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XIX Turniej Gmin Partnerskich

Święto Plonów 2019

w sierpniu
01.08. – żołnierze z 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku wzięli udział w uroczystości związanej
z 75. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystość, która odbyła się przed obeliskiem upamiętniającym
uczestników Powstania Warszawskiego na Zielonogórskiej Nekropolii zorganizowano z inicjatywy Komendy Chorągwi Ziemi
Lubuskiej oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
- okręg Zielona Góra. W obchodach wzięli udział mieszkańcy
miasta, przedstawiciele władz samorządowych oraz kompania
honorowa z delegacją żołnierzy z 4. Zielonogórskiego Pułku
Przeciwlotniczego.
02.08. – obradowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji
było rozpatrzenie skargi na działania organu wykonawczego
gminy dotyczącej zawierania umów na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego bez zamieszczania ogłoszeń na stronach BIP.
03 – 04.08. – delegacja Gminy Czerwieńsk przebywała z roboczą
wizytą w partnerskim Rothenburg Oberlausitz (Niemcy). Delegacji przewodniczył Burmistrz Piotr Iwanus. Członkowie delegacji
wzięli udział w obchodach Święta Lata (Summerfest). To impreza,
która odbyła się w tym mieście już po raz 247. Jej początki sięgają
1763 r., kiedy to mieszkańcy Rothenburga postanowili radośnie
świętować zakończenie tzw. wojny siedmioletniej (1756-1763).
Tradycją jest, że podczas tego święta całe centrum miasta zamienia
się w barwny spektakl, któremu towarzyszy muzyka i występy
miejscowych zespołów tanecznych. Dużym powodzeniem cieszy się
„wesołe miasteczko” i pokaz fajerwerków. W sobotnie popołudnie na
rynku można skosztować niezliczonej ilości ciast i innych słodkich
specjałów. W niedzielę przez miasto przechodzi tradycyjny korowód,
a kulminacją święta jest pokaz ognia.
07.08. – w czerwieńskim ratuszu, prezesi stowarzyszeń działających na terenie Gminy Czerwieńsk, spotkali się z prezesem ZLOP
(Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych) Romualdem
Malinowskim. Tematem spotkania było przygotowanie do podpisania umów trójstronnych na realizację projektu „Lepsze jutro
2”. W spotkaniu uczestniczyli także Burmistrz Piotr Iwanus
i Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Smorąg.
07.08. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Dyrektorem
Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie. Było to kolejne spotkanie poświęcone
przejęciu przez Gminę Czerwieńsk zbiornika retencyjnego przy
ul. Zielonogórskiej. Wody Polskie nie wyraziły zgody na nieodpłatne przejęcie zbiornika. Proponują natomiast odpłatną
dzierżawę, mimo, iż Gmina Czerwieńsk nie planuje prowadzić
tam działalności komercyjnej, a chce tylko zagospodarować
otoczenie zbiornika i nadać mu charakter typowo rekreacyjny.
13.08. – odbyła się XI sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników; w sprawie
rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego gminy;
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Czerwieńsku;
w sprawie zmian w budżecie i do budżetu Gminy Czerwieńsk na rok
2019. Radni przyjęli także treść protokołu z X sesji Rady Miejskiej.
15.08. – na Placu Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze
odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego.
Centralnym punktem zielonogórskich obchodów tego święta, był
uroczysty apel, który uświetniła kompania honorowa wystawiona
przez 4. Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy z Czerwieńska
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oraz reprezentacje ze wszystkich jednostek wojskowych wchodzących w skład „Czarnej Dywizji” oraz kompanie honorowe
Policji i Straży Pożarnej. W uroczystościach wziął udział Burmistrz Piotr Iwanus.
17.08. – sołectwo Laski było gospodarzem tegorocznego, Gminnego Święta Plonów. Podczas tegorocznych dożynek rozegrano
już XIX Turniej Gmin Partnerskich (Czerwieńsk – Drebkau).
20.08. – w Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku odbyły
się konkursy na dyrektorów szkół. W wyniku postepowania
konkursowego dyrektorem Zespołu Szkół w Czerwieńsku (LO
+ Technikum) został Przemysław Góralczyk a dyrektorem
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nietkowicach
Wojciech Wekwert.
20.08. – w Nietkowie rozpoczął się remont przejazdu kolejowego. Na czas remontu wyznaczono objazd do Leśniowa
Wielkiego przez Czerwieńsk i Przylep oraz drogą krajową nr 32
(DK32). Prace trwały do 30 sierpnia.
22.08. – w Czerwieńsku podpisano umowy trójstronne (ZLOP-Gmina Czerwieńsk-Stowarzyszenie Mieszkańców Płotów i Zagórza, Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa, Stowarzyszenie
Mieszkańców Leśniowa Wielkiego, Leśniowa Małego i Sudołu oraz
Spółdzielnię Socjalną „Nasze Zaodrze” z Nietkowic) na realizację
projektu „Lepsze jutro 2”. W ramach realizacji tego projektu Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych utworzy na terenie
Płotów, Nietkowa, Leśniowa Wielkiego i Nietkowic – Punkty
Aktywizacji Społeczno-Zawodowej. Zatrudnieni w Punktach
AS-Z opiekunowie będą wspierać uczestników tego projektu przez
cały czas jego trwania tj. do 31.12.2021 roku. Projekt skierowany
jest do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
W ramach projektu planowane są działania na rzecz reintegracji
społeczno-zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnością, po terapii uzależnień i innych. Jego uczestnicy
wezmą udział w zajęciach ukierunkowanych na poprawę w zakresie
funkcjonowania psychospołecznego i zawodowego; wyjazdach
integracyjno-edukacyjnych do obiektów kultury, edukacji i rozrywki; kursach zawodowych, w tym kursach na Prawo Jazdy Kat
C., kursach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i innych - zgodne
z zapotrzebowaniem uczestników oraz doradztwie personalnym.
Otrzymają także wsparcie psychologa, informatyka, prawnika
i specjalisty ds. wizerunku.
24.08. – delegacja sołectwa Leśniów Wielki przebywała z wizytą w partnerskim sołectwie Jehserig (Niemcy). W składzie
delegacji był również Burmistrz Piotr Iwanus.
27.08. – w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku
odbyła się narada dyrektorów szkół i placówek z terenu Gminy Czerwieńsk. Głównym tematem narady był stan przygotowań
do otwarcia nowego roku szkolnego. W naradzie uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
29.08. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Prezesem PKS
Zielona Góra Piotrem Pasterniakiem. Podczas spotkania
omówiono min. kwestię „zamiany” dotychczasowych kursów
szkolnych na kursy dostępne dla wszystkich podróżnych.
30.08. – w Czerwieńsku obradował Zarząd Zielonogórskiego
Związku Powiatowo-Gminnego.
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 11.09.2019 r., do druku przekazano 12.09.2019 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 w miesiącu, który tradycyjnie
należy do uczniów. W tym roku jest to
szczególny czas dla całej oświaty. Słyszymy w mediach o licznych przykładach
problemów z podwójnymi rocznikami
w szkołach średnich. Czy ten problem
dotyka również naszą gminę?
Piotr Iwanus: Wprawdzie utworzyliśmy w gminie chyba jedyny w naszym
województwie Zespół Szkół na poziomie
ponadpodstawowym, którego organem
prowadzącym jest gmina, a nie jak to zwykle bywa powiat, to problemów z naborem
wynikającym z reformy oświaty nie odnotowaliśmy. Nabór do klas mundurowych
w naszym liceum im. Grota Roweckiego
przebiegł bez zakłóceń i uruchomione
zostały w nowym roczniku pełne cztery
oddziały. Do tego uruchomiliśmy w zespole
szkół jedną klasę technikum o specjalności
elektroenergetyk maszynowy. W klasie tej
uczyć się będzie w tym roku 16 uczniów,
którym praktyki zapewnił PKP Cargo.
W przyszłości zamierzamy w technikum
tworzyć kolejne klasy w różnych specjalnościach technicznych w zależności od
potrzeb zainteresowanych zakładów pracy. Taka współpraca zapewni przyszłym
uczniom dostęp do praktyk, niezbędnych
w kształceniu techników. W szkołach podstawowych problemów ze zmianowością
również nie będzie, ponieważ wszystkie
szkoły dysponują wystarczającą bazą. Tutaj
bardzo się opłaciły nasze wcześniejsze, konsekwentne działania na rzecz rozwoju bazy
oświatowej. Jeśli chodzi natomiast o kadrę
pedagogiczną to obecnie jest jakiś problem
z brakiem nauczyciela chemii, ale myślę,
że i z tym dyrekcja szkoły sobie poradzi.

