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w czerwcu
01.06. – Burmistrz Piotr Iwanus odbył spotkanie z pracownikiem
Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Tematem spotkania było
partnerstwo publiczno-prywatne i możliwości wdrożenia tego sposobu
wyłonienia wykonawcy na uporządkowanie gospodarki ściekowej
w miejscowościach leżących poza aglomeracją Czerwieńsk tj. w Nietkowicach i Będowie.
02.06. – w czerwieńskim ratuszu odbyła się narada sołtysów z Gminy
Czerwieńsk, której przewodniczył Burmistrz Piotr Iwanus. Podczas
narady omówiono sytuację epidemiczną na terenie Gminy, związaną
z koronawirusem oraz zasady organizowania zgromadzeń publicznych.
Sołtysi przedstawili również sprawy związane z wydatkowaniem funduszu sołeckiego w 2019 r.
03.06. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z mec. Robertem
Kornalewiczem. Podczas spotkania omówiono kwestie związane
z wykorzystaniem środków pochodzących z Regionalnego Programu
Operacyjnego - Lubuskie 2020.
04.06. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było min.: rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za 2019 rok; wypracowanie opinii
o sprawozdaniu finansowym Gminy Czerwieńsk za 2019 rok; podjęcie
uchwały komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza
Czerwieńska; sprawy bieżące.
04.06. – kolejne komputery przenośne zostały przekazane szkołom
do prowadzenia zdalnego nauczania. Dzięki udziałowi w Programie
Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła +”, Gmina Czerwieńsk
otrzymała 73 344,93 zł, które pozwoliły na zakup 41 laptopów.
Zakupiony sprzęt Burmistrz Piotr Iwanus przekazał dyrektorom szkół.
08.06. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posiedzenie odbyło się zdalnie. Przedmiotem obrad komisji było min.: wypracowanie opinii do Raportu o stanie
Gminy Czerwieńsk za 2019 rok; wypracowanie pinii do projektów
uchwał, wg zakresu działania komisji; rozpatrzenie projektów uchwał
przedłożonych radzie; sprawy bieżące.
08.06. – w Trzebiechowie odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów ze
Starostą Zielonogórskim. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
09.06. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. Posiedzenie odbyło się zdalnie. Przedmiotem obrad
komisji było min.: Wypracowanie opinii nt. Raportu o stanie Gminy
Czerwieńsk za 2019 r. oraz do Sprawozdania z wykonania budżetu,
a także do sprawozdania finansowego Gminy Czerwieńsk za 2019 r.;
wypracowanie opinii do projektów uchwał, wg zakresu działania komisji; rozpatrzenie projektów przedłożonych radzie; sprawy bieżące.
12.06. – w siedzibie Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w Zielonej
Górze, Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Dyrektorem Biura LZPN.
Tematem spotkania był udział LKS „Odra” Nietków w rozgrywkach
IV ligi oraz dostosowanie obiektu sportowego „Odry” do wymogów,
jakie określone są na tym szczeblu rozgrywek.
14.06. – w okręgu wyborczym nr 12 w Leśniowie Wielkim przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Głosowania jednak nie przeprowadzono ze względu na to, że zarejestrowany został
tylko jeden kandydat na radnego - Izydor Zastawny. Zgodnie z Kodeksem
wyborczym i na mocy obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Zielonej
Górze został on wybrany na radnego i wejdzie w skład Rady Miejskiej.
15.06. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Posiedzenie
odbyło się zdalnie. Przedmiotem obrad komisji było min.: Raport
o stanie gminy za 2019 r.; wypracowanie pinii do projektów uchwał
wg zakresu działania komisji; rozpatrzenie projektów uchwał przedłożonych Radzie; sprawy bieżące.
15.06. – w czerwieńskim ratuszu została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Drogowym „Kontrakt” Sp. z o.o. na przebudowę drogi
gminnej Sycowice-Nietkowice. W ramach prowadzonej inwestycji
zostanie wykonana nakładka bitumiczna oraz utwardzenie poboczy.
Planowany termin zakończenia robót - październik 2020 r.
16.06. – w Zaborze odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej LGD
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„Między Odrą a Bobrem” oraz spotkanie konsultacyjne dotyczące
zmian w strategii rozwoju LGD. W obu spotkaniach uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
17.06. – w Czerwieńsku obradował Zarząd Zielonogórskiego Związku
Powiatowo-Gminnego.
18/19.06. – nieznani sprawcy dokonali kradzieży frontowych paneli
ogrodzeniowych z cmentarza w Nietkowie. Skradziono 13 paneli.
19.06. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Prezydentem Zielonej
Góry Januszem Kubickim i Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego Marcinem Jabłońskim. Spotkanie było poświęcone budowie mostu
na Odrze w Pomorsku oraz dróg dojazdowych do tej przeprawy.
23.06. – Burmistrz Piotr Iwanus prowadził rozmowy z dr inż.
Tomaszem Warężakiem z Biura Opracowań Inżynierskich Ecoverde
Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska w Zielonej Górze
w sprawie aktualizacji aglomeracji ściekowej - Czerwieńsk.
23.06. – odbyło się spotkanie poświęcone zagospodarowaniu boiska
piłkarskiego LKS „Odra” w Nietkowie oraz jego przystosowaniu
do organizacji rozgrywek w ramach IV ligi. W tej sprawie Burmistrz
Piotr Iwanus rozmawiał z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz Naczelnikiem Wydziału Architektury i Budownictwa.
24.06. – obyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Obrady
rozpoczęły się od wręczenia Izydorowi Zastawnemu zaświadczenia
o wyborze na radnego i złożenia przez niego ślubowania. Podczas sesji
radni min. wysłuchali sprawozdania Burmistrza Czerwieńska o jego
działalności w okresie międzysesyjnym oraz wzięli udział w debacie
dotyczącej raportu o stanie Gminy Czerwieńsk za 2019 r. Po jej zakończeniu podjęli uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza
Czerwieńska. Kolejnym punktem w obradach było rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu Gminy za 2019 rok. Ta część sesji
zakończyła się podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Czerwieńska za rok 2019. Podczas tej sesji radni podjęli
jeszcze następujące uchwały: w sprawie zmian budżetu i w budżecie
Gminy Czerwieńsk na rok 2020; uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2028; w sprawie
udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych w Gminie Czerwieńsk; w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Płoty; w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku; uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie składu
osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Czerwieńsku; uchwałę
zmieniającą uchwałę w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
24.06. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze Burmistrz
Piotr Iwanus rozmawiał z Dyrektorem Departamentu Programów
Regionalnych Markiem Kamińskim. Tematem spotkania było
wykorzystanie środków finansowych w ramach ZIT (Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne).
26.06. – we wszystkich szkołach na terenie Gminy Czerwieńsk
oficjalnie zakończono zajęcia lekcyjne, kończąc tym samym rok
szkolny 2019/2020.
26.06. – zagospodarowanie boiska piłkarskiego w Nietkowie było
głównym tematem spotkania, jakie Burmistrz Piotr Iwanus odbył ze
Starostą Zielonogórskim Krzysztofem Romankiewiczem i Naczelnikiem Wydziału Architektury i Budownictwa Zdzisławem Radczycem.
26.06. – Odra przekroczyła stan ostrzegawczy na wodowskazie
w Nietkowie.
29.06. – w Czerwieńsku odbyło się Walne Zgromadzenie Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego.
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Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Dzień dobry panie
burmistrzu. Za nami chyba najbardziej
emocjonująca od wielu lat kampania
wyborcza. Prezydent Andrzej Duda przekonał ponad połowę wyborców naszego
kraju i w III RP będzie drugim po Aleksandrze Kwaśniewskim prezydentem, który będzie na tym stanowisku przez drugą
kadencję. Jak wynika jednak z wyników
wyborów w naszej gminie to raczej większość mieszkańców wolałaby w Belwederze zobaczyć Rafała Trzaskowskiego. Jak
pan ocenia przebieg wyborów z punktu
widzenia ich organizacji w gminie?
Piotr Iwanus: Z punktu widzenia
organizacji pracy obwodowych komisji
wyborczych to nie stwierdzam żadnych
niedociągnięć, czy kłopotów z obsługą
wyborców. Co do wyników nie wypowiadam się, bo w demokracji każdy
sam bierze odpowiedzialność za swoje
decyzje. Wybory zakończone, wyniki
znamy i żyjemy dalej. Chciałbym jednak
bardzo podziękować nie tylko sztabowi
organizującemu przebieg wyborów, ale
także mieszkańcom naszej gminy, którzy
masowo wzięli udział w akcie wyborczym. Świadomość znaczenia udziału
w wyborach i wartość każdego głosu zdecydowanie wzrosła i myślę, że to dobrze
rokuje na przyszłość. Szkoda tylko, że nie
udało nam się prześcignąć frekwencyjnie
gminy Świdnica, która dzięki rekordowej
frekwencji otrzyma nowiutki wóz strażacki dla swojej OSP. Nasi strażacy niech się
jednak nie martwią – znajdziemy możliwości, by skorzystać z innych programów
na modernizację bazy tej niezwykle ważnej dla nas wszystkich służby.
A.S: Mówiłem, że te wybory bardzo
wszystkim podniosły adrenalinę. Myślę
jednak, że nie mniej emocji mieszkańcom głównie ul. Piłsudskiego przysporzyły ulewy końca czerwca. Zarówno
Internetowe Forum Mieszkańców, jak
i wypowiedzi w regionalnych mediach aż
się gotowały, gdy po ulewach woda spływająca dopiero co zmodernizowaną Graniczną zalała domostwa na Piłsudskiego.
Jak czytałem na stronach forum, dostało
się panu po głowie za tę modernizację.
Czy słusznie, to ocenią mieszkańcy. Stan
sprawy znamy – wszyscy wiemy, że jest
problem. Dzisiaj jednak najważniejsze
pytanie brzmi – co z tym dalej począć?
Czy poza tłumaczeniem dlaczego tak

