Dni Czerwieńska

2009

przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras, burmistrz Piotr
Iwanus, dyrektor ZEAO Danuta Tomaszewska i lider Grupy
Operacyjnej Mieszko Sibilski.

w kwietniu
02.04 – w jednej z kancelarii notarialnych w Zielonej Górze,
burmistrz Piotr Iwanus, rozpoczął podpisywanie aktów notarialnych z mieszkańcami bloku mieszkalnego przy ul. Składowej
5a w Czerwieńsku.
06.04 – do Czerwieńska przyleciał pierwszy tej wiosny
bocian.
06.04 – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.
06.04 – w czerwieńskim ratuszu, pracownicy Drugiego Urzędu
Skarbowego w Zielonej Górze, uruchomili punkt informacyjny
dla mieszkańców naszej Gminy. Wszyscy zainteresowani mogli
na miejscu skorzystać z pomocy przy sporządzeniu zeznania
podatkowego za miniony rok oraz uzyskać fachową pomoc we
wszystkich sprawach związanych z podatkami. Podobna akcja
zostanie powtórzona w przyszłym roku.
08.04 – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.
08.04 – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło
się spotkanie w sprawie skutków światowego kryzysu gospodarczego dla województwa lubuskiego. W spotkaniu uczestniczył
burmistrz Piotr Iwanus.
10.04 – na trasie Czerwieńsk-Nietków doszło do zderzenia
dwóch samochodów osobowych. Ranni w wypadku zostali
odwiezieni do szpitala w Zielonej Górze.
15.04 – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego.
20.04 – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
20-26.04 – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza
Korczaka w Czerwieńsku uczestniczyła w międzynarodowej
akcji organizowanej przez UNESCO – WIELKIE CZYTANIE.
Jej głównym celem było przypomnienie zobowiązań, jakich
podjęły się państwa zrzeszone w ONZ w sprawie bezpłatnego dostępu do Edukacji oraz zmniejszenia analfabetyzmu na
świecie. Gościnnie w akcji wielkiego czytania wzięli udział:

22.04 – obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
25.04 – „Lubię
kiedy się zieleni”
– pod takim tytułem
odbyła się w kawiarence U Leona
biesiada zespołów
artystycznych. Na
muzycznej scenie
zaprezentowały się
zespoły śpiewacze,
których kierownikiem artystycznym jest Piotr Paderewski:
Malinki z Nietkowa, Cantilena z Czerwieńska i Rapsodia
z Lasek. Organizatorami biesiady byli: Klub Zdecydowanych
Optymistów i Kawiarenka „U Leona”.
27.04 – w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, wojewoda lubuski Helena Hatka, spotkała się z wójtami,
burmistrzami i prezydentami miast północnej części naszego
województwa. Uczestniczący w spotkaniu, burmistrz Piotr
Iwanus, podjął temat bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
Czerwieńsk, w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych oraz
możliwości podniesienia bezpieczeństwa poprzez budowę mostu
drogowego na Odrze w Pomorsku.
29.04 - odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej. W porządku
obrad znalazło się min. podjęcie następujących uchwał: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.; w sprawie regulaminu
doﬁnansowania przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Czerwieńsk; w sprawie darowizny nieruchomości położonej w obrębie miasta Czerwieńsk;
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie boniﬁkaty od ceny
lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców;
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Płoty; w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki;
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Płoty; podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwieńsku; w sprawie zlecenia Komisji Infrastruktury
Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Czerwieńska. Rada Miejska podjęła również apel w sprawie
budowy mostu drogowego przez Odrę w miejscowości Pomorsko, Gmina Sulechów.
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 18.05.2009 r., do druku przekazano 19.05.2009 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów,
dokonywania w nich skrótów i zmian w tytułach.
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Co
słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Witam serdecznie.
Nie sposób nie zacząć naszej rozmowy od
kilku słów podsumowania zakończonych
właśnie Dni Czerwieńska, zwłaszcza,
że troszkę opóźniliśmy wydanie tego
numeru, żeby odnotować na łamach to
wydarzenie.
Piotr Iwanus: Rzeczywiście, rozmawiamy niemal nazajutrz po zakończonej
tradycyjnym już pokazem sztucznych
ogni prawdziwym świętem miłośników piosenki i tańca. W sobotę przed
południem zapowiadało się, że pogoda
pokrzyżuje plany organizatorom i zaplanowane
z takim rozmachem imprezy na stadionie przy
Kwiatowej polegną pod
strumieniami deszczu.
Okazało się jednak, że
natura zlitowała się nad
ekipą MGOK-u i razem
z przybyciem młodzieży
na płytę stadionu zza
chmur wyszło słońce
i już nie opuściło nas do
zakończenia wszystkich
imprez. Cóż, z mojego punku widzenia Dni
Czerwieńska 2009 były imprezą ze
wszech miar udaną. Przepiękny kolorowy korowód rozpoczynający święto
pokazał wielkie zaangażowanie uczestników we właściwe przygotowanie
kolorowego przemarszu sprzed ratusza
na boisko sportowe gimnazjum. Tam
w piątkowe przedpołudnie współzawodniczyła ze sobą młodzież gminnych
szkół. To naprawdę bardzo ciekawa
i emocjonująca impreza, a zwycięstwo drużyny z Nietkowic z przewagą
jedynie pół punktu te emocje jeszcze
dodatkowo podgrzało.
Bardzo wysoko sobie cenię też
doroczne spotkanie z przedstawicielami różnych środowisk naszej gminy
- przedsiębiorcami, samorządowcami,
pracownikami kultury, oświaty i wojska. Koncert jazzowy w wykonaniu
duetu Zdzisław Babiarski (fortepian)
i Jakub Olejnik (kontrabas) naprawdę
zachwycił nas wszystkich absolutną
wirtuozerią wykonania. Dobrym pomy-

słem organizatorów było umiejscowienie wszystkich plenerowych imprez na
stadionie, bo przez dwa dni weekendu
było to prawdziwe centrum kultury
i zabawy. Każdy mógł znaleźć tu coś
dla siebie: i strongmani, i fani rapera
Mezo, i w końcu miłośnicy swojskiego
śpiewania i tańczenia. Nie zabrakło
odkurzonych przez komedię „Mamma
mia!” przebojów ABBY.
Moją wysoką ocenę tych dni potwierdzają również opinie naszych gości
honorowych z miast partnerskich gminy.
Przybyli na nasze święto goście z gminy
Drebkau i Klietz, a także
po raz pierwszy naszego
nowego zagranicznego
partnera - rosyjskiego
Suzdalu.
A.S.: A propos gości
zagranicznych - słyszałem, że zrodziła się nowa
inicjatywa we współpracy transgranicznej
- wspólny obóz młodzieżowy w Polsce z udziałem nie tylko młodzieży
z Niemiec i Polski, ale
także Rosji?
P.I.: Rzeczywiście wychodząc naprzeciw inicjatywom rozszerzania
współpracy i otwierania Unii Europejskiej na kraje ościenne, postanowiliśmy
zorganizować w Przytoku taki 10- dniowy pobyt młodzieży miast partnerskich.
Ze strony Niemiec będzie to młodzież
z Klietz, Pasewalk i Holtern; ze strony
polskiej z Nietkowa i Białego Boru (woj.
zachodniopomorskie), a z Rosji młodzież
z Suzdalu, z którym to miastem nawiązaliśmy w tym roku partnerską współpracę.
Koszty tej wakacyjnej imprezy w wysokości ok. 65 tys. złotych w 95% zostaną
pokryte ze środków Unii Europejskiej za
pośrednictwem Euroregionu „SprewaNysa-Bóbr”.
A.S.: Panie burmistrzu gmina Klietz
chyba po raz pierwszy była reprezentowana na naszym święcie miasta, prawda?
Pisaliśmy kiedyś o wakacyjnym pobycie
młodzieży Nietkowa w tej miejscowości,

