Świętowaliśmy
Dzień Niepodległości
czytaj str. 4

we październiku
02.10. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w uroczystym
otwarciu biura poselskiego zielonogórskiego posła do Parlamentu Europejskiego Artura Zasady. Biuro mieści się na ul.
Sienkiewicza i zostało uroczyście poświęcone przez biskupa
diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ks. Stefana Regmunta.
08.10. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w konferencji
poświęconej projektowi Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020.
09.10. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad komisji było: sprawozdanie z realizacji budżetu
gminy za I półrocze 2009 r. – opinia komisji; opinia do projektów
uchwał około-budżetowych (stawki podatkowe, opłaty lokalne
i inne) na 2010 r.; opinie do projektów uchwał.
09.10. – w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwieńsku odbyła się inauguracja nowego roku kulturalnego
2009/2010. Uroczystości towarzyszyła gala wręczenia podziękowań osobom i instytucjom, które wspierają działalność
kulturalną na terenie gminy Czerwieńsk. Po raz kolejny nadano
tytuł „Przyjaciela Kultury”.
10.10. – Burmistrz Piotr Iwanus wziął udział w podsumowaniu II Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego. Uroczystość
odbyła się na Zamku Joannitów w Łagowie.
13.10. – w czerwieńskim ratuszu odbyła się uroczystość
wręczenia Nagród Burmistrza dla nauczycieli, którzy w minionym roku szkolnym odnieśli największe sukcesy w pracy
dydaktycznej i wychowawczej oraz w sposób znaczący przyczynili się do podniesienia jakości pracy swoich szkół i placówek
oświatowych. Ogółem wyróżnienia otrzymało 12 pedagogów
(7 nagrody I stopnia i 5 nagrody II stopnia).
14.10. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było:
informacja o jakości pracy szkół i przeprowadzanych w nich
egzaminach zewnętrznych; informacja dotycząca ochrony przeciwpowodziowej w zakresie m. in. wyposażenia magazynu OC,
w tym wizytacja obiektu; opinie do projektów uchwał.
15.10. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji
było: przyjęcie informacji na temat przygotowania gminy do
zimy 2009/2010; opinie do projektów uchwał.
16.10. – Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszek Jędras
i Burmistrz Piotr Iwanus
wzięli udział w X Kongresie
Gmin Wiejskich, który odbył
się w Sali Kongresowej
Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie. W czasie sesji
plenarnej uczestnicy Kongresu
wysłuchali wystąpień
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Waldemara Pawlaka – Wicepremiera i Ministra Gospodarki,
Katarzyny Hall – Ministra Edukacji Narodowej, Marka
Sawickiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Władysława
Stasiaka – Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Elżbiety ChojnyDuch – Podsekretarza Stanu Ministra Finansów, Luca van den
Brande – Przewodniczącego Komitetu Regionów UE, przesłania
Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego – Jerzego Buzka,
opracowali i przyjęli stanowiska: w sprawie zasad postępowania
przy zmianie granic gmin oraz w sprawie realizacji zadań
oświatowych i podnoszenia jakości nauczania.
21.10. – odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej w Czerwieńskiej. Podczas sesji radni wysłuchali sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2009 roku oraz podjęli
następujące uchwały: w sprawie zmian w budżecie gminy na
2009 r.; w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku
od nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej
na rok 2010; w sprawie uznania za pomniki przyrody. Przyjęli
również informacje na temat: jakości pracy szkół i przeprowadzanych w nich egzaminach zewnętrznych; wyników analizy
oświadczeń majątkowych radnych i wyznaczonych pracowników samorządowych.
23.10. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.
Przedmiotem obrad komisji była kontrola dokumentacji i wydatkowania przyznanych przez gminę środków ﬁnansowych
w jednostkach pomocniczych gminy w 2009 roku: Dobrzęcin,
Wysokie, Zagórze, Laski, Nietków, Czerwieńsk, Sudoł.
24.10. – w kawiarence
U Leona w Czerwieńsku odbyła się JESIENNA BIESIADA U LEONA. To jesienne
święto piosenki uświetniły
swoimi występami zespoły
śpiewacze: CANTILENA
z Czerwieńska, MALINKI
z Nietkowa i RAPSODIA z Lasek. Gościem specjalnym imprezy
była KAPELA HERBUTÓW z Osiecznicy (woj. dolnośląskie).
Koncert poprowadził redaktor Donat Linkowski z RADIA ZACHÓD. Organizatorami biesiady byli – Klub Zdecydowanych
Optymistów i Kawiarenka U Leona.
28.10. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.
Przedmiotem obrad komisji była kontrola dokumentacji i wydatkowania przyznanych przez gminę środków ﬁnansowych
w jednostkach pomocniczych gminy w 2009 roku: Sycowice,
Nietkowice, Będów, Bródki, Leśniów Mały, Leśniów Wielki,
Płoty.
29.10. – w czerwieńskim ratuszu, Burmistrz Piotr Iwanus
wręczył medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznane
12 parom z terenu naszej gminy przez Prezydenta RP.
Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU
Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
Jacek Gębicki, Alina Juncewicz, Dariusz Grześkowiak (foto).
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 13.11.2009 r., do druku przekazano 16.11.2009 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Co
słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Panie Burmistrzu,
spotykamy się dzień po Dniu Niepodległości. Czy po siedemdziesięciu jeden latach od pamiętnego listopada 1918 roku
zmieniło się coś w naszym postrzeganiu
tego święta? Czy my w ogóle umiemy się
cieszyć z tego powodu, czy tylko rozpamiętujemy krwawą i trudną historię?
Piotr Iwanus: To trochę zaskakujące
dla mnie pytanie, jak na początek rozmowy o aktualnościach naszego gminnego
życia, ale rzeczywiście czasem warto
może spojrzeć na rzeczywistość z jakiejś
perspektywy. takie święto do dobra okazja.
Czy potraﬁmy się cieszyć? Cóż, nasze narodowe święto wypada w czasie nieszczególnie radośnie nastrajającym człowieka.
Bliskość Dnia Wszystkich Świętych, do
tego listopadowa aura utrudniają radosne
świętowanie - to raczej kiepski czas na
pikniki, festyny plenerowe itp. Nauczyliśmy się bardziej reﬂeksyjnie świętować
tę rocznicę. Raczej pamiętamy o kosztach,
jakie naród poniósł, by odzyskać niepodległość. Uroczystości mają charakter bardziej podniosły, odnoszący się do symboli.
Z satysfakcją jednak muszę przyznać, że
w tym naszym świętowaniu coraz więcej
jest radości i optymizmu, coraz chętniej
bierzemy udział w tych szczególnych
spotkaniach i uroczystościach. Jesteśmy
dumni ze swej polskości i niepodległości.
W tym roku uroczystości rocznicowe
w Czerwieńsku rozłożyliśmy na dwa dni.
W przeddzień święta odbyła się wieczorem piękna i wzruszająca uroczystość
nadania kolejnym osobom zaszczytnych
tytułów Honorowego Obywatela Gminy
i Miasta. Otrzymali je - Virginio Fidanza, Ks. Henryk Nowik, Zbigniew Lis
i pośmiertnie Roman Winnicki. Podczas
uroczystości p. Zenon Wieczorek - również Honorowy Obywatel Czerwieńska
otrzymał z rąk przedstawiciela Prezydenta
RP Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski. Zarówno piękny występ chóru
Cantabile z Sulechowa, jak i liczny udział
zaproszonych gości honorowych nadały
temu wieczorowi szczególnego charakteru. Główne uroczystości święta, które
odbyły się nazajutrz, zgromadziły najpierw
w kościele, a później wokół pomnika wielu
mieszkańców naszego miasta. Medale dla

