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w czerwcu
 03.06. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w spotka-

niu, podczas którego zaprezentowano najnowsze projekty na 
odrestaurowanie arboretum w Nietkowie, rewitalizację parku 
w Nietkowie i Laskach, odtworzenie przystani rzecznej na  Odrze 
i przebieg szlaku turystycznego przez gminę Czerwieńsk. Prace 
projektowe zaprezentowała firma PALMETT.

 05.06. – zakończyła się modernizacja linii kolejowej nr 
358 Zbąszynek – Gubin na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk 
wraz z budową łącznicy Pomorsko-Przylep omijającej stację 
Czerwieńsk. Tym samym mieszkańcy Czerwieńska stracili 
możliwość bezpośredniej podróży w kierunku Zbąszynka, 
Poznania i Warszawy.

 05.06. – w Krośnie Odrzańskim odbył się konwent Zrze-
szenia Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów. W konwencie 
uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.

 06.06. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej 
w Czerwieńsku.

 06.06. – w Wojewódzkim  Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze odbyło się spotkanie 
poświęcone gospodarowaniem odpadami. W posiedzeniu 
uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.

 06.06. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się XIV Sympozjum 
Popularnonaukowe „Nie ma wody – nie ma nas”.  Tematem 
przewodnim tegorocznego sympozjum było „Wykorzystanie 
rzek w działalności człowieka”.

 07.06. – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Płotach ob-
chodziła 10-lecie swego istnienia.

 08.06. – odbyła się XV edycja DNIA CZYSTEJ WODY.
 08.06. – w Sycowicach odbyło się Partnerskie Spotkanie 

Familijne pod hasłem: „Postaw na rodzinę II”.
 10.06. – radni województwa zdecydowali o wyborze Bogdana 

Nowaka na Wicemarszałka Województwa Lubuskiego.  Bog-
dan Nowak jest mieszkańcem Czerwieńska, w zarządzie będzie 
odpowiadał m.in. za infrastrukturę transportową: drogi, kolej, 
lotnictwo, energetykę oraz światłowody.

 13.06. – w Zaborze odbyło się posiedzenie Lokalnej Grupy 
Działania „Między Odrą a Bobrem”. W posiedzeniu uczestni-
czył Burmistrz Piotr Iwanus.

 13.06. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Po-
rządku Publicznego.
14.06. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
15-22.06. – w naszej gminie przebywała dwunastoosobowa 
grupa Rosjan z Suzdal. Dzieci i ich opiekunki przyjechali do 
naszego Kraju w ramach współpracy prowadzonej przez Gminę 
Czerwieńsk z miastem Suzdal (Rosja).

 18.06. – Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus wystosował list 
otwarty do mieszkańców Gminy Klietz (Niemcy), którzy zostali 
dotknięci klęską powodzi. Zapewnił w nim o naszej solidarności 
ze wszystkimi poszkodowanymi i zaprosił 15-to osobową gru-
pę dzieci powodzian do spędzenia siedmiodniowych wakacji 
w naszej gminie.

 19.06. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 21.06. – w Zielonej Górze odbyło się Posiedzenie Zarządu 
oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Aglomeracja 
Zielonogórska”.  W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr 
Iwanus.

 22.06. – w Laskach odbył się festyn, podczas którego prze-
prowadzono zbiórkę pieniędzy na rzecz poszkodowanych przez 
powódź w miejscowości Klietz (Niemcy).

 24.06. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w posiedzeniu 
Powiatowej Rady Zatrudnienia.

 25.06. – sali sesyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwień-
sku odbyła się uroczystość wręczenia nagród Burmistrza 
Czerwieńska dla uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki 
w nauce oraz najwyższe laury w konkursach przedmiotowych 
i artystycznych w roku szkolnym 2012/2013.

 26.06.  – odbyła się XXI Sesja Rady Miejskiej w Czerwień-
sku. Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.; w sprawie absolu-
torium dla Burmistrza  – głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej; 
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na 
rok 2013; w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 
na lata 2013-2023;  w sprawie współdziałania z innymi gminami 
w zakresie realizacji projektu pn.: „Rozwój obszaru funkcjonal-
nego miasta wojewódzkiego Zielona Góra; w sprawie zawarcia 
przez Gminę Czerwieńsk wspólnie z Gminami: Siedlisko, Nowa 
Sól, Otyń, Sulechów, Zielona Góra, Krosno Odrzańskie, Cybin-
ka, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą, Umowy Partnerskiej z Woje-
wództwem Lubuskim; w sprawie udzielenia dotacji celowych 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych 
w Gminie Czerwieńsk; w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny 
sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach 
wspólnych budynków i prawie własności gruntów zbywanych na 
rzecz najemców w trybie bezprzetargowym; w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie 
Gminy Czerwieńsk, w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwie-
rzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części; w sprawie 
przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk; w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi 
Płoty; w sprawie nadania nazwy ulic na terenie miejscowości Płoty; 
w sprawie rozpatrzenia skargi; w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Czerwieńska; w sprawie zlecenia Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Czerwieńska.

 27.06. – w kawiarni U Leona w Czerwieńsku wystąpił kabaret 
Made in China. Organizatorem koncertu był Klub Zdecydo-
wanych Optymistów.

 28.06. – we wszystkich szkołach w Gminie Czerwieńsk uro-
czyście zakończono rok szkolny.

 29.06. – w Nietkowie odbył się festyn, podczas którego prze-
prowadzono zbiórkę pieniędzy na rzecz poszkodowanych przez 
powódź w miejscowości Klietz (Niemcy).
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Co 
słychać 

panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Dzień dobry panie 

burmistrzu. Spotykamy się wprawdzie w 
okresie urlopowym -  przynajmniej dla 
większości Polaków – ale chciałbym po-
rozmawiać raczej nie o wakacyjnych pla-
nach, tylko naszej gminnej codzienności, 
a ta w zeszłym tygodniu (przynajmniej 
przy bloku, w którym mieszkam) miała 
nieświeży zapach przepełnionych kubłów 
na śmieci. Coś ten początek nowego 
ekologicznego ładu specjalnie się nie 
udał, mówiąc oględnie. Kiedy wreszcie 
zacznie normalnie ta ustawa działać i 
posegregowane śmieci trafią tam, gdzie 
deklarowaliśmy?

Piotr Iwanus: Rzeczywiście, tam gdzie 
śmieci odbierały dotąd inne firmy niż zie-
lonogórski ZGKiM  powstały problemy 
z wymianą pojemników, czy odbiorem 
śmieci pozostawionych przez firmę, jak 
w przypadku bloku przy Składowej 5A. 
To zamieszanie potrwa może jeszcze kilka 
dni i wszystko w końcu zacznie działać 
jak należy. Wdrożenie ustawy stwarza 
wszystkim sporo kłopotów organizacyj-
nych, ale to się unormuje. Mam świado-
mość, że także mieszkańcy będą mieli 
na początku trochę kłopotu z właściwym 
segregowaniem śmieci. Docierają do nich 
bowiem sprzeczne często informacje w 
sprawie klasyfikowania odpadków do 
poszczególnych grup, ale z czasem i tego 
się nauczymy. Myślę, że za kilka miesięcy 
niewielu z nas będzie miało kłopoty z 
segregowaniem, a świadomość koniecz-
ności recyclingu stanie się powszechna. 
W efekcie zyska środowisko i my sami.

A. S.: Nie jestem niestety tak wielkim 
optymistą, ale chciałbym bardzo, aby 
się pan nie mylił. A skoro jesteśmy przy 
środowisku naturalnym, to 9 lipca zakoń-
czyła się realizacja I etapu rewitalizacji 
trzech naszych parków krajobrazowych. 
To na czym stoimy w tej sprawie?

P. I.: Konferencją podsumowującą 
pierwszy etap projektu pod nazwą „Szla-
kiem Rothenburgów w Gminie Czer-
wieńsk”, która odbyła się w Nietkowie, 
zakończyliśmy ważny etap przygotowań 
do tej inwestycji – mianowicie opracowa-
ny został całościowy projekt rewitalizacji 
arboretum i parków w Nietkowie oraz 

Laskach, zakończony pozwoleniem na 
budowę. Bez tych dokumentów staranie 
się o środki na realizację II etapu tego 
projektu z nowej perspektywy budżetowej 
Unii Europejskiej nie byłoby możliwe. 
Teraz, gdy mamy w ręku wspomniane 
dokumenty, nasze szanse na uzyskanie 
znaczącego dofinansowania na ten cel 
rosną niepomiernie, a mając na względzie 
deklarowane także podczas wspomnianej 
konferencji poparcie wielu znaczących 
instytucji, uzyskanie tych środków jest 
jak najbardziej realne.

A. S.: Skoro już mówimy o kasie, 
to nie sposób nie zapytać pana o jego 
stanowisko w sprawie tez artykułu za-
mieszczonego w „U nas” przez dwoje na-
szych radnych. Wymowa tego tekstu jest 
jednoznaczna – autorzy zarzucają Panu 
dość niefrasobliwe zadłużanie gminy 
przez ostatnie lata i zaciąganie kredytów 
przez gminę dla celów, co sugeruje tytuł, 
raczej politycznych. Mają rację?

P. I.: Oczywiście, że nie mają. W 
artykule tym postawili tezę, że oto bur-
mistrz z jakichś powodów (w podtekście 
oczywiście politycznych) przez lata za-
dłużał nieprzytomnie gminę, byleby tylko 
przypodobać się mieszkańcom, realizując 
przedsięwzięcia, na które nie było nas 
stać. Prawdę mówiąc jestem zażenowany 
poziomem tej argumentacji. Przecież ten 
tekst, pisany pod z góry założoną bzdurną 
tezę, jest zbiorem insynuacji, przekłamań 
i manipulowania faktami.

Manipulacja polega na tym, że istotnie 
gmina spłaca zaciągnięte na swój rozwój 
kredyty, ale po pierwsze decyzja o ich za-
ciągnięciu nie była fanaberią burmistrza, 
tylko przemyślaną, odważną i racjonalną 
decyzją radnych poprzednich kadencji, a 
po drugie wynikała z przyjętej przez Radę 
Miejską koncepcji rozwoju naszej gminy, 
zawartej przecież w najważniejszym do-
kumencie określającym kierunki rozwoju, 
a mianowicie Strategii rozwoju gminy. 
To wtedy na przełomie 2008-2009 roku 
podjęta została uchwała o kredycie uzu-
pełniającym wkład własny do największej 
w historii gminy inwestycji, jaką było 
uporządkowanie gospodarki ściekowej 
w aglomeracji Czerwieńska. Dzięki tej 
mądrej i przemyślanej decyzji Rady 

dokonaliśmy skoku cywilizacyjnego, 
który bez naszego udziału finansowego 
pozbawiłby gminę dotacji w wysokości 
17 mln złotych środków pozabudżeto-
wych. One, wraz z naszym prawie 11 
milionowym wkładem, pozwoliły zrea-
lizować skutecznie to zadanie. Nie było 
ono również wynikiem życia ponad stan, 
tylko skorzystaniem z szansy, która nie 
tylko zmieniła status cywilizacyjny naszej 
gminy, ale także pozwoliła zrealizować 
unijną dyrektywę o obowiązku wykazania 
efektem ekologicznym w wysokości 85% 
. Oczywiście, można było tego kredytu nie 
wziąć, ale wtedy potrzebowalibyśmy 60 
lat, żeby z własnych środków wypełnić 
te wymagania, a i tak dodatkowo w tym 
samym czasie płacąc kary za nieosiągnię-
cie wspomnianego efektu ekologicznego. 
Nie sądzę, żeby takie rozwiązanie satys-
fakcjonowało mieszkańców. Tymczasem 
nawet Rada Polityki Pieniężnej pomaga 
takim dynamicznym gminom, jak nasza, 
obniżając sukcesywnie stopy procentowe 
na te kredyty. Nie da się tego uczynić bez 
wysiłku, a nawet wyrzeczeń, ale trzeba 
mieć odwagę podejmowania wyzwań, 
inaczej będziemy wlec się w ogonie cy-
wilizacyjnym Polski. 

