Będzie hala sportowa
w Leśniowie Wielkim
czytaj str.: 4-5

we wrześniu
03.09. – we wszystkich szkołach na terenie gminy odbyły się uroczystości z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego.
03.09. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z wykonawcą budowy sali
gimnastycznej w Leśniowie Wielkim. Tematem spotkania były uzgodnienia dotyczące przyjętego harmonogramu robót.
04.09. – Burmistrz Piotr Iwanus przebywał w zaodrzańskiej części
naszej gminy. Odwiedził Będów, Nietkowice, Bródki i Sycowice. Podczas
„objazdu” rozmawiano min. o modernizacji drogi wojewódzkiej nr 276
oraz zagospodarowaniu materiału bitumicznego, który zostanie pozyskany
podczas wymiany nawierzchni tej drogi. Zdaniem Burmistrza, mógłby
on zostać wykorzystany np. do naprawy drogi Nietkowice-Sycowice.
05.09. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
06.09. – w Zielonej Górze Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Senatorem RP Waldemarem Sługockim. Podczas spotkania omawiano
zagadnienia związane z publicznym transportem zbiorowym – w tym min.
temat zakwestionowania przez Urząd Marszałkowski sposobu zakupu
biletów ulgowych dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk i innych gmin
wchodzących w skład Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego.
07.09. – w czerwieńskim Ratuszu odbyło się spotkanie sołtysów
z Burmistrzem Czerwieńska. Podczas spotkania omówiono min. przeznaczenie środków funduszu sołeckiego w 2019 r.
09.09. – w Babimoście odbyły się dożynki powiatowe.
10.09. – w siedzibie Nadleśnictwa Sulechów Burmistrz Piotr Iwanus
rozmawiał o wykorzystaniu dróg leśnych dla celów turystycznych.
10.09. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się
kolejne spotkanie poświęcone dopłatom do biletów ulgowych dla podróżnych korzystających z transportu publicznego na terenie Zielonogórskiego
Związku Powiatowo-Gminnego. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz
Piotr Iwanus.
12.09. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
14.09. – w Zielonej Górze odbyło się forum poświęcone zagospodarowaniu wód opadowych, które są zbierane na terenie miasta i następnie odprowadzane do kanału Łącza. Na początku tego roku, a także
w poprzednich latach, wielokrotnie dochodziło do podtopienia ogródków
działkowych ROD „Kolejarz” w Czerwieńsku. Było to spowodowane
zbyt dużym zrzutem wód opadowych przez oczyszczalnię ścieków
w Łężycy do kanału Łącza, które nie mieściły się w korycie i wylewały
na teren ogrodów działkowych. Ten problem zgłosił uczestnikom forum
Burmistrz Piotr Iwanus.
14.09. – odbyło się zebranie wiejskie w Sołectwie Nietków.
15.09. – odbyło się zebranie wiejskie w Sołectwie Będów.
16.09. – w Czerwieńsku odbyły się zawody rowerowe MTB „Wilcza”.
Organizatorem imprezy była Hala Sportowa „Lubuszanka”.
17.09. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
17.09. – odbyło się zebranie wiejskie w Sołectwie Zagórze.
18.09. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się kolejne
spotkanie poświęcone publicznemu transportowy zbiorowemu. Tym razem
Burmistrz Piotr Iwanus prowadził rozmowy w tej sprawie z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Lubuskiego Czesławem Fiedorowiczem.
19.09. – w Zakładzie Linii Kolejowych w Zielonej Górze, Burmistrz
Piotr Iwanus prowadził rozmowy na temat remontu mostu kolejowego
w Nietkowicach. Burmistrz zabiegał o to, aby przy okazji prowadzonej
modernizacji, wykonać ogólnodostępną kładkę dla pieszych.
19.09. – na cmentarzu komunalnym w Nietkowie oddano do użytku
dom przedpogrzebowy.
19.09. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, Burmistrz Piotr
Iwanus spotkał się z Dyrektorem Departamentu Europejskiego Funduszu
Społecznego Małgorzatą Jażdżewską. Tematem spotkania była realizacja
projektu pn. „Ja idę do żłobka, a mama wraca do pracy – utworzenie 18 miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Czerwieńsk”. Efektem prowadzonych
rozmów jest przesunięcie rozpoczęcia projektu już na 01.11.2018 r.
19.09. – odbyło się zebranie wiejskie w Sołectwie Leśniów Wielki.
20.09. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku
Publicznego.
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21.09. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyła się
konferencja z okazji 25-lecia Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. W konferencji uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
21.09. - odbyło się zebranie wiejskie w Sołectwie Leśniów Mały.
22.09. – w Płotach odbyło się oficjalne otwarcie boiska piłkarskiego.
Boisko przeszło kompleksową modernizację i służyć będzie klubowi
piłkarskiemu „Strat” Płoty.
24.09. - odbyło się zebranie wiejskie w Sołectwie Płoty.
25.09. - odbyło się zebranie wiejskie w Sołectwie Bródki.
25.09. - odbyło się zebranie wiejskie w Sołectwie Sudoł.
26.09. – odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. W porządku obrad Rady znalazło się min. informacja o działalności Burmistrza
w okresie międzysesyjnym; interpelacje i zapytania radnych; informacja
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją
o samorządowych instytucjach kultury i pozostałych samorządowych
osobach prawnych; informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
Gminy Czerwieńsk w roku szkolnym 2017/2018; działania Zielonogórskiego Związku Powiatowo – Gminnego w zakresie publicznego transportu
zbiorowego. Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie
zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2018; zmieniającą
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2028;
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; uchwałę w sprawie Statutu Gminy Czerwieńsk; zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Czerwieńsk oraz wprowadzenia ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych; w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk; w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Nietkowice, Gmina Czerwieńsk; w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w obrębie wsi Zagórze, Gmina Czerwieńsk; w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Leśniów Wielki, Gmina Czerwieńsk; w sprawie przyjęcia od
Powiatu Zielonogórskiego zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg
powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk; w sprawie nadania nazwy
ulicom w miejscowości Płoty; w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Czerwieńsku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina
Czerwieńsk oraz nadanie mu statutu; w sprawie ustalenia opłaty za
świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Czerwieńsku; zmieniającą
uchwałę Rady Miejskiej w Czerwieńsku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku”
oraz nadania jej statutu.
Na wniosek Burmistrza, Rada wycofała z porządku obrad dwa projekty
uchwał: sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk na
lata 2019 -2023 oraz w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk.
27.09. – w budynku Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku odbyła się konferencja podsumowująca zakończenia budowy
ścieżki rowerowej Płoty-Czerwieńsk-Nietków.
27.09. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się
z przedstawicielami firmy PBW Inżynieria z Wrocławia, która przygotowuje dokumentację projektową związaną z modernizacją mostu
kolejowego w Nietkowicach.
27.09. - odbyło się zebranie wiejskie w Sołectwie Nietkowice.
28.09. Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z mieszkańcami Leśniowa
Wielkiego. Podczas spotkania omówiono temat instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie wsi.
Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU
Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
Jacek Gębicki, Alina Juncewicz, Dariusz Grześkowiak (foto).
Adres: UGiM, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk,
tel./fax 68 327 80 91, e-mail: unas.redakcja@wp.pl
skład i druk: Fabryka Reklamy Sandmedia tel. 68 45 35 700
Materiały do składu przyjęto 12.10.2018 r., do druku przekazano 15.10.2018 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Dzień dobry panie
burmistrzu, ani się obejrzeliśmy jak
dobiegła czteroletnia kadencja władz
samorządowych gminy. Dosłownie za
kilkanaście dni będzie już po wyborach
samorządowych i rozpocznie się kolejna
kadencja. Zanim to jednak się stanie
myślę, że to dobry czas na refleksję
o tym, co za nami. Jak pan ocenia efekty
pracy samorządu w tej kończącej się
kadencji?

gramów i źródeł. Oznacza to, że ponad
50% kosztów udało się pozyskać dzięki
naszej aktywności, pomysłowości i ciężkiej pracy – tak pracowników urzędu, jak
i samorządowców. Wszystkim, którzy
aktywnie wspierali te działania bardzo
dziękuję.

