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w marcu
04.03. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z prezydentem
Zielonej Góry Januszem Kubickim. Spotkanie było poświęcone
programowi gospodarki niskoemisyjnej na terenie ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).
06.03. – odbyło się zebranie wyborcze w Sołectwie Laski, podczas
którego dokonano wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem została
Beata Domagała.
06.03. – w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Zielonej Górze Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył
w spotkaniu poświęconemu strukturom organizacyjnym Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zielonej Górze - po połączeniu
Miasta z Gminą Zielona Góra.
09.03. - odbyło się zebranie wyborcze w Sołectwie Nietków,
podczas którego dokonano wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem
została Halina Kaźmierczak.
10.03. - odbyło się zebranie wyborcze w Sołectwie Leśniów
Wielki, podczas którego dokonano wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
Sołtysem został Jerzy Majkut.
11.03. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Przedmiotem obrad komisji było min.: analiza realizacji uchwał Rady
Miejskiej w Czerwieńsku za 2014 r. oraz analiza skarg i wniosków
za 2014 r.
11.03. - odbyło się zebranie wyborcze w Sołectwie Leśniów Mały,
podczas którego dokonano wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem
został Radosław Warszawski.
11.03. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się ze starostą zielonogórskim Dariuszem Wróblewskim. Tematem spotkania był program
modernizacji i remontu dróg powiatowych.
12.03. - odbyło się zebranie wyborcze w Sołectwie Płoty, podczas
którego dokonano wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem został
Jan Dobrychłop.
13.03. - odbyło się zebranie wyborcze w Sołectwie Zagórze, podczas którego dokonano wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem
został Jerzy Jarowicz.
17.03. - odbyło się zebranie wyborcze w Sołectwie Wysokie,
podczas którego dokonano wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem
została Sylwia Rogowicz.
18.03. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się pierwsze spotkanie
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jej przewodniczącym został Ryszard Napierała.
18.03. – obradowała Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego. W ramach obrad komisji radni zwizytowali przedszkole
i szkołę podstawową w Czerwieńsku. Ocenili warunki nauki, w jakich prowadzona jest opieka i edukacja dzieci sześcioletnich.
18.03. - odbyło się zebranie wyborcze w Sołectwie Dobrzęcin,
podczas którego dokonano wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem
została Joanna Rynkiewicz.
18.03. – odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej. Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Czerwieńska. W porządku obrad sesji
znalazło się podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości
położonych w obrębie wsi Wysokie.
19.03. - odbyło się zebranie wyborcze w Sołectwie Sudoł, podczas
którego dokonano wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem została
Żaneta Przychodzka.
20.03. - odbyło się zebranie wyborcze w Sołectwie Będów, podczas którego dokonano wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem
została Urszula Murzyn.
22.03. – w Czerwieńsku odbył się KM Sport CrossDuathlon
Czerwieńsk 2015. Organizatorem zawodów byli: Hala Sportowa
„Lubuszanka”, I ROCK Triathlon Zielona Góra i Ronin Team
Czerwieńsk. Wystartowało w nim 56 zawodników.

2

nr 273 • 04.2015

U NAS

24.03. – odbyło się zebranie wyborcze do Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk, podczas którego dokonano wyboru
przewodniczącego i zarządu. Przewodniczącym Samorządu został
Wojciech Zawada.
25.03. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji
było min.: przyjęcie informacji nt., jakości wody w gminie, ze
szczególnym uwzględnieniem miejscowości Nietków, z przedstawieniem ilości skarg oraz protokołów kontroli jakości wody
przeprowadzonych przez SANEPID w 2014 r. Przedstawienie rozwiązania problemu; informacja nt. realizacji inwestycji w zakresie
uporządkowania gospodarki ściekowej na Zaodrzu.
25.03. - odbyło się zebranie wyborcze w Sołectwie Bródki, podczas którego dokonano wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem
został Marek Zieleziński.
26.03. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z sołtysami. Tematem
spotkania były przygotowania do organizacji „Flisu odrzańskiego”.
26.03. - odbyło się zebranie wyborcze w Sołectwie Sycowice,
podczas którego dokonano wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem
został Cezary Woch.
27.03. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad komisji było min.: informacja w zakresie
wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne
z uwzględnieniem ich finansowania z udziałem UE w 2014 r.
oraz aktualny stan należnych środków finansowych gminie przy
realizacji zadań z ich udziałem; cena sprawozdania pod względem finansowym z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za
2014 r.
27.03. - odbyło się zebranie wyborcze w Sołectwie Nietkowice,
podczas którego dokonano wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem
został Stanisław Konieczny.
29.03. – Bogusław Wołoszański (dziennikarz i popularyzator
historii, autor programu telewizyjnego „Sensacje XX wieku”)
odwiedził Skansen fortyfikacyjny Czerwieńsk. Dziennikarz robił
zdjęcia do swojego nowego programu pt. „Przewodnik historyczny
Bogusława Wołoszańskiego”.
30.03. – Starosta zielonogórski Dariusz Wróblewski uhonorował
lokalnych przedsiębiorców dyplomem gratulacyjnym od Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego z okazji
25-lecia polskiej transformacji. Wśród wyróżnionych znaleźli się:
Edward Makarewicz – wiceprezes zarządu Ziel – Bruk w Płotach,
Lechosław Ciupik – prezes LfC Sp. z o. o. w Czerwieńsku, Zbigniew
Wasylkowski – prezes zarządu CPN Ekoserwis w Czerwieńsku,
Mauro Este – prezes zarządu Arcobaleno Sp. z o. o. w Czerwieńsku,
Jacek Dudkowiak i Mariusz Dudkowiak – współwłaściciele Jorge
Sp. z o. o. w Czerwieńsku, Zbigniew Nowacki – dyrektor PKP Cargo
Tabor Sp. z o. o. w Czerwieńsku oraz Alina Płocka – właścicielka
Gospodarstwa Rolnego w Nietkowie.
Sprostowanie: w comiesięcznym cyklu „Zdarzyło się …” („Czerwieńsk U Nas „ marzec 2015, nr 272) wkradł się błąd. Rada Miejska
nie podjęła uchwały w sprawie Honorowego Obywatelstwa Gminy
Czerwieńsk dla Wiesława Kwaśniewskiego, a jedynie w sprawie
trybu przyznawania tego tytułu.
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skład i druk: sandmedia tel. 68 45 35 700
Materiały do składu przyjęto 13.04.2015 r., do druku przekazano 14.04.2015 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Szansa na pracę w Czerwieńsku
Zakład Taboru w Czerwieńsku poszukuje chętnych do pracy. Zatrudnienie mogą
znaleźć tu osoby, które posiadają zawód przydatny przy naprawie taboru kolejowego, szczególnie lokomotyw spalinowych.
PKP CARGOTABOR Spółka z o.o.
jest jedną z największych spółek zajmujących się naprawą, utrzymaniem i modernizacją taboru kolejowego w Europie.
Spółka należy do Grupy PKP CARGO
Logistics największego na rynku krajowym i drugiego w Unii Europejskiej
operatora świadczącego kompleksowe
usługi logistyczne. Spółka CARGOTABOR prowadzi działalność na bazie 15
Zakładów Napraw Taboru zlokalizowanych na terenie całego kraju – wśród nich
jest również Zakład Napraw Taboru
w Czerwieńsku, którym od wielu lat
kieruje dyrektor Zbigniew Nowacki.
Po restrukturyzacji w 1997 roku,
Zakład Taboru w Czerwieńsku był
największym zakładem pracy na Środkowym Nadodrzu i jednym z najnowocześniejszych tego typu zakładów naprawczych w całym PKP. Dalsze zmiany
na kolei doprowadziły do głębokich
reform, co w konsekwencji spowodowało wyodrębnienie spółek kolejowych.
W tych okolicznościach Zakład Taboru
w Czerwieńsku funkcjonował, jako
jednostka wykonawcza PKP CARGO
S.A. W 2009 roku na bazie sekcji napraw
lokomotyw i wagonów utworzono spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością - PKP
CARGO TABOR – CZERWIEŃSK.
Po kilku latach działania, jako podmiotu
prawa handlowego, doszło do dalszej
konsolidacji spółek naprawczych i od lipca 2014 r., zakład w Czerwieńsku wszedł
w struktury PKP CARGOTABOR Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dzieje
Zakładu wydają się trochę pokrętne, ale
taka jest obecna rzeczywistość funk-