żołnierzy za ich służbę na misjach w Iraku
dodały nowego znaczenia obchodom. Pokazały, ze niepodległość Polski nie jest jednorazowym darem losu, ale ciągłą służbą
i działaniem. Wszystkie te wydarzenia są
dowodem na to, że Święto Niepodległości
dla nas wszystkich jest nie tylko istotnym
przypomnieniem historii, ale również
okazją do reﬂeksji nad teraźniejszością
i przyszłością gminy.
A.S. Skoro jesteśmy już przy aktualnościach, podobno największej inwestycji w gminie - kanalizacji w aglomeracji
Czerwieńsk nieoczekiwanie zagroziło
widmo wstrzymania prowadzonych już
prac na terenie Nietkowa...
P.I.: Tak, to prawda, z tą jednak różnicą,
że jeśli by do tego doszło, to oznaczałoby
nie tylko wstrzymanie prac w Nietkowie,
ale cała inwestycja wzięłaby w łeb. Co było
powodem takiego niebezpieczeństwa?
Otóż grupa mieszkańców złożyła oﬁcjalne pismo o wstrzymanie prac w ciągu ul.
Ogrodowej w Nietkowie i przeprojektowanie przebiegu kolektora tak, by nie biegł
on ulicą, co zdaniem wnioskodawców
spowodowałoby m.in. zniszczenie dębów
rosnących wzdłuż ulicy. Wniosek ten,
przyznam, że mnie zaszokował. Miesiącami bowiem trwały uzgodnienia, przygotowanie dokumentacji technicznej, była one
konsultowana z mieszkańcami. Już wtedy
tłumaczyliśmy, że prowadzenie instalacji
po gruntach gminnych zdecydowanie
ułatwi późniejszą ich eksploatacje i ułatwi dostęp do urządzeń. Tłumaczyliśmy,
że żaden dąb z tego powodu nie uschnie,
a droga po zakończeniu prac powróci do
swojego obecnego stanu technicznego.
Na całe szczęście udało się z wnioskodawcami wstrzymania inwestycji dojść
do porozumienia i w końcu wniosek został
wycofany, a inwestycja przebiega zgodnie
z planem, ale co ta groźba napsuła krwi to
strach pomyśleć. Jaki z tej sytuacji trzeba
wyciągnąć wniosek na przyszłość ? Myślę,
że przede wszystkim przy tak wielkich
inwestycjach trzeba jeszcze więcej czasu
poświęcić na wyjaśnianie wszelkich możliwych nieścisłości, nawet jeżeli prowadzi
to do opóźnienia całego procesu, bo jak już
machina realizacji ruszy, to konsekwencje

mogą być niewyobrażalne. W tej sprawie np. groziła konieczność zrzeczenia
się przyznanej dotacji i rozpoczynanie
całego procesu od nowa. Oznaczałoby to
w konsekwencji odłożenie inwestycji na
święte nigdy. Myślę, że mieszkańcy by
nam tego nie darowali. Te uzgodnienia,
przygotowanie każdej inwestycji trwa
zwykle dużo dłużej niż sama realizacja,
ale okazuje się, że lepiej jest wszystko dopracować pod każdym względem, by nie
być potem zaskoczonym już w momencie,
gdy pracują maszyny. Mówię o tym także
dlatego, że przeciąga się niestety procedura związana z rozpoczęciem zbiornika
retencyjnego.
A.S.: Tak? To znaczy, że jednak największy optymista i fan tej inwestycji p.
Olek Motykiewicz przegra zakład, o którym mówiliśmy ostatnio. Przyznam, że
tak średnio cieszę się z wygranej...
P.I.: Gmina niczego tu nie zawaliła.
Teren został już przekazany inwestorowi,
któremu niestety nie uda się do końca tego
roku przeprowadzić przetargu na realizację,
ponieważ Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska zgłosił wątpliwości co do
decyzji środowiskowej inwestycji celu
publicznego. Ocena studium wykonalności
będzie dokonana do końca br, a to oznacza,
że inwestor nie zdąży do końca roku ogłosić przetargu na realizację. Stanie się to na
początku przyszłego roku. Tak czy inaczej
zbiornik ma być gotowy w 2010 roku.
A.S.: Daj Boże, ale nie chciałbym
się znowu zakładać. To na koniec niech
Pan się pochwali sukcesem w kolejnym
konkursie.
P.I.: Z przyjemnością. Cieszę się, że
nasza gmina od czasu do czasu traﬁa na
czołówki gazet. To nie tylko buduje prestiż, ale i pomaga otwierać drzwi przed
kolejnymi naszymi pomysłami i projektami.Tym razem uczestniczyliśmy w ogólnopolskim konkursie „Przyjazna wieś”
organizowanym przez Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-213. Konkurs
typował laureatów w 4 kategoriach - infrastruktury technicznej, społecznej, edukacyjnej i innowacji. Zgłosiliśmy do konkursu budowę hali gimnastycznej, boiska
i modernizacje budynku dydaktycznego
szkoły w Nietkowie. Podczas gali, która
odbyła się w Warszawie 16 października
br znaleźliśmy się wśród 17 laureatów,
jako zwycięzca etapu regionalnego.
A.S.: Cóż, pozostaje mi pogratulować
sukcesu i dziękuję za rozmowę.
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Świętowaliśmy Dzień Niepodległości
W tym roku obchody Święta Niepodległości trwały dwa dni, ponieważ w przeddzień
11 listopada odbyła się w Czerwieńskim MGOK uroczystość wręczenia tytułów
Honorowego Obywatela Gminy i miasta Czerwieńsk kolejnym czterem
kawalerom tego wyróżnienia. Szczególnie wzruszającym momentem wieczoru
było wręczenie p. Zenonowi Wieczorkowi nadanego przez Prezydenta RP Krzyża
Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
Uroczystym spotkaniem w auli Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku zainaugurowane zostały obchody
91 rocznicy odzyskania niepodległości.
Na ten szczególny wieczór przybyło
wielu znamienitych gości, reprezentujących niemalże wszystkie szczeble
władzy państwowej i samorządowej.
Prezydenta RP reprezentował Marek

Surmacz, obecny był Senator RP Stanisław Iwan z małżonką oraz Starosta
Zielonogórski Edwin Łazicki, przybyli
przedstawiciele marszałka województwa
lubuskiego Waldemara Jabłońskiego
i wicewojewody lubuskiego Heleny Hatki. W auli zebrali się również przedstawiciele współpracujących z gminą instytucji
samorządowych, urzędów oraz służb
- straży pożarnej, wojska, policji, służby
zdrowia. Przybyli radni i pracownicy
Urzędu Gminy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, duchowni. Z radością
powitaliśmy również przybyłych Honorowych Obywateli, a przede wszystkim
tych, którzy tego szczególnego wieczoru
zostali przez kapitułę tytułu dołączeni do
tego szacownego grona.
Uroczystość rozpoczął Burmistrz
Piotr Iwanus, który w swoim przemówieniu przypomniał dzieje tego wielkiego
dla wszystkich Polaków święta. Zwrócił
uwagę przede wszystkim na fakt, że
niepodległość nie jest narodowi dana raz
na zawsze, że nie jest darem od losu, ale
procesem i dziełem pokoleń, które muszą
tę niepodległość chronić i pielęgnować.
Kiedyś musieliśmy jako naród okupić
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to daniną krwi i walką na śmierć i życie.
Dziś naszą powinnością wobec ojczyzny
jest nasza praca i aktywność społeczna.
Przypomniał myśl Cypriana Kamila
Norwida, że „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”. To dlatego tak wielką
rangę przywiązujemy do tytułów honorowego obywatela gminy, by wciąż od
nowa pokazywać przyszłym pokoleniom
nasze ślady na
tej wielowiekowej drodze do
niepodległości.
Po wystąpieniu burmistrza
zebrani wysłuchali piękny
koncert pieśni
patriotycznych
w wykonaniu
chóru „Cantabile” z Sulechowa,
który nagrodzony został przez
słuchaczy owacją na stojąco.
Część oﬁcjalną wieczoru rozpoczęła
uroczystość przyznania Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski
Zenonowi Wieczorkowi - Honorowemu
Obywatelowi Czerwieńska, byłemu żołnierzowi AK i zasłużonemu działaczowi
ruchu kombatanckiego. Odznaczenie
w imieniu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wręczył p. Marek Surmacz, który
w swoim wystąpieniu szeroko uzasadnił
decyzję Prezydenta.
Po tej ceremonii Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszek Jędras wraz
z Burmistrzem Piotrem Iwanusem
przystąpili do aktu nadania
tytułów honorowego obywatela następującym osobom: p.
Virginio Fidanza - twórcy
i właścicielowi niezwykle
zasłużonej dla gminy ﬁrmy
Arcobaleno, ks. Henrykowi
Nowikowi - wieloletniemu
proboszczowi paraﬁi w Czerwieńsku i współtwórcy ruchu
społecznego „Solidarność”,
Zbigniewowi Lisowi - działaczowi społecznemu, długo-

letniemu radnemu gminy oraz pośmiertnie
Romanowi Winnickiemu - twórcy ruchu
sportowego w naszej gminie, które to
wyróżnienie odebrał przedstawiciel
rodziny.
Po zakończeniu ceremonii, dokonaniu
wpisów w księdze honorowej i przemówieniach okolicznościowych tradycyjny
toast za nagrodzonych wzniósł burmistrz
Czerwieńska. Nie obyło się oczywiście
bez gratulacji, życzeń i wielu serdecznych
rozmów tak z nagrodzonymi, jak i pozostałymi gośćmi wieczoru.
Chwała bohaterom
Drugiego dnia obchodów - 11 listopada br. zarówno goście jak i mieszkańcy
Czerwieńska uczcili pamięć bohaterów
historii sprzed 91 laty najpierw uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny,
a później capstrzykiem wojskowym przy
pomniku bohaterów w Czerwieńsku.
W uroczystej mszy wzięła już tradycyjnie udział kompania honorowa 4.
Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku,
a także nasi goście z Niemiec i Włoch,
będący Honorowymi Obywatelami
Czerwieńska, jak Franz Toby - wiceburmistrz Rothenburga Fulda oraz Virginio
Fidanza - właściciel włoskiej firmy
Arcobaleno.
W samo południe, zgodnie z ceremoniałem wojskowym odbył się w rynku
apel bohaterów niepodległości. Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Czerwieńska, a zastępca dowódcy
pułku wręczył żołnierzom zasłużonym
w służbie polskiej misji wojskowej w Iraku medale „Gwiazda Iraku”.
Uroczystość zakończyła salwa honorowa i deﬁlada kompanii honorowej
i kadry 4. Pułku Przeciwlotniczego. Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta mogli
po zakończeniu uroczystości zapoznać się
ze sprzętem wojskowym, jaki zaprezentowali żołnierze naszej jednostki.
Andrzej Sibilski

