Wmurowanie

kamienia węgielnego
czytaj na str. 5

w marcu
01-02.03. - przez teren gminy Czerwieńsk „przeszedł” huraganowy wiatr, który w Europie Zachodniej został nazwany
imieniem EMMA. Na szczęście, siła wiatru nie była tak wielka, jak przewidywali synoptycy. Mieszkańcy gminy nie ponieśli poważniejszych strat.
05.03. - w kawiarence „U Leona” wystąpił kabaret CIACH.
Organizatorami koncertu byli: Klub Zdecydowanych Optymistów, Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe i kawiarenka
„U Leona”.
07-08.03 - Burmistrz Piotr Iwanus przebywał z roboczą wizytą w gminie Klitz (Niemcy). Podczas spotkania ustalono szczegóły wypoczynku wakacyjnego dzieci z Nietkowa i Klitz.
13.03. - obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. W porządku obrad komisji znalazły się
m.in. informacja dot. kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na 2008 r.; informacja dot. planowanych przychodów i wydatków na imprezy sportowe organizowane przez Halę Sportową w 2008 r.
16.03. - na trasie kolejowej Zielona Góra - Gubin - Zielona Góra
(przez Czerwieńsk, Nietków i Laski) odbył się sondażowy przejazd
szynobusu. Miał on określić, stopień zainteresowania podróżnych,
uruchomieniem regularnych połączeń na tej trasie.
17.03. - w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku oddano do użytku, po remoncie kapitalnym, salę gimnastyczną. Symboliczną wstęgę przecięli: Burmistrz Piotr Iwanus, Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek
Jędras, dyrektor szkoły Jacek Gębicki i wykonawca inwestycji Mieczysław Jakubowski.
18.03. - obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W porządku obrad komisji
znalazły się m.in. ocena sytuacji w rolnictwie - wykorzystanie środków UE; kontrola umów telekomunikacyjnych w jednostkach pomocniczych gminy; sprawdzenie mienia Hali Sportowej w Czerwieńsku - stan potrzeb wybranych elementów
technicznych.
19.03. - w kawiarence „U Leona” wystąpił kabaret ADIN,
pod kierownictwem legendy
„zielonogórskiego zagłębia kabaretowego” Władysława Sikory. Organizatorami koncertu byli: Klub Zdecydowanych
Optymistów, Zielonogórskie
Zagłębie Kabaretowe i kawiarenka „U Leona”.
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19.03. - obradowała Komisja Budżetu i Finansów głównie n.t.
oceny stanu zobowiązań gminy i jednostek organizacyjnych; zaopiniowała także projekty uchwał.
19.03. - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku
przystąpiła do międzynarodowego projektu „Kites and Dreams” - latawce i marzenia, którego inicjatorem jest Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Ogólnopolskimi koordynatorami
tego przedsięwzięcia zostali: Sławomir Baranowski, Jacek
Gębicki i Dariusz Grześkowiak.
23-24.03. - Święta Wielkanocne.
25.03. - opady śniegu zaskoczyły mieszkańców całej gminy. Temperatura powietrza o godz. 7.00 wynosiła w Czerwieńsku (- 2˚C). Padający śnieg spowodował znaczne utrudnienia
na drogach, szczególnie dla tych kierowców, którzy już zmienili opony na letnie.
26.03. - obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.
Przedmiotem obrad komisji była kontrola dotacji przedmiotowej z budżetu gminy w 2007 roku dla przedszkola w Czerwieńsku.
29.03. - do Czerwieńska przyleciał pierwszy, tej wiosny, bocian. Zamieszkał na swoim starym miejscu - na
kominie.
30.03. - Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne oficjalnie
rozpoczęło nowy sezon swojej działalności.
31.03. - w Nietkowie
odbyła się uroczystość
wkopania aktu erekcyjnego pod budowę sali gimnastycznej, która powstanie przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Wróblewskiego.
31.03. - w Czerwieńsku, na placu nieopodal ratusza, ustawiono pierwsze elementy skateparku.
Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU
Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
Jacek Gębicki, Dariusz Grześkowiak (foto),
Alina Juncewicz.
Adres: UGiM, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk,
tel./fax 068 327 80 91,
skład i druk: sandmedia tel. 068 45 35 700
Materiały do składu przyjęto 9.04.2008 r., do druku przekazano 10.04.2008 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów,
dokonywania w nich skrótów i zmian w tytułach.

Co
słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Witam Panie Burmistrzu. I jak, jest Pan dumny z naszego Super-sołtysa?
Piotr Iwanus: Oczywiście, dla gospodarza gminy informacja, że jeden
z jego sołtysów został wybrany przez
czytelników najpoważniejszej gazety regionu Sołtysem 2007 roku naszego województwa, to nie tylko powód do
dumy, ale także potwierdzenie, że w jednostkach pomocniczych gminy pracują
naprawdę najbardziej oddani sprawom
lokalnego środowiska ludzie. Bardzo się
cieszę, że właśnie Aleksander Motykiewicz - sołtys Płotów zdobył to miano, ponieważ jest to dla mnie kolejny dowód na
słuszność twierdzenia, że zgoda buduje,
a niezgoda rujnuje. Wieloletnia aktywność Olka w środowisku na wszystkich
niemal polach - sportowym, społecznym,
gospodarczym musiała w końcu zaowocować. Jestem przekonany, że sukces A.
Motykiewicza, to także zachęta dla innych sołtysów do korzystania z jego doświadczeń.
A.S.: Skoro tak dobrze nam się zaczęła ta rozmowa i z wiosną postanowiliśmy promować dobre inicjatywy,
to niech pan powie, co tam jeszcze dobrego wydarzyło się ostatnio w naszej
gminie.
P.I.: Ostatniego dnia marca wmurowaliśmy uroczyście kamień węgielny
pod budowę sali gimnastycznej w Nietkowie, a już od dzisiaj (14 kwietnia) na
wylanych stopach fundamentowych montowane będą elementy nośne konstrukcji
metalowej. Obiecywałem wybudowanie
tej sali do końca roku, a tu wszystko wskazuje na to, że prace budowlane zakończą
się jeszcze jesienią. To cieszy mnie tak
niespecjalnie...
A.S.: Słucham? To chyba dobrze, że
prace postępują szybciej...
P.I. Z jednej strony jasne, że dobrze,
ale z drugiej kurczy nam się czas na dopięcie wszystkich spraw związanych
z procedurami pozyskiwania środków fi-

nansowych ze źródeł zewnętrznych. Maszyna biurokratyczna pracuje niestety
wolniej niż ekipy budowlane, ale staramy się dotrzymać im kroku. Z dobrych informacji chciałbym jeszcze przekazać, że
30 marca odebrane zostały oficjalnie prace budowlane na modernizowanym obiekcie OPS przy ul. Marii Rozwens. Obecnie trwają prace porządkowe i meblowanie. Od 1 maja ośrodek ruszy pełną parą
w nowym budynku.
A.S. Dostaliśmy do gazetki podziękowanie dla Samorządu od miłośników jazdy na desce. Wreszcie nie będą trenować
na jezdniach.
P.I.: Dotrzymałem słowa. W zeszłym roku zaproponowałem, by może
plac zabaw przy rynku udostępnić deskorolkarzom na taki mini skytepark.
Ponieważ spotkało się to z akceptacją tego środowiska, zaczęliśmy rozglądać się za profesjonalnym i przede
wszystkim posiadającym wszelkie atesty bezpieczeństwa wyposażeniem takiego parku. Okazało się, że takie wyposażenie jest dość kosztowne. Jednak
jak to się mówi - słowo się rzekło, kobyłka u płotu. Po roku udało nam się
zakupić i zamontować pierwsze takie
urządzenia. Kosztowało to 26 tys złotych. W przyszłości, jeśli skytepark cieszył się będzie zainteresowaniem, sukcesywnie będziemy go doposażać w następne tego typu urządzenia.
A.S.: Panie burmistrzu, nie wiem,
czy Pan pamięta, ale w zeszłym roku
mniej więcej o tej porze rozmawialiśmy
o pladze meszek, które torpedowały nam
skutecznie wiosenne imprezy plenerowe.
Mówił Pan wtedy, że zlecone zostały prace nad opracowaniem metody pozbycia
się tej uciążliwości. I jak tam, na planach
się skończyło?
P.I.: Nie, nic się nie skończyło. Przygotowany w zeszłym roku raport p. Agaty Piekarskiej - specjalistki od radzenia
sobie z tymi owadami - wskazał miejsca największego wylęgu meszek i sposobów walki z nimi. W tym roku nato-