cjonowania firm naprawczych taboru
kolejowego.
Działalność spółki w warunkach
gospodarki rynkowej, kolejne restrukturyzacje czy wreszcie uwolnienie usług
cargo były trudnym sprawdzianem dla
kierownictwa ﬁrmy i walką o utrzymanie
się na rynku. Dziś, można już powiedzieć,
że zmiany i transformacje organizacyjne
nie zaszkodziły zakładowi, a i w przyszłość kierownictwo zakładu może patrzeć
optymistycznie. Stało się tak po decyzji
władz spółki, która spowodowała, że
Zakład w Czerwieńsku będzie jedynym
w Polsce, w którym będą remontowane wszystkie spalinowe lokomotywy
manewrowe typu SM 30, SM 31, SM
42 i SM 48. Oznacza to ciągłość zleceń,
oraz szansę na dalszy rozwój zakładu.
Tylko do końca br. PKP CARGO ulokuje
w Czerwieńsku ok. 80 lokomotyw, które
przejdą tu gruntowny remont, a niektóre
z nich również modernizację.
Zakład Napraw Taboru w Czerwieńsku zatrudnia ok. 180 osób, jak mówi
dyrektor Zbigniew Nowacki – obecne
zatrudnienie jest za niskie do zaplanowanego planu napraw. Już dziś, jest
gotów zatrudnić nowych pracowników,
którym oferuje atrakcyjne zarobki,
osłonę socjalną (pożyczki, zapomogi,
doﬁnansowanie do wypoczynku), szansę na stabilną pracę i dalszy rozwój
zawodowy. Poszukiwani są pracownicy
z wykształceniem zawodowym, średnim
i wyższym w zawodach: elektryk, elektronik, mechanik, ślusarz, ale również osoby
posiadający umiejętności remontowe.
Mile widziane będą osoby mieszkające w Gminie Czerwieńsk, ponieważ
do Zakładu zdecydowana większość
pracowników dojeżdża i to w niektórych
przypadkach z odległych miejscowości.
Dyrektor Nowacki nie ukrywa, że od
czasu oddania do
użytku „łącznicy kolejowej” omijającej
stację w Czerwieńsku ma problemy ze
skompletowaniem

załogi, a pracownicy dojeżdżający z okolic Zbąszynka, czy Sulechowa - z dotarciem do pracy. Dlatego warto podjąć
starania o budowę przystanku na
łącznicy, aby tym samym przywrócić
mieszkańcom Czerwieńska możliwość
swobody podróżowania, a wszystkim,
którzy znaleźli tu zatrudnienie – swobodny dojazd do pracy.
Zdaniem Zbigniewa Nowackiego,
z ciekawą inicjatywą wystąpił ostatnio Starosta Zielonogórski Dariusz
Wróblewski, który zaprosił lokalnych
przedsiębiorców do udziału w spotkaniu
pn. „Kształcenie zawodowe i wspieranie
przedsiębiorczości w powiecie zielonogórskim”. Miało ono na celu zdiagnozowanie potrzeb w zakresie kształcenia
zawodowego i dostosowanie go do oferty,
jaka istnieje na lokalnym rynku pracy.
Wszystko po to, aby nie kształcić przyszłych bezrobotnych, tylko fachowców
mających realne szanse zatrudnienia na
lokalnym rynku pracy.
Spotkanie było również okazją do
uhonorowania lokalnych przedsiębiorców
dyplomem gratulacyjnym Wicepremiera,
Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Dyrektor Zbigniew Nowacki
znalazł się w gronie wyróżnionych tym
dyplomem, który wręczono z okazji 25lecia polskiej transformacji, w uznaniu za
aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz
zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej
gospodarki. Dla dyrektora Nowackiego
to bardzo miłe wyróżnienie, a zarazem
uznanie dla znaczenia i dorobku Zakładu
Napraw Taboru w Czerwieńsku w całej
historii naszego regionu.
Jacek Gębicki
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PRO ARTE 2015
Regionalny Program Promocji Twórczych Działań Artystycznych Dzieci i Młodzieży PRO ARTE od lat należy do jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych
w naszej gminie, a Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku aktywnie
uczestniczy w realizacji tego programu.
Eliminacje gminne Lubuskiego
Konkursu Recytatorskiego
23 marca odbyły się eliminacje
gminne Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. Spośród 51 wykonawców
ze szkół podstawowych i Gimnazjum
z terenu miasta i gminy Czerwieńsk,
Rada Artystyczna w składzie:

1. Kamila Winkler – instruktor ds.
teatru - przewodnicząca
2. Barbara Marczenia – kierownik
wydziału organizacyjnego w Urzędzie
Miejskim w Czerwieńsku
3. Jolanta Matuszkiewicz – dyrektor
MGOK w Czerwieńsku
biorąc pod uwagę dobór i opanowanie tekstu, jego interpretację, a także
kulturę słowa, postanowiła przyznać
8 nominacji do udziału w konkursie
powiatowym.
Nominacje w I kategorii wiekowej
(klasy I - III) otrzymali: Aleksandra
Balik (PSP Czerwieńsk) i Agata Stanisławiszyn (PSP Czerwieńsk). W II
kategorii wiekowej (klasy IV - VI):
Paulina Dwornicka (PSP Czerwieńsk),
Oliwia Lorek (PSP Czerwieńsk), Rozalia Pukacka (PSP Czerwieńsk). W
III kategorii wiekowej (Gimnazjum)
nie zgłoszono chętnych do udziału.
Przyznano również wyróżnienia, które
otrzymali: Aleksandra Matus (PSP
Nietkowice), Justyna Wilczak (PSP
Nietków) oraz Eliasz Marchut (PSP
Czerwieńsk).
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Zostań Honorowym
Krwiodawcą!
W czwartek 30 kwietnia w MGOK
Czerwieńsk w godzinach od 900 do
1230 odbędzie się zbiórka krwi. Serdecznie zapraszam do przyłączenia
się do akcji. Pamiętajmy, że oddając
krew ratujemy ludzkie życie.
Wojciech Zawada

Eliminacje gminne Lubuskiego
Dziecięcego i Młodzieżowego Festiwalu
Piosenki
Przesłuchania konkursowe do Festiwalu odbyły się 24 marca br. w Ośrodku
Kultury w Czerwieńsku. Do udziału w
przeglądzie zgłosiło się 31 podmiotów
wykonawczych (58 uczestników). Rada Artystyczna w składzie: Jadwiga Macewicz
– przewodnicząca, Barbara Marczenia
oraz Jolanta Matuszkiewicz, biorąc pod
uwagę opanowanie tekstu, dobór repertuaru,
interpretację, warunki głosowe, przyznała 8
Nominacji do udziału w konkursie powiatowym Dziecięcego Festiwalu Piosenki:
Duet - Patrycja Michalska i Amelia Klimaszewska (PSP Czerwieńsk), Aleksandra Kozłowska (PSP Nietków), Zuzanna
Paprzycka (Przedszkole w Czerwieńsku)
oraz Klaudia Frątczak (PSP Nietków).