się dzieje, jest jakiś plan wyjścia z tego
galimatiasu?
P.I.: Nie wdając się w kolejne dywagacje dotyczące podziału kompetencji
między różnymi szczeblami samorządu
i historii modernizacji ulicy Granicznej
(mówiliśmy o tym już wielokrotnie na różnych forach) chcę powiedzieć, że jestem po
rozmowach ze starostwem powiatowym
w tej sprawie i uzgodniliśmy taki plan
wyjścia. Przede wszystkim zamierzamy
włączyć do kanalizacji ogólnospławnej
dwie studzienki burzowe (przy Granicznej 3 i na zakręcie drogi), wzdłuż ul. Zachodniej powstanie rów odprowadzający
nadmiar wód opadowych w kierunku lasu.
Na ulicy Piłsudskiego powstaną dwa dodatkowe spusty uliczne oraz wymieniona
zostanie nawierzchnia. Wszystko to łącznie
powinno przejąć normalną ilość opadów.
Mówię normalną, ponieważ opadów rzędu
100 litrów na metr kwadratowy nie będzie
w stanie szybko odebrać żadna typowa
instalacja. Nie chcę już wracać do przykładów z Warszawy, Wrocławia czy Poznania,
gdzie zalało dworce kolejowe i nie było
siły, żeby z tym sobie poradzić. Ale wróćmy do planu działań. Na sesji czerwcowej
Rady Miejskiej zabezpieczyliśmy kwotę
120 tys. złotych na ten cel. Mamy już
wykonawcę na realizację takiego zadania. Trzeba będzie zerwać nawierzchnię,
wykonać wspomniane spusty, podbudowę
i położyć kostkę polbrukową. Realizacja
takiego zadania oczywiście musi być
poprzedzona wykonaniem projektu, który
będzie podstawą dla dalszych działań.
Projektant otrzymał mapy wysokościowe
tego terenu i możliwie szybko opracuje
dokumentację. Jak tylko będzie gotowa
uruchomimy dalsze działania. Mam nadzieję, że problem z zalewaniem posesji na
Piłsudskiego zostanie rozwiązany.
A.S.: Panie burmistrzu nie mniej
bulwersującą sprawą jest porządek
wokół zbiornika retencyjnego. Jak piszemy w tym numerze – trwają swoiste
przepychanki kompetencyjne między
samorządem a Wodami Polskimi. Na
stronie internetowej m.in. opublikowany
jest list PGW na ten temat. Przyznam, że
mnie jego argumentacja, mówiąc oględnie, nie przekonała. Jest jakieś wyjście
z tego pata?
P.I.: Jak na razie tym wyjściem jest
podjęcie przez nas działań porządkowych

na nie naszym terenie. Nie będąc właścicielem terenu nie mamy możliwości uzyskania pieniędzy na zagospodarowanie tego
terenu, ale presja mieszkańców jest tak
duża, że mimo to gmina 2 razy w tygodniu
sprząta teren wokół zbiornika. Na szczęście ostatnio przyszła informacja z RZGW
we Wrocławiu, żeby wydzielić tereny,
które nie są pod wodami i spróbować unormować jakość ten problem właścicielski.
Wspólnie spróbujemy taką propozycję
rozwiązania problemu opracować i przesłać do Zarządu Głównego Gospodarki
Wodnej w celu uzyskania jakiejś wiążącej
decyzji, która pozwoliłaby nam korzystać
z programów dofinansowania inwestycji
zagospodarowujących to atrakcyjne miejsce wypoczynku i rekreacji. Oczywiście
o dalszym przebiegu tych uzgodnień i decyzji będę mieszkańców informował, jak
tylko pojawią się nowe ustalenia.
A.S.: Panie burmistrzu rozpoczęły
się wakacje w szkołach. To zakończenie
roku z powodu pandemii koronawirusa
było trochę dziwne i jakby wyciszone,
ale trudno. Dzieciaki raczej w tym roku
nie będą mogły jak zwykle uczestniczyć
w obozach harcerskich, czy koloniach
letnich. Pewnie ciężar organizacji
wypoczynku – jak słyszymy wspierany
rządowym programem dofinansowania –
spadnie w całości na rodziców. Chciałem
jeszcze na koniec zapytać o nasze nowo
utworzone technikum kolejowe. Pierwszy
rok działania ma już za sobą. Jak pan
widzi przyszłość tej placówki?
P.I.: Mam przede wszystkim słowa
wielkiego uznania, zarówno dla dyrektora
szkoły p. Przemysława Góralczyka, jak
i dyrektora PKP Carbotabor – Zbigniewa
Jabłońskiego, dzięki którym ten nowy
projekt edukacyjny zaistniał w naszym
mieście. Wsparcie patrona szkoły w tym
pierwszym, szczególnie trudnym roku
inauguracji nauczania było nie do przecenienia. A jak widzę przyszłość? Jestem
naprawdę dobrej myśli. Wydaje mi się,
że przy takim zaangażowaniu i ciągłym
podnoszeniu jakości kształcenia zawodowego szkoła z każdym rokiem będzie
przyjmować coraz więcej chętnych.
Wykształcenie techniczne zaczyna być
bowiem coraz większą wartością w nowoczesnym społeczeństwie. Bardzo bym
chciał, aby absolwenci tej szkoły zostali
w przyszłości cenionymi fachowcami
w swoich dziedzinach. Życzę im tego
z całego serca.
A.S.: Dziękuję bardzo za rozmowę
i życzę chociaż kilku dni urlopu, bo
pewnie na więcej trudno będzie sobie
Panu pozwolić.
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Wybory prezydenckie 2020
W poniedziałek 13 lipca Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki
głosowania w II turze wyborów Prezydenta RP na najbliższą kadencję 2020-2025.
Po raz drugi wybrany został na ten najważniejszy urząd w państwie – Andrzej Duda,
który w drugiej turze wygrał nieznacznie ze swoim kontrkandydatem – Rafałem
Trzaskowskim.
Nie tylko ze względu na szczególne
okoliczności tych wyborów, spowodowane tegoroczną pandemią, ale również
na skalę emocji w społeczeństwie, jakie
zostały przez nie wyzwolone to z pewnością przejdą one do historii naszego kraju
w trzydziestoleciu III RP.
I tura przeniesiona na czerwiec
Najpierw wybory miały się odbyć 10 maja br. Rządząca PIS mimo
szalejącej w całym świecie pandemii
koronawirusa stawała na głowie, aby te
wybory przeprowadzić, nie bacząc na
niebezpieczeństwo niekontrolowanego
rozprzestrzeniania się tej epidemii. Wymyślono nawet na poczekaniu wybory
korespondencyjne, które później okazały
się kompletnym nieporozumieniem,
fatalną wpadką organizacyjną państwa,
a przede wszystkim pochłonęły wiele
milionów złotych, które zdecydowanie
można było przeznaczyć na choćby
walkę z koronawirusem. Kandydaci
z partii opozycyjnych nawet próbowali
zbojkotować takie wybory i sondowali
wśród kontrkandydatów gotowość do
takiego oporu. Pewnie by to się udało,
gdyby nie nagłe pojawienie się kandydata (Marka Jakubiaka), który niczym

deus ex machina pojawił się na scenie
i wyborów zbojkotować się nie dało.
Kandydatka KO, która pierwsza wezwała
do bojkotu zapłaciła za to dramatycznym spadkiem poparcia. Na szczęście
rządzący, a przede wszystkim ówczesny
wicepremier Jarosław Gowin z Porozumienia zatrzymał to majowe szaleństwo
wyborcze i przekonał J. Kaczyńskiego,
że termin należy przenieść i zorganizować porządnie wybory w zgodzie ze standardami demokratycznymi. Wprawdzie
zapłacił za to stanowiskiem, ale wybory
przeniesiono na koniec czerwca. Przy
okazji narobiło się sporo zamieszania
z kandydatami, ponieważ opozycyjna
Koalicja Obywatelska widząc mizerne
wyniki sondażowe jej kandydatki Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, skorzystała
z okazji wystawienia do wyścigu prezydenckiego nowego kandydata – Rafała
Trzaskowskiego. I tak ruszyła wyborcza
karuzela. W kilka dni Rafał Trzaskowski zebrał z kilkusettysięczną nawiązką
podpisy poparcia i nagle z outsidera stał
się głównym kontrkandydatem Andrzeja Dudy.
Już w pierwszej turze Polska podzieliła się na dwa obozy- tych, którzy
popierają rządzących i tych którzy są

odmiennego zdania, ale jednak mają
własne polityczne preferencje, natomiast łączy ich do pewnego stopnia
oczywiście jedno – opozycja wobec
działań obecnie rządzących, których
niewątpliwym notariuszem był prezydent Andrzej Duda.
Emocje spowodowały rekordową od
lat frekwencję i to chyba jest największą
wartością tych wyborów, bo zrozumieliśmy wszyscy, że jednak nasz głos ma
znaczenie dla sprawujących władzę
i głosowanie w istocie nie jest tylko formalnością.
Pierwsza tura pokazała, że rodzą się
w Polsce poza duopolem PO-PIS nowe
coraz mocniejsze środowiska. Myślę
tu o ruchu obywatelskim Szymona
Hołowni, który jak sądzę – gdyby nie
nagła zmiana kandydata KO – wszedłby do drugiej tury wyborów i wydaje
mi się, że byłby dla obecnego prezydenta sporym wyzwaniem. Drugim
zaskoczeniem był bardzo dobry wynik
Konfederacji Krzysztofa Bosaka.
Słabiutko jak zwykle wypadł kandydat lewicy – Robert Biedroń i dużym
zaskoczeniem był mizerny wynik
Władysława Kosiniaka-Kamysza,
który w pewnym momencie kampanii
widział siebie w drugiej turze.
Skończyło się tak, że powróciliśmy
jednak do stałego zestawu przeciwników,
czyli Rafała Trzaskowskiego przedstawiciela KO i Andrzeja Dudy kandydata
rządzącej koalicji. Duopol przetrwał.