Piotr Iwanus: Nie sposób oczywiście na to pytanie w ramach naszej
krótkiej rozmowy dać jakąś pełną
i możliwie obiektywną ocenę. Tym
trudniejszą przecież, że dotyczącą działań, za których powodzenie
i końcowe efekty ponoszę przecież
współodpowiedzialność. Kiedy z perspektywy minionego czterolecia patrzę
na to, jak zmieniła się w tym czasie
nasza gmina, co nowego powstało,
w czym poprawiliśmy warunki życia
mieszkańców, to mam przekonanie,
że udało nam się przy wsparciu Rady
Miejskiej i zaangażowaniu działaczy
społecznych bardzo różnych lokalnych
gremiów, zrobić naprawdę wiele. Czy
moje przekonanie jest słuszne, jak zwykle ocenią to mieszkańcy, ale sądzę, że
takim wymiernym wskaźnikiem jest
konkretna lista rzeczywistych działań.
Warto byłoby ją po prostu pokazać, jak
to się mówi – karty na stół...

Lista najważniejszych zrealizowanych inwestycji kadencji 2014-2018:

A.S.: Nie mamy zbyt wiele miejsca
na tej stronie, ale myślę, że choćby dla
historii rzeczywiście warto taki wykaz
najważniejszych inwestycji odnotować.
Zróbmy to, ale proszę mi powiedzieć,
żeby nie utonąć w szczegółach – ile
łącznie te inwestycje były warte i ile
udało się pozyskać środków pozabudżetowych.
P.I.: Na tej liście zamieściliśmy się
w sumie 14 najważniejszych inwestycji
tej kadencji. Razem ich koszt wyniósł
28 mln 232 tys. 471 zł, z czego 16 mln
997 tys. 684 zł to środki pozyskane przez
nas jako dotacje z bardzo różnych pro-

A.S.: Cóż, to przedstawmy tę listę,
a ocenę, jak sam pan powiedział, pozostawmy mieszkańcom.

1. Głęboka modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czerwieńsk,
w tym wykorzystanie instalacji OZE
w modernizowanych energetycznie
budynkach
2. Wsparcie kapitału przyrodniczego
regionu poprzez restaurację Zabytkowego Parku Dworskiego w Laskach
w Gminie Czerwieńsk
3. Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie
Gminy Czerwieńsk
4. Budowa dwuodcinkowego ciągu
pieszo - rowerowego w pasie drogi
wojewódzkiej nr 279 w Leśniowie
Wielkim
5. Centrum Rehabilitacji - Adaptacja
budynku gospodarczego na Centrum.
Rehabilitacji w Czerwieńsku
6. Adaptacja i przebudowa budynku na
żłobek w Czerwieńsku
7. Remont dróg ul Zielonogórska
Czerwieńsk, ul. Mostowa i ul. Strumykowa Płoty
8. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwieńsk
– et@p II
9. Dom przedpogrzebowy w Nietkowicach i Nietkowie
10. Termomodernizacja budynku Spółdzielni Socjalnej Nasze Zaodrze
w Nietkowicach,
11. Budowa przystani rzecznej Odrze
w Nietkowie
12. Droga do przystani rzecznej w Nietkowie

13. Modernizacja stacji uzdatniania
wody w Płotach uporządkowanie gospodarki ściekowej w Nietkowicach
14. Budowa budynku socjalno-szatniowego wraz z przebudową części
istniejącej na terenie działki nr 10
w miejscowości Płoty. Modernizacja
płyty boiska
A.S.: Panie burmistrzu chciałbym
jeszcze na koniec zapytać o wybory samorządowe. Z obwieszczeń publikowanych przez komisję wyborczą wynika, że
o mandaty radnych na następną kadencję nie ubiegało się zbyt wielu chętnych.
Jak Pan sądzi, co jest tego powodem?
P.I.: Rzeczywiście, jeśli chodzi
o wybory do Rady Miejskiej, aż w 10
okręgach wyborczych zgłosiło się
do wyborów po jednym kandydacie.
Oznacza to, że faktycznie mamy już
dziesięciu radnych. Resztę wybierzemy
w wyborach bezpośrednich. Znacznie
większa liczba kandydatów znalazła
się na listach do Rady Powiatu i Sejmiku Województwa Lubuskiego. Pyta
Pan co według mnie jest powodem
tej sytuacji? Wydaje mi się, że istotne
mogą być dwie przyczyny – pierwsza
to oczywiście słabnące zainteresowanie
zaangażowaniem się w działalność na
tym najniższym szczeblu samorządu.
Praca w samorządzie to wbrew pozorom
niezwykle odpowiedzialne zadanie i jeśli ktoś chce rzetelnie sprawować swój
mandat, to zanim zagłosuje za jakimiś
rozwiązaniami musi zapoznać się z czasem ogromnymi pakietami dokumentów,
poza tym uczestniczyć w wielu spotkaniach z mieszkańcami, przekazywać
radzie ich opinie i oczekiwania. Na takie
wyzwanie nie ma zbyt wielu chętnych,
dlatego jestem wdzięczny wszystkim
tym, którzy jednak podejmują ten trud,
nie oczekując przecież w zamian jakichś
szczególnych profitów.
A. S. : Dziękuję za spotkanie i rozmowę, a także za te wszystkie inne, które
w minionej kadencji przeprowadziliśmy
na łamach „U nas”.
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Będzie hala sportowa
w Leśniowie Wielkim
To co dla nas było marzeniem, stało
się faktem. Rozpoczęliśmy inwestycję,
która będzie służyła dzieciom i całej, naszej lokalnej społeczności. Ta inwestycja
była przez nas wyczekiwana od wielu,
wielu lat, dlatego ten dzień był dla nas
świętem, którym cieszyliśmy się i nasza
radością podzieliliśmy się z dostojnymi

zaszczycili nas: Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Czesław
Fiedorowicz, Lubuski Kurator Oświaty
Ewa Rawa, Starosta Powiatu Zielonogórskiego Dariusz Wróblewski, Burmistrz
Czerwieńska Piotr Iwanus, Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras wraz z Radnymi, przed-

cyjnych Gminy, sołtysi, przedsiębiorcy,
przyjaciele szkoły oraz rodzice.
Po wprowadzeniu sztandaru oraz wyśpiewaniu hymnu państwowego krokiem
Polonezem wkroczyli pierwszoklasiści,
którzy w tym dniu uroczyście ślubowali i
zostali pasowani na ucznia przez Lubuskiego Kuratora Oświaty Panią Ewę Rawę. Po
tej części nastąpiło przemówienie Pana
Burmistrza, w którym podkreślił, że ten
dzień zapisze się w historii naszej szkoły,
gdyż powstaje nowoczesny obiekt na miarę

gośćmi, którzy przybyli do naszej szkoły, aby wspólnie z nami uczestniczyć
w tej uroczystości. Swoją obecnością

stawiciele: Komendy Miejskiej Policji w
Zielonej Górze, 4 ZPPL w Czerwieńsku,
dyrektorzy szkół i jednostek organiza-

XXI wieku wraz z zapleczem, z którego
będą korzystać zarówno uczniowie szkoły,
jak i mieszkańcy naszej gminy.

We wtorek 9 października 2018r. o godz 10,00 odbyła się uroczystość wmurowania
kamienia węgielnego pod budowę sali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim.
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Pan Burmistrz złożył podziękowanie
radnym za wsparcie swojej inicjatywy,
a społeczności szkolnej za wytrwałość
w dążeniu do celu. Słowa zadowolenia,
podziękowań i gratulacji z rozpoczętej
inicjatywy wyrazili również Lubuski
Kurator Oświaty oraz Starosta Powiatu
Zielonogórskiego.
Po przemowach nastąpił ważny
moment, dla udokumentowania tych
faktów oraz pozostawienia świadectwa
dla potomnych odczytano akt erekcyjny,
który został podpisany przez Burmistrza
Czerwieńska, Przewodniczącego Rady
Miejskie oraz Dyrektora Szkoły.
Przy uroczystych fanfarach dokonano wmurowania aktu erekcyjnego,
do którego zaproszono Panią Kurator,
Pana Burmistrza, Pana Przewodniczącego, Dyrektor Szkoły, wykonawcę
inwestycji Pana Wiesława Polechońskiego oraz przedstawiciela Samorządu
Uczniowskiego, który zaraz po ceremonii podziękował w imieniu wszystkich
uczniów i rodziców za podjęcie decyzji
o realizacji tak potrzebnej inwestycji.
Po oficjalnej część uroczystości swoimi
umiejętnościami pochwalili się nasi ka-

raciści pod kierunkiem Pani Anety Żuk,
która na zakończenie zaprezentowała
swoje umiejętności. Następnie goście
zostali zaproszeni do budynku szkoły na
słodki poczęstunek przygotowany przez
rodziców oraz do obejrzenia wystawy
„Marzenia się spełniają”.