miast przystąpiliśmy na podstawie opracowanego raportu do zwalczania tej plagi. W sobotę przed Wielkanocą zarówno
na Gęśniku, jak i potoku Zimna Woda
zaaplikowane zostały specjalne środki
biologiczne, które w znacznym stopniu
ograniczą rozmnażanie się tych uciążliwych owadów. Zdecydowaliśmy się na
wojnę biologiczną, aby uchronić naturalne środowisko od niebezpiecznych
chemicznych środków walki z meszkami. Niedługo nastąpi okres wylęgania tych owadów i będziemy mogli
w praktyce sprawdzić, jak skuteczna
jest ta metoda. Fachowcy zapewniają,
że uwolnią nas od przykrych efektów
ukąszeń. Sprawdzimy.
A.S.: To dobra wiadomość, ponieważ sam grywam w tenisa na kortach
w czerwieńskim parku. Gdy nadchodziła pora meszek, to rakieta tenisowa bardziej służyła mi do oganiania
się przed nimi, niż do odbijania piłeczki. Myślę, że meszki nie popsują
nam tradycyjnego turnieju z okazji
Dni Czerwieńska.
Skoro już mówimy o naturze, której
wprawdzie uciążliwym, ale jednak pełnoprawnym elementem są wspomniane
meszki, to chciałbym na koniec jeszcze
zapytać o włączenie terenów zalewowych
Odry do rejonów chronionych w ramach
programu Natura 2000. Będziemy mieć
swoją Rospudę?
P.I.: Okazało się, że po słynnej powodzi 1997 roku poldery zalewowe nad
Odrą upodobały sobie liczne gatunki
ptactwa, które tu gniazduje i na trwałe
zadomowiło się w naszej gminie. Unia
Europejska postanowiła ten teren objąć szczególną ochroną. Bardzo się cieszę, że podejmowane przez nas konsekwentnie działania proekologiczne, jak
porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, gazyfikacja, czyszczenie rowów
melioracyjnych stale poprawia stan lokalnego ekosystemu. Od 1 kwietnia w
ramach porozumienia z PUP zatrudniliśmy także przy pracach porządkowych
kolejnych 30 osób poszukujących pracy. Panie porządkować będą przez najbliższe pół roku tereny miejscowości,
natomiast panowie skierowani zostaną
do prac przy oczyszczeniu i rowów melioracyjnych. Stała i konsekwentna praca na rzecz naturalnego środowiska już
przynosi efekty, a będziemy ją stale intensyfikować - także w zakresie edukacji ekologicznej.
A.S.: Dziękuję za rozmowę.
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Dzień kobiet
W sobotę, 29 marca, z okazji Święta Kobiet odbyło się
integracyjne spotkanie obydwu działających w Nietkowie
Kół Gospodyń Wiejskich.
Koło, któremu przewodniczy Daniela
Wojciechowska, a wiceprzewodniczącą
jest Elżbieta Śliwińska, na co dzień korzysta z gościnności Ochotniczej Straży
Pożarnej i w remizie prowadzi swą statutową działalność. Z kolei Koło pod przewodnictwem Haliny Bryndzy działa
przy Wiejskim Domu Kultury.
Uroczyste spotkanie odbyło się w gościnnej sali remizy strażackiej. Obecni
byli burmistrz Piotr Iwanus, nietkowscy radni Piotr Kozłowski i Kazimierz
Ruszel, ks. proboszcz Paweł Koniecz-

ny, sołtys Halina Kaźmierczak. Z ramienia Wojewódzkiego Związku Rolników, Kół i Organizacji Rolniczych obecna była opiekunka KGW Krystyna Stachów. Wśród licznego grona zaproszonych gości nie zabrakło zasłużonych nietkowskich działaczy - Józefa Feduszyńskiego i Stefanii Warszawskiej.

Tym razem śpiewali goście - wszyscy zgromadzeni z przyjemnością wysłuchali koncertu „Nietkowianek”
prowadzonych przez Iwonę Klamecką, którym na klawiszach przygrywał
Wiesław Broniarczyk. Przy pysznych
domowych wypiekach był czas na rozmowy, wspomnienia… i na postanowienie, że takie spotkania trzeba organizować częściej. Obydwa koła chcą
bowiem nie rywalizować, ale współpracować dla dobra całej nietkowskiej
społeczności.
D. G.

Dziękujemy
wolontariuszom
Młodzież z Koła Wolontariatu działającego przy czerwieńskim Gimnazjum
odwiedza raz w tygodniu cztery starsze
osoby. Służą im wszelką pomocą w prowadzeniu domu, porządkach, zakupach
a przede wszystkim służą swym towarzystwem i rozmową, czytaniem książek
i Pisma Świętego. Młodzi ludzie kształtują swe charaktery, uczą otwartości i wrażliwości. I choć z założenia chcieliby być
anonimowi, to jednak nie sposób nie po-
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dziękować im serdecznie za dotychczasowe działanie. Wielkie dzięki dla Arlety
Maślanki, Pauliny Korzeniewskiej, Patrycji Matli, Karoliny Frąckiewicz, Justyny Jankowiak, Mateusza Wołczyńskiego. Zapraszamy również nowych wolontariuszy, którzy wśród nas będą zawsze
mile widziani!
Agnieszka Kostrzewa,
Zdzisława Wieczorek

Wielka radość w Nietkowie
31 marca br., o godz. 10.00 na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wróblewskiego w Nietkowie rozpoczęła się uroczystość wkopania aktu erekcyjnego pod budowę Sali gimnastycznej.
Ta doniosła okoliczność zgromadziła wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się m.in.: Senator RP Stanisław Iwan, wicemarszałek Województwa
Lubuskiego Sebastian Ciemnoczołowski,
Starosta Powiatu Zielonogórskiego Edwin
Łazicki, wicekurator Ferdynand Sańko,
ks. proboszcz Paweł Konieczny, (który poświęcił plac budowy) oraz włodarze naszej
gminy Burmistrz Piotr Iwanus i Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras.
Dyrektor szkoły Beata Kłos-Wygas
powiedziała w swoim wystąpieniu, że oto
spełniły się marzenia kilku pokoleń mieszkańców Nietkowa, którzy od lat zabiegali
o budowę takiego obiektu w ich miejscowości. Burmistrz Piotr Iwanus zapewnił, że będzie to sala na miarę XXI wieku i z pewnością zaspokoi potrzeby całego
środowiska w zakresie sportu i rekreacji.
Sala będzie miała wymiary boiska do
siatkówki. Zostanie połączona z budynkiem dydaktycznym przeszklonym korytarzem. Obok areny sportowej powstaną szatnie, toalety, natryski, magazynek
sprzętu sportowego i pomieszczenie socjalne dla nauczyciela WF.
W Sali znajdzie się również niewielka
galeryjka, która umożliwi kibicom obserwację sportowych zmagań.
Przy okazji tej rozbudowy zostanie
również przebudowana klatka schodowa
w budynku szkolnym, a sam budynek zyska nową elewację.
Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego, ta sama