Ile głosów otrzymali kandydaci w poszczególnych miejscowościach naszej gminy
Kandydat

Czerwieńsk

Nietków

Leśniów Wielki

Nietkowice

Płoty

Laski

Razem

% głosów
ogółem

Robert Biedroń

38

8

6

13

25

4

94

2,04

Krzysztof Bosak

157

35

35

40

54

21

342

7,42

Andrzej Duda

570

277

155

218

185

135

1540

33,41

Szymon Hołownia

406

119

87

50

174

50

886

19,22

Marek Jakubiak

2

1

0

0

2

2

7

0,15

Władysław Kosiniak-Kamysz

31

10

7

9

9

4

70

1,52

Mirosław Piotrowski

0

1

0

2

1

1

5

0,11

Paweł Tanajno

1

0

3

1

2

0

7

0,15

Rafał Trzaskowski

820

150

140

110

371

63

1654

35,88

Waldemar Witkowski

0

0

1

0

0

0

1

0,02

Stanisław Żółtek

1

1

0

0

0

2

4

0,09

Suma oddanych
głosów

2026

602

434

443

823

282

4610

100
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Jaki był wynik pierwszej tury wszyscy wiemy, ale warto
odnotować jak głosowaliśmy w naszych komisjach obwodowych. W tabelce powyżej wyniki z obu komisji w Czerwieńsku
zsumowałem dla przejrzystości przekazu. Czerwieńsk i Płoty
zdecydowanie postawiły na Rafała Trzaskowskiego, natomiast
pozostałe miejscowości poparły Andrzeja Dudę.
II Tura
Emocje przed drugą turą wyborów nie tylko nie zmalały, ale
jeszcze bardziej wzrosły. Oczyszczone zostało przedpole i po
raz kolejny stanęły naprzeciwko siebie dwa plemiona, niestety
bardzo zwaśnione. Polska pękła na połowę. Z jednej strony
zwolennicy Andrzej Dudy – z hasłem „dobrej zmiany” na
ustach, popierający rozbuchane programy socjalne. Z drugiej
natomiast wspierający Rafała Trzaskowskiego zwolennicy Polski samorządowej, demokratycznej, wolnościowej. Wkurzeni na
propagandę, afery korupcyjne, nepotyzm, zawłaszczanie przez
państwo coraz to nowych obszarów samorządności, powolne

W powyborczym wystąpieniu Prezydent Andrzej Duda
obiecał Polakom sklejanie pozrywanych emocjami więzi
międzyludzkich. Jakoś trudno mi uwierzyć, że mu się to uda,
ponieważ rany zadane demokracji, to napuszczanie na siebie
i szczucie przez tzw. publiczne media, ilość niepotrzebnych
inwektyw skierowanych do różnych grup społecznych pozostawiły w wielu z nas głębokie blizny. Nie załatwi tego zdawkowe
przepraszam, które padło z ust prezydenta. Potrzebna będzie
zupełnie inna filozofia tej prezydentury, aby obywatele uwierzyli
w dobre intencje. Niestety już pierwsze zapowiedzi i triumfalizm
zwycięskiej formacji pokazują, że proces zawłaszczania Państwa
jeszcze się nie skończył. Na pierwszy ogień, jak zapowiada
prezes Kaczyński, pójdą niezależne media. Najpierw się je
zohydzi, później odetnie od rynku reklamowego, później „zrepolonizuje” – cokolwiek miałoby to oznaczać. Mam nadzieję,
że jednak, że w dobie internetu i nowych technologii nie będzie
to takie proste, ale zobaczymy.
Andrzej Sibilski

II tura – Ile głosów otrzymali kandydaci w poszczególnych miejscowościach naszej gminy
Kandydat

Czerwieńsk

Nietków

Leśniów Wielki

Nietkowice

Płoty

Laski

Razem

% głosów
ogółem

Andrzej Duda

752

335

190

279

223

152

1931

40,40

Rafał Trzaskowski

1350

289

262

199

618

131

2849

59,60

Suma oddanych
głosów

2102

624

452

478

841

283

4780

100

degradowanie instytucji demokratycznych wołali na swoich
wiecach „Mamy dość”. Ta polaryzacja doprowadziła jednak
do urn wyborczych naprawdę wielu uprawnionych – zarówno
w Polsce, jak i poza granicami. Kolejki w ambasadach i konsulatach ciągnęły się w nieskończoność.
Wreszcie w niedzielę 12 lipca zakończył się ten wyborczy
maraton. Wyniki sondażowe z 21.00 jeszcze bardziej podkręciły
emocje, bo pokazały, że jednak jesteśmy w Polsce podzieleni
na dwa obozy. Jak podała w poniedziałek PKW różnica między
zwycięzcą wyborów, a jego kontrkandydatem wynosiła ok.
400 tys. głosów. W drugiej turze w naszej gminie zwyciężył
Rafał Trzaskowski, ale gdyby popatrzeć nie statystycznie, ale
tylko miejscowościami, to by się okazało, że również u nas
głosowaliśmy tak pół na pół – Czerwieńsk, Płoty i Leśniów
Wielki na R. Trzaskowskiego, a Nietków, Nietkowice i Laski
na Andrzeja Dudę. W sumie jednak gmina podobnie jak całe
Lubuskie postawiły na Rafała Trzaskowskiego. To oczywiście
nie zmieniło wyników wyborczych w kraju, ale chyba jednak
pokazało za jaką filozofią funkcjonowania Państwa w większości
się opowiadamy jako społeczność.
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
(…) Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że
najwyższa jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy.
Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania i władania (…).
							
(Janusz Korczak)

Wakacje 2020 uważam
za rozpoczęte...
Takie właśnie słowa dyrektora usłyszelibyśmy na zakończenie tradycyjnego apelu
kończącego rok szkolny. Jednak tym razem nie było apelu, ostatnich spotkań,
uścisków i gratulacji.
Jakże inne okazały się ostatnie miesiące minionego roku szkolnego – roku
niezwykle trudnego dla wszystkich
członków społeczności szkolnej. Podobnie było z zakończeniem nauki. Odbyło
się ono w duchu zaleceń Ministra Edukacji Narodowej i GIS – w wyznaczonych grupach, o ustalonych godzinach,
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
sanitarnego. Byliśmy na to przygotowani, ale niełatwo w ostatnim dniu edukacji
przyjść do szkoły, odebrać świadectwo
i tak po prostu wrócić do domu. Dopiero w piątek 26 czerwca, wielu z nas
uświadomiło sobie, jak ważne dla nas
są chwile podsumowań, wyróżnień, odbioru nagród. Zabrakło „dyrektorskiego
resume” nakreślającego bilans minionych dziesięciu miesięcy. O wszelkich
sukcesach i wydarzeniach informowaliśmy na bieżąco. Jest jednak sukces,
którego przypadkowym autorem jest
korona wirus. To on kazał nam sprawdzić nasz potencjał w chwili trudnej.
Choć walka była niezwykle trudna
- wygraliśmy, poradziliśmy sobie
podczas jego panowania. Początkowo
z niedowierzaniem i powątpiewaniem,
każdego dnia doskonaliliśmy sposoby
pracy, – odkrywaliśmy nowe technologie, uczyliśmy się z nich korzystać.
Wielkimi współautorami tego sukcesu
byli rodzice naszych uczniów, którzy
wspierali dzieci, motywowali je, dokumentowali prace i niejednokrotnie,
choć bez tradycyjnej kredy i tablicy,
częściowo przejęli rolę edukacyjnych
przewodników swoich pociech. W tym
miejscu chylimy czoła wszystkim, dla
których „zaraza” przygotowała nowe
role w jakże innej edukacji.
Rzeczywistość nakazała szybkie
dostosowanie się do niej i zgodnie z powiedzeniem, „Co nas nie zabije, to nas
wzmocni” stanęliśmy naprzeciw wyzwa-
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niom. Z wielka satysfakcją przyjmowaliśmy informacje o uczniach, którzy przystępowali do konkursów online, z jeszcze
większą radością odczytywaliśmy informacje o sukcesach naszych uczniów.
Z dumą przedstawiliśmy kandydatury do
corocznej NAGRODY BURMISTRZA
– najwyższego wyróżnienia w naszej gminie. Tego zaszczytu dostąpiło 6 uczniów,
którym gorąco gratulujemy: Zuzanna
Paprzycka, Janina Frąckowiak, Lidia
Węclewicz, Oliwia Krzyniak, Paulina
Lewkowicz-Głodek, Kornel Daraszkiewicz.
Niezwykle prestiżowa jest także
NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY,
którą można otrzymać za reprezentowanie szkoły w konkursach i osiąganie
w nich wysokich lokat, pracę na rzecz
środowiska i szkoły, wzorową postawę.
Dyrektor przyznał nagrody aż 58
naszym uczniom. Jak każdego roku
doceniono także tych, którzy uzyskują
najlepsze wyniki nauczania i stają się
wzorem do naśladowania. To właśnie
oni otrzymali DYPLOMY WZOROWEGO UCZNIA
oraz nagrody za
całoroczne starania. Nie zabrakło
także wyróżnień
za osiągniecia
sportowe, artystyczne i naukowe. Pojawiło się
też jedno nowe
wyróżnienie,
mamy nadzieję
pierwszy i ostatni
raz, za aktywną
i systematyczną
pracę podczas nauczania zdalnego.
Wszystko jakby