Wszystkim gościom serdecznie dziękuję za wspólne świętowanie tak bardzo
ważnego dla nas wydarzenia. Podziękowania kieruję również dla tych wszystkich, którzy przyczynili się do przygotowania i uświetnienia naszego święta.
Monika Stolińska
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Józef Cichy ofiara przekonań

czy oprawca organów przemocy? (cz. I)
tak samo jak jego brata Mariana Katarzyńskiego represjonowanego przez
władze polskie w 1936 i 1937 r., spotkało
go aresztowanie, następnie, jak sam odnotował, „po kilku miesiącach zostałem
do Niemiec. Tym razem do Hamburga. zwolniony pod dozór policji w roku 1939
Będąc robotnikiem na robotach publicz- (w styczniu – D.K.) zostałem ponownie
nych został przez poznanego tam czło- aresztowany i osadzony w Berezie Kartuwieka pozyskany w charakterze członka skiej, gdzie siedziałem do wojny”. Obóz
Komunistycznej Partii Niemiec. Po dwóch ten powołany w miasteczku w wojewódzlatach z tej przyczyny
kie poleskim (obecnie na
wydalono go ze wspoBiałorusi) od 1934 r., za
mnianego państwa. W tej
zgodą przywódcy kraju
sytuacji, będąc odpowieczyli marszałka Józefa Piłdzialny, jak to określił,
sudskiego, podczas swoza pracę partyjną, znalazł
jego istnienia do 1939 r.
się we Francji, z której
w dokumentach rządoz tej samej przyczyny
wych określano jako
co poprzednio nastąpi„Miejsce Odosobnieło jego usunięcie. Być
nia”. Wzorem dla niego
może należał, zdaniem
był utworzony w 1933 r.
niektórych naukowców,
w III Rzeszy w mieście
do Komunistycznej Partii
Dachau obóz koncentraFrancji, choć zaznaczyć
cyjny, który w począttrzeba, że on sam nigdy Józef Cichy (fotografia ze zbiorów kowym okresie swojego
o wzmiankowanym fakcie Archiwum Instytutu Pamięci Naro- funkcjonowania w latach
nie wspominał w wytwo- dowej Oddział w Poznaniu)
1933–1940 był obozem
rzonej dokumentacji personalnej. Po tym politycznym, identycznie jak Bereza
epizodzie odnalazł się w zaistniałej sytuacji Kartuska. Jego zadaniem była reedukacja
życiowej w charakterze pracownika porto- osadzonych przez stworzenie im niewego w Danii. Następnie wrócił do kraju, bywale ciężkich warunków tak, aby już
gdzie od 1924 do 1926 r. odbył służbę woj- więcej nie sprzeciwili się rządzącym. Nie
skową w 69 Pułku Piechoty w Gnieźnie, miał on jednak znamion obozu zagłady,
którą zakończył w stopniu plutonowego. nastawionego na bezpośrednią bądź poWstąpił w związek małżeński z urodzoną średnią eksterminację ludzi. Umieszcze11 września 1899 r. Ireną, córką Jana nie tam danego człowieka odbywało się
Paszkowskiego i Scholastyki z domu na drodze zastosowania sankcji karnych
Urbańskiej. Wychowywali oni córki, w trybie administracyjnym, a nie sądowym
które przyszły na świat, kolejno w 1929 r. czyli wygodniejszym z punktu widzenia
Wanda, zaś w 1937 r. Irena. W następnych ówczesnych decydentów politycznych.
latach, zarówno w czasie pokoju oraz Pozbawienie na mocy decyzji organu adw trakcie okupacji niemieckiej, realizował ministracji państwowej wolności jednostki
się zawodowo będąc tkaczem m.in. w Ka- godziło m.in. w zasady państwa prawa i auliskiej Manufakturze Pluszu i Aksamitu.
torytet II Rzeczpospolitej Polskiej (II RP).
Wcześniej, bo w 1928 r., zasilił sze- Praktycznie bowiem, każdy kto naraził się
regi podważającej sens istnienia państwa rządzącym mógł trafić do tego osnutego złą
polskiego Komunistycznej Partii Polski sławą miejsca. Co gorsza, odbywało się
(KPP), która została rozwiązana przez ra- to bez wyroku sądu, możliwości obrony
dzieckich mocodawców w 1938 r. Udzielał lub odwołania się i w zasadzie na czas
się też, będąc tkaczem na terenie fabryk nieograniczony, bo osadzonym można było
włókienniczych w Kaliszu, w zależnej od przedłużać w nieskończoność ustawowe
KPP – Międzynarodowej Organizacji Po- trzymiesięczne okresy pobytu. W ten spomocy Rewolucjonistom (tzw. Czerwonej sób dochodziło do takich dyscyplinujących
Pomocy) odpowiedzialnej za wsparcie sytuacji, jak w przypadku piłsudczyka i pum.in. dla uwięzionych komunistów oraz blicysty Stanisława Cata-Mackiewicza,
ich rodzin. Za zaangażowanie polityczne, który został zesłany do Berezy Kartuskiej