firma, która postawiła
budynek hali sportowej
„Lubuszanka” i gimnazjum w Czerwieńsku. Pozwala to mieć
nadzieję, że wszystkie
prace zostaną wykonane szybko i zgodnie
z przyjętym harmonogramem.
Jacek Gębicki
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Z dziejów... Nietkowa
W artykułach publikowanych dotychczas przeze mnie na łamach tego lokalnego
miesięcznika poruszałem jedynie wybrane fragmenty dziejów miasta Czerwieńsk.
Wobec wielu docierających do mnie próśb postanowiłem przybliżyć historię innych miejscowości naszej gminy. W związku z przygotowaniami do obchodów 700
lat istnienia Nietkowa niniejszy artykuł będzie traktował o jego historii.
Nieocenionym źródłem do poznania
dziejów Nietkowa jest zbiór zapisków
i dokumentów, znajdujących się w archiwach polskich i niemieckich. Sporo
ciekawych informacji zostało zamieszczonych w Kodeksie Dyplomatycznym Śląskim z 1908 roku, na łamach przedwojennego „Grünberger Wochenblatt”, w publikacji A.
Foerstera „Geschichtliches von
den Dörfern des Grünberger Kreises” i innych pomniejszych opracowaniach. Wiele z zawartych tam
faktów, mimo że historia Nietkowa była już wielokrotnie tak interesująco opisywana przez J. Gębickiego w cyklu „Co skrywają archiwa?”, jest dotąd nieznanych. Warto je więc przedstawić.
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z wykazu głogowskiego
z 1305 roku, gdzie występuje ona
pod nazwą „Villa Necka”, która „habet IX mansos et quilibet mansus solvit 1 mensuram siliginis, 1 tritici,
1 avenae” („ma 9 łanów i z każdego łanu płaci 1 miarę żyta, 1 pszenicy i 1 owsa”). Sama nazwa budzi
wątpliwości. Prawdopodobnie pochodzi od polskiego słowa „niecka”,
wówczas słowo „Nettkow” oznaczałoby „wieś nizinną”, założoną
przez ludność polską. Do polskości wsi nawiązywano zresztą także
i później. Przez wieki Nietków nazywany był „Polnisch Nettkow” - „Polski Nietków”. Dopiero krótko po zakończeniu I wojny światowej zmieniono jego
nazwę na „Schlesisch Nettkow” („Śląski
Nietków”).
Od 1398 do 1788 roku Nietków należał do rodziny von Rothenburg, następnie władał nim książę Piotr Biron,
po nim w 1800 roku jego córka księżna Paulina Maria Luiza Hohenzollern
- Hechingen. W 1838 roku właścicielem
Nietkowa stał się jedyny syn księżnej
Fryderyk Wilhelm Konstantyn książę Hohenzollern - Hechingen. Po jego
śmierci 3 września 1869 roku dobrami
władali potomkowie z morganatyczne-
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go małżeństwa księcia z Amelią Frein Schenk von Geyern, z tytułem grafa
von Rothenburg. Ostatnimi ich przedstawicielami byli: Fryderyk Wilhelm Konstantyn graf von Rothenburg, zmarły 16
stycznia 1932 roku i pochowany w gro-

bowcu rodzinnym na terenie nietkowskiego arboretum, oraz jego dwaj synowie - Fryderyk Wilhelm (Eitel - Fryderyk) i Johann-Georg Tassilo, którzy zginęli w 1944 i 1943 roku na terenie Rosji
Radzieckiej. W ten sposób linia właścicieli Nietkowa wygasła w czasie II wojny światowej.
Trudno cokolwiek powiedzieć o początkach wspólnoty religijnej w Nietkowie. Spis kościołów z 1376 roku
nie wspomina o istnieniu w tym miejscu świątyni. Prawdopodobnie maleńki kościółek wybudowano dopiero
w XV wieku. W kolejnym stuleciu Rothenburgowie stali się gorliwymi zwo-

lennikami nowych prądów religijnych.
Umożliwili oni w 1654 roku na obszarze dzisiejszego Czerwieńska wybudowanie kościoła granicznego dla przybywających ze Śląska protestantów.
Wkrótce także na terenie samego Nietkowa rozpoczął działalność pierwszy
znany tutaj pastor protestancki. Był
nim Georg Prätorius, który sprawował swój urząd od 1592 do 1612 roku.
Znani są także kolejni protestanccy
duchowni Nietkowa: Nikolaus Dubelius (1665 - 1678), Samuel Kwetonius (1680 - 1683), Johann Ludwig Wilcke (1683 - 1692), Martin Pfund (1692 - 1730), Martin
Gottlob Pfund (1730 - 1774),
Gottlob Benjamin Pfund (1774
- 1799), G. Metzig (1799 - 1818),
V. Klette (1810 - 1855), Fr.
Bluhm (1855 - 1885) i G. Sommer od 1887 roku. Podczas posługi pastora Bluhma postanowiono
o zburzeniu w Nietkowie dotychczasowej świątyni. Na jej miejscu w 1866 roku rozpoczęto budowę nowego, masywniejszego kościoła. Jego poświęcenia dokonano w następnym roku.
W źródłach historycznych,
obok wiadomości o życiu religijnym protestantów w dawnym Nietkowie, znajdują się także wzmianki
o mieszkających tu katolikach, którzy przynależeli do parafii w Leśniowie Wielkim. W XIX stuleciu mieszkali tutaj także mormoni,
których życie na tym terenie nadal
jeszcze stanowi pewnego rodzaju
zagadkę. Jednocześnie nie spotyka
się informacji o ewentualnych konfliktach czy zatargach między poszczególnymi wspólnotami. Prawdopodobnie
więc takowych nie było.
Już w czasie wojny trzydziestoletniej
odnotowano w źródłach istnienie szkoły w ówczesnym Nietkowie. Wśród nauczycieli ewangelickich wymienia się następujące osoby: G. Kretschmer (1790
- 1807), G. Goebel (1808 - 1820), T. Tensler (1820 - 1828), P. W. Foerster (1829
- 1858), J. Mohr (1856 - 1877), K. G.
Gohlisch od 1877 roku. Wiadomo także,
że dzieci katolickie uczęszczały do szkoły w Leśniowie Wielkim.
cdn.
Przemysław Góralczyk

Nietków zaprasza na obchody 700 lecia
Maj zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim od dawna planowane na
3 maja 2008 roku obchody 700 lat Nietkowa. Zapraszamy mieszkańców
i sympatyków do wzięcia udziału w tym święcie, jakim jest siedemsetletnia rocznica lokacji naszej wsi.
Jak wynika z historycznych, najstarszych dokumentów, rocznicą zamykającą ten jubileusz był rok 2005, ale i obecny rok ma tu swoje uzasadnienie, gdyż
w 1308 Rothenburgowie zostali właścicielami Nietkowa.
Opracowany przez Radę Sołecką
i sztab organizatorów program 700 lecia jest bardzo bogaty. W sobotę 3 maja
oprócz wieczornego festynu dla mieszkańców i zabawy w nietkowskim parku,
juz od godzin rannych odbywać się będą
liczne imprezy sportowe.
Na boisku - rozegrane zostaną mecze najmłodszych piłkarzy Odry Nietków i innych przyjezdnych klubów piłkarskich. W przerwach rozgrywek naszych najmłodszych piłkarzy swoje drużyny do sąsiedzkiego meczu towarzyskiego wystawią reprezentanci dwóch głównych ulic w Nietkowie - T. Kościuszki
i J.Kasprowicza. Może być bardzo ciekawie. Liczymy na pomoc kibiców i dużo zabawy.
W Szkole Podstawowej rozegrany zostanie w trzech kategoriach wiekowych,
w tym również dla dorosłych Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa. Chętni
do Turnieju proszeni są o zgłaszanie swoich kandydatur w Klubie do 25 kwietnia
codziennie od godziny 16ej.
Do południa rozstrzygnięty zostanie
również konkurs na wypiek najlepszego
ciasta - Gospodyni roku 2008. Kompetentne jury oceni walory smakowe i estetyczne mistrzowskich wypieków, jakimi pochwalą się niewątpliwie nasze
panie, tu z pewnością zabłysną Koła
Gospodyń.
Około godziny 13-ej odbędzie się odsłonięcie jubileuszowej tablicy, upamiętniającej siedemsetletnią historię naszej
miejscowości. Pamiątkowa tablica będzie osadzona na głazie pochodzącym
z okolic Nietkowa. Kamień jako materiał trwały, naturalny symbol wieczności i przetrwania znakomicie się nadaje, aby wyrazić pamięć i szacunek dla
historii.
W Wiejskim Domu Kultury odbędzie
się także spotkanie władz samorządowych i zaproszonych gości z mieszkańcami, reprezentantami środowiska. Spotkanie będzie okazją do przypomnienia