ale myślę, że nie wszyscy wiedzą o naszych kontaktach z tą gminą.
P.I.: Mała dwutysięczna gmina Klietz
leży niedaleko Poczdamu. Nawiązała
z nami kontakt w sławetnym 1997 roku,
kiedy to pospieszyła powodzianom z konkretną pomocą. To wtedy nawiązała kontakty partnerskie z Nietkowem, do którego bezpośrednio skierowała praktyczną
pomoc powodzianom. Tak się zaczęły
nasze kontakty. Później Klietz zaproponowało wymianę wakacyjną młodzieży
i tak to się potoczyło. W tym roku na Dni
Czerwieńska odwiedził nas burmistrz
Klietz Jorgen Mach i potwierdził udział
młodzieży w planowanym wakacyjnym
pobycie w Przytoku.
A.S. Panie burmistrzu na koniec
jeszcze o jednej sprawie. Rusza wreszcie
największa w historii gminy inwestycja
infrastrukturalna. Proszę o kilka słów
komentarza.
P.I.: Tak jak już wcześniej o tym mówiłem zakończono procedurę przetargową
na wykonanie inwestycji uporządkowania
gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czerwieńsk. W czwartek 21 maja
w ratuszu podpisane zostaną w obecności
Marszałka Województwa Lubuskiego,
sołtysów wsi i samorządowców dwie
umowy z wykonawcami. Pierwsza - z ﬁrmą EKOWOD ze Świdnicy na realizację
przedsięwzięcia na kwotę 26 mln 474 tys
złotych i druga - z wyłonionym w przetargu inżynierem projektu - ﬁrmą EKOCENTRUM z Wrocławia, która to ﬁrma
w imieniu inwestora nadzorować będzie
wykonanie robót, a także zapewni obsługę
ﬁnansową. Inżynier projektu to reprezentant interesów inwestora, który nie tylko
dopilnuje właściwego wykonania robót
i sprawdzenia zakresu zgodnie z zatwierdzonymi parametrami technicznymi, ale
także rozliczy inwestycję w I kwartale
2011 roku. Nieprzekraczalny termin zakończenia prac wyznaczono w umowie
na 31 grudnia 2010 roku.
Do 25 maja składamy także kolejny
wniosek na realizację kanalizacji w Wysokim, Leśniowie Małym i osiedlu domków
jednorodzinnych przy Składowej z programu rozwoju obszarów wiejskich. Na realizację każdego z tych przedsięwzięć jest do
zdobycia ze środków pomocowych aż po
4 mln złotych. Jest o co walczyć. Z informacji nieoﬁcjalnych wynika, że zdobycie
tych dotacji jest bardzo realne. Zrobimy
wszystko, by te środki traﬁły do nas.
A.S.: Dziękuję za rozmowę
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Ile Korczaka w „korczakowskiej” szkole?
Chyba każdy mieszkaniec Czerwieńska bez trudu poda imię jakie nosi czerwieńska
podstawówka. Wszyscy wiedzą kim był Korczak, doceniają jego bezwarunkową
miłość do dzieci. Nieco gorzej jest ze znajomością stworzonego przez niego systemu wychowawczego, który realizował w swoim domu sierot.
Szukając skutecznych sposobów
w pracy wychowawczej szkoły postanowiliśmy „ożywić” techniki korczakowskie. „Odkurzamy” je stopniowo
i naturalnie z nich korzystamy. Nazywamy je tak jak Korczak, aby weszły
do powszechnego słownictwa uczniów
naszej szkoły. Stały się one doskonałymi i skutecznymi metodami wychowawczymi, bo w większości pozwalają
działać samym uczniom.
Parlamenty klasowe wybierane są
każdego roku w oparciu o wypracowane przez klasy regulaminy. Są one
wraz z wychowawcą odpowiedzialne
za realizację przyjętych na początku
roku zobowiązań, reprezentują klasę
na zewnątrz, tworzą radę samorządu
szkolnego na Sejmiku Uczniowskim.
To Parlament Szkolny, pod przewodnictwem Marszałka, na Sejmikach
proponuje i zatwierdza plan własnej
działalności, układa plan dyżurów
i rozlicza z ich pełnienia.
Przywróciliśmy Skrzynkę na listy. Jej ideę zaprezentował Parlament
zarówno uczniom, jak i rodzicom na
zebraniach. Może być ona pomocna w sytuacjach trudnych dla dzieci
i rodziców, w których nie mają odwagi
na bezpośrednią rozmowę, a pragną
podzielić się ważnym spostrzeżeniem,
ciekawym pomysłem, niepokojem, chcą
o coś poprosić, podziękować. Ta forma
wymaga jednak od uczniów zrozumienia jej intencji, gdyż w przeciwnym
razie może utracić swoje pierwotne
znaczenie.
Korczakowskie Zakłady i zobowiązania realizujemy jako kontrakty.
Opracowaliśmy procedury ich zawierania i bardzo często z nich korzystamy.
Kolejny element „korczakowski” to
gazetki. Tradycją naszej szkoły jest
redagowanie Szkolnej gazetki „Miotła” i „Miotełka”. Zespół redakcyjny
pracuje pod kierunkiem nauczyciela,
ale staramy się, aby teksty redagowane
były przez uczniów. Jesteśmy dumni,
gdyż nasza gazetka jest coraz bardziej
profesjonalna.
Gazetka ścienna to obszar działalności Parlamentu. Znajdują się na niej
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informacje okolicznościowe, aktualności, sentencje. Na jednej z gazetek stworzyliśmy Galerię najlepszych, gdzie
prezentujemy sukcesy naszych uczniów
z różnych dziedzin. Stała rubryka
w lokalnej gazecie „U nas” to również
element systemu korczakowskiego.
Pamiątkowe pocztówki - niezapominajki to niewielkie karteczki zawierające
sentencje i myśli Korczaka. Przygotowujemy je w porozumieniu ze szkolnym
informatykiem. Wręczamy je w chwilach
wyjątkowych, uroczystych. Tego typu
wyróżnienie, choć nie jest nagrodą materialną, jest dla ucznia wielką satysfakcją
i motywacją do właściwej postawy.
Dbamy o to, aby pamiątkowe pocztówki
nie spowszedniały uczniom, gdyż stracą
swoje wychowawcze walory.
Wspólnie z paniami woźnymi stworzyłyśmy w szkolnej szatni Szafę rzeczy

znalezionych. Dzieci i rodzice wiedzą
gdzie można poszukać zguby lub złożyć
rzecz znalezioną.
Klasowy plebiscyt życzliwości
i niechęci tradycyjnie już przeprowadzamy wiosną. Stał się integralną
częścią Dnia życzliwości. Laureaci
plebiscytu są nagradzani odznaczeniami
na apelu ogólnoszkolnym.
W zamiarach mamy stworzenie
Księgi wpisów, w której każdy uczeń,
wychowawca, czy cały zespół mógłby
umieścić notatkę o ważnym wydarzeniu, podziękowanie, prośbę, zaproszenie. Księga ta stanowiłaby również
formę pamiętnika będącego wykładnią
całorocznej pracy i działalności szkolnej społeczności.
Jesteśmy szczęściarzami, bo mimo
upływu lat nasz patron jest „ciągle
żywy”, a my możemy nie tylko kontynuować jego wielkie dzieło, ale czerpać
z pełnego źródła jego dokonań.
Beata Kaszewska

Korczakowo zaprasza
na obóz letni

Wakacje już tuż tuż.Warto się zdecydować,
jak spędzić ciekawie choćby ich krótką część.
W tym roku Korczakowcy z Zielonej Góry zapraszają
serdecznie młodzież z naszej gminy do udziału w oboziem letnim
w Korczakowie. Ta leśna baza nad pięknym i czystym jeziorem
Grzybno organizuje w tym roku dwa turnusy: pierwszy w terminie
28 VI - 18 VII i drugi 5 VII - 18 VII. Szczegóły na temat rekrutacji
i opłat znajdziecie na stronie internetowej Korczakowców

www.korczakowo.org.
Wielu z nas w Czerwieńsku z racji działalności w Polskim
Stowarzyszeniu Korczakowskim zna to miejsce i ten obóz
z pewnością może zarekomendować jako wielką letnią przygodę.

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
Tabliczka mnożenia, „ó” wymienne, równoległe i prostopadłe…, to dzień powszedni każdego ucznia. W wielu z nich
drzemie też uśpiony talent, który wystarczy obudzić, aby dał o sobie znać i zachwycił. Wiosna, to już tradycyjnie pora
roku zachęcająca do prezentowania umiejętności uczniów w różnorodnych dziedzinach. Dziś słów kilka o ARTYSTYCZNYCH
DUSZACH NASZYCH DZIECIAKÓW I NIE TYLKO.
Jak każdego roku doskonaliliśmy
swój warsztat językowy, aby pomyślnie
wziąć udział w KONKURSIE RECYTATORSKIM PRO-ARTE. Pierwszy etap
- szkolny- wyłonił grupę uczniów, która
reprezentowała nas w zmaganiach gminnych. Nominacje do etapu powiatowego
otrzymali: Kornelia Pukacka, Jan Gębicki, Maciej Śmigaj (klasy I - III); Natalia Kędzia (klasy IV - VI). Uczniowie
wyróżnieni: Joanna Borówko, Hania
Wojtasińska, Oktawia Hrenczewska,
Karolina Siwińska.
W Powiatowym Konkursie Recytatorskim PRO-ARTE w Nowogrodzie
Bobrzańskim najlepiej zaprezentowała
się Kornelia Pukacka uczennica klasy
IIb, która będzie reprezentowała naszą
szkołę w zmaganiach na szczeblu wojewódzkim w Sulechowie. Wyróżnieniem
zaś może poszczycić się Maciej Śmigaj.
Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne
sukcesy.
Festiwal Filmu z Przesłaniem, którego tegoroczny temat brzmiał: „Kiedy
dorosnę”, stał się kolejną okazją do dumy.
Najwyższą nagrodę GRAND PRIX w kategorii szkół podstawowych otrzymali
młodzi adepci aktorstwa z naszej szkoły,
którzy pod kierunkiem pani Bożeny Śmigaj przygotowali ﬁlm krótkometrażowy
zatytułowany „Niezwykły sen”. W roli
głównej wystąpił Anton Stanaszek
- wyróżniony za najlepszą kreację aktorską. Role drugoplanowe zagrali: Maciej
Śmigaj, Robert Uss, Tomasz Perczyński, Ola Litwa, Anna Rutkowska, Ola
Chłopik i Natalia Kędzia.
Film emitowany był na antenie lokalnej telewizji ODRA.
Niezwykły hart i ciężka praca opłaciła się małym tancerzom naszej szkoły,
którzy trenują w klubie MEGA DANCE
w Zielonej Górze. Pot wylany na treningach Rock`n`Roll`a sportowego opłacił

Goście wielkiego czytania - burmistrz Piotr Iwanus i lider Grupy Operacyjnej Mieszko Sibilski

się. Nasza najmłodsza para: Hania Wojtasińska i Łukasz Nahorski sięgnęli po
puchar MISTRZÓW POLSKI W KATEGORII MŁODZIKÓW MŁODSZYCH.
Cieszymy się i życzymy tylko udanych
podniebnych akrobacji.
WIELKIE CZYTANIE - wielka sprawa
W dniach 20-26 kwietnia nasza szkoła
uczestniczyła w międzynarodowej akcji
organizowanej przez UNESCO - WIELKIE CZYTANIE. Była to jedna z wielu
inicjatyw mająca doprowadzić do wpisania nas na listę SZKÓŁ STOWARZYSZONYCH W UNESCO.
Jej głównym celem było przypomnienie zobowiązań, jakich podjęły się
państwa zrzeszone w ONZ. Jednym z nich
jest zapewnienie do 2015 roku wszystkim
dzieciom na świecie bezpłatnego dostępu
do szkolnictwa oraz zmniejszenie o 50%
liczby analfabetów na świecie. Organizując WIELKIE CZYTANIE solidaryzowaliśmy się z tymi, którzy nie mogą uczyć
się czytać i pisać. Nasze głosy splotły się
w głośny krzyk, przypominający rządzącym o ich zobowiązaniach.

