłobek. Podczas kolejnego spotkania, tym razem
na terenie szkoły podstawowej w Leśniowie Wielkim, Wojewoda
Lubuski zadeklarował wsparcie i pomoc przy staraniach władz
placówki i samorządowców o wybudowanie w szkole brakującej
bazy sportowej. Wojewoda będzie wspierał również planowane
w gminie inwestycje z programu budowy dróg lokalnych. Na zakończenie swojej wizyty w Gminie Czerwieńsk Władysław Dajczak
zwiedził firmę ZIEL-BRUK MAKAREWICZ w Płotach.
18.07. – odbyła się XL Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek
Burmistrza Czerwieńska. Podczas sesji radni podjęli dwie ważne
uchwały: w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami; w sprawie zmian budżetu
i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2018.
20.07. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus i właściciel PPUH WIMAR ze Słubic Wiesław Polechoński podpisali
umowę na budowę sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem
otoczenia Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim. Koszt tej inwestycji to 4 827 750,00 zł.
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Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Dzień dobry Panie
Burmistrzu, nieźle nam w tym roku
przygrzewa. Ci co są na urlopach nad
morzem to się zapewne cieszą, ale wielu
z nas już zaczyna ten upał doskwierać i to
pełnym tego słowa znaczeniu. Najlepiej
widać to po przydomowych trawnikach,
które zaczynają wyglądać jak wysychające stepy. Właśnie zrewitalizowany
w Laskach zabytkowy park też znacznie
ucierpiał…
Piotr Iwanus: Rzeczywiście upały
w tym roku są naprawdę uciążliwe. Już
trudno sobie przypomnieć kiedy u nas
temperatura powietrza przekraczała 37
stopni C. Ze względu na te upały również
zmuszeni zostaliśmy do skrócenia czasu
pracy urzędu. W pomieszczeniach bez
klimatyzacji naprawdę trudno wysiedzieć.
Słońce nie oszczędziło też nie tak dawno
posianej trawy w rewitalizowanym parku.
Jakoś ta pogoda nie przeszkodziła chwastom we wzroście. Sporym wysiłkiem
pracowników zatrudnionych w ramach
projektu „Lepsze jutro” udało się w dużej
mierze te chwasty usunąć, ale jednak na
zazielenienie terenu trzeba będzie poczekać do bardziej sprzyjających warunków
pogodowych. Bez deszczu niestety trawniki się nie zazielenią.
Dużą sprawą będzie włączenie parku
w Laskach i arboretum w Nietkowie do
powstającego wokół Zielonej Góry łańcucha zabytkowych parków, tworzonego
pod auspicjami zielonogórskiego ogrodu
botanicznego. Tworzony jest taki wykaz
miejsc zabytkowych, na który będzie
można w ramach ZIT pozyskać środki
finansowe na ich restaurację i utrzymanie. Sądzę, że na tej liście miejsce dla
naszych parków jest pewne. Zresztą
spotkaliśmy się już z przedstawicielami
ogrodu botanicznego i przedstawiliśmy
nasze dokonania w zakresie odnowy tych
miejsc i pomysły jak zamierzamy dalej
współpracować w tym zakresie.
Teraz mamy upały i suszę, ale zapewne trzeba się liczyć z tym, że może
to pogodowe wahadło się odwrócić
i zaczniemy z troską patrzeć w kierunku
Odry, gdy nadejdzie czas opadów. Bardzo
nas martwi fakt, że modernizacja wałów

przeciwpowodziowych od Nietkowic,
przez Będów, aż po Szklarkę Radnicką
w gminie Krosno Odrzańskie, nie znalazła się w wykazie inwestycji Lubuskiego
Urzędu Gospodarki Wodnej, mimo że
całą niezbędną dokumentację z pozwoleniem na budowę mamy przygotowaną. Poprosiliśmy, będącego z wizytą
w naszej gminie wojewodę lubuskiego
Władysława Dajczaka o wsparcie naszego wniosku o ujęcie tej modernizacji
w programie inwestycji. Od 1 stycznia
br. powołane zostało przedsiębiorstwo
Wody Polskie i p. wojewoda zapewnił,
że ta inwestycja powinna być realizowana i znaleźć się na liście zadań tego
przedsiębiorstwa.
A.S.: Pan wojewoda po raz pierwszy
odwiedził naszą gminę. Jakie pana zdaniem odniósł wrażenie z tej wizyty?
P.I. : Mam nadzieję, że pozytywne.
Mimo bardzo ograniczonego czasu mieliśmy okazję z p. wojewodą odwiedzić
także szkołę w Leśniowie Wielkim, gdzie
podejmujemy budowę sali gimnastycznej,
a także w jednej z największych firm działających w naszej gminie – Zielbruku.
W Leśniowie Wielkim przedstawiliśmy nasze plany budowy sali gimnastycznej, na której realizację bardzo
liczymy na wsparcie z rezerwy budżetowej ministerstwa finansów w wysokości
2,4 mln złotych, co stanowi połowę
potrzebnych środków. Pozytywna opinia
wojewody, konieczna do starania się o te
środki bardzo nam ułatwiłaby realizację
projektu. Podczas wizyty wojewody
lubuskiego podjęliśmy również problem odbudowy trzech dróg lokalnych,
niezwykle istotnych ze względu na
zagrożenie powodziami oraz pożarami wielkoobszarowymi tych terenów.
Chodzi o drogi Nietkowice – Sycowice,
Dobrzęcin – wały przeciwpowodziowe
oraz Płoty – Sudoł. Dotychczas nie
korzystaliśmy jako gmina ze środków
przeznaczonych na ten cel, więc bardzo
liczymy na to, że gdy jesienią zostaną
uruchomione takie nowe programy
szansa na uzyskanie pomocy finansowej
wydaje się być bardzo duża. Wojewoda

ze zrozumieniem odniósł się do tych
planów i obiecał wsparcie dla tej idei.
A.S.: A była okazja żeby porozmawiać
o ewentualnym uwzględnieniu naszego
wniosku o budowę mostu na Odrze w Pomorsku? Publikujemy ten list skierowany
do p. marszałek województwa lubuskiego. Ciekawi zapewne mieszkańców czy
mamy jakieś szanse na wejście do tego
programu, który w maju ogłosił oficjalnie
premier Morawiecki?
P.I.: Jak pan zapewne wie od lat
walczymy o ten most. Ogłoszenie przez
premiera Morawieckiego programu „Mosty dla regionów” zostało przez nas od
razu przyjęte jako zachęta do ponownego
podjęcia starań w tym zakresie. Udało nam
się zmobilizować do współpracy także sąsiadów gminy – Sulechów i Zieloną Górę,
którym most do Pomorska również bardzo
by ułatwił życie mieszkańcom tych terenów. Czwartym partnerem do tej gry byłby
zarząd województwa lubuskiego. Koszt
budowy mostu wraz z całą infrastrukturą
dojazdową wniósłby ok. 100 mln złotych,
co przy 80% wsparciu budżetu państwa
wymagałby zaangażowania partnerów
projektu na poziomie ok. 20 mln zł, co
wydaje się kwotą możliwą do zainwestowania. Od 16 sierpnia ruszył nabór wniosków do tego programu. Naszego rzecz
jasna również nie zabraknie i będziemy
robić wszystko, by tym razem udało się to
nasze wieloletnie już marzenie o połączeniu obu brzegów naszej gminy wreszcie
zrealizować ku radości nie tylko naszych
mieszkańców, ale również mieszkańców
Zielonej Góry i Sulechowa, nie mówiąc
już o turystach i kierowcach udających się
na północ naszego kraju. Ta trasa, która za
Sulechowem łącząc się z drogą ekspresową
S3 stanowiłaby dla wielu terenów wokół
Zielonej Góry alternatywne i skracające
drogę nad morze połączenie drogowe. Czy
to się uda, trudno powiedzieć po dotychczasowych doświadczeniach, ale ja jestem
optymistą i wierzę, że w końcu ten plan się
urzeczywistni.
A.S. Bardzo dziękuję za spotkanie
i rozmowę.
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Laski - nowe oblicze parku
Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że zabytkowego zespołu parkowo-pałacowego w Laskach, którego historia sięga XVIII wieku nie da się uratować przed
dewastacją. Zniszczony i spalony przez armię czerwoną pałac został po II wojnie
światowej doszczętnie rozgrabiony, a w końcu rozebrany do fundamentów. Ocalały
tylko zabudowania gospodarcze, które pełniły pierwotnie również funkcję oranżerii,
pozostałości małej architektury, elementy bramy wjazdowej i fontanny. Jedynie
przyroda oparła się czasowi. Park, który zaprojektowano dwa wieki temu, mimo
upływu wielu lat i stopniowego zacierania śladów pierwotnego układu zachował
swój kształt, a zabytkowy drzewostan w dużej części przetrwał do dziś.
Samorząd gminy, miejscowa rada sołecka i część mieszkańców starała się jak
mogła ten niezwykły teren zagospodarować i zapobiec jego niszczeniu. To zaangażowanie było niezwykle cenne, wciąż
jednak brakowało kompleksowego i co tu
ukrywać również wymagającego sporych
nakładów finansowych, planu rewitalizacji.
Takim pomysłem na pozyskanie niezbędnego wsparcia było sięgnięcie po środki
unijne w ramach partnerskiej współpracy
z naszymi zachodnimi sąsiadami.
Projekt nabrał realnych kształtów
w roku 2010 podczas spotkania Partnerów, zorganizowanego w ramach
uroczystych obchodów Święta Rzeki
Odry pn.: „Flis Odrzański 2010”. Wtedy
zostały zapoczątkowane rozmowy na
temat rozwoju turystyki trwałej w obszarze wsparcia. Zaczynem dyskusji stała
się wspólnie przygotowana prezentacja
pokazująca możliwość turystycznego
i rekreacyjnego zagospodarowania rzeki
Odry oraz bogactwo dziedzictwa kulturowego Rothenburgów. W trakcie spotkania
przedstawiono również najważniejsze
z elementów wspólnego dziedzictwa,
które wymagają rewitalizacji. Integralnym elementem prezentacji były, wyko-