tradycyjnie, ale jakże inaczej – zabrakło
wystąpienia na apelu, gratulacji i uścisku dyrektora, braw uznania kolegów
i rodziców. Najbardziej rozgoryczeni
byli uczniowie klas III i VIII, którzy
kończyli pewien okres edukacji, żegnali się ze swoimi wychowawcami,
nie mieli okazji na wspólny piknik,
czy wycieczkę.
Rozstaliśmy się w ciszy, nie było
głośnego hura po sławach dyrektora
– „Wakacje 2020 uważam za rozpoczęte!”.
Jaki będzie kolejny rok, czy uda
nam się powrócić do swoich ławek,
kolegów, zwykłych uciech codziennego
uczniowskiego życia? Jedno jest pewne
– będziemy pracować z nowym – starym
dyrektorem. Oto, bowiem w wyniku
konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Czerwieńsku, który odbył
się 7 lipca 2020r., mgr Jacek Gębicki
jednogłośnie został wybrany na tę
funkcję i pozostanie z nami na kolejne
5 lat kadencji. Przygotował niezwykle
ciekawą, innowacyjną i podążającą
z duchem czasu Koncepcję Rozwoju
i Funkcjonowania Szkoły. Gratulujemy
i życzymy sukcesów oraz zadowolenia
ze sprawowanej funkcji.
Wszystkim, którzy tworzą wielką
społeczność naszej szkoły życzymy
wyjątkowych i pełnych wrażeń wakacji. Absolwentom uzyskania miejsca
w wymarzonej szkole, a pozostałym
nabrania „wiatru w żagle”, aby za
dwa miesiące stawić czoła kolejnym
wyzwaniom.
Do zobaczenie po wakacjach!
Beata Kaszewska

Z życia szkoły…
Mijający rok szkolny 2019 / 2020 nie miał sobie podobnego w historii Liceum
Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” i Technikum w Czerwieńsku. Ostatnie miesiące upłynęły w Zespole Szkół w Czerwieńsku pod znakiem nauczania zdalnego na odległość. Nigdy wcześniej nie było także takiego
zakończenia roku szkolnego. O tym wszystkim śpieszymy poinformować naszych
Szanownych Czytelników.
Nie minął miesiąc nauki w drugim 1,5 m, obowiązek zakrywania maseczsemestrze roku szkolnego 2019 / 2020, ką ust i nosa, konieczność dezynfekcji
kiedy trzeba było podjąć się wyzwania rąk przy wejściu na salę egzaminacyjorganizacji pracy szkoły w nowych ną oraz obowiązek posiadania przez
warunkach. 12 marca 2020 roku Mi- maturzystę własnych przyborów do
nister Edukacji Narodowej ogłosił ko- egzaminu – to tylko nieliczne zasady,
nieczność zamknięcia szkół z powodu jakie obowiązywały w dni egzaminu
epidemii koronawirusa. Z dnia na dzień maturalnego. Dodatkowy stres powodonauczyciele musieli zmienić metody wały także docierające do nas sygnały
nauki, a uczniowie nauczyć się uczyć o możliwości podkładania ładunków
w zmienionej rzeczywistości. Trudno- wybuchowych lub zaistnienia innych
ści przed jakimi stanęli nauczyciele, niebezpiecznych sytuacji. Na szczęście
rodzice i uczniowie były poważne. dzięki współpracy z policją egzamin
Braki sprzętowe, niestabilne łącze maturalny przebiegł bez zakłóceń.
internetowe, utrudniony bezpośredni W sumie w dniach od 08 czerwca do
kontakt nauczyciela z uczniem – to 24 czerwca w Zespole Szkół w Czertylko nieliczne z problemów, jakie się wieńsku egzamin maturalny zdawano
pojawiły. Z czasem sytuacja została z następujących przedmiotów: język
opanowana, a efekty pracy nauczycieli polski, matematyka, język angielski,
oraz nauki uczniów były coraz lepsze. język niemiecki, biologia, geografia,
Wszyscy nauczyliśmy się korzystać historia, wiedza o społeczeństwie. Już
z dostępnych narzędzi do nauki zdalnej za niedługi czas Abiturienci otrzymają
na odległość, systematycznie prowa- wyniki egzaminu, a jeśli będzie on podzone zajęcia online zaczęły dawać zytywny otworzą się przed nimi drzwi
wymierne korzyści.
na uczelnie wyższe.
Pierwszym sprawdzianem efekI tak nieubłaganie nadszedł czas zatywności pracy szkoły było dokonanie kończenia roku szkolnego. 22 czerwca
klasyfikacji końcowej tegorocznych ab- podczas posiedzenia online Rady Pesolwentów Liceum Ogólnokształcącego dagogicznej dokonaliśmy klasyfikacji
w Czerwieńsku. Po raz pierwszy w hi- rocznej dla uczniów klas pierwszych
storii posiedzenie Rady Pedagogicznej i drugiej Liceum Ogólnokształcącego
odbyło się online. Wymagało to ogrom- w Czerwieńsku oraz uczniów klas
nego przygotowania, tak by w przyszłości pierwszych dla uczniów Technikum
nikt nie podważył jego ważności. Udało w Czerwieńsku. 26 czerwca 2020 roku
się to jednak, opinie nauczycieli o tym wręczyliśmy świadectwa. Niestety
sposobie prowadzenia obrad były bardzo z powodu koronawirusa nie moglipozytywne.
śmy spotkać się całą społecznością
Kolejnym sprawdzianem, przed któ- szkolną. Każda klasa mogła jedynie,
rym stanęła szkoła, było przeprowadze- przy zachowaniu wszelkich zasad
nie egzaminu maturalnego. Pierwotny bezpieczeństwa, spotkać się z dyrektermin majowy został przesunięty na torem i wychowawcą danej klasy, by
czerwiec. Przygotowania do egzaminu podczas krótkiej uroczystości podtrwały kilka tygodni. Należało prze- sumować mijający rok szkolny. Była
strzegać nie tylko procedur ustalonych to jednak okazja do pochwalenia się
przez Centralną Komisję Egzaminacyj- wynikami. Aż pięcioro uczniów otrzyną, ale także wytycznych Głównego In- mało w tym roku Nagrodę Burmistrza,
spektoratu Sanitarnego. Z powodu wielu siedmioro Nagrodę Dyrektora Szkoły.
obostrzeń tegoroczna matura odbywała Twoje uczniów uzyskało świadectwo
się na Hali Sportowej „Lubuszanka” z wyróżnieniem. Wielu otrzymało
oraz w budynku dydaktycznym szkoły. podziękowania za zaangażowanie na
Minimalna odległość między ławkami rzecz innych osób. W ten niespotykany