Złote Gody w Czerwieńskim Ratuszu
29 października 2009r. do Urzędu Stanu Cywilnego w Czerwieńsku zostały
zaproszone pary, które 50 lat temu stanęły na ślubnym kobiercu.
Akt zawarcia związku małżeńskiego dokonał się w Urzędzie Stanu Cywilnego,
toteż zgodnie z tradycją włączyliśmy się do uroczystych obchodów tej
rocznicy. Uroczystość ta na stałe wpisała się do kalendarza uroczystości
naszego Urzędu Stanu Cywilnego.
Uroczystość rozpoczęła Halina
Wa l k o w i a k - K i e r o w n i k U r z ę d u
Stanu Cywilnego w Czerwieńsku,
która przywitała przybyłych jubilatów, przedstawicieli władz samorządowych w osobach Burmistrza

Czerwieńska - Piotra Iwanusa,
Przewodniczącego Rady Miejskiej
- Leszka Jędrasa, Sekretarza Urzę-

du - Ewę Kwiecień oraz wszystkich
przybyłych gości.
Następie zabrał głos Burmistrz Czerwieńska.
W swym wystąpieniu podziękował Złotym Jubilatom za: zgodność
pożycia małżeńskiego, trud
pracy i wyrzeczeń dla dobra
założonej przed
laty rodziny, za pracę
na rzecz całej
społeczności.
Jednocześnie
podkreślił, że
Państwo i społeczeństwo potrzebuje nie tylko ludzi
młodych, czynnych zawodowo, ale
również ludzi starszych z doświadcze-

Z okazji jakże pięknych Złotych Godów życzę Wam
abyście dalej szli przez życie, trzymając
się mocno za ręce, zawsze uśmiechnięci, zawsze razem,
zawsze pewni swoich uczuć - Halina Walkowiak

niem, którzy mogą być wzorem oraz
wsparciem moralnym z racji swojego
doświadczenia.
Na koniec życzył Złotym Jubilatom długich i pogodnych lat życia
w zdrowiu w otoczeniu najbliższych
i przyjaciół.
Złotym Jubilatom wręczono
medale za długoletnie pożycie małżeńskie.
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonał
Burmistrz Czerwieńska.
Były kwiaty, dyplomy, gratulacje oraz
małe słodkie upominki.
Pobyt w naszym Ratuszu umilił jubilatom występ zespołu muzycznego Cantilena z Czerwieńska, który przedstawił
laurkę słowno - muzyczną.
W tym roku jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego świętowały następujące pary:
1. Ignacy i Czesława Jurgielaniec z Leśniowa Wielkiego
2. Tadeusz i Teresa Hemerling z Czerwieńska
3. Jerzy i Zoﬁa Staranowicz z Będowa
4. Witold i Zoﬁa Soszyńscy z Będowa
5. Henryk i Aniela Foksińscy z Czerwieńska
6. Mieczysław i Rozalia Rotko z Czerwieńska
7. Michał i Stanisława Krasuccy
z Nietkowa
8. Józef i Anna Uss z Nietkowa
9. Stefan i Elżbieta Kosmowscy
z Nietkowa
10. Henryk i Daniela Wojciechowscy
z Nietkowa
11. Jan i Longina Baran z Płot
12. Stanisław i Janina Janczarek
z Nietkowa
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Pomnik bez nazwy
W październikowym numerze U Nas (Nr 207), w artykule „Pomnik bez nazwy”,
starałem się zainteresować wszystkich naszych czytelników, problemem
braku oficjalnej nazwy dla pomnika, który stoi na skwerze za ratuszem
w Czerwieńsku.
Miałem nadzieję, że temat ten wywoła dyskusję na łamach gazety i sprowokuje do wyrażenia własnych opinii
w przedmiotowej sprawie. Rzeczywiście
artykuł zainteresował kilka osób, które
telefonicznie lub w bezpośrednich ze
mną rozmowach, dzieliły się swoimi
spostrzeżeniami i opiniami. Na listy czy
artykuły w tej sprawie się jednak nie
doczekałem.
Pierwszy zadzwonił pan Dariusz
Rotko, który rozpoznał się na jednym
z zamieszczonych przeze mnie zdjęć.
Była to fotograﬁa z 9 maja 1977 roku,
wykonana przy okazji obchodów 32
rocznicy zakończenia II wojny światowej i obchodzonych wówczas „Dni
Czerwieńska”.
Moi kolejni rozmówcy poruszyli
min. temat symboli, które umieszczono
na pomniku – głównie mieczy grunwaldzkich i znaku Rodła. Wspólnie
zastanawialiśmy się nad zasadnością
ich umieszczenia i znaczeniem przekazu, który miały ze sobą nieść. Krzyże
grunwaldzkie nawiązują, bowiem do
„Krzyża Grunwaldu” – orderu, który

utożsamiany jest z rozwojem komunistycznego ruchu oporu w Polsce,
gdyż nie podporządkował się on wtedy
polskiemu rządowi emigracyjnemu.
Order został ustanowiony w listopadzie
1943 roku przez Dowództwo Główne
Gwardii Ludowej. Dekretem PKWN
(Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego) z 22 grudnia 1944 roku,
wszystkim odznaczonym „Krzyżem
Grunwaldu” przyznano te same przywileje, co kawalerom orderu Virtuti
Militari. Po 1989 roku, pod naciskiem
części środowisk prawicowych, uważających Order Krzyża Grunwaldu za
odznaczenie komunistyczne, mimo
zasług leżących u podstaw jego nadania,
odznaka tego Orderu bywała usuwana
z herbów i miejsc publicznych, a informacje o jego nadawaniu pomijano
w historiach miejscowości, instytucji,
jednostek wojskowych itp. Znak Rodła (używany przez Związek Polaków
w Niemczech), umieszczony pod tablicą
z napisem JEDNOŚĆ, miał zapewne
w zamyśle autora tego pomnika, symbolizować „powrót ziem zachodnich do
Macierzy”, ale jego użycie, bez względu

na kontekst, jest tu zdecydowanym,
historycznym nadużyciem.
Pewne emocje budził również napis,
który znajduje się na tablicy pamiątkowej u stóp pomnika - BOHATEROM
WALK O WYZWOLENIE ZIEMI
LUBUSKIEJ – SPOŁECZEŃSTWO
MIASTA I GMINY CZERWIEŃSK.
Użycie sformułowania „wyzwolenie
ziemi lubuskiej” jest również niepoprawne pod względem historycznym,
bo nie było to de facto „wyzwolenie”,
a raczej „zajęcie”. Dziś wiemy, że ziemia lubuska znalazła się w granicach
państwa polskiego na mocy postanowień Konferencji Jałtańskiej – jako
zadośćuczynienie za utracone tereny
wschodnie II Rzeczpospolitej, które
włączono do ZSRR.
Wszyscy, z którymi rozmawiałem,
chętnie dzielili się swoimi wspomnieniami z uroczystości, które na przestrzeni
minionych lat odbywały się w otoczeniu pomnika. Były i takie głosy, które
wyrażały swoją całkowitą dezaprobatę
dla tego monumentu, upatrując w nim
relikt przeszłości i symbol poprzedniego
systemu, który należałoby, czym prędzej
z rynku usunąć. Wielu stawało jednak
w jego obronie, stojąc na stanowisku,
że przez lata stał się on nierozerwalną
częścią krajobrazu naszego miasta i nie
powinien być w żaden sposób zmieniany
ani poprawiany.
Wszystkich moich adwersarzy pytałem o najwłaściwszą, ich zdaniem, nazwę
dla pomnika. Nikt nie zaproponował
innej, niż te, które wymieniłem – jako
dotychczas używane w odniesieniu do
obelisku. Większość moich rozmówców
stwierdziła, że skoro sam wywołałem ten
temat, to sam powinienem teraz zaproponować nazwę.
Z prawnego punktu widzenia nie
ma jednak teraz takiej możliwości, aby
nadać nazwę pomnikowi, który już od
lat stoi, mimo iż nie posiada on oﬁcjalnej
nazwy. Nazywać można tylko pomniki
nowo stawiane. Można jednak zwrócić
się do lokalnej społeczności z prośbą,
aby zechciała, w odniesieniu do tego pomnika, używać zaproponowanej nazwy.
Co niniejszym czynię i o co zwrócę się
oﬁcjalnie do Rady Miejskiej. Proponuję, aby pomnik w Czerwieńsku nosił
nazwę – POMNIK WOLNOŚCI – gdyż
słowo „wolność” przez nas – Polaków,
traktowana jest jak najcenniejszy skarb
i największa narodowa wartość.
Jacek Gębicki
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W stronę Grotowskiego
Teatr Tańca Hakashanti to grupa, która od trzech lat z górką prowadzi swoje
działania w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwieńsku. Przez ten czas
mieszkańcy Gminy Czerwieńsk mieli okazję oglądać wiele spektakli, które były
wynikiem ciężkiej pracy Teatru.
Wysiłek, jaki został włożony w doskonalenie umiejętności aktorskich oraz
trudna praca z tworzywem Teatru został
doceniony również za granicą. Teatr
Hakashanti jako jedyny polski Teatr
został zaproszony na międzynarodowe
warsztaty teatralne zorganizowane w Paryżu z okazji obchodów Roku Grotowskiego (wybitnego polskiego reżysera
i pedagoga).