nane wspólnie przez Partnerów, makiety,
plansza oraz wizualizacja fotograficzna,
przy tworzeniu, których bazowano na doświadczeniu oraz cennych informacjach
na temat turystycznego i rekreacyjnego
wykorzystania szlaku wodnego rzeki
Nysy, przepływającej przez teren Rothenburg O.L. i Polski, zrewitalizowanego
parku oraz odrestaurowanych miejsc
zabytkowych.
Narodziła się myśl stworzenia koncepcji rozwojowej na rzecz turystki
trwałej we wspólnym obszarze przygranicznym. Opracowana koncepcja miała
w przyszłości wyeliminować istniejące
bariery w zakresie rozwoju transgranicznej turystyki wodno-lądowej. Celem
jej było też wypromowanie obiektów
o bogatej (wspólnej) historii na obszarze
wsparcia w Saksonii i Województwie
Lubuskim. Pierwszy etap projektu polegał
m.in. na przeprowadzeniu inwentaryzacji
dendrologicznej i urbanistyczno-przestrzennej oraz na wykonaniu koncepcji
odrestaurowania wspólnych miejsc historyczno-zabytkowych bezpośrednio lub
pośrednio związanych z historią rodziny
Rothenburgów. W ramach koncepcji, na
terenie obiektów parkowych, arboretum

położonego nad starorzeczem Odry oraz
przystani rzecznej w Nietkowie.
Zinwentaryzowano drzewostan, cieki
wodne oraz małą retencję - oczka wodne,
fontanny w Laskach i Nietkowie, przygotowany został projekt nasadzeń i uporządkowania układów parkowych, przygotowano rozwiązania techniczne systemu
melioracyjnego, opracowany został projekt
ścieżek spacerowych wraz z oświetleniem,
wykonano projekty tablic informacyjnopromocyjnych, które zostały zamontowane
na terenach objętych koncepcją, a także
projekt architektoniczno-budowlany przystani rzecznej na Odrze.
Podczas opracowywania koncepcji na
rzecz turystyki trwałej Gmina Czerwieńsk
skorzystała z doświadczenia Partnera projektu, który zrealizował podobne przedsięwzięcie, polegające na rewitalizacji
i odrestaurowaniu zasobów parkowych
na swoim terenie. Przy przygotowywaniu
założeń rewitalizacji parku w Laskach zostały wykorzystane doświadczenia Partnera, zdobyte podczas prac prowadzonych
przy pochodzących z tego samego okresu
historycznego i mających podobny charakter obiektach, m.in. na rozwiązaniach
zastosowanych podczas odrestaurowania
Parku Saksońskiego.
I etap realizacji tego projektu, którego finałem była konferencja Partnerów
w Nietkowie stał się bazą dla konkretnych
działań rewitalizacyjnych na terenie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego
w Laskach.
Co wykonano
w ramach tego projektu?
1.Studium Wykonalności
Studium wykonalności projektu,
uwzględniając wszystkie aspekty wykonalności, w tym instytucjonalny, prawny,
finansowy i środowiskowy pokazało,
że realizacja projektu jest możliwa.
Rozwiązuje ona istotne i właściwie zidentyfikowane problemy społeczności
lokalnej, jest najlepszym z możliwych
rozwiązań, opłacalnym ze społecznego
punktu widzenia.
Prace wykonane
w ramach realizacji projektu:
2. Roboty rozbiórkowe
Rozebrana została naziemna sieć niskiego napięcia biegnąca na osi płn-płd
w środkowej części założenia. Rozebrano
stare, zniszczone elementy małej architektury: kosze i ławki ze stolikami.
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3. Architektura
Wykonane zostały następujące prace
budowlane:
• Trejaże
• Mostek nad rowem melioracyjnym
• Faszynowanie, celem umocnienia
brzegów zbiornika wodnego, znajdującego się pośrodku parku. Dzięki niemu
utworzyło się wtórne umocnienie roślinne, dostatecznie chroniące brzeg przed
rozmywaniem i osuwaniem się gruntu.
• Archeologia, konserwacja zabytków:
Wykonano ścieżki parkowe w przebiegu nawiązującego do historycznego układu
nawierzchni. Wszystkie ścieżki wykonane
są z przepuszczalnej nawierzchni mineralnej w kolorze beżowym obrzeżonej
stalową listwą. Umożliwiają one dostęp
do całości parku osób poruszających się
na wózkach rehabilitacyjnych.
4. Wyposażenie parku
• Brama wjazdowa w ramach prac
konserwatorskich została oczyszczona
i odnowiona.
• Drobne formy architektoniczne
Ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjno-promocyjne
Instalacje sanitarne
W ramach zadania wykonano przyłącze wodociągu.
5. Instalacje elektryczne
Projekt objął wykonanie instalacji
elektrycznej oświetlenia parkowego.
Cała instalacja jest zasilana z istniejącej
sieci elektroenergetycznej poprzez szafkę
rozdzielczo-pomiarową.
6. Gospodarka roślinnością
Na terenie założenia zachowało
się kilka cennych i niekiedy rzadkich
gatunków drzew, które będą podlegały
pielęgnacji, a inwestycja przyczyni się
do wzmocnienia ich ochrony.
Przedmiotem realizacji projektu jest też
taka dbałość o nasadzenia, aby poprawić
warunki dla chronionych gatunków ptaków, które w parku mają swoje siedliska.
Pod względem przyrodniczym największym atutem parku jest to, iż jego część (ok.
50%) znajduje się w obszarze Natura 2000
– Dolina Środkowej Odry, PLB080004. Jest
to obszar specjalnej ochrony ptaków. Jest to
obszar ważny w szczególności dla ochrony
lęgowej i przelotnej 14 gatunków ptaków,
w tym 8 gatunków ujętych w załączniku
nr I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.
Natomiast zamierzenia inwestycyjne nie
są położone w granicach obszaru Natura
2000. Cały park jest dostępny dla zwiedzających.
7. Nasadzenia
Projekt wycinki oraz projekt nasa-

dzeń uwzględniał roślinność istniejącą (składającą się w znacznej mierze
z wtórnych nasadzeń) oraz aktualny stan
wiedzy związanej z zasadami rewaloryzacji zabytkowych założeń parkowych.
Dodatkowo zaprojektowano dosadzenie
egzemplarzy soliterowych cennych gatunków, zarówno w części wschodniej,
jak i zachodniej. Ponadto zaprojektowano
przy ciągach komunikacyjnych liczne
nasadzenia krzewów i roślin okrywowych
w dużych grupach.
8. Montaż cyfrowego systemu monitoringu parku na kamerach cyfrowych
Full HD
W celu monitoringu gatunków i siedlisk bytowania stworzono infrastrukturę
do ich obserwacji. W tym celu zakupiono
i zamontowano sprzęt monitoringowy –
kamery cyfrowe HD wraz z niezbędnym
osprzętem, koniecznym do instalacji
i wdrożenia narzędzia.
W ramach promocji tego szczególnego miejsca wykonane zostały także tablice
informacyjne, zarówno na terenie parku,
jak i przy drodze prowadzącej do parku.

