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w październiku
 01.10. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z nowym pro-

boszczem parafi i pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku ks. Markiem 
Kidoniem.

 02.10. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się spotkanie Komi-
tetu Sterującego „Partnerstwo Nadodrzańskie”.

 03.10. – po gruntownym remoncie oddano do użytku Wiejski 
Dom Kultury w Płotach. Budynek został zmodernizowany ze 
środków pozyskanych przez Gminę w ramach programu „Od-
nowa wsi”. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz 
Piotr Iwanus, Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras 
i sołtys Płotów Krystyna Motykiewicz.

 03.10. – w Lesznie odbyły się uroczystości Święta 4 Zielo-
nogórskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana 
Roweckiego „Grota”.

 06.10. – odbył się rejs po Odrze pod hasłem: „Łączy nas 
Odra”, podczas którego rozmawiano o zasadach funkcjono-
wania Funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG) i  Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego (NMF) oraz o celach i stanie realizacji projektu 
realizowanego w ramach tych funduszy: „Rozwój społeczno-
gospodarczy Gmin Nadodrzańskich”. W spotkaniu na statku 
udział wzięli min.: przedstawiciele Starostwa Powiatowego 
w Zielonej Górze, przedstawiciele świata nauki, związku miast 
polskich, radni  sejmiku wojewódzkiego, przewodniczący rad 
i radni z gmin: Czerwieńsk, Dąbie i Sulechów.

 07.10. – w Urzędzie Miejskim w Zielonej Górze odbyło się 
spotkanie poświęcone Zintegrowanym Inwestycjom Tery-
torialnym (ZIT). W spotkaniu wziął udział Burmistrz Piotr 
Iwanus.

 08.10. – w Czerwieńsku odbyło się posiedzenie Rady Nad-
zorczej Spółki POMAK.

 08.10. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z dowódcą 4 ZPPL 
w Czerwieńsku płk. Mirosławem Szwedem.

 14.10. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej 
i Porządku Publicznego.

 15.10. – Burmistrz Piotr Iwanus wziął udział w posiedzeniu 
Rady Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” 
w Zaborze.

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

 17.10. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w posiedzeniu 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 17.10. – w MGOK w Czerwieńsku uroczyście zainauguro-
wano Rok Kulturalny 2014/2015. Uroczystość była okazją do 
uhonorowania osób, które wspierały działania podejmowane 
przez MGOK w minionym roku. Wśród nagrodzonych znaleźli 
się: Marta Maciejewska, – której przyznano tytuł „Animatora 
Roku” oraz ks. Paweł Konieczny, – który otrzymał statuetkę 
„Przyjaciel Kultury”.

 20.10. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
 21.10. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się spotkanie Ko-

mitetu Sterującego Partnerstwo Nadodrzańskie. Spotkaniu 
przewodniczył Burmistrz Piotr Iwanus.

 21.10. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z proboszczami 
wszystkich parafi i z terenu Gminy Czerwieńsk. Spotkanie było 
okazją do podziękowań za współpracę w mijającej kadencji.

 23.10. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej 
w Czerwieńsku.

 23.10. – w Zielonej Górze odbyła się konferencja poświęcona 
Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym (ZIT). W konfe-
rencji uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.

 29.10. – przed budynkiem ratusza w Czerwieńsku posadzono 
„Dąb Wolności”, który ma upamiętniać 25 rocznicę wyborów 
4 czerwca 1989 r. i dalszych przemian demokratycznych w Polsce 
i na świecie. Akcja sadzenia drzew-pomników historii została 
zainicjowana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
i łączy się z jubileuszem 90-lecia Lasów Państwowych. Uroczy-
stego wkopania dębu dostąpili: Marszałek Elżbieta Polak, Sta-
rosta Zielonogórski Ireneusz Plechan, Burmistrz Piotr Iwanus, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras, Przewodnicząca 
Komisji Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego Ewa 
Wójtowicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zielona Góra Arkadiusz 
Kapała oraz Jacek Gębicki, który był pomysłodawcą posadzenia 
„Dębu Wolności” w Czerwieńsku.

 29.10. – odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Czer-
wieńsku. Była to zarazem ostatnia sesja Rady VI kadencji. 
Podczas jej trwania radni podjęli następujące uchwały: w sprawie 
zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014; 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geode-
zyjnych: Będów, Nietkowice, Bródki, Laski, Nietków, Wysokie 
i Czerwieńsk; w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czer-
wieńsk; w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Będów 
w Gminie Czerwieńsk; w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrę-
bach: Nietkowice i Bródki w Gminie Czerwieńsk; w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miejscowości Laski w Gminie Czerwieńsk; 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nietkowice 
w Gminie Czerwieńsk; w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejsco-
wości Nietków w Gminie Czerwieńsk; w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miejscowości Dobrzęcin i Wysokie w Gminie Czer-
wieńsk; w sprawie Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk 
z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.
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Wybraliśmy samorząd 
Te wybory, dzięki komputerowemu systemowi zliczania głosów miały być łatwe, precyzyjne i nowoczesne jak na  XXI wiek 
przystało. Wyniki mieliśmy również poznać już w poniedziałek o świcie. Tymczasem zamiast tego musieliśmy zaciągnąć 
języka u Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Czerwieńsku Pawła Wikiery we wtorek w południe, bo mimo 
obietnic PKW system dalej nie działał.

Przechodząc do rzeczy, jak poin-
formował nas Przewodniczący MKW 
obowiązki burmistrza gminy w kolejnej 
VII kadencji samorządu (2014 -2018) 
obejmie ponownie Piotr Iwanus, który 
uzyskał 2006 głosów. Kontrkandydat 
– Sławomir Michał Szostak otrzymał 
poparcie 1404 wyborców. Szczegółowe 
informacje na temat głosowania w po-
szczególnych okręgach będą ofi cjalnie 
znane, gdy tylko PKW upora się z elek-
troniką. Dla nas mieszkańców jednak 
najważniejszą listę stanowi niewątpliwie 
wykaz członków gminnego samorządu 
w nowej czteroletniej kadencji, ponie-
waż to od nich, od ich zaangażowania, 
rozwagi i przede wszystkim myślenia 
o dobru mieszkańców zależeć będzie, 
czy w kolejnym czteroleciu uda nam się 

utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju 
i czy rzeczywiście hasło „Czerwieńsk 
– gmina przyjazna” będzie miało pokry-
cie w rzeczywistości.

W liczbach bezwzględnych najwię-
cej głosów uzyskał w tych wyborach 
do Rady Miejskiej dotychczasowy 
jej przewodniczący – Leszek Jędras 
(okręg nr 1), na którego głos oddało 
232 wyborców. Liczbę 200 głosów prze-
kroczył również Krzysztof Smorąg, na 
którego głos w okręgu nr 9 oddało 201 
wyborców. 

Szczegółowe i oficjalne wyniki 
wyborów zostaną oczywiście podane 
do powszechnej wiadomości na ob-
wieszczeniach, a i dla historii zamie-
ścimy je również w naszym miesięcz-
niku. Dzisiaj jednak dzięki życzliwości 

p. przewodniczącego MKW możemy 
już czytelnikom zaprezentować skład 
przyszłej rady.

Gratulujemy zwycięzcom wyboru, 
a wszystkim biorącym udział kandydatom 
dziękujemy za zaangażowanie i prezen-
tację swoich pomysłów na przyszłość 
naszej gminy. Sadzę, że wybrani nowi 
radni skorzystają także z tych propozycji 
i sugestii – chodzi przecież o dobro całej 
gminy.

Życzymy wszystkim wybranym do 
nowej rady powodzenia w realizacji 
ich programów wyborczych, dobrej 
atmosfery i wzajemnego zrozumienia, 
a przede wszystkim szacunku dla siebie 
nawzajem i dla wyborców, którzy im 
zaufali.

Andrzej Sibilski

Lista kandydatów  wg okręgów wyborczych, 

którzy w nowej kadencji będą nas reprezentować 

w Radzie Miejskiej Czerwieńska

Leszek Jędras (Czerwieńsk) – 223 głosy

Janusz Sarnowski (Czerwieńsk) – 79 głosów

Henryk Góralczyk (Czerwieńsk) – 185 głosów

Aleksander Gruszczyński (Czerwieńsk) – 155 głosów

Wojciech Zawada (Czerwieńsk) – 85 głosów

Ewa Wójtowicz (Czerwieńsk) – 87 głosów

Krystyna Motykiewicz (Płoty) – 77 głosów

Jerzy Jarowicz (Płoty-Zagórze) – 148 głosów

Krzysztof Smorąg (Nietków) – 201 głosów

Magdalena Salejko (Nietków) – 150 głosów

Henryk Łapkowski (Laski) – 143 głosy

Zofia Dokowicz (Leśniów Wielki) – 133 głosy

Żaneta Przychodzka (Leśniów Mały, Sudoł) – 67 głosów

Cezary Woch (Będów, Bródki, Sycowice) – 95 głosów

Katarzyna Wajler-Kielka (Nietkowice) – 149 głosów
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Inauguracja Roku Kulturalnego 2014/2015
"Kultura to gleba, z której naród może czerpać soki 
niezbędne dla swego wzrostu i rozwoju".
             Jan Paweł II

17.10.2014 r. w sali widowiskowej 
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury 
odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego 
2014/2015. Po powitaniu przybyłych gości, 
głos zabrał Burmistrz Czerwieńska, Pan 
Piotr Iwanus, który w swym wystąpieniu 
serdecznie podziękował wszystkim pracow-
nikom i animatorom kultury, podkreślając, 
że: „Dzisiejsza uroczystość to dla mnie 
powód do dumy i ogromnej satysfakcji. 
Są z nami twórcy – ze świata muzyki, tań-
ca, literatury, plastyki i teatru. To dzięki 
ich talentom i zaangażowaniu możemy 
z zachwytem przyglądać się i uczestniczyć 
w różnorodnych formach kulturalnych. 
Uważam, że to wspaniała okazja do tego, 

najmłodsi podopieczni naszego ośrodka, 
zespół „Trzy plus Dwa” wyśpiewał „Pio-
senkę skakaną”, zwyciężczyni Gminnego 
Konkursu „Mam Talent”, Patrycja 
Kotowska, zaprezentowała się w hip-
hopowym tańcu, finalistka przeglądu 
wojewódzkiego Lubuskiego Konkursu 
Recytatorskiego PRO ARTE, Rozalia 
Pukacka, pięknie wyrecytowała „Bal-
ladę o kogucie” Wandy Chotomskiej, 
a zdobywczynie Grand Prix na Festiwalu 
Piosenki Biesiadnej - „Nietkowianki”, 
z właściwą sobie charyzmą przypomniały 
piosenkę „Cygańskie życie to raj”.