Miłym zaskoczeniem okazał się fakt,
że jednym z uczestników warsztatów
była Monique Stalens, reżyserka
polskiego pochodzenia, matka znanej
aktorki Juliette Binoche. Pokaz pracy
warsztatowej odbył się w niewielkim
Paryskim Teatrze Le Vent se lève! Reakcja publiczności była bardzo przychylna,
czego dowodem była długa dyskusja po
spektaklu oraz niekończące się rozmowy
podczas uroczystego bankietu. Pokrzepieni dobrą recenzją i świadomością
owocnie spędzonego czasu wyruszyliśmy w podróż powrotną, która dłużyła
się i dłużyła. Powód jeden - wszyscy
trzymaliśmy Paryż... myślami.

Organizatorami projektu warsztatowego były: Stowarzyszenie Open Generation
oraz Stowarzyszenie Studentów i Doktorantów Polskich. Patronat honorowy nad
tym przedsięwzięciem objęła Ambasada
Polski w Paryżu.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować
Pani Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Jolancie Matuszkiewicz za
wsparcie ﬁnansowe, bez którego podróż
w „krainę teatru” była by niemożliwa.
Andrzej Sojka
Teatr Tańca Hakashanti

HIP HOP DANCE CLUBBING
Pod taką nazwą, w dniu 13 listopada w piątek, w Miejsko Gminnym Ośrodku
Kultury, odbył się I Rankingowy Turniej Tańca.

W długą drogę wyruszyło pięć osób.
Po piętnastu godzinach podróży dotarliśmy do stolicy Francji, aby stoczyć swoją
pierwszą walkę - przeciwnik ruch uliczny
w zatłoczonych Paryskich uliczkach.
Udało się ... dotarliśmy na miejsce. Krótki
odpoczynek i do pracy. Każdego dnia pracowaliśmy przez 6 godzin nad warsztatem
aktorskim, okiełznaniem przestrzeni scenicznej i nad tym, co Grotowski nazywał
„Tempo-rytmem”. Ćwiczenia nie należały
do najłatwiejszych, efekty pojawiały się
po przekroczeniu granicy możliwości
aktora. Tak też wyglądały ćwiczenia
– doprowadzić do skrajnego wycieńczenia
i wtedy rozpocząć pracę nad meritum.
Pięć dni ciężkiej pracy zaowocowały
małym spektaklem, który wyreżyserował Przemysław Wasilkowski – ostatni
polski uczeń Jerzego Grotowskiego.

Uczestnikami Turnieju byli podopieczni instruktorki Karoliny Sroki,
prowadzącej zajęcia taneczne w placówkach MGOK. W Turnieju udział
wzięło 40 uczestników w trzech kategoriach wiekowych: Młodzik młodszy,
Młodzik oraz Junior. Miażdżącą przewagę stanowiły dziewczęta, jednak to
właśnie jeden z nielicznych rodzynków
był bezkonkurencyjny w kategorii
Junior.
Ciężka praca w mijającym sezonie,
jaką wykonały tańczące dzieci i młodzież
przyniosła wspaniałe rezultaty, które
podziwiała licznie zgromadzona publiczność. Wszyscy uczestnicy otrzymali
okolicznościowe dyplomy, a zwycięzcy
nagrody.

Wyniki Turnieju:
Kategoria Młodzik młodszy:
IV miejsce: Kornela Szczepaniak
III miejsce: Julia Ognik
II miejsce: Patrycja Kotowska
I miejsce: Dominika Sokołowska
Kategoria Młodzik:
IV miejsce: Karolina Rzeszutek
III miejsce: Agnieszka Uss
II miejsce: Ola Kwiatkowska
I miejsce: Gabrysia Grzywacz
Kategoria Junior:
IV miejsce: Marta Maciejewska
III miejsce: Ania Szkop
II miejsce: Agata Chodecka
I miejsce: Sebastian Cynk

Miejsca rankingowe oraz fotogaleria na stronie: www.mgok.czerwiensk.pl
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
„Dzieci! Dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia
i dążcie do sławy. - Coś z tego zawsze się stanie”.
Janusz Korczak
Szkolne świętowanie
Ważnym wydarzeniem w październiku
każdego roku jest w naszej szkole ŚWIĘTO PATRONA. Tym razem przebiegało
ono pod hasłem NIECH DZIECIĘCE
MARZENIA WZNIOSĄ SIĘ POD NIEBO NICZYM LATAWCE.
Mogliśmy dać upust naszej wyobraźni, bo przecież marzenia nic nie kosztują.
Temat zawsze na czasie i bliski naszym
sercom. O marzeniach rozmawialiśmy,
pisaliśmy, przedstawialiśmy je plastycznie. Powstały wiersze, listy, prośby do
dorosłych i rówieśników. Szczególne
zadanie miały klasy
III e i IV e - wypowiadały się one
w imieniu dzieci
krajów Trzeciego
Świata. Z zapartym
tchem i łezką w oku
uczniowie obejrzeli
ﬁlm MÓJ KOLEGA
Z AFRYKI. Nikt nie
miał wątpliwości
o czym marzą mali
Afrykańczycy i jak wiele daliby za to, po
co my nie musimy się nawet schylać.
Wprawdzie wiele już wiemy o Januszu
Korczaku, ale pamięć jest ulotna, dlatego
przypomnieliśmy sobie szczegóły z życia
patrona. W klasach młodszych pomogła
pani bibliotekarka, która przygotowała krótką gawędę. Klasy starsze same
poszperały i wykonały mapy mentalne,
będące skrótem tego, o czym zapomnieć
nie wypada. Świętowanie bez śpiewania byłoby smutne, dlatego mieliśmy
piosenkę dnia. Była to stara, ale ciągle

8

nr 208 • 11.2009

U NAS

aktualna piosenka CO MOŻE MAŁY
CZŁOWIEK.
Po wysiłku intelektualnym czekał nas
sprawdzian umiejętności sprawnościowych. Tym razem zgodnie z ideą JEDEN
ZA WSZYSTKICH - WSZYSCY ZA
JEDNEGO zespołowo wykonywaliśmy
zadania sportowe. Pomagaliśmy sobie
wzajemnie i chyba dlatego wszystkie
klasy wybornie zdały egzamin.
Swoje egzaminy zdawały również
pierwszaki, które przeżywały wielkie
uczniowskie święto - PASOWANIE NA
UCZNIA. Wspaniali goście, wzruszeni
rodzice, odświętnie
ubrani bohaterowie
dnia, wiersze, piosenki, donośnie wypowiedziane słowa
ślubowania. Nikt nie
miał wątpliwości, że
to prawdziwi uczniowie naszej szkoły.
Wszystko to,
co udało nam się
stworzyć w DZIEŃ
PATRONA zostało poddane ocenie i nagrodzone na apelu. Była to również okazja
do wręczenia POCZTÓWEK KORCZAKOWSKICH uczniom, którzy wyróżniają
się spośród innych i tym razem nie chodzi
o wyniki w nauce. Dedykacje były różnorodne; - za to, że chce, potraﬁ i czyni,
- za uśmiech i wrażliwość, - za nieustanną
walkę z własnymi słabościami, - za to,
że nie wstydzi się pomóc słabszemu, itp.
W każdym bowiem człowieku tkwi iskierka czegoś wielkiego, wystarczy tylko tę
iskrę rozniecić.