Dzieje Czerwieńska są doskonałą, choć lokalną ilustracją losów narodu polskiego.
W potrzasku kształtującego się tutaj po II wojnie światowej ustroju komunistycznego przyszło jego przedstawicielom dokonywać wyborów, które rzutowały na
przyszłość ich samych oraz najbliższych im osób.
Były one niezwykle trudne i zagmatwane. Niosły również pewien bagaż
ryzyka, gdyż zbytnie oddanie dla radzieckich idei, których wyrazicielem była
w kraju Polska Partia Robotnicza, można
było w skrajnych wypadkach przypłacić
życiem. Podobnie było w przypadku ich
ostentacyjnej negacji. W obecnych realiach na piedestał wynosi się przeciwników minionego państwa polskiego, wstydliwie zapominając, że istniały jednostki
po drugiej stronie, tyle że peperowskiej
barykady, których decyzje są równie
interesujące, choć odległe od demokratycznych zapatrywań. Nie mówiąc, że
były one obciążone egzaltacją przemocy,
która niejako wpisana była w ich nierzadko krwawą drogę życiową. W tym teatrze
mniej lub bardziej dyskusyjnych ludzkich
decyzji i dramatycznych konsekwencji
tych wyborów warto zwrócić uwagę
na funkcjonariusza organów bezpieczeństwa, stojącego na straży interesów
polskich komunistów czyli zastrzelonego
1 kwietnia 1946 r. gminnego referenta
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
w Czerwieńsku – Józefa Cichego.
Urodził się 23 stycznia 1903 r. we wsi
Lis (obecnie część Kalisza) w powiecie
kaliskim, w rodzinie o tradycjach rzemieślniczych, jako syn murarza Józefa Cichego
i Franciszki z domu Spławskiej. Ojca
w zasadzie nie znał, bo stracił go mając
półtora roku. Miał czworo rodzeństwa:
z pierwszego małżeństwa matki Józefę
i Wiktora, (który od 1922 r. był malarzem
w Paryżu), z drugiego jej związku z Kacprem Katarzyńskim – Mariana oraz Mieczysława. Ukończył siedem klas szkoły
powszechnej w Kaliszu. W lutym 1915 r.,
jak sam ujął, „podczas okupacji rosyjskiej”
wyjechał do Niemiec. Tam prawdopodobnie znalazł się w Bremie, gdzie pracował
jako robotnik. W tym czasie zaangażował
się w jedną z wielu tamtejszych organizacji lewicowych. W 1918 r. powrócił
do odradzającego się państwa polskiego,
konkretnie znanego mu z młodzieńczych
lat – Kalisza. Brał tam czynny udział
w rozbrajaniu żołnierzy niemieckich. Cztery lata później ponownie udał się za pracą
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na czas od 23 marca do 8 kwietnia 1939 r.
za zajadłe kwestionowanie polityki obronnej oraz zagranicznej II RP. Poddano go,
podobnie jak Józefa Cichego z wyjątkiem
sadystycznego bicia, którego interesujący
nas komunista doświadczył, m.in. szykanom (możliwość załatwiania potrzeb
fizjologicznych raz dziennie w godzinach
porannych i to na komendę), braku odbywania jakichkolwiek praktyk religijnych
czy też konieczność bezproduktywnej
pracy polegającej na nakazie długotrwałego i wyniszczającego pod względem fizycznym ciągania beczki z wodą. Było tam
tak źle, że „adepci” ciężkich więzień we
Wronkach bądź Starogardzie nielegalnym
szeptem sygnalizowali innym osadzonym,
bo mówienie było zakazane, że „wolą
siedzieć rok w więzieniu normalnym niż
tydzień w Berezie”.
Paradoksalnie, kara pozbawienia wolności odniosła w przypadku bohatera tekstu odwrotny skutek od zamierzonego. Tak
samo bowiem, jak inni komuniści, których
było najwięcej w „Miejscu Odosobnienia”,
opuścił on je udając się do znanych mu rodzinnych kaliskich stron, będąc gotowym
z przyczyn ideowych do jeszcze większych
wyrzeczeń niż przed osadzeniem, co znalazło swoje potwierdzenie w jego dalszych
powojennych losach.
Daniel Koteluk
Pierwsza część tekstu powstała w oparciu
o dokumentację źródłową dostępną w zbiorach
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (IPN)
Oddział w Poznaniu oraz Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, jak również dzięki
pomocy: Jarosława Głuszka kustosza z WiMBP
im. C. Norwida w Zielonej Górze i Krzysztofa
Mazura z Punktu Zamiejscowego w Zielonej
Górze IPN Oddział w Poznaniu. Wykorzystano
też na potrzeby artykułu następujące publikacje:
Cat w Berezie. Nieznany tekst Stanisława Cata-Mackiewicza, oprac. A. Garlicki, „Polityka”
15 XI 1986 r., nr 46, s. 1, 14; Józef Cichy, [w:]
Polegli w walce o władzę ludową. Materiały
i zestawienia statystyczne, oprac. B. Brzeziński,
L. Chrzanowski, R. Halaba, Warszawa 1970,
s. 115; R. Mejnartowicz, Walka z reakcyjnym
podziemiem na Ziemi Lubuskiej w latach
1945–1948, [w:] Pierwsze lata Ziemi Lubuskiej.
Materiały sesji naukowej poświęconej XX–leciu
wyzwolenia Ziemi Lubuskiej, red. J. Wąsicki,
Poznań 1967, s. 138; W. Śleszyński, Obóz
odosobnienia w Berezie Kartuskiej 1934–1939,
Białystok 2003; H. Szczegóła, Cichy Józef
(1903–1946), [w:] Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, oprac.
zbiorowe, t. 1, Warszawa 1978, s. 329–330;
J. H. Szlachetko, Spór o Drugą Rzeczpospolitą.
Prawne i polityczne aspekty funkcjonowania
Miejsca Odosobnienia w Berezie Kartuskiej,
„Disputatio. Oblicza konfliktów” 2009, t. IX,
s. 30–40; M. Szreffel, Bereza Kartuska jak przykład więzienia politycznego, „Studia Iuridica
Toruniensia” 2010, t. VI, s. 207–2018.

Europejskie Dni Dziedzictwa
z biblioteką i gimnazjum w Czerwieńsku

14 września 2018 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku wspólnie z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerweńsku już po raz trzeci brała udział
w Europejskich Dniach Dziedzictwa, które w tym roku odbywały się pod hasłem
– „Niepodległa dla wszystkich”.
Na nasz temat przewodni wybraliśmy
„Postawy patriotyczne mieszkańców
Czerwieńska w przeszłości i 100-lecie
niepodległości”. Spotkania rozpoczęły
się od otwarcia powstałej na tę okoliczność wystawy. O godzinie 11.00
miała miejsce prelekcja dla młodzieży.
Dyrektor MGBP w Czerwieńsku Bożena Tietz oraz dyrektor Gimnazjum
dr. Przemysław Góralczyk przywitali
zgromadzonych. Część wprowadzającą barwnie przedstawił dr. Przemysław Góralczyk, przybliżając obecnym
osobom przedwojenną i po 1945 r.
historię Czerwieńska, uwzględniając
ciekawe losy represjonowanego przez
władze komunistyczne byłego kapelana

17.30. Poprowadził je dr. Przemysław
Góralczyk, dodatkowo mgr Krzysztof
Mazur reprezentujący Punkt Zamiejscowy
w Zielonej Górze Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, jak również
Uniwersytet Zielonogórski, przedstawił
słuchaczom relacje między państwem,
a Kościołem katolickim w latach 19451970. Dr hab. Daniel Koteluk przybliżył mieszkańcom patriotyczna postawę
ks. Ludwika Muchy. W uroczystości
brali udział m.in. miejscowi radni: Henryk
Góralczyk i Wojciech Zawada, pracownicy biblioteki, a także oddani Czytelnicy
zainteresowani dziejami Czerwieńska, jak
również p. Krystyna Nowakowska – osoba dla której historia znaczy bardzo wiele,

partyzanckiego oraz proboszcza czerwieńskiego ks. Ignacego Zonia. Okres
powojenny w kontekście interesującej nas
tematyki, dotyczącej przede wszystkim
patriotycznych dokonań kapłana Ludwika Muchy ukazał dr hab. Daniel Koteluk. Swoistego rodzaju urozmaiceniem tej
uroczystości były zdjęcia zaprezentowane
przez prelegentów. W tej części spotkania brali udział uczniowie z: Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku, Gimnazjum Jana
Pawła II w Czerwieńsku, a także Liceum
Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku. Nie
zabrakło też przedstawicieli oświaty, tj. p.
Danuty Tomaszewskiej Dyrektor CUW
w Cz-ku i p. Marka Olczyka – Dyrektora
Liceum Ogólnokształcącego w Cz-ku.
Późniejsze spotkanie dla mieszkańców
naszej miejscowości rozpoczęło się o godz.

a pokazuje to na co dzień swoim słowem,
czynem i sercem (dla mnie osobiście – inspiracja). Na zakończenie, jak w poprzednich latach odbył się poczęstunek, a co nas
najbardziej cieszy, konstruktywna dyskusja dotycząca omawianych zagadnień.
Dzięki takim postawom utwierdzamy się
w przekonaniu, że warto organizować takie
spotkania, pokazują one historię naszej
gminy, odkrywają tajemnice, mobilizują
do refleksji, a ku naszej satysfakcji żywej
rozmowy. Już teraz powoli rodzi się projekt kolejnego spotkania dla mieszkańców
dotyczący naszego CZERWIEŃSKA.
Z góry serdecznie zapraszamy. O szczegółach poinformujemy na łamach „U Nas”.
Wszystkim osobom dziękujemy za pomoc
w organizacji i za obecność podczas 26
edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.
Izabella Krawętkowska
MGBP Czerwieńsk
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