luarach, to wydaje się, że radni są zdeterminowani, aby tą ważną dla mieszkańców
inwestycję doprowadzić do końca. Na razie
złożyliśmy jako gmina wniosek do WFOŚ
na wsparcie realizacji zadania – budowa
oczyszczalni ścieków w północnej części
naszej gminy na kwotę 7 mln zł. Ponadto
POMAK złożył kolejny wniosek na uporządkowanie sieci kanalizacyjnej w Nietkowicach. Oba te wnioski traktujemy komplementarnie. Obecnie WFOŚ zbiera wszystkie
wnioski z naszego regionu i kompleksowo
wystąpi do NFOŚ o przyznanie limitów na
nasze województwo. W następnym kroku
środki będą rozdzielane na konkretne zadania. Sądzę, że ze względu na te procedury
stosowne umowy będziemy mogli podpisać
w I kwartale 2020 roku, więc realizacja
zadań ruszy w przyszłym roku.
Andrzej Sibilski: Panie burmistrzu,
a jak się mają sprawy z zagospodarowaniem czerwieńskiego akwenu? Udało się
Panu przekonać Wody Polskie do podpisania umowy użyczenia, abyśmy mogli
skorzystać z dofinansowania PROW na
zagospodarowanie tego terenu?
Piotr Iwanus: Przykro mi, ale niestety
w tej sprawie nie mam dobrych wiadomości
dla naszych mieszkańców. Otóż mimo wielu
prób negocjacji, rozmów, przekonywania
władz RZGW we Wrocławiu i Zarządu Wód
Polskich, nasze argumenty nie przekonały
decydentów. W związku z brakiem takiej
umowy zmuszeni byliśmy ze względów
czysto formalnych wycofać nasz wniosek
o dofinansowanie zadania przez Program

Rozwoju Obszarów Wiejskich. Straciliśmy
w ten sposób szansę uzyskania wsparcia na
zagospodarowanie terenów wokół akwenu
w kwocie 150 tys złotych. Jak sobie pomyślę
ile rzeczy moglibyśmy za te pieniądze zrobić,
to diabli mnie biorą. To, że nie otrzymamy
pieniędzy na zagospodarowanie to jedno,
ale jest jeszcze gorszy efekt takiej polityki.
Otóż, zgodnie z obecnym stanem od 30 lipca
gmina nie ma prawa na tym terenie uczynić
czegokolwiek be zgody właściciela terenu,
czyt. RZGW we Wrocławiu. To zła wiadomość także dla organizatorów jakichkolwiek
festynów, zawodów wędkarskich, czy innych
eventów, planowanych na tym terenie.
Już gmina nie może wydawać zezwoleń
na takie przedsięwzięcia. Od teraz trzeba
z wnioskami o udzielenie zgody zgłaszać się
bezpośrednio do RGZW we Wrocławiu. Nie
trudno wyobrazić sobie konsekwencji takich
rozwiązań. Nawet za czystość i wywóz śmieci z tego terenu już gmina nie odpowiada.
Tylko co to obchodzi mieszkańców – oni
chcą by teren był zagospodarowany i czysty.
Oczywiście odpowiedzialnością za stan czystości na tym terenie obarczać będą władze
samorządowe i wcale się nie dziwię. Jeśli
teren będzie ulegał dewastacji, to oczywiście
podejmiemy wszelkie prawne czynności
administracyjne wobec właściciela – z wystawieniem faktur włącznie, ale czy o to nam
wszystkim chodzi? Nie sądzę…
Andrzej Sibilski: Mam nadzieję, że
jednak w końcu ktoś pójdzie po rozum do
głowy i zrozumie, że nie można wszystkim zawiadywać z pozycji Państwa. To
samorząd na miejscu chyba lepiej wie
czego oczekują mieszkańcy, bo to oni tam
żyją i korzystają. Myślę, że do tej sprawy
będziemy jeszcze wielokrotnie wracać na
łamach i nie tylko. Będziemy wdzięczni
za opinie na ten temat . Prosimy o maile
na nasz adres unas.redakcja@wp.pl.

Andrzej Sibilski: W zeszłym miesiącu obiecaliśmy czytelnikom informację
na temat dalszych działań w sprawie
uporządkowania gospodarki ściekowej
w miejscowościach na prawym brzegu
Odry. Mówił Pan, że aby to zrealizować
konieczne będzie wsparcie się kredytem.
Czy już zdążył Pan zasięgnąć opinii
radnych na ten temat, czy Rada byłaby
gotowa podjąć taką decyzję?
Piotr Iwanus: Oficjalnie jeszcze temat
nie stanął na forum rady, ale rzeczywiście
nieoficjalnie zasięgałem opinii radnych,
czy powinniśmy w razie potrzeby wesprzeć
się kredytem. Z tego co usłyszałem w kunr 326 • 09.2019
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XIX Turniej Gmin Partnerskich,

Święto Plonów 2019
W sobotnie popołudnie, 17 sierpnia w Laskach, odbyły się dożynki Gminy
Czerwieńsk. Święto plonów, tradycyjnie rozpoczęto mszą w intencji rolników.
Po poświęceniu wieńców dożynkowych, utworzono barwny korowód, który przemaszerował do pięknie przystrojonego parku w Laskach.
W korowodzie uczestniczyły poczty
sztandarowe, delegacje wieńcowe, Rady
Sołeckie oraz Koła Gospodyń Wiejskich,
przedstawiciele instytucji samorządowych oraz przedsiębiorców, a także
delegacja z partnerskich gmin: Rothenburg i Drebkau. Po prezentacji wieńców,
wysłuchano Hymnu Państwowego
i Roty. W dalszej części uroczystości
dożynkowych, zgodnie ze zwyczajem,
starosta i starościna dożynek – Państwo
Ewa i Mariusz Jadczakowie - przekazali chleb wypiekany ze zbóż zebranych
w czasie tegorocznych żniw na ręce Pani
Sekretarz Gminy, Małgorzaty Kuźniar,
która podzieliła się wypiekiem z gośćmi
i mieszkańcami Lasek. Gdy już wszyscy
obecni, nasycili się pysznym chlebem,
rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejsze wieńce dożynkowe. Wieńce, pod
przewodnictwem Pani Ireny Soppy,
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starszego kustosza Muzeum Etnograficznego w Ochli, oceniane były w dwóch
kategoriach: tradycyjny i współczesny.
W kategorii wieńca tradycyjnego, Komisja Konkursowa I miejsce przyznała
Kołu Gospodyń Wiejskich z Lasek,
II miejsce - KGW Leśniów Wielki, III
miejsca ex aequo: Sołectwo Nietków
i Sołectwo Leśniów Mały, IV miejsce
– KGW Płoty, V miejsce – świetlica
wiejska w Sycowicach. W kategorii
wieńca współczesnego: I miejsce - Koło
Gospodyń Wiejskich z Będowa, II miejsce – Sołectwo Sycowice, III miejsceSołectwo Bródki, IV miejsce – świetlica
wiejska w Bródkach.
Stałym elementem gminnych dożynek jest Turniej Gmin Partnerskich
rozgrywany w naszej gminie już od 19
lat. Dzielne, polsko – niemieckie drużyny, stanęły w szranki, zmagając się

Plon przynieśli, plon!
Przynieśli nam wieniec
Z kłosów naszej ziemi,
Ślicznie przewijany
Wstęgami krasnemi!
Maria Konopnicka

w niezwykle zabawnych konkurencjach;
sznurowali się nawzajem, sprzątali świat,
dmuchali balony, skakali na skakankach, ale także tworzyli barwne bukiety
z plasteliny oraz gospodarskie zwierzęta
ze słomy. Po niezwykle zaciętej walce
i skrupulatnym przeliczeniu punktów,
zarówno w konkurencjach sportowych,
jaki artystycznych, poszczególne drużyny uzyskały następujące lokaty: I miejsce: Bródki / Sycowice, II: Wysokie
/ Siewisch, III: Będów/Casel, IV: Leśniów Wielki/Jehserig, , V: Czerwieńsk/
Drebkau, VI: Leśniów Mały/Sudoł,
VII: Nietkowice/Leuthen, VIII: Laski/
Kausche, IX: Nietków/Greifenhain, X:
Płoty/Schorbus.
Przybyli na uroczystości dożynkowe
goście, obok zmagań sportowych podziwiali również występy artystyczne.
Zaprezentowały się zespoły: „Rezonans” z Nietkowa, „Pod Wiatrakiem”
z Leśniowa Wielkiego, „Rapsodia”
z Lasek, „Sześciopak” z Czerwieńska i „Nietkowianki” i „Malinki”
z Nietkowa. Przepysznych rarytasów

z dziczyzny można było posmakować
dzięki obecności Kół Łowieckich:
Jeleń” i „Bór”. Na zakończenie tego
niezwykle ciepłego wieczoru, do tańca, w dyskotekowych rytmach, porwał
wszystkich DJ Dominik. We wspaniałej
atmosferze biesiadowano do późnych
godzin nocnych.
Pracownicy Miejsko – Gminnego
Ośrodka Kultury w Czerwieńsku organizatorzy tegorocznego Święta
Plonów serdecznie dziękują za pomoc
wszystkim, którzy swoją, często bezinteresowną pracą, przyczynili się do
tego, że dożynki miały tak wspaniały
wymiar. Szczególnie serdeczne podziękowania należą się panu sołtysowi
Adamowi Majchrzakowi za ogromne
zaangażowanie we współorganizację tej
imprezy. Słowa uznania należą się również mieszkańcom Lasek za wspaniałe
dekoracje domostw i pyszne ciasta, którymi częstowano gości i wykonawców.
Dowódcy Jednostki Wojskowej płk.
Mirosławowi Szwedowi dziękujemy
za udostępnienie namiotów, a Prezesowi
spółki POMAK, Panu Tomaszowi Frąckowiakowi za, jak zwykle, życzliwą
współpracę. Kłaniamy wszystkim, dzięki
którym święto plonów było radosne,
piękne i bezpieczne.
Jolanta Matuszkiewicz
dyrektor MGOK w Czerwieńsku
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Nietków - otwarcie placu zabaw