Zabolała mnie najbardziej w tym 
tekście sugestia, że burmistrz uprawia w 
tym względzie jakąś samowolkę. Przecież 
radni najlepiej wiedzą, że żadnych zobo-
wiązań finansowych w imieniu gminy nie 
wolno burmistrzowi podjąć bez uchwały 
Rady w tej sprawie, nie mówiąc już o 
konieczności uzyskania także pozytywnej 
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Jak więc mam rozumieć ten artykuł, jak 
nie czysto polityczny atak personalny i 
manipulację w celu zdyskredytowania 
mnie w oczach mieszkańców. Jestem 
jednak przekonany, że takie żonglowanie 
półprawdami ma krótkie nogi, a prawda i 
tak się obroni.

A. S.: Znów nam się kończy miejsce, 
a chciałem jeszcze zapytać o losy projektu 
przystanku na łącznicy kolejowej o dum-
nej nazwie Czerwieńsk-Wschód.

P. I.: Może szerzej o tym za miesiąc. 
Powiem tylko, że trwa korespondencja w 
tej sprawie między nami, a PLK. Mamy 
wsparcie prezydenta Zielonej Góry i wójta 
gminy Zielona Góra. Wiemy już, że nie da 
się tego zadania ująć w ramach realizacji 
projektu łącznicy, ale rozważany jest wa-
riant sfinansowania przystanku w ramach 
bieżącego utrzymania. Zobaczymy...

A. S.: Dziękuje za rozmowę i do spot-
kania w sierpniu.
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Inwestując, oczekujemy zysków – po-
mnażania pieniędzy lub zysków innego typu, 
np. poprawy komfortu życia. Ale patrząc na 
demokratyczne społeczeństwo, dobry gospo-
darz musi rozeznać  jeszcze jedną kwestię 
– czy dana inwestycja ma społeczne uzasad-
nienie z punktu widzenia interesów całego 
gospodarstwa? Np., czy warto budować ba-
sen dla jednego pływaka, podczas, gdy reszta 
obywateli ma wodowstręt, albo czy warto 
budować salę gimnastyczną dla garstki ucz-
niów przy szkole, która wymaga remontu. 
Czy rachunek ekonomiczny nie podpowiadał 
by raczej doinwestowania innej, większej 
placówki (mniejszym nakładem kosztów), 
a dla garstki dzieciaków zakupu (lub wyna-
jęcia) autobusu, który by ich dowoził do, z 
założenia, lepszej placówki. Jednak najważ-
niejsze, czego każdy gospodarz powinien się 
wystrzegać, to załatwiania partykularnych 
interesów niezgodnych z wolą większości, 
a przede wszystkim lobbowania na własną 
rzecz. Każdy menedżer musi mieć gdzieś z 
tyłu głowy zapis – rządzisz, ale nie dla siebie, 
a dla tych, którzy ci zaufali. Nie jesteśmy 
krajem ropą naftową płynącym, sytuacja 
„przykrótkiej kołdry” jest powszechnie 
obecna. Dlatego tym bardziej należy bardzo 
mądrze gospodarować, co oznacza, przede 
wszystkim mieć wiedzę dotyczącą z jednej 
strony potrzeb, z drugiej strony możliwości. 
I doskonale znać mechanizmy ekonomiczne. 
Nie wystarczy wydrukować banknoty, aby 
się wzbogacić. Pieniądz papierowy powinien 
mieć odzwierciedlenie w wyprodukowanych 
dobrach. Owszem, można pójść do banku 
po kredyt, ale jak kolosalnie to podraża 
funkcjonowanie gospodarstwa – może się 
okazać, że przykrótka kołdra zmniejszy się 
jeszcze bardziej. Z danych Ministerstwa 
Finansów z 2011 r. wynika, że najbardziej 
zadłużone są największe i najbogatsze 
polskie gminy. Ma to swoje uzasadnienie 
w globalnym budżecie tych gmin – łatwiej 
jest po prostu przesuwać środki przy dużych 
ich zasobach. Małe i biedne gminy (np. woj. 
świętokrzyskie) mają zadłużenie poniżej 
40%. Wskaźnik zadłużenia (udział zobowią-
zań w dochodach ogółem) gmin wiejskich w 
Polsce wyniósł w 2011 r. średnio 30,6 proc. 
Jak zauważył komentator tych danych 
na portalu obserwatorfinansowy.pl 
– Jacek Krzemiński: „bieda, przynajmniej 

O gospodarowaniu pieniędzmi publicznymi, 
czyli o budżecie słów kilka
Dobry gospodarz w każdym gospodarstwie, niezależnie od jego wielkości, zanim pieniądze wyda, będzie chciał je najpierw 
zarobić i zawsze głęboko się zastanowi, na co je mądrze wykorzysta. Tak było, będzie i nie trzeba być teoretykiem ekono-
mii, żeby wiedzieć, gdzie leży jej sedno. Najważniejszy jest rachunek ekonomiczny, czyli rzetelna odpowiedź na pytanie: 
czy pieniądze włożone przyniosą wymierne korzyści.

w polskich samorządach, potrafi nauczyć 
i skłonić do finansowej samodyscypliny, 
bardziej racjonalnych oraz oszczędnych 
wydatków, a bogactwo sprzyja rozrzutności 
.” A czego dowiaduję się z artykułu radnych 
Czerwieńska „Budżet a polityka”? Zadłuże-
nie gminy Czerwieńsk na dzień 01.01.2013 
jest na poziomie 54.9%. Porównując z da-
nymi z MF przytoczonymi w w/w artykule 
J. Krzemińskiego jest to poziom 12 najwięk-
szych miast w Polsce, czyli gmin o globalnie 
bardzo wysokich budżetach. Gdzie zatem, 
samodyscyplina, Czerwieńsku? Gdzie ra-
chunek ekonomiczny? Czy w tej sympatycz-
nej pod innymi względami gminie hołduje 
się zasadzie, że „po nas choćby potop”?! 
Długi trzeba spłacać i będą to musieli zrobić 
mieszkańcy gminy, albo ich dzieci, albo 
wnuki. Czy to dobra perspektywa? Myślę, że 
niekoniecznie. Trzeba pamiętać, że źródłem 
fakultatywnych dochodów gmin może być 
samoopodatkowanie jej mieszkańców (14.
Art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie 
gminnym oraz art. 7 ustawy z 15 września 
2000 r. o referendum lokalnym). Wpraw-
dzie może być ono związane tylko z celami 
publicznymi, po realizacji których prawo 
sięgania po to źródło finansowania wygasa, 
tym nie mniej, jest przyzwolenie prawne, aby 
po takie źródło sięgnąć. A zatem ponownie 
dotykamy problemu samoświadomości oby-
watelskiej mieszkańców. Jeśli coś należy do 
wszystkich, to należy również do każdego z 
osobna i każdy powinien brać odpowiedzial-
ność za otoczenie, w którym żyje.  

Demokracja pozwala nam na różne for-
my korzystania z jej dobrodziejstw. Jednak 
pójście do urn wyborczych nie kończy oby-
watelskich postaw mieszkańców. Powołany 
w drodze wyborów samorząd oraz władza 
wykonawcza ma za zadanie gospodaro-
wać dobrami na swoim terenie w imieniu 
wszystkich mieszkańców, którzy nadal mają 
moralne prawo i obowiązek rozliczać swoich 
przedstawicieli.

Samorząd terytorialny stanowi element 
sektora publicznego, a jednostki samorządu 
terytorialnego zaliczone są do sektora finan-
sów publicznych. Podstawą samodzielnej 
polityki finansowej gmin są ich budżety. 
Budżet jednostki samorządu terytorialnego 
jest uchwalany w formie uchwały budżeto-
wej na rok budżetowy i stanowi roczny plan 

dochodów i wydatków oraz przychodów i 
rozchodów tej jednostki. Na wójcie (burmi-
strzu) jako organie wykonawczym jednostki 
samorządu terytorialnego spoczywa obowią-
zek wykonania budżetu. 

A zatem budżet ustanowiony i uchwa-
lony nie może być dowolnie zmieniany. 
Decyzję o ewentualnych korektach ma pra-
wo podjąć również w formie uchwały rada 
gminy. W żadnym wypadku nie leży to w 
kompetencjach wójta (burmistrza), który to 
organ może co najwyżej wystąpić z wnio-
skiem do rady. Jedną z najwyższych form 
wykorzystania demokracji przy tworzeniu 
budżetu jest budżet partycypacyjny. Jest on 
tworzony w procesie dyskusji i podejmowa-
nia decyzji, w którym każdy mieszkaniec i 
mieszkanka danego obszaru (gminy) decy-
duje o tym, w jaki sposób wydawać część 
budżetu publicznego, co może skutkować 
bardziej równym podziałem środków, ale 
wymaga niewiarygodnej wręcz świado-
mości i odpowiedzialności społeczeństwa. 
Inną formą tworzenia budżetu jest budżet 
zadaniowy, czyli ukierunkowanie finansów 
na osiąganie większej skuteczności i efek-
tywności wydatkowania środków publicz-
nych poprzez stosowanie rozbudowanego 
materiału planistycznego.

Podsumowując – plan dochodów i wy-
datków uchwały budżetowej ma charakter 
wiążący, a dochody i wydatki są dyrektywa-
mi. Obowiązują tu określone Zasady i proce-
dury, nakazy i zakazy. Wykonanie budżetu 
polega na wykonaniu różnych czynności 
prawnych, faktycznie służących realizacji 
zadań finansowych zapisanych w budżecie. 
I nie jest to prywatny folwark jednostek o 
chorobliwych ambicjach. Jest to odpowie-
dzialność za Wyborców, którzy zawierzyli 
w umiejętności menedżerskie, wydawać 
by się mogło – lepszych od siebie. Szczy-
cimy się demokracją, wolnością wyborów. 
Tylko, czy Wszyscy podobnie to pojmują? 
Czy ambicje polityczne, żądza władzy nie 
przyćmiewa czasem misji, jaką mają do 
spełnienia osoby powołane do tego, aby w 
imieniu pozostałych zarządzać powierzonym 
mieniem i właściwie pomnażać jego zasoby 
ku chwale współobywateli, którzy obdarzyli 
ich zaufaniem i powierzyli swoje nadzieje? 

dr Małgorzata Gdak-Gołębiowska
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Spostrzeżenia radnego
Zachęcony prośbą redaktora naczelnego miesięcznika „ U Nas”, by na łamach 
gazetki uczestniczyć w dyskusji na różne tematy dotyczące spraw naszej gminy, posta-
nowiłem już po raz kolejny przedstawić moje przemyślenia, spostrzeżenia i wnioski.