Podsumowując mijający rok, wspo-
mniano również o zrealizowanych pro-

jektach współfi nansowanych 
ze środków Unii Europejskiej, 
a także o planach pozyskania 
środków pozabudżetowych 
z innych programów, m.in. 
z Ministerstwa Kultury. Swoją 
wizję funkcjonowania placó-
wek wiejskich zaprezentowa-
ły nowe ich opiekunki: Na-
talia Plonkowska z Płotów 
oraz Magdalena Olszewska 
z Sudołu.

Inauguracja Roku Kul-
turalnego to doskonała okazja do uho-
norowania wszystkich tych, którzy 
wspierają działalność kulturalną. Za 
bezinteresowną pomoc przy organizacji 
imprez podziękowania otrzymali: Hania 
Łuczak, Ida Łuczak, Emilia Łuczak, 
Ola Tomaszewska, Dawid Kaczmarek, 
Maciej Jessa oraz Paweł Radziejewski. 
Za pomoc przy organizacji imprez ple-
nerowych, słowa wdzięczno skierowano 
do dowódcy 4 Zielonogórskiego Pułku 
Przeciwlotniczego, Mirosława Szweda, 

a za wsparcie zespołu Cantilena, podzię-
kowano Przewodniczącemu Samorzą-
dowi Mieszkańców Czerwieńska, Panu 
Tadeuszowi Skowrońskiemu.

Organizatorzy nie zapomnieli o jubi-
leuszach, jakie w tym roku obchodziły 
zespoły funkcjonujące w strukturach 
MGOK: Sześciopak z Czerwieńska 
(5-lecie) oraz zespół Melodia z Płotów 
(10-lecie). Kwiaty z okolicznościo-
wymi życzeniami odebrali kierownicy 
zespołów.

W roku bieżącym, po raz pierwszy 
przyznano tytuł „Animatora Roku” - to 
nowy pomysł, aby uhonorować najlep-
szych animatorów, działających na terenie 
naszej gminy na różnych płaszczyznach 
kultury, wszechstronnych, potrafi ących 
zintegrować wokół siebie ludzi realizują-
cych swoje pasje. Tytuł ten nadano, wraz 
ze statuetką, Marcie Maciejewskiej, 
opiekunce Wiejskiego Domu Kultury 
w Nietkowie. Pani Marta, nie kryjąc 
zaskoczenia i wzruszenia, stwierdziła, że 
to wyróżnienie jest ogromną motywacją 
do dalszej, jeszcze lepszej pracy. Gratulu-
jemy i życzymy powodzenia w realizacji 
wszystkich kulturalnych zamierzeń!

Po uhonorowaniu najlepszego ani-
matora, nadszedł czas na nadanie tytułu 
i wręczenie statuetki: „Przyjaciel kultu-
ry”. Ten honorowy tytuł przyznawany jest 
osobom, instytucjom, organizacjom szcze-
gólnie wyróżniającym się w działaniach 
na rzecz kultury czerwieńskiej. W roku 
bieżącym Przyjacielem Kultury został 
Ksiądz Proboszcz Paweł Konieczny, 
który przez wiele lat dobrą radą, pomocą 
i osobistym zaangażowaniem przyczy-
nił się do powstania kilka wspaniałych 
projektów, zrealizowanych w naszym 
kościele. Warto choćby wspomnieć kon-
cert chopinowski, czy też koncert papieski 
z okazji beatyfi kacji Jana Pawła II. Za-
wsze otwartemu i życzliwemu dla działań 
naszej placówki, Księdzu Proboszczowi 
życzymy wszelkiej pomyślności, żywiąc 

aby publicznie wyrazić nasz podziw i sza-
cunek dla ludzi oddanych sztuce. Jestem 
dumny z sukcesów naszych twórców, 
w szczególności z młodych artystów, którzy 
zaczynają dopiero swoją artystyczną drogę. 
To dzięki Wam wszystkim czujemy się lepsi, 
bogatsi, bardziej wartościowi”.

W dalszej części wieczoru, licznie 
zgromadzona publiczność obejrzała 
prezentację multimedialną, dotyczącą zre-
alizowanych przedsięwzięć kulturalnych. 
Prezentacja przeplatana była występami; 
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Gmina Czerwieńsk uhonorowana statuetką 
Srebrnego Samorządowego Lidera Edukacji 2014!
30 października 2014 roku w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Dyrektor ZEAO w Czerwieńsku Danuta Toma-
szewska uczeestniczyła w uroczystym spotkaniu podsumowującym IV edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin 
i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji”, którego współorganizatorem jest Fundacja Rozwoju 
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W jego trakcie reprezentanci 56 gmin i powiatów z całej Polski odebrali certyfikaty 
potwierdzające pozytywny wynik procedury akredytacyjnej, której celem jest badanie skuteczności i efektywności działań 
samorządów w dziedzinie lokalnej polityki oświatowej.

Gościem honorowym uroczystości 
fi nałowej IV edycji Programu „Samo-
rządowy Lider Edukacji” był prof. Jan 
Miodek, dyrektor Instytutu Filologii Pol-
skiej Uniwersytetu Wrocławskiego, który 
przedstawił wykład – gawędę pt. „We 
Wrocławiu na Śląsku”. W spotkaniu wziął 
także udział Prezydent Wrocławia Rafał 
Dutkiewicz, laureat I edycji Programu 
„Samorządowy Lider Edukacji” (w tym 
roku Miasto Wrocław było Partnerem 
i Patronem Honorowym Gali Finałowej, 
a także fundatorem nagród książkowych 
dla certyfi kowanych samorządów).

Certyfikaty „Samorządowy Lider 
Edukacji” trafi ły do jednostek samorządu 
terytorialnego, które - w opinii ekspertów 
reprezentujących środowiska naukowe - 
wyróżniają się osiągnięciami w dziedzinie 
rozwoju oświaty, propagowaniu wysokich 

standardów edukacyjnych i budowaniu 
podstaw gospodarki opartej na wiedzy. – 
Każdy samorząd uczestniczący w naszym 
Programie ocenia niezależnie od siebie 
dwóch recenzentów – naukowców zaj-

mujących się problematyką zarządzania, 
rozwoju edukacji, polityki samorządowej. 
Badają oni m.in. jakość oferty edukacyjnej 
gmin, jej zgodność z lokalnymi potrzeba-
mi, innowacyjność działań podejmowa-
nych przez lokalne środowiska aktywne 
w sferze oświatowej,  efektywność polityki 
inwestycyjnej samorządu  czy skuteczność 
w pozyskiwaniu i wydatkowaniu funduszy 
zewnętrznych na szkolnictwo. Ocena ma 
charakter wieloelementowy i nie dotyczy 
wyłącznie działalności administracji sa-
morządowej, ale także aktywności szkół, 
lokalnych instytucji i organizacji edukacyj-
nych, środowisk nieformalnych. Staramy 
się patrzeć na lokalną edukację w sposób 
systemowy i kompleksowy – mówi 
Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu 
Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa 
Wyższego.

nadzieję, że nadal, choćby z Żar, pozostanie przyjacielem czer-
wieńskiej kultury.

Na zakończenie inauguracyjnego wieczoru, zaproszono wi-
dzów do wysłuchania koncertu zespołu Łazar&Massier, grupy 
tworzącej jedno z najciekawszych zjawisk muzycznych wojewódz-
twa lubuskiego. Ich twórczość wyróżnia autorskie, niekomercyjne 
brzmienie, z jazzową nutką, czasami nostalgiczne, lekko kołyszące 
retro. Występ nagrodzono gorącymi brawami.

Pracownicy i dyrekcja Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury 
w Czerwieńsku serdecznie dziękują za wspólnie spędzony rok 
i zapraszają do korzystania z oferty kulturalnej naszej instytucji.

Jolanta Matuszkiewicz
dyrektor MGOK Czerwieńsk
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Pani dr Barbarze Toroń-Fórmanek
Terapeutce Poradni Psychoterapeutycznej w Czerwieńsku

wyrazy współczucia i słowa otuchy 
z powodu śmierci męża

składa Burmistrz Czerwieńska
oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Czerwieńsku

Okres wakacji za nami. Mimo 
wspaniałej pogody sprzyjającej wy-
poczynkowi i wyjazdom, mieszkańcy 
Dobrzęcina nie próżnowali. Młodzież 
oprócz zajęć z doradcą zawodowym 
aktywnie uczestniczyła w „Akcji Lato” 
prowadzonej przez Miejsko Gminny 
Ośrodek Kultury w Czerwieńsku, do 
której w ramach realizacji projektu sys-
temowego pn. „Przyszłość 
zaczyna się dzisiaj, nie ju-
tro” współfi nansowanego ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki włączył się 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Czerwieńsku.