Wydany został również folder przedstawiający zarówno historię tego miejsca, jak
i stan obecny odrestaurowanego zespołu
parkowego.
Następnym ważnym etapem tego
procesu będzie stała pielęgnacja zarówno
istniejących gatunków, jak i dosadzeń.
Tegoroczna susza niestety dała się mocno
we znaki zwłaszcza dopiero co posianej
trawie. Znacznie lepiej zniosły ją chwasty.
W ramach prac interwencyjnych udało się
je przetrzebić, ale opieka nad roślinnością
będzie w przyszłości wymagała stałego
dozoru i pielęgnacji, czym zajmie się
zatrudniony od jesieni ogrodnik. Jeśli uda
się ten zrewitalizowany park utrzymać
i otoczyć profesjonalną opieką, to Laski
staną się kolejnym punktem na mapie
atrakcji turystycznych naszego regionu.
Wyobraźnia podpowiada mi jeszcze np.
stworzenie w dawnej oranżerii przynajmniej jakiejś kawiarenki, gdzie można
byłoby posiedzieć i podelektować oczy
otaczającą roślinnością. Czasem marzenia
się spełniają, więc czemu nie?
Andrzej Sibilski
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Nadzieja umiera ostatnia
Lata całe trwa walka samorządu Czerwieńska o budowę newralgicznego dla
życia mieszkańców naszej gminy mostu
na Odrze w Pomorsku. Włączają się do
tej akcji także mieszkańcy miejscowości
gminy znajdujące się po prawej stronie
rzeki. Działania i akcje m.in. szefa stowarzyszenia „Szansa na życie” p. Zbigniewa
Wasylkowskiego, przekonywanie różnych instytucji i gremiów decyzyjnych
na wyższych szczeblach samorządu nie
przynoszą jak dotąd efektów. Optymiści
twierdzą, że „na razie”, pesymistom
pozostaje nadzieja, która ponoć umiera
ostatnia. Stowarzyszenie „Szansa na
życie” wydrukowało nawet folderek
promocyjny, w którym zamieściło swoją wizję przyszłego mostu precyzyjnie
argumentując potrzebę jego budowy.
Zamieszczamy go poniżej.
Wiosną tego roku przez chwilę zabłysło światełko w tunelu, ponieważ rząd
przygotował program budowy 22 nowych
mostów, między innymi na Wiśle, Odrze, Bugu, Pilicy i Warcie, w miejscach,
gdzie są długie odcinki rzek bez mostów.
W maju poinformował o tym podczas
konferencji prasowej premier Mateusz
Morawiecki. Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński dodał, że budowa mostów będzie dofinansowana w 80
procentach, a minimalny wkład własny
samorządów wyniesie 20-25 procent.
Ta informacja stała się dla nas kolejną szansą na przypomnienie oczekiwań
mieszkańców. Trzy samorządy najbardziej zainteresowane budową tego mostu:
Czerwieńsk, Sulechów i Zielona Góra
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wystosowały 2 sierpnia br. do p. Elżbiety
Polak – Marszałka Województwa Lubuskiego pismo z naszą ofertą przystąpienia
do tego projektu. Poniżej zamieszczamy
jego treść, aby niezależnie od decyzji
pozostał kolejny ślad tych działań, który
przyjdzie może nam przypomnieć, gdy
ziści się może kiedyś to marzenie i most
połączy oba brzegi naszej gminy.
A. Sibilski
Tekst pisma do p. Marszałek:
„Szanowna Pani Marszałek,
W związku z zapowiedzianym przez
Premiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej
programem Mosty Plus - Samorządy
Czerwieńska, Sulechowa oraz Zielonej
Góry zgłaszają gotowość przystąpienia do
prac związanych z przygotowaniem projektu budowlanego oraz realizacji budowy
mostu przez rzekę Odrę w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 281 Wysokie - Pomorsko,
partycypując w kosztach 50% udziału
własnego w przygotowaniu dokumentów
formalno-prawnych.
Wybudowanie mostu przyczyni się do
zdynamizowania gospodarczego obszaru
trzech samorządów, ich integracji, a także
wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej tych obszarów. Usprawni układ
komunikacyjny Zielonej Góry, włączając
się w obwodnicę Sulechowa od zachodu
pozwoli na odciążenia i skrócenie drogi
nie tylko w kierunku Poznania, ale i
Szczecina, Krosna Odrzańskiego, a także
Frankfurtu na Odrą i Berlina.
Brak drogowego połączenia mostowego przez rzekę Odrę w ciągu drogi woje-

wódzkiej nr 281 stanowi istotne utrudnienie
komunikacyjne zarówno dla mieszkańców
trzech gmin, ale również w odniesieniu
do sieci połączeń regionalnych, w istotny
sposób skracając czas i koszty przejazdu
na osi Wysokie - Zielona Góra – Poznań
oraz do aglomeracji berlińskiej.
Droga, dzięki budowie tego mostu
przebiegać będzie przez dwie specjalne
strefy ekonomiczne na obrzeżach trzech
samorządów. Udrożnienie tego kierunku
spowoduje uatrakcyjnienie obu stref dla
działalności gospodarczej na dziewiczych
dotychczas terenach na północ od Odry, w
konsekwencji znacznie to podniesie atrakcyjność tego regionu, a co za tym idzie także
pozwoli na tworzenie nowych miejsc pracy
dla mieszkańców gmin nadodrzańskich.
Należy podkreślić, że te trzy gminy
przecina ze wschodu na zachód rzeka Odra.
Przy podwyższonych stanach rzeki w okresie
zimowym i wiosennym występuje zagrożenie powodziowe dla miejscowości i gmin
położonych w jej obrębie m. in. gminy Czerwieńsk, Sulechów i Zielona Góra. Wówczas
zmusza to mieszkańców do korzystania z
odległych objazdów przez Sulechów lub
Krosno Odrzańskie (ok. 50 km).
Brak mostu na rzece Odrze w Pomorsku bardzo utrudnia kontakt mieszkańców
mieszkających po północnej stronie Odry
do bezpośredniego kontaktu mieszkańców
z zakładami pracy znajdującymi się po
południowej stronie Odry.”
List podpisali: Piotr Iwanus – Burmistrz Czerwieńska, Janusz Kubicki
– Prezydent Zielonej Góry oraz Ignacy
Odważny – Burmistrz Sulechowa

Wojewoda Lubuski
z wizytą w Czerwieńsku

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak podziękował samorządowi gminy Czerwieńsk
za zaangażowanie i nowe inicjatywy związane z realizacją rządowego programu
polityki społecznej.
Samorząd Czerwieńska, w ramach
resortowego programu opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „Maluch+”, od nowego
roku szkolnego uruchomi żłobek, w którym
będzie 18. miejsc dla najmłodszych dzieci.
W 2018 r. gmina Czerwieńsk otrzyma na
ten cel środki finansowe w formie dotacji
w wysokości 200.000,00 zł. W ramach programu „Maluch+” rząd chce przeznaczyć
w tym roku na żłobki 450 mln zł. O dotację
na tworzenie nowych miejsc i utrzymanie
już istniejących starać się mogą samorządy,
osoby prywatne, uczelnie.
– Dziękuję za dobrą współpracę przy
realizacji rządowych programów. Władze
gminy Czerwieńsk wprowadzając dobre
rozwiązania w oświacie inwestują w ten
sposób w rozwój gminy. Już 700 rodzin
z terenu gminy Czerwieńsk uzyskało
wsparcie dzięki rządowemu programowi
500 +, podsumował Wojewoda Lubuski
Władysław Dajczak. Dużą inwestycją
w sferze polityki społecznej będzie też
uruchomienie Domu Seniora w Czerwieńsku – informowali samorządowcy
Wojewodę Lubuskiego.
Na spotkaniu w Szkole Podstawowej
w Leśniowie Wielkim Wojewoda Lubuski
zadeklarował wsparcie i pomoc przy staraniach władz placówki i samorządowców
o wybudowanie w szkole brakującej bazy
sportowej. Wojewoda będzie wspierał

również planowane w gminie inwestycje
z programu budowy dróg lokalnych. Gmina Czerwieńsk dąży do budowy przeprawy
mostowej na rzece Odrze w miejscowości
Pomorsko. Inwestycja rozwiązałaby wiele
problemów komunikacyjnych w gminie.
Wojewoda Lubuski zadeklarował moni-

torowanie tej kwestii w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju tak, aby przeprawa jak
najszybciej powstała.