Podziękowanie
W imieniu mieszkańców dziękuję Burmistrzowi Czerwieńska za dotrzymanie danego słowa
i wykonanie modernizacji sieci wodociągowej
przy ul. Sadowej w Płotach.
SOŁTYS SOŁECTWA PŁOTY

Mieliśmy też swój własny cel - pokazanie jak wielkim bogactwem jest
umiejętność czytania i przypomnienie,
że książka, dziś nieco odsunięta na bok,
może stać się prawdziwym przyjacielem
człowieka.
W ciągu tygodnia podejmowaliśmy
wiele ciekawych inicjatyw, nauczyciele
codziennie czytali uczniom wybrane fragmenty książek. Punktem kulminacyjnym
była wizyta w szkole znamienitych gości,
którzy z nieukrywanym zadowoleniem po
prostu nam poczytali. Swoją obecnością
zaszczycili nas: Burmistrz Czerwieńska
- Piotr Iwanus, Przewodniczący Rady
Miejskiej - Leszek Jędras, Dyrektor
ZEAS-u - Danuta Tomaszewska, Lider
Grupy Operacyjnej - Mieszko Sibilski.
Mali słuchacze zatopili się w tekstach
czytanych przez gości. Dla obu stron było
to niezwykłe doświadczenie. Jeszcze raz
dziękujemy za wygospodarowanie dla
nas czasu w natłoku obowiązków. Mamy
nadzieję, że wspólnie udało nam się obudzić nieco zagłuszoną dziś fascynację
książką, która, „jest jak ogród noszony
w kieszeni”.
Beata Kaszewska

Pilnie poszukuję opiekunek do kobiety niepełnosprawnej
w Czerwieńsku. Osoba z pełną świadomością,
lecz chodząca przy balkoniku.
Warunki zatrudnienia do uzgodnienia pod numerem
tel. 068 328 42 40 lub 601 562 278 lub 608 257 087
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Z dziejów Czerwieńska
Już za niecały miesiąc obchodzić będziemy rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku. Były one początkiem okresu tworzenia
wolnej i samorządnej Polski. Jej powstanie z kolei nie byłoby możliwe, gdyby nie działalność ludzi związanych z założonym
w 1980 roku Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, w tym także księdza Henryka Nowika, byłego
proboszcza czerwieńskiej parafii. Jemu poświęciłem niniejszy artykuł.
Ks. Henryk Nowik urodził się 23
grudnia 1933 roku w Dębowej Karczmie
w województwie wołyńskim. W 1957
roku przyjął święcenia kapłańskie.
9 lat później obronił na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim pracę doktorską pt.: „Pojęcie przyczynowości
w naukach biologicznych”. Z powodu
swoich narodowo-religijnych przekonań
i wrogiego stosunku do władz Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej był od
wczesnej młodości inwigilowany przez
aparat bezpieczeństwa. W początkowym
okresie jego działalności nie doznawał
jednak, jak sam przyznaje, większych
szykan. Rozgłaszano jedynie nieprawdziwe plotki czy pomówienia, kompromitowano za pomocą kiepskiej jakości
fotomontaży. Sytuacja w tej mierze
zmieniła się dopiero w latach 80-tych
XX wieku.
W 1974 roku ks. Nowik został proboszczem parafii pw. Św. Wojciecha
w Czerwieńsku. W 1980 roku założono
NSZZ „Solidarność”. Z racji swoich
przekonań duchowny zaangażował się
w działalność związkową. Został kapelanem „Solidarności” w regionie oraz
doradcą Komisji Krajowej tego związku.
Jednocześnie założył w Zielonej Górze
Uniwersytet Związków Zawodowych, był
także pomysłodawcą powstania sztandaru
Zielonogórskiego Regionu NSZZ „Solidarność”.
6 września 1981 roku był inicjatorem porozumienia w Glińsku między
ZR NSZZ „Solidarność” i WKZ NSZZ
RI „Solidarność”, a władzami lokalnymi. Uczestniczył 27 października
1981 roku w rozmowach z wiceministrem Andrzejem Kacałą na tle sporu
w Lubogórze. Wobec eskalacji konﬂiktu
sugerował uznanie strajku w Lubogórze,
a następnie jego odwołanie. W związku z tym 30 października 1980 roku
na terenie czerwieńskiej paraﬁi gościł
prezydium Komisji Krajowej i samego
Lecha Wałęsę.
3 maja 1981 roku, podczas mszy polowej za Ojczyznę w Zielonej Górze ogłosił
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wyjaśnione. Wielogodzinne rozmowy,
prowadzone z księdzem Nowikiem,
oraz badania naukowe pozwoliły na
wyjaśnienie wielu nieznanych dotąd
faktów z pobytu duchownego na terenie
Czerwieńska. Poszukiwane od wielu lat
księgi parafialne odnalezione zostały
w Centralnym Archiwum Ewangelickim
w Berlinie, gdzie znajdowały się od
przynajmniej 1960 roku. Inaczej także, o czym jeszcze napiszę, wyglądała
sprawa z rozbiórką grobowca rodziny
von Rothenburg. Ciekawe okazały się
także informacje o związkach z ﬁrmą
transportową.

Ks. Henryk Nowik

chęć budowy pomnika „Matki Polki”. 26
czerwca 1984 roku model pomnika stanął
w kościele parafialnym w Czerwieńsku, 16 października 1987 roku w tejże
świątyni umieszczono odlew wykonany
w brązie. Ostatecznie monument został
umieszczony na Placu Koronacyjnym
w Sanktuarium w Licheniu. Ks. Nowik
był także inicjatorem budowy w parku
w Nietkowie krzyża „Podróże Jana Pawła
II do Ojczyzny”, z kolei w Łężycy „Krzyża Niepodległości”. Z jego inicjatywy
powstał także Międzyparaﬁalny Zespół
Charytatywny w Czerwieńsku, z trzema sekcjami: charytatywną, medyczną
i prawną.
W okresie od 1981 do 1989 roku wobec ks. Henryka Nowika prowadzono
szeroko zakrojoną działalność kompromitującą. Zarzucano mu wiele nieprawdziwych poczynań. Do dziś postać
ks. Henryka Nowika wzbudza wśród
mieszkańców gminy Czerwieńsk spore
emocje. Publicznie oskarżano duchownego o sprzedaż przedwojennych ksiąg
paraﬁalnych, obwiniano go o zniszczenie
nagrobka rodziny von Rothenburg w nietkowskim arboretum, pojawiały się także
nieprzychylne komentarze dotyczące
jego związków z ﬁrmą transportową.
Wszystkie te zarzuty pozostawały nie-

W 1992 roku ks. Henryk Nowik
został odwołany z funkcji proboszcza
paraﬁi w Czerwieńsku i został mianowany
proboszczem paraﬁi w Smolnie Wielkim.
W 2003 roku zorganizował w Zielonej
Górze Krajowy Sztab Antyakcesyjny
w sprawie Unii Europejskiej. Założył
także Towarzystwo Kultury Narodoworeligijnej „Polska Bogiem Silna” im.
Jana Pawła II. Ks. Henryk Nowik jest
jednocześnie autorem wielu publikacji,
występuje w radiu i telewizji, bierze
udział w okolicznościowych pielgrzymkach do Częstochowy, konferencjach czy
spotkaniach.
Wobec wielu nowych informacji,
o których tutaj szerzej nie ma jednak
miejsca pisać, wydaje się, że należy
jeszcze raz na spokojnie dokonać oceny
działalności ks. Henryka Nowika na
terenie gminy Czerwieńsk, gdyż postać
ta jest trochę niedoceniana i jednocześnie pokrzywdzona w ferowanych
opiniach.
Przemysław Góralczyk
PS. W związku z 20 rocznicą wyborów
4 czerwca 1989 roku przygotowywana jest
okolicznościowa wystawa. Osoby, które
zechcą podzielić się wiedzą lub materiałami archiwalnymi, dotyczącymi historii
naszej gminy w latach 1980 - 1990,
proszę o kontakt osobisty, telefoniczny:
+48 784074214 lub email:
przemyslawgoralczyk@tlen.pl

Sztandar dla OSP w Czerwieńsku
W sobotę 2 maja 2009 roku odbyła się
uroczystość wręczenia sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwieńsku.
Uroczystość rozpoczęła się o godz.
1100 Mszą Święta w Czerwieńsku przy
współudziale pocztów sztandarowych
oraz wojska. W tym dniu obchodziliśmy
kolejną rocznicę Dnia Flagi Narodowej i uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W samo południe na placu przy pomniku
zebranych gości przywitał Burmistrz
Czerwieńska Piotr Iwanus. Uroczystość wręczenia sztandaru prowadził
Komendant Gminny dh Jerzy Kuczak,
który poprosił rodziców chrzestnych
Mariannę Ostrowską i Piotra Iwanusa
o odczytanie aktu ufundowania sztandaru
przez społeczeństwo.
Honorowi goście kolejno proszeni byli
o wbicie pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru. Następnie rozpoczęto
ceremonię poświęcenia sztandaru przez
ks. Proboszcza Pawła Koniecznego.

Sztandar wręczył wiceprezes Zarządu
Wojewódzkiego Związku OSP RP dla
Naczelnika Jana Woty, a ten przekazał
go dalej pocztowi sztandarowemu, mówiąc: „Strzeżcie honoru tego sztandaru
jak źrenicy oka”. Poczet sztandarowy
odpowiedział „Przyrzekamy, że honoru
tego sztandaru nie splamimy”. Następnie
Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP
dokonał odznaczenia sztandaru srebrnym

medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa
Dh Jan Wota, Naczelnik OSP, wręczając symboliczne upominki podziękował
wszystkim oﬁarodawcom, a szczególnie
Prezesowi Arcobaleno Mauro Este,
Prezesowi LFC Lesławowi Ciupikowi,
Bogdanowi Krawcowi, właścicielowi
cukierni Przylep, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Zielona Góra Markowi Witowskiemu, Urszuli i Leszkowi Jędrasom, Krzysztofowi Romankiewiczowi,
Edwardowi Makarewiczowi, Jolancie
i Janowi Wota, Katarzynie i Sławomirowi Lityńskim, Alicji i Robertowi
Skibikom, Jerzemu i Marcinowi Wasiakom, Agnieszce i Zbigniewowi Wieczorkom oraz Radzie Sołeckiej w Płotach
i Zagórzu. Nadleśnictwo Zielona Góra
wręczyło naszym druhom dwa zestawy
do ratownictwa medycznego RO.

szkola. Chciałabym w imieniu Zarządu
Miejsko-Gminnego OSP serdecznie
podziękować wszystkim oﬁarodawcom
i sponsorom, którzy przyczynili się do
ufundowania sztandaru. Stanowi on
bowiem symbol największych wartości - umiłowania tradycji, wierności,
honoru i męstwa w imię wspólnego
dobra. Jednocześnie to znak przywiązania i więzi naszego społeczeństwa
z Ochotniczą Strażą Pożarną, Pod tym
sztandarem kształtowały swoje postawy
patriotyczne kolejne pokolenia strażaków ochotników.