Jeszcze przed rozpoczę-
ciem wakacji, Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Czerwieńsku 
dnia 2 czerwca br. w ramach 
realizacji Projektu zorgani-
zował dzień dziecka pn. „W 
każdym z nas jest dziecka 
ślad”, w organizację którego zaanga-
żował się Miejsko Gminny Ośrodek 
Kultury oraz Rada Sołecka Dobrzę-
cina i Sołtys wsi. Dzieci brały udział 
w licznych zabawach. Największą frajdę 
naszym pociechom przyniosła zabawa 
w podchody. Zadania wymagały wiele 
ruchu, koncentracji, spostrzegawczości 
oraz współpracy w drużynach. Działania 
podjęte w ramach dnia dziecka miały na 
celu integrację oraz ukazanie możliwości 
spędzania czasu wolnego. Wszystkie 

Działamy w Dobrzęcinie w ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej
pn.: „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”współfinansowanego ze środków 

EFS w ramach POKLPriorytet VII. Promocja integracji społecznej

dzieci za uczestnictwo w rozgrywkach 
otrzymały na pamiątkę dyplom oraz 
drobne upominki.

Także w ramach Programu Aktyw-
ności Lokalnej dnia 29 sierpnia br. OPS 
wraz z MGOK w  Czerwieńsku połą-
czył siły i odbyło się zakończenie wa-
kacji pn. „Witaj szkoło – żegnaj lato”. 
Dzieci brały udział w rozgrywkach 

Młodej Parze życzymy Wszystkiego 
Najlepszego na Nowej Drodze Życia.

Obowiązki mieli także dorośli, którzy 
na przełomie września i października 
2014 br.  uczestniczyli w kursie zagospo-
darowania terenów zielonych realizowa-
nego w ramach projektu systemowego 
OPS pn. „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, 
nie jutro”.  Mieszkańcy mieli możliwość 

zdobycia nowych umiejętności. 
Zajęcia praktyczne odbywały się  
na terenie wsi. W ramach realizacji 
kursu zostały zakupione rośliny, 
które zasadzili sami mieszkańcy. 
Przyczyniło się to wymiernie do 
poprawy wizerunku miejscowości. 
Celem realizowanych w ramach 
kursu działań jest podniesienie 
kompetencji społeczno–zawo-
dowych mieszkańców oraz ich 
integracja. W ramach Projektu 
zorganizowany zostanie także 
kurs malarza, podczas którego 
mieszkańcy Dobrzęcina samo-
dzielnie odmalują klatki schodowe 

w blokach.
Za współorganizację działań realizo-

wanych w ramach projektu systemowego 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwień-
sku serdecznie dziękuje Radzie Sołeckiej 
oraz Sołtysowi Wsi Dobrzęcin, Miejsko 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Czer-
wieńsku za zaangażowanie w realizację 
wspólnych działań prowadzonych na 
rzecz Społeczności Lokalnej.

Pracownik Socjalny 
Kinga Rutkowska

Działania współfi nansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Z ogromnym żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. Tadeusza Boczkowskiego
Honorowego Obywatela 

Gminy i Miasta Czerwieńska.
Rodzinie i wszystkim bliskim zmarłego
wyrazy głębokiego współczucia składa

Rada Miejska, Burmistrz i pracownicy Urzędu Gminy

drużynowych, dużym uatrakcyjnieniem 
imprezy bała możliwość wykonania 
sobie własnoręcznie bransoletek oraz 
konkurs na najładniej wykonaną pio-
senkę. Za uczestnictwo w zabawie 
dzieci otrzymały upominki składające 
się z artykułów szkolnych przydatnych 
w zbliżającym się roku szkolnym oraz 
słodkości.

Miłym akcentem na zakończenie lata 
było zawarcie związku małżeńskiego jed-
nej z uczestniczek naszego Projektu.
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Święto Niepodległości
Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Czerwieńsku, w 96 
rocznicę odzyskania wolności przez Polskę po 123 latach rozbiorów, odbyły się 
10 listopada 2014 roku.

Uroczystości rozpoczęły się Niepod-
ległościowym Apelem na placu przed 
czerwieńskim Pomnikiem Pamięci. 
Okoliczne przemówienie wygłosił 
Burmistrz Czerwieńska p. Piotr Iwa-
nus. Nawiązał w nim do listopadowej 
rocznicy, przybliżył sylwetki polskich 

gminy od grudnia 1945 roku dodawała 
przybyłym tutaj polskim osadnikom otu-
chy i stawała się gwarancją stabilizacji. 
Za swoją niepodległościową działalność 
w czasie II wojny światowej jak i po jej 
zakończeniu został aresztowany przez 
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, 
następnie był torturowany i więziony 
przez ponad 2 i pół roku. Jego postawa 
pełna umiłowania wolnej Ojczyzny jest 
wzorem godnym naśladowania. Wnio-

skodawcami nadania tego zaszczytnego 
tytułu byli ks. Paweł Konieczny, Jacek 
Gębicki i Przemysław Góralczyk. 
W uroczystej sesji obok władz miasta, 
wnioskodawców nadania tytułu, Hono-
rowych Obywateli Czerwieńska, księży 
z terenu gminy, dyrektorów placówek 
oświatowych i uczniów wzięli udział 
znamienici goście, w tym m.in. ks. 
bp Tadeusz Lityński, Wicemarszałek 
Województwa Lubuskiego p. Bogdan 
Nowak, Dowódca 4. Zielonogórskiego 
Pułku Przeciwlotniczego płk. Mirosław 
Szwed.

Ofi cjalne obchody Święta Niepodle-
głości zakończyły się uroczystą Mszą św. 
koncelebrowaną przez biskupa Tadeusza 
Lityńskiego w asyście księży z parafi i 
leżących na terenie naszej gminy. W cza-
sie jej trwania odsłonięto pamiątkową 
tablicę poświęconą ks. I. Zoniowi. Aktu 
tego dokonali ks. bp. Tadeusz Lityński, 
ks. Paweł Konieczny i p. Józef Dutko-
wiak. Uczestniczący w nabożeństwie 
wierni mogli zapoznać się z materiałami 
dotyczącymi życia ks. Ignacego Zonia 
zaprezentowanymi na okolicznościowej 
wystawie.

Wnioskodawcy nadania tytułu „Ho-
norowego Obywatela” ks. Ignacemu 
Zoniowi i jednocześnie twórcy wystawy 
o jego życiu chcieliby przy tej okazji 
podziękować za wszelką pomoc Burmi-
strzowi Czerwieńska p. Piotrowi Iwanu-
sowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
p. Leszkowi Jędrasowi, p. Andrzejowi 
Rutkowskiemu, p. Lucynie Major-
czyk, p. Wandzie Goli, p. Monice Goli, 
p. Joannie Conio, p. Janina Bosy, wspól-
nocie Żywego Różańca i Scholi.

Ks. Paweł Konieczny
Jacek Gębicki

Przemysław Góralczyk

bohaterów narodowych, przypomniał 
o żołnierzach poległych w czasie 
I wojny światowej. Swoje wystąpienie 
poświęcił także symbolice „Dębu Wol-
ności”, jaki kilka dni wcześniej został 
posadzony przez ratuszem, na pamiątkę 
25 rocznicy odzyskania przez Polskę 
wolności w 1989 roku oraz w nawiąza-
niu do tradycji sadzenia dębów z cza-
sów II Rzeczypospolitej. Wiele słów 
poświęcił legendarnej postaci pierw-
szego powojennego proboszcza Parafi i 
rzymskokatolickiej w Czerwieńsku ks. 
Ignacego Zonia.

Po przemówieniu Burmistrza Czer-
wieńska dowódca 4 Zielonogórskiego 
Pułku Przeciwlotniczego płk Mirosław 
Szwed dokonał wręczenia żołnierzom 
aktów mianowania na kolejny stopień 
wojskowy, medali resortowych i odznak 
pułkowych. Po odczytaniu Niepodległo-
ściowego Apelu Pamięci, oddaniu salwy 
honorowej przez kompanię honorową, 
nastąpiło złożenie przez władze gminne, 
przedstawicieli sołectw, szkół i organi-
zacji samorządowych wiązanek kwiatów 
u stóp Pomnika Pamięci. 

Kolejnym punktem obchodów roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści była uroczysta sesja Rady Miejskiej 
w Czerwieńsku, podczas której pierwsze-

mu powojennemu proboszczowi parafi i 
rzymskokatolickiej w Czerwieńsku ks. 
Ignacemu Zoniowi został pośmiertnie 
nadany tytuł „Honorowego Obywatela 
Gminy i Miasta Czerwieńsk”. Był to gor-
liwy kapłan, prawy i wierny syn polskiej 
ziemi, którego obecność na terenie naszej 
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Parowóz, który łączy
Społeczność lokalna małego Czerwieńska stała się bliskim przy-
jacielem elity ruchu społecznego wielkiej Zielonej Góry. Jak do 
tego doszło? Czy taki kontakt ma szansę rozwijać się dalej?

Geodeta, astrofi zyk, archeolog, wu-
efi sta, instruktor jazdy, glazurnik, DJ. To 
wyliczanka zajęć ludzi, których połączyła 
idea. Ich wspólnym doświadczeniem oka-
zało się przebrnięcie przez te wszystkie 
progi i bariery, jakie dzielą we współcze-
snej Polsce aktyw społeczny, amatorów 
od marzenia do jego realizacji. Czy 
zmniejszyło ono ich radość z dojścia do 
celu ? Nie, scaliło ich w zespół, pozwoliło 
zdobyć nowych przyjaciół, zmobilizo-
wało do sięgnięcia po następne owoce. 
Owoce marzeń, ambicji i społecznego 
zaangażowania.