sposób zakończyliśmy niezapomniany
rok szkolny 2019 / 2020.
Przed nami rozpoczęły się wakacje.
Jednakże w życiu szkoły nie można
o nich jeszcze mówić. Przed nami rekrutacja do klas pierwszych Zespołu Szkół
w Czerwieńsku. Dopiero 19 sierpnia
2020 roku zostaną opublikowane listy
uczniów, którzy zostali przyjęci do szkoły.
Z jednej strony kończymy rok szkolny,
a jednocześnie już trwają przygotowania
do rozpoczęcia nowego.
Przy tej okazji chciałbym podziękować wszystkim za tej mijający rok
szkolny. Za wsparcie otrzymywane od
Burmistrza Czerwieńska p. Piotra Iwanusa i pracowników czerwieńskiego
urzędu, za życzliwość Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwieńsku
p. Krzysztofa Smorąga i radnych Rady
Miejskiej w Czerwieńsku, za pomoc
udzielaną przez Dyrektor Centrum
Usług Wspólnych w Czerwieńsku
p. Danutę Tomaszewską i jej pracowników, Dyrektorowi PKP Cargotabor
p. Zbigniewowi Jabłońskiemu za
inicjatywę współtworzenia Technikum
w Czerwieńsku. Dziękuję przedstawicielom służb mundurowych policji,
wojska i straży pożarnej za możliwość
kontynuacji prowadzenia klas o specjalnościach mundurowych. Dziękuję
Radzie Rodziców i rodzicom za słowa
uznania, za wspólne realizowanie wielu
przedsięwzięć, za pracę i pomoc w domu
w czasie nauki zdalnej. Uczniom dziękuję za ich zaangażowanie, za podjęcie
się trudnego zadania nauki własnej, za
wkład w rozwój szkoły, za promocję
szkoły wśród rówieśników. Na koniec
dziękuję nauczycielom i pracownikom
szkoły za te wszystkie trudne miesiące
pracy, za wyrozumiałość, za aktywność,
kreatywność i zaangażowanie. Dziękuje
wszystkim pozostałym, niewymienionym tutaj, za to, że dzięki Wam może
z korzyścią dla uczniów i naszej lokalnej społeczności rozwijać się Zespół
Szkół w Czerwieńsku.
Przemysław Góralczyk
PS Mieszkańców Gminy Czerwieńsk
zainteresowanych wynajmowaniem pokoi
dla uczniów Zespołu Szkół w Czerwieńsku
proszę o kontakt z sekretariatem szkoły
pod numerem 68 3278 707
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Kangur matematyczny 2020
W tym roku szkolnym, ze względów
epidemicznych, jak wszystko, miał inny
przebieg.
Miał odbyć się 19 marca. Po raz
dwudziesty dziewiąty w Polsce i dwudziesty ósmy w regionie zielonogórskim, o międzynarodowej formule (bo
adresowany jest do uczniów różnego
typu szkół na całym świecie). Jego organizatorem na terenie Polski jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy
i Nauk Matematycznych w Toruniu
a patronują mu Wydział Matematyki
i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika oraz Polskie Towarzystwo

Matematyczne. W naszym regionie
rolę koordynatora pełni Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej
Górze.
Zadania są ustalane przez władze
stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie`res na podstawie propozycji od
organizatorów z różnych krajów. Te
same zestawy pytań dla poszczególnych
poziomów wiekowych mają służyć
popularyzacji wiedzy matematycznej
wśród uczniów. I to już od drugich klas
szkoły podstawowej.
Pierwotny termin konkursu został
przesunięty na 16 kwietnia, jednak nie
wróciliśmy do szkół. Organizatorzy

podjęli decyzję o formie on’line za
pośrednictwem platformy edukacyjnej dzwonek.pl w dniach 28 V – 5 VI,
z wcześniej odbywającymi się sesjami
próbnymi. Ostatecznie do konkursu
przystąpiło czternastu uczniów Szkoły
Podstawowej w Czerwieńsku, od klas
drugich do siódmych.
Bardzo dobry wynik uzyskał Tymoteusz Szczepan z klasy IIa. Wyróżnienia
otrzymali: Natalia Żurek z IIIc oraz Jan
Klimaszewski z IIb. Serdecznie gratuluję
uczniom i ich nauczycielom osiągniętych
wyników!
Dorota Grześkowiak

Szacowanie szkód łowieckich
Gmina Czerwieńsk przypomina, iż właściciel albo posiadacz gruntów rolnych może
ubiegać się o odszkodowanie za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych
przez zwierzęta łowne tj.: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.
W świetle nowych przepisów
ustawy z dnia 13 października 1995 r.
Prawo Łowieckie (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 67 z późn. zm.) wniosek o szacowanie szkód łowieckich, o których
mowa powyżej, w tym ustalenie
wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych
składa do:
1) dzierżawcy albo zarządcy obwodu
łowieckiego właściwego ze względu na
miejsce powstania szkody,
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2) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Departament
Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi
z siedzibą w Zielonej Górze w przypadku wystąpienia szkód na obszarach
niewchodzących w skład obwodów
łowieckich.
Zgodnie z art. 50 ust. 3 ww. ustawy
prawo łowieckie – za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach
niewchodzących w skład obwodów
łowieckich odszkodowania wypłaca za-

rząd województwa ze środków budżetu
państwa.
Wniosek o szacowanie szkód powinien zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziba oraz numer telefonu do
kontaktu;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy
lub płodu rolnego.
Należy pamiętać, by wniosek złożyć
w terminie umożliwiającym dokonanie
szacowania szkód.
Marzena Tomaszewska

Przepychanka wokół zalewu
kańcom rekreacji, to powstałe w związku
z tym zanieczyszczenia nie są związane
z działalnością właściciela nieruchomości
(nie są odpadami komunalnymi), ale są
wynikiem realizacji zadania własnego
gminy. Mając na uwadze powyższe zaznaczamy, że nie ma generalnego zapisu, że
zarządca odpowiada za każde nieczystości,
również powstałe wskutek zaśmiecania
przez mieszkańców gminy. Odnośnie
Państwa prośby o wykoszenie terenu przy

to dla przykładu sprzątanie śmieci na
czyimś prywatnym terenie np. trawniku
wokół posesji należy do służb miejskich?
Tych rzucanych przez niesfornych przechodniów puszek po piwie, butelek, czy
innych śmieci – w myśl przytoczonego
przez Wody Polskie przepisu, że „nie
można takich zanieczyszczeń zaliczyć
do odpadów komunalnych powstających na nieruchomości” nie powinien
usuwać ich właściciel terenu tylko służby
miejskie? Super. Jak gmina chce, żeby
mój trawnik promował wizerunek miasta
niech sprząta na moim trawniku, przecież
jak piszą przedstawiciele PGW: „nie ma
generalnego zapisu, że zarządca odpowiada za każde nieczystości, również
powstałe wskutek zaśmiecania przez
mieszkańców gminy”.

Kanale Strużyna oraz zbiorniku wodnym,
tut. Zarząd uprzejmie informuje, że na
dzień dzisiejszy nie planuje się wykonywania koszenia na wnioskowanym przez
Państwa terenie.
Z uwagi na bardzo ograniczone
środki finansowe przeznaczone na prace konserwacyjne w 2020r. musieliśmy
podjąć decyzję o realizacji w pierwszej
kolejności prac na obiektach, których stan
powoduje realne zagrożenie dla życia,
zdrowia i mienia. W związku z powyższym
zarośnięcie brzegów zbiornika wpływa
jedynie na jego estetykę, i nie może być
traktowane jako prace priorytetowe.
Dodatkowo zaznaczamy, że PGW WP
w swoich zadaniach nie odpowiada za
promowanie wizerunku gmin i miast
poprzez swoje obiekty”.
Już się pogubiłem w tej argumentacji – to w końcu do kogo należy dbanie
o teren stanowiący własność spółki?
Gdyby przyjąć ten tryb rozumowania

Podobnie jak wielu naszych mieszkańców wkurza mnie ta odwieczna
spychologia i szukanie argumentów,
żeby umyć ręce od odpowiedzialności.
Miasto nie sprzątnie, bo to nie jego
teren, właściciel nie sprzątnie, bo co go
to obchodzi. Cierpią jak zwykle mieszkańcy. Czy kiedyś wreszcie doczekamy
się chwili, że wszelkie kompetencje
różnych szczebli władzy zostaną jasno
specyzowane i na wszystko co znajduje
się na terenie gminy samorząd będzie
miał wpływ. Wiem, że nie jest to proste,
bo odpowiedzialność to także środki na
realizację, ale przecież przy odrobinie
dobrej woli można się porozumieć.
Ktoś kiedyś mądrze powiedział, że
jak człowiek chce coś zrobić, to szuka
sposobów, jeśli nie chce – to szuka
powodów.
Nie szukajmy powodów, tylko sposobów.
Andrzej Sibilski