Intensywny początek roku
Zmęczeni upalnym latem dość chętnie i szybko wpadliśmy w tryby machiny szkolnej.
Sprawnie pobraliśmy podręczniki i ćwiczenia, zapoznaliśmy się z wymaganiami na
poszczególnych przedmiotach i wyruszyliśmy na wędrówkę w świat umiejętności,
wiedzy i aktywności.
JESTEŚMY POLAKAMI…
Rozpoczynający się rok szkolny w sposób szczególny akcentował będzie jedno
z najdonośniejszych wydarzeń w dziejach
naszego kraju, jakim było odzyskanie
niepodległości. Okazją do refleksji nad
tożsamością narodową było zapewne spotkanie z „Przedwiośniem” Stefana Żeromskiego w ramach Narodowego Czytania,
odbywającego się, co roku pod patronatem
pary prezydenckiej. Wydarzenie rozpoczęliśmy od prezentacji postaci autora.
Potem nastąpiła „burza mózgów”. Jak grad
padały pomysły na miejsca i okoliczności,
w których można czytać i dlaczego warto
to robić. Po krótkiej przerwie wysłuchaliśmy fragmentów lektury.
Wielką ucztą dla widzów i słuchaczy
oraz wycieczką w przeszłość ojczyzny
okazał się niezwykły koncert symfoniczny zorganizowany w Filharmonii
Zielonogórskiej z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uczestniczyli w nim uczniowie z klas IV
i IV. Choć odbiór muzyki poważnej w tym
wieku nie jest łatwy, to uczniowie byli pod
wrażeniem koncertu.
Podobne odczucia miały klasy VII,
które obejrzały spektakl pt. „Balladyna”
Juliusza Słowackiego. Obok przesłania
samej sztuki, że w życiu nie da się uciec
od odpowiedzialności, warto pamiętać, iż
„Balladyna” to dzieło wielkiego Polaka,
wszak wszyscy wiemy, że cyt. „Słowacki
wielkim poetą był”!
Nie mniejszy entuzjazm wśród
uczniów klas VII i VIII zapanował po
obejrzeniu na ekranie kina filmu „Dywizjon 303. Historia prawdziwa.” Choć
uczniom trudno zdefiniować słowo
patriotyzm, to bez wahania mówili, że
dumni są z naszych bohaterów
i cyt. „pokazaliśmy, co potrafią
Polacy”!
Okazją do upamiętnienia
i oddania czci bohaterom - powstańcom była akcja BohaterOn. Projekt wysyłania kartek
miał za zadanie uhonorować
uczestników Powstania Warszawskiego i zadbać o edukację
historyczną młodego pokolenia.
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Każdy z uczniów klasy IV c, IV b, VIII
a i II a wysłał pocztówkę z podziękowaniami dla Powstańców. Nietrudno domyśleć się jak wiele znaczył ten gest dla
garstki żyjących jeszcze uczestników tego
zrywu. Z drugiej strony była to doskonała
lekcja szacunku, o który dzisiaj niełatwo.
Tak niewiele, a zarazem tak wiele
akcentów dotyczących historii naszego
kraju stało się cegiełką, która buduje atmosferę pamięci o tym, że 100 lat temu
odzyskaliśmy upragnioną niepodległość.
NAUKA POZA MURAMI SZKOŁY
– DLACZEGO NIE?
Okazję do zadowolenia i naukowej
przygody miały klasy IV i V, które w ramach projektu ŚWIAT NAUKI wzięły
udział w zajęciach przyrodniczych
w Centrum Keplera i Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze. Był to kolejny
krok rozpoczynający wyprawę do świata
wiedzy zdobywanej poprzez doświadczenia i działanie.
Dopełnieniem doświadczeń przyrodniczych klas II i III okazała się wizyta
w ogrodzie botanicznym w Zielonej
Górze. Ileż może być tych klonów, a ile
gatunków sosny i świerków? Czy owady
naprawdę mają hotele? Czy daniel to
imię, czy może zwierzę? Na te i inne
pytania odpowiadaliśmy sobie podczas
wędrówki po ogrodzie. Taka lekcja
pozwala ukazać uczniom różnorodność
i złożoność świata przyrody oraz rozbudza ciekawość poznawczą.
„Historia w plenerze” – takie zajęcia
odbyła klasa VIII b. Wycieczka śladami
zabytków Zielonej Góry, uświadomiła
uczniom jak niewiele wiemy o naszych
małych ojczyznach. Wychowawca zapo-

wiedział, że to dopiero początek dostrzegania tego, co wokół nas jest na wyciagnięcie
ręki, bo przecież jak mówi przysłowie
„Cudze chwalicie – swego nie znacie”.
Szkoła, z której uczniowie nie chcą
wracać – oto marzenie wszystkich pedagogów. Do takiej właśnie „zielonej szkoły” na kilka dni do pobliskiego Przylepu
wybrała się klasa V a. Główny przedmiot
– jazda konna, dodatkowy – pielęgnacja
konia, zajęcia pozalekcyjne – zwiedzanie
okolic Zielonej Góry i dobra zabawa.
Nauczycielki – instruktorki były bardzo
wymagające, ale nawet najtrudniejsze
chwile przesłaniała przyjaźń z koniem.
Nietrudno domyśleć się, że czas upływał
nieubłaganie, a moment rozstania był
dla wszystkich bardzo trudny i nikt nie
wstydził się łez. Nie było ocen i cenzurek,
ale każdy wyniósł dla siebie tyle ile chciał
i od niego zależy ile z tego doświadczenia
wykorzysta w codziennym życiu.
Od wielu lat realizujemy programy
promujące czytelnictwo i zainteresowanie książką. Rodzice, dziadkowie, starsi
koledzy czytają uczniom swoje ulubione
bajki, baśnie i wiersze. Rzadko zastanawiamy się, kto stoi za nazwiskiem autora,
ilustratora, redaktora. Klasy II miały
okazję, aby dowiedzieć się, co dzieje się
zanim książka trafi do rąk czytelnika. Od
spaceru i wycieczki do bajeczki – tak
o swojej pracy mówiła początkująca poetka Irena Raszka. Talent i wyobraźnia –
oto największe atuty ilustratora – mówiła
pani Maria Raszka autorka ilustracji. Na
zakończenie zajęć zyskaliśmy niezwykłą
możliwość wykonania ilustracji
do kolejnej książki autorki. Być
może w księgarni znajdziemy
książkę z wykonaną przez siebie ilustracją.
Z BEZPIECZEŃSTWEM
ZA PAN BRAT
Na stałe w kalendarz imprez
naszej szkoły wpisał się TYDZIEŃ DLA BEZPIECZEŃ-

STWA – tym razem przypadł on na 24-28
września br. Słowo „bezpieczeństwo”
w tych dniach odmienialiśmy przez
wszystkie przypadki i rozumieliśmy je wieloaspektowo – bezpieczeństwo na drodze,

20 września
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka –
święto wszystkich przedszkolaków. Dzień
pełen atrakcji, niespodzianek i beztroskiej
zabawy. Od samego rana przedszkolaki
czuły, że coś się będzie działo. Przecież
udekorowany plac zabaw nie zdarza się
codziennie. Wreszcie, po śniadaniu, wyjście na plac. A tam sprzęt nagłaśniający,
chusta animacyjna, akcesoria konkursowe, ławeczki. A przede wszystkim, cała
społeczność przedszkolna. Całości dopełniły przepyszne torty, ufundowane przez
Państwa I. R. Matuszak. Było głośno
i wesoło, jak na każdej imprezie. Jednakże,
szybujące wysoko w górę balony marzeń,
były obserwowane przez dzieci w wielkim skupieniu. Oby wszystkie marzenia
naszych przedszkolaków się spełniły. My
natomiast, życzymy wszystkim dzieciom,

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. W czwartek 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. Wiele refleksji
wywołał profilaktyczny spektakl teatralny
przygotowany przez uczniów pt. „Rozprawa”, którego celem była przestroga przed
fonoholizmem. Bogaty w działania tydzień
zakończył konkurs plastyczny. Zrobiliśmy
wiele – teraz od nas samych zależy, czy
zdobytą wiedzę wykorzystamy w praktyce.
Początek roku szkolnego 2018/2019
okazał się bardzo aktywny. Ważne, aby
takim pozostał. Przed nami kolejne wydarzenia i inicjatywy, które obok nauki
stają się niezwykle ważnym elementem
życia szkoły.
Beata Kaszewska

aby kładły się spać i wstawały w wielkim
poczuciu bezpieczeństwa, aby wierzyły
w ten świat i ludzi, którzy ich otaczają.

cjami i zdolnościami (zespół plastyczny,
zespół wokalny, zespół teatralny), a także
kółko szachowe dla dzieci 5-6- letnich.
Przypominamy, że we wszystkich grupach wiekowych prowadzone są zajęcia
języka angielskiego, zgodnie z zapisem
w podstawie programowej.