Północne krańce Dolnego Śląska to 
nasza mała ojczyzna. Politykom kojarzy 
się ona głównie z miodem i winem, po-
szczególnym grupom obywateli jednak 
bardziej z codzienną pracą, wspomnie-
niami z czasów młodości i opowieściami 
dziadków i ojców, pionierów. Dla nas 
taką lokalną opoką, międzypokolenio-
wym i międzykulturowym spoiwem 
okazała się historia kolejarzy zasiedla-
jących w 1945 r. „Zielonągórę” i ta-
jemnicze dzieje poniemieckiej kolejki 
szprotawskiej, obsługującej przez czasy 
PRL-owskiej młodości sprawy i interesy 
większości zielonogórzan, pracujących 
w uspołecznionych zakładach pracy na 
terenie miasta. 

Gdy poznaliśmy już nieco jej histo-
rii, barwnych anegdot, wygrzebaliśmy 
z ziemi czterech powiatów dawne stacje 
i torowiska, przyszedł czas na coś więk-
szego i konkretnego. Wtedy geodeta 
odnalazł w dalekich górach, rzut ka-
mieniem od kolebki polskiego papieża, 
mały parowóz. Był rok 2010 a parowóz 
był interesujący, bo jego rocznik i typ 

odpowiadał parowozom 
obsługującym przed woj-
ną kolejkę szprotawską.

Parowóz stał w Su-
chej Beskidzkiej i rdze-
wiał. Przed obiema wojnami, od 1909 r. 
obsługiwał małe lokalne linie na Po-
wiślu i Warmii. Potem, w latach 1951 
– 1977 pracował w cukrowni Pelpin. 
W 1986 r. odnowiono go, odmalowano 
i postawiono u podnóża Beskidów jako 
pomnik. Był własnością Muzeum Kolej-
nictwa z Warszawy, nieco zapomnianą 
własnością.

Niestety zgodnie z polskim prawem 
stowarzyszenie, organizacja społeczna 
czy prywatne muzeum nie może być 
partnerem muzeum kolejowego. PKP 
może rozmawiać tylko z jednostką sa-
morządu terytorialnego. Na szczęście 
był wśród nas były wojskowy i były 
burmistrz miasta kolejarzy i żołnierzy. 
To on namówił swojego następcę, by 
zaufał grupie pasjonatów i wspólnie 
z nimi wziął od PKP cenny dla regionu 
parowóz.

Trójstronne rozmowy z Warszawą 
trwały ponad dwa lata, potem trzeba 
było jeszcze przez kolejny rok, zbierać 
fundusze na przewiezienie parowozu 
przez trzy czwarte Polski. I tak, miasto 
Czerwieńsk przygotowało torowisko 
i bezpieczne miejsce ekspozycji. Radni 
SLD z Zielonej Góry dali pokaźne środ-
ki na opłatę dźwigów i platformy jezd-
nej. Zrzuciło się kilka zielonogórskich 
fi rm (m. in. Poltur Polska Sp. z o.o., 
Skarbonka Development Sp. z o.o., 
PPHU Rk Zielona Góra, Exalo Drilling 
SA Oddział DIAMENT Zielona Góra, 

PKS Zielona Góra 
Sp. z o.o.). Co nieco 
dołożyli pasjonaci 
kolejnictwa z za-
chodniopomorskie-
go, dolnośląskiego 
i lubuskiego. Inni 
pomagali dobrym 
słowem, „pomysłem 
i przemysłem”. Z sa-
mego Czerwieńska 
można wymienić 
choćby takie przy-
j a z n e  n a z w i s k a , 
jak Kwaśniewski, 
Iwanus, Góralczyk, 

Frąckowiak, Kostyszyn, Zelisko. Znacie 
ich, prawda? 

W końcu, po blisko czterech latach 
starań i przygotowań, w kwietniu 2014 
roku parowóz przyjechał do Czerwieńska. 
W Suchej Beskidzkiej podnosił go zestaw 
dźwigowy z Krakowa, tu na miejscu 
– zestaw dźwigowy naftowców z Zielonej 
Góry, a w samą podróż zabrała go specja-
listyczna platforma aż z Zamościa. Stanął 
na pięknie przygotowanym torowisku, 
bezpiecznie ogrodzony i monitorowa-
ny. Mało pewnie kto wie, że nieżyjący 
już burmistrz Wiesław Kwaśniewski 
zamarzył sobie, aby w tym miejscu 
urządzić małe muzeum techniki miasta 
Czerwieńsk. Jak to w mieście kolejarzy 
i żołnierzy, miały by tu być parowóz, wa-
gon i armata oraz inne mniejsze pamiątki. 
Parowóz kolejki szprotawskiej miał być 
pierwszy. Podobno gdzieś w jednostce 
czeka na swoją kolej stara armata...

Patrząc na zdjęcie parowozu z 1993 r., 
tuż po odmalowaniu, można mieć miesza-
ne uczucia. Prawdziwe jednak jest twier-
dzenie, że ten parowóz pozostaje w bardzo 
dobrym stanie. Większość zabytkowych 
parowozów wygląda zdecydowanie 
gorzej. W przeciwieństwie do znaczącej 
większości tych maszyn zachowanych 
w Polsce, nasz egzemplarz jest kompletny 
i cały. Blachy, pomimo pierwszego wraże-
nia, jakie sprawiają, zachowały się w nie-
mal idealnym stanie, nie ma w nich dziur 
na wylot ani ubytków. De facto, parowóz 
wymaga tylko odmalowania. I jest to osią-
galnym wyzwaniem. W niedługim czasie, 
niewielkim wysiłkiem doprowadzimy do 
tego, że będzie wyglądał tak jak na zdję-
ciu, tak jak wygląda dzisiaj może jeden 
na tysiąc parowozów w Europie. Stan 
parowozu pozwala marzyć nawet o jego 
ponownym uruchomieniu. Stanowiłoby 
to ewenement w skali europejskiej, ale 
wymaga niezwykle kosztownego remontu 
głównego i homologacji kotła. Dlatego, 
póki co, pozostaje to w sferze marzeń 
i dalekich planów.

Grupa zielonogórska przygotowuje 
obecnie pod nadzorem konserwatorskim 
specjalistów z Muzeum Kolejnictwa 

Parowóz w 1975 r.

Parowóz unoszący się ponad Czerwieńskiem (26.04.2014 r.)

8 nr 268 • 11.2014

U  N A S



z Warszawy operację samego malowa-
nia. Parowóz jest wpisany do rejestru 
zabytków, należy go odrestaurować 
w sposób fachowy i zgodnie z wiedzą 
historyczną. To muszą być odpowiednie 
kolory, farby, grunt, szpachel, kolejność 
nakładania warstw. Remont podobnego 
egzemplarza w Toruniu spowodował... 
ponowne malowanie, gdyż pierwsze 
podejście skończyło się zejściem nowej 
farby z całego parowozu. Ten przypadek 
pokazuje, że należy zachować ostrożność, 
do remontu podchodzić cierpliwie i z po-
korą. Trzeba też zastanowić się i wybrać 
wariant malowania: czy zachować barwy 
polskie (zielono – czarne) czy wrócić do 
malowania niemieckiego (cały parowóz 
w kolorze czarnym) ?

Patronat nad odrestaurowaniem pa-
rowozu objęła pani Marszałek Elżbieta 
Polak. Chęć wykonania tych prac wy-
raziła miejscowa firma z Czerwień-
ska, Famako. Wszystko zatem zostanie 
„w rodzinie”. Do wiosny zostaną zebrane 
potrzebne fundusze i prace ruszą z kopyta. 

Warto wiedzieć, że w Polsce zachowa-
ły się tylko cztery egzemplarze tego typu 
parowozu: w Warszawie (mocno zmie-
niony), Rybniku, Toruniu i Czerwieńsku. 
W Europie mówi się o ok. 40 takich 
parowozach, ale pewnych jest tylko kilka 
lokalizacji: trzy we Włoszech (w dobrym 
stanie tylko ten w okolicach Neapolu), 
w Niemczech (w Deutsches Technikmu-
seum w Berlinie), w Luksemburgu oraz 
w Holandii (w Muzeum Buurt Spoorweg 
w Haaksbergen). A był to przecież jeden 
z najbardziej popularnych parowozów 
przetokowych i dla linii lokalnych, któ-
rych w latach 1882 – 1945 jeździło po 
całej Europie około półtora tysiąca.

Unikalnym, w skali europejskiej, 
zabytkiem stojącym w Czerwieńsku jest 
bowiem słynny T-3, w Polsce znany jako 
TKh1. Od listopada br. nosi on imię tego, 
który powiązał go z Czerwieńskiem. 
Nazwaliśmy go „Wiesiek”, tak jak zwra-
caliśmy się do naszego kolegi, nieodżało-
wanego Wiesława Kwaśniewskiego. 

Zapraszamy wszystkich naszych 
przyjaciół, mieszkańców Czerwieńska 
do podziwiania parowozu i do wspól-
nych prac przy nim. Prowadzimy też 
badania nad historią zielonogórskie-
go kolejnictwa, zbieramy pamiątki 
i wspomnienia kolejarzy. Wszystko 
opisujemy na stronach www.kolejka.
ptkraj.pl oraz www.parowoz.zgora.pl . 
Można też z nami kontaktować się te-
lefonicznie (607 625 979) lub mailowo 
(m.bonislawski@adres.pl) 

Mieczysław J. Bonisławski

Niepodległość - trudne słowo
Dnia 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Ustanowiono je, by 
uczcić rocznicę wskrzeszenia państwa polskiego, które po 123 latach niewoli
w 1918r. stało się niepodległe i wolne od zaborców. 

Dla upamiętnienia tej ważnej roczni-
cy, 7 listopada 2014r., uczniowie klasy III 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Nietkowicach, przygotowali 
krótki apel artystyczny.