Czystość wokół naszego czerwieńskiego zalewu zaczyna być coraz bardziej irytująca. Dzwonią do mnie mieszkańcy, prosząc, żeby do upadłego drążyć sprawę
porządkowania terenów wokół zbiornika retencyjnego i nieustannie pytać władze
co zamierzają z tym zrobić? Takie piękne miejsce, tak wszyscy cieszyliśmy się,
że mamy taką wodną atrakcję. Snuliśmy marzenia o tym, jak to będzie pięknie
wokół. Widzieliśmy oczyma duszy te miejsca grillowe, te piękne ławeczki, miejsca
dla wędkarzy itp. itd.
Zamiast tego mamy nieustanne przepychanki samorządu z Wodami Polskimi,
kto w końcu ma się tym zająć? Burmistrz
pisze do Wód ponaglenia, monity o uporządkowanie terenu, który jest własnością
PGW Wody Polskie, spółka się broni
i wytacza swoje argumenty, a sytuacja
się nie zmienia. Jak już wielokrotnie
pisaliśmy o tym na łamach „U nas” cały
rozgardiasz kompetencyjny zaczął się od
momentu wymuszonego przez państwo
przejęcia terenów wokół zalewu od gminy, która nie mając tytułu prawnego do
obiektu nie mogła skorzystać z dotacji
na zagospodarowanie tego potencjalnie
pięknego miejsca w Czerwieńsku. Wody
Polskie natomiast mają tytuł prawny,
tylko nie mają ochoty, jak na właściciela terenu przystało, zajmować się jego
utrzymaniem. W piśmie skierowanym
do burmistrza tak m.in. tłumaczą swoją
postawę wobec problemu:
„W odpowiedzi na pismo znak:GGRIOŚ.6131.63.2020 z dnia 25.06,2020r.
dot. prośby o uporządkowanie i wykoszenie
terenu przy Kanale Strużyna oraz zbiorniku
wodnym w Czerwieńsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd
Zlewni w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że art. 5 ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ.U. z 2019r., poz. 2010
z późn. zm.) wskazuje, jakie obowiązki
ciążą na właścicielach nieruchomości i nie
ma tam wymienionych zanieczyszczeń,
jakie powstają wskutek zaśmiecania
działek stanowiących wody płynące. Nie
można takich zanieczyszczeń zaliczyć do
odpadów komunalnych powstających na
nieruchomości. Ponadto zgodnie z art. 7
ust. 1 pkt 10 i 14 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U.
z 2019r. poz. 506) do zadań własnych
gminy zalicza się sprawy związane z turystyką, w tym terenami rekreacyjnymi,
ochrony przeciwpowodziowej —gmina odpowiedzialna jest za powstające
w związku z tym zanieczyszczenia. Jeżeli
na nieruchomości należącej do Skarbu
Państwa, realizowane są zadania własne
gminy w postaci zapewnienia jej miesz-
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Wielka polityka a iluminacje kościelne
w Czerwieńsku i Nietkowie
Intencją miejscowych i centralnych władz komunistycznych w pierwszej połowie
lat pięćdziesiątych XX w. było zniszczenie, stojącego na drodze do całkowitego
ubezwłasnowolnienia społeczeństwa polskiego, Kościoła katolickiego. Przetrwać
tę, trudną dziś do wyobrażenia „nawałę” represji państwa wobec tej instytucji (oraz
wierzących), mogli jedynie ci z jej przedstawicieli, którzy skłonni byli, z różnych
przyczyn, przynajmniej oficjalnie, zaakceptować zaistniały stan rzeczy. Do takich
osób z pewnością nie należał pierwszy powojenny duszpasterz w Czerwieńsku
ks. Ignacy Zoń, który kwestionował zasadność posłuszeństwa jednostki wobec,
działających niezgodnie z dekalogiem, rządzących w kraju.
W tej sytuacji konflikt między administracją partyjno-państwową w Czerwieńsku oraz jej przełożonymi w Zielonej Górze, a osamotnionym, choć
nieugiętym kapłanem, był nieunikniony.
Rozgorzał on m.in. w kwestiach, zdawać
by się mogło prozaicznych, tj. iluminacji
świetlnych, które były niepodważalnym
dowodem dla lokalnej społeczności na
istnienie Kościoła w przestrzeni publicznej (pierwotnie zarezerwowanej
dla państwa), mimo trwającej już od
dłuższego czasu bezwzględnej walki
z nim. Wspomniany kapłan, prawdopodobnie dzięki pomocy poznańskich
elektromonterów, doprowadził do tego,
że na świątyniach w Czerwieńsku oraz
w pobliskim Nietkowie pojawiły się iluminacje. Składało się na nie „[…] po pięć
żarówek elektrycznych o mocy 200 V
założonych na krzyżu wieży w kształcie
krzyża na każdym kościele. Urządzenie
powyższe oświetlone było od dnia 1 X
[19]52 r. przez całą noc od godz. 18-tej
do godz. 7.30. Ostatnio jest oświetlone
w godzinach wieczornych, tj. od godz.
18-tej do godz. 20–22”.

Zrealizowanie interesującego nas projektu w Czerwieńsku oraz Nietkowie, bez
zgody władz, roszczących sobie bezpodstawnie prawo do decydowania o funkcjonowaniu parafii pw. św. Wojciecha,
niezwykle je zirytował. Do tego stopnia, że
zgodnie z ówczesną paranoidalną retoryką
przypisano ks. Zoniowi, odpowiedzialnemu za to przedsięwzięcie, tzw. wrogą
działalność. Było to eufemistyczne określenie o rozległym zakresie znaczeniowym.
Wszystko co z punktu widzenia Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR)
lub aparatu represji stanowiło zagrożenie
dla obowiązującego ustroju, mogło być
zaliczone do tej formy aktywności. Samego
zaś kapłana niesłusznie obwiniano o celowe posunięcie, wskazujące jednocześnie
potencjalnym zachodnioeuropejskim i amerykańskim przeciwnikom państwa, obiekty
o charakterze strategicznym w postaci
węzłów kolejowych, jak również Centralnej
Szkoły Kultury Fizycznej w Czerwieńsku.
Dlatego też Referat do spraw Wyznań
(RdsW) przy Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej (PRN) w Zielonej Górze 30
października 1952 r. wystąpił, jak się póź-

Kościoły w Czerwieńsku i Nietkowie (zdjęcie świątyni w Czerwieńsku wykonane
w styczniu 2019 r. przez Marka Mizerę oraz współczesna fotografia jej odpowiednika
w Nietkowie autorstwa Anny Wojnarowskiej)
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niej okazało nieskutecznie, do ówczesnego
zielonogórskiego zakładu energetycznego
o natychmiastowe wyłączenie, a następnie
zaplombowanie iluminacji w Czerwieńsku
i w Nietkowie.
Rzecz się jednak przeciągnęła w czasie do chwili odejścia ks. Zonia z parafii
pod koniec grudnia 1952 r. Jego następca,
kapłan Ludwik Mucha, zgodnie z życzeniem miejscowej administracji partyjno-państwowej, przystąpił do rozwiązania
tej sprawy po myśli jej przedstawicieli.
Z tego powodu wystosował on 18 lutego
1953 r. do enigmatycznie określonego
przez niego Zjednoczenia Energetycznego w Zielonej Górze pismo o takiej treści:
„Uprzejmie proszę o łaskawe przesłanie
fachowca do Czerwieńska i Nietkowa
celem zdjęcia instalacji elektrycznej na
krzyżach umieszczonej przez ks. Zonia.
Koszt zdjęcia pokryje Urząd Parafialny
w Czerwieńsku”. W następstwie niedopatrzenia ze strony proboszcza dokument
ten trafił do niewłaściwego adresata w postaci Spółdzielni Pracy Elektrotechnicznej
usytuowanej przy ul. ks. Piotra Skargi 10
w Zielonej Górze. Ostatecznie 24 lutego
tr. zastępca przewodniczącego Prezydium
PRN w Zielonej Górze Adolf Trznadel
przesłał poufne pismo, z odpisem prośby
proboszcza, do właściwego odbiorcy, tj.
położonego przy ul. Karola Świerczewskiego 26 w Zielonej Górze – Zakładu
Zbytu Energii, Oddział Poznań, Rejon
Zielona Góra. W świetle tego dokumentu,
historia iluminacji świetlnych, zbliżała
się, z dużą dozą prawdopodobieństwa
do końca, bowiem miały być one, teraz
już definitywnie, usunięte. Tym bardziej,
że ponownie ku niezadowoleniu tej władzy, oświetlały okolicę w Czerwieńsku
i w Nietkowie w dniach od 7 do 8 lutego tr.
Znamienne, choć nie powinno to
dziwić, że korespondencja dotycząca
interesującej nas kwestii trafiła również
do nadzorującego antykościelną politykę
na terenie powiatu zielonogórskiego,
obejmującego administracyjnie zarówno
Czerwieńsk, jak i Nietków – Komitetu
Powiatowego PZPR w Zielonej Górze.
Tam zapadały bowiem najważniejsze
w wymiarze lokalnym decyzje, nie tylko
związane z omawianymi tu iluminacjami
świetlnymi, ale również m.in. o możliwości odbycia i przebiegu poszczególnych
procesji na terenie Czerwieńska. Przykła-

dowo, rozstrzygał o nich od sierpnia 1953
do maja 1956 r. pierwszy sekretarz tych
partyjnych struktur – Stanisław Kuna.
Daniel Koteluk
Tekst powstał na podstawie źródeł
przechowywanych w Archiwum Instytutu
Pamięci Narodowej w Poznaniu oraz
Archiwum Państwowym w Gorzowie

Wlkp., a także dzięki pomocy Państwa:
Anny Wojnarowskiej, starszego archiwisty Krzysztofa Mazura z Punktu Zamiejscowego w Zielonej Górze IPN Oddział
w Poznaniu i Marka Mizery. Wykorzystano zarazem na potrzeby tej publikacji
następujące opracowania: B. Halczak,
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
w powiecie. Funkcjonowanie powiatowych
instancji PZPR na przykładzie Zielonej