Nominowano także zespoły w tej kategorii
wiekowej: Rezonans (WDK Nietków),
Kanon (PSP Nietków), Dzieci Mazowsza
(Przedszkole w Czerwieńsku) oraz Trzy
plus Dwa (MGOK Czerwieńsk).
Do przeglądu powiatowego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki nominowano:
Roksanę Czerniec (Gimnazjum
w Czerwieńsku),
Michała Homziuka (Gimnazjum w Czerwieńsku) i Krystiana
Krakowskiego
(Liceum Ogólnokształcące w
Czerwieńsku).
Jury przyznało również

wyróżnienia, które otrzymali: Fabian
Woźniak (Niepubliczne Przedszkole w
Leśniowie Wielkim), Barbara Stasiuk
(PSP Leśniów Wielki), Karolina Zarzycka (PSP Czerwieńsk) i Diana Kruś (PSP
Nietkowice).
Wszystkim nominowanym serdecznie
gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach konkursu.
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konkursy
Duże zainteresowanie warsztatami wielkanocnymi, organizowanymi w marcu przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
w placówkach wiejskich, zaowocowało przepiękną kolekcją prac
wystawionych do konkursu na najpiękniejszą palmę, pisankę
i dekorację wielkanocną. Konkurs od lat cieszy sie nieustającą popularnością i, jak podkreślali jurorzy, z roku na rok coraz trudniej
dokonuje się wyboru tych najlepszych prac. Komisja Oceniająca,
po niezwykle burzliwej naradzie, kierując się walorami artystycznymi i estetycznymi, wzorowaniu się na tradycjach ludowych
oraz inwencji twórczej autorów wydała werdykt:
Wyniki konkursu na najpiękniejszą dekorację wielkanocną:
1. W kategorii „Przedszkola”
III miejsce: Adam Majorczyk, Niepubl. Przedszkole w Nietkowie
II miejsce: Wiktor Kaszewski, Niepubl. Przedszkole w Nietkowie
I miejsce: Emilia Szymanowska, Niepubliczne Przedszkole
w Nietkowie
2. W kategorii „Szkoły Podstawowe”
III miejsce: Agata Kielka, PSP Nietkowice
II miejsce: Kacper Orzeszko, PSP
Nietkowice
I miejsce: nie przyznano
3. W kategorii „Młodzież”
III miejsce: Andżelika Sabadach
II miejsce: Estera Chruściak
I miejsce: Natalia Owczarek
4. W kategorii „Dorośli”
III miejsce: Dorota Dzierżek, Nietków
II miejsce: Honorata Kurzac, Czerwieńsk
I miejsce: Sekcja „Robótki ręczne”,
WDK Laski
Wyniki konkursu wielkanocnego na
najpiękniejszą pisankę
1. W kategorii „Przedszkola”
III miejsce: Patryk Franczuk, oddział przedszkolny w Nietkowicach
II miejsce: Milenka Ragus, WDK Nietkowice
I miejsce: Amelia Woźniak, oddział przedszkolny w Leśniowie
Wielkim

6

nr 273 • 04.2015

U NAS

2. W kategorii „Szkoły Podstawowe”
III miejsce: Mateusz Palacz, PSP Nietkowice
II miejsce: Maksymilian Fabiński, WDK Płoty
I miejsce: Agata Woźniak, SP Leśniów Wielki
3. W kategorii „Młodzież”
III miejsce: Wioletta Witkowska
II miejsce: Jagoda Bogusz
I miejsce: Dominika Bugaj
4. W kategorii „Dorośli”
III miejsce: Kazimierz Zieliński
II miejsce: Krystyna Biskup, Będów
I miejsce: Anna Głuska, Bródki
Wyniki konkursu na najpiękniejszą palmę wielkanocną
1. W kategorii „Przedszkola”
III miejsce: Wesoła Gromadka, Leśniów Wielki
II miejsce: Grupa przedszkolna „Muchomorki”, Czerwieńsk
I miejsce: Przedszkole Niepubliczne
w Nietkowie
2. W kategorii „Szkoły Podstawowe”
III miejsce: Świetlica wiejska, Bródki
II miejsce: WDK Płoty
I miejsce: Świetlica wiejska, Dobrzęcin
3. W kategorii „Młodzież”
III miejsce: Dominika Bugaj
II miejsce: nie przyznano
I miejsce: nie przyznano
4. W kategorii „Dorośli”
III miejsce: Reprezentantki Sycowic:
Anna Grzyb, Grażyna Majorek
i Małgorzata Kostańska
II miejsce: KGW Nietkowice
I miejsce: KGW Płoty
Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz nagrody za zajęcie poszczególnych lokat. Serdecznie dziękujemy za
udział wszystkim uczestnikom, a zwycięzcom i wyróżnionym
gratulujemy!

Sukces Klubu Tanecznego Hit
Wielkim sukcesem klubu tanecznego HIT zakończył się Polsko-Niemiecki Festiwal
Tańca, który odbył się 21 marca br w Żarach. Grupa Galaxy Girls zdobyła pierwsze
miejsce w kategorii inne propozycje taneczne. Gratulujemy!
Pierwszy dzień wiosny dla zespołu
tanecznego HIT był wyjątkowo pracowity, bowiem 21.03.2015 r. zespół
zaprezentował Gminę Czerwieńsk na
Polsko-Niemieckim Festiwalu Tańca
w Żarach. Młodzi tancerze już o godz.
7:30 spakowani i pełni pozytywnej, bo
wiosennej energii, wyruszyli autokarem
w podróż. Po dotarciu na miejsce odbyły
się próby sytuacyjne parkietu, po czym
uczestnicy przygotowywali się do swoich
prezentacji.
W imprezie udział wzięło około 100
zespołów z Polski i z Niemiec. Rywalizowały one w różnych kategoriach
tanecznych i wiekowych, prezentując

wysoki poziom artystyczny poprzez
ciekawe kostiumy, trudne choreograﬁe
i wyszukaną muzykę.
Imprezę sędziowali wybitni polscy
tancerze z teatru Ocelot, oraz sędziowie
międzynarodowi.
HIT pokazał się z trzema tańcami.
Grupy Boombox oraz Kolorowe Show
w kategorii disco show (9-11 lat) wywalczyły równorzędne III miejsce. W kategorii inne propozycje taneczne grupa Galaxy
Girls zdobyła I miejsce, co było ogromnym sukcesem dla naszej formacji.
Tancerzy do festiwalu przygotowały
instruktorki Aleksandra Barska, Malwina Plura oraz Hanna Paradowska.
To był bardzo emocjonujący dzień! Zmęczeni, ale wytańczeni
i zadowoleni z pucharami, statuetkami, dyplomami i medalami
wróciliśmy do Czerwieńska.
Stowarzyszenie Taneczne HIT serdecznie
dziękuje Gminie Czerwieńsk za uwzględnie-

Warsztaty wielkanocne
Marzec okazał się miesiącem bardzo pracowitym w placówkach kultury naszej gminy.
Warsztaty wielkanocne zorganizowane
przez MGOK cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy tychże warsztatów
w miłej, niemal już świątecznej atmosferze,
wspólnie spędzali czas wykonując ozdoby
wielkanocne, dekorując pisanki i tworząc
przepiękne dekoracje. Inspirowani przez in-

struktorkę plastyki z MGOK, panią Małgosię Kluj, mając do dyspozycji różnorodność
materiałów, uczestnicy warsztatów wykazali się niezwykłą kreatywnością i pomysłowością. Warsztaty odbyły się w Leśniowie
Wielkim, Czerwieńsku, Nietkowicach,
Dobrzęcinie, Nietkowie i Sudole i każdy,

nie potrzeb zespołu i umożliwienie
dzieciom wyjazdu na festiwal.
Stowarzyszenie Taneczne HIT serdecznie zaprasza już 18.04.2015 na Wiosenny Festiwal Tańca o Puchar Starosty
Zielonogórskiego i Puchar Burmistrza
Czerwieńska. Turniej składa się z dwóch
części, pierwsza część rozpoczyna się
o godzinie 15:00, a na drugą część zapraszamy na godzinę 17:00.