Uroczystość rozpoczęła się wprowa-
dzeniem sztandaru szkoły i wspólnym 
odśpiewaniem hymnu państwowego. 
Następnie uczniowie klasy III w skrócie 
przybliżyli swoim kolegom, jak wyglą-
dała nasza droga do wolności, jak wielu 

Człowiek jest wart tyle, 
ile uczyni dobrego dla innych

Jesienna akcja honorowego krwiodaw-
stwa w naszym mieście, która odbyła się 23 
X, cieszyła się sporym zainteresowaniem. 
Po konsultacjach lekarskich do oddania 
krwi zostało dopuszczonych 18 osób, co po-
zwoliło na zebranie ponad 8 litrów krwi. 

Niezmiernie cieszy fakt, że wśród 
osób oddających krew było kilku debiu-
tantów. Nowe osoby, które podjęły tą 
ważna decyzję mogą uratować zdrowie 

ludzi musiało oddać życie byśmy mogli 
mieszkać w wolnym kraju. W swoim 
wystąpieniu mali artyści poszukiwali 
odpowiedzi  na pytanie: „Czym jest dzień 
11 listopada?” .

Apel przeplatany był znanymi z tego 
okresu pieśniami żołnierskimi takimi jak: 
„Pierwsza Brygada”, „Przybyli ułani”, 
„Szara piechota”. Wiersze i pieśni patrio-
tyczne oraz informacje historyczne zapre-
zentowane multimedialnie i przekazane 

poprzez grę młodych aktorów, wzbogaciły 
wiedzę uczniów na temat niepodległości.  

Na koniec apelu Pani Dyrektor Re-
nata Strzelecka podziękowała uczniom 
i nauczycielom za przygotowanie uroczy-
stości, następnie odczytała list Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego. List skierowany był do 
nauczycieli, uczniów i rodziców z okazji 
96 rocznicy odzyskania niepodległości, 
w którym Prezydent zachęcał do uroczy-

stego obchodzenia święta 11 listopada 
i wspólnych działań, które pozwolą w tym 
dniu poczuć się razem.

Zgromadzeni na uroczystości nauczy-
ciele, uczniowie i rodzice  w galowych 
strojach, z przypiętymi biało - czerwonymi 
kotylionami z zainteresowaniem wysłu-
chali tej szczególnej lekcji historii. Była to 
kolejna, wspaniała lekcja patriotyzmu.

Natalia Nowak
Barbara Frydryk

i życie innym ludziom. Dołączyli tym 
samym do rzeszy Honorowych Dawców 
Krwi! Gratuluję ;)

Za pomoc w organizowaniu akcji 
i życzliwość chciałbym podziękować 
Dyrekcji i pracownikom: MGOK, Spółki 
POMAK, Liceum Ogólnokształcącego 
w Czerwieńsku, Przedszkola w Czer-
wieńsku. 

Wojciech Zawada
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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

I N F O R M A C J A

Burmistrz Czerwieńska informuje, że (pismem znak: NS-
HK-AII.530.36.2014.18 z dnia 17.09.2014 r.) Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze poinformo-
wał w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U z 2011 r. Nr 212, 
poz. 1263 z późn. zm.) i art. 14 ust. 1 pkt 3 oraz § 16 ust. 1 roz-
porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U.  
z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), po zapoznaniu się ze spra-
wozdaniem z badań nr OL-LBŚ-896/2014 z dnia 18.08.2014r. 
i nr OL-LBŚ-949/2014 z dnia 01.09.2014 r., próbek wody, 
pobranych w dniach 05.08.2014r. i 28.08.2014r. z wodociągu 
publicznego o produkcji <100 m3/d w Sudole, administrowanego 
przez „POMAK” Sp. z o.o., w ramach wniosku o wydanie oceny 
higienicznej na nowy zbiornik fi ltra w SUW w Sudole informu-
je, że analiza próbek wody nr OL-1263 i OL-1263 i OL-1364, 
pobranych z w/w zbiornika wykazała, że woda przeznaczona 
do spożycia przez ludzi nie spełnia wymagań określonych 
w załączniku nr 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi – z uwagi na przekroczenie manganu, 
które wyniosło odpowiednio 195μg/l i 140μg/l. Dopuszczalna 
zawartość manganu wynosi 50 μg/l.

W związku z powyższym Burmistrz Czerwieńska podjął 
następujące czynności: w dniach 26 i 29 września 2014 roku 
i 1 i 4 października 2014 roku „POMAK” Sp. z o.o. wykonał 
kompleksowe płukanie w/w zbiornika oraz wykonał badanie 
próbki wody ze zbiornika fi ltracyjnego w zakresie zawartości 
manganu.

PPIS w Zielonej Górze na podstawie § 14 ust. 1 ustawy 
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. 
Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), na podstawie 
§ 14 ust. 1 oraz § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. 
zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej 
Górze (pismem znak: NS-HK.530.36.2014.26 z dnia 29 paź-
dziernika 2014r.) -  po zapoznaniu się z pismem „POMAK” Sp. 
z o.o. w Czerwieńsku z dnia 23.10.2014r. oraz ze sprawozda-
niem badań wody nr 004/2014-60, próbki wody pobranej dnia 
15.10.2014 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu 
publicznego w Sudole o produkcji 100 m3/d, administrowa-
nego przez „POMAK” Sp. z o.o. w Czerwieńsku stwierdził 
przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Analiza próbki wody nr 1606  pobranej ze zbiornika fi l-
tracyjnego w SUW w Sudole, wykazała że woda w zakresie 
manganu spełnia wymagania określone w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r, 
Nr 61, poz. 417 ze zm.).

MPS

Burmistrz Czerwieńska informuje, że (pismem znak: NS-
HK-AII.530.6.6.2014.24 z dnia 20.08.2014 r.) Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze poinformo-
wał w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U z 2011 r. Nr 212, poz. 
1263 z późn. zm.) i art. 14 ust. 1 pkt 4 oraz § 16 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 61, 
poz. 417 z późn. zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań 
nr OL-LBŚ-863/2014 z dnia 06.08.2014r.  próbek wody, pobranych 
dnia 31.07.2014r. zgodnie z protokołem pobrania próbek wody do 
spożycia nr NS-HK-ZG-155/14 z wodociągu publicznego Nietków 
o produkcji 100≤1000 m3/d, administrowanego przez „POMAK” 
Sp. z o.o., w ramach realizowanego bieżącego nadzoru sanitarnego 
nad jakością wody, że analiza próbki wody nr OL-1232, pobranej 
w budynku mieszkalnym przy ul. Kwiatowej 12 w Nietkowie wy-
kazała, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie speł-
nia wymagań określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi – z uwagi na przekroczenie 
mętności i żelaza, która wyniosła odpowiednio 13,6 NTU i 1550 
μg/l. Dopuszczalna mętność wynosi 1 NTU, a zawartość żelaza 
– 200 μg/l. Jednocześnie PPIS stwierdził warunkową przy-
datność wody do spożycia przez ludzi, pobranej z wodociągu 
publicznego Nietków.

W związku z powyższym „POMAK” Sp. z o.o. wykonał 
płukanie przyłącza wodociągowego do w/w budynku a następnie 
zlecił wykonanie badania wody. 

W dniu 22 września 2014 roku PPIS w Zielonej Górze, na 
podstawie § 14 ust. 1 oraz   § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 61, 
poz. 417 z późn. zm.)   i  w związku z art. 12 ust. 1a pkt 1 ustawy 
z dnia 1 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. 
Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), po zapoznaniu 
się ze sprawozdaniem z badań nr 004/2014-47 i nr 004/2014-48, 
próbek wody pobranych w dniach 26.08.2014r. i 08.09.2014r.  
z wodociągu publicznego Nietków o produkcji 00≤1000 m3/d, 
administrowanego przez „POMAK” Sp. z o.o. w Czerwieńsku 
stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi. 

Analiza próbek wody nr 1240 i nr 1294, pobranych z budynku 
mieszkalnego przy ul. Kwiatowej 12 w Nietkowie wykazała, że 
woda w zakresie mętności i żelaza spełnia wymagania określone 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(tj. Dz. U. Nr 61 z 2007 r., poz. 417 z późn. zm.).

MPS

I N F O R M A C J A

P R Z E T A R G
Burmistrz Czerwieńska ogłasza ustny przetarg  nieograni-

czony na najem lokalu użytkowego (sklep) w miejscowości 
Wysokie  Nr 3 o powierzchni 35,00 m2.

Cena wywoławcza za 1m2 powierzchni wynosi 2,50 zł + VAT.
Przetarg odbędzie się 9 grudnia 2014 roku o godz. 900 w Urzę-

dzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25 pok. 102.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania 

przyczyn. Informacje można uzyskać w Referacie GKM Urzędu 
Gminy i Miasta w Czerwieńsku  tel. 68 327 85 65

(Marianna Ostrowska)
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Październik w Radzie Miejskiej
14 X odbyło się posiedzenie Komisji Infra-

struktury Społecznej i Porządku Publicznego. 
Na początku Komisji Radni w obecności 
Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecz-
nej zajęli się projektem uchwały w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Pro-
blemów Społecznych Gminy Czerwieńsk 
na lata 2014-2020. Członkowie komisji 
zgłosili wiele poprawek do przedstawionego 
materiału. Objętość materiału oraz fakt, że 
będzie on obowiązywał przez kilka lat nie 
pozwala na jego natychmiastowe przyjęcie. 
Następnie w obecności członka Zarządu 
Forum Organizacji Pozarządowych Gminy 
Czerwieńsk Radni rozmawiali o uchwale 
w sprawie Programu Współpracy Gminy 
Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi 
na 2015 rok. Z uwagi na trwające konsultacje 
społeczne uchwała nie została zaopiniowana. 
Ostatnią zaopiniowaną uchwałą były zmiany 
budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na 
rok 2014. Po wyjaśnieniach Pani Skarbnik 
przedłożony projekt został pozytywnie zaopi-
niowany. Uchwała przewiduje m. in. zwięk-
szenie wydatków dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych na zakup opon, paliwa i energii. 
Kolejnym punktem obrad było zapoznanie 
się z informacją w zakresie współpracy 
placówek oświatowych ze szkołami z miast 
partnerskich. Następnie Radni w obecno-
ści Burmistrza Czerwieńska zapoznali się 
z informacją dotyczącą udziału Gminy 
Czerwieńsk w Zielonogórskim Związku 
Gmin. Nasza Gmina nie ma żadnych zobo-
wiązań fi nansowych w stosunku do ZZG, 
a usługi świadczone przez nową fi rmę są dla 
wszystkich zadowalające. Po podsumowaniu 
pracy Komisji za okres upływającej kadencji 
posiedzenie zostało zakończone. 