faktów z historii Nietkowa oraz omówienia perspektywy rozwoju w kolejnych latach. W wiejskim Domu Kultury będzie
można również obejrzeć okolicznościową wystawę Dzieje Nietkowa - 700 lat, na
której pokażemy oprócz opracowań historycznych również pamiątki, zdjęcia, dorobek artystyczny zespołów i inne dokonania lokalne. Ze względów organizacyjnych spotkanie w Wiejskim Domu Kultury będzie tylko dla osób z zaproszeniami,
a mieszkańcy mogą obejrzeć wystawę od
godziny 15ej.
Po południu, około godziny 16-ej
zapraszamy na Koncert Jubileuszowy w parku, w którym mamy nadzie-

ję wystąpią wszystkie nietkowskie zespoły, a zaraz po nim rozpocznie się Festyn. Oprócz typowych stoisk garmażeryjnych, przygotowane będzie stanowisko z loterią fantową i okolicznościowymi pamiątkami z okazji siedemsetletniej rocznicy lokacji naszej wsi. Jeśli będą chętni do spotkania seniorów,
to również przewidzieliśmy je wieczorem w Wiejskim Domu Kultury równolegle z trwającym festynem w parku. Tutaj jednak czekamy na odzew starszych
mieszkańców, czy na takie spotkanie
chętnie przyjdą.
Zachęcamy mieszkańców Nietkowa, Koła i Kluby działające na terenie wsi do określenia sposobu i formy
udziału w przedsięwzięciu 700 lecia,
abyśmy się wszyscy poczuli współorganizatorami tego pięknego Jubileuszu.
Organizatorzy

Zawarto koalicję
28 lutego br w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku odbyło się
spotkanie inaugurujące zawiązanie koalicji na rzecz przeciwdziałania
narkomanii i alkoholizmowi.
Inicjatorem spotkania była Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, która do zawarcia koalicji zaprosiła dyrektorów wszystkich
placówek oświatowych z terenu gminy, pedagogów, pracowników instytucji kulturalnych i opieki społecznej
oraz policji.
Zebranych zapoznano z raportem,
który przygotowała GKRPA, obrazującym skalę problemu narkomanii i alkoholizmu w naszej gminie.
Wszyscy, obecni na spotkaniu, wyrazili gotowość skonsolidowania działań

i utworzenia jednego frontu w celu powstrzymania tego groźnego zjawiska.
J.G.

Gorąco dziękuję wszystkim tym, którzy poparli moją osobę oddając
swój głos w konkursie ogłoszonym w Gazecie Lubuskiej pn. „NASZ SOŁTYS 2007”. Proszę wybaczyć, że składam podziękowanie ogólnie, gdyż
nie sposób wymienić wszystkich imiennie. Ilość oddanych głosów przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie, które umacnia mnie w przekonaniu, że to co robię dla lokalnej społeczności
jest zauważalne nie tylko w moim Sołectwie.
Z wyrazami szacunku
Aleksander Motykiewicz Sołtys Sołectwa Płoty
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Konkursy rozstrzygnięte
31 marca w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury rozstrzygnięto konkurs wielkanocny na najpiękniejszą palmę i pisankę. Celem konkursu było propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi.
Konkurs skierowany był do mieszkańców gminy Czerwieńsk, wzięło w nim udział 114 podmiotów. Rada
Artystyczna w składzie: Irena Soppa - straszy kustosz w Muzeum Etnograficznym w Ochli - przewodnicząca, Jolanta Matuszkiewicz - Dyrektor MGOK w Czerwieńsku, Zofia Łabieniec - pracownik UGiM Czerwieńsk
wzięła w swej ocenie pod uwagę walory artystyczne, wzorowanie się na tradycjach ludowych oraz inwencje twórczą autorów. Przewodnicząca jury, Irena Soppa wyraziła podziw dla umiejętności i kunsztu twórców wszystkich prac
i złożyła podziękowanie na ręce dyrekcji MGOK za organizowanie tego typu
konkursów. Po naradzie jury przyznało
następujące miejsca:
W konkursie na palmę wielkanocną
w I Kategorii (dorośli):
• I miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich
w Nietkowie
• II miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich
w Płotach
• III miejsca exe quo: KGW Laski, Koronczarki Czerwieńskie, Gospodynie
z Będowa
W konkursie na palmę wielkanocną
w II Kategorii (dzieci i młodzież):
• I miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa w Nietkowicach
• II miejsce: sekcja plastyczna przy
MGOK w Czerwieńsku
• III miejsce: klasa III w szkole podstawowej w Leśniowie Wielkim
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Wieści
z ratusza
Nieruchomości do sprzedaży
Zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce
nieruchomościami informuję, że zarządzeniem nr 29/2008 Burmistrza Czerwieńska z
dnia 28 marca 2008 roku podany został do
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Wykaz wywieszony jest w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
przy ul. Rynek 25 (tablica informacyjna
znajduje się na I piętrze - wejście A i na parterze - wejście B) do dnia 09 maja 2008 r.
J.B.

PODZIĘKOWANIE
W konkursie na pisankę:
Kategoria I (dzieci przedszkolne):
• I miejsce - Remigiusz Meckaniak,
Nietkowice
• II miejsce - Bartek Przybyła,
Czerwieńsk
• III miejsce - Piotr Marciniak,
Nietkowice
Kategoria II (szkoła podstawowa):
• I miejsce - Karolina Siwicka Nietków
• II miejsce - sekcja plastyczna w WDK
Nietków
• III miejsce - Weronika Werner,
Czerwieńsk
Kategoria III (dorośli):
Wyróżnienie - Anna Kurzac i Honorata Kurzac
Organizatorzy serdecznie dziękują za udział w konkursie wszystkim
uczestnikom.
Jolanta Matuszkiewicz

Serdeczne podziękowanie dla Pana
Edwarda Makarewicza „ZIEL-BRUK
Płoty” za nieodpłatne przekazanie
kostki brukowej, która została ułożona przy kościele w Nietkowie.
Z poważaniem
Radny Kazimierz Ruszel
oraz Koło Gospodyń Wiejskich
Miło nam donieść, że powiększa
się grono osób wspomagających nasze
Gimnazjum w zieleń. Do grona dotychczasowych ofiarodawców roślin: Zbigniewa Czyża, Teresy Przybyły, Natalii Zaremby
dołączył Kazimierz Ruszel,
który ofiarował
kolejne drzewka. Tuje i inne krzewy będą
ozdobą całego
otoczenia szkoły. Podarowane
przez Adama Włosińskiego jałowce również wzbogacą gimnazjalną kolekcję nasadzeń. Z kolei państwo Urszula i Jerzy Poźniakowie ofiarowali trzydziestotomową encyklopedię do
naszej biblioteki. Takie źródło wiedzy
na pewno zainteresuje naszą młodzież
i pomoże w zdobywaniu wiedzy. Ponadto dzięki Staroście Powiatu Edwinowi Łazickiemu placówka nasza
wzbogaciła się o nowoczesną maszynę czyszczącą. Wydatnie przyczyni się
ona do utrzymania czystości naszych
korytarzy. Serdecznie dziękujemy!
Uczniowie, rodzice
i pracownicy Gimnazjum