z siłownią plenerową

To było wielkie wyzwanie dla p. Sołtys, Rady Sołeckiej i mieszkańców Nietkowa.
Utworzenie placu zabaw z siłownią plenerową w miejscu, gdzie - zgodnie z ewidencją gruntów - do tej pory był… wodopój (a później zbiornik przeciwpożarowy),
wydawało się przedsięwzięciem niemożliwym do wykonania.
Mieszkańcy Nietkowa podjęli jednak
uchwałę o realizacji tego trudnego zadania.
Z góry było wiadomo, że potrwa to kilka
lat, bo koszty przewozu ziemi, niwelacji
tego terenu i wiele prac gospodarczych
trzeba było wykonać w czynie społecznym. To określenie co prawda wyszło już
z powszechnego użytku, ale w Nietkowie
są mieszkańcy, którzy pamiętają dobrze,
co oznacza praca na rzecz dobra wspólnego. Bez pomocy lokalnych rolników,
przedsiębiorców i całej rzeszy dobrych
ludzi, którzy bezinteresownie uczestniczyli
w pracach gospodarczych nie dalibyśmy

rady przygotować terenu pod ten plac. To
była ogromna pomoc. W następnym roku
powstał projekt budowlany i ogrodzenie.
W kolejnym zakupione zostały zasadnicze
elementy placu zabaw i urządzenia siłowni plenerowej; zbudowano też altankę.
W roku bieżącym dokompletowano elementy placu zabaw, zamontowano ławki
i kosze na śmieci, i jak najszybciej oddano
plac zabaw do użytku.
Zdecydowana większość wydatków
tego zadania realizowana była z funduszu
sołeckiego Nietkowa, a na finiszu pomógł
projekt realizowany pod patronatem

Narodowe Czytanie
w Nietkowie
Kolejny raz w Nietkowie biblioteka szkolna oraz wiejska
wspólnie zorganizowały medialno-czytelnicza imprezę Narodowego Czytania.
Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Na tegoroczne, ósme już wspólne
czytanie, para prezydencka wybrała polskie nowele.
7 września 2019 roku nowele polskie były czytane w blisko 3000 miejsc w kraju i na świecie. Przeczytaliśmy je także
w Nietkowie – w Wiejskim Domu Kultury. Imprezę czytelniczą
na dobre już wpisaną w lokalną tradycję zorganizowała Szkoła
Podstawowa im. Zofii i Stanisława Wróblewskich we współpracy z Biblioteką Wiejską. Wśród lektorów, przybliżających
licznie zebranym słuchaczom teksty „Dymu” Marii Konopnickiej i „Katarynki” Bolesława Prusa, byli zarówno uczniowie,
niekiedy ze swymi rodzicami, jak i czytelnicy biblioteki. Nowele
czytali doświadczeni lektorzy, w tym zdobywcy nagród w konkursach organizowanych corocznie przez Wojewódzką i Miejską
Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze, ale także debiutanci,
w tym najmłodsi czytelnicy wyróżniający się piękną dykcją
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Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
z grupą nieformalną „Aktywni Mieszkańcy”. Projekt zyskał dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą
a Bobrem” w ramach programu „Startuj
z FIO - Nowy Początek”. Wykorzystano
wszystkie możliwości, aby plac zabaw
powstał jak najszybciej. Radość dzieci
i uśmiechy „od ucha do ucha” są najlepszą
nagrodą dla osób, które z uporem i konsekwencją dążyły do celu. Dzisiaj możemy
cieszyć się tym pięknym placem.
Zbliża się termin zebrania mieszkańców, na którym będą podejmowane decyzje o podziale środków funduszu sołeckiego na przyszły rok. Pani Sołtys z Radą
Sołecką już planuje budowę chodnika
wewnątrz placu (wzdłuż ogrodzenia), aby
można było bez problemów wprowadzać
tam wózki dziecięce i komfortowo poruszać się wewnątrz placu. Miejsce jest
spokojne, bezpieczne i przez długie lata
będzie służyć dzieciom. Zapraszamy do
korzystania z tego placu.
Krzysztof Smorąg

i kochający czytanie. Prowadzący spotkanie – nauczyciel biblioteki
szkolnej Cezary Piątkowski – przedstawił informacje na temat
czytanych utworów oraz fragmenty filmów. Wszyscy dołożyli
starań, by przedsięwzięcie czytelnicze stało się niezapomnianym
przeżyciem i dla samych lektorów i dla słuchaczy.
Mieszkańcy Nietkowa jak co roku chętnie wcielili się w role
słuchaczy i oklaskiwali występujących na scenie. W miłej atmosferze i przy małym poczęstunku spędziliśmy wiele przyjemnych
chwil a spotkanie z książką zawsze jest udane. Dziękujemy
organizatorom – szkole podstawowej w Nietkowie oraz bibliotece wiejskiej a także stowarzyszeniu Mieszkańców Nietkowa
za pomoc i wsparcie.
Dyrektor szkoły w Nietkowie   
Beata Kłos-Wygas

„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą
jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu
i szczęście samodzielności, opanowania, władania.”
					
(Janusz Korczak)

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

Rozpoczynamy szkolną wędrówkę
Piękna wakacyjna aura pozwoliła skutecznie zatopić się w słonecznym blasku,
odpłynąć w lazurową otchłań mórz i jezior. Letnia pogoda skończyła się jednak
wraz z nadejściem września, może właśnie, dlatego raźniej było powrócić do
szkolnej gromady.
Wszyscy stawili się na rozpoczęciu
nowego roku – znowu gwar wypełnił sale
lekcyjne i korytarze. Mury szkolne podczas wakacji tętniły życiem – trwały drobne prace remontowe oraz doposażanie
pracowni, które powstały po wprowadzeniu szkoły podstawowej ośmioklasowej.
Już na boisku widać było, że jest nas
dużo – to oczywiste, gdyż kolejny rok
mamy wśród nas uczniów klas siódmych
i ósmych. Każdego dnia spotyka się blisko
400 uczniów oraz niemal 50 nauczycieli,
zaś kadra pomocnicza liczy 14 osób. Dysponujemy 18 izbami lekcyjnymi, mamy 2
sale gimnastyczne, bibliotekę z czytelnią,
dobrze wyposażoną pracownię kompu-

terową, nowoczesne boisko, świetlicę
i stołówkę. Wszystkie toalety zostały
odnowione, estetycznie zagospodarowaliśmy zieleńce przy wejściu głównym
do szkoły, powstał nowy parking. Nasi
konserwatorzy każdego dnia czynią wiele,
aby było jeszcze piękniej i jeszcze wygodniej. Ważne, abyśmy umieli dbać o to, co

nas otacza, co zostało przygotowane dla
wszystkich i każdego z nas z osobna.
Od wielu już lat pierwszy dzień pracy
poświęcamy na integrację. Tym razem
hasło przewodnie brzmiało: TRZYMAJ
FORMĘ i miało za zadanie uświadomić
nam jak proste, a zarazem niezmiernie
ważne jest dbanie o zdrowie fizyczne
i psychiczne. Na dobry początek zjedliśmy śniadania, którym dokładnie się
przyjrzeliśmy, sprawdziliśmy czy na pewno są wartościowe. Prezentacje i inne materiały edukacyjne utrwaliły naszą wiedzę
na temat właściwego odżywiania. Posiłek
pozwolił na lepsze myślenie – przystąpiliśmy do wypracowywania klasowych
kontraktów, przypomnienia
podstawowych dokumentów
szkolnych, zasad zachowania
na lekcjach i przerwach. Po
ciężkiej pracy nie mogło zabraknąć różnorodnych gier i zabaw
integracyjnych, które pozwoliły
zacieśnić więzi oraz dały możliwość sprawdzenia kondycji
sportowej. Wielką niespodzianką okazał się drugi dzień pobytu
w szkole - cała nasza ogromna
gromada otrzymała zaproszenie
do kina – klasy młodsze obejrzały „Dorotkę i Miasto Złota”, zaś starsze „Króla
Lwa”. Odczytaliśmy to, jako dobry znak
- ten rok zapowiada się ciekawie.
Tak oto wprawiliśmy w ruch szkolną
machinę, która przez 10 miesięcy będzie
prowadziła nas po różnorodnych drogach.
Zapewne podróż będzie wiodła różnymi