Na początku chciałbym odnieść się do 
czerwcowego artykułu dwójki czerwień-
skich radnych – Ewy Wójtowicz i Cezarego 
Wocha. Wspominają o zadłużeniu gminy i 
o spłaconej kwocie 900 tysięcy złotych od-
setek. Podkreślenie tej kwoty przez autorów 
jest zabiegiem szczególnym. Wykrzyknik 
może świadczyć o oburzeniu, chociaż wy-
daje się ono bardzo sztuczne. Każdy, kto 
brał kredyt wie, że od każdego zaciągniętego 
należy płacić odsetki i początkowo stanowią 
one spory procent raty. Niewiedza radnych 
czy zabieg celowy, by pokazać Czytelnikom 
jak to niby nieroztropnie przeznacza się aż 
takie kwoty na odsetki? Można oczywiście 
hipotetycznie przeznaczyć 900 tysięcy na 
„nowe ciekawe inwestycje” zamiast na 
odsetki, ale co wtedy z inwestycjami, które 
były realizowane z zaciągniętego kredytu. 
Czysta demagogia drodzy Radni. Czy 
osiągnęliśmy już dno – pytają z przekorą 
autorzy. Oczywiście „nie” – zabrzmiała za 
nas odpowiedź. Więc skoro nie, to może 

nie jest tak źle i nieroztropnie jak się to 
Radnym Niezależnym wydaje... Zarzucanie 
przymilania się władzy (z treści wynika, że 
chyba chodzi o burmistrza) do wyborców 
jest kolejnym przejawem hipokryzji. Bo czy 
radni niezależni nie proponują mieszkańcom 
gminy Czerwieńsk rozwiązania, mające im 
ułatwić życie... Czy można, stosując zasa-
dę „Jak Kuba Bogu...”, zarzucić radnym 
niezależnym, że także swoimi pomysłami 
chcą się przymilić obecnym i przyszłym 
wyborcom? Odpowiedzi proszę udzielić 
sobie samemu. Zresztą hipokryzję zarzucają 
autorzy artykułu mieszkańcom Leśniowa 
Wielkiego i nauczycielom tamtejszej szkoły, 
występującym o budowę na ich terenie sali 
gimnastycznej. Szanowni Radni. Nie sądzę, 
że gdyby Wasze dzieci lub wnuki chodziły 
do szkoły, liczącej 60 uczniów, bylibyście z 
zasady przeciwni rozbudowie tej placówki. 
Myślę, że podobnie jak mieszkańcy Leś-
niowa Wielkiego różnymi drogami szuka-
libyście dla Waszych pociech rozwiązań, 

by mieć taki komfort, że dzieci chodzą do 
szkoły we wsi, w której mieszkają, i uczą 
się w szkole z jak najlepszym zapleczem. 
Wiadomo, że wszystko póki co rozbija się 
o brak środków finansowych. Ale to od Was 
także zależy, byście rzeczowo, spokojnie i z 
poszanowaniem drugiej strony to wyjaśniali. 
Bo ocenianie innych, tak jak to robicie, nie 
jest na miejscu. Nie na miejscu była i nie 
do Was należy ocena „znajomości realiów 
ekonomicznych” proboszcza w Leśniowie 
Wielkim. A stwierdzenie, że „rzekomo” 
burmistrz coś obiecywał mieszkańcom w 
tej sprawie, nazwać mogę jednym słowem 
– rozsiewanie plotek. Bo albo coś wiecie 
na pewno i o tym otwarcie piszecie, albo 
nie zajmujcie zbyt wiele miejsca na łamach 
gazetki, gdy Wasza wiedza jest w czymś 
tylko „rzekoma”. 

Nie rozumiem także zabiegu opisania 
„hipotetycznego” dalszego zadłużania 
gminy na potrzeby rozbudowy szkoły. Bo 
albo stwierdzacie, że władza wykonawcza 
musi mieć na zaciąganie kredytów zgodę 
władzy uchwałodawczej, a takiej woli 
wśród radnych niezależnych rozumiem nie 
ma, albo ostrzegacie, że kredyty mogą być 
jednak mimo tego sprzeciwu Radnych nie-
zależnych zaciągane, wtedy jednak mącicie 
w głowach Czytelnikom. Na zakończenie 
artykułu padają znowu stwierdzenia, że waż-
niejsze od sali gimnastycznej w Leśniowie 
Wielkim są modernizacje budynków szkoły 
podstawowej i przedszkola w Czerwieńsku, 
budowa nowego Domu Kultury czy naprawa 
dróg. Ale na to także będą potrzebne środki, 
przekraczające możliwości gminy na lata... 
Czyli od zaciągania dalszych kredytów 
gmina może nie ucieknie... Więc po co nimi 
straszyć?

Na koniec trochę osobistych refleksji. 
Nie bez powodu stanąłem w obronie pro-
boszcza Leśniowa Wielkiego, ocenionego 
niezbyt elegancko w artykule. Na jednej z 
poprzednich sesji Rady Miejskiej w Czer-
wieńsku zostałem w niewybredny sposób 
zaatakowany słownie przez przewodni-
czącego Klubu Radnych Niezależnych. 
Walczycie drodzy Radni o wolność „nieza-
leżnego” wypowiadania poglądów. Ale w 
momencie stawiania Wam niewygodnych 
pytań atakujecie, broniąc innym prawa do 
własnego zdania. Kończąc artykuł, sparafra-
zuję zakończenie artykułu Ewy Wójtowicz 
i Cezarego Wocha. Ze stwierdzeniami w 
znanej mi formie, że się mylę, kłamię, nie 
mam racji i nie wiem o co chodzi nie będę 
polemizował... Hmmm... Tylko jak wówczas 
prowadzić dyskusję, kiedy wszyscy mają 
rację, nie mylą się , nie mijają z prawdą i 
wiedzą o co chodzi? 

Henryk Góralczyk

Przepraszam za „radnych”
W związku z tym, że w ostatnim nu-

merze gazetki „U nas” ukazał się artykuł 
radnych Ewy Wójtowicz i Cezarego Wocha 
„Budżet a polityka”, w którym obrażono 
„moich” gości – „aktywistów z Leśniowa 
Wielkiego” zmuszona jestem zareagować. 
W artykule autorzy posunęli się do rzeczy 
niespotykanej, poniżając zaproszonych 
przeze mnie na spotkanie do PSP Leśniów 
Wielki rodziców, przedstawicieli Rady 
Pedagogicznej i pracowników szkoły.

Przykro mi jako gospodarzowi szkoły, 
że tak potraktowano moją społeczność 
lokalną, jak ludzi gorszej kategorii, bo są 
mieszkańcami Leśniowa, że nienawiść do 
Pana Burmistrza rozszerzyła się na naszą 
społeczność.

 I dlaczego? Bo chcieliśmy nawiązać dia-
log w sprawach dla nas bardzo ważnych.

Moim zdaniem radni nie powinni 
zajmować się wygłaszaniem obraźliwych 
zdań pod adresem mieszkańców gminy. 
Otóż radni to osoby publiczne. Wyborcy 
powierzyli im obowiązki zajmowania się 
sprawami gminy, (o które to obowiązki 
zresztą każdy radny przed wyborami za-
biega). Niestety nie wszyscy radni działają 
dla dobra całej gminy, tylko mają na uwadze 

swoje miejscowości i swoich wyborców.
Ponieważ to spotkanie odbyło się w mojej 
placówce czuję się odpowiedzialna za 
niewłaściwe potraktowanie moich gości 
i dlatego PRZEPRASZAM za radnych, 
którzy tak postąpili. Przepraszam rodziców, 
którzy bardzo aktywnie uczestniczą w 
życiu szkoły: wykonują remonty, zbierają 
fundusze, znajdują sponsorów, odnoszą 
sukcesy jako Rada Rodziców na szczeblu 
wojewódzkim i ogólnopolskim w związku 
ze swoją działalnością. Przepraszam Pana 
Burmistrza, że tak został odebrany nasz 
dialog z radnymi – jako „ Koncert życzeń”. 
Przepraszam nauczycieli, pracowników i 
radnych, którzy rozumieją nasze problemy 
za nieposzanowanie Waszych poglądów. 

Nie mogłam nie zareagować na sło-
wa w artykule skierowane w leśniowską 
placówkę i nigdy na to nie pozwolę, aby 
nas tak traktowano. Jako dyrektor  jestem 
odpowiedzialna za działania podejmowane 
na rzecz naszej szkoły i nie mogę pozwolić 
na pogardliwe wypowiedzi pod adresem 
naszej lokalnej społeczności.

Dyrektor PSP 
w Leśniowie Wielkim
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Listy do redakcji

Wywołany do odpowiedzi
Artykułem pt. „Budżet a polityka...” 

autorstwa radnych Ewy Wójtowicz i 
Cezarego Wocha, zostałem niejako wy-
wołany do tablicy, więc pragnę podzielić 
się kilkoma refleksjami z lektury tegoż 
artykułu.  Otóż, czytając w/w artykuł 
odnoszę wrażenie zmasowanego ataku 
na Burmistrza i ewentualnie Radnych, ale 
innych, tych, którzy podejmowali decyzje, 
za które teraz trzeba płacić.

I tak zadaję sobie pytanie, skoro nic 
pozytywnego nie można znaleźć w pracy 
Burmistrza, to jak wytłumaczyć zwycię-
stwo w pierwszej turze wyborów bezpo-
średnich i to nie po raz pierwszy! 

I skąd biorą się te wyróżnienia dla 
Gminy i personalne dla Burmistrza, przy-
znawane przecież przez osoby i instytucje 
- nie związane z naszą gminą - a o zasięgu 
wojewódzkim, regionalnym i ogólnopol-
skim? Duża część artykułu poświęcona 
jest sprawie „żądań” mieszkańców 
Leśniowa Wielkiego dla wybudowania 
sali gimnastycznej. I mieszkając tu od 
prawie 17 lat muszę powiedzieć, że jestem 
pełen uznania dla mądrości i dojrzałości 
wielu mieszkańców Leśniowa Wielkiego, 
którzy - w swoim czasie – stwierdzili, że 
poczekają na budowę sali, gdyż wcześ-
niej trzeba zrealizować inne zadania i to 
właśnie dlatego, żeby „nie posypał się” 
budżet Gminy!!! 

Dziś jednak widać, że umiejętność 
czekania obraca się przeciwko nim, choć 
osobiście mam nadzieję, ze w naszej Ra-
dzie Gminy znajdzie się grupa radnych 
zdroworozsądkowych, którzy będą odważ-
ni w podejmowaniu dobrych decyzji. Nie 
kwestionując potrzeb przedszkola i szkoły 
w Czerwieńsku, lokalnych dróg i innych 
inwestycji, proszę wszakże nie dzielić 
dzieci i młodzieży naszej gminy na lepsze 
i gorsze, tylko dlatego, że jest ich mniej 
i do tego uczą się w Leśniowie Wielkim! 
Zaś już niegodnym radnych jest straszenie 
o "podejmowaniu innych rozwiązań, w 
sytuacji dalszego pogarszania się gminnej 
kondycji finansowej". Nie mogą bowiem 
tylko względy ekonomiczne być wyznacz-
nikiem bieżącej polityki, bo to w prostej 
linii prowadzi do zagłady!

Osobiście zaś dla mnie obraźliwym 
jest stwierdzenie Autorów artykułu, że 
jestem „nie znającym realiów ekono-
micznych lokalnym proboszczem”. Otóż 
pragnę poinformować Autorów artykułu, 
bo może nie wiedzą, że być proboszczem, 
to nie tylko odprawienie Mszy, spowia-
danie i odprawienie pogrzebu, ale także 
m.in. to bycie administratorem parafii i 
prowadzenie remontów w - należących 
do parafii - kościołach.