Uwieńczeniem oficjalnej części
uroczystości była część artystyczna
wykonana przez dzieci naszego przed-

Sekretarz Zarządu Miejsko-Gminnego
OSP RP w Czerwieńsku
Marianna Ostrowska

Za włożony trud w przygotowanie
tej doniosłej uroczystości Naczelnikowi Janowi Wocie i druhom z OSP
Czerwieńsk składam serdeczne podziękowania.
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Listy do redakcji
W odpowiedzi radnemu z Nietkowic
Po przeczytaniu pełnego żalu listu
radnego Abramowicza na temat zrównoważonego rozwoju gminy Czerwieńsk
naszły mnie osobiste reﬂeksje, z którymi
chciałabym podzielić się z czytelnikami
naszej gminnej gazetki.
Program wyborczy naszego radnego:
budowa kładki dla ruchu pieszego i rowerowego przy moście kolejowym, którego brak realizacji przez okres prawie
trzech lat ,,intensywnej” pracy w radzie
gminy naszego przedstawiciela może wywoływać u niego małą frustrację i niepokoić jego spokojny sen, stąd ta znana zapalczywość. Jak wytłumaczę się swoim
wyborcmo z obietnic?
Dziwi mnie amnezja i brak wiedzy
(jak można ją mieć, gdy przez okres ponad 25 lat zamieszkania na Zaodrzu nie
brało się udziału w życiu społecznym
naszej miejscowości) naszego radnego, który pisze cyt. ,,mieszkając w Nietkowicach od 1980 roku nie spotkałem
się z inicjatywą urzędników wszystkich
szczebli, aby rozwiązać problem przeprawy mostowej na Odrze”. O problemie
połączenia dwóch brzegów naszej rzeki
mówi się i pisze od kilkunastu lat, odbywały się spotkania z posłami i senatorami, z władzami powiatu i województwa,
złożoność zagadnienia, jego opłacalność
ekonomiczna i niestety ogromne koszty
ﬁnansowe tej inwestycji jak dotychczas
hamują te próby.
W ostatnich latach powstał z inicjatywy Pana Zbigniewa Wasylkowskiego społeczny komitet budowy mostu na
Odrze w Pomorsku, komitet ten skupia
społeczników z wszystkich miejscowości zaodrzańskich gminy Sulechów
i Czerwieńsk, i jest popierany przez
burmistrzów Sulechowa, Czerwieńska
i prezydenta Zielonej Góry oraz wspierany przez wójtów gminy Zielona Góra,
Świdnica i Zabór. Ta inicjatywa społeczna jest zaczynem dla działań urzędów i wspiera oddolnie kolejne starania
urzędników o sﬁnalizowanie tego bardzo
ważnego komunikacyjnego i rozwojowego udogodnienia dla mieszkańców Zaodrza. Musi się udać!
Pracując w nietkowickiej szkole
przez okres prawie 25 lat, a nawet pełniąc obowiązki dyrektora tej jedynej na
Zaodrzu placówki oświatowej, miał Pan
szerokie pole do inicjowania i wprowa-
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dzania pomysłów na jej rozwój. Brak
inicjatywy, nacisków na radę gminy i jej
gospodarza w sprawach poprawienia
warunków socjalno-bytowych i bazy naukowej w tej placówce skutkowały powolnym niszczeniem całej infrastruktury
technicznej szkolnych budynków.
W zakresie ochrony zdrowia, należy
się cieszyć, że rada gminy łoży na utrzymanie ośrodka zdrowia w Nietkowicach
(jedyna czynna placówka służby zdrowia
od Będowa do Sulechowa), że w planie
rozwoju lokalnego gminy na lata 20072013 (prawdopodobnie w 2009 r.) zostanie przeprowadzony kapitalny remont
pomieszczeń i centralnego ogrzewania
w budynku ośrodka.
Może Pan radny (gabinet stomatologiczny jest w ośrodku przygotowany)
załatwi z kierownictwem ﬁrmy ,,Juvo”,
która sprawuje opiekę medyczną nad naszymi mieszkańcami i ma podpisany kontrakt medyczny z Narodowym Funduszem
Zdrowia na zakontraktowanie usług stomatologicznych? Trochę inicjatywy, a nie
tylko czekanie aż ktoś coś załatwi.
Pan radny, a nie środowisko Zaodrza
wyraża zdziwienie z powodu wybudowania sali gimnastycznej w Nietkowie. Ja
a na pewno większość pozytywnie myślących mieszkańców naszych miejscowości
cieszy fakt powstania kolejnego miejsca
gdzie młodzież może się rozwijać i podnosić sprawność ﬁzyczną. Tylko Pana
nieznajomość jednego z podstawowych
dokumentów (Plan rozwoju lokalnego
gminy Czerwieńsk na lata 2007-2013),
przyjętych do realizacji przez radnych
w Uchwale Gminy, powoduje te niezadowolenie. W planie tym (dla przypomnienia) jest zapis o budowie sali

gimnastycznej również w Nietkowicach
i mamy nadzieję, przypominając słowa
Pana burmistrza na ostatnim zebraniu
wiejskim, iż inwestycja ta może rozpocznie się jesienią bieżącego roku?
Kończąc moje reﬂeksje nad żalami
radnego Abramowicza pytam go na łamach naszej gazetki co powie swoim wyborcom o pracy i swoich osiągnięciach
i dokonaniach na rzecz gminy w ciągu
prawie trzech lat sprawowania funkcji radnego, jak wytłumaczy mieszkańcom Nietkowic fakt niegłosowania nad
uchwałami budżetowymi za wszystkie
lata swojej pracy, swoje ciągłe kłótnie na
obradach stałych komisji rady i sesjach
gminnych z przewodniczącymi komisji
rady, przewodniczącym rady i burmistrzem. Przecież w uchwałach budżetowych ustala się wydatki na wszystkie zadania w gminie, czyli na między innymi
sporządzenie dokumentacji technicznej
na kanalizację też Nietkowic, remont termoizolacyjny szkoły w Nietkowicach, na
poprawę funkcjonalności dróg w gminie
i też w Nietkowicach, na działalność sporu
i kultury w gminie i też w Nietkowicach na
działalność Sparty, na działalność straży
pożarnej w gminie i też w Nietkowicach,
nad modernizacją oświetlenia w gminie
i też w Nietkowicach, na remont Ośrodka
zdrowia w Nietkowicach, itp. Brak konstruktywnej współpracy z Pana strony z
wszystkimi organami gminy, sprawia że
wśród radnych tworzy się mur obojętności na problemy Zaodrza.
Przecież to pan ślubował na rozpoczęcie swojej pracy w organach gminy rzetelną pracę na rzecz jej rozwoju,
i ślubował również pracować w jej organach dla dobra wszystkich mieszkańców,
a Pan nie pracuje nawet nad rozwojem
swojej miejscowości, nie głosując nad
uchwałami, które tą miejscowość w jakiś
stopniu unowocześniają.
Z poważaniem (-)
Dane autora do wiadomości redakcji

POMAK Sp. z o.o. w Czerwieńsku zwraca się z prośbą o zamontowanie skrzynek pocztowych przez wszystkich właścicieli posesji na bramach wejściowych, co ułatwi nam
dostarczanie wszelkiej korespondencji.
Jednocześnie informujemy, że można dokonywać opłat za pobraną wodę u Sołtysów wsi:
• Leśniów Wielki - Majkut Jerzy (opłata za wodę i ścieki);
• Będów - Przygocki Ryszard;
• Leśniów Mały - Kałużny Marian;
• Sycowice - osoba upoważniona przez firmę POMAK Sp z o.o. - Lipiński Czesław;
• Nietkowice - upoważniony pracownik firmy POMAK Sp. z o.o. - Piszcz Wacław.

Informuję, że na terenie POMAK Sp. z o.o w Czerwieńsku znajdują się pojemniki
do nieodpłatnego gromadzeniazużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Prezes Zarządu POMAK Sp. z o.o.

Ruszajmy w podróże
Szkolne Kółko Turystyczne działa w czerwieńskiej podstawówce od października ubiegłego roku. Zrzesza zainteresowanych uczniów naszej placówki, którzy
w sposób aktywny chcą spędzać czas na świeżym powietrzu i poznać ciekawe
miejsca.
Głównym naszym celem jest popularyzacja takiej formy wypoczynku jak turystyka piesza, która w dobie komputerów
i techniki została całkowicie wyparta ze
świadomości młodego człowieka.
Kółko powstało z myślą o miłośnikach przygód i odkrywcach najurokliwszych zakątków naszego regionu.
Podczas wspólnych spotkań na terenie
szkoły próbujemy zrozumieć otaczający
nas świat przyrody oraz rządzące nim
prawa.
Uczniowie należący do Szkolnego Kółka Turystycznego kształtują
umiejętności niezbędne w uprawianiu
turystyki – posługiwanie się planem
i mapą, korzystanie z oznaczeń szlaków
turystycznych, zaplanowanie aktywnego
wypoczynku dla siebie i swojej rodziny
przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji (przewodniki, albumy, foldery,
internet), odpowiednie przygotowanie się
do wycieczki (ubranie, wyżywienie, tury-

styczny ekwipunek i apteczka), udzielanie
pierwszej pomocy. Kółko integruje młodzież szkolną. Uczy również współpracy
w grupie, podejmowania grupowych
decyzji z zachowaniem obowiązujących
norm. Kształtuje u młodych turystów takie cechy charakteru, jak: wytrzymałość,
odpowiedzialność, zdyscyplinowanie,
koleżeńskość.

Aura nie zawsze sprzyja pieszym i rowerowym wędrówkom, dlatego 28 listopada, wobec nie do końca przewidywalnej
jesiennej pogody, postanowiliśmy wybrać
się do Palmiarni poznańskiej, gdzie
w dziesięciu pawilonach zgromadzono
roślinność klimatu śródziemnomorskiego, subtropikalnego, tropiku, sawann,
pustyń ameryki i Afryki oraz kolekcję ryb
egzotycznych. Pomimo piękna rodzimej
przyrody, Palmiarnia przyciągnęła nas
swą odmiennością, pobudziła wyobraźnię
i pozwoliła odbyć wędrówkę do krajów
dalekich i nieznanych. Po dwugodzinnej
wędrówce wśród różnych
roślin musieliśmy zregenerować siły. Najlepiej do tego
nadawało się czekoladowe
ciasto w palmiarnianej kawiarence...
Będąc już w stolicy
Wielkopolski wybraliśmy
się także do Muzeum Archeologicznego. Tu czekała nas
wspaniała lekcja historii.
Obejrzeliśmy stałą ekspozycją, ukazującą pradzieje
Wielkopolski od początków osadnictwa
ludzkiego aż po kres starożytności.
Każda epoka posiada jeden lub kilka
elementów przewodnich, wokół których
zorganizowano pozostałe części ekspozycji, mające w skrócie przedstawić to,
co w danej epoce najistotniejsze. Są to
np. rekonstrukcje domów, groby oraz
różnorodne konstrukcje (np. piece czy
warsztaty), a także sceny ﬁguralne.
Swój spacer przez miasto zakończyliśmy pod Okrąglakiem na niekoniecznie
zdrowym ale smacznym i rozgrzewającym posiłku. Do domu wróciliśmy
zmęczeni ale pełni wrażeń.
Za oknem wciąż było
jeszcze chłodno, gdzieniegdzie zalegały resztki śniegowej kołderki. Wyrwaliśmy
kolejną kartkę z kalendarza
i okazało się, że to już marzec, a więc pora zacząć
rozglądać się za zwiastunami wiosny. I choć wiosna
astronomiczna zaczyna się
dopiero 21 dnia miesiąca,
to znaki w przyrodzie zapowiadające jej nadejście

pojawiają się dużo, dużo wcześniej. Trzeba było mieć tylko oczy i uszy otwarte,
aby je zobaczyć. Dlatego już 20 marca
wybraliśmy się na pieszą wycieczkę, aby
naocznie przekonać się, że wiosna nie
zapomniała o nas i jest tuż, tuż.