Zajęcia dodatkowe
W tym roku szkolnym uruchomiono
bezpłatne zajęcia dodatkowe: zajęcia
rytmiczno – taneczne dla wszystkich
dzieci oraz zajęcia zgodne z preferen-

Pomagamy
Nasza placówka włączyła się w akcję pomocową dla świetlicy wiejskiej
w Sycowicach. Dzięki Państwa hojności,
zgromadziliśmy pokaźną ilość zabawek,
książek, układanek. Państwo Matuszak,
po raz kolejny, okazali się przychylnością i zakupili wykładzinę do sali pobytu
dzieci. Wszystkim bardzo dziękujemy za
okazaną pomoc i wielkoduszność.

Żłobek miejski w Czerwieńsku
Realizowany w ramach Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018
Jest połowa października 2018 roku. Prace
adaptacyjne wraz z niezbędnymi odbiorami budowlanymi Gmina ma
już za sobą. Zakupione
wyposażenie dotarło na czas.
Dnia 21 września 2018 roku, na stronie
internetowej Gminy Czerwieńsk, został ogłoszony konkurs na Dyrektora Żłobka. Dnia
12 października 2018 roku upłynął termin
składania ofert i wkrótce poznamy osobę,
która podejmie się obowiązkowi prowadzenia Miejskiego Żłobka w Czerwieńsku.
W II połowie października 2018 roku
zostanie ogłoszony nabór dzieci w wieku
do lat 3 z terenu gminy, w ramach Programu „MALUCH+” oraz Regionalnego

Programu Operacyjnego
LUBUSKIE 2020 – „Ja idę
do żłobka, a mama wraca
do pracy”. Zgonie z podjętą uchwałą Rady miejskiej
w Czerwieńsku z dn. 26
września 2018 roku w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Czerwieńsku, maksymalna
opłata za wyżywienie dziecka wynosić
będzie 10,00 dziennie – 210,00 miesięcznie.
Natomiast opłata za pobyt dziecka w żłobku
wyniesie 1,20 zł. za godzinę, tj. 12,00 zł. za
każdy dzień pobytu, miesięcznie 252,00 zł.
Ogólny koszt pobytu dziecka na 10 godzin
w miesiącu to 462,00 zł.
Iwona Urbańska
Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku
nr 315 • 10.2018
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Rowerowa konferencja
A właściwie – „ścieżkorowerowa”. 27 września w czerwieńskim Gimnazjum – Liceum odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Budowa ścieżki rowerowej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czerwieńsk w ramach zadania:
Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego
Zielona Góra.”
Okres realizacji inwestycji zaczął się
16 października 2015 r. i miał się zakończyć do 30 września tego roku. O tym
przedsięwzięciu dofinansowanym ze
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środków Unii Europejskiej, w ramach ZIT
– Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – pisaliśmy w poprzednim numerze
U nas. Ta współpraca naszych samorządów

przyniosła efekt w postaci ponad 7 km
ścieżki, niezbędnych zjazdów i czterech
miejsc postojowych dla rowerzystów. Oraz
możliwości jej rozbudowy i połączenia
z kolejnymi ścieżkami, które zapewne
będą powstawać w niedalekiej przyszłości.
Warto przypomnieć, że na wartą prawie 5,5 mln inwestycję dofinansowanie
wyniosło 4,6 mln, zatem udział Gminy
wyniósł tylko 15%!
Zgromadzeni goście w swych wystąpieniach podkreślali wagę dobrej
współpracy niezbędnej dla realizacji
takich przedsięwzięć i możliwości dalszej

rozbudowy infrastruktury rowerowej.
A także aspekt poprawy bezpieczeństwa
na drogach, bo miłośników rowerowych
przejażdżek, dla zdrowia i rozrywki,
wciąż przybywa.
W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego

Czesław Fiedorowicz, burmistrz Piotr
Iwanus, przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras, dyrektor Centrum
Integracji Społecznej w Zielonej Górze
Wacław Hansz.
Nie zabrakło radnych, przedstawicieli
rejonu dróg, projektanta i wykonawcy,

Z okazji 35-lecia firmy ZIEL-BRUK
w Płotach życzymy
Panu Edwardowi Makarewiczowi
oraz całej załodze
dużo zdrowia, radości i nowych wyzwań
w dalszym rozwoju firmy.
Zespół „Melodia” z Płotów

pracowników Urzędu, Jednostki Wojskowej, naszych jednostek organizacyjnych.
Byli szefowie działających u nas firm,
młodzież szkolna oraz mieszkańcy naszej
Gminy. Bo to głównie im ścieżka będzie
służyć na co dzień.
D. Grześkowiak

Z okazji 35-lecia istnienia firmy „ZIEL-BRUK” w Płotach
w imieniu mieszkańców wsi Płoty
życzę Panom Prezesom Edwardowi i Adamowi Makarewiczom
dużo zdrowia oraz dalszej motywacji i wytrwałości
w funkcjonowaniu firmy.
Jednocześnie dziękuję za życzliwość i ogromne wsparcie
na rzecz rozwoju naszej wsi.
Sołtys
Leszek Nojszewski

Koleje losu czerwieńskich kolei
Rok 2018 obfituje w różne uroczystości, których celem stało się uczczenie 100
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
W zadania te wpisał się Narodowy
Bank Polski ogłaszając konkurs grantowy dla szkół „My Polacy – niepodlegli,
przedsiębiorczy”. Można było uzyskać
dofinansowanie w kwocie 5000zł. W naszym województwie tylko 4 projekty
otrzymały dofinansowanie, a jednym
z nich jest projekt Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Czerwieńsku pt.: „Koleje losu
czerwieńskich kolei”. Założyliśmy sobie,
że warto pokazać powojenną historię naszego miasta, w którą wpisują się ludzkie
losy. Pokażemy historię małego miasteczka, związanego z rodem Rothenburgów,
po odzyskaniu niepodległości. Rozwoju

i przedsiębiorczości społeczeństwa, które
swoje życie zawodowe związało z rozwojem węzła kolejowego. Dzieci zobaczą, że
innowacyjność działań, przedsiębiorczość
ich dziadków, doprowadziły do powstania
bardzo ważnego węzła kolejowego na
Ziemiach Zachodnich, które po wiekach
wróciły do Macierzy. Dowiedzą się,
że patriotyzm to pracowitości ludzi,
których działania i przedsiębiorczość
doprowadziły do rozkwitu miasteczka,
powstania osiedla mieszkaniowego dla
pracowników PKP oraz tradycji i kultury
tej grupy zawodowej. Rodziny kolejarzy,
które zamieszkały na osiedlu, stworzyły

wspólnotę, połączyły tradycje swoich
rodzinnych stron, z których przybyli,
w jedną integralną całość kulturową.
Powstała tradycja Ziemi Lubuskiej. Te
wartości poznają gimnazjaliści uczestniczący w projekcie.
Możemy uczyć przedsiębiorczości na
lekcjach, ale najlepszą lekcją są konkretne
działania. A w projekcie będzie ich dużo.
Młodzież będzie uczestniczyła w wielu
ciekawych przedsięwzięciach, będzie
miała zajęcia z dziennikarzami, odwiedzi Muzeum Lokomotyw w Wolsztynie
i Technikum Łączności w Poznaniu,
odwiedzi też zakład Cargo i pozna inne
ciekawe rzeczy.
Autorka projektu
Agnieszka Kostrzewa
nr 315 • 10.2018
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INFORMACJE WYBORCZE
Za kilka dni dokonamy wyborów nowego samorządu naszej gminy na kolejną kadencję. Poniżej publikujemy najważniejsze
dla wyborców obwieszczenia komisji wyborczej w Czerwieńsku zawierające informacje dotyczące zarówno miejsc, gdzie
znajdować się będą lokale wyborcze oraz wykazy kandydatów starających się o nasze głosy.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Czerwieńska z dnia 20 września 2018 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) podaje się do wiadomości
wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania
korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i przez pełnomocnika w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania
(wykaz ulic lub miejscowości)