Wiosenne przebudzenie
Wprawdzie ciepło wiosennego słońca jeszcze nas nie rozpieszcza, ale
wszyscy odczuwamy, że czas jesiennego uśpienia i zimowego leniuchowania mamy już za sobą.
W Publicznej Szkole Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Czerwieńsku nie mogliśmy tradycyjnie urządzić PIERWSZEGO
DNIA WIOSNY, bo mieliśmy ferie świąteczne, ale powitaliśmy wiosnę w inny
sposób. Zorganizowaliśmy Wiosenny Festyn Radości, który był polską edycją Międzynarodowego Święta „Kites and Dreams”
- latawce i marzenia. Uczniowie wykonali

kolorowe kwiaty, a na ich liściach i płatkach
wypisali zobowiązania i marzenia. Każda
klasa przygotowała też latawiec, który prezentował wylosowany kraj Unii Europejskiej. Na boisku szkolnym „zakwitła” prawdziwie wiosenna łąka, zrobiło się radośnie
i jakoś tak cieplej. I choć latawce nie poszybowały do nieba, bo nie było wiatru, to jednak jesteśmy pewni, że obudziliśmy oczekiwane słońce, które naprawdę wyjrzało zza
chmur i „puściło do nas oczko”.
Gromadzona przez wiele miesięcy wiedza i uśpiona dotąd aktywność
uczniów teraz może zakiełkować w różnorodny sposób. Niczym kwiaty na wiosennej łące, pojawiają się ogłoszenia
o konkursach, zawodach i ciekawych imprezach - często na świeżym powietrzu.
Nasi uczniowie zmierzyli się już
z ortografią w KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM, z zadaniami przyrodniczymi w KONKURSIE PRZYRODNICZYM. Pokazali też, że całkiem nieźle znają język naszych sąsiadów zza
Odry rozwiązując różnorodne zadania
w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
JĘZYKA NIEMIECKIEGO.
Uczniowie naszej szkoły każdego roku
uczestniczą w spotkaniach z poezją. Na

warsztatach recytatorskich zgłębiają sztukę
interpretacji różnorodnych wierszy. Spośród
uczestników SZKOLNEGO KONKURSU
RECYTATORSKIEGO komisja wyłoniła
najlepszych, którzy reprezentowali naszą
szkołę w przesłuchaniach gminnych . Laureatami zostali: z klas I-III - Anton Stanaszek i Natalia Kędzia, z klas I-VI - Aleksandra Litwa, Anna Badecka, Marysia
Wojtaszek i to właśnie oni
będą reprezentować naszą
szkołę w kolejnym już POWIATOWYM KONKURSIE RECYTATORSKIM.
Niemal 30-o osobowa grupa najlepszych
matematyków zakończyła swoją całoroczną przygodę z matematyką biorąc po raz kolejny udział
w Międzynarodowym
Konkursie Matematycznym KANGUR. Czekamy
jeszcze na wyniki, ale najważniejsze przecież jest to, że tak trudna
dziedzina wiedzy może stać się przyjemnością, a nawet pasją.
Wiosna bez roweru - to nie wiosna.
Każdy o tym wie, ale nie każdy jest mistrzem w znajomości przepisów ruchu
drogowego i mistrzem praktycznej jaz-

dy na rowerze. W tej dziedzinie sprawdziliśmy się w GMINNYM KONKURSI RUCHU DROGOWEGO, w którym
nasza szkoła zajęła III miejsce.
Największa jednak dla nas wiosenna
nowina to oddanie do użytku sali gimnastycznej pięknej, wyremontowanej i nowoczesnej. Jednak to nie wszystko - dzieci
przebywające dotąd w ciasnym pomieszczeniu mają od kilku dni wygodnie i pięknie, bo i w świetlicy zakończyły się prace
remontowe. Jak by tego było mało - to ruszyło nowe Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej,
które zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tak więc chociaż na brak słońca możemy ponarzekać, to jednak wiosenne
przebudzenie w naszej szkole czuje się
na każdym kroku. A czy Wy słyszycie
wiosnę, czy ją widzicie i czujecie ?
Beata Kaszewska
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Promocja Twórczych Działań Artystycznych Dzieci i Młodzieży

PRO ARTE 2008

27 marca br. W Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje gminne Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. Do gminnych eliminacji LKR zgłosiło się 48 wykonawców ze szkół podstawowych.
Rada Artystyczna w składzie: Jerzy Ochocki - wykładowca Uniwersytetu Zielonogórskiego - przewodniczący, Jolanta Matuszkiewicz - Dyrektor
MGOK - członek, Barbara Marczenia
- Kierownik Wydziału Organizacyjnego G i M w Czerwieńsku - członek,
Andrzej Sojka - instruktor teatralny
w MGOK - członek w swym wyborze
kierowała się następującymi kryteriami: opanowanie tekstu, dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa.
Przyznano 9 Nominacji do udziału w konkursie powiatowym oraz 6 Wyróżnień.

Wyróżnienia:
1. Sandra Borowska

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury jest również organizatorem powiatowych eliminacji Lubuskiego Dziecięcego Festiwalu Piosenki, które odbyły się w dniu 10
kwietnia br. Zgłosiło się 28 wykonawców, reprezentujących gminy: Bojadła, Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica
oraz Zabór.
Rada Artystyczna w składzie: Krzysztof Mroziński - instruktor studia piosenki w Zielonogórskim Ośrodku Kultury,
Ewa Tworowska-Chwalibóg - Naczelnik Wydziału Promocji w Starostwie Powiatowym, Jolanta Matuszkiewicz - Dyrektor MGOK w Czerwieńsku.
Po twórczej dyskusji postanowiła przyznać nominacje do finału Lubuskiego Dziecięcego Festiwalu Piosenki, który odbędzie się 10 maja br. w Nowej Soli następującym wykonawcom:

Laureaci:
I Kategoria wiekowa (klasy I - III):
1. Rafał Trojan
2. Natalia Kędzia
3. Anton Stanaszek
II Kategoria wiekowa (klasy IV - VI):
1. Anna Badecka
2. Aleksandra Litwa
3. Maria Wojtaszek
III kategoria wiekowa (gimnazjum):
1. Karolina Nahorska
2. Michał Śmigaj
3. Kalina Wotas
Następnego dnia odbyły się eliminacje gminne Lubuskiego Dziecięcego i Młodzieżowego Festiwalu Piosenki. Do gminnych eliminacji zgłosiło się 19 podmiotów wykonawczych. Powołano Radę Artystyczną w składzie: Tomasz Wołk-Lewanowicz - przewodniczący, Barbara Marczenia - członek, Jolanta Matuszkiewicz - członek.
Przyznano 6 nominacji do udziału w konkursie powiatowym
oraz 1 wyróżnienie:
Laureaci:
I grupa wiekowa, rocznik
1997 - 99 i dzieci młodsze
1. Eryk Zielonka
2. Paulina Lebioda
3. Paulina Strzelczyk
III grupa wiekowa,
rocznik 1991 - 93
1. Iweta Niesyn
2. Magda Frątczak
IV grupa wiekowa,
rocznik 1990 i starsi
1. Duet Katarzyna Beer
i Aurelia Patrzykąt
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I Kategoria:
1. Hanna Pieniążek
- Niepubliczne Przedszkole w Zaborze,
2. Eryk Zielonka
- Niepubliczne Przedszkole w Nietkowie
II Kategoria:
1. Magdalena Jeton - SP im. M. Kopernika w Bojadłach
Zespoły:
1. Crazy Cats - Zespół Szkół
w Świdnicy
2. Słoneczko - SP w Słonem
Wyróżnienia:
1. Adam Szwajkowski
- SP w Bojadłach
2. Zespół Wiolinki
- SP w Słonem.
Organizatorzy serdecznie
dziękują wszystkim uczestnikom tegorocznego Pro Arte.
Reprezentantom naszej gminy
życzymy sukcesów na dalszych
szczeblach prezentacji.
Jolanta Matuszkiewicz

prezentujący nasze przedszkole) zajął bardzo wysokie II miejsce, przegrywając tylko jednym punktem. Należy tu dodać, że
w turnieju tym brało udział ok. 20drużyn.
Wielkie brawa i życzenia 100% praktykowania prezentowanej wiedzy. Przygotowaniem naszych 6-latków zajęły się wychowawczynie - kol. B. Zawada, D. Nowicka i M. Nowak.
Od kilku już lat nasze dzieciaki licznie reprezentują przedszkole na Lubuskim Dziecięcym i Młodzieżowym
Festiwalu Piosenki organizowanym
przez MGOK w Czerwieńsku. W eliminacjach gminnych PRO ARTE 2008

poważnie potraktowała nasze dzieciaki
i powróci dopiero za rok.

wzięły udział dzieci z Lasek, Nietkowa
i Czerwieńska. Co roku też czerwieńskie przedszkolaki otrzymują wyróżnienia lub nominacje do dalszych etapów konkursu. Tym razem wśród trójki dzieci nominowanych do przeglądu powiatowego znalazła się między
innymi wychowanka naszej placówki
z grupy kol. D. Nowickiej i B. Zawady („Jeżyki”) - Paulinka Strzelczyk.
Kolejne zmagania muzycznych talentów odbędą się jeszcze w kwietniu.
Trzymamy kciuki i życzymy udanego występu.