W parafii, w której jestem probosz-
czem od blisko 17 lat, są 4 kościoły, 
wszystkie wpisane do rejestru zabytków, 

i we wszystkich od wielu lat prowadzone 
są systematycznie prace remontowo-
konserwatorskie. Nie angażując specjal-
nie cennego czasu radnych, mających 
podobne zdanie do Autorów artykułu, 
wystarczy że odwiedzą kościół parafialny 
i kaplicę grobową w Leśniowie Wielkim, 
dla zapoznania się z przeprowadzonymi 
dotychczas pracami.

Konkludując, pragnę stanowczo pod-
kreślić, że jestem dumny z tego, że mam 
możliwość mieszkać i pracować wśród 
takich ludzi, którzy współtworzą lokalną 
społeczność Leśniowa Wielkiego, Leśnio-
wa Małego i Sudołu, a które należą do 
Gminy Czerwieńsk.

Wszystkim zaś życzę, by starali się 
posiąść taką umiejętność rządzenia, by 
było nie tylko dobrze dla części, ale przede 
wszystkim sprawiedliwie dla wszystkich.

Ks. Dariusz Glama - proboszcz 
parafii p.w. Wniebowzięcia NMP 

w Leśniowie Wielkim

„Lokalni” Radni uzurpują 
sobie prawo do nieomylności
Nie tylko Ks. Proboszcz z Leśniowa Wielkiego poczuł się „wywołany do tablicy” 
artykułem pani Ewy Wójtowicz i pana Cezarego Wocha, rodzice uczniów leśniow-
skiej szkoły również.

Jak widać poważna dyskusja z posza-
nowaniem rozmówców i ich poglądów 
nie jest możliwa. Wyrazimy więc naszą 
opinię krótko. Polemizowanie z zasad-
nością potrzeb naszych dzieci uważamy 
za bezprzedmiotowe. 

Skupmy się więc na stosunku nie-
których Radnych do swoich wyborców, 
a także współpracowników, który nas 
zwyczajnie bulwersuje. Niezbędny jest 
tutaj szacunek i odrobina pokory wobec 
ludzi, którzy zrobili wiele dobrego i ciągle 
działają dla dobra mieszkańców. 

Mamy na myśli nie tylko Ks. Dzie-
kana, ale też Burmistrza, jego współpra-
cowników i wielu Radnych. Trzeba nie 
wiedzieć nic o pracy Ks. Dziekana 
Dariusza Glamy, aby go nazwać „lokal-
nym, nie znającym realiów ekonomicz-
nych proboszczem.” 

Ten lokalny, nie znający realiów…” 
proboszcz to osoba, która na remonty 
i renowację obiektów sakralnych w swojej 
parafii pozyskała i ciągle pozyskuje nie-
bagatelne pieniądze z funduszy unijnych. 

Otrzymał za tę skądinąd finansową, a więc 
ekonomiczną działalność wiele nagród 
i odznaczeń na szczeblu wojewódzkim 
i ogólnopolskim. Aby zarzucać komuś 
niewiedzę na jakimś polu, trzeba samemu 
być nie lada ekspertem. Nie wiemy, ile 
funduszy unijnych i na jakie inwestycje 
gminne pozyskali np. pani Ewa Wójto-
wicz i pan Cezary Woch. 

Może swoją działalność skupili tylko 
na dzieleniu publicznych pieniędzy? Tego 
niestety nie wiemy, nie pochwalili się 
bowiem swoimi zasługami. Trzeba jednak 
wiele nonszalancji, żeby tak ocenić Ks. 
Dziekana.        

Nie czujemy się komfortowa wiedząc, 
że na funkcjonowanie naszej gminy mają 
wpływ osoby, którym w działaniu przy-
świecają jakieś niezrozumiałe, partykular-
ne interesy, nie mające wiele wspólnego 
z dobrem gminy i jej mieszkańców.

Rada Rodziców 
Publicznej Szkoły P odstawowej

w Leśniowie Wlk. 
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E viva la arte
W Muzeum Ziemi Lubuskiej, 1 czerwca br, rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Dbam o 
piękno mego domu - Ziemi”. Konkurs zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

To już XIX edycja tego ogólnopol-
skiego konkursu. Wśród laureatów na 
szczeblu wojewódzkim znalazły się dwie 
uczennice Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Czerwieńsku: Adrianna Warszawska 
i Julia Borowiecka. Uczennice przygoto-
wała pani Joanna Wojtaszek. Dziewczęta 
namalowały przepiękne polskie pejzaże. 

Na konkurs nadesłano aż 650 prac, 
spośród których wybrano 50 najcelniej 
oddających temat konkursu. W chwili 
obecnej wystawa pokonkursowa jest 
udostępniona zwiedzającym w Muzeum 
Ziemi Lubuskiej.

J. S.

Głównym celem wizyty było pogłę-
bienie kompetencji językowych uczniów, 
przybliżenie wiedzy geograficznej, histo-
rycznej i kulturowej obu krajów, zmo-
tywowanie uczniów do nauki języków 
obcych i otwarcie na Europę, szerzenie 
ciekawości świata i wiedzy na temat 
innych krajów. Integracja młodzieży 
nastąpiła niemal natychmiast, dzięki 
uczniom i nauczycielom z Gimnazjum 
w Czerwieńsku i Szkół Podstawowych 

Młodzież z Suzdalu 
z wizytą w Czerwieńsku

Dziesięcioro uczniów z rejonu Suzdal wraz z dwiema nauczycielkami odwiedziło nas 
w dniach 17-22 czerwca 2013 r. Podczas tygodniowego pobytu goście z Rosji mieli 
okazję spotkać się z rówieśnikami ze szkół naszej gminy i poznać się lepiej.

z Nietkowa, Czerwieńska, Leśniowa 
Wielkiego i Nietkowic. Uczniowie wraz 
z nauczycielami dla rosyjskich koleżanek 
i kolegów zorganizowali wiele ciekawych 
zajęć m. in. mecz przyjaźni, warsztaty 
plastyczne, muzyczne (dyskoteka), zaję-
cia turystyczne promujące nasze okolice 
i nasz region. Młodzież i uczniowie z 
Suzdal zachwyceni byli nowoczesnym 
wyposażeniem naszych sali lekcyjnych, 
a także wspaniałą bazą sportową. Liczne 

zajęcia integracyjne, które miały miejsce 
podczas tygodniowego pobytu w Gminie 
Czerwieńsk były dla wszystkich uczest-
ników wspaniałym dowodem otwartości 
i kreatywności w zakresie współpracy 
międzynarodowej.

Uczniowie z Suzdalu w drodze po-
wrotnej na lotnisko Tegel w Berlinie, mieli 
okazję zwiedzić także stolicę Niemiec. 
Fotografowali się osobiście obok obiektów 
Bundeswehry, Bundestagu,  przeszli także 
pod Bramą Brandenburską, podziwiali 
Uniwersytet Humboldta i inne zabytki 
miasta. Uczniowie z Suzdalu byli pod wra-
żeniem wyjątkowej, ciepłej i serdecznej 
atmosfery. Z prawdziwym wzruszeniem 
mówili o tym, że w naszym gronie czuli się 
tak, jakby byli tu z nami od dawna.

Danuta Tomaszewska
Dyrektor ZEAO
Patrycja Matla

Stażystka

Sukces na Festiwalu w Leśnej
Dnia 22.06 w Leśnej w województwie dolnośląskim odbył się III Festiwal Kultury Współczesnej Ludowej.

Do konkursu zakwalifikowało się 19 
zespołów z trzech województw między 
innymi nasz zespół „RYTM”.

Wspaniała publiczność, atmosfera, 
niesamowita życzliwość gospodarzy oraz 
gorąca atmosfera i temperatura towa-
rzyszyły festiwalowi.  Zespół „RYTM” 
mimo gorącej aury spisał się na medal 
,wspaniale zaśpiewał i wygrał 4 utwory i 
otrzymał brawa oraz wiele podziękowań 

od publiczności i organizatorów festiwa-
lu. Zespół zdobył III miejsce.

Pragnę bardzo podziękować wszyst-
kim śpiewającym i grającym w zespole 
za twórczą postawę i zaangażowanie na 
scenie oraz rodzicom, którzy pomogli 
mi przy dowozie dzieci na konkurs p. 
Bodora,  p. Kaczmarskim oraz p. Mi-
rosławowi Klameckiemu.

Iwona Klamecka 

Gorące podziękowanie 
Pani Doktor Dorocie Kazimierczak 

i siostrze Ewie Przybyła za nieocenio-
ną opiekę i wsparcie w czasie choroby 

naszej MAMUSI
 ŚP. HELENY ORZECHOWSKIEJ 

z całego serca dziękują
Siostry

Księdzu Jarosławowi Leśnemu, 
Szafarzowi, Panu Robertowi, 

ministrantom, sąsiadom, znajomym, 
którzy byli z nami w ostatniej drodze 
spoczynku naszej Mamusi, Teściowej, 

Babci, Prababci
Śp. HELENY ORZECHOWSKIEJ

w imieniu całej Rodziny
Bóg zapłać

Krystyna Motykiewicz
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Historia filmem pisana
Mówi się, że życie ludzkie jest wędrówką, zagadką, że bywa usłane różami, cier-
pieniem, że rządzi nim wybór, przeznaczenie, przypadek… Kiedy jednak przyjrzymy 
się losom pojedynczego człowieka, nabieramy pewności, że jego historia jest po 
coś, niesie przesłanie, że życie ma sens. 

W tym roku młodzi filmowcy z gminy 
Czerwieńsk wzięli na warsztat temat „Hi-
storia życiem pisana”. Rezultaty swoich 
twórczych poszukiwań zaprezentowali 
na VI Festiwalu Filmu z Przesłaniem, 
który miał miejsce 12 czerwca 2013 roku 
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czer-
wieńsku. Jak co roku festiwalowi patro-
nował Burmistrz Miasta i Gminy Czer-
wieńsk pan Piotr Iwanus. W konkursowe 
szranki stanęło aż 10 ekip filmowych - 5 
z Gimnazjum w Czerwieńsku i 5 ze szkół 
podstawowych z Nietkowa, Nietkowic, 
Czerwieńska i Leśniowa Wielkiego. 
Sposoby wypowiedzi były różnorodne 
- od reportażu, poprzez paradokument 
do filmu fabularnego. Jury w składzie: 
pani Jolanta Matuszkiewicz - dyrektor 
MGOK-u, pani Alina Suworow - reporter 
TVP oraz pani Izabela Cęcek -  przedsta-
wiciel sponsorów, zastępca dyrektora ds. 
projektów oraz PR z firmy LFC, miało nie 
lada wyzwanie przy ustalaniu werdyktu. 

Serdecznie dziękujemy firmom: 

 LFC, Ziel-Bruk, Arcobaleno, 
Stimo, GS Samopomoc Chłopska, 
CPN Ekoserwis oraz Gminnej 
Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
za okazane wsparcie przy organizacji 
VI Festiwalu Filmu z Przesłaniem.

Dyrekcja Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Czerwieńsku 
oraz Organizatorzy VI Festiwalu 

Filmu z Przesłaniem

Po obejrzeniu 10 festiwalowych pro-
pozycji jurorzy oraz publiczność podjęli 
następujące decyzje: Grand Prix w ka-
tegorii szkół podstawowych otrzymała 
ekipa filmowa ze Szkoły Podstawowej 
im. Zofii i Stanisława Wróblewskich 
w Nietkowie za film „Pamięć pozostanie”, 
przedstawiający życiorys założycieli 
i patronów szkoły. Prace uczniów koor-
dynowała pani Elżbieta Kozak. 