kto tylko zechciał, mógł z nich skorzystać.
Wykonywaniu prac towarzyszyły rozmowy
na temat zbliżających się Świąt Wielkanocnych, tradycjami z nimi związanymi
i opowieściami „jak to onegdaj bywało”.
Młodsze pokolenie z uwagą przysłuchiwało
się tym opowieściom, a w powietrzu unosiła
się cudowna, świąteczna, pełna życzliwości
atmosfera. Niektóre, powstałe na warsztatach prace, wzięły udział w konkursie
wielkanocnym - można je było podziwiać
na wystawie w Miejsko Gminnym Ośrodku
Kultury w Czerwieńsku.
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Odszedł Szeryf
W dniu 2 marca br. zakończył swoje ziemskie pielgrzymowanie niestrudzony i niezastąpiony wielki skromny społecznik, człowiek wielkiej uczciwości i wrażliwości
serca, pomagający wszystkim zwracającym się o pomoc - Wacław Szymczak (ur.
1950). Dla wszystkich mieszkańców Zaodrza Wiesiu, a dla strażackiej braci po
prostu ,,Szeryf”. Wielki autorytet dla młodego pokolenia chłopców i dziewcząt.
Poznałem go na początku swojej nowej
pracy na stanowisku leśniczego leśnictwa
Nietkowice w roku 1993, były to początki
przeprowadzanej w czynie społecznym
adaptacji byłego boksu garażowego po
kółku rolniczym na budynek remizy. Już
wtedy nie znając mojego nowego środowiska, w którym zaczynałem funkcjonować
zauważyłem wielkie zaangażowanie młodych chłopców w ten pomysł
szukania swojego miejsca
w Nietkowicach na spotkania,
rozrywkę i pomysł na zagospodarowanie wolnego czasu,
bardzo szczytny cel – pomoc
innym ludziom w zagrożeniach mienia i życia. Takie
pierwsze wspomnienia utkwiły mi w pamięci, wielkie
zaangażowanie w to dzieło
wszystkich, którzy na hasło
„Jutro coś nowego robimy
w remizie” stawiali się do pracy pod czujnym i fachowym
okiem Szeryfa, jego pomysł
adaptacji budynku w ciągu
dosłownie dwóch lat został
zrealizowany, a ja jak mogłem pomóc w zorganizowaniu materiałów
na to dzieło to pomagałem ...i tak zaczęła się
nasza znajomość i koleżeństwo.
W podobny sposób powstawało ogrodzenie i brama wjazdowa na plac remizy
oraz adaptacja byłego budynku socjalnego
kółka rolniczego, który służył w trakcie
budowy remizy jako kuźnia, montownia
elementów metalowych, skład materiałów
i sprzętu na funkcjonalną salę bilardowo-telewizyjną z zapleczem kuchennym
i sanitarnym, połączoną z remizą instalacją
centralnego ogrzewania. Budynek nowej
remizy stał się miejscem tętniącym życiem,
dyskoteki, zabawy, sylwestrowe bale, letnie
biesiadowania, komunie, imprezy rocznicowe. Nowa sala i miła atmosfera zapraszały
do Nietkowic gości z całej okolicy, wszyscy
zazdrościli nam tego obiektu, a nasi druhowie pękali z zachwytu i dumy.
Jako długoletni naczelnik OSP w Nietkowicach, nauczył strażackiego fachu
i wyszkolił niezliczoną ilość nowych druhów, którzy lgnęli do niego, umiał z nimi
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rozmawiać, mobilizować ich do wysiłku,
karnie słuchali przekazywanych im fachowych uwag oraz mozolnie podnosili swoją
sprawność ﬁzyczną treningiem wszystkich
strażacko-sportowych konkurencji. Ta
praca owocowała zdobywaniem wielu
czołowych miejsc na zawodach strażackich
chłopców i dziewcząt wszystkich szczebli
od gminy poprzez powiat i województwo

oraz organizacją na naszym terenie zawodów sportowo-pożarniczych i leśnych
szczebla powiatowego. Wydarzeniom tym
zawsze towarzyszyło wielkie zaangażowanie szeryfa, mobilizacja i chęć wygrywania
zawodów przez naszych zawodników.
To był sukces jego, a przywożone trofea
i puchary zapełniały strażacką gablotę.
W międzyczasie w roku 2006 na 60 –lecie
powołania OSP w Nietkowicach staraniem
i z wielką pomocą władz gminy oraz
wsparciem ﬁnansowym wielu sponsorów
ufundowaliśmy sztandar dla naszej jednostki. Wielkie święto dla całej społeczności nietkowickiej i święto wszystkich
gminnych strażaków. Upamiętnienie
okrągłej rocznicy powstania OSP tym
wydarzeniem to również pomysł Wiesia,
który z ochotą zrealizowany został przez
wszystkich druhów jednostki.
Między przygotowaniami do zawodów, zawodami, pracą przy upiększaniu
wyposażenia remizy i świętowaniem nie
brakowało wykonywanych prac społecz-

nych aranżowanych przez Szeryfa na terenie całej wioski, przy kościele drodze na
stację kolejową itp.Szczególnie utkwiła
mi w pamięci praca przy porządkowaniu
terenu leśnego, administrowanego przeze
mnie wokół ogrodzenia cmentarza. Tony
odpadów pocmentarnych zgromadzonych
za płotem w lesie otaczającym cmentarz,
składowanych od lat przez społeczeństwo, pozarastane krzewami dosłownie
góry śmieci zostały staraniem i wielką
pracą ﬁzyczną druhów posprzątane. Wywieziono kilkadziesiąt przyczep śmieci,
usunięto zagrażające zdrowiu ludzi
niebezpieczne drzewa zwisające nad
ogrodzeniem w stronę cmentarza, wielka
ciężka praca, a zapłata za pracę została jak
zawsze zainwestowana w doposażenie
remizy w nowy sprzęt. Innym chlubnym
przykładem naszej współpracy to pomoc
w utrzymaniu bezpieczeństwa pożarowego w lesie
i na nieużytkach otaczających lasy, bez zaangażowania szeryfa i jego chłopców
w gaszeniu zarzewi ognia
straty w mieniu państwowym mogłyby być wielkiej
wartości, nasze koleżeństwo
poprzez tą obustronną pomoc
i współpracę umacniało się.
Nie sposób nie wspomnieć o wielkim zaangażowaniu Wiesia w pracach
poświęconych utrzymaniu
w dobrej kondycji naszej
nietkowickiej świątyni, jej
otoczenia i plebanii. Przez
wszystkie lata naszej znajomości był czynnym członkiem rady
kościelnej i głównie z Nim oraz proboszczem księdzem Andrzejem ustalaliśmy
zakres prac remontowych i porządkowych
w naszym kościele i na otaczającym go
placu. Trudno wymienić wszystko dobro,
co pozostało po Nim, z wielu wielkich
dzieł, które możemy podziwiać chciałbym
napisać o pomyśle i realizacji spięcia
bryły kościoła z prezbiterium i spięcie
budynku plebanii. Nasza świątynia po
pamiętnej powodzi z roku 1997 zaczęła
pękać, odchodziły mury ścian bocznych
od bryły prezbiterium, czas był nieubłagany trzeba było działać gdyż szczeliny
robiły się niepokojąco duże. Pomysł
zabezpieczenia pękających ścian poprzez
ściągi metalowe, które zostały wmurowane w ściany, zakończone metalowymi
stopami i skręcone śrubami został wysoko
oceniony przez inżynierów budownictwa. Po tej pracy można było przystąpić
do malowania wnętrza kościoła i tutaj
drobna dygresja i moje osobiste pamiętne