Niestety pogoda nie pozwoliła
nam wypuścić pod niebo latawców,
ale nic straconego, nasze marzenia są
przecież w nas i najbardziej od nas samych zależy, czy się spełnią. Jak mówi

piosenka „...Może któryś będzie z nas
najważniejszy na świecie, będzie miał
tyle sił, dołoży wszystkich sił, aby były
szczęśliwe wszystkie dzieci...”
Beata Kaszewska

Radość tworzenia
W październikowym numerze „U nas” pisałam o sukcesie odniesionym
przez twórców filmu „Romekasz i Julisza” na 42 Międzynarodowym
Festiwalu Filmowym w Polanicy Zdroju. Nie minął miesiąc, a tu kolejne
laury dla „Gimnazjalnej Filmówki” - wyróżnienie na III Festiwalu Filmów
Niepoważnych „Nakręceni” w Bełchatowie.
Podczas festiwalu zaprezentowaliśmy
trzy dzieła ﬁlmowe: dwa reportaże - „Pasję życia” i „Wespół Zespół” oraz komedię
„Romekasz i Julisza”. Rywalizowaliśmy
z dorosłymi twórcami kina niezależnego.
Grand Prix otrzymały ex equo dwa ﬁlmy:
„Czeski ﬁlm” w reż. Łukasza Jedynasty
z Warszawy i „Jutro” w reż. Bartosza
Kruhlika z Lubska.
Tym razem jury festiwalu doceniło całokształt twórczości koła filmowego działającego w Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Czerwieńsku.
W uzasadnieniu werdyktu czytamy,
iż wyróżnienie (w wysokości jednego
tysiąca złotych) otrzymuje: „Gimnazjum w Czerwieńsku, za całokształt

„Pasja życia” - reportaż opowiadający o troskach, radościach, chwilach najtrudniejszych i najpiękniejszych związanych z macierzyństwem.
Twórcy filmu: Maria Wojtaszek,
Ewelina Patrzykąt, Anna Jegier,
Agnieszka Włosińska. Opieka artystyczna: Małgorzata Galik.

twórczości, kreatywność i porywającą
radość tworzenia”.
Zgadzam się, iż „radość” stanowi
wspólny mianownik dla ﬁlmów, które pokazaliśmy podczas festiwalu. W reportażu
„Pasja życia” jest to radość macierzyństwa,
w „Wespół Zespół” radość płynąca ze
wspólnego tworzenia, natomiast w „Romekaszu i Juliszy” – czysta radość.
Nagroda, którą otrzymaliśmy ogromnie
cieszy gimnazjalnych twórców, jednocześnie pozwoli nam na zakup programów
komputerowych niezbędnych do montażu
ﬁlmów. To, co jednak najistotniejsze, to fakt,
iż po raz kolejny doceniono profesjonalizm
oraz twórczą pasję naszej młodzieży.
J. Stanaszek

„Romekasz i Julisza” - pastisz znanego dzieła William’a S., utrzymany w konwencji „boolywood’zkiej”. Twórcy ﬁlmu: absolwenci Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czerwieńsku rocznik 2008/2009. Opieka artystyczna: Małgorzata Skalska, Dorota
Litwa, Małgorzata Galik, Joanna Stanaszek.

„Wespół Zespół” - reportaż
opowiadający o trzech zespołach
śpiewaczych działających na terenie gminy Czerwieńsk (Malinkach,

Cantilenie i Rapsodii) pod kierunkiem
Piotra Paderewskiego. Twórcy filmu:
Sandra Marciniak, Anita Skibińska,
Dominika Madziejczyk, Katarzyna

Białas, Maciej Hołodowski, Patryk Domagała, Bartosz Niedbała. Opieka artystyczna: Joanna
Stanaszek.
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Dzień Patrona
Czerwieńskie Gimnazjum w nowej
siedzibie funkcjonuje już czwarty rok
szkolny. Wraz z halą sportową stanowi
kompleks będący wizytówką naszej gminy. 1 września 2006 roku, w dniu otwarcia
nowego budynku dydaktycznego, nadano
placówce imię Jana Pawła II. Było
to formalne uwieńczenie woli naszych
mieszkańców nadania Szkole imienia
Wielkiego Polaka - Papieża.
Patron każdej szkoły ma swoje
święto. Nasze Gimnazjum w tym roku
obchodziło je w dniu 16 października,
w dniu wyboru Karola Wojtyły na

Stolicę Piotrową (w odróżnieniu od lat
poprzednich, gdy w maju - około 20 odchodziliśmy uroczyście dzień urodzin
Papieża).
Dzień ten rozpoczęły spotkania klas
z wychowawcami, gdzie dyskutowano
na temat osoby Patrona. Następnie
uczniowie oglądali w telewizji szkolnej
film biograficzny poświęcony Janowi
Pawłowi II. Zwieńczeniem tego uroczystego dnia był 1,5 godzinny koncert
zespołu „The Foo”. Nasi uczniowie
żywo reagowali na wykonywane przez
młodych artystów utwory. Publiczność

przyjęła je entuzjastycznie i na pewno
nie odpuści następnego takiego wydarzenia!
G. Trybus

Dzień języków
W czwartek, 29 października 2009 r.
odbył się w naszym Gimnazjum Europejski Dzień Języków Obcych. Hasłem
przewodnim był cytat z hymnu Unii
Europejskiej: „O radości, iskro bogów”.
Nasze wspólne świętowanie rozpoczęło
się od uroczystego apelu, podczas którego
dyrektor Sławomir Baranowski otworzył
Dzień Języków Obcych krótkim przemówieniem. Potem mogliśmy podziwiać
występ chłopców pasjonujących się tańcem. Borys Matla, Adrian Skrynek oraz
Łukasz Niewiarowski zaprezentowali
taniec c- walk. Oni także wraz z Marysią
Wojtaszek przedstawili młodzieżową interpretację melodii Hymnu Unii. Podczas
lekcji uczniowie i nauczyciele mieli moż-
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liwość zapoznania się z nowym ﬁlmem
pt.: „Święto radości”. Stworzony przez
Joannę Stanaszek materiał przedstawiał
historię przebiegu tegoż święta na przełomie wielu lat w naszym Gimnazjum.
W programie Europejskiego Dnia
Języków Obcych znalazły się: kawiarenka „Herr Donald” i „Dom strachu”,
w którym gościły czarownice malujące
twarze wszystkim chętnym. Główną
atrakcją okazał się jednak pojedynek kabaretów o „Uśmiech klauna”.
Uczniowie przedstawiali niemieckojęzyczną wersję bajki o Czerwonym
Kapturku. Gimnazjaliści zaprezentowali wiele interesujących pomysłów,

jednak zwycięzca mógł być tylko
jeden. Werdyktem niezależnego jury
najlepszą inscenizację bajki przedstawili uczniowie klasy III b: Patryk
Przymus, Karolina Nachorska, Emilia Jankowiak, Karolina Klimowicz,
Michał Nowicki oraz Ola Jankowiak.
Zwycięzcom gratulujemy a pozostałych aktorów zachęcamy do wzięcia
udziału w naszej imprezie za rok!
Organizatorzy święta:
J. Dwornicka, J. Stanaszek, A. Kędzia

Trzy lata temu rozbrzmiewały ich
donośne płacze... szczególnie gdy leżaki
dwóch najlepszych przyjaciół lub przyjaciółek zostały postawione daleko od siebie lub gdy w drzwiach sali przedszkolnej
żegnali każdego dnia swoich rodziców jak
gdyby wyjeżdżali w daleką, długą podróż
do kraju zwanego „przedszkolem”...
Dwa lata temu zadziwiały nauczycielki hałasem z jakim porozumiewały
się one ze sobą jakby odległość między
nimi nie stanowiła trzech kroków tylko
cały kilometr...
Rok temu ich głosy rozbrzmiewały
każdego dnia w całym przedszkolu,
a wyjątkowo ich głosy zabrzmiały
20 października... O kim mowa?
Oczywiście o 6-latkach, które
zdały egzamin i zostały pasowane na starszaków. Rozśpiewane,
roztańczone, ale i pełne skupienia
pokazały na co je stać. Przełamały
swoje lęki, tremę i jak prawdziwe starszaki odważnie wyszły

na scenę pokazać rodzicom, że z płaczących maluchów pozostały już tylko
wspomnienia... Nadal jednak słychać
ich każdego dnia w całym przedszkolu,
ale już nie płaczących, a śmiejących się,
śpiewających i nawet gdy muzyka już się
skończy starszaki śpiewają i śpiewają, aż
wszystkim wokoło robi się raźniejJ
Poza tym starszaki, ale też i inne
grupy, jak przystało na prawdziwych,
mądrych przedszkolaków włączyły się
do programu „Kubusiowi Przyjaciele
Natury” organizowanego przez firmę
Tymbark oraz markę Kubuś. Partnerem
merytorycznym Programu jest Fundacja