Wiosna kojarzy się nam z kolorem
zielonym. Dlatego też na ten kolor
zwracaliśmy szczególną uwagę szukając zwiastunów tej radosnej pory roku.
Przyglądaliśmy się gałązkom drzew
i zauważyliśmy, że pojawiły się na nich
pierwsze zielone pączki, czyli zawiązki
przyszłych liści a wierzby pokryły się
puszystymi kotkami.
Ślady zbliżającej się wiosny można
było także zauważyć w świecie zwierząt.
Nad naszymi głowami widzieliśmy olbrzymie klucze dzikich gęsi i kaczek. W oddali
słychać było głos żurawi, które od kilku lat
coraz częściej zalatują na nasze tereny. Na
stawie wesoło „bawiły się” kaczki krzyżówki i bardzo płochliwe czernice. Tak, tak
moi drodzy, wiosna była już blisko!
Zachęcamy wszystkich serdecznie do
rozglądania się wokół siebie w drodze do
szkoły lub pracy, czy też będąc na spacerze z rodziną. A teraz już tylko z wielką
niecierpliwością czekamy na bociany i jaskółki. A czy wiesz, że mimo powszechnej
opinii bocian wcale nie przepada za żabami? W jego jadłospisie królują myszy,
norniki, krety i jaszczurki.
Hanna Borowczyk
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Dzień Marchewki
w naszej szkole
Jak wiadomo 7 kwietnia to Dzień Zdrowia. Klub Wiewiórka działający
przy SP w Nietkowie, by uczcić ten dzień, zorganizował Dzień Marchewki.
Uczniowie przyszli do szkoły w kolorach marchewki z marchewkowymi
pomysłami na drugie śniadanie.
Na początek dnia dzieci z Klubu
Wiewiórka wystąpiły w krótkim przedstawieniu dotyczącym problematyki
zdrowotnej, w którym namawiały do
utrzymywania higieny osobistej oraz

Czysty las

spożywania zdrowych pokarmów. Potem
zaprosiły młodsze klasy do wykonania
potraw z marchewką w tle. Każda klasa
objadała się marchewkami – pycha!
Starsze klasy natomiast wzięły udział
w marchewkowych
potyczkach.
Klasy wytypowały po trzech
r e p r e z e n t a n t ó w,
którzy między sobą
rywalizowali.
Uczniowie musieli znać potrawy
z marchewką, jak
najszybciej ucierać
marchewki na tarce, układać nowe

Uczniowie i ich rodzice z Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku przystąpili do akcji sprzątania lasu, nad którą patronat
objęło Nadleśnictwo Zielona Góra.

oczyścili wszystkie leśne dukty, w najbliższej okolicy szkoły. Worki i rękawice
ochronne dostarczyło Nadleśnictwo, które
zabrało później zebrane śmieci. Ponieważ
sprzątanie zorganizowano w godzinach
popołudniowych, w akcji wzięli również
rodzice uczniów, którzy coraz chętniej
włączają się w proekologiczne przedsięwzięcia inicjowane przez szkołę.

Akcja „Czysty Las” została przeprowadzona 29 kwietnia br. Uczestnicy akcji

J.G.

wyrazy z wyrazu marchewka, było
nawet marchewkowe zadanie matematyczne, które sprawiło największą
trudność, ale zostało rozwiązane. Mimo
tego, wszyscy bawili się dobrze, było
dużo śmiechu, a utarte marchewki szybko zniknęły z talerzy zanim zabawa się
skończyła - samo zdrowie!
W konkursie wygrała klasa VI, drugie miejsce zajęła kl.. IV, a trzecie kl. V.
Gratulujemy!!!
Oczywiście wszyscy zawodnicy
otrzymali nagrody.

Na zakończenie marchewkowego
dnia Klub Wiewiórka zaprosił wszystkich do kawiarenki, w której można
było zakupić ciasto marchwiowe, galaretkę w kolorze marchewki, pyszną
i zdrową surówkę oraz sok świeżo
wyciskany sokowirówką przez panią
Halinkę, panią Anię i panią Bożenkę,
które pomagały wiewiórkowym maluchom. Bardzo dziękujemy!
Jak się okazało dzieci bardzo
chętnie biorą udział w takich zabawach, jak również pragną zdrowo się
odżywiać. Myślimy i mamy nadzieję,
że takie dni pozostaną w pamięci
i wykształcą w nas nawyki zdrowego
stylu życia.
Opiekun Klubu Wiewiórka
Małgorzata Kozłowska
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Słońce zaglądało przez okna przedszkola w Czerwieńsku prawie cały
kwiecień. Razem z nim uśmiechy
dzieci stały się jeszcze szersze, a głosy
bardziej donośne... Zauważalne też
są pierwsze, wiosenne zauroczenia...
Chłopcy chcą dawać buziaki, witają się
i żegnają z wybrankami serca czułymi
słówkami takimi jak: „Pa, królowo!”.
Dziewczynki z uśmiechem odpłacają
buziakiem lub skarżą pani gdy całusy
wybranka im się znudzą.
W tym wiosennym zauroczeniu
dzieci nie pamiętają już o kolorowych
pisankach, które wykonywały różnymi
technikami, ani o konkursie piosenki
„PRO ARTE”, podczas którego 5-latki
i 6-latki kibicowały w Domu Kultury
w Czerwieńsku Juliannie Grysiewicz
z grupy „Zajączków” gdy świetnie śpiewała niełatwe piosenki: „Dbam o swój
ogródek” i „Kolorowy deszcz”. Również w grupie 4-latków pewnie niewiele
przedszkolaków pamięta o warsztatach
plastycznych w plenerze z udziałem
rodziców, które odbyły się pod hasłem „Chcemy, żeby na naszej Ziemi

było czysto”. Choć zajęcia przyniosły
wiele radości to wiadomo każdemu
małemu i dużemu, że nic nie równa się
z wiosennym, miłosnym zauroczeniem
i innymi ważnymi sprawami małych
ludzi... a jakie to sprawy? Spytałam 5latków co mam o nich napisać i oto ich
pomysły (dokładnie skopiowane, bez
poprawek):
- Wypadł mi ząb! (Jeszcze kilka
dziewczynek podchwyciło ten temat
prezentując swoje uzębienie każdemu
kogo napotykają, a gdy jeszcze w tym
momencie rusza im się ząb to już jest
sensacja dnia, bo poruszać ząbkiem to
dopiero sztuka!)
-Mam brata, który ma już całą buzię
zębów.
- Chłopcy dali mi buziaka w rękę na
angielskim! (I tu rumieniec z uśmiechem
czyli jeszcze wybrankowie nie znudzili
się wybrance...)
- Chcę żeby było czysto. Trzeba okna
myć – natchnieniem do stwierdzenia
chłopca pewnie była pani woźna myjąca
dzień wcześniej okna...
- Byłam z tatą na rybach i złowiliśmy

Przedszkolaki strażakom

wiedzą, jak bardzo odpowiedzialna i trudna
jest praca strażaka. Nie wiadomo, kiedy
zabrzmi alarm wzywający do pożaru. Aby
chociaż trochę pomóc ochotnikom z OSP,
przedszkolaki wystąpiły z apelem przeciwko wypalaniu łąk. Mówiły o trującym
dymie, o spaleniu żywcem setek istnień,
o wyjałowieniu gleby. Ale czy to wystarczy?

Z okazji Dnia Strażaka i uroczystości
wręczenia sztandaru Ochotniczej Straży
Pożarnej w Czerwieńsku, dzieci z naszego
przedszkola przygotowały dla strażaków
mały program artystyczny. Były śpiewy,
wiersze i pokaz rock and rolla. Dzieci dobrze

takieeego wielkiego scupaka! (tłum. „scupak” – „szczupak”)
- Ja byłam na rowerze i się wywróciłam. – pochwaliła się dziewczynka.
- A ja jeździłam na rowerze na 4 kółkach,
ale dużym – nie chciała być gorsza inna.
- Ja pojadę nad morze i będę na
karuzeli wielkiej z tatą, a z mamą będę
budować zamek – dorzuciła następna.
- A ja mam dwa psy i 8 kotów – dodał
chłopiec choć niełatwo się przebić płci
męskiej gdy większość w grupie to kobietki, no ale z taką wiadomością trzeba
było, bo można zrobić wrażenie na koleżankach... I po tym stwierdzeniu posypały
się zdania o tym jakie zwierzątka mają
dzieci i jak je dokarmiają.
- A ja mam w domu kwiatki i to róże
– skwitowała na zakończenie rozmowy
dziewczynka bo jak wiadomo kobiety
mają zawsze ostatnie zdanie.
Każdy przedszkolak ma swoje najważniejsze sprawy (zabrakło by miejsca
w gazecie na inne wieści by je wszystkie
zaprezentować) Często my, dorośli, próbujemy wkraczać i wzbogacać dziecięcy
świat. Jednak czasem warto zwyczajnie
posłuchać dzieci, nawet z ich donośnymi
głosami, które nauczycielki słyszą jeszcze
po wyjściu z przedszkola, by dowiedzieć się jak niewiele potrzeba małym
do szczęścia, jak wiele radości sprawia
im zwyczajna rozmowa i uczucie, że są
wysłuchiwani i rozumieni.
Beata C.

Co jeszcze trzeba zrobić, aby powstrzymać
bezmyślność i głupotę ludzką? W jaki ton
uderzyć, aby zapewnić strażakom spokojne
popołudnie? Palący się dom, czy wypadek
drogowy należy uznać za tragiczny zbieg
okoliczności, ale paląca się łąka jest wynikiem celowego, ludzkiego działania.
Beata C.
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Wieści
z ratusza
APEL NR XXI/2009
Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie budowy mostu drogowego przez Odrę w miejscowości
Pomorsko Gmina Sulechów.
Na podstawie § 25 ust. 2pkt 4 Statutu Gminy Czerwieńsk, uchwalonego
uchwała nr 33/V/03 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Czerwieńsk (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego Nr 32, poz. 666) uchwala się, co następuje:
§1. 1. Rada Miejska w Czerwieńsku apeluje o wybudowanie
mostu drogowego przez rzekę Odrę w miejscowości Pomorsko,
Gmina Sulechów, łączącego drogę wojewódzką nr 278 z drogą
wojewódzka nr 281.
2. Zlokalizowanie drogowego mostu przez rzekę Odrę w miejscowości Pomorsko pozwoli na istotne odciążenie istniejących
połączeń komunikacji drogowej, łączących Zieloną Górę z Poznaniem, Krosnem Odrzańskim, a także Frankfurtem nad Odrą
oraz Berlinem. Istotnego znaczenia rozwiązanie to nabierze
dla mieszkańców Pomorska i Brodów z Gminy Sulechów, oraz
Będowa, Bródek, Nietkowic i Sycowic - nadodrzańskiej części
Gminy Czerwieńsk, w zasadniczy sposób skracając czas dojazdu
do Zielonej Góry oraz Sulechowa, usprawniając jednocześnie
połączenie pomiędzy strefami aktywności gospodarczej Zielonej
Góry – Czerwieńska i Sulechowa. Wybudowanie mostu drogowego w Pomorsku ma istotne znaczenie w kontekście planowanej
rozbudowy Pasażerskiego Portu Lotniczego w Babimoście, w
tym także o usługi cargo. Zadanie budowy mostu wpisane zostało
również do zadań inwestycyjnych Strategii Rozwoju Transportu
Województwa Lubuskiego do roku 2013.
§2. Apel przekazany zostanie Marszałkowi Województwa Lubuskiego.
§3. Apel wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA CZERWIEŃSKA
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.
– Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25,
poz. 219 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej
w Czerwieńsku nr 254/XXX/2002 z dnia 25 czerwca 2002 roku w
sprawie utworzenia obwodów głosowania, podaje się do wiadomości
informację o numerach i granicach stałych obwodów głosowania oraz
o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których zostanie
przeprowadzone glosowanie w wyborach na posłów do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 r.
Numer
obwodu