wspomnienie. Telefon od Wiesia, ksiądz
Andrzej zaczął sam malować ściany
świątyni, zbieraj się idziemy pomóc, i tak
w kilka osób związanych oczywiście ze
strażą został przygotowany suﬁt prezbiterium i pomalowany kościół. A wykonanie
z piaskowca przykościelnej kapliczki też
ma swoją historię. Najpierw urodził się
w głowie Szeryfa pomysł wybudowania
jej w pobliżu kościoła, potem praca polegająca na ogłowieniu wiekowych dębów
w jej pobliżu, zakup i przywóz piaskowca,
sam jej projekt oraz wykonanie z bratem
Rajmundem, którego fortelem skłonił do
pomocy przy jej budowie. Teraz cieszy
oczy wiernych, jest oświetlona, z wykonanym klęcznikiem i ławeczkami
na odpoczynek oraz funkcjonalnym
i ładnym otoczeniem, te dzieła nie dadzą
zapomnieć o Nim. Inne wspomnienie
związane z minionymi latami i Szeryfem
to pomysł i wykonanie cegiełek ze starej
posadzkowej cegły odzyskanej z podłogi
kościelnej. Zostały one pocięte na małe
prostokąty, wypolerowane i pomalowane
lakierem i z naklejonym opisem historycznym rozprowadzane wśród mieszkańców i naszych sponsorów. O innych
wykonanych na terenie przykościelnym
pracach nie sposób nie wspomnieć chociaż w bardzo dużym skrócie. Ogrodzenie
z cegły klinkierowej i metalowych paneli
frontu kościelnego, ogrodzenie całej
działki otaczającej kościół siatką, pomysł
i realizacja granitowego podłoża przed
wejściem do kościoła, wykonanie dużego
metalowego krzyża, który spogląda na nas
z wieży kościelnej, zadaszenie na plebanii miejsca składowania opału na zimę
wykonane wspólnie z ,,Kazkiem” i wiele,wiele innych rzeczy, które zawsze były
wspomagane pracą jego wychowanków
- strażaków. Na każdą prośbę o pomoc
przy realizacji wszystkich jego pomysłów
i zaplanowanych pracach porządkowych
strażacy stawali bardzo chętnie i ochoczo do pomocy, to ich zaangażowanie
świadczy o wielkim autorytecie Wiesia.
I zawsze skromne słowo wypowiadane
do księdza Andrzeja po tych wszystkich
pracach: „Tylko proszę nie dziękować
z ambony, a jak już, to nie mnie, tylko
wszystkim strażakom”. Muszę jeszcze
wspomnieć, bo to dla mnie mieszczucha
była nowość, o oprawie świąt Wielkiej
Nocy, jak wielkie wrażenie wywoływała
straż złożona z druhów strażaków przy
grobie Pańskim i ich przelękniony pad
na posadzkę kościelną przed powstającym z grobu Jezusem w czasie mszy
rezurekcyjnej. Tą tradycję wszczepił im
Wiesiu i mam nadzieję, że będą ten piękny
zwyczaj kontynuować.

Na koniec moich wspomnień Jego
praca i zaangażowanie w szkole i jej otoczeniu w ostatnich latach i dniach swojej
pracy. Wspomnę tylko okres zapoczątkowany modernizacją budynku dydaktycznego i budową sali gimnastycznej z zapleczem. O wcześniejszych latach pracy
w naszej nietkowickiej szkole jeszcze za
rządów Pani dyrektor Krystyny Harber
świadczą wiszące na ścianie w jego
warsztacie oprawione w ramkę i oszklone
dyplomy podarowane Mu przez szkolne
dzieci z podziękowaniem za wszystko, co
robi dla nich i ich otoczenia.
Pierwszym i Jego zdaniem najważniejszym zadaniem do wykonania po powrocie
po kilku latach swojej nieobecności w szkole, było doprowadzenie do używalności
przyszkolnej kotłowni. Wspólnie z Rysiem
odmalowali kotły grzewcze, całą instalację
rurową, wyszpachlowali i odmalowali
ściany, wygospodarowali i wykonali pomieszczenie na mały warsztat naprawczy,

po tym remoncie kotłownia wyglądała jak
nowa. Inne wykonane prace, które zazwyczaj sam inicjował i je wspólnie ze swoim
współpracownikiem Ryśkiem wykonywał
to brama wjazdowa do szkoły od strony
przedszkola, zadaszenie na gromadzony
i sezonowany opał drewniany gromadzony
na sezon grzewczy, wyłożenie polbrukiem
otoczenia kotłowni, przywóz i odnowienie
gazonów kwiatowych, otoczenie placu
zabaw dla przedszkolaków z dbaniem
o otaczający go żywopłot (ukłony dla
Stasia) i wiele innych prac. Wiesiu tak był
nauczony i wymagał tego od innych, że po
wykonanej pracy nikt go nie poprawiał, bo
nie musiał, dlatego tak sumiennie i fachowo
doglądał prac przy wznoszonej nowej hali
sportowej i remoncie budynku szkolnego
chociaż wcale nie musiał i nikt go o to nie
prosił. Gdyby nie jego determinacja i fachowe doradztwo dyrekcji szkoły między
innymi dach budynku przedszkolnego na
pewno by przeciekał, a tak w ramach prac
reklamacyjnych porycie papowe zostało
wykonane na nowo.
Wiele jeszcze należałoby opowiedzieć
i powspominać szczególnie o pomocy
dla naszych mieszkańców, każdy kto
przychodził do Wiesia z problemem
był wysłuchany. Żal kończyć, ale tym
wszystkim wspomnieniom i anegdotom
należałoby poświęcić cały numer naszej
gminnej gazetki, nie ma na to miejsca.
Jak powiedziałem żegnając go po pięknej
ceremonii pogrzebowej na nietkowickim
cmentarzu słowami poety:
,,Życie jest teatrem, a człowiek aktorem - wchodzi na scenę ze sceny
schodzi, a życie ludzkie scenicznym
utworem, w którym kilka ról przynosi
każdemu…”
Ty Wiesiu te role swoim życiem i pracą wypełniłeś, żegnaj drogi kolego.
Damian Wolski

Czcigodny Ksiądz Kanonik
Dariusz Glama - Leśniów Wielki
Z okazji nominacji składam Księdzu Kanonikowi serdeczne gratulacje
oraz najlepsze życzenia.
Gratuluję wytrwałości w wypełnianiu swojego powołania w służbie
Bogu, Kościołowi i ludziom oraz
zrealizowania wielu dobrych inicjatyw
w pracy dla wszechstronnego dobra
człowieka, którego Bóg postawił na
Księdza drodze. Dziękuję również za
szczególną troskę jaką otacza Ksiądz
Kanonik – będąc Kapelanem Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych.

Drogi księże Kanoniku z tej okazji
pragnę złożyć bardzo serdeczne życzenia obﬁtych Bożych łask oraz samych
radosnych chwil! Niech Duch Święty
opromienia swym światłem każdy
dzień Twojej kapłańskiej posługi,
Jezus niech zawsze będzie Twoim
Przyjacielem, a Maryja niech przygarnia Cię do swego serca.
Z wyrazami szacunku
Piotr Iwanus
Burmistrz Czewieńska
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Bezpieczniej rowerem
Kolejny raz rowerem w deszczu… Deszcz staje się nieodłącznym elementem Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym. 26 marca od wczesnych godzin rannych witaliśmy uczestników zawodów, ponieważ tradycyjnie to Gimnazjum
im. Jana Pała II w Czerwieńsku (już po raz piąty) było organizatorem Gminnego Turnieju BRD. Patronem honorowym był
burmistrz Czerwieńska pan Piotr Iwanus.
Zawody, jak zawsze, miały na celu
popularyzację wśród młodzieży szkolnej
przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu
obsługi roweru. Projekt skierowano do
uczniów klas szóstych szkół podstawowych gminy Czerwieńsk oraz uczniów
naszego Gimnazjum.