ścieżkami – czasem prostymi i radosnymi,
a czasem trudnymi i zawiłymi. Liczymy,
że doprowadzi do niezwykłych odkryć i da
zadowolenie wszystkim uczniom.
Szczególnych wrażeń życzymy pierwszakom, które na inauguracyjnym apelu
z dumą ślubowały być wzorowymi
uczniami i obiecały godnie reprezentować
szkołę. Powagę chwili dopełniło pasowanie na ucznia historycznym już ołówkiem.
Maluchy dopiero rozpoczynają przygodę
z nauką. To one potrzebują najwięcej
wsparcia i otwartych ramion dorosłych.
Wszystkim członkom naszej szkolnej
społeczności życzymy wartościowych
doświadczeń, prawdziwych przyjaźni, a za
10 miesięcy dobrych świadectw i poczucia,
że dobrze wykorzystaliśmy czas nauki.
Jak zwykle do współpracy zapraszamy
rodziców, którzy wielokrotnie udowodnili
jak wiele zależy od ich zaangażowania.
Beata Kaszewska
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„Każda historia zaczyna się od pojedynczego człowieka”
św. Jan Paweł II

Ciężko mówić
o tym wszystkim...
Gorące i duszne lipcowe popołudnie nie zachęcało do spacerów, biesiadowania
ani do wspominania o przeszłości dotyczącej wojennych przeżyć rodaków okupowanej Polski na Wschodzie. Cel spotkania jest ważniejszy od wszelkich przeszkód
– stwierdziła Pani Halina, która pozwoliła się zaprosić na rozmowę, wiedząc że
będzie dla niej trudna. Zdecydowała się opowiedzieć o sytuacji Polaków na Wołyniu, w Okręgu Łuckim.
Polacy na Kresach od wielu wieków
byli nękani (w. Joanna Wieliczka-Szarkowa „Czarna Księga Kresów”).
Dla wierzących Polaków sytuacja stała
się trudniejsza po ogłoszeniu „Dekretu
o ziemi” z 1917 r. i dalej przez kolejne
lata. Wszystkie wymienione w Dekrecie
nakazy były konsekwentnie wdrażane
i egzekwowane przy zastosowaniu terrorystycznych metod.
Dla przypomnienia - dekret pozbawił
Kościół ziemskiej własności i dokonał
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rozdzielenia Kościoła od państwa, a szkoły od Kościoła, z czego wynikał zakaz
nauczania religii w szkołach. Właścicieli;
ziemian i duchowieństwo zaliczano do
wrogów ustroju, pozbawiając ich praw
obywatelskich, m.in. praw wyborczych,
praw do kartek żywieniowych, opieki
lekarskiej, etc...
K. N.: Pani Halino, wiemy, że bandy
UPA skutecznie niszczyły naród polski,
proszę opowiedzieć czytelnikom gazety

Pani Halina
Marczenia
(z domu Nartowska) emerytowana nauczycielka, jest
mieszkanką
Czerwieńska od
ponad sześćdziesięciu lat i pochodzi z Kresów,
z Sienkiewiczówki k. Łucka na Wołyniu.
Sienkiewiczówka to małe miasteczko,
w którym spędziła dzieciństwo.
Wychowywała się w wielodzietnej
rodzinie Pauliny i Kazimierza Nartowskich, w której wartości chrześcijańskie i patriotyzm od wielu pokoleń
nadawały kierunek życia, przyporządkowując odpowiednie zasady i normy
postępowania.
„U nas”, co Pani pamięta z tamtych dni
roku 1941, jako wg Pani – najtrudniejszego dla Polaków na Wołyniu?
H. M.: Byłam wówczas 9-letnim
dzieckiem, ale dobrze pamiętam, bo
tamtych przeżyć nie udało mi się zapomnieć. Widocznie tak musiało być.
Pan Bóg daje mi życie abym mogła
opowiedzieć o tych bandytach, zwyrodnialcach bez serc i sumień. Mordowali
całe rodziny, palili całe wioski tylko
z jednego powodu, bo byli Polakami
i katolikami. W literaturze podają, że
A. Korman wymienił 362 metody tortur
stosowanych na Polakach.
Pamiętam, że banderowcy nad ranem
wtargnęli do naszego domu i plądrowali.
Wszystko, co było bardziej wartościowe,
zabierali. Najgorsze było to, że skonfiskowali nam skromne zapasy żywności:
ziemniaki, mąkę, sól i trochę cukru, nie
licząc się, że są małe dzieci.
Mama poprosiła, aby to zostawili to
jeden z banderowców uderzył ją w głowę. Krzyczeli, że zabiją wszystkich. Na
następne noce znaleźliśmy schronienie
u Czechów, było bezpiecznie, ale też nie
wiadomo na jak długo. Dlatego mój tato
zdecydował o ucieczce. Dołączyliśmy
do sporej grupy rodaków, w której był
też ksiądz. Całą drogę modlił się za nas
i dodawał nam otuchy. Już byliśmy blisko
Łucka, gdy usłyszeliśmy strzały. Tym razem odgłosy dochodziły z lasu. Wiedzieliśmy, że to ukraińscy partyzanci. Baliśmy
się. Wystraszeni zaczęliśmy uciekać i tak
zgubiłam się. Płakałam. Ktoś przyszedł
mi z pomocą i dołączyłam do rodzeństwa.
Zmęczeni i głodni dotarliśmy do starego,
częściowo zrujnowanego klasztoru sióstr
zakonnych. One dały nam schronienie,

a nawet gotowały dla wszystkich zupę, byśmy mogli zjeść
w ciągu dnia chociaż jeden gorący posiłek, dla niektórych był
to jedyny posiłek.
K. N.: Jak dzieci znosiły trudy ucieczki?
H. M.: Któregoś dnia woźnica zabrał mnie i moje rodzeństwo na przejażdżkę bryczką. Nie była to tylko wesoła
wyprawa. Pojechaliśmy na pole, aby pozbierać wszystko, co
by się nadawało na zupę. Zebraliśmy wtedy dużo wszystkiego
i załadowaliśmy do worków.
Wszyscy byli z nas zadowoleni, a my byliśmy dumni
i szczęśliwi. Małe dzieci często płakały. Dotarła do nas wiadomość, że w czasie mszy św. banderowcy zamknęli Kościół
i podpalili. Wszyscy spłonęli żywcem.
Nie tak dawno odwiedziłam we Wrocławiu starszą siostrę
i wspominałyśmy czterech braci Zawiskich: Mariana, Apolinarego, Jacka i najmłodszego, piętnastoletniego Szczepana.
Wszyscy przystojni, urodziwi, bogaci odważnie mówili
o zbrodniach banderowców. Pewnej nocy byli podsłuchiwani.
Rano wszyscy zostali bestialsko zamordowani.
Kiedyś, w czasie ucieczki udostępniono nam trzy pokoje na
nocleg. W każdym musiało się zmieścić po około 20 osób. Nikt
nie narzekał, docenił, że nie musiał spać pod gołym niebem.
Innym razem spotkaliśmy Niemców w żółtych mundurach. Do
dzisiaj słyszę niektóre ich komendy ...Raus! W 1944 r. Niemcy
odeszli, a Sowieci dalej mordowali Polaków.
W „drodze do domu” zatrzymaliśmy się w Kościele Latyszowskim. Panowała tam przerażająca cisza i pustka. Było
niebezpiecznie, więc mama zabierała nas na noc do podziemi
tego Kościoła Były tam katakumby. Na trzecią noc już tam
mama nas nie zaprowadziła. Kościół został zbombardowany.
Uniknęliśmy śmierci. Zginęło wtedy 150 osób.
Wiedzieliśmy też, że w tej okolicy co drugi dzień mordowano duże grupy Polaków. Dzisiaj odbywają się tam zjazdy
rodzin na modlitwy za pomordowanych. Od nich wiemy że
niektóre wioski zrównano z ziemią, aby nie przypominały o tej
tragedii, a także by zataić prawdę, podobnie jak o Katyniu.
W Husie Sypiańskiej, gdzie była kopalnia wapnia i granitu,
odbywało się ciągłe czuwanie w hołdzie pomordowanym.
Tam też pozostała na zawsze rodzina mojego taty. A ja cudem
doczekałam tych lat.
Panią Halinę z oczami pełnymi łez i wypiekami na twarzy,
poprosiłam o przerwę, krótki odpoczynek. Po chwili jednak
zaczęła kontynuować. Mówiła tak szybko, jakby chciałam
wszystko Czytelnikom przekazać, wszystko, o czym powinni
wiedzieć.
H. M.: Ciężko mówić o tym wszystkim, gdy połowa rodziny
tam pozostała. Nam się udało.
Żyjemy. Odnalazł się też brat Dominik. W 1944 r. dotarliśmy na Śląsk.
Wszyscy powoli wracaliśmy do normalności. Nie było
łatwo. Długo jeszcze zrywałam się w nocy, by uciekać. Także
teraz, po tylu latach, zdarza się, że podchodzę do okien i sprawdzam, czy są zamknięte i zasłonięte.
Po wojnie wyszłam za mąż za Edwarda Marczenię. Mamy
czworo dorosłych dzieci: trzy córki – Urszulę, Jolantę i Annę
oraz syna Zdzisława i jestem szczęśliwa.
Dzisiaj łączę się w modlitwie z Polakami, którym, jak mnie,
udało się. Dziękuję Bogu i przypadkowym ludziom.
Myślę, że dopóki żyje pokolenie świadków, którzy potwierdzają stosowanie na Polakach barbarzyńskich metod

przez ukraińskich nacjonalistów, dopóty historia nie będzie
uszczuplona o te fakty, ani też zniekształcona.
Pani Halina nie mówiła o sposobach zabijania, postawiła
sobie pewne granice, których nie chciała przekroczyć, a ja to
uszanowałam. Zainteresowani tematem Czytelnicy znają metody ludobójstwa z filmów i literatury, które to zainspirowały
mnie do napisania tego materiału.
Dziękuję Pani Halinie Marczeni za wywiad
Panu dr hab. Danielowi Kotelukowi - historykowi - za konsultacje
Krystyna Nowakowska