Z dziejów Czerwieńska
25 i 26 czerwca 2020 r. minęło 150 lat od momentu, kiedy do naszego miasteczka
zawitała kolej żelazna. W tym roku po raz pierwszy w historii Czerwieńska mieliśmy
także okazję wręczyć świadectwa promocyjne uczniom klas pierwszych Technikum
Kolejowego w Czerwieńsku. Wobec tego kolejny artykuł z cyklu „Z dziejów Czerwieńska” musiał zostać poświęcony kolei w Czerwieńsku. Bo teraz kolej na kolej…
Historia kolejnictwa sięga początków
XIX wieku. W połowie XIX stulecia
w wielu krajach europejskich zakładanie
nowych tras kolejowych (z powodu licznych korzyści) cieszyło się coraz większym zainteresowaniem. Odbywało się
ono jednak na koszt prywatnych przedsiębiorców, zakładających do
tego specjalne spółki. Kolej na Dolny Śląsk po raz
pierwszy dotarła w 1840
roku. Jednak dopiero w latach 60-tych XIX wieku
na tym terenie rozpoczęto
realizację dalekosiężnych
planów inwestycyjnych.
W 1866 roku w Gubinie zawiązała się spółka
Kolei Marchijsko – Poznańskiej, której zadaniem
było zaplanowanie i wybudowanie linii kolejowej łączącej Gubin z Poznaniem.
Pomysłodawcą budowy
linii był Bethel Henry Strousberg, zwany
„Królem Kolei”, urodzony 20 listopada
1823 roku w Nidzicy pruski przemysłowiec żydowskiego pochodzenia, zajmujący się budową infrastruktury kolejowej
w wielu krajach Europy. Należał on do
najbarwniejszych postaci w Europie,
chociaż po latach błyskotliwej kariery,
w 1884 roku, umierał w biedzie. To już
jednak opowieść na inny artykuł.
25 marca 1867 roku wspomniana wyżej spółka uzyskała ministerialną koncesję
na budowę trasy kolejowej łączącej Gubin
z Poznaniem, której długość miała wynosić niecałe 23 mile pruskie (ok. 170 km).
Ukształtowanie terenu sprawiło jednak, że
trasa miała przebiegać na tzw. Obniżeniu
Nadodrzańskim od Gubina, przez Krosno
Odrzańskie, Czerwieńsk, Sulechów, Zbą-

szyń do Poznania. W październiku tego
samego roku rozpoczęto budowę szlaku.
Prace szły w miarę sprawnie. W 1867
roku tory były już położone na trasie Gubin – Krosno Odrzańskie, a w 1868 roku
przeprowadzono tam pierwszy próbny
przejazd parowozem. Oddanie całej trasy

planowano początkowo na jesień 1869
roku. Na przeszkodzie w realizacji zamierzenia stanęły jednak kwestie związane
z budową w Pomorsku mostu nad Odrą.
Przeprowadzone analizy wykazały, że
został on wykonany wadliwie i zagraża
bezpieczeństwu pasażerów. Rozpoczęto
więc przebudowę, którą zakończono
dopiero w styczniu 1870 roku. Pierwszy
odbiór techniczny, dokonany w dniach
27 – 29 stycznia 1870 roku, wykazywał
nadal liczne usterki techniczne. Po ich
usunięciu po kilku kolejnych miesiącach
prac zezwolono na korzystanie z trasy.
25 czerwca 1870 roku nastąpiło otwarcie linii. Pierwszy inauguracyjny pociąg
wyjechał z Gubina o godzinie 10.00, po
drodze zatrzymując się na każdej stacji.
W samym Czerwieńsku nie urządzono

Góry (1949–1989), Zielona Góra 2011, s.
62; J. Marecki, Państwo a Kościół katolicki w latach 1945–1989. Walka o „rząd
dusz”, [w:] Polityka władz państwowych
wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu
Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach
1945–1989, red. ks. T. Ceynowa, P. Knap,
Szczecin 2010, s. 14, 19; T. Ruzikowski,
Agenci, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2005, nr 3, s. 36, przyp. 5.
specjalnego powitania. Uroczystości
kończące przejazd pierwszego pociągu
urządzono w Sulechowie około godz.
12.15. Regularne kursowanie pociągów
rozpoczęło się 1 lipca 1870 roku. Z Czerwieńska do Gubina (i dalej m.in. do Berlina) oraz w drodze powrotnej kursowały
3 pary pociągów, czas przejazdu wynosił
około 4 godziny i 30 minut. Pociąg składał
się z wagonów klasy II (wagon z 8 osobowymi przedziałami, siedzenia twarde lub
półmiękkie), III (brak przedziałów, twarde
siedzenia) i IV (wagony typu bydlęcego
z ławkami dookoła, gdzie podróżowało
się głównie na stojąco lub siedziało na
bagażach). Bilet do Gubina kosztował
w II klasie 1 talara i 1 grosz,
w III klasie 21 groszy,
w IV klasie 11 groszy.
Z Czerwieńska można było
dojechać także do Wrocławia, chociaż trasa wiodła
jeszcze przez Gubin. Ale
jednocześnie już trwały
prace nad nową linią kolejową, łączącą Czerwieńsk
z Głogowem. Mieszkańcy
nie narzekali więc na połączenie z Wrocławiem,
liczyli bowiem na szybkie
otwarcie nowego połączenia kolejowego na południe kraju. To nastąpiło
1 października 1871 roku.
W ten sposób 150 lat temu Czerwieńsk
uzyskał połączenie kolejowe z ważnymi
miastami niemieckimi. Być może dzisiaj
dzięki staraniom naszych mieszkańców
i osób związanych z Czerwieńskiem uda
się przywrócić wcześniej istniejące regionalne połączenia kolejowe. Być może
także rozwój Technikum w Czerwieńsku
przyczyni się do tego, że Czerwieńsk
znowu zacznie się liczyć na kolejowej
mapie Polski.
Przemysław Góralczyk
PS Absolwentów szkół podstawowych
zachęcamy do zapoznania się z ofertą
edukacyjną Zespołu Szkół w Czerwieńsku.
Szczegóły na stronie www.zsczerwiensk.pl
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Wieści
z ratusza

Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.72.2020
Burmistrza Czerwieńska z dnia 24 czerwca 2020 r.

WYKAZ

Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) `podaje do publicznej
wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonej do
oddania w najem w drodze bezprzetargowej.
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej –
ZG1E/00098942/4
2. Nr ewidencyjny nieruchomości – część działki 372,
3. Powierzchnia – 200 m2 (część działki),
4. Położenie nieruchomości – nieruchomość położona w obrębie
0001 Czerwieńsk przy ul. Piaskowej,
5. Opis nieruchomości – w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ma przeznaczenie MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
usług do poziomu parteru włącznie, zajmującym maksymalnie
do 50% powierzchni zabudowy na działce.
6. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: najem gruntu
z przeznaczeniem na składowanie materiałów budowlanych.
7. Umowa najmu na czas oznaczony od 01.08.2020 roku do
31.07.2021 roku.
8. Wysokość opłaty z tytułu najmu wynosi 0,51 zł/m2 plus należny podatek VAT zgodnie z §1 ust. 1 pkt 7 zarządzeniem Nr
0050.6.2020 Burmistrza Czerwieńska z dnia 23 stycznia 2020
roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy
gruntów stanowiących własność lub będących w użytkowaniu
wieczystym Gminy Czerwieńsk. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji przyjęty w projekcie
budżetu państwa. Czynsz najmu gruntu płatny jest z góry do
dnia 30 czerwca każdego roku,
9. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. do dnia 06.07.2020
r. do dnia 27.07.2020 r. do wiadomości publicznej w siedzibie
Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku oraz na stronie internetowej urzędu: www.czerwiensk.pl. Informację o wywieszeniu
wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w gazetce „U nas”.
10. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy
i Miasta w Czerwieńsku, pokój 109, tel. 68 327 81 179.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

UCHWAŁA NR 0007.136.2020 RADY MIEJSKIEJ
W CZERWIEŃSKU z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Czerwieńska za rok 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.
zm.1) ) - uchwala się, co następuje:
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§1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Czerwieńsk za 2019 rok, sprawozdania finansowego oraz po
zapoznaniu się z:
1) opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy Czerwieńsk za 2019 rok;
2) informacją o stanie mienia Gminy Czerwieńsk;
3) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwieńsku;
4) opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku Komisji Rewizyjnej, – udziela
się Burmistrzowi Czerwieńska absolutorium za 2019 rok.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Krzysztof Smorąg

UCHWAŁA NR 0007.135.2020 RADY MIEJSKIEJ
W CZERWIEŃSKU z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czerwieńsk za 2019 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713)
oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.1) ) - uchwala
się, co następuje:
§1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czerwieńsk za 2019 rok.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Krzysztof Smorąg

Podpisanie umowy
na przebudowę drogi
Sycowice - Nietkowice
Dnia 15 czerwca podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Drogowym KONTRAKT Sp. z o.o. na przebudowę drogi
gminnej nr 001274F
Sycowice – Nietkowice. Przebudowany
zostanie odcinek drogi od Sycowic w kierunku Nietkowic na
długości 1800 m.
W ramach inwestycji
wykonana zostanie
nakładka bitumiczna na istniejącej nawierzchni jezdni oraz
utwardzone zostaną
pobocza. Planowany
termin zakończenia
robót – październik
2020 r.
Irena Wojnicz