Grand Prix w kategorii gimnazjalnej 
powędrowało do uczniów z klasy II c, 
uczęszczających na zajęcia artystyczne 
za film „Granice ojczyzny”. Ten pa-
radokument opowiadał o przeżyciach 
wojennych AK-owca Edwarda Gąsiew-

skiego z Sycowic. Opiekę artystyczną 
nad twórcami filmu sprawowała pani 
Małgorzata Galik. Publiczność rów-
nież rozdała swoje nagrody, otrzymały 
je: ekipa filmowa z Nietkowa za film 
„Pamięć pozostanie” oraz ekipa gimna-
zjalna z II c za film „Ten cień”. Oprócz 
nagród rzeczowych dla szkół i twórców, 
zwycięskie ekipy otrzymały przepiękną 
statuetkę Anioła wykonaną przez panią 
Joannę Wojtaszek. Nagrody indywidu-
alne powędrowały do Oliwii Rudnickiej 
ze SP w Nietkowie oraz Joanny Borówko 
z klasy II e Gimnazjum. Nagrodę dyrek-
tora MGOK-u uzyskał Antek Stanaszek 
z klasy II c Gimnazjum. Pozostałe filmy 
biorące udział w konkursie zostały wy-
różnione dyplomami oraz nagrodami 
rzeczowymi. 

Nagrody rzeczowe dla szkół oraz 
zwycięskich ekip filmowych były bardzo 
atrakcyjne, a wszystko to dzięki hojności 
sponsorów, firmom: LFC, Ziel-Bruk, Ar-

cobaleno, Stimo, Gminnej Spółdzielni 
Samopomoc Chłopska, CPN Ekoserwis 
oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Podarunki te 
w znacznej mierze wzbogacą bazę dydak-
tyczną szkół i z pewnością ułatwią pracę 
na zajęciach filmowych, za co serdecznie 
dziękujemy! 

Podsumowując galę VI Festiwalu 
Filmu z Przesłaniem pani Alina Suworow 
doceniła fakt, iż młodzież z naszej gminy 
coraz częściej sięga po reportaż jako spo-
sób opowiadania o otaczającej nas rzeczy-
wistości. Zdaniem jury oraz publiczności 
wszystkie filmy zgłoszone do konkursu 
prezentowały wysoki poziom artystyczny, 

a zwycięskie produkcje wyróżniał sposób 
w jaki historia bohaterów została przed-
stawiona oraz przesłanie płynące z ich 
przeżyć. Organizatorów festiwalu cieszy 
nie gasnące zaangażowanie młodzieży 
oraz nauczycieli z gminy Czerwieńsk 
w realizację filmów. Z pewnością jest 
to już zjawisko na skalę województwa, 
a możliwe, że kraju. 

Organizatorzy VI Festiwalu Filmu 
z Przesłaniem
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Dnia 21.06.2013r. w Przedszkolu w Czerwieńsku odbyła 
się uroczystość pożegnania starszaków, w której uczestniczyli 
zaproszeni goście, personel oraz rodzice. Absolwenci naszej 
placówki śpiewając piosenki i recytując wiersze wspominali czas 
spędzony w przedszkolu.  Po występach  sześciolatki otrzymały 
pamiątkowe dyplomy i książki. We wrześniu dzieci rozpoczynają 
kolejny etap na szczeblu edukacji. 

Życzymy im samych sukcesów.

30 czerwca 2013 roku Przedszkole w Czerwieńsku 
zakończyło realizację projektu "Klucz do sukcesu 
Twojego dziecka" współorganizowanego przez Europejski 
Fundusz Społeczny.

Jak co roku w naszym przedszkolu odbył się Festyn Rodzinny.  
Jest to impreza niezwykla, gdyż jej głównym celem jest spędzenie 
wolnego czasu w gronie rodzinnym. W tym roku, jak zawsze,  nie 
zabrakło atrakcji. Organizowana była loteria fantowa, w której 
można było wygrać wspaniałe nagrody, w tym nagrody główne. 
Oprócz tego organizatorzy imprezy zadbali o atrakcje dla naj-
młodszych. Nie zabrakło również smacznego jedzenia: kiełbasek 
z grilla, rozmaitych ciast, waty cukrowej. Impreza przyczyniła 
się do wzmocnienia więzi rodzinnych poprzez wspólną zabawę, 
wspólne przebywanie i cieszenie się obecnością całej rodziny.

Pożegnanie sześciolatków

Festyn rodzinny

„Drogi gimnazjalisto! Irytuje Cię czasem współczesna szko-
ła? Masz pomysł na niebanalną edukację? Posiadasz swoją 
wizję szkoły marzeń?” Tak brzmiał fragment zaproszenia do 
międzyszkolnej debaty, w której wzięli udział uczniowie Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku… i ją wygrali.

Dwanaścioro gimnazjalistów (w tym troje z Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Czerwieńsku) wzięło udział w między-
szkolnej debacie „Szkoła na miarę XXI wieku” zorganizo-
wanej 19 czerwca 2013 przez Europejskie Gimnazjum i 
Liceum dr Rahn w Zielonej Górze. W czasie nieprzekracza-
jącym 5 minut musieli przedstawić swoją wizję wymarzonej 
szkoły XXI wieku. Uczniowie prezentowali swoje pomysły 
w formie przemówienia lub prezentacji multimedialnej. 
Uczniowie naszej szkoły - Aleksandra Litwa, Karolina 
Placety oraz Antek Stanaszek - wybrali przemówienie. 
Uczniów przygotowała pani Małgorzata Galik. Po wy-
słuchaniu dwunastu propozycji, jury pod przewodnictwem 
dyrektora Teatru Lubuskiego Roberta Czechowskiego, 
nagrodziło sześciu najbardziej przekonujących mówców. Z 
przyjemnością donoszę, iż I miejsce zajął Antek Stanaszek, 
natomiast na drugiej pozycji uplasowała się Aleksandra 
Litwa. Zdobywcy czołowych miejsc otrzymali bardzo atrak-
cyjne nagrody, a przewodniczący jury docenił ich dojrzałość 
oraz talent krasomówczy.

J. S.

Szkoła na miarę XXI wieku



Wzajemne uczestnictwo w różnych 
imprezach, wydarzeniach, świętach pań-
stwowych stały się w partnerskich gminach 
- Czerwieńsk i Drebkau -  tradycją. Opiera-
jąc się na opinii Euroregionu Sprewa - Nysa 
- Bóbr, wzorcowo przebiega współpraca na 
polu kultury. Stale podejmowane są nowe 
inicjatywy, mające na celu pogłębianie 
współpracy, wzbogacające i ulepszające 
związki pomiędzy mieszkańcami pograni-

cza polsko - niemieckiego. Partnerzy wy-
mieniają się doświadczeniami, wymieniają 
poglądy, prezentują osiągnięcia, uczą się 
od siebie nawzajem. Współpraca stale się 
rozwija, a imprezy plenerowe, na których 
spotykają się sołectwa poszczególnych 
gmin z każdą kolejną edycją nabierają 
rozmachu. Podobnie, jak w roku ubiegłym 
- kontynuując ideę promowania więzi ro-
dzinnych - także w roku bieżącym MGOK 

Partnerskie spotkania familijne
zorganizował cykl imprez plenerowych, 
łączących zabawę z dyskusją na ważkie te-
maty o problemach rodzinnych i ekologii. 

Imprezy odbywały się od 1 do 29 
czerwca na terenie poszczególnych wsi 
naszej gminy i tradycyjnie już, zgromadziły 
całe rzesze amatorów rozrywki, mogących 
podziwiać podopiecznych niemal wszyst-
kich placówek kulturalnych z terenu naszej 
gminy oraz gminy Drebkau. 

Leśniow Wielki -  1 czerwca 2013

Sycowice -  8 czerwca 2013



Postaw na Rodzinę 2013

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyj-
nego Współpracy Transgranicznej Polska (woj. Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013, Fundusz  Małych Projektów i Projekty 
Sieciowe Euroregionu „ Sprewa, Nysa, Bóbr” oraz budżetu Państwa”.  Hasłem programu jest: "Pokonywać granice poprzez 
wspólne inwestowanie w przyszłość".

Płoty -  15 czerwca 2013

Laski -  22 czerwca 2013

Nietków -  29 czerwca 2013



Festyn jubileuszowy w Płotach
W piątek, 7 czerwca 2013 r. o godz. 17.15 rozpoczął się, przygotowywany przez 
społeczność przedszkola i szkoły, Festyn Jubileuszowy. Była to impreza otwarta 
dla mieszkańców Płot, Zagórza, Czerwieńska oraz licznie przybyłych gości z Panem 
Piotrem Iwanusem, burmistrzem Miasta i Gminy Czerwieńsk na czele.

Festyn stał się zwieńczeniem, trwa-
jących od 1 września 2012 r. obchodów 
dziesięciolecia istnienia Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej w Płotach. Bogaty 
program spotkania, jak planowaliśmy, 
przyniósł wiele radości i dostarczył licz-
nych wrażeń każdemu uczestnikowi - od 
najmłodszych maluszków do seniorów.

Podziękowaniom za pracę oraz współ-
pracę nie było końca, wręczone zostały 
kolejne medale „Za zasługi w rozwoju 
szkoły” najwierniejszym Przyjaciołom 
szkoły i przedszkola, Paniom i Panom: 
Danucie i Adamowi Lubasom, Marlenie 
Fabińskiej, Piotrowi Jończykowi, Janu-
szowi Hernikowi, a także nauczycielkom 
- Danucie Kozłowskiej, Ewie Gawędz-
kiej i Joannie Siudzie. Tort dziesięcio-
lecia, podzielony wśród obecnych, dodał 
smaku uroczystości.

Główną częścią wydarzenia były wy-
stępy dzieci - przedszkolaków i uczniów 

Dzięki zaangażowaniu wielu społecz-
ników w Płotach odbył się udany festyn. 
Na łamach gazetki chciałabym serdeczne 
podziękować paniom, które upiekły pyszne 
ciasta, Radzie Sołeckiej, Sołtysowi Za-
górza, KGW za nieocenioną pomoc przy 
organizacji imprezy, panom za zapewnie-
nie porządku i bezpieczeństwa w trakcie 
trwania festynu. Słowa podziękowania 
kieruję także do Piotra Orzechowskiego i 
Katarzyny Moszonka.

 Sołtys Sołectwa Płoty
Krystyna Motykiewicz

- które dały popis swoich umiejętności 
tanecznych, wokalnych, plastycznych... 
Można powiedzieć, że imprezę przygoto-
wały i poprowadziły dzieci, a nauczyciele, 
rodzice i przyjaciele szkoły tylko im 
w tym pomagali. 

Naszą imprezę ubarwili studenci 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy 
zapewnili multum atrakcji na stoiskach 
z konkurencjami i nagrodami dla każdego. 
Przygodę dziesięciolecia wzmocnił pokaz 
startu prawdziwego balonu, który - jak się 
okazało - wzrósł ponad szkołę i okoliczne 
domy, by odpłynąć w przestworza... 

Naszych festynowych gości przyj-
mowaliśmy „czym chata bogata”, zapra-

szając na poczęstunek z bogatym menu: 
pączki, lody, ciasta, kiełbaski, napoje 
i inne wspaniałości.