bie. Z jednej strony talenty muzyczne,
z drugiej plastyczne, a jeszcze z innej wykazanie się niesamowitą wiedzą na temat
właściwych zachowań w różnych niebezpiecznych sytuacjach, np.znalezienie niewypału, pożaru, kontaktów z obcymi itp.
Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze zorganizowała Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie pt. „Bezpieczna zerówka”.
Zespół w składzie: Eliza Czyżyńska,
Kacper Zmysłowski i Bartek Rafa (re-

O wszechstronnych uzdolnieniach naszych przedszkolaków nie muszę nikogo
przekonywać. Fakty mówią same za sie-

Przed świętami Wielkiej Nocy w grupach 3-latków (G. Czyż, B. Cwojdzińska) i 4-latków (B. Gutor) odbyły się
warsztaty plastyczne, na których rodzice
wspólnie ze swoimi pociechami tworzyli pisanki, kraszanki i inne wielkanocne
dekoracje. W miłej przedświatecznej atmosferze powstały niepowtarzalne prace. Można je było podziwiać na przedszkolnej wystawie, a część z nich wzięła
udział w Gminnym Konkursie na Pisankę
i Palmę Wielkanocną w naszym Ośrodku
Kultury. Pozostałe przedszkolaki wpólnie
z paniami bądź rodzicami także wyczarowały piękne świąteczne ozdoby i wzięły
udział w w/w konkursie. Bartek Przybyła (z grupy D. Krzyżaniak) otrzymał II
miejsce na najpiękniejszą pisankę wśród
wszystkich przedszkolaków. Takie formy
aktywności rozwijają i doskonalą różne
umiejętności u dzieci, ale i kultywują nasze polskie tradycje.
Uprzejmie przypominam, że z końcem kwietnia upływa termin składania kart zgłoszeniowych dziecka do
przedszkola na rok szkolny 2008/2009.
W związku z powyższym prosi się o terminowe dostarczenie kart.
D. Krzyżaniak

Zima tego roku nie była zbyt sroga, ale i tak każdy z nas spragniony jest
słońca i ciepła. Tak więc, aby skutecznie pozbyć się zimy, 6-latki połączyły
siły z przedszkolakami z Lasek i zdecydowanie pożegnały zimową pannę - Marzannę. Ze względów ekologicznych obrzęd topienia Marzanny został troszkę
zmieniony, gdyż kukła nie została utopiona, tylko spalona. Należy tu nadmienić, że w całości została ona wykonana z makulatury. Cała uroczystość miała miejsce nad wodą w Laskach. Kiedy tylko Marzanna została unicestwiona dzieci usłyszały śpiew skowronka,
a słoneczko jakby odważniej i mocniej
zaczęło przygrzewać. Nie pozostaje nam
nic innego jak mieć nadzieję, iż ZIMA
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Kronika parafialna
parafii św. Wojciecha
w Czerwieńsku
styczeń i luty 2008r.

Kancelaria parafialna czynna:
sobota 800 - 900

Pokora przed Bogiem

Wchodząc do kościoła (czy też przy
ławce), przyklękamy na jedno kolano. Podobnie jest gdy wychodzimy z kościoła.
Wchodząc do zakrystii również przyklękamy przed Tabernakulum oddając w ten
sposób szacunek Chrystusowi. Przyklękamy również przechodząc z jednej strony
kościoła na drugą. Klękamy (tzn. na dwa
kolana), zawsze kiedy jest Przeistoczenie, najważniejszy moment Eucharystii.
Klękamy gdy jest adoracja Najświętszego Sakramentu.

nę przyklękamy, nie w stronę tabernakulum w głównym ołtarzu, gdyż jest puste
(tu jest pokłon). Podobnie jest w Wielki
Piątek, gdy Pan Jezus wystawiony jest
w monstrancji w grobie. W Wielką Sobotę przychodząc do kościoła, aby poświęcić pokarmy i pomodlić się przy grobie
Pańskim pamiętajmy o tym, że jest adoracja Najświętszego Sakramentu, a więc
czas modlitwy. Czasami aż trudno zrozumieć ale to niestety widać, że ważniejsza
jest dla nas sama dekoracja grobu Pańskiego niż Chrystus wystawiony w monstrancji do adoracji. Przechodzimy obok
tak, jakby Go tam nie było. Sama dekoracja grobu Pańskiego nie jest najważniejsza, ona ma nam pomóc w skupieniu i modlitwie, najważniejszy jest przecież Chrystus wystawiony w monstrancji.
Umiejmy w tym czasie uklęknąć, pomodlić się, jest to również doskonała chwila na katechezę, by powiedzieć dzieciom
o tych zbawczych wydarzeniach Chrystusa. Tabernakulum jest puste a to znaczy,
że przyklękamy w stronę grobu pańskiego przed Świętymi Postaciami np. wchodząc do zakrystii.

Kiedy przychodzą Święta Wielkanocne zwracajmy moi drodzy większą
uwagę na to, co się dzieje w kościele.
W Wielki Czwartek Najświętsze Postaci
przenosi się do ciemnicy i tam skierowany powinien być nasz wzrok i w tę stro-

Kiedy jest się przed Bogiem, trzeba zawsze być pokornym. Nawet, kiedy ciało odmawia posłuszeństwa, powinno razem z sercem taką właśnie postawę wyrażać.
Opracował ks. Arkadiusz Wiącek

Jesteśmy nauczycielami dla naszych
dzieci. Uczmy tego, co jest ważne, JAK
ZACHOWAĆ SIĘ W KOŚCIELE MIEJSCU ŚWIĘTYM. Zacznijmy od przyklęknięcia, gestu prostego a jakże mocno wyrażającego naszą wiarę. Jest ono
znakiem uniżenia się człowieka i oddania czci Bogu. Jest nim jednak tylko
wtedy, gdy jest wykonane właściwie.
Nie każdy gest podobny do przyklęknięcia, a w rzeczywistości ograniczający się do „dygnięcia”, albo nieokreślonych bliżej ruchów, można nazwać przyklęknięciem.

Pojadę, szynobusem...
Albo i nie pojadę. Pojazd (czwarty
z kolei) który za skromne 7,5 mln zł zakupił Urząd Marszałkowski (połowę dołożyła UE) będzie jeździł na trasie z Gorzowa do Kostrzyna. W niedzielę, 16 marca,
to cudo na 300 miejsc, z klimą, miejscami na rowery i wózki przejechało w promocyjnym kursie z Zielonej Góry do Gubina. Oczywiście przez Czerwieńsk, bo
o obwodnicy do Gubina na szczęście
nikt jeszcze nie pomyślał. A swoją dro-
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gą w Czechach czy na Słowacji jeżdżą
zwykłe prostopadłościenne pudła, z klimą manualną (czyli otwórz sobie okno),
bez lotniczych siedzeń, ale jeżdżą niezawodnie i żwawo w ich górzystym terenie.
I wyglądają na znacznie, znacznie tańsze
w budowie i eksploatacji.
Może jednak nasze eleganckie i drogie torpedy zagoszczą częściej na naszych torach?
D. G.