Za nami wyjątkowo trudne miesiące, a tym samym jakże trudny rok
szkolny. Do tej pory czerwiec w przedszkolu kojarzył się z wycieczkami,
niecodziennymi wyjazdami w ciekawe
miejsca, których mamy tak wiele dookoła, ale przede wszystkim czerwiec
to czas pożegnania najstarszych
wychowanków… czas zamknięcia jednego z ważniejszych rozdziałów ich życia. Jakże wiele
zadziało się i zmieniło od chwili
przekroczenia progu przedszkola
jako 3 latek do dnia, kiedy trzeba się pożegnać z ulubioną salą
i zabawkami, ukochana panią
i kolegami oraz być w pełni
przygotowanym do pełnienia
nowej roli, jaką jest rola ucznia.
Jak to więc wyglądało w tym
roku? Zupełnie inaczej. Nie było
żadnych wyjazdów i wycieczek,
nie było tego całego zamieszania
wokół przygotowań do uroczystości pożegnania 6-latków. Czas
pandemii pozostawił i tu swój ślad,
gdyż do przedszkola mogła uczęszczać
tylko część dzieci. Tak więc w ścisłym
gronie 6-latków, rodziców i personelu
przedszkola, prowadzącego poszczególne grupy wraz z panią Dyrektor miało
miejsce ostatnie spotkania z 6-latkami.
Oto jak opisały to wydarzenia koleżan-

ki, żegnające najstarsze przedszkolaki:
„W dniach 17 i 18 czerwca 2020r odbyły się zakończenia edukacji przedszkolnej dzieci 6 –letnich. Spotkania choć

nie tak uroczyste jak dotychczas i tak
okazały się wyjątkowe. Nie obyło się bez
łez i wzruszeń. Każdy z nas zachowa
w sercu wspomnienia. Życzymy absolwentom wielu sukcesów, spełnienia
marzeń oraz bezpiecznych i radosnych
wakacji. Dziękujemy rodzicom za okazaną życzliwość i wsparcie - mgr Jago-

da Miczek i mgr Katarzyna Grzelak”.
Pozostali pracownicy przedszkola także
przyłączają się do tych życzeń i jednocześnie gratulują rodzicom wspaniałych
pociech. Wierzymy, że zaopatrzeni
w nieocenione wartości, którymi
„karmione” były w przedszkolu
każdego dnia, odważnie podejmą
się różnych nowych wyzwań
i osiągać będą same sukcesy na poszczególnych szczeblach edukacji.
Wierzymy także, że nie zabraknie
im tej spontanicznej i naturalnej
dziecięcej radości, wyobraźni
i wspaniałej fantazji…a także, że
w każdej sytuacji będą potrafiły
się odnaleźć i zachować – czasami poważnie, niekiedy tkliwie,
śmiesznie i z humorem kiedy
będzie ku temu okazja.
Na koniec w imieniu całego personelu przedszkola pragnę życzyć
wszystkim naszym przedszkolakom, ich
rodzicom oraz czytelnikom niniejszej
gazetki udanych, radosnych i przede
wszystkim bezpiecznych wakacji.
„Nich żyją wakacje, niech żyje pole
i las i niebo i słońce, wolny swobodny
czas…”
Dorota Krzyżaniak

nr 336 • 07.2020

U NAS

13

Lubuski Festiwal
Piosenki on-line!

Rada Artystyczna z zadowoleniem
podkreśliła, że pomimo amatorskich
nagrań i warunków innych niż zwykle, poziom artystyczny był bardzo
wysoki.
Życzymy wszystkim uczestnikom
oraz ich nauczycielom sukcesów w finałach oraz nieustającej radości tworzenia
i wielu interesujących prezentacji muzycznych.

Pandemia zmieniła nasze życie. Mnóstwo planów zostało pokrzyżowanych, od
niektórych trzeba było odstąpić. Praca w kulturze, która wymaga bezpośredniej
interakcji z ludźmi została zakłócona. Covid-19 zepchnął działania kulturalne do
internetu i mediów elektronicznych.
Tak też stało się z Lubuskim Festi- Wojtek Lebioda i Zuzanna Paprzycka
walem Piosenki PRO ARTE. Miejsko z Czerwieńska oraz zespół Rezonans
– Gminny Ośrodek Kultury w Czerwień- z Nietkowa. Wyróżniono: Kornelię
sku, jako organizator przeglądu powia- Szczurko z Nietkowa, Nadię Żukowską
towego wraz z Regionalnym Centrum z Sulechowa oraz Kornelię Szewczyk
Animacji Kultury zorganizował przegląd z Babimostu.
online. Opracowano nowy regulamin,
dostosowując go do panujących warunków. Uczestnicy przesyłali prezentacje
video nagrane telefonem komórkowym.
Ku miłemu zaskoczeniu organizatorów,
wpłynęło aż 16 zgłoszeń; z Trzebiechowa, Sulechowa, Kargowej, Babimostu,
Nietkowa i Czerwieńska.
Członkowie Rady Artystycznej, po
wysłuchaniu prezentacji i debacie online, postanowili nominować do finału
wojewódzkiego następujących wykonawWojtek Lebioda
ców: Nadia Jędrzejewska z Sulechowa, Nadia Jędrzejewska
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Jolanta Matuszkiewicz
Dyrektor MGOK Czerwieńsk

Zuzanna Paprzycka

Wieści z „Lubuszanki”
Od 11 maja, od czasu zniesienia
części restrykcji związanych z epidemią, na hali zaczęli trenować pasjonaci
unihokeja. „Lokomotiv” Czerwieńsk
niedługo wznowi rozgrywki ligowe. Władze związku zweryfikowały
dotychczasowe wyniki i w połowie
czerwca podjęły decyzję o desygnowaniu ośmiu drużyn do rozgrywek
ekstraligi a naszych „wywalili” do
I ligi unihokeja mężczyzn.

Na hali rozpoczęły też zajęcia dzieci
z Krainy Tańca – Stowarzyszenia Tanecznego HIT. Spotykają się również
wynajmujący parkiet amatorzy halowej
piłki nożnej. Oczywiście z zachowaniem
obowiązujących wymogów w kwestii
higieny i bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami dystansu społecznego.
Wznowiło działalność Gminne Centrum Rehabilitacji w Czerwieńsku, choć
w ograniczonym zakresie. I na otwartych

obiektach podjęli treningi przede wszystkim piłkarze. A co do otwartych obiektów
– trwa przebudowa stadionu piłkarskiego
w Nietkowie. Dostosowanie obiektu do
wymogów IV-to ligowych wymaga nie
tylko piłkochwytów, ale i właściwego
ogrodzenia, zadaszonych miejsc dla zawodników rezerwowych, wytyczonych
sektorów no i trybun mogących pomieścić trzysta osób. Czekamy na mecze
z kibicami.
Póki co, wszystkie imprezy nie tylko
u nas, są ograniczone, odwołane, zawieszone lub przeniesione na inne terminy.
Wszyscy czekamy na rozwój sytuacji
i czekamy na imprezy, ale to chyba po
wakacjach...
W czerwcu - 8, 9 i 10 w Hali odbyły
się pisemne matury. Pierwszy raz do egzaminu dojrzałości podeszli tu uczniowie
naszego Liceum Ogólnokształcącego.
KS Lokomotiv Czerwieńsk od 16 lipca
uruchamia sekcję Hobby Team. Po informacje odsyłamy do facebooka klubu, gdzie
zainteresowani znajdą też link do unihokejowego obozu sportowego dla dzieci
i młodzieży, w sierpniu, w Gdyni. Klub
3 lipca stoczył też sparring ze Spartanami
Opalenica a 13 lipca rewanżowe „podjęcie
kija” odbędzie się w u nas, w naszej Hali.
D. Grześkowiak

Sukces biegaczy Ronina
Biegacze Ronin Czerwieńsk,
Grzegorz Fabisiak i Paweł Forgel,
12.06.2020 ukończyli 82 kilometrowy
Bieg Rzeźnika w Bieszczadach zajmując 70 miejsce w klasyfikacji ogólnej
i 52 w kategorii wiekowej. W tym
roku na starcie zameldowało się 369
par, czyli 738 biegaczy, z czego bieg
ukończyły 336 pary. Ze względu na
epidemię COVID formuła i trasa biegu
zostały zmienione. Start i meta biegu
znajdowały się w Cisnej a trasa, składająca się z dwóch pętli wiodła między
innymi przez: masyw Jasła, Hyrlatej,
przełęcz Żebrak, szczyt Fereczatej,
Paprotnej i Okrąglika. Z powodu
długotrwałych opadów deszczu i burz
warunki na trasie były bardzo trudne.
Zawodnicy musieli zmagać się z głębokim błotem i kilkakrotnie przeprawiać
przez rzekę.
Agnieszka Fabisiak
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Projekt Uczymy się seniora
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy, którzy ukończyli 60 rok życia do uczestnictwa w projekcie „Uczymy
się seniora". Uczestnictwo w 6 bezpłatnych warsztatach stanie się wsparciem dla nieformalnych opiekunów osób starszych,
a także wszystkich tych, którzy chcieliby nabyć nowe kompetencje – niezwykle pomocne w codziennym życiu każdego
seniora, ale też w pracy zawodowej.
Inicjatywa skierowana
jest do osób 60+ z gmin:
Świdnica i Nowogród,
Czerwieńsk i Zabór, Sulechów i Trzebiechów oraz
Kolsko i Bojadła.
Tematy zajęć to: dietetyka i potrzeby osób
starszych, cyfryzacja
oraz możliwości seniorów w czasie pandemii,
bezpieczeństwo oraz aktywność fizyczna osób
starszych, podstawowa
opieka, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych
oraz profilaktyka, podstawowe choroby wieku senioralnego, komunikacja
oraz empatia.
Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia
szkoleń. Zajęcia będą
prowadzone w miłej
atmosferze przy poczęstunku, kawie i herbacie.
Organizatorzy na bieżąco
monitorują i dostosowują formę prowadzenia
warsztatów do aktualnej
sytuacji epidemicznej.
Rekrutacja trwa –
zgłoszenia przyjmowane
są do 17 lipca. Szczegółowe informacje można
uzyskać telefonicznie:
666-975-797, mailowo:
lubuskisenior@gmail.
com lub bezpośrednio
w urzędach gmin uczestniczących w projekcie
Projekt realizowany
jest w ramach Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata
2014-2020. Organizatorem projektu jest LGD
Między Odrą a Bobrem
w Zaborze. "