16 X odbyło się posiedzenie Komisji In-
frastruktury Technicznej Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska. Na początku członkowie Komi-
sji, w obecności Burmistrza Czerwieńska oraz 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Pani 
Prokurent spółki POMAK, omówili zaległy 
temat jakim była „pełna informacja burmistrza 
dotycząca funkcjonowania POMAK Sp. z o. o. 
w Czerwieńsku w latach 2010-2013”. Z przed-
stawionych materiałów wynika, iż ubiegły rok 
zamknął się zyskiem w wysokości 27.456,46 
zł. Spółka zawiera wiele ugód z mieszkańcami 
Gminy. Pokazuje to odpowiednie podejście 
do windykacji zobowiązań dłużników, które 
nie ma na celu natychmiastowego odcięcia 
mieszkańców Gminy od dostaw wody. Kolej-
nym punktem obrad była informacja na temat 
przebiegu inwestycji na Zaodrzu. Niestety 
nadal nie ruszyły żadne prace. Jest to związane 
z oczekiwaniem na specjalne urządzenia ko-
nieczne do rozpoczęcia inwestycji (kolektory 
tłoczne) oraz wszelkie pozwolenia na budo-
wę. Podczas opiniowania projektów uchwal 
najwięcej miejsca poświęcono na uchwałę 
w sprawie uchwalenie trybu powoływania 
członków oraz organizacji i trybu działania 
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego w Czerwieńsku. Członkowie Komisji 
zgłosili swoje uwagi co do zapisów uchwały 
związanych z powoływaniem członków Rady 

i ilością przedstawicieli poszczególnych pod-
miotów oraz niedemokratycznymi zapisami 
związanymi z np. głosowaniem. Z uwagi na 
trwające konsultacje społeczne uchwała nie 
będzie podejmowana na październikowej 
sesji Rady Miejskiej. Członków Komisji 
zaniepokoiło podejście do wdrażania Pro-
gramu Współpracy Gminy Czerwieńsk z or-
ganizacjami pozarządowymi. Krótki termin 
konsultacji i brak poinformowania wszystkich 
zainteresowanych stron nie daje gwarancji na 
zamieszczenie w projekcie uchwały zapisów 
gwarantujących rozwój aktywności społecznej 
na terenie naszej Gminy. 

20 X obradowała Komisja Budżetu 
i Finansów. Pierwszym punktem posiedze-
nia miała być opinia do projektu uchwały 
w sprawie ustalenia stawek podatkowych 
i opłat lokalnych na 2015 rok. Z uwagi na 
to, iż opłaty będą takie same jak te, które 
obowiązują obecnie uchwała nie została 
złożona. Następnie członkowie Komisji 
większością głosów przyjęli informację 
dotyczącą udziału Gminy Czerwieńsk 
w Zielonogórskim Związku Gmin.

Na wniosek Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej członkowie Komisji jednogłośnie 
orzekli aby projekt Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Czerwieńsk 
na lata 2014-2020 wrócił pod obrady komisji 
stałych Rady Miejskiej w następnych miesią-
cach. W obecności Pani Skarbnik omówiono 
uchwałę zmieniającą budżet. Na remont 
świetlico-remizy w Nietkowie przeznaczono 
dodatkowe 15 tysięcy złotych. Ponownie 
w obecności członka Zarządu Forum Orga-
nizacji Pozarządowych Gminy Czerwieńsk 
oraz Pani Sekretarz Gminy Czerwieńsk 
Radni rozmawiali o uchwale w sprawie 
Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk 
z organizacjami pozarządowymi na 2015 
rok. Cieszy fakt coraz częstszych spotkań 
i wymiany poglądów na linii organizacje po-
zarządowe – Rada Miejska. Mamy nadzieję, 
że podejmowane rozmowy doprowadzą do 
zwiększenia aktywności obywatelskiej wśród 
mieszkańców naszej Gminy już w niedale-
kiej przyszłości. Po podsumowaniu pracy 
Komisji w bieżącej kadencji posiedzenie 
zostało zamknięte. W posiedzeniu Komisji 
uczestniczyli również: Przewodniczący 
Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej oraz Wiceprzewodniczący Ko-
misji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska.    

23 X odbyło się posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej. Członkowie Komisji dokonali 
podsumowania prac w kadencji 2010-
2014. 

29 X dobyły się obrady XXXIV sesji Rady 
Miejskiej w Czerwieńsku. Na początku 
posiedzenie Radni zmienili porządek obrad 
usuwając z dotychczasowego planu  podjęcie 
uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Roz-
wiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Czerwieńsk na lata 2014-2020. Zmiana ta jest 
spowodowana trwającymi nadal konsulta-
cjami społecznymi nad projektem uchwały. 
W kolejnym punkcie obrad Radni wysłu-

chali informacji Burmistrza z działalności 
w okresie międzysesyjnym i większością 
głosów przyjęli Jego sprawozdanie dotyczące 
udziału Gminy Czerwieńsk w Zielonogór-
skim Związku Gmin. Po złożeniu interpelacji 
(pytania i interpelacje składali: Krzysztof 
Smorąg, Ewa Wójtowicz i Wojciech Zawada) 
Radni przystąpili do głosowania na uchwała-
mi. Wszystkie przedłożone uchwały zostały 
przyjęte jednomyślnie.

• Uchwała w sprawie zmian budżetu 
i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 
2014. Na mocy tej uchwały finansowo 
wsparte zostaną Ochotnicze Straże Po-
żarne oraz przeznaczy się większą kwotę 
pieniędzy na remont świetlico-remizy 
w Nietkowie. 

• Uchwała w sprawie przystąpienia 
do sporządzeniem miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów 
w obrębach geodezyjnych: Będów, Nie-
tkowice, Bródki, Laski, Nietków, Wysokie 
i Czerwieńsk oraz pakiet uchwał związa-
nych z przystąpieniem do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Czerwieńsk oraz 
miejscowości Będów,  Nietkowice, Bródki, 
Laski, Nietków, Dobrzęcin oraz Wysokie 
mają związek z obecnością Gminy Czer-
wieńsk w programie rozwoju społeczno-
gospodarczego Gmin Nadodrzańskich. 

• Uchwała w sprawie Programu Współ-
pracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami 
pozarządowymi na 2015 rok. Na współpracę 
w przyszłym roku przeznaczone będzie 200 
tysięcy złotych. Ponadto do priorytetowych 
obszarów współpracy dopisano promocję 
i ochronę zdrowia oraz profi laktykę zdrowot-
ną oraz ratownictwo i ochronę ludności. 

Następnie Przewodniczący Rady Miej-
skiej i Burmistrz przedstawili informację 
dotyczącą wyników analizy oświadczeń 
majątkowych Radnych i wyznaczonych 
pracowników samorządowych.  

Udzielając odpowiedzi na interpelacje 
Radnych burmistrz poinformował, że do-
kumentacja drogi na Osiedlu Słonecznym 
nadal jest na etapie uzgodnień. Problemy 
występują z warunkami technicznymi jakie 
określiła ENEA dla podłączenia 4 lamp 
(chodzi o zbyt długi odcinek na podłączenie 
tych lamp do sieci - burmistrz zabiega, aby 
był on krótszy). Są też problemy z ogro-
dzeniami posesji - czterech właścicieli 
musi zadeklarować zgodę na przesunięcie 
ogrodzenia. Odpowiadając na pytanie do-
tyczące Hotspotów i decyzji Prezes UKE 
burmistrz potwierdził, że tej decyzji gmina 
nadal nie otrzymała, a w związku z tym 
zamieszczona informacja na stronie urzędu 
gminy jest nieprawdziwa - od 1 listopada 
nie będzie możliwości korzystania z bez-
płatnego dostępu do Internetu. Dokumen-
tacja na modernizację Ulicy Księdza Zonia 
(dawna Polna) jest już ukończona, do 15 
XI zakończą się pracę nad dokumentacją 
na Ulicę Kwiatową. Radni otrzymali także 
zapewnienie o zorganizowaniu dojazdu dla 
mieszkańców Sycowic i Będowa. Zgodnie 
z zapewnieniami Burmistrza jeszcze w tym 
roku zostanie wyrównana droga przy bloku 
na ulicy Składowej 5a.

Zebrał i opracował: Wojciech Zawada
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
Październik jest dla nas miesiącem szczególnym. Świętujemy DZIEŃ PATRONA, 
DZIEŃ NAUCZYCIELA, PASOWANIE NA UCZNIA I WYBORY DO PARLAMENTU SZKOLNE-
GO. W tym roku postanowiliśmy porozmawiać o patronie szkoły 14 października, 
w DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ.  