Będzie hala sportowa w Leśniowie
W dniu 20 lipca 2018 r., dzięki wieloletnim staraniom Burmistrza Czerwieńska
Piotra Iwanusa podpisana została umowa
na budowę sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Leśniowie Wielkim. Szkoła
dysponuje obecnie dużymi, funkcjonalnymi i przestronnymi salami lekcyjnymi,
brakuje jedynie sali gimnastycznej. Dzięki
nowemu obiektowi powstanie lokalne centrum rozwoju kultury fizycznej, co pozwoli
na wzmocnienie integracji społecznej szczególnie nowych mieszkańców, którzy wożą
swoje dzieci do miejskich szkół ze względu
między innymi na brak bazy sportowej.
Tomasz Zbieski
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Wojewoda zmienił nazwę
Wojewoda Lubuski zmienił w Czerwieńsku nazwę ulicy Marii Rozwens i nadał jej
nazwę Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zdaniem Wojewody, dotychczasowa nazwa
ulicy jest niezgodna z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek
organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej oraz pomniki.
Dyskusję nad zmianą nazwy ulicy Marii Rozwens na ulicę Marszałka Józefa
Piłsudskiego, rozpoczął w kwietniu 2016
roku Karol Siemaszko. W swoim artykule
pt. O ulicę Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Czerwieńsku („Czerwieńsk – U Nas”
kwiecień 2016 nr 285) zwrócił uwagę na to,
że (…) ulica ta jest ostatnią ulicą naszego
miasta, która upamiętnia osobę związaną
z komunizmem (…).
Maria Rozwens była, bowiem lokalną
działaczką komunistyczną. Autor, powołując się na przyjętą właśnie przez Sejm RP
ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego (…)
zwrócił uwagę na spoczywający na gminie,
jako właściwej jednostce samorządu terytorialnego, obowiązek zmiany nazwy tej
ulicy w terminie 12 miesięcy od dnia jej
wejścia w życie.
Zasugerował również, aby ulicę nazwać
imieniem Marszałka Józefa Piłsudskiego,
twórcy niepodległego państwa polskiego.
Artykuł Karola Siemaszko wywołał
sprzeciw części mieszkańców tej ulicy,
którzy nie chcieli się zgodzić z przywołaną
argumentacją autora i przypisaniem Marii
Rozwens roli propagatorki ustroju totalitarnego. W pamięci mieszkańców, którzy
ją znali, była ona dobrym człowiekiem
i osobą pomagającą ludziom w ciężkich
czasach powojennych.
Na temat Marii Rozwens nie mogli
jednoznacznie wypowiedzieć się lokalni
historycy. Nie posiadali, bowiem wystar-

czającej dokumentacji, która pozwalałaby
na rzetelną i obiektywną ocenę jej osoby.
Wobec braku wystarczających dowodów świadczących przeciwko Marii
Rozwens, Rada Miejska w Czerwieńsku
nie zastosowała się do zapisów ww. ustawy
i pozostawiła niezmienioną nazwę ulicy.
Sprawa powróciła 3 listopada 2017
r., kiedy to Wojewoda Lubuski wszczął
postępowanie nadzorcze, występując
jednocześnie do Rady Miejskiej w Czerwieńsku o przesłanie uwierzytelnionej
kopii uchwały dotyczącej nadania nazwy
ulicy Marii Rozwens w Czerwieńsku
wraz z uzasadnieniem oraz innych uchwał/
aktów dotyczących tej ulicy, jeżeli zostały
podjęte. Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwieńsku poinformował wówczas
Wojewodę, że w archiwum Urzędu Miasta
i Gminy w Czerwieńsku oraz w Państwowym Archiwum w Zielonej Górze nie
znajduje się uchwała ówczesnych organów

Harmonogram wymiany wodomierzy
POMAK Sp. z o.o. w Czerwieńsku
realizuje projekt pn.: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług
dla ludności świadczonych przez przed-

siębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne
na terenie 9 powiatów województwa
lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego,
sulęcińskiego, wschowskiego, zielono-

L.P.

Termin wykonania wymiany

1

Do 30.09.2018

Wysokie, Czerwieńsk, Dobrzęcin

Czerwieńsk

1016

2

Do 31.10.2018

Płoty, Zagórze

Płoty

667

3

Do 30.11.2018

Sudoł, Leśniów Wielki, LeśniówMały

Sudoł

335

4

Do 31.01.2019

Nietków, Laski, Boryń

Nietków

633

5

Do 29.03.2019

Nietkowice, Bródki, Sycowice, Będów

Nietkowice

414
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Miejscowości objęte
danym etapem

Ujęcie
wody

Liczba urządzeń przewidzianych do montażu

gminy o nadaniu nazwy ulicy Marii Rozwens w Czerwieńsku. Wobec powyższego,
w dniu 15 listopada 2017 r. Wojewoda
Lubuski zwrócił się do Instytutu Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigana Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu o opinię
odnośnie niezgodności nazwy ulicy Marii
Rozwens z przedmiotową ustawą.
Opinia Instytutu wpłynęła do Wojewody w dniu 5 czerwca 2018 r. W opinii tej
czytamy min.:
(…) Maria Rozwens (1895 – 1954)
była działaczką utworzonej w czasie II
wojny światowej z rozkazu Stalina komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej. Z jej
ramienia była członkiem Gminnej Rady
Narodowej – komunistycznej jednostki
samorządowej. Była także członkiem Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej w Zielonej Górze. Zmarła w 1954r. Pochowana została na cmentarzu komunalnym w Czerwieńsku. Jej
dorobek życiowy został podsumowany na
pomniku nagrobnym: „zasłużona działaczka PZPR i LK”, a w nekrologach pisano
o niej: „aktywny członek KP PZPR”.
W świetle przytoczonych faktów historycznych, osoba Marii Rozwens stanowi
symbol komunizmu, o jakim mowa w art. 1
ust. 1 ustawy. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w nazwie ulicy, która wskazaną
postać upamiętnia. Tym samym nazwa ta
propaguje komunizm, a co za tym idzie jest
niezgodna z art. 1 ust. 1 ustawy (…).
Wojewoda podzielił oraz przyjął, jako
swoje wnioski płynące z opinii Instytutu
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
i w ślad za tym wydał w dniu 20 czerwca
2018 r. ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE NR
NK-I.4131.244.2017.ASzc, na mocy, którego, nadał ulicy Marii Rozwens położonej
w mieście Czerwieńsk nazwę Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Zarządzenie zastępgórskiego, żagańskiego i żarskiego”
Głównym celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom skorzystanie z ułatwień
jakie daje elektroniczny przepływ informacji. Takie możliwości mieć będziemy po
uruchomieniu e-BOK (Elektroniczne Biuro
Obsługi Klienta). Kompleksowa usługa
byłaby niemożliwa bez wymiany urządzeń
pomiarowych liczących zużytą wodę.
Od 16.07.2018 rozpoczęła się kompleksowa wymiana starych urządzeń pomiarowych na nowe z możliwością odczytu
radiowego. Prace na terenie naszej Gminy
powinny zakończyć się 29.03.2019 roku.
Upoważnieni pracownicy firmy dokonywać będą wymiany urządzeń pomiarowych wg poniższego harmonogramu.

cze weszło w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
W uzasadnieniu zarządzenia czytamy:
(…) Nazwa ulicy Marii Rozwens
w Czerwieńsku nie została zmieniona przez
Radę Miejską w Czerwieńsku w ustawowym terminie, a obowiązek jej zmiany
został potwierdzony przez Instytut Pamięci
Narodowej. Mając na uwadze, że w 2018 r.
obchodzona jest setna rocznica odzyskania
przez Polskę niepodległości, Wojewoda
Lubuski postanowił nadać niniejszej ulicy
nazwę Marszałka Józefa Piłsudskiego, któ-

rego zasługi na rzecz niepodległej Polski
i jej powrotu na mapę Europy po blisko 123
latach nieobecności, są niekwestionowane.
Biorąc pod uwagę powyższe, wydanie
zarządzenia zastępczego jest konieczne
i uzasadnione. (…)
Tym samym mamy w Czerwieńsku
nową ulicę. Władze miasta zastosowały się
do zarządzenia Wojewody i zamontowały
już tabliczkę z jej nową nazwą. Mieszkańcy
6 nieruchomości, które znajdują się przy
ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego mogą
w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
uzyskać informację, jakich formalności mu-

szą dopełnić w związku ze zmianą nazwy
ulicy, przy której obecnie mieszkają.
Rola, jaką Józef Piłsudski odegrał
w historii Polski pozwala bezsprzecznie
umieścić Go w panteonie najwybitniejszych postaci naszej Ojczyzny. To z tego
powodu, Jego imieniem nazywane są centralne place i główne ulice wielu polskich
miast i miasteczek. Można sobie jednak
zadać pytanie, czy jedna z najkrótszych
ulic w naszym mieście, to należne miejsce
dla upamiętnienia Marszałka?!
Jacek Gębicki