Cieszyliśmy się radością uczestników 
festynu, kierując nasze myśli i zamiary 
ku drugiemu dziesięcioleciu. Wszystkim 
gościom, przyjaciołom, sympatykom 
i sponsorom bardzo serdecznie dziękuje-
my za zainteresowanie i udział. Dzieciom 
gratulujemy udanych występów!

tekst i fotografie: Piotr Januszek



Przeszłość zapisana w teraźniejszości
Filmowy sukces Publicznej Szkoły Podstawowej w Nietkowie

Już szósty raz szkoła z Nietkowa 
przystąpiła do gminnego festiwalu „Film 
z przesłaniem”. Tym razem tematem prze-
wodnim produkcji były „Historie życiem 
pisane”. Powstały więc piękne filmy doku-
mentalno - fabularne tematami zagłębione 
w przeszłość Gminy Czerwieńsk. 

Uczniowie PSP w Nietkowie praco-
wali w zespole dziesięcioosobowym pod 
kierunkiem pani Elżbiety Kozak. Byli to: 
K. Śliwińska, A. Drzewiecki, O. Rud-
nicka, J. Wasilewsa, P. Kurowski, K. 
Matuszewski, W. Pawłowska, K. Szyma-
nowska, P. Kotowska, K. Szczepaniak. 
Jednak w tworzenie filmu zaangażowało 
się też wielu statystów z klas IV – VI. 
Wszyscy uczniowie doskonale wczuli się 
w swoje role, co zaowocowało ogromnym 
sukcesem. PSP w Nietkowie zdobyła I 
Nagrodę Grand Prix za film „Pamięć 
pozostanie. Zofia i Stanisław Wróblew-
scy”. Otrzymaliśmy też Nagrodę Publicz-
ności. Natomiast Oliwii Rudnickiej został 
przyznana Indywidualna Nagroda jury za 
narrację do filmu. Szkoła otrzymała nowo-
czesną drukarkę i piękne statuetki.

Film, który powstał na konkurs i jego 
sukces był dla naszej szkoły swoistym 
uwieńczeniem działań na rzecz edukacji 
regionalnej, która wpisała się bardzo 
mocno do programu wychowawczego 
placówki. Pamięć o Zofii i Stanisławie 
Wróblewskich wciąż jest pielęgnowana. 
Zadaniem szkoły jest przekazanie ucz-
niom obrazu powojennej rzeczywistości i 
poświęcenia ze strony założycieli szkoły, 
pierwszych nauczycieli, pionierów Ziem 
Zachodnich, którymi byli Państwo Wrób-
lewscy. Efektem takich działań jest też 
zmiana imienia szkoły, która uroczyście 
nastąpiła w październiku 2012 r. Za sprawą 
Dyrektor Beaty Kłos-Wygas, rodziców, 
środowiska lokalnego i radnych Nietkowa 
miano patrona uzyskała też żona Stanisła-
wa Wróblewskiego, Zofia Wróblewska, 
wspaniała nauczycielka i animatorka kultu-
ry we wsi. Mieszkańcy Nietkowa zgodnie 
przyznali, że taka decyzja była właściwa, 
bo Pani Zofia zasłużyła na szacunek i 
wdzięczność. 

Na wspaniałą uroczystość nadania 
imienia koło filmowe w ramach projektu 
„Szybciej, dalej i w górę” zmontowało 
piękny film pt. „Szkoła w Nietkowie 
dawniej i dziś” prezentujący historię Niet-
kowa, sylwetki Patronów i współczesny 
obraz szkoły. Uczniowie przeprowadzili 
wywiady z uczniami szkoły, wychowanka-

mi Państwa Wróblewskich. 
Jego uroczysta premiera 
na akademii w X 2012 
dostarczyła wielu emo-
cji, zwłaszcza że oglądali 
go córka i wnuk Państwa 
Wróblewskich. Tak też 
film „Pamięć pozostanie” 
stał się swoistą kontynu-
acją podjętych działań i 
wspaniałym zakończeniem 
tego roku szkolnego. Uka-
zuje on z nutką nostalgii 
pierwsze momenty po przybyciu Z. i S. 
Wróblewskich do Nietkowa. Podkreśla 
patriotyzm zarówno nauczycieli jak i 
uczniów w tamtym jakże trudnym czasie. 
Przypomina o tym, co najważniejsze dla 

nas - Polaków. Dzieło kółka „W obiek-
tywie” wzbogaci filmotekę biblioteczną i 
będzie prezentowane rodzicom i uczniom, 
by pamięć o przeszłości nie zaginęła. 

Elżbieta Kozak

Zielona szkoła w Kołobrzegu
Uczniowie klas trzecich z SP im. J. Korczaka w Czerwieńsku mieli okazję uczest-
niczyć w bardzo atrakcyjnej formie realizacji programu nauczania, jaką jest 
ZIELONA SZKOŁA. Została ona zorganizowana w Kołobrzegu i trwała 4 dni - od 11 
do 14 czerwca 2013 r.

ZIELONA SZKOŁA, w której uczest-
niczyli uczniowie naszej szkoły, za-
pewniła dzieciom wiele atrakcji. Jedną 
z nich było uczestnictwo w programie 
integracyjnym pn. „Piracka przygoda”. 
Podczas spotkania z okrutnymi piratami 
trzecioklasiści wzbogacili swoją wiedzę 
o morzu i świetnie się bawili, śpiewając 
szanty i rywalizując w konkurencjach 
sportowych. Wyprawy na plażę, obser-
wacja nadmorskiej roślinności i uważne 
słuchanie opowieści przewodnika bardzo 
się przydały podczas zajęć edukacyjnych 
„Zwierzęta i rośliny wodne”. Ważną lekcją 
historii, w której uczniowie wzięli udział, 
było zwiedzanie Muzeum Oręża Polskie-
go w Kołobrzegu. Tutaj trzecioklasiści 
mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć z 
bliska uzbrojenie i umundurowanie pol-
skich żołnierzy, odznaczenia i przedmioty 
codziennego użytku, np. menażki, łyżki, 
noże. Wysłuchali także bardzo ciekawej 
opowieści przewodnika o  naszym hymnie 
narodowym. Na placu przed muzeum mo-
gli także wejść do wnętrza autentycznego 
czołgu i samolotu bojowego.

Szczególną atrakcją dla trzecioklasi-
stów okazał się pobyt w „Wiosce indiań-
skiej”, która znajduje się w Zieleniewie. 
Tutaj zrobiliśmy sobie postój w czasie 
drogi powrotnej do Czerwieńska. Prze-

wodnik oprowadził uczniów po małym 
zoo, w którym nie brakowało egzotycz-
nych zwierząt, np. lam, wielbłąda i rzad-
kich ptaków. Potem były przejażdżki na 
koniu, strzelanie z łuku, pokazy taneczne 
i kaskaderskie.

ZIELONA SZKOŁA w Kołobrzegu 
okazała się doskonałą „SZKOŁĄ ŻY-
CIA” dla jej uczestników. Dzieci nie 
tylko wypoczęły, ale i zdobyły nowe 
doświadczenia oraz umiejętności, posze-
rzyły swoją wiedzę o Polsce i zawiązały 
nowe przyjaźnie. Te pozytywne efekty 
udziału w takiej właśnie formie realizacji 
programu nauczania okazały się szczegól-
nie cenne dla uczniów klasy IIIB, która 
jest zespołem  integracyjnym – dzieci 
celująco zdały egzamin z samodzielności, 
odpowiedzialności i radzenia sobie w 
nowych- często niełatwych - sytuacjach.                                                                                         

     Ewa Kościuk

Pragniemy serdecznie podziękować 
hojnym Darczyńcom: Państwu Grażynie 
i Leszkowi Grotmanom, Panu Łukaszowi 
Sawce,  Panu Jarosławowi Cichoniowi 

oraz Caritas Czerwieńsk 
za pomoc finansową i rzeczową. 
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Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie 
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

Wie ś c i
z  r a t u s z a

UCHWAŁA NR XXI/223/13
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), w związku z art. 270 ust. 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
157, poz. 1240 z późn. zm.1)) - uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Czerwieńsku rozpatrzyła i zatwierdza sprawo-
zdanie finansowen wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
rok 2012.
§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012 podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXI/224/13
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu za rok 
2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym 
(Dz. U. t. j. z 2013 r. poz. 594), w związku z art. 271 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 
późn. zm.1) ) - uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Czerwieńsku po zapoznaniu się z dokumentami, 
o których mowa w art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 
oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie absolutorium, postanawia udzielić Burmistrzowi 
Czerwieńska absolutorium za rok 2012.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXI/231/13
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na 
terenie gminy Czerwieńsk, w zakresie: ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) i art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.1) ) uchwala 
się, co następuje:
§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie 
gminy Czerwieńsk działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowa-
dzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 
powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać tytuł prawny do władania nieruchomością, na terenie 
której będą przebywać odłowione zwierzęta przed przewiezieniem 
ich do schroniska;

2) posiadać aktualną umowę z podmiotem prowadzącym schronisko 
dla bezdomnych zwierząt gwarantującą odbiór wyłapanych zwierząt 
lub pisemne oświadczenie tego podmiotu o gotowości do odbioru 
zwierząt wyłapanych;
3) posiadać specjalistyczny sprzęt do wyłapywania i transportowania 
zwierząt, nie stwarzający zagrożenia dla ich zdrowia i życia;
4) posiadać pojazd przystosowany do transportu zwierząt, spełniający 
wymogi, o których mowa w ustawie o ochronie zwierząt oraz w aktach 
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisami prawa 
unijnego;
5) dysponować personelem, który został odpowiednio przeszkolony 
w zakresie postępowania ze zwierzętami;
6) zapewniać zwierzętom stałą opiekę lekarsko - weterynaryjną i w razie 
potrzeby niezwłoczną pomoc lekarza weterynarii.
2. Wymienione w ust. 1 wymagania powinny być wykazane odpo-
wiednimi dokumentami.
§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowa-
dzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie pro-
wadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;
2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której będzie 
prowadzone schronisko dla bezdomnych zwierząt, która zapewnia 
przebywającym w schronisku zwierzętom odpowiednie warunki by-
towe, w szczególności:
a) wydzielony wybieg dla zwierząt,
b) ogrodzony i utwardzony teren,
c) wydzielone, ocieplone i zadaszone boksy;
3) dysponować personelem, który został odpowiednio przeszkolony 
w zakresie postępowania ze zwierzętami, przepisów o ochronie zwierząt 
oraz obsługi sprzętu i urządzeń służących do prowadzenia działalności 
w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami;
4) posiadać możliwość zapewnienia zwierzętom opieki lekarsko - 
weterynaryjnej;
5) posiadać pojazd przystosowany do transportu zwierząt, spełniający 
wymogi określone w ustawie o ochronie zwierząt oraz w aktach wy-
konawczych wydanych na jej podstawie;
6) dysponować atestowanymi środkami do obezwładniania i wyła-
pywania zwierząt w sposób niepowodujący zagrożenia dla ich życia 
i zdrowia, ani niezadający im cierpienia.
2. Wymagania wyszczególnione w ust. 1 powinny być wykazane 
stosownymi dokumentami.
§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spa-
larni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące 
wymagania:
1) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której będzie 
prowadzone grzebowisko i spalarnia zwłok
zwierzęcych;
2) posiadać odpowiednio przeszkolony personel;
3) współpracować z podmiotem zapewniającym odbiór odpadów 
powstałych w procesie spalania;
4) dysponować specjalnymi pojemnikami przeznaczonymi do przecho-
wywania i gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania;
5) dysponować środkami technicznymi niezbędnymi do właściwego 
prowadzenia działalności w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części, w szczególności:
a) pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych i ich 
części, spełniający wymogi przewidziane przez obowiązujące przepisy 
prawa;
b) odpowiednimi środkami do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich 
części przed zagrzebaniem;
c) środkami służącymi do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części;
d) chłodnią do tymczasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych;
e) piecem do spalania zwłok zwierzęcych.
2. Wymagania wskazane w ust. 1 powinny być udokumentowane 
stosownymi dokumentami.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Czerwieńska informuje, że w terminie od 

01.07.2013 r. do 22.07.2013 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku został wywieszony do 
publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, 
stanowiący załącznik do Zarządzeniem Nr 43/2013 Burmistrza 
Czerwieńska z dnia 19 czerwca 2013 r. Wykaz obejmuje część 
działki oznaczonej nr ewidencyjnym 420/1 o pow. 40 m2 poło-
żonej w Czerwieńsku przy ulicy Moniuszki.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzę-
du Gminy i Miasta w Czerwieńsku przy ul. Rynek 25, pokój 
109, tel. (68) 3278179 oraz na stronie internetowej urzędu:  
www.bip.czerwiensk.pl.