Data nie była przypadkowa, gdyż 
Janusz Korczak i jego system wycho-
wawczy dla nauczycieli naszej szkoły jest 
swoistym zawodowym drogowskazem. 
Nauczyciele świętowali, ale i doskonalili 
swoje umiejętności wychowawcze czerpiąc 
z doświadczenia i dorobku tego wielkiego 
pedagoga i przyjaciela dzieci. Prezentacje 
komputerowe, pogadanki, zgaduj – zgadu-
le – wszystko miało na celu przypomnienie 
sylwetki patrona, ale także odwołanie się 
do opracowanego przez niego systemu wy-
chowawczego. Kilka lat temu zmodyfi ko-

waliśmy techniki i metody pracy obowią-
zujące w Domu Sierot i dostosowaliśmy je 
do współczesnej szkoły. W wielu klasach 
odbył się PLEBISCYT ŻYCZLIWOŚCI, 
czy WYBORY DO PARLAMENTU. 
W KORCZAKOWSKIEJ SKRZYNCE 
NA LISTY znaleźliśmy korespondencję, 
każdy otrzymał NIEZAPOMINAJKĘ. 
Po pracy wzięliśmy udział w uroczystym 
apelu mającym na celu uświetnić  DZIEŃ 
EDUKACJI, ale i uczcić postać Janusz 
Korczaka – patrona szkoły. Zwieńcze-
niem DNIA PATRONA od wielu już lat 

Dnia 14 listopada 2014 roku Karolina 
Bieniek, Sylwia Łęczycka i Szymon 
Wojnarowski zdobyli I miejsce w tur-
nieju „Bezpieczna Zerówka” na szczeblu 
powiatowym zorganizowanym przez Ko-

Turniej wiedzy o bezpieczeństwie

jest PASOWANIE PIERWSZAKÓW NA 
UCZNIA. Po dwóch miesiącach nauki, 
poznawania szkoły, klasy, pani i nowych 
kolegów dzieci są gotowe, aby stać się 
pełnoprawnymi członkami społeczności 
uczniowskiej. Wiedzą, iż mają prawa, ale 
znają też swoje obowiązki. W uroczy-
stym akcie ślubowania obiecały godnie 
reprezentować szkołę, pilnie uczyć się, 
szanować rodziców, nauczycieli i siebie 
nawzajem. Tegoroczne pasowanie było 
rozśpiewane i roztańczone. Wspaniałym 
akcentem był polonez w rytm, którego 
dzieci kroczyły po scenie machając biało-
czerwonymi wstążkami. Pierwszakom 
życzymy, aby ich przygoda ze szkołą pełna 
była radosnych dni.

NASZE SUKCESY
Jedną z technik popularyzowanych przez 

Korczaka stała się gazetka, której twórcami 
i redaktorami były dzieci. Również w naszej 
szkole od kilkudziesięciu już lat wydawana 
jest gazetka szkolna MIOTŁA. Zmieniała 
się jej szata grafi czna, pomysły na treści 
i sposoby ich przekazu. Od kilku lat młodzi 
dziennikarze pod kierunkiem opiekunów: 
pani Ewy Kościuk i Bożeny Śmigaj 
rozwijają swoją pasję. 15-nasto osobowy 
zespół redakcyjny czujnym okiem obser-
wuje życie szkoły, przeprowadza wywiady, 
gromadzi i segreguje materiał.  Wspierają 
go uzdolnieni plastycznie koledzy, którzy 
przygotowują oprawę grafi czną gazetki. 
Wieloletnie starania, doskonalenie warszta-
tu wydawców MIOTŁY zostały docenione. 
Nasza gazetka otrzymała wyróżnienie w IX 
KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ GAZET-
KĘ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. 
Organizatorem konkursu był Wojewódzki 
Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielko-
polskim. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

CHEMIA I FIZYKA 
NIE MUSZĄ BYĆ TRUDNE
24 października nasi uczniowie mieli 

możliwość uczestniczenia w warsztatach 
MULTIPRZYRODNIK, które prowadzo-
ne były w zielonogórskim Gimnazjum nr 
6. Zabawa z wodą w trzech postaciach 
okazała świetnym wstępem do nauki 
o fizycznych właściwościach cieczy. 
Witamina C i drożdże były materiałem 
badawczym w laboratorium chemicz-
nym. Fartuchy oraz nowoczesny sprzęt 
pozwoliły, choć na chwilę poczuć się 
prawdziwym naukowcem. Być może dla 
niektórych to spotkanie stanie się począt-
kiem naukowo - badawczej pasji. 

Beata Kaszewska

mendę Miejską Policji w Zielonej Górze. 
Dnia 4 grudnia 2014 roku fi naliści wezmą 
udział w turnieju na szczeblu wojewódz-
kim w Gorzowie Wielkopolskim.

Gratulujemy i życzymy powodzenia!
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Dzień patrona
„Tego dnia wszyscy aniołowie rzucili się z kilofami, aby poszerzyć wejście do raju, 
bo tak wielki Człowiek jeszcze tędy nie przechodził” – te słowa tylko w małym 
stopniu przypominają nam o czynach, jakich dokonał Jan Paweł II.

Nie bez powodu został patronem na-
szej szkoły. Był bardzo skromnym czło-
wiekiem, nie lubiącym mówić o sobie, 
ale darzącym każdego wielką miłością, 
a najbardziej – dzieci i młodzież. A 14 
października uczniowie naszego Gim-

nazjum mieli okazję spotkać się z nim 
na nowo. Bowiem w tym roku Dzień 
naszego Patrona, jakże ważny dla spo-
łeczności szkolnej, przypadł w Dzień 
Edukacji Narodowej. Był również 
okazją do podziękowania pracownikom 
szkoły, wychowawcom i nauczycielom, 
za ich codzienny trud w naszym stawa-
niu się po prostu człowiekiem. Więc 
oprócz apelu, konkursów, zawodów 
sportowych, był czas na symboliczny 
kwiatek dla naszych pedagogów i chwi-
lę zadumy o Nim.

Od kiedy pamiętam, zastanawiałam 
się, dlaczego jest tak wielbiony? W miarę, 
jak dorastam, coraz lepiej rozumiem, że 
był nieprzeciętny, że lata niestrudzonej 
kapłańskiej służby i niesamowity za-

Kibicowaliśmy na szóstkę
„Chociaż ładne stroje macie i tak z nami nie wygracie”, „Cześć! Kibicujemy na 6!” 
czy „Wiosna, lato, jesień, zima Czerwieńsk razem się trzyma” - oto kilka z haseł, 
które młodzież z czerwieńskiego Gimnazjum przygotowała na uroczyste posumo-
wanie projektu „Kibic na 6”.

Finałowa gala odbyła się 15 paździer-
nika 2014r. w Szkole Podstawowej nr 20 
w Gorzowie Wielkopolskim. Inicjatorem 
projektu był Wojewoda Lubuski Jerzy 
Ostrouch. W gali fi nałowej uczestniczyło 
ponad 300 uczniów, pośród których zna-
lazła się ekipa z naszego Gimnazjum. W 
czasie uroczystości odbywały się różnego 
rodzaju konkursy, pokazy sportowe oraz 
spotkania z wybitnymi sportowcami m.in. 

z wicemistrzem świata na żużlu Krzysz-
tofem Kasprzakiem. W konkursie rowe-
rowym Szymon Laskowski z klasy IIa 
zdobył I miejsce. Podczas fi nału zostały 
również wręczone nagrody za wojewódzki 
konkurs fi lmowy realizowany w ramach 
projektu. Z przyjemnością informujemy, 
iż zdobywcami II nagrody zostali Gabriel 
Leszczyk i Mateusz Strumiłło z klasy 
IIb. Uczniowie przygotowali minutowy 

animowany fi lm pt. „Mecz”, w którym po-
kazali sytuacje zagrożenia podczas imprez 
sportowych oraz pożądane zachowania 
związane z aktywnym kibicowaniem. 
Serdecznie gratulujemy!

Grupa PR

sób pozytywnej energii pozwoliły Mu 
przyciągnąć do siebie serca milionów. 
Docierał do najdalszych zakątków świa-
ta, chciał być wśród ludzi i nieść miłość, 
otuchę, nadzieję. I chcę przyjąć Jego 
słowa za swoje.

Hanna Wojtasińska IIIa

13nr 268 • 11.2014

U  N A S



Na liceum patrz!

Szkoła aktywności
LO w Czerwieńsku nie chce być tylko 

instytucją przekazującą wiedzę, ale miej-
scem, gdzie można rozwijać swoje zdolno-
ści i zainteresowania. Jak co roku braliśmy 
więc udział w charytatywnej akcji sadzenia 
cebulek żonkili pod zielonogórską Pal-
miarnią. Uczestniczyliśmy w I Lubuskim 
Sejmiku Młodzieżowym, który odbył się 
w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkow-
skiego w Zielonej Górze, a honorowy 
patronat nad tym przedsięwzięciem objął 
prezydent RP Bronisław Komorowski. 
W ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzie-
ży 2013/2014 w klasyfi kacji generalnej 
szkół ponadgimnazjalnych Mistrzostw 
Powiatu Zielonogórskiego Liceum Ogól-
nokształcące zajęło I miejsce. Uczniowie 
klasy III pożarniczej przeszli szkolenie 

Nadanie imienia
Liceum Ogólnokształcące w Czer-

wieńsku otrzymało imię - Stefana Grota 
Roweckiego. W tym historycznym dniu, 
7 listopada 2014 r., towarzyszyli nam: 
starosta Powiatu Zielonogórskiego p. Ire-
neusz Plechan, burmistrz Miasta i Gminy 
Czerwieńsk - p. Piotr Iwanus, dyrektor 
Departamentu Strategii i Planowania 
Obronnego Ministerstwa Obrony Naro-
dowej generał brygady Sławomir Woj-
ciechowski, przedstawiciele: Powiatu 
Zielonogórskiego, Miasta i Gminy Czer-
wieńsk, Lubuskiego Kuratora Oświaty, 
4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotni-
czego w Czerwieńsku, Komendy Miej-
skiej Państwowej Straży Pożarnej w Zie-
lonej Górze, Komendy Miejskiej Policji 
w Zielonej Górze, placówek oświatowych 
z terenu Czerwieńska, Lubuskiego Mu-
zeum Wojskowego w Drzonowie, Jed-
nostki Strzeleckiej 3006 z Nowej Soli, 
rodziców i mediów. 

z płetwonurkowania, a klasy I zostali 
zapoznani ze sprzętem ochrony dróg od-
dechowych. Było to przygotowaniem do 
ćwiczeń w komorze dymowej na terenie 
JRG nr 2 w Zielonej Górze. Uczniowie 
klas wojskowych rozpoczęli cykl szkoleń 
specjalistycznych realizowanych na terenie 
Jednostki Wojskowej w Czerwieńsku oraz 
pod dowództwem kdt. Kamila Kapusty 
stworzyli pluton reprezentacyjny szkoły 
i wzięli udział w uroczystych obchodach 
Święta 4 Zielonogórskiego Pułku Prze-
ciwlotniczego. Uczniowie odbyli również 
podróż historyczn- wojskową do Między-
rzeckiego Rejonu Umocnionego.