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej

1

CZERWIEŃSK, ulice:
Bolesława Chrobrego, Brzozowa, Kąpielowa, Krótka, Ks. Ludwika Muchy, Kukułcza, Leśna, Łężycka, Młyńska,
Moniuszki, Ogrodowa, Piaskowa, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Wiosenna, Wodna, Zielonogórska,
DOBRZĘCIN, WYSOKIE, WYSZYNA

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
Czerwieńsk, ul. Bolesława Chrobrego 5

2

CZERWIEŃSK, ulice:
Akacjowa, Boczna, Cicha, Cytrynowa, Działkowa, Graniczna, Jasna, Jagodowa, Klonowa, Kolejowa,
Ks. Ignacego Zonia, Kwiatowa, Marsz. Józefa Piłsudskiego, Naftowa, Plac Wolności, Podgórna, Polna,
Przyleśna, Rycerska, Rynek, Składowa, Strażacka, Strzelecka, Zachodnia

Szkoła Podstawowa Czerwieńsk
ul. Graniczna 5A

3

BORYŃ, PIAŚNICA, NIETKÓW

Szkoła Podstawowa Nietków
ul. Jana Kasprowicza 76

4

LEŚNIÓW MAŁY, LEŚNIÓW WIELKI, SUDOŁ

Szkoła Podstawowa
Leśniów Wielki 54

5

BĘDÓW, BRÓDKI, SYCOWICE, NIETKOWICE

Wiejski Dom Kultury
Nietkowice 10

6

PŁOTY, ZAGÓRZE

Wiejski Dom Kultury
Płoty ul. Szkolna 1

7

LASKI

Wiejski Dom Kultury
Laski 30A

– obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn.
zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu
głosowania kończy 75 lat, może w terminie do
12 października 2018 r. złożyć wniosek do
Burmistrza Czerwieńska o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnospraw-

ności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
może głosować korespondencyjnie – zgłoszenie do 6 października 2018 r.
UWAGA!!!
Informacje w sprawach rejestru i spisu
wyborców, udzielenia pełnomocnictwa,
głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych można uzyskać
w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
przy ul. Rynek, budynek nr 25, pokój nr

104 albo pod nr telefonu: 68 327 82 95 lub
w formie elektronicznej, adres e-mail: elud@
czerwiensk.pl
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu
głosowania 21 października 2018 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.
Przed przystąpieniem do głosowania
wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub
inny dokument umożliwiający stwierdzenie
tożsamości.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Czerwieńsku z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
w wyborach Burmistrza Czerwieńska zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza
w Czerwieńsku podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Czerwieńska
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
1. IWANUS Piotr, lat 60, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Leśniów Wieki, zgłoszony przez KWW NA RZECZ
GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Czerwieńsku
Paweł Piotr Wikiera
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OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Czerwieńsku z dnia 2 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do
Rady Miejskiej w Czerwieńsku bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15.
Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja
Wyborcza w Czerwieńsku podaje do wiadomości wyborców, co następuje:
1. W okręgu wyborczym nr 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Czerwieńsku obejmującym po 1 mandacie,
Miejska Komisja Wyborcza w Czerwieńsku zarejestrowała po 1 kandydacie na radnego w każdym z tych okręgów.
2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów w okręgach wyborczych nr 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15 jest równa liczbie wybieranych
radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15 głosowania w wyborach do Rady
Miejskiej w Czerwieńsku nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:
Okręg wyborczy nr 1
z listy nr 13 KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK
1) BLANDZI Zofia

Okręg wyborczy nr 8
z listy nr 13 KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK
1) JAROWICZ Jerzy Piotr

Okręg wyborczy nr 3
z listy nr 13 KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK
1) GÓRALCZYK Henryk Jerzy

Okręg wyborczy nr 9
z listy nr 13 KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK
1) SMORĄG Krzysztof Stanisław

Okręg wyborczy nr 4
z listy nr 13 KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK
1) GRUSZCZYŃSKI Aleksander Bogdan

Okręg wyborczy nr 12
z listy nr 13 KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK
1) DOKOWICZ Zofia Halina

Okręg wyborczy nr 5
z listy nr 13 KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK
1) ZAWADA Wojciech

Okręg wyborczy nr 13
z listy nr 13 KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK
1) OLSZEWSKA Magdalena Alicja

Okręg wyborczy nr 6
z listy nr 13 KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK
1) WÓJTOWICZ Ewa Bożena

Okręg wyborczy nr 15
z listy nr 12 KWW ZAODRZA DAMY RADĘ
1) WAJLER-KIELKA Katarzyna
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Czerwieńsku
Paweł Piotr Wikiera

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Czerwieńsku z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miejskiej w Czerwieńsku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja
Wyborcza w Czerwieńsku podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady
Miejskiej w Czerwieńsku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Okręg wyborczy Nr 1
1. BLANDZI Zofia, lat 55, zam. Czerwieńsk,
zgłoszona przez KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK

Okręg wyborczy Nr 2
1. SARNOWSKI Janusz, lat 61, zam. Czerwieńsk,
zgłoszony przez KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK

2. GRZONA Rafał, lat 43, zam. Dobrzęcin,
zgłoszony przez KWW „DOBRZĘCIN” - Lista nr 14

- Lista nr 13

- Lista nr 13

Okręg wyborczy Nr 3
1. GÓRALCZYK Henryk Jerzy, lat 64, zam. Czerwieńsk,
zgłoszony przez KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK - Lista nr 13
Okręg wyborczy Nr 4
1. GRUSZCZYŃSKI Aleksander Bogdan, lat 60, zam. Czerwieńsk,
zgłoszony przez KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK - Lista nr 13
Okręg wyborczy Nr 5
1. ZAWADA Wojciech, lat 29, zam. Czerwieńsk,
zgłoszony przez KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK

- Lista nr 13

Okręg wyborczy Nr 6
1. WÓJTOWICZ Ewa Bożena, lat 61, zam. Czerwieńsk,
zgłoszona przez KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK - Lista nr 13
Okręg wyborczy Nr 7
1. DOBRYCHŁOP Jan Zygmunt, lat 70, zam. Płoty,
zgłoszony przez KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK

2. NOJSZEWSKI Leszek Dominik, lat 65, zam. Płoty,
zgłoszony przez KWW „DOBRZĘCIN” - Lista nr 14
Okręg wyborczy Nr 8
1. JAROWICZ Jerzy Piotr, lat 71, zam. Zagórze,

- Lista nr 13

zgłoszony przez KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK -

Okręg wyborczy Nr 9
1. SMORĄG Krzysztof Stanisław, lat 52, zam. Nietków,
zgłoszony przez KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK - Lista nr 13
Okręg wyborczy Nr 10
1. SALEJKO Magdalena Kamila, lat 37, zam. Nietków,
zgłoszona przez KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK - Lista nr 13
2. PIEŃKOSZ Angelika, lat 34, zam. Nietków,
zgłoszona przez KWW „DOBRZĘCIN” - Lista nr 14
Okręg wyborczy Nr 11
1. MAJCHRZAK Adam Andrzej, lat 42, zam. Leśniów Wieki,
zgłoszony przez KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK - Lista nr 13
2. ŁAPKOWSKI Henryk, lat 62, zam. Laski,
zgłoszony przez KWW LASKI - Lista nr 15
Okręg wyborczy Nr 12
1. DOKOWICZ Zofia Halina, lat 64, zam. Leśniów Wieki,
zgłoszona przez KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK - Lista nr 13
Okręg wyborczy Nr 13
1. OLSZEWSKA Magdalena Alicja, lat 34, zam. Sudoł,
zgłoszona przez KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK - Lista nr 13
Okręg wyborczy Nr 14
1. WOCH Cezary Marek, lat 66, zam. Sycowice,
zgłoszony przez KWW ZAODRZA DAMY RADĘ - Lista nr 12
2. SZYSZYMAR Agata Agnieszka, lat 41, zam. Będów,
- Lista nr 13

zgłoszona przez KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK

Lista nr 13

Okręg wyborczy Nr 15
1.WAJLER - KIELKA Katarzyna, lat 51, zam. Nietkowice,
zgłoszona przez KWW ZAODRZA DAMY RADĘ - Lista nr 12
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Czerwieńsku
Paweł Piotr Wikiera
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Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych
Gmina Czerwieńsk – odbiór odpadów wielkogabarytowych sprzed domów
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 komunalne, które ze względu na swoje
rozmiary i masę nie mogą być zbierane
w pojemnikach na odpady komunalne
np. stare meble (stoły, krzesła, szafy)
wózki dziecięce, materace, pierzyny,
rowery i inne sprzęty domowe o dużych
rozmiarach, zużyte opony z samochodów
OSOBOWYCH. Jednak do odpadów
wielkogabarytowych nie zalicza się np.:
odpadów budowlanych, sanitarnych,

MIEJSCOWOŚĆ

DATA

Czerwieńsk

08.11.2018r. (czwartek)

Płoty, Zagórze

13.11.2018r. (wtorek)

Będów, Bródki, Nietkowice, Sycowice

15.11.2018r. (czwartek)

Laski, Dobrzęcin, Piaśnica, Wysokie

19.11.2018r. (poniedziałek)

Leśniów Wielki, Leśniów Mały, Sudoł, Wyszyna

22.11.2018r. (czwartek)

Nietków, Boryń

23.11.2018r. (piątek)

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.