Zabawa i sportowa rywalizacja odbywała się pod czujnym fachowym okiem
policjantów – asp. Daniela Gisztera, kierownika Posterunku Policji w Czerwieńsku i Elżbiety Traczyk, z II Komisariatu
Policji z Zielonej Góry oraz naszej Straży
Miejskiej – p.o. komendanta Tadeusza
Boksy i insp. Waldemara Bernackiego.
W zawodach wzięło udział 7 zespołów ze
szkół podstawowych naszej Gminy oraz
7 zespołów z Gimnazjum.
W konkurencji szkół podstawowych:
1 m-ce zajęła 1 dr ze SP z Leśniowa
Wielkiego, 2 m-ce zajęła 1 dr ze SP
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w Nietkowie, 3 m-ce zajęła 2 dr ze SP
z Leśniowa Wielkiego. A indywidualnie: 1 m-ce zajęła Martyna Marciniak
SP Nietków, 2 m-ce zajął Szymon
Chojnacki SP Leśniów Wielki, 3 m-ce
zajął Wojciech Okupniak SP Leśniów
Wielki.
W konkurencji Gimnazjum: 1 m-ce
zajęła drużyna z klasy 1 B, 2 m-ce zajęła
drużyna z klasy 2 A,
3 m-ce zajęła drużyna
z klasy 1 C. A indywidualnie: 1 m-ce zajął Paweł Kurowski
z klasy 2 A, 2 m-ce
zajął Adam Lebioda
3 A, 3 m-ce zajął Kacper Łęc 1 C.
Do etapu powiatowego zakwalifikowali się zawodnicy ze
szkoły w Leśniowie
Wielkim i Nietkowa
oraz drużyna z Gimnazjum. Warto dodać,
że mimo mało sprzyjającej aury wszyscy
doskonale się bawili i rywalizowali. Było
to możliwe dzięki wsparciu i pomocy wielu osób. Nagrody ufundowali Burmistrz
Czerwieńska p. Piotr Iwanus, Prezes
Eko – Serwis p. Zbigniew Wasylkowski,
Prezes Okręgowego PZMot w Zielonej
Górze p. Roman Filecki.
Nad organizacją i przebiegiem turnieju czuwali p. Halina Kwaśniewska,
p. Joanna Dwornicka, p. Agnieszka
Kostrzewa, p. Waldemar Dwornicki,
p. Mirosław Nowakowski. Koordynacją
zawodów zajęli się p. Barbara Marcze-

nia i Aleksander Gruszczyński. Bardzo
dziękuję wszystkim zaangażowanym za
pomoc w sprawnym przeprowadzeniu
turnieju!
Realizacja takich projektów do doskonała promocja bezpiecznego jeżdżenia rowerem, bezpiecznych zachowań
na drodze ale również promocja naszej
szkoły w środowisku lokalnym. Serdecznie dziękuję za udział uczniom i ich
opiekunom i zapraszam za rok na kolejną
edycję konkursu!
A. Gruszczyński

NA LICEUM PATRZ!

Ciekawa szkoła
Dziś trwa swoista walka o ucznia. Szkoły starają się przyciągnąć swoją ofertą
i nowymi kierunkami kształcenia. Dlaczego LO im. gen. Stefana Roweckiego Grota
w Czerwieńsku jest najlepszą ofertą?
Ponieważ realizuje ambitne zajęcia
z edukacji pożarniczej, wojskowej i policyjnej, ściśle współpracując z 4 Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym,
Komendą Miejską Państwowej Straży
Pożarnej w Zielonej Górze i Komendą
Miejską Policji w Zielonej Górze. W ich
ramach organizowane są atrakcyjne obozy
szkoleniowo - wypoczynkowe oraz zajęcia specjalistyczne na terenie obiektów
naszych partnerów.
Ponieważ jest to szkoła bez kompleksów, otwarta na wszelkie zmiany i nowości.
To szkoła z kadrą twórczych, pełnych inicjatywy nauczycieli. To szkoła zaangażowanych rodziców i sympatycznych uczniów.
To szkoła, którą kieruje kreatywny, dbający
o partnerskie relacje dyrektor.
Ponieważ to mała szkoła. A to zaleta
nie do przecenienia. U nas nikt nie jest
anonimowy. Uczniowie i nauczyciele
znają się z imienia i nazwiska. Wychowawcy dysponują dużą wiedzą na
temat środowiska rodzinnego uczniów,

co wpływa na ich rozwój emocjonalny
i społeczny. LO w Czerwieńsku to szkoła
bez przemocy, dająca poczucie bezpieczeństwa. U nas nie istnieje problem
kontrolowania wszystkich wchodzących
czy wychodzących. Każdy wie, w którą
stronę ma się udać. Pomocą może służyć
zawsze życzliwa, uśmiechnięta woźna.
Kadeci wychowywani są w duchu koleżeństwa, współpracy, pomocy i życzliwości. W szkole panują przyjacielskie
relacje uczniów i nauczycieli. Uczniowie
nie boją się przyjść i porozmawiać z nauczycielami, pracownikami szkoły o problemach, nawet tych osobistych. Wśród
nauczycieli panuje atmosfera sympatii
i współpracy. Stanowi to dobry przykład
do naśladowania dla uczniów.
Zaletą małej szkoły jest niewątpliwie
indywidualne podejście do ucznia.
W mniejszym zespole łatwiej jest nauczycielowi dotrzeć do każdego ucznia, zauważyć uzdolnienia i trudności. W ramach zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych podejmując

Konkursy z niemieckiego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku jest już wieloletnim gospodarzem
i organizatorem Przedmiotowych Konkursów z Języka Niemieckiego, etapów rejonowego i wojewódzkiego.
W tym roku szkolnym etap rejonowy
odbył się 22 stycznia. Gościliśmy w murach naszej szkoły 44 uczniów wraz z ich
opiekunami. Komisję stanowili nauczyciele języka niemieckiego: p. M. Boguszewicz, J. Dwornicka, A. Sterczewska,

A. Kędzia, M. Kaszewska. Podczas
etapu wojewódzkiego dnia 12 marca, 17
uczniów z całego województwa lubuskiego walczyło o miano laureata. Otwarcia
konkursu dokonała Dyrektor Gimnazjum
pani Magdalena Grysiewicz wraz z pa-