P R Z E T A R G I
Burmistrz Czerwieńska działając na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego.
Oznaczenie nieruchomości PowierzPołożenie
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
KW
Nr działki chnia w ha nieruchomości
1
2
3
4
5
ZG1E/00055923/2 115
0,7139
Obręb miasto
Zbycie na własność, działka niezabudowana w miejscowym planie
Czerwieńsk
zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem P1 – teren przemysłu, baz i składów. Przedmiotowa działka
znajduje się na obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, Podstrefa Czerwieńsk .
ZG1E/00098940/0 118/1 0,7200
Obręb miasto
Zbycie na własność, działka niezabudowana w miejscowym planie
Czerwieńsk
zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem P1 – teren przemysłu, baz i składów . Przedmiotowa działka
znajduje się na obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, Podstrefa Czerwieńsk.
ZG1E/00097766/9 77/61 0,1908
Obręb miejsco- Zbycie na własność, działka niezabudowana przeznaczona w planie miejwości Płoty
scowym pod tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.
ZG1E/00077729/2
553
0,1333
Obręb miasto
Zbycie na własność lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytCzerwieńsk, ul.
kowej 61,95 m2 i udział w częściach wspólnych budynku i prawie
Zielonogórska 4A własności gruntu przypisanego do tego lokalu 213/1000

1.Termin do złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
nabyciu nieruchomości na podstawie art.
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami - 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 13 sierpnia

2018 roku Wykaz wywiesza się na okres
21 dni tj. od dnia 13 sierpnia 2018 r. do
dnia 03 września 2018 r. w siedzibie Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek
25, a ponadto wykaz zostanie opublikowany
w gazetce U nas i na stronie internetowej

Cena nieruchomości
6
Cena netto
150.000,00 zł

Cena netto
150.000,00 zł

Cena netto
69.000,00 zł
Cena netto
80.000,00 zł

Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
i w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój
109, lub pod nr tel.(68) 3278179.

Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Oznaczenie nieruchomości
KW
Nr działki
1
2
Księga wieczysta: 375/1
dla gruntu ZG1E
/00098942/4
Księga wieczysta 375/1
dla gruntu
i budynku
ZG1E/00098703/7

PowierzPołożenie
chnia w ha nieruchomości
3
0,3713

4
Obręb miasto
Czerwieńsk

0,0099

Obręb miasto
Czerwieńsk
ul. Zielonogórska 30A

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres
21 dni tj. od 02 sierpnia 2018 r. do 16 sierpnia
2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy
i Miasta Czerwieńsk ul. Rynek 25, a także za-

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

5
Zbycie na własność, działka niezabudowana. W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem ZP-t
eren zieleni.
Zbycie na własność, działka zabudowana budynkiem użytkowym o
powierzchni użytkowej 83,8 m2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MU2 –
teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

6
Cena netto
40.000,00 zł

mieszcza się na stronie internetowej Urzędu
i w gazetce „U NAS”. Termin do złożenia
wniosku przez osoby, który przysługuje
pierwszeństwo nabycia na podstawie art.

Cena netto
140.000,00 zł

34 ust. 1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami – 6 tygodni od dnia wywieszenia tj od dnia 02 sierpnia 2018 r.
Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus
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Kartka z historii

Roszady lokalowe biblioteki
w Czerwieńsku w latach 1949-1968
Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku została utworzona 20 stycznia
1949 r. Ulokowano ją w osadzie wiejskiej
w niesamodzielnym obiekcie zajmowanym przez gminną, a następnie gromadzką
administrację partyjno-państwową, tj.
w byłym ratuszu przy Placu Bohaterów
Stalingradu 25. Instytucja ta, w przeciwieństwie do 60% książnic gminnych
w województwie zielonogórskim mieszących się w 1952 r. w lokalach jednoizbowych, posiadała pomieszczenia niezależne od siebie w postaci wypożyczalni
i czytelni. W 1954 r. szacowano, że we
wzmiankowanej czytelni mogło pomieścić
się osiemnaście osób. Do marca 1955 r.,
czyli do czasu ukończenia remontu w pomieszczeniach wspomnianego obiektu,
Gromadzką Bibliotekę Publiczną umiejscowiono poza nim. Ta bliżej nieokreślona
lokalizacja odpowiadała mieszkańcom,
ponieważ doprowadzili oni w wyniku
interwencji u miejscowych władz do
przejściowego wstrzymania jej ponownego zlokalizowania w zasygnalizowanej
siedzibie Gromadzkiej Rady Narodowej
Czerwieńsk II. Znamienne, że nie przeszkadzała im kłopotliwa okoliczność, że
biblioteka funkcjonowała w pozbawionym
ogrzewania pomieszczeniu. Ostatecznie,
mimo zasygnalizowanych perturbacji,
trafiła ona do niedawnego ratusza. Fakt
ten odnotowano w uaktualnionym wykazie
adresów bibliotek w województwie zielonogórskim z 21 lipca 1955 r.
W ferworze kolektywizacji Gminna
Rada Narodowa w Czerwieńsku zaniedbała, obok problemów lokalowych
interesującej nas instytucji kultury, nawet
zagadnienie związane z zarządzaniem
osadą. Większą aktywność w kwestii kultury wykazywała powołana w jej miejsce
w następstwie przemian administracyjnych
Gromadzka Rada Narodowa Czerwieńsk
II. Zwłaszcza, że sam przewodniczący
prezydium Mieczysław Skórzewski, jak
to przedstawiono w jednym z dokumentów: „[…] żywo interesuje się zagadnieniem tym, często zagląda do biblioteki
i świetlicy, budżet jest wykorzystywany
racjonalnie, troszczy się o warunki bytowe
pracownika biblioteki”. Niestety taką postawą nie cechowali się wszyscy miejscowi urzędnicy. Niektórzy z nich zawodzili

10
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Siedziba Osiedlowej Rady Narodowej, a zarazem biblioteki w Czerwieńsku na pocztówce,
której druk zlecono w 1965 r. (zbiory autora)

w sprawach kultury (nawet osobistej), bowiem uczestniczyli w sesjach rady w stanie upojenia alkoholowego. To wyjaśnia
dlaczego funkcjonująca pod jej auspicjami
komisja kulturalno-oświatowa istniała
wyłącznie na papierze. Przewodniczący
tego organu szczerze wręcz przyznał, że
„Komisja nasza nie może poszczycić się
żadnymi osiągnięciami”.
Miejscowi włodarze nie tylko gubili
rachunki związane z działalnością interesującej nas instytucji, ale również, podobnie jak w innych regionach kraju, zarówno
w latach 50. i 60. XX wieku, żywili błędne
przekonanie, że powołanie oraz prowadzenie książnicy, to sprawa prosta, gdyż
wystarczy kupić trochę publikacji, postarać się o szafkę, a następnie zaangażować
pracownika do wypożyczania książek.
W dalszej kolejności tracili zainteresowanie jej losem, ponieważ sam fakt utworzenia takiej placówki postrzegali jako
maksimom swych powinności. W 1957 r.
podobnie postąpił, jako przewodniczący
Prezydium Osiedlowej Rady Narodowej
(ORN), Mieczysław Skórzewski, który
zarzucił wcześniej okazywane zrozumienie dla problemów biblioteki na rzecz
innych kwestii dotyczących zarządzania
przemianowanego z osady na osiedle
miejskie Czerwieńska. Szczególnym brakiem wyobraźni ponownie wykazali się
członkowie Komisji Kultury, którzy tak