Wolontariusze w akcji
Wolontariusze z Gimnazjum im.
Jana Pawła II dowiedzieli się, że
w naszym mieście, obok nas, mieszka
Kasia - dziewczynka, która czeka na
przeszczep nerek. Kasia jest uczennicą
Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku.
To przecież nasza koleżanka. Nie
potrafiliśmy przejść obojętnie obok
problemu, chcieliśmy pomóc Kasi
i jej rodzicom. Obecnie dziewczynka
przebywa w szpitalu w Warszawie.
Koszty związane z leczeniem chorej
są wysokie, dlatego postanowiliśmy pomóc potrzebującej rodzinie.
W Gimnazjum zorganizowaliśmy loterię fantową oraz kawiarenkę. W środę, 23 września, nasi wolontariusze
kwestowali w kawiarni „U Leona”
podczas występu kabaretu. Uczniom,
rodzicom, nauczycielom i wszystkim
mieszkańcom Czerwieńska dziękujemy za udział w akcji „Pomóżmy Kasi".
Wasza niezwykła hojność i otwarte

serca pozwoliły na uzbieranie kwoty
1002 zł. Pieniądze przekazaliśmy rodzicom dziecka.
Sprzątanie cmentarza przed Dniem
Wszystkich Świętych stało się dobrą
tradycją Szkolnego Koła Wolontariatu. Młodzi gimnazjaliści 29 października po zajęciach lekcyjnych udali
się na cmentarz komunalny w Czerwieńsku i uporządkowali teren wokół
opuszczonych i zapomnianych mogił.
Zajęcia takie są bardzo potrzebne
młodym ludziom. Uczą szacunku do
tradycji i pamięci o tych, których
już nie ma wśród nas. Jest to doskonała lekcja wychowawcza dla nas
wszystkich. Dziękujemy młodzieży
za ich właściwa postawę i doskonale
wykonaną pracę.

Partnerstwo dla Środowiska. Patronat honorowy nad programem objęło Ministerstwo Środowiska. Celem programu jest
ukazanie dzieciom piękna przyrody oraz
nauczanie ich jak ją szanować i chronić.
Mamy nadzieję, że przedszkolaki z zadowoleniem przyjmą wyzwania, które ich
czekają aby zdobyć tytuł „Kubusiowego
Przyjaciela Natury”.
Pierwsze próby już za niektórymi
z nich. Starszaki z grup „Zajączków”
i „Jeżyków” poznawały tajniki wody
i uczyły się o oszczędzaniu wody w codziennych sytuacjach oraz przygotowywały z rodzicami kolorowe, smaczne
i zdrowe kanapki. Maluszki z grupy
„Smerfów” uczyły się o utrzymywaniu
porządku, segregowaniu śmieci i wykonały „straszne” śmieciotwory. Wszystkie
grupy poznały już piękno jesiennej
przyrody na spacerach do lasu, a „Smerfy” uwieczniły skarby jesieni w postaci
ludzików z kasztanów i żołędzi.
B.C

Cmentarze zdobią
pamięci pomniki
Pośród nich: zwykłe,
z marmuru, grobowce;
Jednak są takie
bez kontaktu z nikim
Tam trudno chociaż
jeden płomień dostrzec.

Opiekunowie koła: J. Dwornicka,
D. Budeń, A. Kostrzewa, A. Kędzia
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Szkolne newsy z Leśniowa
Nie wiadomo, kiedy minął drugi miesiąc wytężonej pracy uczniów i nauczycieli
szkoły w Leśniowie Wielkim. Jak w kalejdoskopie, przeplatały się wydarzenia
i te codzienne, i te świąteczne.
Październik w leśniowskiej szkole, Święta Nauczycieli w gronie przyjaznych
której patronuje niezwykły duch Kornela ludzi wprowadziła wieloletnia Pani DyMakuszyńskiego, to miesiąc wielu twór- rektor Lidia Łyczkowska, kontynuowała
czych inicjatyw i przedsięwzięć. Ucznio- je, wzbogacając o obecność nauczycieli
wie przyzwyczaili się już do codziennego emerytowanych, Pani Dyrektor Emilia
porannego wstawania, odrabiania lekcji Ryżlewicz. Te wspólne spotkania umaci wzbogacania własnej wiedzy i umiejęt- niają więź międzypokoleniową, są okazją
ności. Wychodząc naprzeciw potrzebom do wymiany doświadczeń i po prostu…
młodzieży, wystartowaliśmy w ten mie- wspomnień. A radość z bycia z sobą jest
siąc szkolną wycieczką, której inicjatorką nieoceniona. W ten sposób tworzymy trabyła pani M. Dragon, do Zielonej Góry. dycję. Druga połowa października to okres
Wraz z przewodnikiem, J. Wnorowskim wykazania „obywatelskiej postawy”. Trwa
przeszliśmy szlakiem najdawniejszego w naszej szkole akcja wyborcza do SamoWinnego Grodu. Na znane nam miejsca rządu Uczniowskiego, przygotowana przez
patrzyliśmy dostrzegając ich historycz- opiekunów SU, p. Anetę Żuk i p. Milenę
ność, wzbogacając jednocześnie wiedze Boguszewicz. Na spotkaniach przed wyborczych, plakatach kandydaci prezentują
regionalną.
Nasi uczniowie są wrażliwi na po- swoje programy. Tegoroczne wybory po
trzeby innych. Odpowiadają na ogłaszane zaciętej walce z innymi kandydatami wyapele lub sami inicjują akcje, żeby poma- grał uczeń kl. V Mateusz Dragon, jego
gać. Uczniowie pani Patrycji Frączak, zastępcą została Emilka Iwanus z kl.
drugoklasiści, zorganizowali wśród siebie IV, a sekretarzem jej koleżanka z klasy,
i swoich kolegów zbiórkę pieniędzy na Gabrysia Rosińska.
Pod koniec października w ramach
karmę dla bezpańskich psów. Zakupiona za
zebrane pieniądze karmę wkrótce odwiozą przygotowania do Święta Zmarłych dzieci
wraz z wychowawczyniami odwiedziły
do schroniska w Zielonej Górze.
cmentarz, ponieważ już od najmłodszych

lat uczymy się pamiętać o tych, co odeszli.
Wspominamy, rozmawiamy, przystajemy
w zadumie nad mogiłami. Pokonujemy
strach przed śmiercią bawiąc się w przebraniach zjaw nie z tego świata na wywodzącej się ze staroceltyckiej tradycji
zabawie Halloween. Media tak rozpropagowały ten zwyczaj, że staje się on coraz
bardziej obecny w naszej kulturze. Dzieci
uczestniczyły w konkursie na najbardziej

pomysłowy strój i jego prezentację. Wygrał Filip Woźniak z klasy IV. Leśniowska
społeczność szkolna jest bardzo aktywna.
W szkole można zaspokoić i rozwijać wiele z własnych zainteresowań. Wystarczy
tylko skorzystać z możliwości tu oferowanych. I trzeba przyznać - uczniowie coraz
bardziej świadomie z nich korzystają. A że
nie zawsze wszystko wychodzi? Mają do
tego prawo - uczą się. Dziś na dobry, ale
jutro - być może celująco. I tego byśmy
dla nich pragnęli.
A. Batóg

Pierwsza pięciolatka Leśniowianek

Ważnym wydarzeniem październikowym w szkole jest zawsze Dzień Edukacji.
To niezwykłe święto i w niezwykły sposób
świętowane w leśniowskiej szkole. Dzień
14 października rozpoczął się trzema
godzinami spotkań z wychowawcami,
później uroczysty apel z życzeniami dla
nauczycieli i wychowawców. Ten dzień
był jednak najbardziej niezwykły dla
pierwszaków. Zostali oni przyjęci w poczet uczniów, czego wyrazem było uroczyste pasowanie przez Dyrektor Szkoły,
Panią Monikę Stolińską. Po tym akcie
pełnoprawni już uczniowie świętowali
z rodzicami i wychowawczynią p. Martą
Dragon w swojej klasie na sympatycznym,
słodkim przyjęciu. Dzień ten skończył się
spotkaniem emerytowanych i czynnych
nauczycieli naszej szkoły. Te spotkania
to piękna tradycja. Zwyczaj uczczenia
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„Leśniowianki” – to nazwa zespołu
śpiewaczego, który powstał w 2004 roku
w Leśniowie Wielkim, a jego instruktorem
muzycznym był Pan Piotr Paderewski.
W latach wcześniejszych zespół występował jako Koło Gospodyń Wiejskich,
wyłącznie na dożynkach śpiewając okolicznościowe piosenki.
W następnych latach instruktorem
zespołu była Pani Magda, a od roku 2007
Pani Iwona Klamecka. Z każdym rokiem
zespół powiększał się o młodzież Leśniowską, jak również o osoby z Sudołu, Płotów
i Czerwieńska. Pod kierownictwem Pani
Iwony zespół w szybkim tempie rozwinął
się muzycznie i repertuarowo. Zespół
uczestniczy w imprezach plenerowych,
festiwalach i konkursach.
„Leśniowianki” zdobyły wiele
dyplomów i wyróżnień. Na Festiwalu Diecezjalnym Kolęd i Pastorałek
w Zielonej Górze zajęły III miejsce.
Występowały w naszej gminie,
Zielonej Górze, Gościeszowicach,
Piaskach. Dużym wyróżnieniem
było zakwaliﬁkowanie się na prze-