1

2

3
4
5
6

Granica obwodu

Siedziba
obwodowej
komisji wyborczej

CZERWIEŃSK, ulice: B. Chrobrego,
Miejsko Gminny
Brzozowa, Cicha, Kąpielowa, Krótka,
Ks. L. Muchy, Kukułcza, Leśna, Łężycka,
Ośrodek Kultury
Czerwieńsk
Małoszkolna, Młyńska, Moniuszki,
Ogrodowa, Piaskowa, Słoneczna, Sosnowa, ul. B. Chrobrego 5
Spokojna, Wiosenna, Wodna, Zielonogórska
CZERWIEŃSK, ulice: Akacjowa, Boczna,
Szkoła
Działkowa, Graniczna, Jasna, Klonowa,
Podstawowa
Czerwieńsk
Kolejowa, Kwiatowa, M. Rozwens, Naftowa,
Pl. Wolności, Podgórna, Polna, Przyleśna,
ul. Graniczna 5 a
(Dla wyborców nieRycerska, Rynek, Składowa, Strażacka,
pełnosprawnych)*
Strzelecka, Zachodnia
Remiza OSP
BORYŃ, PIAŚNICA LASKI, NIETKÓW
Nietków
ul. Przedszkolna
LEŚNIÓW MAŁY, LEŚNIÓW WIELKI,
Wiejski Dom Kultury
SUDOŁ
Leśniów Wielki
BĘDÓW, BRÓDKI, NIETKOWICE,
Wiejski Dom Kultury
SYCOWICE
Nietkowice
Niepubliczna Szkoła
DOBRZĘCIN, PŁOTY, WYSOKIE,
Podstawowa
WYSZYNA, ZAGÓRZE
Płoty ul. Szkolna

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 07 czerwca 2009 r. w godzinach
od 800 - 2200.

A. J.

Burmistrz
Piotr Iwanus

TRZEBA IŚĆ NA WYBORY
Udział w wyborach to najważniejsza powinność każdego obywatela Rzeczpospolitej i nasze podstawowe prawo, które
udało się wywalczyć po 1989 roku. To również sprawdzian z dojrzałości obywatelskiej i naszej odpowiedzialności za
Kraj i demokrację
Z tego prawa po prostu trzeba skorzystać. Bierna postawa i nie uczestniczenie w elekcji po prostu nie przystoi. Między
innymi, dlatego, że spycha nas do grona państw Trzeciego Świata. A przecież my Polacy mamy aspiracje o wiele wyższe.
Chcemy, aby nasz kraj odgrywał ważną rolę na arenie międzynarodowej. Tak może się stać tylko, jeżeli udowodnimy, że
do tego dojrzeliśmy. A tylko wysoka frekwencja
może pokazać, że jesteśmy społeczeństwem świadomym, które w sposób odpowiedzialny patrzy na
naszą pozycję w rodzinie państw europejskich. To
od nas zależy, kto będzie reprezentował Polskę w
Europarlamencie i jak nasz kraj będzie postrzegany w świecie. Nie pozwólmy, aby w sprawach
tak istotnych, ktoś zadecydował za nas.
Jacek Gębicki
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OBWIESZCZENIE

PRZETARGI
Burmistrz Czerwieńska
podaje do publicznej wiadomości,
że ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych:
• Miasto Czerwieńsk:

1. Burmistrz Czerwieńska informuje, że dnia 22 kwietnia 2009 r.
została wydana decyzja, znak: GGRiOŚ 7627-2/11/08/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn. „Odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego rz.
Odry w km 478,0 ÷ 482,2 w rejonie m. Dobrzęcin – Pomorsko, gm.
Czerwieńsk”. Z treścią decyzji, jak i pozostałymi dokumentami,
można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ul.
Rynek 25 w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, pok. Nr 109.

Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Składowej (działki przeznaczone
pod budowę boksów garażowych wraz z dokumentacją techniczną
i pozwoleniem na budowę):
- działka nr: 719/15 o pow. 23 m2, 719/16 o pow. 23 m2, 719/17 o pow.
23 m2, 719/18 o pow. 24 m2, 719/19 o pow. 24 m2, 719/20 o pow.
23 m2, 719/21 o pow. 23 m2, 719/22 o pow. 23 m2, 719/24 o pow.
23 m2, 719/25 o pow. 24 m2.
Cena wywoławcza każdej z w/w nieruchomości wynosi netto - 1.700 zł.
Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 10 czerwca 2009 r.
o godz. 900.

2. Burmistrz Czerwieńska informuje, że dnia 27 kwietnia 2009 r. została wydana decyzja, znak: GGRiOŚ 7627-1/15/09 o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zbiorniki
małej retencji wodnej, gm. Czerwieńsk – zbiornik Strużyna i zbiornik
Czerwieńsk”. Z treścią decyzji, jak i z pozostałymi dokumentami,
można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ul.
Rynek 25 w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, pok. Nr 109.

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25.
Nieruchomości ogłoszone do przetargu są wolne od jakichkolwiek
długów i obciążeń.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, najpóźniej do dnia 05 czerwca 2009 roku, w wysokości 10% ceny
wywoławczej nieruchomości w kasie tut. Urzędu. Wadium zwraca się
natychmiast po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra
przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku
uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada
na rzecz sprzedającego.
Cenę sprzedaży ustaloną w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT
w wysokości 22% należy wpłacić nie później niż do dnia zawarcia
umowy notarialnej w kasie tut. Urzędu.

UCHWAŁA Nr XXI/187/09
RADY MIEJSKIEJ w CZERWIEŃSKU
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacji o ww. nieruchomościach udziela się pod numerem telefonu
068 32 78 179.

J.B.
Burmistrz Czerwieńska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem budynku użytkowego do prowadzenia działalności nieuciążliwej dla otoczenia w Czerwieńsku przy ul.
Akacjowej o powierzchni zabudowy 156,0 m 2, powierzchnia
użytkowa 140,0 m 2.

TP

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Czerwieńsk za rok 2008 oraz udzielenia absolutorium dla
Burmistrza.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust.2 oraz art. 61 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. j. t. z 2001 r., Nr
142, poz. 1591 z późn. zm. ), w związku z art.199 ust. 3 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o ﬁnansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz.
2104 z późn. zm.) oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Czerwieńsku z dnia 08 kwietnia 2009r. o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Czerwieńska za 2008 r. - uchwala się, co następuje:
§1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Czerwieńsk za rok 2008 udziela się absolutorium dla Burmistrza
Czerwieńska za rok 2008.
§2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras
un

2

Cena wywoławcza 1m powierzchni wynosi 7,00 zł + VAT (miesięcznie).
Przetarg odbędzie się 10 czerwca 2009 roku o godz. 1000 w Urzędzie
Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ul. Rynek 25 pok. 109.
Wadium w wysokości 200 zł należy wpłacić do dnia 05 czerwca 2009
roku, w kasie tut. Urzędu.
Wadium zwraca się natychmiast po przetargu. Wadium wpłacone przez
osobę , która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny najmu,
a w przypadku uchylania się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium
przepada na rzecz wynajmującego. Zastrzega się prawo unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny.
Informacje można uzyskać w Referacie GGRiOŚ Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku, tel. 327 81 79.

J.B.

Uchwała budżetowa
w internecie
Tradycyjnie co roku publikowaliśmy przynajmniej najważniejsze naszym zdaniem elementy sprawozdania z realizacji budżetu.
Zajmowało to sporo miejsca w naszym miesięczniku. Teraz spływa
do naszej redakcji tak wiele informacji od Państwa, których żal nie
publikować, że postanowiliśmy zainteresowanych tym dokumentem
odesłać do internetu.
Na stronie www.bip.czerwiensk.pl znajdziecie Państwo pełny tekst
uchwały wraz z licznymi załącznikami, tabelami i uwagami do tego
dokumentu. Internet zdecydowanie ułatwia życie.
nr 202 • 05.2009
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PIAST ZIEL-BRUK Czerwieńsk w Pucharze Polski
W 1/8 finału Pucharu Polski Piast ZIEL-BRUK zmierzył się z Wartą Słońsk, liderem
klasy okręgowej. Pomimo osłabionego składu Piasta od pierwszych minut meczu
zauważyć można było przewagę czerwieńskiej drużyny.
Gospodarze bronili się zacięcie, jednak w jedenastej minucie po dokładnym
dośrodkowaniu Michała Warszawskiego, piłkę do bramki posyła Dariusz
Wojnarowski uderzając głową. Piast
ZIEL-BRUK wychodzi na prowadzenie.
Warta nie pozwoliła długo czekać swoim
kibicom na akcję zakończoną golem i zaledwie siedem minut po bramce Wojnarowskiego doprowadzają do remisu. Do
przerwy Piast atakuję bramkę przeciwnika
jednak nie udaje się wyjść na prowadzenie. W drugiej połowie meczu gra
przebiegała w miarę spokojnie i można
powiedzieć, że była wyrównana. Piast atakował a lider „okręgówki” nie pozwalał
na wykończenie akcji i odwrotnie. Mecz
zakończył się remisem co doprowadziło
do dogrywki. W pierwszych minutach po
faulu na Darku Wojnarowskim sędzia
dyktuje rzut wolny. Mocne uderzenie
Tomasza Wasielewskiego i niestety piłka
traﬁa w mur i ląduje poza boiskiem. Kolejne akcje Piasta również nie przyniosły
efektu i nadszedł czas na rzuty karne.
Pierwszy strzela Marcin Gałka i niestety
piłka przelatuje obok bramki. Następnie
strzał zawodnika Warty wybroniony przez
Andrzeja Soleckiego. Następny rzut
karny w wykonaniu Michała Warszawskiego i piłka ląduje prosto w bramce

Kronika paraﬁalna
paraﬁi św. Wojciecha
w Czerwieńsku
kwiecień 2009r.