MM.

UCHWAŁA NR XXI/234/13
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie nadania nazwy ulic na terenie miejscowości Płoty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwy ulicom położonym w obrębie miejscowości Płoty:
1. Malinowa - ulicy usytuowanej na działce oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków numerem 208/14.
2. Jagodowa - ulicy usytuowanej na działce oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków numerem 205/7 i 206/1.
3. Truskawkowa - ulicy usytuowanej na części działki oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków numerem 204/31 i 209/2.
4. Aroniowa - ulicy usytuowanej na cześci działki oznaczonej w ewi-
dencji gruntów i budynków numerem 204/31.
5. Potokowa - ulicy usytuowanej na działce oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków numerem 284/11.
6. Zdrojowa - ulicy usytuowanej na działce oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków numerem 284/18.
7. Ruczajowa - ulicy usytuowanej na działce oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków numerem 284/25.
8. Sosnowa - ulicy usytuowanej na działce oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków numerem 614/3.
9. Akacjowa - ulicy usytuowanej na działce oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków numerem 614/23.
10. Jodłowa - ulicy usytuowanej na działce oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków numerem 612/5.
11. Bukowa - ulicy usytuowanej na działce oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków numerem 612/2.
12. Świerkowa - ulicy usytuowanej na działce oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków numerem 612/26.
§ 2. Przebieg ulic opisanych w § 1 przedstawiają mapy stanowiące 3 
załączniki do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Czerwieńska informuje, że na podstawie § 14 
ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 
r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) Państwowy Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu 
się ze sprawozdaniami z badań nr OL-LMiP-440/2013 z dnia 
13.06.2013 r., nr OL-LBŚ-333/2013 z dnia 12.06.2013 r. i nr 
OL-LBŚ-381/2013 z dnia 02.07.2013 r. próbek  wody pobranych 
w dniach 05.06.2013 r. z wodociągu publicznego w Płotach 
o produkcji >100≤1000 m3/d, stwierdził przydatność wody 
do spożycia przez ludzi.

Analiza próbek wody o kodach OL-504 i OL-505 pobranych 
dnia 05.06.2013 r. zgodnie z protokołem pobrania próbek wody 
do spożycia nr NS-HK-121/13 wykazała, że woda w zakresie 
parametrów objętych monitoringiem kontrolnym odpowiada wy-
maganiom §2 ust. 1 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z poźn. zm.).

MPS
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• NIETKÓW
Kasprowicza, Kolejowa, T. Kościuszki 
(nr 10A, 151), Leśna, Ogrodowa, Os. 
Boryń, Boczna, Piaskowa, Pocztowa, 
Sportowa, Żwirowa (nr 1,3,4)

2,16,30 lipca
13,27    sierpnia
10,24    września
8,22     października
5,19      listopada
3,17,31  grudnia

T. Kościuszki, Krzywa, Kwiatowa, Os. 
Słoneczne, Parkowa, Przedszkolna, 
Strażacka, Żwirowa (nr 2)

9,23      lipca
6,20      sierpnia
3,17      września
1,15,29  października
12,26    listopada
10,24    grudnia

• Laski, Zagórze
 2,16,30  lipca
 13,27     sierpnia

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Planowany od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.
odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych 

 z poszczególnych miejscowości gminy Czerwieńsk
 10,24     września
 8,22      października
 5,19      listopada
 3,17,31 grudnia

• Leśniów Mały, Sudoł
 5,19      lipca
 2,16,30 sierpnia
 13,27    września
 11,25    października
 8,22      listopada
 6,20      grudnia

• Będów, Bródki, Nietkowice, Sycowice
 9,23      lipca
 6,20      sierpnia
 3,17      września
 1,15,29 października
 12,26    listopada
 10,23    grudnia

• Dobrzęcin, Wysokie, Wyszyna
 9,23     lipca
 6,20     sierpnia
 3,17      września

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

W Czerwieńsku dni odbioru  pozostają tak jak do tej pory to jest: poniedziałki i wtorki.

 1,15,29 października
 12,26    listopada
 10,24    grudnia

• Leśniów Wielki
realizacja w posesjach o numerach 
mniejszych od 47

 5,19      lipca
 2,16,30 sierpnia
 13,27    września
 11,25    października
 8,22     listopada
 6,20     grudnia

• Leśniów Wielki
realizacja w posesjach o numerach 
powyżej 46

 12,26      lipca
 9,23 sierpnia
 6,20    września
 4,18,31    października
 15,29     listopada
 13,27   grudnia

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Harmonogram zbiórki worków odpadami selektywymi z gospodarstw 
domowych - Gmina Czerwieńsk 2013 rok

• Leśniów Wielki: 1 lipca, 29 lipca, 26 
sierpnia, 23 września, 21 października, 
18 listopada, 16 grudnia

• Leśniów Mały, Sudoł Zagórze, Wy-
sokie, Wyszyna: 2 lipca, 30 lipca, 27 
sierpnia, 24 września, 22 października, 
19 listopada, 17 grudnia
 
• Dobrzęcin, Laski: 3 lipca, 31 lipca, 28 
sierpnia, 25 września, 23 października, 20 
listopada, 18 grudnia

• Nietkowice: 4 lipca, 1 sierpnia, 29 
sierpnia, 26 września, 24 października, 
21 listopada, 19 grudnia

• Nietków: 5 lipca, 2 sierpnia, 30 sierpnia, 
27 września, 25 października, 22 listopa-
da, 20 grudnia

• Będów, Bródki: 9 lipca, 6 sierpnia, 3 
września, 1 października, 29 październi-
ka, 26 listopada, 23 grudnia 

• Sycowice: 10 lipca, 7 sierpnia, 4 wrześ-
nia, 2 października, 30 października, 27 
listopada, 23 grudnia

• Czerwieńsk: 11 lipca, 25 lipca, 8 sierp-
nia, 22 sierpnia, 5 września, 19 września, 
3 października, 17 października, 31 paź-
dziernika, 14 listopada, 28 listopada
12 grudnia, 30 grudnia

• Płoty:
12 lipca, 26 lipca, 9 sierpnia, 23 sierpnia, 6 
września,  20 września, 4 października, 18 
października, 15 listopada, 29 listopada, 
13 grudnia, 31 grudnia

*worki powinny być zawiązane i wystawione przed posesję najpóźniej do godziny 7:00 rano w dniu wywózki
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Szukają nowego opiekuna

BIAŁA - jest przekochanym i bardzo kontaktowym psiakiem. Uwielbia 
ludzi i bardzo lubi z nimi przebywać. Nie wykazuje agresji wobec innych 
zwierzaków. Na smyczy chodzi bardzo grzecznie i spokojnie. Lubi być 
drapana po grzbiecie i nie pogardzi psimi smakołykami. Cierpliwa, 
spokojna i lojalna. Gdy jest zamknięta na schroniskowym wybiegu bez 
człowieka niechętnie się bawi, zaś gdy ktoś do niej przyjdzie zaczyna 
szaleć, biegać z radości, w jednej chwili podbiega się pogłaskać po 
czym jak torpeda biegnie w drugą stronę, po to aby za chwilę znów 
przybiec aby się pogłaskać.

Chętnych do adopcji psa proszę o kontakt ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze, tel. 68 3230766, 
784908890 lub Urzędem Gminy i Miasta w Czerwieńsku tel. 68 3278179.

płeć: suczka
rasa: mieszana
wiek: ok. 2 lat
wysokość w kłębie:  
ok. 57 cm
odpchlenie: tak
odrobaczenie: tak

Zdjęcia oraz informacje o psach pobrano ze strony schronisko.avx.pl

KOLIK - został znaleziony przy drodze, niedaleko Czerwieńska. Jest 
raczej łagodnym i miłym dorosłym pieskiem. Lubi ludzi i jest wobec 
nich kontaktowy. Nie przejawia agresji wobec innych zwierzaków. 
Grzecznie daje się prowadzić na smyczy podczas spaceru. Mądry i 
spokojny, czeka na odpowiedzialnego i troskliwego właściciela, który 
zaopiekuje się nim i już nigdy nie porzuci. 

płeć: pies
rasa: mieszana
wiek: ok. 5 lat

wysokość w kłębie:  
ok. 56 cm

odpchlenie: tak
odrobaczenie: tak

W związku z tym, że „Zielonogórski 
Związek Gmin” w dalszym ciągu wery-
fikuje i wprowadza do systemu złożone 
przez mieszkańców deklaracje „śmiecio-
we” może zdarzyć się sytuacja, że nie-
którzy mieszkańcy nie otrzymali jeszcze 
pojemników do zbierania odpadów zmie-
szanych oraz worków do selektywnego 
zbierania. Taki fakt należy zgłaszać bez-

Informacja dotycząca 
zbiórki odpadów komunalnych

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że „Zielonogórski Związek Gmin” od 1 lipca stał się właścicielem odpadów 
komunalnych powstających w gospodarstwach domowych i zakładach pracy na terenie gminy Czerwieńsk.

pośrednio do „Zielonogórskiego Związku 
Gmin” (tel. 68/3229113, 68/3229131)              
lub do Urzędu Gminy i Miasta w Czer-
wieńsku (tel. 68/3278179).

Ponadto informujemy, że u sołtysów 
poszczególnych wsi oraz w Urzędzie 
Gminy i Miasta w Czerwieńsku będą 
worki do selektywnego zbierania. Osoby, 
które zdeklarowały się, że będą prowadzić 

selektywną zbiórkę odpadów a ZGKiM z 
Zielonej Góry nie dostarczył im jeszcze 
worków będą mogły odebrać komplet 
worków za pokwitowaniem.  ZGKiM z 
Zielonej Góry poinformował tut. Urząd, 
że worki można odbierać także od kierow-
ców wywożących odpady komunalne.

MPS
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Uczniowie SP  w Czerwieńsku nie 
mają wielkich tradycji biegowych, ale 
tym razem postanowiliśmy solidnie przy-
gotować się do biegów przełajowych. I na 
efekt nie trzeba było długo czekać. Chłop-
cy wygrali Powiatowe Biegi Przełajowe 
w Trzebiechowie i tym samym 10-cio 
osobowa drużyna zakwalifikowała się 
do Wojewódzkiego Finału Biegów Prze-
łajowych, który odbył się w Grabicach 
koło Gubina. Tu każdy z biegaczy musiał 
pokonać 1100 m i przekazać pałeczkę 
koledze z drużyny. Całe zawody (mimo 
deszczowej pogody) zakończyliśmy na 
dobrym, VI miejscu.