indywidualną pracę z uczniem, nauczyciel
doprowadza do jego sukcesu, wyrównuje
braki w wiedzy i umiejętnościach, rozwija
zainteresowania. Nasi uczniowie odnoszą
sukcesy w różnorodnych konkursach,
zawodach i zmaganiach, nie obawiając się
konkurencji z dużych szkół. Mają poczucie swojej wartości i potraﬁą odnaleźć się
w nowych sytuacjach. Nasi rodzice czują
się współgospodarzami szkoły, podejmują
działania mające na celu wspieranie placówki. Jednozmianowość, możliwość
wynajęcia stancji u zaprzyjaźnionych
życzliwych ludzi to ważne aspekty sprzyjające właściwemu rozwojowi ucznia. Tygodniowe plany zajęć są tak opracowane, aby
umożliwić uczniowi jak najefektywniejsza
naukę i pozwolić mu na jak najlepszy powrót do domu. Dobra baza dydaktyczna
ułatwia uczniowi dostęp do nowoczesnych
technologii multimedialnych, sprzętu wojska, straży, policji, sportowego.
Polecamy rodzicom i ich dzieciom naszą małą szkołę, bez walki o byt i nerwic
szkolnych, które przekreślają drogę do
sukcesu i powodują niechęć do szkoły na
całe życie. LO w Czerwieńsku to szkoła
bezpieczna, dążąca do porozumienia
wszystkich osób uczestniczących w procesie kształcenia i wychowania. To szkoła,
która wspomaga, wspiera, aktywizuje,
inspiruje i wzmacnia. To ciekawa szkoła
i dobrze jest być jej uczniem.
Agnieszka Januszewicz
nią Renatą Nadobnik, przewodniczącą
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
Uczestnicy zawodów w pierwszej części
rozwiązywali test leksykalno - gramatyczny. Po przerwie obiadowej odbyła
się część ustna konkursu, do której przystąpili także wszyscy uczniowie. Wyniki
konkursu zamieszczone zostały na stronie
internetowej Kuratorium Oświaty. Emocje i zdenerwowanie były ogromne. Za
wszystkich trzymaliśmy kciuki życząc
połamania długopisów!
Agnieszka Kędzia
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Monografia Czerwieńska – refleksje Czytelniczki
„Monografia Czerwieńska”, oddana do rąk czytelników 5 grudnia 2014r., opracowana została przez młodych naukowców z Czerwieńska; dr Przemysława Góralczyka, dr hab. Daniela Koteluka i mgr Jacka Gębickiego, a także pracowników
uniwersyteckich; dr Przemysława Bartkowiaka, dr Dawida Kotlarka pod redakcją
Tomasza Nodzyńskiego, profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Istotne jest, że wyszła naprzeciw potrzebom społeczeństwa i będzie przydatna
zainteresowanym. Koncentrując się na
treści, ważne są pierwsze doznania, spostrzeżenia i wnioski. Tak więc niektóre
rozdziały czyta się z dużym zainteresowaniem, wyczekując na dodatkowe
wyjaśnienia, bądź ciekawostki zawarte
w przypisach. Inne rozdziały lub ich fragmenty, czasowo nam bliższe, zmuszają do
osobistych wspomnień i reﬂeksji. Rodzą
się też pytania, na które brakuje odpowiedzi. Podjęte zagadnienia wymagają
uzupełnień. Wprawdzie autorzy zastrzegają sobie prawo do luk i niedociągnięć,
usprawiedliwiając je brakiem dostępnych
informacji lub ograniczoną ilością stron,
to jednak ważnych faktów zabrakło. Dotyczy Rady Miasta, niektórych instytucji,
zakładów pracy obecnych i tych, które
uległy likwidacji, organizacji ideowych,
społecznych, wychowawczych.
Część I, historyczną, do 1945 r. potraktowano rzetelnie, analizując trudno dostępny, ale jednak zdobyty, materiał. W tej
części monograﬁi cały czas nadrzędną rolę
pełnią mieszkańcy na tle splotów różnych
wydarzeń historycznych, zwłaszcza zmian
administracyjnych, przynależności naszych terenów do Brandenburgii, Śląska,
Poznania i Ziemi Lubuskiej. Pokazano
rolę mieszkańców i ich klasową przynależność, rolę w ustroju, rozwój miasta od
XVII w. do 1945r. oraz codzienne życie
mieszkańców. Ponadto krótkie, obrazowe
opisy przybliżają czytelnikowi tamtą rzeczywistość: („...od 1941 r. istniała szkoła
przygotowująca służby specjalne kolei,
położona była wzdłuż torów kolejowych...
istniała apteka, zapewniona była mieszkańcom pomoc medyczna, ...prowadzona
była działalność kulturalna, biblioteka,
istniało bractwo”). Interesujące są również
wywody autora na temat historii osady
Czerwieńsk, udziału Rodu Rothenburg
w okresie życia kilku pokoleń mieszkańców oraz historycznego związku Nietkowa
z Czerwieńskiem. Zauważa się też korzyści płynące dla mieszkańców i ciągły rozwój tych miejscowości dzięki odważnym
i słusznym decyzjom podejmowanym
przez właścicieli tych włości.
Część ta stanowi pozytywną odrębność, ale nie jest podstawą kontynuacji
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dalszych analiz. Dlatego wspomnę, że
autor Przemysław Góralczyk dokonał interpretacji zebranych dokumentów w taki
sposób, by ukazać ważną, nadrzędną rolę
mieszkańców, co w istocie jest dla czytelnika najważniejsze, a zatem:
- mieszkańcy w danym ustroju, klasie
społecznej;
- mieszkańcy w danej części administracyjnej;

- mieszkańcy pod kolejnymi rządami;
- rozrywki i życie kulturalne mieszkańców;
- zajęcia mieszkańców, charakterystyczne
zawody (rzemiosło, handel);
- właściciele indywidualni i spółki. (Warto
sprawdzić, kto zniszczył tory kolejowe
w 1945 r.)
Każda część pracy wymaga od recenzenta obiektywnego potraktowania, więc
odwołam się do metodologicznych wskazań. Wyjdę z założenia, że jeżeli wstęp do
pracy naukowej nie dostarcza informacji
metodologicznych, tu; nie uwzględnia
czynności wynikających z cech deﬁnicji
lub nie określa metody czy też narzędzi
badawczych, daje autorom możliwość
swobodnego tworzenia dowolnych sytuacji w wyborze zagadnień, faktów,
postaci, stosowania własnych kryteriów,
a wówczas trudno jest obiektywnie ocenić
dzieło. Zatem korzystanie ze zdobytych

źródeł, czy ocena dowodów nie jest trudnością na miarę możliwości autorów.
W drugiej części monograﬁi, obejmującej lata 1945-56, w których Czerwieńsk
istniał jako osada wiejska, autor Daniel
Koteluk skoncentrował się na tworzeniu
nowej, polskiej rzeczywistości, tworzeniu państwa komunistycznego na wzór
republiki ZSRR.
Kształtowanie świadomości społeczeństwa przyjaznego Związkowi
Radzieckiemu rozpoczęło się, jak pisze
autor, od pozyskiwania i aktywizacji czytelników tutejszej biblioteki. Na potrzeby
realizacji tego celu został centralnie
przydzielony odpowiedni księgozbiór
z tytułami, zaprezentowanymi na s. 88
m
monograﬁ
i. Ten sposób miał zmusić czyte
telników
do poznania literatury radzieck i pomóc wykreować komunistyczne
kiej
m
myślenie
Polaków. Metoda była o tyle
sk
skuteczna,
że przetrwała do końca lat
si
siedemdziesiątych.
Ta wiedza z lat 1945-56 daje możli
liwość
wysuwania kolejnych hipotez,
w
wniosków
i pytań na zasadzie Co by było,
g
gdyby
? (...Jakie dzisiaj mielibyśmy czasy W każdym razie taki stan rzeczy dasy).
w możliwość lokalnemu kierownictwu
wał
st
stosowania
metody wymuszeń nakazów
i zakazów, co doprowadziło do konﬂiktó i solidaryzowania się w sytuacjach
tów
tr
trudnych,
przeciwko niesprawiedliwości.
P
Przykładem
jest wspomniana wyjątkow nieprzyjemna atmosfera w pokoju
wo
n
nauczycielskim.
Nadmienię, że w tworz
rzeniu
realnego obrazu PL pomógł ﬁlm
„
„Człowiek
z marmuru”, którego projekcja
o
odbyła
się pierwszy raz w 1977 r.
Autor II części przyczynił się do wzbogacenia wiedzy o politycznych, administracyjnych i urbanistycznych przemianach i wyłonienia sylwetki ks. Ignacego
Zonia, którego dzisiaj pośmiertnie
uhonorowano Tytułem Honorowego
Obywatela Czerwieńska i upamiętniono
na tablicy w kościele w Czerwieńsku. Ta
część monograﬁi stanowi źródło dalszych
poszukiwań i materiał do wykorzystania
w historycznych rozważaniach uczniów
i studentów zainteresowanych tym zagadnieniem.
W rozdziale III „Czerwieńsk w latach
1957- 89” bardzo szeroko potraktowano
przemiany administracyjne, społeczne
i polityczne, które w ciągu trzydziestu lat
zmieniały charakter życia społeczeństwa.
W punkcie 1. „Administracja i życie
społeczno-polityczne” zauważa się brak
przejrzystości ze względu na obfitość