ŚLUBY
1. Nawrocki Andrzej Stanisław
i Marciniszyn Sylwestra

CHRZTY
1. Dominik Andrzej Jackowski - Laski
2. Magda Karolina Mizera - Czerwieńsk
3. Agata Stanisławiszyn - Czerwieńsk
4. Kacper Kamil Mendel - Nietków
5. Witold Jacek Pepera - Czerwieńsk
6. Daniel Jerzy Przymus - Nietków
7. Melania Jastrzębska - Czerwieńsk
8. Eliza Katarzyna Wydrzyńska - Łężyca
9. Oliwia Anna Huzarewicz - Nietków
10. Elżbieta Pieńkosz - Nietków
11. Zofia Barbara Młoduchowska
- Nietków
12. Jakub Mikołaj Pruszyński
- Czerwieńsk
13. Maksymilian Stanisław Wojtunik
- Zielona Góra
14. Daria Paulina Jarosz - Boryń
15. Hanna Zofia Kałużna - Czerwieńsk
16. Jan Stanisław Kozak - Czerwieńsk
17. Martyna Maria Janowicz - Czerwieńsk
18. Jakub Krystian Grycza - Czerwieńsk

POGRZEBY
1. Jan Ciukowski - Nietków
2. Henryk Marian Szwak - Zielona Góra
3. Władysław Tokarski - Zielona Góra
4. Michał Marek Czerwiński - Czerwieńsk
5. Władysław Kieżun
6. Jadwiga Błażejewska - Nietków
7. Jan Małek - Laski

redaguje Jan Doliński

s p r i n te m
W hali sportowej Lubuszanka sezon
wiosenny, to okres przygotowania obiektów sportowych do rozgrywek ligowych
naszych piłkarzy. Stadion Miejski w Czerwieńsku jest w tym roku z kilku powodów, pod szczególnym nadzorem. Zespół miejscowego PIASTA walczy z powodzeniem o awans do Lubuskiej IV ligi,
bądź wyższej. Dlatego staramy się, aby
płyta boiska spełniała wszystkie wymogi
uczestniczenia w rozgrywkach, jak również dbamy o estetyczny wygląd naszego

CST

nowa kadencja zarządu
Walne Zebranie Członków CST podsumowało pierwszą w swojej historii dwuletnią kadencję. Prezesem wybrano ponownie Andrzeja Sibilskiego. Zastępcą i jednocześnie skarbnikiem Stowarzyszenia
pozostał Waldemar Napora, a członkiem
Zarządu Marzanna Uss. Z pracy w zarządzie zrezygnował dotychczasowy sekretarz
- Jan Doliński.
Walne Zebranie członków Stowarzyszenia odbyło się 9 kwietnia br. Zarząd przedstawił efekty swojej dwuletniej działalności,
a także plany na najbliższy sezon. Niewątpliwym sukcesem tego okresu jest skuteczne rozpropagowanie tenisa ziemnego nie

obiektu. W maju stadion stanie się główną areną przeprowadzanej dorocznie imprezy pn. DNI CZERWIEŃSKA. Dbałość
o obiekt stała się więc niejako priorytetem naszych działań. Nie sprzyja jednak
pogoda, murawa boiska sportowego budzi się powoli z jesienno-zimowego snu.
Wkrótce zostanie wykonany montaż siedzisk plastikowych w ostatnim sektorze.
Poza tym, trwają pieczołowite przygotowania do otwarcia sezonu tenisowego na
kortach. Wszelkie prace przygotowaw-

tylko w środowisku osób dorosłych
naszego miasta
i gminy, ale przede
wszystkim uruchomienie i organizacja zajęć szkółki tenisowej dla dzieci
i młodzieży. Zajęcia
w niej od dwóch lat
prowadzi trener
Radosław Czestkowski, a od zeszłego sezonu także
trenerka p. Renata Skrzypczyńska.
Obecnie młodzież
ćwiczy w trzech grupach szkoleniowych.
W najbliższym czasie Stowarzyszenie zamierza rozszerzyć swoją ofertę na dzieciaki z najstarszych grup wiekowych przedszkola i zerówki. W czwartek 17 kwietnia o godz. 16 odbędą się zajęcia dla maluchów w odnowionej sali gimnastycz-

Dzięki za skatepark
Grupa młodzieży - deskorolkowców pragnie wyrazić słowa podziękowania i uznania dla władz miasta, które spełniły nasze marzenia i sfinansowały SKATEPARK. Cieszymy się, że
nasze prośby i potrzeby zostały zauważone, a obietnice spełnione. Z radością
i nieukrywaną satysfakcją przeniesiemy się z niebezpiecznych ulic i chodników w prawdziwie profesjonalne miejsce, gdzie będziemy doskonalić nasze
umiejętności.
P. K.

cze i konserwacyjne już zostały wykonane. Czekamy tylko na sprzyjającą aurę
i rakiety tenisowe można będzie „uruchomić”. Boisko ze sztuczną nawierzchnią odzyska już niedługo swój blask. Ze
względu na dozór kamer monitoringu, zamontowane zostaną ponownie krzesełka
plastikowe na trybunach. W sezonie zimowym boisko służyło klubom sportowym do przygotowań do sezonu piłkarskiego. Niejednokrotnie widziałem
mniej zorganizowane grupy młodzieży,
które korzystały z boiska oraz mieszkańców miasta ze swoimi pociechami odbijających piłkę. Zachęcamy do korzystania z obiektu, może w ramach popołudniowego spaceru.
Jan Doliński

nej PSP przy ul Granicznej. Wszystkie
chętne dzieciaki z rodzicami zapraszamy na spotkanie.
Dzięki aktywności członków zarządu,
sponsorom, a także wielkiemu wsparciu
ze strony władz samorządowych gminy
udało się podczas walnego zebrania podjąć uchwałę o obniżeniu w tym roku wysokości składki juniorskiej, upoważniającej do korzystania z zajęć w szkółce z 50 zł
do 20 zł miesięcznie. Mamy nadzieję, że
dzięki temu jeszcze większa grupa dzieci
zechce uprawiać tę dyscyplinę pod okiem
profesjonalnych trenerów.
Podczas Walnego Zebrania podsumowany także został zimowy halowy turniej
seniorów, który w tym roku wygrał Henryk Obst. Drugie miejsce zajął Krzysztof Tołoczko, a trzecie Waldemar Napora. Puchary wręczyli w imieniu Stowarzyszenia honorowi członkowie - Przewodniczący RM L. Jędras i Burmistrz
P. Iwanus.
Andrzej Sibilski
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W sportowym rytmie
Na dobre rozkręciła się sportowa rywalizacja. Mimo kaprysów pogo- ra gminna obcięła mi przed miesiącem
artykuł.
dy, stadiony i małe boiska przyciągają tysiące kibiców.
Zygmunt Borkowski
Zawarczały już maszyny żużlowców,
a zapach paliwa rozniósł się w powietrzu.
Właśnie 13 kwietnia odbyły się derby lubuskie w ekstralidze. Po siedmiu latach,
w Zielonej Górze znowu spotkali się odwieczni rywale. Tym razem "13" była pechowa dla zespołu z Gorzowa, który w
tym roku zmontował przecież „kosmiczny” skład, Tylko jeden bieg wygrali nasi
rywale ze Stali...
Na całego walczą już na boiskach
piłkarze. Bardzo dobrze rozpoczęły rozgrywki nasze gminne drużyny z Czerwieńska i Nietkowic, falstart zanotował „START” Płoty. „PIAST” wygrał
pierwsze spotkanie 3:1 w Przyborowie,
po bramkach rewelacyjnie wykonującego rzuty wolne Krysia, a w drugim meczu również 3:0 pokonał „ISKRĘ” Małomice. W tym meczu z kolei talentem
strzeleckim błysnął Żółtak, zdobywając, podobnie jak Kryś, wszystkie trzy
bramki. Tak trzymać chłopaki, do lidera
ze Szprotawy tylko 5 punktów, a do zdobycia aż 42 (14 spotkań).
Równie udany start zanotowała nietkowicka „SPARTA” w kl. A. Dwa zwycięstwa po 3:1 z „ZIELONYMI” Łagów
i w Szczańcu, to wartościowe osiągnięcia.
Do lidera z Ługowa „Sparta” ma stratę
8 punktów, ale do zdobycia jest jeszcze
33 punkty (11 spotkań).
Niestety fatalnie wystartowali koledzy
z Płot. Drużyna rozbita kadrowo, przegrała dwa pierwsze mecze. Szczególnie ostatnia, wysoka porażka 1:4 z „Dębem” Przybyszów zaniepokoiła kibiców. Walczyć jednak trzeba do końca. Prośba więc do naszych „muszkieterów” - walczcie do końca,
do ostatniego meczu w czerwcu. POWODZENIA, bo sezon jest „szczególny”. Pisałem już o tym wcześniej, w tym roku można
awansować nawet dwie klasy wyżej!
Wybierajmy się więc na nasze boiska
i stadiony, kibicując naszym. Okrzyki mogą być różne, ale „cenzuralne”. Ja
proponuję takie, gdzieś zasłyszane:
1. Chociaż ładne gacie macie, z nami
nigdy nie wygracie.
2. Dzisiaj nawet Barcelona, naszych
chłopów nie pokona.
3. Po co się tak wysilacie, skoro z góry w „tyłek” macie.
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4. Sędzia - po co ci kalosze, jedź do
domu weź bambosze.
5. Nasi chłopcy dziś przegrali, bo się
wczoraj znów „naćpali”.
6. Nasi chłopcy zwyciężyli, bo po prostu dobrzy byli.
Wiele z tym żartów, ale wiele i prawdy.
(...)
I tym optymistycznym akcentem kończę, składając piękne wiosenne życzenia,
gdyż na świąteczne za późno, a cenzu-