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych Gmina Czerwieńsk – odbiór odpadów
wielkogabarytowych sprzed domów
MIEJSCOWOŚĆ

DATA

Czerwieńsk

12.10.2019 (sobota)

Płoty, Zagórze, Sudoł

12.10.2019 (sobota)

Będów, Bródki, Nietkowice, Sycowice

12.10.2019 (sobota)

Laski, Dobrzęcin, Piaśnica, Wysokie

19.10.2019 (sobota)

Leśniów Wielki, Leśniów Mały, Wyszyna

19.10.2019 (sobota)

Nietków, Boryń

19.10.2019 (sobota)

Odpady powinny być wystawione przed nieruchomość
najpóźniej na 1 dzień przed dniem planowanego odbioru
odpadów wielkogabarytowych.
Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne, które
ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane
w pojemnikach na odpady komunalne np. zużyte meble (stoły,
krzesła, szafy) wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery
i inne sprzęty domowe o dużych rozmiarach, zużyte opony od
samochodów osobowych.
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, wiertarki,
wkrętarki, kosiarki, piły, spawarki itp.
Nie wystawiamy odpadów budowlanych i rozbiórkowych
(styropian budowlany, papa, wełna mineralna), części samochodowych innych niż opony, a także zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków i chemikaliów i innych
odpadów niebezpiecznych.

Pani Mariannie Ostrowskiej wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci szwagra
składają koleżanki i koledzy
z Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Irena Wojnicz
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
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Z życia Zespołu Szkół w Czerwieńsku
2 września 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół w Czerwieńsku, w skład którego weszły Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” i Technikum
w Czerwieńsku, rozpoczęli nowy rok szkolny 2019/2020. Tegoroczna inauguracja
była wyjątkowa. Rozpoczęło działalność pięcioletnie Technikum, powstał także
wspomniany wcześniej Zespół Szkół. To niezwykle ważne wydarzenie w historii
naszej lokalnej społeczności.
Uroczystości rozpoczęły się od pożegnania dotychczasowego dyrektora
Liceum Ogólnokształcącego p. Marka
Olczyka, który z dniem 31 sierpnia
2019 r. przestał pełnić tę zaszczytną
i odpowiedzialną funkcję. Następnie
powitano nowego dyrektora Zespołu
Szkół w Czerwieńsku p. Przemysława
Góralczyka, który rozpoczął pełnienia
obowiązków 1 września 2019 roku.
Okolicznościowe wystąpienia wygłosili: ustępujący dyrektor LO w Czerwieńsku, obecny dyrektor Zespołu
Szkół w Czerwieńsku oraz Burmistrz
Czerwieńska.
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego
było także okazją do wyróżnienia kadetów, którzy spełnili wymagania Systemu
Awansowania. Uczniom, którym nadano
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kolejny stopień kadeta, zostały wręczone
na forum całej społeczności szkolnej
pagony.
Sygnałem do zakończenia uroczystości, a jednocześnie rozpoczęcia
nowego roku szkolnego, był dźwięk
dzwonka szkolnego. Przed uczniami czas wytężonej pracy, a kadrą
pedagogiczną okres intensywnej
pracy tak, by wyniki poszczególnych
uczniów były jak najwyższe, by zgodnie z zapowiedzią nowego dyrektora
szkoły każdy z nich osiągnął swój
wymarzony sukces.
Podczas inauguracji mieliśmy okazję gościć znamienite osoby: Burmistrza Czerwieńska p. Piotra Iwanusa,
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Czerwieńsku p. Krzysztofa Smorą-

ga, zastępcę Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Czerwieńsku p. Henryka
Góralczyka, Komendanta Miejskiego
PSP mł. bryg. Piotra Jankowieckiego, zastępca Komendanta Miejskiego
Policji mł. Insp. Marcina Sapuna, mjr
Grzegorza Dyla (reprezentujący Wojewódzki Sztab Wojskowy), dyrektora
Zakładu Naprawy Taboru PKP Cargo
S.A. p. Zbigniewa Jabłońskiego, dyrektor CUW w Czerwieńsku p. Danutę
Tomaszewską, p. Grażynę Uhman
z Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Zielonej Górze.
Wszystkim gościom za udział w tak
ważnym wydarzeniu w życiu szkoły
oraz za okazaną wszelką życzliwość
serdecznie dziękuję.
Przemysław Góralczyk
PS. Poszukujemy osób, które są zainteresowane udzieleniem noclegów (stancje)
dla dojeżdżających do szkoły uczniów.
Kontakt w tej sprawie z sekretariatem
szkoły (tel. 68 3278 707).

Przedszkola nadszedł czas...
Wakacje już za nami. Wkroczyliśmy w nowy rok szkolny, który z pewnością obfitować będzie w wiele ciekawych i przyjemnych dla dzieci doświadczeń...ale póki
co zarówno dzieci (szczególnie te najmłodsze, pojawiające się w przedszkolu po
raz pierwszy) jak i ich rodzice muszą przeżyć te trudne, wrześniowe dni.
Smutne minki, płacz i bunt to
normalne reakcje i zachowania przy
rozstaniu z najbliższymi, a przyzwyczajenie się do nowych warunków to
proces, który wymaga cierpliwości
i przede wszystkim czasu. Warto jednak pamiętać, że te trudne przeżycia są
chwilowe – przeminą i będzie już tylko
gościć uśmiech i radość z przebywania
w przedszkolu.
Wszystkie dzieci, które zostały
zgłoszone do naszej placówki zostały
przyjęte pod warunkiem, że spełniły
warunki rekrutacji. W tym roku szkolnym tak jak w poprzednim funkcjonuje 8 grup - 3 przy ul. Kwiatowej i 5
przy ul. Granicznej. Uwzględniając
oczekiwania i potrzeby rodziców
placówka funkcjonuje w godzinach
od 6:30 - 16:30. Gwoli przypomnienia Przedszkole w Czerwieńsku, jak
podano wyżej, mieści się w dwóch

budynkach, ale podlega zarządzaniu
jednemu Dyrektorowi, a wszystkie
zadania wychowawczo-dydaktyczne
i opiekuńcze podejmowane są i realizowane przez jedną Radę Pedagogiczną. Wraz z nowym rokiem szkolnym
nauczyciele poszczególnych grup
zapoznają rodziców z obowiązującą
podstawą programową, która realizowana jest poprzez wybrane programy
wychowania przedszkolnego. Wszelkie
działania podejmowane przez naszą
placówkę mają na względzie wszechstronny i całościowy rozwój dziecka
oraz umożliwienie mu rozwijania
swoich zainteresowań, uzdolnień czy
też talentów. Bardzo dobrze i wieloaspektowo wykwalifikowana kadra
pedagogiczna zapewni też wsparcie
i pomoc (zarówno dzieciom jak i ich
rodzicom) w sytuacjach trudnych,
a tym samym stworzy odpowiednie

Obrona Cywilna
Zasady postępowania i zachowania się ludności na wypadek wystąpienia pożaru
Pożar to niekontrolowany proces
spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Pożar jest procesem utleniania
się materiałów palnych, czyli łączenia się
materiałów palnych z tlenem. Ten proces
utleniania przebiega w sposób gwałtowny.
Przed wystąpieniem pożaru:
- skontroluj domowe źródła ogrzewania i usuń wszelkie nieprawidłowości:
bardzo ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych (np. przenośne grzejniki
elektryczne, gazowe, piecyki na drewno
i węgiel), zgodnie z instrukcją obsługi;
- zabezpiecz materiały mogące ulec
zapaleniu (podłoga, ściany, firany, meble, stosy gazet itp.), przed możliwością
kontaktu z otwartym ogniem, żarem oraz
gorącym popiołem,
- nie używaj kuchenek gazowych do
dogrzewania mieszkania;

- sprawdź i stosuj odpowiednie zabezpieczenia instalacji elektrycznej: nigdy
nie "watuj korków" - Automatyczny bezpiecznik kosztuje kilka złotych!!!
- włączając kilka urządzeń do jednego
gniazda przeciążasz instalację elektryczną;
- używaj rozgałęźników z bezpiecznikami;
- utrzymuj instalację odgromową oraz
kominową w dobrym stanie.
Należy także pamiętać, że gdy przetrzymujemy w mieszkaniu pojemniki
z rozpuszczalnikami, benzyną, farbami
itp. przetrzymujemy „bombę”, której
wystarczy już tylko zapalnik. Kolejną
rzecz jaką należy zrobić to przygotować
swoją rodzinę do ewentualnej ewakuacji.
Tym samym należy określić w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim drogi

i optymalne warunki do pełnego przygotowania dziecka do podjęcia nauki
w szkole.
Przed nami pierwsze uroczystości
i świętowanie - 20 września to Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, a bycie przedszkolakiem to przecież poważna sprawa.
Pamiętajmy o nich w tym dniu i sprawmy
aby był on szczególny i wyjątkowy. Życzmy naszym przedszkolakom niech atmosfera radości, uśmiechu i dobrej zabawy,
w towarzystwie muzyki, śpiewu i tańca
trwała jak najdłużej. Życzmy im także
samych wspaniałych przeżyć, niezapomnianych i niecodziennych doświadczeń
w spotkaniach z nauką i odkrywaniu nie
tylko świata, ale i samych siebie.
Tak więc dobrego i owocnego nowego
roku przedszkolnego!
D.K.