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.115.2018
Burmistrza Czerwieńska
z dnia 9 października 2018 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Czerwieńska

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121)
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
1. Oznaczenie nieruchomości według
księgi wieczystej: - ZG1E/00097892/1
2. Nr ewidencyjny nieruchomości: - działka oznaczona numerem ewidencyjnym
125/6
3. Powierzchnia działki: - 0,0087 ha
4.Opis nieruchomości: - nieruchomość
gruntowa położona w obrębie miejscowości Płoty
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania: brak planu miejscowego, w ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem

B – tereny zabudowy mieszkaniowej
6. Wartość dzialki - 7.000,00 zł. plus 23
% podatek VAT
7. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: sprzedaż na własność celem poprawienia warunków zag0ospodarowania
nieruchomości przyległej oznaczonej
numerem działki 127/4 obręb miejscowości Ploty.
8. Termin do złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt.2 w/w ustawy:

- 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia ogłoszenia tj. od 12 października
2018 r.
9.Wykaz wywiesza się na okres 21 dni
tj. od dnia 12 października 2018 r. do
dnia 02 listopada 2018 r. w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
ul. Rynek 25, a także zamieszcza się na
stronie internetowej Urzędu i BIP oraz
w gazetce lokalnej U nas.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus
JB

P R Z E T A R G
Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust. 1 i 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 oddania w użyczenie
Oznaczenie nieruchomości wg

Powierz-chnia
KW
Nr działki
w ha
1
2
3
Księga wieczysta: część działki 0,0023
ZG1E/00095907/6 126
Księga wieczysta: część działki 0,0027
ZG1E/00099199/7 192/1

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres
21 dni tj. od 28 września 2018 r. do dnia
19 października 2018 r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czer-
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Położenie
nieruchomości
4
Obręb
miejscowości
Nietków
Obręb Nietków

Opis i przeznaczenie
nieruchomości, oraz sposób
jej zagospodarowania
5
Działka zabudowana między
innymi pomieszczeniem po
byłej kaplicy, która jest posadowiona na dwóch działkach,
powierzchnia użytkowa budynku 48,0 m2

wieńsk ul. Rynek 25, a także zamieszcza
się na stronie internetowej Urzędu, na
tablicy ogłoszeń w miejscowości Nietków
i w gazetce „U NAS”.

Cel użyczenia

Czas trwania
Umowy użyczenia

6
7
prowadzenie działalności Umowa zostaje zaParafialnego Zespołu CA- warta na czas nieRITAS z przeznaczeniem oznaczony
na magazyn sprzętu rehabilitacyjnego oraz odzieży
używanej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku pokój 109 tel. 68 3278179
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

Wieści z Lubuszanki
Wrzesień upłynął pod znakiem MTB. Oprócz zaplanowanej na 16 „Wilczej” odbyły
się w okolicach naszej Hali Sportowej jeszcze dwie takie imprezy. Ale po kolei.
„MTB Wilcza” to terenowy wyścig
rowerowy zaliczany do Grand Prix Województwa Lubuskiego. Na dystansie 34 km
(4x8,5 km) pierwszy był Marcin Wider
przed Dawidem Romanowskim i Andrzejem Woroną. Panie rywalizowały na
dystansie o połowę krótszym – wygrała
Małgorzata Gryszczuk przed Katarzyną Boczkowską-Pidek. W kategorii
Hobby startowali też panowie.
W sobotę, 22 września, rozegrano tu,
planowane początkowo w Przytoku, VII
Mistrzostwa Służb Mundurowych MTB.
Rywalizowało (na trasie 6x6,5 km) 59 zawodników i dwie zawodniczki. Zwyciężył
Filip Pendrak, który pokonał całą trasę
w czasie 1:44:08.
Z kolei w niedzielę, 23 września, to
(planowane początkowo w Przytoku)
IV Otwarte Mistrzostwa Zielonej Góry
MTB Amatorów. Wygrał Marcin Wider

(dystans 34 km) a wśród pań (dystans
o połowę krótszy) Marta Balcerzak.
Czwarta była Katarzyna BoczkowskaPidek. Rozegrano też kategorię Hobby.
Zawody te zakończyły też Lubuskie
Grand Prix MTB. Wśród pań trzecia
okazała się Katarzyna Boczkowska-Pidek a rywalizacje wśród panów wygrał
Andrzej Worona.
Najbliższe plany to Ronin Race. Odbędzie się on 27 października. Zapisy na
supersport już trwają.
A co słychać u miłośników biegania?
W VI Biegu Przełajowym – Memoriale
Tomasza Mielki, w Drzonkowie (15
IX) pobiegli Grzegorz Siwiński i Piotr
Siwiński.
Z kolei w III Charytatywnym Biegu
Gladiatora (15 IX w Zielonej Górze)
wystartowali Judyta Lejwoda, Ewa Kurzac, Sylwia Skorupska i Rafał Deresz.

W Sulechowie rozegrano III Bieg
Sulecha. 16 września pobiegł tam Piotr
Siwiński, który też uczestniczył (22 IX)
w XVII Świebodzińskiej Dziesiątce.
I jeszcze 28 września – III Zielonogórskie Biegi Górskie. W „Rollercoasterze”
– 21 km – wystartował Kamil Jermak.
D. Grześkowiak
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Boisko po remoncie
Boisko piłkarskie w Płotach doczekało się remontu. 22 września odbyło się tu
uroczyste oddanie do użytku całego obiektu. Dodajmy – z gminnych środków.
Uroczystość poprowadził prezes
Startu ZielBruk Płoty Wojciech Kozakiewicz. Odbyła się ona w ramach
Niepodległościowego Pikniku Sportowego, jaki dla mieszkańców przygotował klub.
Nie zabrakło na niej burmistrza Piotra Iwanusa, gości z powiatu, radnych
a przede wszystkim mieszkańców. Prze-

wodniczący Leszek Jędras odczytał
uchwałę Rady Miejskiej z 27 czerwca
o nadaniu boisku sportowemu będącego
własnością Gminy Czerwieńsk a położone we wsi Płoty imienia Aleksandra
Motykiewicza. Okolicznościową tablicę odsłonili najbliżsi Honorowego
Obywatela Gminy i Miasta Czerwieńsk, wieloletniego Sołtysa Płotów –

Krystyna Motykiewicz i Radosław
Motykiewicz.
Vice prezes klubu Edward Makarewicz oficjalnie przekazał podarunek
swojej firmy na potrzeby obiektu, który
ma służyć całej tutejszej społeczności.
Na odnowionej płycie odbył się turniej
piłkarski dla dzieci (Start w Lidze Żaków
odniósł komplet zwycięstw) a po południu
zagrali tu w ligowym (klasa A LZPN)
pojedynku seniorzy. Zgromadziło on
dużą widownię a nawet patrol policji, bo
atmosfera od emocji była gęsta… Rywalizacja LZS Startu ZielBruk Płoty z Relax
Grabice zakończyła się wynikiem 1:4.
D. Grześkowiak