Sport szkolny…
Drużyny koszykówki dziewcząt i chłopców z PSP w Czerwieńsku brały udział
w Mistrzostwach Powiatu, które odbyły
się w Przylepie. Zarówno dziewczęta, jak
i chłopcy zajęli w turnieju III miejsca.
Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku
była organizatorem Mistrzostw Powiatu
w piłce ręcznej chłopców. Drużyna naszej
szkoły zajęła II miejsce.
W czasie ferii zimowych uczniowie
czerwieńskiej podstawówki brali udział
w turnieju piłkarskich piątek, zorganizowanym przez Gimnazjum w Przylepie.
Obok reprezentacji Czerwieńska wystąpiły drużyny PSP nr 5 i PSP nr 11 z Zielonej Góry, PSP z Zawady, PSP z Przylepu
i PSP z Kisielina. Drużyna z Czerwieńska
zajęła I miejsce w turnieju, po wygraniu
wszystkich meczy. Najlepszym strzelcem
został uczeń naszej szkoły Patryk Górski. Drużyna chłopców wystąpiła w składzie: Darek Huszcza, Patryk Górski,
Kamil Rybak, Daniel Rogowicz, Filip
Surmiński, Damian Krupnik, Dawid
Iwanicki, Michał Rotko.
Dziękujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
B. Oleszek,
D. Siemaszko

…i gimnazjalny
W styczniu reprezentacja naszego
Gimnazjum brała udział w trzech finałach powiatowych. 15 stycznia dziewczę-

Od redakcji: Drogi Zygmuncie, istotnie
obcięliśmy Twoje „wynurzenia” nt sportu
w ogóle, pozostawiając to, co sądzisz nt.
naszego lokalnego sportowego podwórka.
W gazetce dzięki aktywności naszych korespondentów robi się coraz ciaśniej, więc
konsekwentnie zamieszczać będziemy informacje lokalne, o których nie przeczytamy przecież w krajowych gazetach. Myślę, że to zrozumiesz i swoją komentatorską
uwagę skierujesz na gminne wydarzenia.
A.S.
ta startowały w koszykówce. Po zwycięstwie nad Zaborem i porażkach z Babimostem i Trzebiechowem zajęły III miejsce. Z kolei 16 stycznia również chłopcy grali w koszykówkę. Spisali się lepiej
od dziewcząt, ponieważ wygrali dwa mecze a jeden przegrali i zajęli ostatecznie
II miejsce.
23 stycznia nasza szkoła organizowała
finał powiatowy chłopców w piłkę ręczną.
Zawody odbywały się jak zwykle na boisku hali sportowej „Lubuszanka”. Uczniowie naszego Gimnazjum po czterech zwycięstwach zajęli I miejsce i awansowali do
finału rejonowego, który odbył się 18 marca w Krośnie Odrzańskim.
W turnieju rejonowym piłki ręcznej
chłopców wystąpiły drużyny ze Świebodzina, Zielonej Góry, Krosna Odrzańskiego i reprezentacja czerwieńskiego Gimnazjum. Nasi uczniowie zaprezentowali się
na miarę swoich możliwości i po dwóch
porażkach i jednym zwycięstwie zajęli
ostatecznie III miejsce.
W dniu 28 marca chłopcy startowali w turnieju ośrodkowym w piłce nożnej w Drzonkowie. Reprezentacja naszego Gimnazjum zajęła I miejsce i uzyskała
awans do finału powiatowego, który odbędzie się 10 kwietnia w Kargowej.
Jak nasi grali? Z Nowogrodem 0:0,
z Drzonkowem 1:0, z Zaborem 3:0
i z Przylepem 4:0! W bramkach 8:0 i zdecydowanie I miejsce! Serdecznie wszystkim zawodnikom dziękujemy za dotychczasowe zwycięstwa i życzymy powodzenia w kolejnych rozgrywkach i podczas
turnieju powiatowego!
W. Dwornicki, M. Nowakowski

Dzień Otwarty Szkoły
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku 4 kwietnia 2008 r. otworzył
swoje podwoje dla wszystkich chętnych, którzy chcieli się przekonać, co oferujemy na nowy rok szkolny 2008/2009 i dlaczego to właśnie tu warto od września podjąć naukę.
Uczniowie z pobliskich gimnazjów
(Zielona Góra, Przylep, Czerwieńsk,
Sulechów, Bytnica), zachęceni przez
swoich starszych kolegów, chcieli prze-

wiciele wszystkich klas poprzez przeróżne konkursy, pokazy nakrywania do
stołu, pikowania roślin oraz wypieki
kulinarne, przybliżali specyfikę swoich zawodów i pokazywali ich najlepsze strony.
Nasi goście zapoznali się z poszczególnymi pracowniami, uczestniczyli
w spotkaniu z dyrektorem Zespołu Piotrem Skurką, który udzielał wyczerpujących informacji na temat rekrutacji, możliwości kształcenia oraz perspektyw, jakie
otwierają się przed absolwentami różnych
kierunków.

konać się na własne oczy, czy ZSP jest
naprawdę kameralną, przyjazną i przede
wszystkim fajną szkołą. I nie zawiedli
się. W tym roku organizację Dni Otwartych pozostawiliśmy naszym uczniom,
bo to właśnie oni najlepiej wiedzą,
czego młodzi ludzie oczekują od szkoły i jak ich zachęcić by podjęli naukę
właśnie tutaj. Klasa I i II LO o profilu
wojskowym przygotowała pokaz musztry paradnej. Wszyscy ćwiczyli przez
ostatnie tygodnie, bo chcieli pochwalić
się swoimi umiejętnościami, no i oczywiście wypaść jak najlepiej. Przedsta-

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wizyta w pracowni chemicznej,
gdzie uczniowie pod czujnym okiem nauczyciela wykonywali bardzo efektowne doświadczenia chemiczne imitujące

wybuch wulkanu, samozapłon alkoholu, wybuchające bańki mydlane, gwiżdżące miśki.
Osobom, które chciałyby rozwijać
swoje zainteresowania kulinarne bardzo
podobała się wizyta w pracowni gospodarstwa domowego, gdzie w nowocześnie wyposażonej kuchni mogli obserwować i degustować przygotowywane
przez uczniów potrawy.

z udziałem naszej młodzieży, rzucać granatem do celu ze specjalnie wykopanych
(pod wymiar) okopów, przymierzyć maskę gazową oraz obejrzeć żołnierski
ekwipunek. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się działko przeciwlotnicze, na którym można było nawet pojeździć. Nie obyło się również bez woiskowej grochówki i przydziału sucharów (specjalne - SU - 2).
Mamy nadzieję, że Dzień Otwarty
Szkoły przypadł wszystkim odwiedzającym do gustu i zachęcił do podjęcia nauki w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-

nych w Czerwieńsku. Naszym zdaniem
był bardzo udany, ponieważ wszyscy
dobrze się bawili. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, ponieważ stanęli na wysokości zadania i pokazali, że warto uczyć
się właśnie tutaj.
A. Lipecka

Na poligonie szkolnym można
było obejrzeć zmechanizowany sprzęt
ogrodniczy oraz udostępniony dzięki uprzejmości Jednostki Wojskowej
1517, (z którą już od wielu lat współpracujemy), sprzęt wojskowy. Uczniowie mogli zobaczyć pokazy walki wręcz
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