LO w Czerwieńsku angażuje uczniów 
w wiele działań, ponieważ pragnie 
kształtować i wychowywać osobowości 

twórcze, dobrze funkcjonujące w świecie 
nieustających zmian. Więcej informacji 
i zdjęć na naszej stronie internetowej: 
http://www.lo-czerwiensk.pl/

Zapraszamy!
A. J.

W historii naszej szkoły to jeden z naj-
ważniejszych dni. A termin tej niezwykłej 
uroczystości nie był przypadkowy. Postać 
generała Roweckiego jest nierozerwalnie 
związana z walkami o wolność ojczystej 
ziemi, stąd też jego uhonorowanie po-
zostawało w bezpośrednim związku ze 
Świętem Niepodległości.

Uroczystość nadania szkole imienia 
wzbogacona została złożeniem przez 
uczniów klas I ślubowania. Podpisano 
porozumienie z Jednostką Strzelecką 
3006 z Nowej Soli. Staroście  Powiatu 
Zielonogórskiego - p. I. Plechanowi, 
wieloletniemu dyrektorowi szkoły - 
p. P. Skurce, wojsku, straży i policji wrę-
czono Honorowe Odznaki Liceum.

Niewątpliwą atrakcją był program 
artystyczny w wykonaniu uczniów LO, 
którzy przybliżyli postać generała Ro-
weckiego i odegrali scenę jego areszto-
wania. Swoim występem wielu wzruszeń 

dostarczyły również dzieci z Przedszkola 
w Czerwieńsku.

Nadanie szkole imienia jest kolejnym 
krokiem w dynamicznym rozwoju LO 
w Czerwieńsku. Cieszymy się, że tak 
wiele osób i instytucji wspiera naszą 
działalność. Jest to dla nas ogromna 
radość i wielka inspiracja. Dziękujemy 
i zapraszamy do Liceum Ogólnokształ-
cącego w Czerwieńsku im. gen. Stefana 
Roweckiego Grota.

Agnieszka Januszewicz
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Jesienna integracja na boisku Orlik w Nietkowicach
W październiku na boisku sportowym Orlik znajdującym się przy Publicznej Szko-
le Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nietkowicach zorganizowane zostały dwa 
turnieje mające na celu zintegrowanie zaprzyjaźnionych miejscowości.

11 października odbył się Turniej Mini 
Piłki Nożnej. W turnieju wzięli udział 
najmłodsi piłkarze. Uczniowie klas I-
IV z PSP w Nietkowicach zmierzyli się 
z uczniami klas I-IV PSP w Budachowie. 
Zawody odbyły się na specjalnie do tego 
celu przygotowanym boisku, z pomniej-
szonym metrażem oraz małymi piłkarski-
mi bramkami. 

Piękna jesienna pogoda wprowadziła 
wspaniałą atmosferę. Dobrze bawili się 
nie tylko uczestnicy turnieju, ale i ich 
rodzice. Nie było przegranych. Dzieci 
dawały z siebie moc energii i zaangażo-
wania, starali się wypaść jak najlepiej. 
Turniej zakończył się w przyjaznej at-
mosferze i duchu sportowej rywalizacji. 
Po trudnym meczu zawodnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy ze złotymi medala-
mi oraz słodki poczęstunek.

23 października został zorganizo-
wany Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Stowarzyszenia Miłośników Nietkowic. 
W rozgrywkach zmierzyły się dwie 
drużyny z Nietkowic oraz drużyna z Bę-

Wieści z hali
Październik to miesiąc, w którym Hala 

Sportowa „Lubuszanka” była organiza-
torem dwóch dużych imprez sportowych 
w dyscyplinach, które stale zyskują na 
popularności. 18 X rozegrano zawody 
duatlonowe – 4 km biegu, 16 km roweru 
i ponownie 2 km biegu. Trudna terenowa 
trasa, za to bardzo atrakcyjna dla wi-
dzów. Cztery pierwsze na mecie panie 
to: Anna Sulima-Jagiełowicz(1:15:54), 
Joanna Jadczak-Litke, Katarzyna 
Przymuszała i Agnieszka Bluszcz. I pa-
nowie: Andrzej Jagiełowicz (1:02:17), 
Radosław Psiuk, Amadeusz Rudziński 
i Arkadiusz Przymuszała.

A 25 X – „Ronin Race” – 10,5 km 
trudnej, przełajowej, pagórkowatej leśnej 
trasy. Cztery pierwsze na mecie panie to: 
Joanna Jadczak-Litke (51:18), Zofi a 
Raczyńska, Kasia Szałęga i Aleksandra 
Rotko. I panowie: Krzysztof Przyworski 
(43;18), Sławomir Tarczewski, Seba-
stian Wróbel i Mateusz Kowalski.

I jeszcze kilka wyników, które 
„zrobili” entuzjaści nie tylko biegania. 
6 września to Nocny Bieg Bachusa, 
bardzo licznie reprezentowany przez 
„naszych”: Bolesława Brzezińskiego, 
Bartosza Kruka, Arkadiusza Przymu-
szałę, Mirosława Tworka, Agnieszkę 
Woch, Michała Kowalskiego, Jacka Ję-
dro i Katarzynę Przymuszałę. I pół iron 
mana – triathlon w Przechlewie. Paweł 

Kamoda (4:51:44) zajął tam 14 miejsce 
– szóste w swej kategorii M30. I jeszcze 
V Drużynowy Bieg Lotto, w którym (na 
140 zespołów) wygrała ekipa naszych 
żołnierzy w składzie: Szymon Kraw-
czyk, Krzysztof Szymanowski i Michał 
Kumolka. 13 miejsce zajął tam nasz team 
w składzie: Grzegorz Pukacki, Zbigniew 
Gawroński i Lubomir Rotko.

7 września to półmaraton w Pile, gdzie 
startował Michał Kowalski (1:42:08). 
14 września rozegrano Półmaraton Zie-
lonogórski. I tam pobiegła liczna „nasza” 
ekipa: Bolesław Brzeziński, Paweł For-
gel, Grzegorz Pukacki, Agnieszka Woch, 
Paweł Furdak, Edward Dylewski, Grze-
gorz Zdyb i Krzysztof Nowak.

21 IX to czas Półmaratonu Zbą-
skich, w którym biegł Michał Kowalski 
(1:55:23). Z kolei  Michał 28 IX ukończył 
maraton w Berlinie (4:17:33).

29 września w Maratonie Warszaw-
skim uczestniczył Mirosław Tworek 
(3:34:30). I jeszcze w „Kaczmarek MTB” 
Jarosław Michałowski zajął 12 miejsce 
(dystans 79 km, 3:12:55) a Wojciech Ła-
skawski trzecie (dystans 44 km, 1:43:30). 
O pozostałych wynikach w następnym 
numerze.

D. Grześkowiak

dowa i Radnicy. Puchar zdobyła grupa 
piłkarzy z Radnicy, której serdecznie 
gratulujemy. 

Wszystkim zawodnikom dziękujemy 
za wspaniale emocje oraz sportową po-
stawę podczas gry. Dziękujemy również 
kibicom za doping, a wolontariuszom za 
wszelką pomoc w organizacji turnieju.

Natalia Nowak
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
„Jedno jest w życiu tylko szczęście: kochać i być kochanym.”
                      George Sand

Złote gody małżeńskie świętowało w tym roku 9 par z miasta i gminy Czer-
wieńsk. Byli to Państwo:
1) Halina i Jakub Drozdek z Leśniowa Małego,
2) Maria i Jerzy Husar z Płot,
3) Elżbieta Marian Lisieccy z Czerwieńska,
4) Jadwiga i Paweł Łyczkowscy z Leśniowa Wielkiego,
5) Krystyna i Józef Makarczyk z Leśniowa Małego
6) Krystyna i Jan Nowak z Czerwieńska,
7) Irena i Janusz Posłuszni z Czerwieńska,
8) Zofi a i Julian Trojnar z Czerwieńska,
9) Zofi a i Roman Wasilewscy z Nietkowa.

Przykładem lat ubiegłych szanownych Jubilatów w ich domach odwiedził 
Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus, który wręczył medale  przyznawane przez 
Prezydenta RP, kwiaty i drobne upominki.  Spotkania odbyły się w sympatycznej 
atmosferze, a Jubilaci nie ukrywali wzruszenia.

Mija 50 lat od chwili gdy przyrzekaliście uczynić wszystko aby Wasze małżeń-
stwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Mimo różnych przeciwności losu przyrze-
czenia danego sobie dotrzymaliście. Możliwe to było tylko dlatego, że darzycie się 
wzajemnym uczuciem i poszanowaniem. Z Waszego życia wynika niejedna nauka 
dla tych, którzy wybrali lub wybiorą wspólnotę małżeńską.

Z  okazji 50–lecia pożycia małżeńskiego życzymy Państwu kolejnych lat spę-
dzonych w szczęściu, w zdrowiu, wzajemnej miłości i poszanowaniu.

Z-ca Kierownika USC Dorota Rutkowska
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