samo jak pozostali urzędnicy, uniemożliwili mieszkańcom korzystanie z czytelni
notorycznie tam obradując, mimo że stanowili oni organ pomocniczy osiedlowej
rady kontrolujący bibliotekę.
Powiązanie książnicy ze strukturą organizacji administracji terenowej sprawiło,
że ponownie uległa zmianie jej nazwa
(świadcząca jednocześnie o zakresie funkcjonowania instytucji kultury w ośrodku
małomiasteczkowym poniżej powiatu),
która brzmiała Osiedlowa Biblioteka Publiczna i obowiązywała do 1969 r., kiedy to
w związku z nadaniem praw miejskich utraconych przez Czerwieńsk w 1945, przyjęła
nazwę Miejska Biblioteka Publiczna.
W myśl zaleceń z pierwszej połowy lat
50. XX wieku, nawet małe biblioteki, takie
m.in. jak w Czerwieńsku, powinny mieć
w dyspozycji lokal składający się z trzech
zasadniczych elementów, odpowiadających ich podstawowym funkcjom, tj. magazyny (gromadzenie zbiorów), pracownie
wewnętrzne (opracowywanie zbiorów),
czytelnie i wypożyczalnie (udostępnianie
zbiorów). Wymienione części składowe
danego pomieszczenia bibliotecznego
musiały być ze sobą powiązane, ponieważ
takie rozwiązanie gwarantowało właściwe
funkcjonowanie poszczególnych instytucji
kultury. Mając na uwadze zrealizowanie
potrzeb bibliotecznych, układ ich winien
spełniać następujące zasady w postaci: nie-

krzyżujących się dróg książki, czytelników
oraz pracowników; klauzury (zamknięcia)
magazynów, czyli ich oddzielenia od czytelni, a także pracowni, z zachowaniem
zresztą łatwej dostępności do nich; ekonomii sił (oszczędności) przez skrócenie
w miarę możności ruchu wewnętrznego
drogą stosownego rozmieszczenia, a także
wzajemnego powiązania wszystkich pomieszczeń. Wbrew tym postanowieniom,
będąca przedmiotem naszych rozważań
książnica przypominała jedynie wypożyczalnię ulokowaną w przygodnych i ciasnych pomieszczeniach we wspomnianym
byłym ratuszu, stanowiącym również
siedzibę jednocześnie rady, świetlicy oraz
Domu Kultury. Oznacza to, że rządzący
w Czerwieńsku przez wiele lat raczej
nie podzielali poglądu, że biblioteka jest
podstawową placówką kultury. Z pojęciem tym wiązało się zapewnienie jej
długotrwałej odpowiedniej siedziby, gdyż
dzięki temu miała ona możliwość, jako
ośrodek małomiasteczkowy, wpływania
na przebieg tutejszego życia oświatowego,
kulturalnego bądź umysłowego.
Odzwierciedleniem takiej postawy
miejscowych prominentów było zmniejszenie, będącego początkowo prawdopodobnie w gestii Domu Kultury, dwuizbowego lokalu biblioteki już w 1957 r., którego powierzchnia w świetle przybliżonych
danych wynosiła 53 m². W pierwszym,
jak to ujęto, ciemnym oraz małym pokoju, mieścił się magazyn i wypożyczalnia.
Drugi zaś, większy, teoretycznie stanowił
czytelnię. W rzeczywistości spełniał „jednocześnie rolę świetlicy (znajdują się gry
świetlicowe), przez którą przechodzi się do
wypożyczalni, co uniemożliwia kontrolę
ilości odwiedzin”. Co gorsza, w 1961 r.
powierzchnia użytkowa zlokalizowanej na
parterze w gmachu ORN placówki zmniejszyła się do zaledwie 12,5 m², gdyż jej
czytelnia (szacowana na 40 m²), o czym już
wspomniano, posłużyła w opinii kierownika Zenona Ussa „[…] jako Sala zebrań
Osiedlowej Rady Narodowej wobec tego
Biblioteka nie może korzystać z danego
pomieszczenia samodzielnie, oraz zabroniono czyt. Prezydium nie zgadza się na
prowadzenie żadnych imprez z czytelnikiem”. Dzięki temu posunięciu książnica
nie spełniała ustawowych wymogów
lokalowych, przewidzianych nawet dla jej
wiejskich odpowiedników, które z chwilą
organizacji w poszczególnych gromadach
liczących od 2 do 2,5 tys. mieszkańców
powinny były dysponować powierzchnią
co najmniej 50 m². W osiedlu z kolei, po
dokonanych zmianach, jej metraż wynosił
zamiast pożądanych przynajmniej 65 m²,
wspomniane 12,5 m², przy czym liczbę

mieszkańców w 1961 r. szacowano tutaj
na 2240 osób. W 1962 r. stwierdzono, że
w książnicy w Świdnicy, identycznie jak
„w Czerwieńsku, po staremu biblioteka
nie ma czytelni”. Ostatecznie w 1963 r.,
w miejsce formalnie dwóch lokali bibliotecznych, wzmiankowany przewodniczący
polecił jej pracownikowi zagospodarować
mniejszy obiekt o powierzchni 25 m²
mieszczący się nadal w dawnym ratuszu.
Pomieścić się tam mogło siedem regałów
w wypadku wolnego dostępu do książek,
a także dwa małe stoliki przeznaczone dla
kącika czytelniczego. W sprawozdaniu
z 1966 r., nadrzędna instytucja wobec opisywanej placówki czyli Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze z siedzibą
w Czerwieńsku, oceniła, większe pomieszczenie, które biblioteka otrzymała rok
wcześniej, jako niewystarczające z punktu
widzenia jej potrzeb. Tym bardziej, że do
czytelni został wkomponowany księgozbiór, co uniemożliwiło korzystanie z niej
zainteresowanym osobom.
Paradoksalnie do rozwiązania omawianej kwestii przyczyniła się ideologiczna inicjatywa rządzących polegająca
na zainicjowaniu współzawodnictwa
bibliotek publicznych na okoliczność 50lecia Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji
Październikowej. W ramach tej kampanii
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
(PRN) w Zielonej Górze wyasygnowało
z nadwyżki budżetowej na poprawę warunków lokalowych obiektów kulturalnooświatowych w powiecie zielonogórskim
100 tys. zł, z tego 56 tys. przeznaczono
na bieżące remonty książnic. W tej sytuacji osiedlowe władze nie mogły, jak
wcześniej, zlekceważyć piętrzących się
problemów biblioteki, bowiem uznano by
taką postawę za brak chęci uczczenia tego
wydarzenia, co niewątpliwie skończyłoby
się dla nich personalnymi rozliczeniami ze
strony nadrzędnych struktur partyjno-państwowych. To tłumaczy dlaczego trwający
od 1967 r. remont pochłonął 20 tys. zł
środków własnych i 16 tys. zł z zasobów
finansowych Prezydium PRN. W jego następstwie dotychczasowy dwuizbowy metraż biblioteki zwiększył się, w zależności
od szacunków, o 32,4 m² bądź 35 m², dając
łącznie cztery pomieszczenia o powierzchni szacowanej na 82,8 m². Przeznaczono
dla niej bowiem dodatkowo, zawłaszczone
uprzednio przez rządzących, dwa obiekty.
Dzięki temu w strukturze książnicy pojawiły się osobne czytelnie przeznaczone dla
szesnastu dorosłych bądź dzieci.
Kwestie związane z przydziałem
przez urzędników poszczególnych lokali
w Czerwieńsku emocjonowały ludność do
tego stopnia, że np. w 1958 r. z tej przy-