glądzie zespołów śpiewaczych w Kamieniu Pomorskim. W ostatnim czasie swoimi
występami zespół uświetnił uroczystość
50-lecia powstania paraﬁi w Leśniowie
Wielkim, a także mszę polową dożynkową
i dożynki gminne.
„Leśniowianki” nie tylko śpiewają,
ale i świetnie gotują. Chętnie i z wielkim
zaangażowaniem przygotowują posiłki
z okazji różnych imprez odbywających
się w naszej miejscowości, a także co roku
gotują dla pielgrzymów.
Mieszkańcy Leśniowa Wielkiego są
wdzięczni zespołowi śpiewaczemu, jak
i Pani Iwonie za godne reprezentowanie
naszej miejscowości.
Jadwiga Lidia Łyczkowska

Przed nami czas adwentu
Święto Chrystusa Króla kończy rok kościelny i niebawem zaczyna się nasze
oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa zwane adwentem.
Co o tym okresie powinniśmy wiedzieć?
Adwent - to okres trwający od I nieszporów czwartej z kolei poprzedzającej
Święto Bożego Narodzenia niedzieli do
24 grudnia. W tym roku rozpoczyna się 29
listopada. Nazwa pochodzi od łacińskiego
słowa adwentus - przyjście. Ten czas
Na adwent składają się cztery niedziele
adwentowe. W okresie adwentu kapłan
zakłada do Mszy świętej ornat w kolorze
ﬁoletowym, symbolizującym czas pokuty
i przygotowania się do jednego z najważniejszych świąt katolickich, czas pojednania
z Bogiem i ludźmi. Adwent to także czas,
w którym katolicy mają uświadomić sobie,
że oczekują na powtórne przyjście Jezusa
Chrystusa. Tradycją w Kościele są odprawiane w tym okresie o świcie Msze Święte, zwane roratami. Są to msze ku czci Najświętszej
Maryi Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła
nowinę archanioła Gabriela, zwiastującego,
iż zostanie Matką Syna Bożego. W pierwszą
niedzielę adwentu - w Kościele katolickim
- rozpoczyna się rok liturgiczny.
Adwent można podzielić na dwa
okresy: od początku adwentu do 16 grudnia (czas szczególnego oczekiwania na
powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na
końcu czasów); od 17 grudnia do 24 grudnia (czas bezpośredniego przygotowania
do uroczystości Narodzenia Pańskiego).
W liturgii Kościoła katolickiego
pierwsze czytania pochodzą z Księgi proroka Izajasza i obrazują wyczekiwanie na
przyjście obiecanego Zbawiciela.
W kościele adwent obchodzony jest
od połowy IV wieku. Pierwsze ślady
odkrywamy w liturgii hiszpańskiej
i galisyjskiej.Synod w Saragossie, który
odbył się w 380 roku, polecał wiernym
codzienną, gorliwą obecność w kościele,
nie omijając ani jednego dnia w okresie
między 17 grudnia, a 6 stycznia. Adwent

PODZIĘKOWANIE
Panu Burmistrzowi
Piotrowi Iwanusowi
za zakup i wyposażenie placu
zabaw w nietkowskim parku
wyrazy wdzięczności
i podziękowania składają:
Radni, Sołectwo
i Mieszkańcy Nietkowa

miał tu charakter pokutny i ascetyczny.
W V wieku podobne zalecenia wydał
biskup w Galicji. Polecił on wiernym
post trwający trzy dni każdego tygodnia
przez trzy tygodnie między wspomnieniem świętego Marcina (11 listopada),
a świętami Bożego Narodzenia.
Współcześnie Adwent ukazuje postacie Starego i Nowego Testamentu, które
nazywane są ﬁgurami mesjańskimi z racji
zapowiedzi swoim życiem, życia i dzieła
Jezusa z Nazaretu. Wśród nich Maryję,
Izajasza i Jana Chrzciciela. Adwent jest
okresem oczekiwania w ciszy i przygotowania, dlatego Kościół zachęca do udziału
w rekolekcjach oraz przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Okres ten
nie jest czasem pokuty w takim wymiarze
jak Wielki Post, ale posiada swoisty charakter reﬂeksyjny.
Trzecia niedziela adwentu jest obchodzona radośniej. Jest ona nazywana
niedzielą Gaudete. W tym dniu szaty
liturgiczne mogą mieć różowy kolor. Teksty liturgiczne tego okresu w ciągu roku
liturgicznego są nacechowane radością wynikającą z zapowiedzi przyjścia Zbawiciela
i Odkupiciela, w sensie tekstów prorockich
- jako jego narodzenie, natomiast w świetle Nowego Testamentu - jako powtórne
przyjście z mocą w chwale.
A.S.

11. listopada 2009 roku po generalnym remoncie nastąpiło otwarcie nowych
pomieszczeń w budynku przy plebanii.
Odnowiona została kancelaria paraﬁalna, pomieszczenie naszego paraﬁalnego
Caritasu, a także sala przeznaczona do
spotkań, która została
wzbogacona o toaletę
i aneks kuchenny.
Wszystko to było
możliwe do zrealizowania przez ﬁrmę budowlaną ZRB ZIEJBUD
z Gorzowa Wlkp. dzięki

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

Kancelaria paraﬁalna czynna:
sobota 800 - 900

CHRZTY
1. Nicola Anna SKORUPSKA - Czerwieńsk
2. Daniel Maksymilian SZYMAŃSKI
- Nietków
3. Maciej Kazimierz KSIĄŻKIEWICZ
- Czerwieńsk.

ŚLUBY
1. Maciej KSIĄŻKIEWICZ i Katarzyna
HŁADCZUK - Czerwieńsk.

POGRZEBY
1. Władysław WOJEWODA – Łężyca
2. Stanisław Kazimierz WOJCIECHOWSKI
- Wysokie
3. Alfreda MAŁKIŃSKA - Czerwieńsk
4. Maria Kazimiera TŁUCZEK - Łężyca
5. Grażyna Teresa WÓJCICKA - Łężyca
6. Tadeusz Andrzej ANDRZEJEWSKI
- Laski.

oﬁarności rodziny Fidanza, prezesom
Mauro i Gulio oraz ich ﬁrmie ARCOBALENO, którym pragniemy wyrazić
nasze wielkie podziękowanie.
Wdzięczni paraﬁanie z Czerwieńska

Uroczystego otwarcia
zmodernizowanych
pomieszczeń, przecinając
symboliczną wstęgę
dokonał w imieniu
sponsorów Honorowy
Obywatel Czerwieńska
Virginio Fidanza
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- całkowity koszt remontu przychodni w Nietkowicach – 266.909,16 zł,
w tym dofinansowanie z PFRON
– 100 tys. zł.

Listy do redakcji
Zgodnie z obietnicą z poprzedniego numeru „U nas” publikujemy poniżej odpowiedź red. Dariusza Grześkowiaka na zgłoszone przez Czytelnika („Niepokorny”)
zastrzeżenia dotyczące rzetelności opublikowanych w artykule danych, dotyczących nakładów finansowych na remont ośrodka zdrowia w Nietkowicach.
Mam nadzieję, że zamieszczone poniżej wyjaśnienia sprawę zamkną. Przy okazji
oczywiście zachęcamy naszych Czytelników do przysyłania swoich opinii, artykułów, bądź zgłaszania spraw, którymi warto się podzielić z innymi na łamach
naszego miesięcznika.
Andrzej Sibilski
Od redakcji
Ja również z szacunkiem przeczytałem list Niepokornego („U nas”
207) dotyczący spraw naszej gminy
i gazety „U nas”. I nie mogę się
pozbyć wrażenia, że ważniejsza od
wygody mieszkańców, od remontów
i inwestycji dla naszego wspólnego dobra, jest żonglerka liczbami,
a właściwie potężnymi, jak dla mnie,
kwotami pieniędzy. Orientuję się
jednak, że budżet jest planem i prawo
przewiduje możliwości jego modyfikacji. Umożliwia to dysponentom,
w t y m w y p a d k u w ł a d z o m g m i n y,
elastyczniejsze podejście do inwestycji, podejmowanie pewnego ryzyka.
Celowość i efekty takich poczynań
oceniają nie tylko radni udzielając
(lub nie) absolutorium, ale i różne
organy kontrolne.
Czy, gdyby rzeczywiste koszty
(wynikające z przetargu - ile ktoś
w rzeczywistości za robotę zażąda)
były wyższe od zaplanowanego dużo
wcześniej limitu o przysłowiową
złotówkę – od robót, inwestycji czy
remontu należałoby odstąpić?!
W numerze 199 (luty 2009) pisałem o remoncie przychodni zdrowia
w Czerwieńsku, natomiast w numerze
206 (wrzesień 2009) – o Nietkowicach. I rzeczywiście w tym samym
numerze publikowana jest Uchwała
Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia
2009 r., której zmienionym załącznikiem są „Limity wydatków...”.
Faktycznie, podawane przeze mnie
w artykułach kwoty nie były dokładne
– przepraszam czytelników w imieniu
swych źródeł informacji. Moje najświeższe dane, uzyskane za pośrednictwem przewodniczącego Rady Leszka
Jędrasa, są następujące:
- całkowity koszt remontu przychod-
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ni zdrowia w Czerwieńsku wyniósł
395.962,32 zł, w tym dofinansowanie
z funduszu PFRON – 63.561 zł.,