W maju pokusiliśmy się też o udział 
w turnieju „Szczypiorniak na Orlikach 
2013”. Organizatorem akcji był Związek 
Piłki Ręcznej na zlecenie Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, a na naszym terenie 
osobą odpowiedzialną za turniej był 
Mieszko Nyćkowiak. Drużyna chłopców 
z SP Czerwieńsk zajęła II miejsce. Na 
specjalne zaproszenie uczniowie pojecha-
li na Wojewódzki Finał tych rozgrywek 
do Świebodzina. Tu na dwóch boiskach 

Sport szkolny…

rywalizowały dwie grupy. Ostatecznie za-
jęliśmy w turnieju VI miejsce. Uczniowie 
otrzymali nagrodę dla szkoły – komplet 
strojów dla piłkarzy ręcznych. Koniec 

…i gimnazjalny
Gubin był organizatorem Zawodów 

Rejonowych w piłce nożnej chłopców. 6 
czerwca rywalizowało w nich 6 szkół gim-
nazjalnych – dwie z Zielonej Góry i po jednej 
z Krosna Odrzańskiego, Przylepu, Gubina 
i Czerwieńska. Nasi reprezentanci wystąpili 
w I grupie z Przylepem i Gubinem. Pierwszy 
mecz z Przylepem minimalnie (0:1) prze-
graliśmy, a drugi z Gubinem zdecydowanie 
wygraliśmy 4:1. W półfinale spotkaliśmy się 
z Gimnazjum nr 4 z Zielonej Góry, w którym 
występują zawodnicy z UKP. Byliśmy bez 
szans i ulegliśmy 1:5. A w całym turnieju 
sklasyfikowano nas na miejscu 3 – 4.

roku szkolnego jest też okazją do podsu-
mowania pracy i podziękowania dzieciom 
za godne reprezentowanie i promocję 
naszej szkoły na różnych szczeblach 
rozgrywek sportowych. Na szczególne 
wyróżnienie i podziękowanie zasłużyli: 
Daniel Zawadzki, Konrad Stanisła-
wiszyn, Jan Gębicki, Kacper Kokot, 
Patryk Szymański, Dorian Brodalka, 
Jessica Kluj, Jessica Greguła, Monika 
Magda, Natalia Rybaczek, Wiktoria 
Chołuj, Dominika Mróz. Serdecznie 
dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów 
sportowych!

B. Oleszek, D. Siemaszko

Zawody w tej dyscyplinie obejmują 
najczęściej 950 m pływania, 45 km rowe-
ru i 10,5 km biegu (to tzw. ¼ „Ironmen’a”) 
lub podwojenie tych dystansów (wtedy 
mówi się o ½ „żelaznego człowieka”). A 
tylko 21 km do samego przebiegnięcia to 
już trasa półmaratonu…

Podkręć tempo

Szkołę naszą reprezentowali: M. Ma-
rzec, D. Kapela, K. Zagórski, P. Ungrat, 
P. Langier, P. Pawłowski, M. Murach, 
K. Zarzycki, R. Genderka, G. Saulewicz. 
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za 
godne reprezentowanie naszego Gimnazjum, 
a trzecioklasistom – absolwentom szkoły 
życzymy dalszych sportowych sukcesów.

Triathlon. Nie jest to zupełna nowość w sporcie. Ale u nas – owszem. Amatorski, 
ale na wyczynowym poziomie. To zajęcie dla wytrwałych i zawziętych. By dać 
radę, dobiec, dopłynąć, dojechać do mety. 

Miałem okazję spotkać się z grupą 
miłośników amatorskiego wyczynu, 
którzy często biorą też udział w biegach 
czy zawodach rowerowych. Na zdjęciu 
pod naszą „Lubuszanką” oprócz Anety 
Wawrowicz (31, Płoty) i Pawła Kamody 
(32, Płoty – pierwszy z prawej) są też inni 
członkowie „I ROCK Triathlon - Zielona 
Góra” - Janusz Pietryka (46, Zielona 
Góra), Jacek Likszo (42, Radomia), 
Wojciech Lemański (43, Zielona Góra) i 
Bartosz Wiszniewski (39, Zielona Góra). 
Stroje – pianki – są nieodzowne do pły-
wania, zwłaszcza w zimnej wodzie.

Klub tworzy 10 osób (z Zielonej Góry 
i okolic), w tym dwie panie. Nazwa grupy 
stanowi sprawę otwartą – są na etapie po-

szukiwania organizacyjnego wsparcia… I 
oczekują na nowych „zapaleńców” chcą-
cych zacząć przygodę z triathlonem. Re-
gularnie trenują, również na trasach Jorge 
cross – czyli w lasach wokół naszej hali 
sportowej. I systematycznie pływają w 
otwartych zbiornikach wodnych. Spotkać 

ich można też na zielonogórskim CRS-ie, 
Dąbiu, Wzgórzach Piastowskich… Upra-
wianie sportu jest „zaraźliwe”, amatorów 
rekreacji czy wyczynu widzimy na każ-
dym kroku. Grupa zaprasza do wspólnego 
trenowania!

D. Grześkowiak

Informacje
 „I Rock - Zielonogórskim 

Klubie Triathlonowym” 
można szukać 
pod adresem 

irock@wlubuskiem.pl
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W XI Półmaratonie w Przytoku (13 
IV) Szymon Pyrka (PKP Cargo) zajął 
18 miejsce w kategorii M30 z czasem 
1:33:22.

XII Cracovia Maraton (28 IV) – 
Grzegorz Fabisiak był 399 w M30 
(3:38:31) a Michał Kowalski 1297 
w M30 (4:55:17). Na starcie stanęło po-
nad 5000 biegaczy.

I Półmaraton Jeleniogórski (3 V) – Mi-
chał Kowalski w M30 był 88 (1:42:19). 
Biegło ok. 500 zawodników.

Ciekawe zawody odbyły się 11 V 
w Neuzelle. Były to zespołowe biegi 
połączone z jazdą na rowerze na dystan-
sie 45 km. Lubomir Rotko i Wojciech 
Meliński zajęli 25 miejsce w łącznej 
kategorii M110 (3:13:05). Natomiast 
Michał Kowalski i Jacek Jędro zajęli 
miejsce 105 w M80 (3:55:00). Na trasie 
rywalizowało około 400 ekip.

W VII Zielonogórskim Grand Prix MTB 
Amatorów (12 V w Ochli) Jarosław Mi-
chałowski zajął II miejsce w kategorii M30 
z czasem 1:11:23. Natomiast 2 VI w MOSiR-
rze był 3-ci (1:36:26). Tu na dystansie 42 km 
ścigało się ok. 150 zawodników.

W XXX Półmaratonie Solan (25 V) 
w Nowej Soli Grzegorz Pukacki był 33 
w M40 (1:33:19), Grzegorz Fabisiak 
51 w M30 (1:34:44), Michał Kowalski 

Wieści z „Lubuszanki”
Systematycznie powiększa się grono miłośników czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Do biegaczy dołączają mi-
łośnicy roweru a zapewnie niedługo i innych dyscyplin sportu. To nie tylko członkowie czerwieńskiego „Ronina”; w wielu 
zawodach „nasi” występują pod różnymi barwami.

Spartakiada Rothenburgów 

87 w M30 (1:40:54), Paweł Forgel 50 
w M30 (1:34:44), Mirosław Tworek 65 
w M40 (1:43:19), Wojciech Pawlak 163 
w M30 (2:16:53). W biegu uczestniczyło 
ok. 500 biegaczy.

Trzydniowe zawody biegowe roze-
grano w Zakopanem. VI Bieg Sokoła (31 
V) – Michał Kowalski był 76 w M30 
(2:31:44). Natomiast w IV Biegu im. 
hr. Władysława Zamoyskiego (I VI 
w Palenicy Białczańskiej) był 36 (58:47). 
A w VI Wysokogórskim Biegu im Druha 
Franciszka Marduły (2 VI) zajął 164 
miejsce w swej kategorii (5:05:37).

Triathlon (1 VI w Sierakowie) to 1900 
m pływania, 90 km roweru i 21 km biegu. 
Paweł Kamoda zajął 18 miejsce w M30 
z łącznym czasem 4:55:44. Do tej wy-
magającej próby przystąpiło ponad 400 
zawodników. W ramach Dni Czerwieńska 
na „Lubusiku” rozegrano mecz siatkowej 
piłki plażowej. Pojedynek mieszanych, 
międzynarodowych drużyn zakończył 
się wygraną Czerwieńska nad Drebkau 
2:1. Z kolei mecz oldbojów rozegrany na 
sztucznej murawie przyniósł zwycięstwo 
piłkarzom Czerwieńska nad Drebkau 7:5.

D. Grześkowiak

Po raz kolejny reprezentacje miast part-
nerskich - Rothenburgów spotkały się na 
rozgrywanej co dwa lata spartakiadzie. W tym 
roku gospodarzem był Rotenburg nad Fuldą 
(Hesja). Jak zwykle wyniki nie były najważ-
niejsze, mimo zaangażowania wszystkich 
reprezentacji. Puchar tradycyjnie też pozostał 
w rękach gospodarzy. Zabawa była przednia 
i to w końcu chodziło... 

19nr 252 • 07.2013

U  N A S



Najładniejsze balkony naszego miasta
Samorząd Mieszkańców Miasta Czer-
wieńska rozstrzygnął swój tradycyjny, 
coroczny konkurs „Estetyczne zagospo-
darowanie balkonów”. 

Balkon p. Katarzyny Frąckowiak

Balkon p. Teresy Luczak

Balkon p. Elżbiety Jabłońskiej Balkon p. Ireny Skowrońskiej

Celem konkursu jest propagowanie 
balkonów zadbanych i ukwieconych, 
by poprawić wygląd nie tylko bloków, 
ale i całego miasta. Jest adresowany 
do wszystkich mieszkańców, równie 
domów jednorodzinnych. Do konkursu 
mogą przystąpić wszyscy chętni, nie 
tylko właściciele „wiszących ogrodów” 
– Samorząd jest otwarty również na zgło-
szenia sąsiedzkie.

Komisja Konkursowa w składzie: 
Krzysztof Patrzykąt, Anna Kokowicz i 
Wiesław Kwaśniewski, 27 czerwca do-
konała przeglądu zgłoszonych balkonów. 
Pod uwagę brano ukwiecenie, kompo-
zycję, ogólny wygląd, elementy drobnej 
architektury typu pergola, oświetlenie i 
balustrada oraz praktyczną możliwość 
wykorzystania niewielkiego przecież 
miejsca na rodzinny wypoczynek.

Komisja przyznała równorzędne 
I miejsca Katarzynie Frąckowiak i 
Teresie Łuczak, II miejsce Irenie Sko-
wrońskiej oraz III miejsce Elżbiecie 
Jabłońskiej. Z kolei Samorząd Miesz-
kańców ufundował nagrody rzeczowe 
(120, 100, 60 zł).

Gratulujemy osobom wyróżnionym i 
zapraszamy wszystkich mieszkańców do 
szerszego udziału w konkursie w przy-
szłym roku!

D. Grześkowiak