ewakuacji (zaleca się dwie w przypadku
niedrożności jednej z nich co w przypadku pożarów często się zdarza) oraz
zapoznać z nimi domowników. Powinno
się także przećwiczyć ewakuację z całą
rodzina w celu wyrobienia odpowiednich nawyków uwzględniając przy tym
naukę domowników jak poruszać się
w pomieszczeniach zadymionych. (przy
samej podłodze, prawie leżąc, chroniąc
drogi oddechowe kawałkiem materiału).
W miarę możliwości powinno się
zainstalować w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim wykrywacze dymów
(pożarów) oraz w miarę możliwości
finansowych zaopatrzyć mieszkanie, dom
i obejście w podręczne gaśnice. Należy
także zapoznać domowników z instrukcją ich użytkowania oraz pamiętać o ich
konserwacji. Do dobrych praktyk w zapobieganiu pożarom należy także zapisanie
w widocznym miejscu ci zapamiętanie
numeru 998 do straży pożarnej oraz nauki dzieci jak informować przez telefon
o pożarze.
dokończenie na str. 12
nr 326 • 09.2019

U NAS

11

dokończenie ze str. 11
W razie pożaru:
Jeśli zauważyłeś pożar to:
- masz obowiązek prawny i moralny
powiadomić o tym osoby zagrożone, straż
pożarną lub inne służby ratownicze.
- użyj prostych sposobów by ugasić
pożar w zarodku - gaśnica, woda, koc
gaśniczy;
- jeśli ubranie pali się na Tobie - zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do
chwili zagaszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia,
- jeśli pali się tłuszcz w naczyniu kuchennym - ugaś go solą kuchenną lub po
prostu nakryj szczelną pokrywką.
- nie gaś urządzeń elektrycznych wodą
- mogą być pod napięciem, postaraj się
odłączyć zasilanie elektryczne.
- próbuj gasić ognia, którego nie jesteś
w stanie opanować, wyprowadź wszystkie
osoby zagrożone w bezpieczne miejsce
i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy.
- gdyby pożar i swąd dymu obudził
Cię ze snu - zbadaj, czy drzwi są ciepłe,
jeżeli tak to nie otwieraj ich lecz użyj
innych dróg by opuścić pomieszczenie
(np. przez okno, o ile jest to możliwe)
lub usilnie wzywaj pomocy, wymachuj
przez okno białym obrusem, prześcieradłem;
- jeśli musisz wyjść przez pomieszczenie zadymione to zakryj usta i nos gęstą

tkaniną, okryj się czymś trudno zapalnym
i przemieszczaj tuż przy podłodze - dym
i gorące powietrze unosi się do góry,
a dołem powietrze jest bardziej czyste
i chłodne. Bądź przygotowany! Dym
drażni oczy.
- opuszczając mieszkanie zabierz ze
sobą wszystkich domowników: dzieci
potrafią chować się przed ogniem w miejscach, z których ich nie widać: w szafie,
pod łóżkiem, pod pościelą itp.
Po pożarze:
Jeżeli zamierzasz wejść do budynku
po pożarze powinieneś:
- upewnić się, czy właściwe służby
stwierdziły, że budynek jest bezpieczny;
- uważać na oznaki dymu i gorąca;
- nie włączaj instalacji elektrycznej w budynku (pomieszczaniu) po
pożarze przed jej sprawdzeniem przez
elektryka;
- jeśli został wyłączony główny wyłącznik gazu, odcinający dopływ gazu do
sieci zasilającej do budynku - to w razie
ponownego jego włączenia wezwij
upoważnionego pracownika technicznego administracji obiektu oraz służbę
gazowniczą;
- zachowaj czujność i uwagę, gdyż po
pożarze elementy konstrukcyjne budynku
(zabudowań) mogą być osłabione (np.
dachy i stropy) i mogą wymagać naprawy.
Jeśli fachowcy (inspektor budowlany)
stwierdza, że budynek po pożarze jest

niebezpieczny:
- należy opuścić dom oraz powiadomić policję, aby wzięła go i pozostawione
mienie pod ochronę;
- zabierz ze sobą dowód tożsamości
i inne ważne dokumenty, niezbędne
i cenne przedmioty (okulary, lekarstwa,
polisy ubezpieczeniowe, pieniądze,
biżuterię);
- skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową w przypadku, gdy twoje mieszkanie, twój dom, zabudowania gospodarcze
i pozostałe mienie ubezpieczyłeś od
pożaru;
- wyrzuć produkty żywnościowe,
napoje i lekarstwa, które były narażone na działanie wysokiej temperatury,
dymu i płomienie (dotyczy to również
zawartości lodówki i zamrażarki, nie
wolno też ponownie zamrażać żywności);
- jeśli sejf lub metalowa skrzynia
uległa oddziaływaniu pożaru, nie
próbuj ich otwierać ponieważ w ich
wnętrzu przez długi czas (wiele godzin) może utrzymywać się wysoka
temperatura.
P.W.
(Opracowano na podstawie materiałów umieszczonych na stronach:
http://osp-cichmiana.cba.pl/edukacyjne-pozar.php oraz www.pczk.stalowowolski.pl)

Informacja o opłacie za zmniejszenie
naturalnej retencji terenowej
W związku z wejściem w życie
nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. Prawo Wodne (Dz. U. poz. 1566
z późn. zm.), z dniem 1 stycznia 2018
r. wprowadzono nowe opłaty za usługi
wodne, wynikające z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.
Opłacie tej podlegają osoby fizyczne,
prawne i jednostki organizacyjne
za zmniejszenie naturalnej retencji
terenowej na skutek wykonywania na
nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem,
mających wpływ na zmniejszenie tej
retencji przez wyłączenie więcej niż
70% powierzchni nieruchomości
z powierzchni biologicznie czynnej
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na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art.
269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Wodne).
Wyodrębnienie nieruchomości gruntowej (tylko takie nieruchomości są
objęte opłatami za zmniejszenie retencji) określa się w regule „jedna księga
– jedna nieruchomość”, co oznacza, że
jedną księgą wieczystą objęta jest jedna
nieruchomość, niezależnie od tego ile
działek gruntowych obejmuje konkretna
księga wieczysta, gdyż to fakt ujęcia
ich w jednej księdze oznacza, że jest to
jedna nieruchomość o powierzchni wynikającej z gruntów objętych tą księgą
wieczystą.
Na podstawie art. 272 ust. 22 wyżej
przywołanej ustawy, organem zobowią-

zanym do ustalenia wysokości opłaty za
powyższe usługi wodne jest Burmistrz
Czerwieńska.
Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy
Prawo wodne, wysokość opłaty za
przedmiotową usługę wodną, zależy
odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako
powierzchnia zabudowana wyłączona
z powierzchni biologicznie czynnej
oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Powierzchnia biologicznie
czynna, to teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód
opadowych.
Sposób obliczania opłaty za tę
usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8

ustawy Prawo Wodne, według którego
wysokość opłaty ustala się na rok, jako
iloczyn jednostkowej stawki opłaty,
określonej w powołanym poniżej rozporządzeniu, oraz wielkości utraconej
powierzchni biologicznie czynnej określonej w m2.
Jednostkowe stawki opłat za usługi
wodne za zmniejszenie naturalnej retencji
terenowej, określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia
2017 r. w sprawie jednostkowych stawek
opłat za usługi wodne (Dz. U. poz. 2502)
i wynoszą:
1. bez urządzeń do retencjonowania wody
z powierzchni uszczelnionych trwale
związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2
na 1 rok;
2. z urządzeniami do retencjonowania
wody z powierzchni uszczelnionych
o pojemności:
a) do 10% odpływu rocznego z po-

wierzchni uszczelnionych trwale
związanych z gruntem – 0,30 zł za
1 m2 na 1 rok;
b) od 10 do 30% odpływu rocznego
z obszarów uszczelnionych trwale
związanych z gruntem – 0,15 zł za
1 m2 na 1 rok;
c) powyżej 30% odpływu rocznego
z powierzchni uszczelnionych trwale
związanych z gruntem – 0,05 zł za
1 m2 na 1 rok.
Zgodnie z art. 552 ust 2b pkt 2 Prawo wodne, podmioty obowiązane do
ponoszenia opłat za ww. usługi wodne
są obowiązane składać oświadczenia,
za poszczególne kwartały Burmistrzowi Czerwieńska w celu ustalenia
wysokości opłaty, zgodnie ze wzorem
zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
Wód Polskich.

Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa
dzień przypadający na koniec każdego
kwartału.
Oświadczenie należy przesłać na
adres: Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk
lub złożyć osobiście w sekretariacie tut.
Urzędu.
Po uzyskaniu i zweryfikowaniu danych spełniających warunek naliczenia
wyżej wymienionej opłaty tutejszy Urząd
prześle stosowną informację o jej wysokości i sposobie obliczenia.
W razie pytań i wątpliwości prosimy
o kontakt pod nr telefonu 68 3219059.
Wzór oświadczenia zamieszczony jest
na BIP tut. Urzędu lub jest do pobrania
w pokój nr 1 (I piętro), ul. Ogrodowa 9
w Czerwieńsku.
MPS

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. 2204 z późn. zm.), oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.97.2019 z dnia 02 września 2019 roku podaje do
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego:
Oznaczenie nieruchomości
Nr działki

Powierzchnia
w ha

1
Księga wieczysta:
ZG1E 00096632/4

2
376/4

3
0,0891 ha

4
Obręb miejscowości
Laski

Księga wieczysta:
ZG1E/00096632/4
Księga wieczysta:
ZG1E/00096632/4
Księga wieczysta:
ZG1E/00096632/4
Księga wieczysta:
ZG1E/00096632/4
Księga wieczysta:
ZG1E/00096632/4
Księga wieczysta:
ZG1E/00096632/4
Księga wieczysta:
ZG1E/00096632/4
Księga wieczysta:
ZG1E/00096632/4
Księga wieczysta:
ZG1E/00096632/4
Księga wieczysta:
ZG1E/00096632/4
Księga wieczysta:
ZG1E/00096632/4

376/5

0,0969 ha

376/6

0,0951 ha

376/7

0,0955 ha

376/8

0,0934 ha

376/9

0,0819 ha

376/10

0,0813 ha

376/11

0,0872 ha

376/13

0,1104 ha

376/15

0,0835 ha

376/16

0,0830 ha

376/18

0,0905 ha

Obręb miejscowości
Laski
Obręb miejscowości
Laski
Obręb miejscowości
Laski
Obręb miejscowości
Laski
Obręb miejscowości
Laski
Obręb miejscowości
Laski
Obręb miejscowości
Laski
Obręb miejscowości
Laski
Obręb miejscowości
Laski
Obręb miejscowości
Laski
Obręb miejscowości
Laski

KW

Położenie
nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
5
Sprzedaż na własność ,
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Laski w Gminie Czerwieńsk działka przeznaczona jest pod MN2 – teren
zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji usługowej
Sprzedaż na własność, przeznaczenie w miejscowym planie tak jak
działka 376/4
Sprzedaż na własność, przeznaczenie w miejscowym planie tak jak
działka 376/4
Sprzedaż na własność, przeznaczenie w miejscowym planie tak jak
działka 376/4
Sprzedaż na własność, przeznaczenie w miejscowym planie tak jak
działka 376/4
Sprzedaż na własność, przeznaczenie w miejscowym planie tak jak
działka 376/4
Sprzedaż na własność, przeznaczenie w miejscowym planie tak jak
działka 376/4
Sprzedaż na własność, przeznaczenie w miejscowym planie tak jak
działka 376/4
Sprzedaż na własność, przeznaczenie w miejscowym planie tak jak
działka 376/4
Sprzedaż na własność, przeznaczenie w miejscowym planie tak jak
działka 376/4
Sprzedaż na własność, przeznaczenie w miejscowym planie tak jak
działka 376/4
Sprzedaż na własność, przeznaczenie w miejscowym planie tak jak
działka 376/4

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 04 września 2019 r. do dnia 25 września 2019 r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu, oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Laski, a ponadto wykaz ten zostanie opublikowany
na stronie internetowej Urzędu w BIP i gazetce „U Nas”.

Cena
nieruchomości   
6
netto 27.700 zł.

netto 30.000 zł.
netto –
29.500 zł
netto –
29.600 zł.
netto –
29.800 zł.
netto –
26.200 zł.
netto –
26.100 zł.
netto –
27.900 zł.
neto 36.000 zł.
netto –
27.400 zł.
netto –
27.300 zł.
neto29.700 zł.

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje
pierwszeństwo nabycia na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomościami – 6 tygodni licząc od
dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
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Wieści z Lubuszanki
Pod koniec wakacji, 28 sierpnia, nasz
KS Lokomotiv Czerwieńsk rozegrał
w hali mecz pokazowy w unihokeja. Przypomnijmy – drużyna gra w ekstralidze!
A wakacje ani początek roku szkolnego
nie przerwały przygotowań do zaplanowanych sportowych imprez.
I tak - 21 września to wyścig MTB
– rowerowego przełaju - służb mundurowych firmowany przez NSZZFiPW
– „VIII Mistrzostwa Funkcjonariuszy
Służby Więziennej i Innych Służb Mundurowych i Sympatyków”.
Z kolei 22 września to kolejny wyścig
MTB – V Otwarte Mistrzostwa Zielonej
Góry MTB Amatorów o Puchar Prezydenta Zielonej Góry, rozgrywane w ramach
Grand Prix Województwa Lubuskiego.
I jeszcze 12 października – VII Bieg
Przełajowy Służb Mundurowych i Sympatyków– „Memoriał Tomasza Mielko”

(również sygnowany przez NSZZFiPW).
Rywalizacja będzie się odbywać na dystansie 5 i 10 km; podczas tej imprezy
przewidziano również bieg dla dzieci na
dystansie 500 m.
A na 26 października wstępnie planowany jest Ronin Race – impreza biegowa
dla amatorów przełaju.
W czasie wakacji amatorzy biegania,
roweru i nordic walking mogli znaleźć
coś dla siebie.
„Maraton i Półmaraton Winnic w Górzykowie” – tę imprezę biegową rozegrano 10 sierpnia. Sebastian Plonkowski był
14-ty w kategorii M42 i ukończył maraton
z czasem 4:13:39.
„Jubileuszowa 10-tka z Lotto” (24
sierpnia) w Zielonej Górze – Przylepie - na dystansie 10 km pobiegli tam
Agnieszka Woch, Bolesław Brzeziński
i Jarosław Michałowski. Podczas tej

Gramy w unihokeja

Przygotowanie do sezonu 2019-2020
Można powiedzieć, że zawodnicy i trenerzy klubu KS Lokomotiv Czerwieńsk nie
mieli wakacji. Ciężko pracowali, by już 28 września móc zaprezentować się przed
własną publicznością na inaugurację sezonu w Hali „Lubuszanka”. Przeciwnikiem
będzie drużyna z Mazowsza oraz brązowy medalista z poprzedniego roku, MUKS
Zielonka.
Na początku sierpnia nasi zawodnicy
mieli okazję sprawdzić się z bardzo mocnymi przeciwnikami. Najpierw, podczas
meczu w kompleksie sportowym HC Bílí
Tygři Liberec, drużyny hokeja na lodzie,
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znacznie ulegli Slavii Liberec 10:3.
„Przeciwnik, grając w składzie z wieloma
hokeistami, był po prostu lepszy, zdominował nas, aplikując parę szybkich bramek”
– zaznacza Marcin Karaszewski, trener

imprezy odbył się również „Jubileuszowy
marsz Nordic Walking z LOTTO” (bieg
niepomiarowany na 3,3 km) oraz „X
Jubileuszowy Drużynowy Bieg o Puchar
LOTTO” - tu wystartowały również nasze
ekipy, w tym z czerwieńskiej jednostki
wojskowej. Team z naszej jednostki
wojskowej brał też udział (7 września,
kategoria mundurowa) w „Drużynowym
Biegu Winobraniowym o Puchar Gazety
Lubuskiej”. I wygrał! Na dystansie 5 km
sklasyfikowano łączne 62 ekipy.
W Drużynowym Biegu Winobraniowym bardzo dobrze spisała się też ekipa
Michnet Ronin Czerwieńsk (Michał
Kowalski, Jacek Jędro i Bartłomiej
Walkowski), która zajęła 48 miejsce
na 118 sklasyfikowanych zespołów na
dystansie 2,5 km.
No i XXXIV Nocny Bieg Bachusa –
7 września na dystansie 10 km pobiegli
Judyta Lejwoda, Agnieszka Woch,
Bolesław Brzeziński, Szymon Pyrka
i Mateusz Majchrzak.
D. Grześkowiak

drużyny z Czerwieńska. „Cieszy mnie, że
po gorszym początku w Libercu, udało się
rozegrać następnego dnia świetny mecz,
z paradoksalnie lepszym przeciwnikiem,
Florbal Teplice” – podsumował selekcjoner. Grająca jak równy z równym,
drużyna Lokomotivu przeciwstawiała
się lepszemu przeciwnikowi. Pierwsze
skrzypce grał mocny atak drużyny: Marcin Fischbach, Karol Kupsz i Adam
Fliegner. Na początku meczu to nasi
zawodnicy prowadzili w tym ciekawym
widowisku (4:2 po pierwszej i 5:4 po drugiej tercji), jednak trzecia część gry należała do gospodarzy, którzy grając szybko
i skutecznie, ostatecznie zwyciężyli 8:6.
„To bardzo ważne, że możemy zmierzyć się z tak mocnym przeciwnikiem.
W takich meczach każdy zawodnik musi
grać na sto procent swoich możliwości
i praktycznie perfekcyjnie. Lubię taką
grę” – tak mecz podsumował zawodnik
Lokomotivu Bartłomiej Fliegner. A na
koniec sierpniowych przygotowań, w naszej Hali „Lubuszanka” rozegrany został
mecz kontrolny z drużyną z Wielkopolski
- Spartanie Opalenica, my - gospodarze
wygraliśmy 5:4, testując nowe zagrywki
taktyczne.
Świat unihokeja obiegła ostatnio
bardzo ciekawa informacja. Czerwieńska
drużyna została zaproszona do Wrocławia
na zgrupowanie kadry z Wysp Brytyjskich. Rozegrany został mały turniej
towarzyski. Zawodnicy mieli okazję
zmierzyć się z Reprezentacją Wielkiej

Konrad Roślik. Jednak sytuacja, w której
do głównego składu reprezentacji Polski
na mecze z Szwajcarią czy Czechami
dostaje się zawodnik Lokomotivu, jest
wyjątkowa!