Kancelaria paraﬁalna czynna:
sobota 800 - 900

CHRZTY
1. Martyna Zdzisława KONAT - Nietków
2. Gracjan Mateusz ZARZYCKI - Nietków
3. Laura PRZYMUS - Czerwieńsk
4. Adrian Artur Paweł TOWPIK
- Czerwieńsk
5. Emil JUST - Czerwieńsk
6. Julia Weronika KOTKIEWICZ
- Nietków
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przeciwnika. Piast wychodzi na prowadzenie. Kolejny strzał gospodarzy i piękna
obrona Andrzeja Soleckiego. Trzeci rzut
karny wykonuje Waldemar Dwornicki.
Bramkarz Warty nie radzi sobie ze strzałem i tym oto sposobem Piast ma już na
swoim koncie dwie bramki. Trzeci strzał
w wykonaniu zawodnika Warty zostaje
obroniony przez Soleckiego. Do czwartego „karniaka” Piasta podchodzi Szańczuk
Marcin. Przymierza i mocnym strzałem
posyła piłkę do bramki.
Piast wygrywa to jakże emocjonujące
spotkanie. Szczególne wyrazy uznania należą się naszemu bramkarzowi, któremu
udało się wybronić nie tylko wszystkie
rzuty karne ale również wiele strzałów
w czasie meczu. Piastowska drużyna
awansuje do ¼ ﬁnału Pucharu Polski.
W ¼ ﬁnału Piast ZIEL-BRUK zmierzył się z III-cio ligową drużyną Pogoń
Świebodzin. Mecz odbył się 06.05.2009
na stadionie w Czerwieńsku. Już w pierwszej akcji czerwieńska drużyna wyszła na
prowadzenie, niestety w 9 minucie meczu
Pogoń na swoim koncie miała już dwie
bramki. Gospodarze atakowali, widoczna była znaczna przewaga piastowskiej
drużyny, jednak nie udało się strzelić
więcej goli. Dwie piękne akcje wypracowane przez Michała Warszawskiego
7. Nina Wiktoria NATKANIEC
- Czerwieńsk
8. Wiktoria DIRBACH - Nietków
9. Krystian KMITA - Nietków
10. Julianna Anna SIKORA - Nietków
11. Nikodem FLORCZYK - Czerwieńsk
12. Vincent Louis NIESYN - Nietków.

oraz rzut karny w wykonaniu Krzysztofa
Gnatowicza również nie przyniosły
efektu i wynik 2:1 dla Pogoni utrzymał
się do 90 minuty meczu i niestety Piast
ZIEL-BRUK pożegnał się z rozgrywkami
w Pucharze Polski.
Pomimo przegranej w ¼ ﬁnału nasza
IV-to ligowa drużyna rozgrywa coraz to
lepsze spotkania, które - miejmy nadzieję
- przełożą się na wyniki meczów ligowych
rozegranych w rundzie wiosennej sezonu
2008/2009 i Piast ZIEL-BRUK wróci na
podium tabeli.
Dla kibiców Piasta ZIEL-BRUK
mamy jeszcze jedną wiadomość. Dnia
18.04.2009 trener naszej drużyny Pan
Tadeusz Makowski złożył na ręce Zarządu Klubu rezygnację ze sprawowania
funkcji trenera. Od dnia 25.04.2009 nowym trenerem jest Pan Stanisław Gąsior
– trener drużyn modzieżowych w UKP
Zielona Góra oraz laureat nagrody na
Najlepszego Trenera Drużyn Młodzieżowych w województwie lubuskim w 2007
i 2008 roku.
Zachęcam do odwiedzania strony
internetowej www.piastczerwiensk.futbolowo.pl.
Joanna Skarżyńska
Serdecznie dziękuję władzom
samorządowym, przyjaciołom,
znajomym, byłym współpracownikom
oraz wszystkim, którzy zechcieli
uczestniczyć w uroczystościach
pogrzebowych mojego męża
Tadeusza Kopczyńskiego.
Wasza obecność i wypowiedziane
słowa były dla mnie dowodem
uznania oraz docenienia roli,
jaką mąż odegrał w dziejach
naszego miasta i gminy.
Sabina Kopczyńska

ŚLUBY
1. Piotr TOKARSKI i Katarzyna
GARCZYŃSKA - Czerwieńsk
2. Dariusz SIKORA i Anna RAU
- Nietków.

POGRZEBY
1. Zdzisław JAWORSKI - Czerwieńsk
2. Stefania CZARNA - Łężyca
3. Tadeusz ŚMIGIEL - Czerwieńsk
4. Kazimierz WOŁCZYŃSKI - Łężyca
5. Celina KRÓL - Czerwieńsk
6. Daniela BLANDZI - Czerwieńsk
7. Helena PIĄTAK - Łężyca
8. Kazimierz SOSNOWSKI - Nietków
9. Agata ZABOKLICKA - Wysokie

Z ogromnym żalem
i bólem przyjęliśmy wiadomość
o nagłej śmierci naszego
Przyjaciela, Współpracownika
i Nauczyciela
śp. ZDZISŁAWA JAWORSKIEGO
Żegnamy wspaniałego człowieka.
Rodzinie składamy najgłębsze
wyrazy współczucia.
Dyrektor, Pracownicy i Uczniowie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Czerwieńsku

Tenisowy Puchar Dni Czerwieńska
Zwycięstwem Bogdana Matysika zakończył się rozegrany w niedzielę 17 maja
tradycyjny turniej Dni Czerwieńska. W finale zwycięzca pokonał wschodzącą
gwiazdę naszego gminnego tenisa - Wojtka Gniadzika.
O mały włos w ogóle nie doszłoby do
rozegrania tego tradycyjnego już turnieju.
W sobotę bowiem od rana deszcz uniemożliwił rozegranie meczów. Na szczęście niedzielny poranek powitał uczestników pięknym słońcem i o 9.00 mogliśmy
rozpocząć zawody. Turniej Dni Czerwieńska w związku z jego całkowicie otwartą
formułą rozrywek już w fazie losowania
przyniósł sporo niespodzianek. Pechowo
wypadło losowanie dla prezesów CST
Waldka Napory i Andrzej Sibilskiego,
którzy traﬁli na siebie już w pierwszej
rundzie. Łatwo było przewidzieć wynik

tego pojedynku, bowiem jeszcze nigdy
piszącemu te słowa nie udało się pokonać
na korcie dzielnego wiceprezesa, który
nawet wobec „władzy” nie stosuje nigdy
taryfy ulgowej. Dwaj faworyci turnieju
- Henryk Obst i Bogdan Matysik także
traﬁli na siebie już w pierwszej rundzie
i dotychczasowy lider naszej I ligi tenisowej musiał się szybko pożegnać
z turniejem. Zwycięzca pokonał jeszcze
w drugiej rundzie Waldka Naporę i do
półﬁnału wszedł wraz z Krzysztofem
Tołoczko, Wojtkiem Gniadzikiem
i Tomkiem Lipińskim. Historyczny mecz

Zwycięzcy turnieju. Od lewej Tomek Lipiński (4), Bogdan Matysik (1), Wojciech Gniadzik (2),
Krzysztof Tołoczko (3).

Sport szkolny...

...i gimnazjalny

W miesiącu kwietniu uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku
uczestniczyli w Ośrodkowym Turnieju
5-tek piłkarskich w Nowogrodzie Bobrzańskim. Po bardzo wyrównanej grze
chłopcy zajęli II miejsce i zakwaliﬁkowali
się do turnieju Powiatowego.
Tym razem Turniej Powiatowy 5-tek
piłkarskich odbył się w Sulechowie, gdzie
ostatecznie zajęliśmy IV miejsce.
Pod koniec kwietnia Sulechów znów
gościł sportowców, tym razem biegaczy.
Odbyły się tam sztafetowe biegi przełajowe. Dziewczynki biegły na dystans
10x600 m i zajęły VII miejsce, natomiast
chłopcy 10x800 m i zajęli V miejsce.
W miesiącu maju Sulechów będzie
gospodarzem lekkoatletycznych zmagań, na które wybieramy się z naszą
młodzieżą.
B. Oleszek, D. Siemaszko

Rozgrywki ośrodkowe w piłce nożnej
chłopców odbyły się 7 kwietnia. Nasi
reprezentanci po jednej porażce i trzech
zwycięstwach zajęli II miejsce i awansowali do ﬁnałów powiatowych, które
odbyły się 17 kwietnia w Sulechowie.
Tam zaprezentowaliśmy się jeszcze
lepiej wygrywając 2:0 z Nowogrodem,
remisując 0:0 z Kargową i zwyciężając
Pomorsko 3:0. Te wyniki dały nam
I miejsce i awans do półﬁnału wojewódzkiego.
Półﬁnał odbędzie się w maju; awans
na najwyższy szczebel rozgrywek
uzyskają dwie drużyny. Mamy nadzieję, ze nasi chłopcy zakwalifikują się
do dalszych rozgrywek i co najmniej
powtórzą zeszłoroczny sukces, jakim
było IV miejsce w ﬁnale wojewódzkim.
Trzymamy kciuki!
W. Dwornicki, M. Nowakowski