czyny dochodziło niejednokrotnie do karczemnych awantur w siedzibie osiedlowej
rady. W ich trakcie petenci, z niezwykłą
wręcz kreatywnością, głośno szkalowali
m.in. przedstawicieli Prezydium ORN.
Problem biblioteki w Czerwieńsku polegał
na tym, że w przeciwieństwie do mieszkańców, w obliczu obojętności miejscowych
władz, nie miał kto wystąpić przed nimi
w jej interesie. W omawianym okresie
bowiem, w obliczu fatalnych warunków
lokalowych i pracowniczych związanych
zwłaszcza z niskim wynagrodzeniem,
nagminnie zmieniało się jej kierownictwo. Sytuacja ta uległa zmianie dopiero
w listopadzie 1964 r., kiedy to stanowisko
samodzielnego pracownika w książnicy
objęła, postrzegana nawet po latach przez
niektóre czytelniczki, jako „fajna babeczka”, Pani Wanda Trawińska.
Tekst ten, to efekt przygotowywanej
książki piszącego, dotyczącej biblioteki
w Czerwieńsku w latach 1957-1968. Mając
na uwadze jej wzbogacenie pod względem
źródłowym, autor zwraca się z uprzejmą
prośbą do mieszkańców, o krótkotrwałe
udostępnienie fotografii bądź podzielenie
się wspomnieniami związanych z tą instytucją kultury. Każdy z ewentualnych
ofiarodawców zostanie wymieniony w podziękowaniach opublikowanych w projektowanej pracy. Korzystając z okazji pragnę
wyrazić wdzięczność tym osobom, które
jak dotąd umożliwiły mi zapoznanie się
z ich prywatnymi zbiorami lub przekazały
własne spostrzeżenia na temat losów biblioteki. Kontakt z autorem – Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku.
Daniel Koteluk
Artykuł powstał na podstawie dokumentacji źródłowej przechowywanej w zbiorach
Archiwum Państwowego w Zielonej Górze
oraz Archiwum Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, a także relacji Państwa: Ewy
Grussy, Czesławy Pielichaty, Walerii Wardyn, Czesławy Żurek i Mariana Goryczko.
Wykorzystano też następujące publikacje:
G. Chmielewski, Realizacja dekretu na Ziemiach Odzyskanych, [w:] Półwiecze Dekretu
o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi, red. L. Biliński, Warszawa 1996, s.
70-79; Czerwieńsk, [w:] Miasta polskie
w tysiącleciu, t. 2, red. M. Stuchniński,
Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, s. 624;
R. Przelaskowski, Organizacja bibliotek,
Warszawa 1953; C. Wawrzyniak, Publiczne
biblioteki powszechne na Śląsku Opolskim
1945-1965, Wrocław–Warszawa 1974;
Wybór przepisów prawnych dotyczących
publicznych bibliotek powszechnych, wybór,
układ i wstęp A. Jałosiński, Warszawa 1958.
nr 313 • 08.2018

U NAS

11

„Równać szanse” z Nietkowa
na wyprawie w Darłowie
Młodzież projektu „Równać szanse” realizowanego w Wiejskim Domu Kultury
w Nietkowie wyruszyła na letnią wyprawę edukacyjną.
Nasza wyprawa do Darłowa była
świetnym czasem na podsumowanie,
refleksje, trochę twórczej pracy w terenie
i i przedsmak wakacji. Kiedy udało nam
się dotrzeć nad morze spotkaliśmy się
z grupą projektową z Technikum Morskiego – grupą ludzi, którzy podobnie
jak my realizują bardzo ciekawy projekt
Programu „Równać Szanse” – wyprawy
morskiej śladami królewskimi. Byliśmy pod wrażeniem opowieści i wrażeń
z tej morskiej eskapady, pełnej przygód
i wrażeń z tygodniowego żeglowania po
Bałtyku. Zwiedziliśmy tę ciekawą szkołę, poznaliśmy specyfikę pracy i zawodu
marynarzy. Szkoła morska pokazała nam
nowe możliwości, ciekawe zajęcia i umiejętności np. kierowanie statkiem w morzu

(oczywiście na symulatorze). Poznaliśmy
ciekawą młodzież, pełną pasji i zainteresowań o których opowiadali z dużym
zaangażowaniem. W pięknej letniej scenerii oddaliśmy się trochę leniuchowaniu
ale również popracowaliśmy nad naszym
spektaklem. Omówiliśmy strategie dalszych działań, ćwiczyliśmy role na plaży
i taneczne układy wprawiając plażowiczów w osłupienie. Był w końcu czas
na integracje i podsumowanie naszych
działań, które pomału dobiegają końca.
W czerwcu udało nam się ukończyć
zadanie utworzenia w Nietkowie ścieżki
historycznej, postawiliśmy 11 ciekawych
plansz, które miejmy nadzieje będą służyć
wielu przyjezdnym oraz mieszkańcom
w poszukiwaniu ciekawostek lokalnej hi-

storii. Niestety, z oburzeniem przyjęliśmy
fakt, że jedną z tych plansz zniszczyli jacyś
...niezbyt rozgarnięci wandale. Szkoda,
bardzo się napracowaliśmy. I wstyd. Miejmy nadzieję, że to koniec takiej głupoty.
Super spędzony czas w Darłowie
przez uczniów nietkowskiej szkoły podstawowej i gimnazjum w Czerwieńsku
dał nam wiele energii i refleksji.Wyprawa
samodzielna i bardzo udana. Poznaliśmy
ładny kawałek Polski, był czas na „chill
out” i integrację.Okazuje się, że nieźle
potrafimy się organizować i wspólnie
działać na rzecz naszej społeczności.
I w ogóle fajni jesteśmy. Dziękujemy
Stowarzyszeniu Mieszkańców Nietkowa
za umożliwienie nam wzięcia udziału
w tym projekcie.
Młodzież projektu „Co nam w duszy gra”
Ogólnopolskiego Programu
„Równać szanse 2017”

Uczniowie ze szkoły w Nietkowie na wakacjach z niemieckimi kolegami z Klietz
To już kolejny raz nasi uczniowie mieli okazję spotkać się na wakacjach z kolegami z Niemiec. Jak co roku mnóstwo wrażeń, sympatii i świetnie spędzony czas
wakacyjnego wypoczynku.
Bardzo ciekawy program umożliwiał
nam znakomity wypoczynek. Byliśmy na
wyprawie rowerowej w Parku Mużakowskim i geościeżce, która bardzo nam się
podobała. Mimo ogromnego upału udało
nam się zwiedzić wszystkie ciekawostki
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regionu i jeszcze skosztować kiełbasek z ogniska. Zwiedziliśmy Zieloną
Górę, odwiedziliśmy basen i kręgielnię.
Wysokie temperatury nie były bardzo
odczuwalne nad wodą. Spędziliśmy znakomicie czas nad jeziorem Dąbie, kąpiel,

zjeżdżalnie, rowery wodne i inne atrakcje
wypełniły nam czas aż do wieczora. Było
świetnie. Podsumowaniem pobytu była
jednodniowa wycieczka nad morze do
Międzyzdrojów i Świnoujścia. Było plażowanie, spacery, rejs statkiem i świetny
odpoczynek. Czas naszego pobytu biegł
bardzo szybko, wspólnie poznawaliśmy
się z naszymi kolegami, ćwiczyliśmy komunikację i graliśmy w piłkę. Rozegrany

nocny mecz Polska- Niemcy, niestety
przegraliśmy, o zgrozo. Na koniec pobytu
– wspólna taneczna impreza i przysmaki

z kuchni. Szkoda, że fajne wakacje tak
szybko dobiegły końca. Dziękujemy p.
Burmistrzowi za odwiedziny i wpieranie

I komu to przeszkadzało?
Sierpniowy, upalny poranek. Czerwieński park wprost zachęca do spaceru ładnie
zagospodarowanymi alejkami. Duża drewniana wiata chroni przed słońcem, estetyczne i trwałe, bo przecież betonowe, ławki parkowe aż się proszą by na nich
usiąść. Pięknie, tylko, że to obrazek zdecydowanie wyidealizowany…
Zadzwoniła do mnie koleżanka, przemierzająca ten park codziennie w drodze
do pracy i nie mogła powstrzymać oburzenia. Zamiast tego pięknego obrazka cóż
zobaczyła? Poprzewracane ławki i stojące
przy nich kosze na śmieci, zapaskudzona
rozbitymi butelkami wiata, porozrzucane
wokół śmieci. Słowem ręce opadły.
Narzuca się mimowolnie pytanie
i co to komu przeszkadzało, że to piękne
zielone miejsce w naszym mieście służy
nam wszystkim. Dzieciaki mają swój plac
zabaw, dorośli ławeczki i wiatę, biegacze
alejki do joggingu.
Park oczywiście jest monitorowany
i sprawca, czy sprawcy tej demolki nie

unikną kary, tylko rodzi się pytanie czy
o to chodzi? Myślę, że znacznie ważniejsze jest edukowanie, przekonywanie, że
urządzenia te służą nam wszystkim. Nikt
przecież nie zabrania piknikowania w tym
miejscu, korzystania z małej architektury do organizacji spotkań, imprez itp.
Wystarczy tylko pozostawić to miejsce
po sobie w stanie, jakim się je zastało.
Potrzebna jest taka nasza wspólna wrażliwość na troskę o wspólne dobro. Przecież
to ma nam służyć przez lata. Taki głupi,
szczeniacki wybryk często niweczy pracę
wielu osób, a dodatkowo pieniądze, które
samorząd mógłby przeznaczyć na budowę
kolejnych elementów parkowej architek-

naszej wymiany polsko-niemieckiej, która przynosi wiele korzyści i przyjemności
wszystkim uczestnikom.