Istotnie, rzeczywiście poniesione
koszty grubo przekraczają zaplanowane limity. Gdyby trzeba je było
w całości ponieść z budżetu gminy,
sytuacja byłaby poważna a remonty
rozciągnięte pewnie na lata. Jednak
dzięki staraniom burmistrza Piotra
Iwanusa dotacje PFRON-u odciążyły
budżet a baza naszej służby zdrowia
zyskała na nowoczesności (i zmieściła
się w limicie).
D. Grześkowiak

Sport szkolny...
W październiku rozpoczęły się rozgrywki sportowe w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Uczniowie
ze Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Czerwieńsku brali udział
w Powiatowych Biegach Przełajowych
w Drzonkowie. Najlepiej z czerwieńskich
uczniów zaprezentowali się Paweł Langier oraz Łukasz Koncur, którzy zajęli
odpowiednio: IV i VII miejsce.
Z kolei 5 listopada w naszej szkole
odbył się Gminny Turniej unihokeja
dziewcząt i chłopców. Oto końcowa
kolejność drużyn chłopców: SP Czerwieńsk (I m.), SP Nietkowice (II m.), SP
Leśniów Wielki (III m.), SP Nietków (IV
m.). Natomiast kolejność dziewcząt była

następująca: SP Leśniów Wielki (I m.),
SP Nietków (II m.), SP Czerwieńsk oraz
SP Nietkowice (III m.).
Dziewczęta z Leśniowa Wielkiego
oraz chłopcy z Czerwieńska będą reprezentowali naszą gminę podczas zawodów
ośrodkowych w unihokeja.
Z kronikarskiego obowiązku warto
wspomnieć, że na początku października
(2 X) uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Czerwieńsku brali udział w European
Festiwal of Youth and Sports w Cottbus.
W imprezie tej startowało 20 drużyn
z Polski i Niemiec. Reprezentacja naszej
szkoły zajęła tam VII miejsce.
B. Oleszek, D. Siemaszko

...i gimnazjalny
Babimost gościł uczestników I Mistrzostw Powiatu Gmin. 23 października uczniowie Gimnazjum im. Jana
Pawła II jako reprezentanci Gminy Czerwieńsk rywalizowali na nowo powstałym
tam boisku „Orlik”. Wśród ośmiu drużyn
nasi zawodnicy uplasowali się na wysokim
III miejscu. W nagrodę otrzymaliśmy,
oprócz okolicznościowego dyplomu, okazały puchar, brązowe medale oraz piłki.
Trzeba wspomnieć o bardzo dobrej organizacji turnieju. Wszyscy uczestnicy mieli
zapewniony ciepły posiłek, drożdżówki
i herbatę. Jeszcze gdyby dopisała pogoda...
Warto też zaznaczyć, że indywidualnie
wyróżniony został Maciej Pieczarka;
jako król strzelców (6 bramek) otrzymał
100 złotową nagrodę od głównego sponsora turnieju - Banku WBK BZ.

Naszą gminę reprezentowali, pod
opieką Waldemara Dwornickiego: Damian Sokół, Alan Władykowski, Adam
Czuber, Dariusz Huszcza, Michał Nowicki, Michał Bąk, Maciej Pieczarka,
Maciej Antkowiak, Mateusz Szczublewski, Tomasz Frydrych, Damian
Krupnik, Mariusz Budzyń i Michał
Wojciechowski.
Natomiast 27 października w Drzonkowie odbyły się Finały Powiatowe
indywidualnych biegów przełajowych.
Najlepiej z naszych zawodników wypadł
Damian Sokół, który zajął VI miejsce
i uzyskał awans do ﬁnału wojewódzkiego Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
w Łęknicy.
W. Dwornicki

Inauguracja sezonu halowego
W październiku definitywnie zakończył się letni sezon tenisowy i jak co roku
otwarty turniej o Puchar Burmistrza, rozegrany w tym roku w dniach
24-25.10.2009 w czerwieńskiej Lubuszance, zainaugurował ligę zimową.
W dwudniowym ekspresowym turnieju halowym wzięło udział dwunastu
seniorów naszego klubu. Ze względu na
bardzo ograniczony czas rozgrywek mecze rozgrywane były w czterech grupach
po 3 zawodników w bardzo skróconej
wersji – do jednego wygranego seta.
W sobotę odbyły się mecze kwaliﬁka-

W. Gniadzik bliski był sprawienia niespodzianki

cyjne, na podstawie których wyłoniono
czwórkę ﬁnalistów. Ci z kolei rozegrali
w niedzielę pojedynki systemem każdy
z każdym. Tegorocznym zwycięzcą
turnieju został Bogdan Matysik, który w finałach wygrał wszystkie trzy
pojedynki. Drugie miejsce zajął Waldemar Napora przegrywając jedynie

Niestety tym razem nie dał rady pozostałym ﬁnalistom i przegrał wszystkie
swoje pojedynki ﬁnałowe.
W listopadzie rozpoczął się już
zimowy sezon rozgrywek. Z roku na
rok rozrasta nam się grupa miłośników
tenisa. Musieliśmy stworzyć dwie ligi.
Mimo wielkiej życzliwości kierownika
hali Jana Dolińskiego oraz jego pracowników, którzy w ciasnym grafiku
zajęć wyszukują nam każdą możliwą,
choćby chwilową dziurę, z trudem
udaje się płynnie przeprowadzić rozgrywki. W obu ligach gra obecnie 20
zawodników i prawdopodobnie sezon
halowy zakończymy gdzieś w połowie
kwietnia.
Korzystając z okazji chciałbym
w imieniu wszystkich tenisistów
stowarzyszenia, a jest to spora grupa
prawie 70 członków, serdecznie podziękować władzom samorządowym
gminy za stałą życzliwość i pomoc.
W tym roku otrzymaliśmy piękny
prezent w postaci zaplecza szatniowosocjalnego. Poza tym teren wokół kortów został pięknie zagospodarowany,
a obiekt ogrodzony. Bardzo dziękujemy pracownikom POMAK-u, którzy pod wodzą p. Romana Wincka,
wykonali te prace oraz przygotowali
korty na zimę, aby wiosną można było
rozpocząć rozgrywki.

Zwycięzca turnieju Bogdan Matysik

Szczególne podziękowania chciałbym złożyć na ręce prezesów firm
sponsorujących zajęcia szkółki tenisowej
dla dzieci – p. Jerzego Januszkiewicza
(TOPPOINT) oraz Zbigniewa Wasylkowskiego (CPN EKOSERWIS). Dzięki
temu wsparciu pod okiem dwojga trenerów ćwiczy ponad trzydzieścioro dzieci.
Dziękuję również bankowi PKO BP SA
za pomoc ﬁnansową w przygotowaniu
obiektu do turniejów. Dzięki tej życzliwości tenis amatorski w Czerwieńsku
z roku na rok zdobywa sobie coraz więcej
entuzjastów i sojuszników. Bardzo za to
dziękujemy.
Andrzej Sibilski

Finaliści turnieju halowego

ze zwycięzcą. Trzecia lokata przypadła
w udziale Wojtkowi Gniadzikowi,
który w swoim pojedynku ze zwycięzcą
całego turnieju o mały włos nie pokusił
się o niespodziankę. Tym razem jednak
doświadczenie Bogdana wzięło górę.
Czwarte miejsce w turnieju zdobył
Krzysztof Tołoczko, który tym razem
wyszedł z grupy kwaliﬁkacyjnej z drugiego miejsca z powodu rezygnacji
z udziału w ﬁnałach Marka Pabicha.
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