Ks. H. Andrzejewski wylosował pary turniejowe

rozegrał w eliminacjach Tomek Lipiński,
który dzięki otwartej formule turnieju
wylosował Honoratę Kasprowiak.
Odważyła się ona wystartować z mężczyznami. Jaki by nie był poziom tego
pojedynku, do historii przeszedł z pewnością. W półﬁnałach po zaciętym meczu,
rozstrzygniętym tibreakiem, Wojtek
Gniadzik pokonał Krzysztofa Tołoczkę
i bronił honoru Czerwieńska w meczu
ﬁnałowym. W meczu o trzecie miejsce
jego przeciwnik pokonał gładko Tomka Lipińskiego. Tradycyjnie najwięcej
pucharów traﬁło do rąk prezesa CST (!)
by w imieniu stowarzyszenia obdarować
nimi triumfatorów. Dziękuję wszystkim
za udział i zapraszam do rozgrywek w naszych dwóch ligach tenisowych, które już
niebawem rozpoczynamy.
Andrzej Sibilski
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Rewizyta delegacji z Suzdalu
Współpraca partnerska między Czerwieńskiem,
a rosyjskim powiatem Suzdal nabiera kształtów.
Ten historyczny rejon dołącza do grona naszych
miast partnerskich.
Ostatnio pisaliśmy o wizycie przedstawicieli
władz samorządowych Czerwieńska w Suzdalu. Tym
razem z rewizytą przybyła do nas delegacja partnera
rosyjskiego w składzie: Jurij Burlakow - zastępca
Mera Rejonu Suzdal (odpowiednik wicestarosty);
Dmitry Mosgowoj - przewodniczący Rady Rejonu
Suzdal; Wasily Malaszkin - radny Rejonu Suzdal
(Dyrektor Zespołu Szkół zawodowych) i Rimma
Wysotskaja - naczelnik wydziału turystyki i administracji Rejonu Suzdal.
Delegacja gościła w Gminie Czerwieńsk w dniach
15 - 18 maja, uczestnicząc m.in. w „Dniach Czerwieńska". Podczas pobytu nasi goście odwiedzili
Szkoły Podstawowe w Czerwieńsku i Nietkowie oraz
Gimnazjum w Czerwieńsku.
Interesowali się wieloma sprawami, dotyczącymi
procesu nauczania i wychowania. Zwrócili m. in. uwagę z na fakt posiadania przez szkoły własnych sztandarów jak i imion patronów. Bardzo duże wrażenie na
delegacji zrobiła baza i wyposażenie szkół, pytano też
o ilość laureatów w szkolnych olimpiadach oraz o losy
dalsze absolwentów. Dopytywali się również o miejsce religii i wsparcie księży w procesie wychowania
młodego pokolenia. W związku z planowanym w te
wakacje wspólnym pobytem młodzieży miast partnerskich z Niemiec, Polski i Rosji zwiedzano ośrodek
w Przytoku właśnie pod kątem wykorzystania tej bazy
do organizacji do wypoczynku letniego w terminie 2030 lipca 2009 r. Goście z Suzdalu Zwiedzili również
Zieloną Górę, skansen w Ochli, a także uczestniczyli
w Nocy Muzeów w Drzonowie. Wyjeżdzając od nas
nie szczędzili mieszkańcom gminy komplementów za
serdeczne i przyjazne przyjęcie.
D. Tomaszewska

zredagowała: Dyrektor MGOK Jolanta Matuszkiewicz

Partnerskie Dni Czerwieńska 15 - 17 maja 2009

Korowód coraz piękniejszy!
W dniu 15 maja o godz. 10 plac
przy Ratuszu wypełnił się kolorowymi
postaciami. Do Czerwieńska zawitali
uczniowie i nauczyciele wszystkich
szkół podstawowych z całej gminy, aby
uroczyście zainaugurować święto naszego miasta i wziąć udział w III Gminnym
Turnieju Szkół Podstawowych o Puchar
Przechodni Burmistrza Czerwieńska.
W pierwszym szeregu wyruszyły czerwieńskie przedszkolaki, a tuż za nimi
zwycięzcy poprzedniej edycji turnieju
– uczniowie SP w Czerwieńsku, dzierżąc
w rękach okazały puchar. Przedstawiciele
czerwieńskiej szkoły odebrali od Pana
Burmistrza klucze do bram miasta, a Pan
Burmistrz wyraził nadzieję, że młodzież
godnie będzie reprezentowała miasto
przez najbliższe dni. Po odebraniu kluczy,
korowód ruszył ulicą Zielonogórską na
boisko szkolne przy gimnazjum, gdzie
rozegrano Turniej.

Turniej szkół
10-osobowe drużyny zmagały się
w konkurencjach sportowych i umysłowych. Po zakończeniu Turnieju, jury,
w składzie: Ala Juncewicz – przewodnicząca, Sławomir Baranowski,
dyrektor Gimnazjum oraz Barbara
Marczenia – członkowie, udało się
na naradę, a w turniejowych konkurencjach sportowych mieli okazję
zmierzyć się kibice. Zabawa była
przednia, jednakże z niecierpliwością oczekiwano na werdykt jurorów,
którzy po naradzie ogłosili wyniki
Turnieju:
I miejsce – SP Nietkowice
II miejsce – SP Czerwieńsk
III miejsce – SP Nietków
IV miejsce – SP Leśniów Wielki
V miejsce – NSP Płoty
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów
i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”oraz budżetu państwa

Partnerskie Dni Czerwieńska 15 - 17 maja 2009

zredagowała: Dyrektor MGOK Jolanta Matuszkiewicz

Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharem otrzymanym z rąk pana burmistrza,
a także nagrodą ﬁnansową w wysokości
1000 złotych. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali okolicznościowe statuetki
oraz dyplomy i słodkie upominki. Jury
nagrodziło też kibiców, którzy najgoręcej
zagrzewali do walki swoich reprezentantów. W tej konkurencji, również nie
miały sobie równych Nietkowice. Szkoła
otrzymała w nagrodę aparat fotograﬁczny.
W doskonałych humorach i wspaniałej
atmosferze dzieci odjechały do swoich
miejscowości.

Spotkanie w MGOK-u
Jeszcze tego samego dnia, wieczorem burmistrz Piotr Iwanus spotkał
się w sali Miejsko Gminnego Ośrodka
Kultury z przedstawicielami lokalnego
biznesu, radnymi, dyrektorami szkół
i przedszkoli, kierownikami jednostek
budżetowych i działaczami sportowymi.
Spotkanie było okazją do podsumowania całorocznej współpracy i podziękowania tym wszystkim, którzy angażują
się w działania promocyjne naszej gminy. Uczestnicy spotkania wysłuchali
wspaniałego koncertu w wykonaniu
Zdzisława Babiarskiego – instrumenty klawiszowe oraz Jakuba Olejnika
– kontrabas.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów
i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”oraz budżetu państwa

zredagowała: Dyrektor MGOK Jolanta Matuszkiewicz
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Festyn na stadionie
W sobotni poranek, organizatorzy
z niepokojem spoglądali w niebo. Niestety
prognozy sprawdziły się i przygotowania
do popołudniowych prezentacji i koncertów odbyły się w strugach deszczu.
Jednakże, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, gdy program artystyczny
się zaczął, niebo rozpogodziło się, a zza
chmur wyjrzało słońce. To pewnie za
sprawą czerwieńskich przedszkolaków, które, jak zwykle, nie zawiodły
i podobnie jak w korowodzie, na scenie
zaprezentowały się wspaniale. Wystąpili
również młodsi i starsi uczniowie szkół
podstawowych z Nietkowic, Nietkowa,
Leśniowa Wielkiego i Czerwieńska.
Wystąpił chór ze szkoły podstawowej
i gimnazjum w Czerwieńsku. Gościliśmy
grupy taneczne z Wiejskich Domów
Kultury w Leśniowie i Nietkowie oraz
formację „Pod Napięciem” z Przylepu.
Tradycyjnie już wspaniały pokaz umiejętności akrobatycznych zaprezentowały
dzieci z Mega Dance oraz formacja break dance z Miejsko Gminnego Ośrodka
Kultury. W różnych konfiguracjach
zaprezentowały się Nastki.
Po prezentacjach artystycznych odważni panowie, a jak się później okazało,
również panie, mieli okazję zmierzyć
się z siłaczami z Lubuskiej Federacji

Strong Man. Po zawodach, zwycięzcom
wręczono puchary i dyplomy, a na scenie
koncert rozpoczął absolwent czerwieńskiego Gimnazjum, Daniel Niewiarowski
czyli Don De wraz z przyjaciółmi.
Z każdą minutą na stadion przybywało coraz więcej osób, z niecierpliwością oczekujących na występ Mezo.
Nie zawiedli się. Mezo z właściwą dla

siebie charyzmą rozgrzał publiczność do
czerwoności, kilkakrotnie bisując. Ten
koncert na długo zapisze się w pamięci
rozśpiewanej i roztańczonej młodzieży,
która po obejrzeniu wspaniałego ﬁre show
w wykonaniu Hakashanti, bawiła się
jeszcze długo na dyskotece plenerowej, po
której w radosnej atmosferze, spokojnie,
opuściła stadion.
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Biesiada, biesiada…
Trzeci dzień obchodów Dni Czerwieńska to, tradycyjnie już, wielka biesiada… Festiwal Piosenki Biesiadnej,
zorganizowany w ramach Dni Czerwieńska już po raz trzeci, cieszy się
coraz większą popularnością, zarówno
w naszym województwie, jak i poza
jego granicami. W tym roku, organizatorzy przeprowadzili eliminacje, gdyż
chętnych do udziału w festiwalu było
bardzo wielu. Ostatecznie, dopuszczono do ścisłego finału 20 podmiotów
wykonawczych. Rada Artystyczna
w składzie: Grzegorz Łukaszewicz
– pracownik Regionalnego Centrum
Animacji Kultury, Krystyna Stachów
– wieloletnia dyrektor domu kultury
w Gościeszowicach, animatorka kultury
oraz Sławomir Kozłowski – muzyk
Filharmonii Zielonogórskiej, ogłosiło
werdykt:
• V miejsce i nagroda ﬁnansowa w wysokości 200 zł – zespół NIETKOWIANKI
z Nietkowa.
• IV miejsce i 400 zł – zespół ALE BABKI z Piesek.
• III miejsce i 600 zł – zespół ZŁOTE
ŁANY z Bożnowa.
• II miejsce i 800 zł – zespół KAPELA
KAZIUKI z Międzyrzecza.
• Grand Prix III Festiwalu Piosenki
Biesiadnej, złoty mikrofon burmistrza
Czerwieńska i nagroda w wysokości
1500 zł – zespół CANTILENA z Czerwieńska.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy, statuetki, płyty,
a pokonani nagrody pocieszenia.
Zanim jednak ogłoszono werdykt,
wieczór biesiadny uświetnił swym
występem Roman Gerczak, w repertuarze którego nie zabrakło wielkiego
przeboju „Zabrałaś mi lato”. Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród
na scenie zabrzmiały znane wszystkim
takty piosenek zespołu ABBA. Coverowy zespół Abba show nie pozwolił
na chwilę wytchnienia tego gorącego,
zarówno pod względem temperatury,
jak i ogromu emocji, dnia. Gdy zabrzmiały rytmy ostatniego utworu, na
niebie rozbłysły fajerwerki. Wszyscy
z prawdziwym zachwytem wpatrywali
się w niebo.

Dyrekcja i pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury składają
serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji „Dni
Czerwieńska”.
Przede wszystkim dziękujemy panu burmistrzowi Piotrowi Iwanusowi
za ufundowanie nagród dla uczestników turnieju i festiwalu. Firmie Jorge za
fajerwerki. Policji oraz Straży Pożarnej z Czerwieńska i Nietkowa i Straży
Miejskiej za pomoc przy ochronie i organizacji ruchu. Jednostce Wojskowej
w Czerwieńsku za pomoc w transporcie i wypożyczenie namiotów oraz kuchni
polowej. Samorządowi Mieszkańców w Czerwieńsku, ﬁrmie EWE energia Sp.
z o.o., ZIEL BRUK w Płotach za wsparcie ﬁnansowe. Prezesowi GS „Samopomoc Chłopska” oraz właścicielom piekarni Soﬁan w Zielonej Górze za wsparcie
rzeczowe, Prezesowi POMAKU-u, Krzysztofowi Wieczorkowi za transport.
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