Brytanii w Unihokeju oraz czeską drużyną Florbal Nahod. Oba mecze stały na
bardzo wysokim poziomie. W składzie
Anglików mogliśmy zobaczyć zawodników grających w bardzo mocnych ligach:
szwajcarskiej, szwedzkiej i fińskiej;
wśród sportowców był nawet jeden zawodnik pochodzenia polskiego - Maciej
Zakrzewski. Pomimo że nasi zawodnicy
grali w tym meczu rewelacyjnie, przez
większy czas gry nie potrafili pokonać
bramkarza z Wysp Brytyjskich. W 45
minucie spotkania, to goalkeaper z Czerwieńska Miłosz Kossowski musiał wyciągać piłkę z siatki. „Szczerze powiedziawszy to nie mam zastrzeżeń po meczu do
żadnego z zawodników. Każdy dał z siebie
wszystko i nie odpuszczał” – ocenił mecz
trener Lokomotivu. Na uwagę zasługuje
fakt, że do samego końca spotkanie było
wyrównane i zawodnikom z Czerwieńska
udało się doprowadzić do remisu dopiero
po wycofaniu bramkarza i wprowadzeniu
dodatkowego zawodnika na 15 sekund
przed końcem. „Granie z przewagą 6 na
5, to najlepsza możliwa droga do odrobienia wyniku, w tym wypadku udało nam
się wykończyć akcję i zremisować z Anglikami” – mówi strzelec jedynej bramki
dla Lokomotivu Bartłomiej Fliegner.
A ostatni mecz przedsezonowy przebiegł
w znanym nam scenariuszu. Lokomotiv
Czerwieńsk rozpoczął doskonale, prowa-

dząc nawet w spotkaniu 4:1, przeciwstawiając się murowanemu faworytowi tego
starcia - drużynie Florbal Nahod. Drużyna z ligi czeskiej nie potrafiła poradzić
sobie z obroną Polaków. Aby wyjść na
prowadzenie, czekali do ostatniej części
gry. Ostatecznie Lokomotiv przegrał to
spotkanie 7:4, ale pokazał się ze świetnej
strony i daje to nadzieje na bardzo dobry
sezon w wykonaniu drużyny z Czerwieńska. „Dziękujemy za wsparcie szczególnie
naszym partnerom: Arcobaleno Inblu,
Oś Eko, Topteile24, Lumel, Da Grasso,
gmina i miasto Czerwieńsk. Dzięki nim ten
okres przed sezonem był taki wyjątkowy”
– zakończył trener.
To nie koniec dobrych wiadomości!
Zawodnik z KS Lokomotiv Czerwieńsk
w kadrze! W podwarszawskiej Zielonce
(6 – 9 września) odbył się międzynarodowy turniej unihokeja Polish Open.
Oprócz gospodarzy, reprezentacji Polski,
uczestniczyły drużyny Słowacji, Szwajcarii i Czech. Podczas tego weekendu
mogliśmy zobaczyć najlepszego zawodnika drużyny z Czerwieńska Adama
Fliegnera. I jeszcze możemy szczycić
się tym, że do szerokiej kadry podczas
zgrupowania w Sosnowcu, dostało się
czterech zawodników naszego klubu.
Oprócz wspomnianego już Adama,
pojawili się również jego bracia Rafał
i Bartłomiej oraz niezawodny bramkarz

I na koniec mini
wywiad z Adamem
Fliegnerem:
Pomimo, że rozegrałeś już sporo
meczy w reprezentacji Polski, głównie
do lat 19, czy ciągle
czujesz presję, podekscytowanie?
Tak, oczywiście, presja jest zawsze.
Jest nas dwudziestu a gramy dla całej
Polski. Wszyscy na nas liczą, znajomi,
rodzina, inni polscy zawodnicy. Skupiam
się na grze i daję z siebie wszystko.
Jako jeden z niewielu zawodników
z naszego regionu, mogłeś uczestniczyć
w największym sukcesie Polskiej Reprezentacji w Unihokeja, szóstym miejscu
na Mistrzostwach Świata do lat 19
w Szwecji. Co zmieniło się od tego czasu
w Twojej grze?
Na pewno zdobyłem dużo większe
doświadczenie. Myślę, że w karierze
każdego sportowca jest moment kiedy
przechodzi z gry młodzieżowej do gry tej
prawdziwej; zacząłem grać z głową. Dużo
więcej myślę na boisku i nie popełniam
głupich błędów. Także nastawienie do
osiągania sukcesu jest lepsze.
W przeszłości miałeś okazję grać
w dwóch klubach niemieckiej Bundesligi. Czy widzisz dużą różnicę w grze
Polaków i Niemców?
Dużej różnicy nie widzę, aż tak w samej grze. Myślę, że mają inne podejście
i lepiej zorganizowaną ligę, to na pewno.
Dużo drużyn ma zdyscyplinowane treningi i organizację, w Polsce trochę tego,
myślę, jeszcze brakuje.
KS Lokomotiv Czerwieńsk
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Czerwieński bocian w Klekusiowie
W dniu 13 sierpnia 2019 roku po interwencji mieszkańców Czerwieńska oraz po
konsultacjach przeprowadzonych z Ośrodkiem Rehabilitacji dla Zwierząt Dziko Żyjących, Zatorze 15, Stary Kisielin i „Ptasim
Azylem” przy Ogrodzie Botanicznym
w Zielonej Górze dostarczono młodego
bociana, który przebywał w gnieździe
na Placu Wolności w Czerwieńsku do
Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt

– „KLEKUSIOWO” im. św. Franciszka
z Asyżu w Tomaszowie Bolesławieckim.
Bocian trafił w bardzo dobre ręce, Ośrodek
jest azylem dla zwierząt, które są chore
także nieuleczalnie lub ze znacznym inwalidztwem np. po amputacji.
Gospodarz Ośrodka „KLEKUSIOWO” Pan Mieczysław Żuraw stwierdza:
„Bocian trafił do „Klekusiowa” z niską
wagą ciała, był osłabiony i niezdolny

Wakacje w Klietz
Wakacyjne spotkania z dziećmi z Klietz stały się już tradycją w naszej szkole.
W tym roku grupa 13 uczniów z Nietkowa, wraz z p. Beatą Kłos-Wygas, dyr.
Szkoły oraz p. Anią Ksepko, gościła w pięknych i przyjaznych okolicach tego
niemieckiego miasteczka.
Gospodarze przygotowali bogaty program zwiedzania interesujących okolic
i wypoczynku z niemieckimi uczniami.
Gry ,zabawy, zajęcia sportowe i oczywiście
wycieczki i wypady na basen. Nie zabrakło
rozmówek i codziennych kontaktów w dobrym polsko-niemieckim towarzystwie.

Nic dziwnego, młodzież szybko umie
się integrować, dzieli wspólne pasje i może
się porozumiewać różnymi, niewerbalnymi nawet kanałami. Trzeba jednak
podkreślić, że nauka języka – angielskiego
i niemieckiego ma w naszej wymianie
ogromne znaczenie bo trudno się nie

do lotu i na pewno wymaga stałej opieki
weterynaryjnej. Celem ośrodka jest dokarmienie ptaka, by nabrał sił do lotu.
Pod koniec sierpnia wraz z lekarzem
weterynarii podejmiemy decyzję, czy
bocian będzie mógł odlecieć, czy zostanie
z nami na zimę. Jeśli okaże się, że nie jest
w pełni gotowy do lotu, zapewnimy mu jak
najlepsze warunki do życia w Ośrodku”.
(MPS)

zgodzić, że „języki obce są paszportem
w świat”. Podczas wakacyjnej przygody
w Klietz niełatwo się było rozstać. Jak co
roku są łzy, uściski i długie pożegnania
z nadzieją ponownego spotkania w następnym roku. W drodze powrotnej tradycyjnie
spacerujemy po Berlinie zachwycając się
zakątkami wielkiej metropolii.
Z różnymi przygodami dojechaliśmy
do domu późno ale szczęśliwie. Z uśmiechami na twarzach wszyscy wpadli
w ramiona oczekujących nas na peronie
stęsknionych rodziców. Taki wakacyjny
kontakt z niemiecką młodzieżą na długo
pozostaje w pamięci.