tury, będzie musiał spożytkować na naprawę poniszczonych elementów. Musimy
być bardziej wyczuleni na piętnowanie
tego typu zachowań. Mądry pedagog,
zresztą patron czerwieńskiej szkoły –
Janusz Korczak – pisał: „to nieprawda,
że na świecie jest więcej zła niż dobra,
tylko, że zło jest bardziej krzykliwe”.
Miał rację Stary Doktor, bo jeden głupi
wybryk nie powinien nas deprymować,
ale raczej zachęcać do przeciwdziałania
podobnym aktom. Musimy pokazywać,
że tych odpowiedzialnych i szanujących
cudzą pracę jest więcej i że nie godzimy
się na niszczenie wspólnego dobra. Kary
za podobne wykroczenia i świadomość jej
nieuchronności, poparte uszczupleniem
portfeli sprawców na pokrycie kosztów
szkód zapewne dadzą sprawcom do
myślenia, jednakże oprócz tego wydaje
się konieczne demonstrowanie naszego
sprzeciwu i braku tolerancji dla głupiego
wandalizmu.
A.S.
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Wieści z Lubuszanki
Unihokej nie jest obcą nam dyscypliną sportową. Przecież kiedyś
przez wiele lat odnosili w niej sukcesy
uczniowie czerwieńskiej Szkoły Podstawowej. Pod koniec kwietnia odbyły
się u nas dwa zgrupowania kobiet –
Akademickiej Kadry Polski oraz Kadry
Narodowej U-19 (pisaliśmy o tym

w majowym numerze U nas). Panie
z U-19 wywalczyły potem IV miejsce
na Mistrzostwach Świata w Szwajcarii. Z opóźnieniem, ale dotarło do nas
zdjęcie Kadry w chwili relaksu przed
wyjazdem na mistrzostwa na zielonogórskim Deptaku oraz „rodzinne”
zdjęcie drugiego zgrupowania.

Czerwieńsk Floorball Cup
Hala Sportowa „Lubuszanka” była areną rozgrywek pierwszego turnieju unihokeja.
Zmagania trwały od 30 czerwca do 1 lipca.
Impreza zostało zorganizowane przez
grupę młodych ludzi, którzy chcą promować i rozwijać ten sport w Czerwieńsku.
Do rywalizacji zgłosiło się pięć drużyn
z całej Polski, w tym aż trzy z województwa Lubuskiego. Dwudniowe zmagania
zostały rozpoczęte razem z pierwszym
gwizdkiem sędziego. Naprzeciw siebie
stanęła miejscowa drużyna i zespół z Biel-
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ska - Białej; spotkanie zakończyło się
wynikiem 9 do 0 dla gospodarzy. Wstęp
pokazał, że cały turniej będzie ciekawy
i widowiskowy. Kolejne spotkania były
iście wciągające. Wachlarz zawodników
i zawodniczek był przeogromny. Poczynając od amatorów kończąc na reprezentantach Polski. Mecze były bardzo
długie i kosztowały mnóstwo sił, nerwów

Hala była areną zmagań podczas
„Czerwieńsk Floorball Cup” na przełomie czerwca i lipca. Mamy o tym osobną
relację. Hala była również współorganizatorem XXVIII Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza Czerwieńska (26
lipca i 2 sierpnia).
A co w najbliższym czasie wydarzy się
na naszych obiektach sportowych? Trwają
przygotowania do MTB „Wilcza” – start
16 września o godzinie 11.00. Wyniki
wyścigu zaliczane będą IX Grand Prix
Województwa Lubuskiego MTB Amatorów. To terenowy wyścig rowerowy dla
zawodników od 16 lat, na dystansie 34
km (4 x ok. 8,5 km). Będzie też kategoria
Hobby, gdzie rywalizacja będzie na dystansach o połowę krótszych (2 x 8,5 km).
Zapisy trwają na stronie pularsport.pl
Z kolei 20 października odbędzie
się kolejna edycja biegu Ronin Race.
Wkrótce zostaną uruchomione zapisy na
tę imprezę.
Emocji nie powinno zabraknąć. Serdecznie zapraszamy na oba wydarzenia!
A co słychać u miłośników biegania?
W zielonogórskim biegach „Czas na
sport” 16 czerwca, na 5 i 10 km trasach
wystąpili Agnieszka Woch i Łukasz
Król.
Z kolei 24 czerwca w VIII Crossie
Zielonogórskim „Parszywa 12” pobiegli:
Sylwia Skorupska, Agnieszka Woch,
Sławomir Kasperski i Łukasz Król.
Natomiast w X Ultra Maratonie Karkonowskim (30 czerwca w Szklarskiej
Porębie, na dystansie 52 km) Sebastian
Plonkowski był 66 w kategorii M40
z czasem 7:22:22. Z górami zmagał się
również Michał Kowalski, który z czasem 8:50:40 zajął 142 miejsce w tej samej
kategorii. Tego dnia w imprezach biegowych na górskich trasach brało udział
ponad 5 tysięcy zawodników. Serdecznie
gratulujemy!
Dariusz Grześkowiak

oraz zaangażowania. Para sędziowska
miała ręce pełne roboty. Ostatecznie
gospodarze uplasowali się na drugim
miejscu, przegrywając tylko jeden mecz.
Cały turniej został zwieńczony meczem
„gwiazd”, czyli widowiskowym pokazem
zdolności najlepszych zawodników całej
imprezy. Organizatorzy zapewniają, że to
tylko początek i za rok ze zdwojoną siłą
uderzą z kolejnym wielkim wydarzeniem
w naszym mieście. Wszystkim chętnym
mówimy „do zobaczenia” i zapraszamy
do spróbowania swych sił i do kontaktu.
Bartłomiej Fliegner

Turniej o Puchar Burmistrza
Rozstrzygnięte zostały zmagania w ramach tegorocznej edycji tego
turnieju piłkarskiego.
Organizowany przez Burmistrza
Czerwieńska, Radę Sportu i Halę Sportową „Lubuszanka” XXVIII Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Burmistrza Czerwieńska
miał potrójną formułę. W czwartek, 26
lipca na Stadionie Miejskim w Czerwieńsku rywalizowały (w ramach Grupy A)
„Sparta” Nietkowice, „Piast” Czerwieńsk
i „Start” Płoty. Tego też dnia i o tej samej
godzinie na boisku w Nietkowie zmagały
się (Grupa B) „Oldboy’s” Czerwieńsk,
„Znicz” Leśniów Wielki i „Odra” Nietków. Wszyscy zmagali się nie tylko
sportowo, ale też z niesprzyjającą, bardzo
upalną i słoneczną pogodą. Za zgodą
wszystkich zawodników mecze zostały,
co zrozumiałe, okrojone czasowo.
Eliminacje w Grupie A wygrała Sparta
przed Piastem i Startem (Sparta – Piast
3:2; Piast – Start 1:2; Sparta – Start 2:0).
Natomiast w Grupie B najlepsza okazała

się Odra przed Oldboy’sami i Zniczem (Oldboy’s –
Odra 0:7; Odra – Znicz 3:0,
Oldboy’s – Znicz 2:1).
Natomiast pojedynki
finałowe rozegrano 2 sierpnia, również w czwartek, na
Stadionie Miejskim im. Romana Winnickiego w Czerwieńsku. Tym razem mecze
były dłuższe (2x30 min) a dokuczliwy
upał łagodziły nieliczne chmurki i wiejący
wietrzyk. W pojedynku o trzecie miejsce
Oldboy’s Czerwieńsk uległ Piastowi Czerwieńsk 1:8. Z kolei w wielkim finale Odra
Nietków pokonała Spartę Nietkowice 3:1.
Zatem w klasyfikacji końcowej mamy Odrę
przed Spartą, Piastem i Oldboy’sami.
Najlepszym strzelcem Turnieju okazał
się Paweł Kasprzak (Piast Czerwieńsk).
Najlepszym bramkarzem – Remigiusz

Chyła (Odra Nietków). Najlepszym
zawodnikiem – Łukasz Kaczorowski
(Odra Nietków).
Zmagania piłkarzy obserwowała
niewielka ilość zagorzałych kibiców
(upał!). Zawodnicy nie szczędzili potu,
rywalizowali zawzięcie o każdą piłkę.
A we wszystkich pojedynkach padło 36
goli! Do zobaczenia za rok – na kolejnej,
XXIX edycji Turnieju!
D. Grześkowiak
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