wykorzystanych dokumentów, zamieszczonych w przypisach
oraz niezliczonej ilości faktów, dat, cyfr... Dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie podrozdziałów, a w nich wykresów
tabel, danych statystycznych ułożonych w logiczną całość.
Dane statystyczne dają czytelnikowi możliwość zestawiania,
porównywania, wnioskowania. Można też było dokonać podziału na dwa okresy:
a) do 1975 roku, zwanego okresem trudnym, ze względu na początki organizacji kultury, oświaty/systemy wychowawcze, itd...
b) do 1989 r. wprowadzenia samorządu i demokracji.
Druga połowa lat siedemdziesiątych i lata osiemdziesiąte
to początek odrodzenia się samorządu lokalnego oraz pracy
Zbiorczej Szkoły Gminnej i realizacji szeroko rozumianej demokracji. Tych zagadnień zabrakło w tym gąszczu przemian.
Proponuję uzupełnić o:
- samorząd lokalny, szkolny, demokratyczne wybory;
- pracę wokół Patrona (turnieje, plebiscyty)
- pracę Komendy Hufca (obozy, zimowiska, akcje letnie)
- osiągnięcia uczniów, nauczycieli w tym sportowe.
Materiały znajdowały się w Izbie Tradycji i w szkole
w Czerwieńsku. Omawiany okres charakteryzuje przymusowe
uczestnictwo w masowych akcjach – z jednej strony, z drugiej
dobrowolne uczestnictwo i zrzeszanie się np. Czerwieńskie
Towarzystwo Krzewienia Kultury (CzTKK), które w 1960r.
zaprosiło instruktorkę tańca z Warszawy i to nie było istotne.
Ciekawostką byłaby liczba dzieci uczestniczących w zajęciach
i efekty. W słabej przejrzystości i zachwianej proporcji upatruję
niedoskonałości.
Prężnie wówczas działały zespoły wokalne, muzyczne,
taneczne. Zapoczątkowano współpracę z przygranicznymi
miastami NRD, prowadzono wymianę uczniów, organizowano
rajdy rowerowe itd.
Rozdział IV „Czerwieńsk w latach 1990- 2013”, opracowany
przez Jacka Gębickiego zawiera specyﬁczne treści, do których
trudno się odnieść, do których należy nabrać dystansu. Kontrowersyjne są tematy i stworzona atmosfera. Poświęcono wiele
miejsca Komitetowi Obywatelskiemu, który utworzony został
na potrzeby chwili i zrzeszał zaledwie kilka osób, ale miał szeroko zakrojoną działalność i głośną reklamę. Czy był to szczyt
marzeń?. Szybko zniknął ze sceny politycznej. Potraktowałabym
ten fakt incydentalnie.
Przypomnę, że mieszkańcy Czerwieńska to wojskowi, kolejarze, rolnicy, pracownicy administracyjni, oświatowi, służby
zdrowia, Lasów Państwowych, funkcjonariusze MO, Policji,
ORMO, straży miejskiej, pożarnej, zakładów produkcyjnych,
usługowych, renciści, emeryci, bezrobotni. Wszyscy oni tworzą
historię Czerwieńska.
Wychowani na Ewangelii, wrażliwi na biedę i krzywdę
ludzką; która ujawniła się po likwidacji znaczących zakładów
pracy (PGR, Surowce Wtórne), dostrzegamy wyjątkowo trudny
problem bezrobocia, problem emigracji, obserwuje się marazm
w tworzeniu miejsc pracy i poszukiwaniu dobrych warunków
do życia mieszkańców. Pojawiają się wątpliwości i coraz więcej
pytań. Przytoczę niektóre:
1. Jakie potrzeby mają mieszkańcy?
2. Jakie przemiany miały wpływ na losy mieszkańców?
3. Co zrobiono, by nie upadły powstające działalności gospodarcze, by nie bankrutowały mimo środków unijnych?
Moich oczekiwań owe dzieło nie spełniło.
Autor „Wstępu” do pracy naukowej poddaje w wątpliwość
„dojrzałość” Polski Ludowej.
Nasuwa się myśl, że nic w tej kwestii się nie zmieni, jeśli
nie ustalimy hierarchii wartości, jeśli faktom drugorzędnym,

czy marginalnym przypisywana będzie podmiotowość,
ważność.
Dzisiaj, zdecydowana większość społeczeństwa nie wie, nie
pamięta o istnieniu Komitetu Obywatelskiego, z którego wywodziła się ówczesna władza, ale większość starszego społeczeństwa wie, że w wyborze Witolda Bieżańskiego na Burmistrza
kierowano się Jego wysokimi walorami osobowościowymi,
zdolnościami organizatorskimi, dzięki którym uzyskał szeroką
akceptację społeczną.
Potwierdzenia opinii na temat książki szukałam wśród
mieszkańców. Nie jestem odosobniona. Pozdrawiam.
Krystyna Nowakowska

Burmistrzowi Czerwieńska
Panu Piotrowi Iwanusowi
oraz Najbliższej Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy
składają
Członkowie Rady Nadzorczej, Zarząd
oraz pracownicy Spółki POMAK w Czerwieńsku.

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski
Szanownemu Panu Burmistrzowi Piotrowi Iwanusowi
wyrazy najszczerwszego współczucia
i słowa wsparcia
w tych trudnych chwilach, po stracie
Mamy
oraz kondolencje dla Rodziny i Bliskich Zmarłej
składa
profesor UZ Barbara Toroń-Fórmanek

PODZIĘKOWANIE
Księżom: dziekanowi Dariuszowi Glamie,
prałatowi Ryszardowi Dobrołowiczowi,
proboszczom: Markowi Kidoniowi, Jerzemu Krauze,
Robertowi Perłakowskiemu, Andrzejowi Drutelowi,
Radnym Rady Miejskiej, Sołtysom, dyrektorom
i nauczycielom, pracownikom Urzędu Gminy i Miasta,
Prezesom firm i zakładów pracy, przedstawicielom
kół gospodyń wiejskich i Ochotniczych straży pożarnych
oraz wszystkim, którzy wspierali nas słowami otuchy
i serdeczną myślą, uczestniczyli w uroczystościach
pogrzebowych i pożegnali
naszą mamę Janinę Iwanus
pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie,
wdzięczność i szacunek
Piotr Iwanus
z rodziną
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Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

OGŁOSZENIA
Burmistrz Czerwieńska działając na podstawie art. 35
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 – tekst jednolity ze. zm.) informuje, że w dniu 03 kwietnia 2015 roku
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędzie Gminy i Miasta
w Czerwieńsku, ulica Rynek 25 (I piętro) na okres 21 dni
wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonej do
oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej. Wykaz
obejmuje część nieruchomości o powierzchni 0,0400 ha
położonej w Czerwieńsku, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka numer 375/1.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku (pokój 109), tel. 68 3278179 oraz na
stronie internetowej urzędu: www.bip.czerwiensk.pl.
(M.M.)

Burmistrz Czerwieńska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę kompleksu basenowego w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej 46A
W skład wydzierżawionej nieruchomości wchodzą :
- budynek o konstrukcji murowanej (kawiarenka 120m2) nie przystosowany akustycznie do prowadzenia imprez muzycznych (wymaga
się przestrzegania zasad zachowania ciszy nocnej po 2200),
- budynek gospodarczy,
- basen kąpielowy i brodzik dla dzieci czynny od czerwca do
sierpnia,
- działka o powierzchni 9.689m2 zwolniona z opłat.
Cena wywoławcza 1m 2 powierzchni kawiarenki
7,00zł + VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 .04. 2015 roku o
godz. 900 w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul.
Rynek 25 pok. 102.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn. Informacje można uzyskać w Referacie GKM Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku, tel.327 85 65
(M. O.)
Gmina Czerwieńsk wydzierżawi kompleks basenowy
położony w Czerwieńsku przy. Ul. Zielonogórskiej 46A.
W skład wydzierżawionej nieruchomości wchodzą:
- budynek o konstrukcji murowanej (kawiarenka 120m2) nie przystosowany akustycznie do prowadzenia imprez muzycznych,
- budynek gospodarczy,
- basen kąpielowy i brodzik dla dzieci,
- działka o powierzchni 9.689m2.
Informacje można uzyskać w Referacie GKM Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku, tel. 68 327 85 65.

Burmistrz Czerwieńska
działając na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Oznaczenie nieruchomości
KW

Nr działki

1

2

3

ZG1E/00085194/1

724/14

0,0936

ZG1E/00097766/9
ZG1E/00097766/9
ZG1E/00097766/9

77/60
77/61
77/62

0,0986
0,1908 ha
0,1524 ha

ZG1E/00097766/9

77/65

0,1537 ha

ZG1E/00097766/9

77/66

0,1713 ha

1E/00097766/9

77/67

0,1429 ha

4
Obręb miasto
Czerwieńsk
ul. Jagodowa
Obręb wsi
Płoty
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Działka niezabudowana, w planie
miejscowym jej funkcja to usługi

cena 36.000 zł.
sprzedaż na własność

Obręb wsi
Płoty
Obręb wsi
Płoty
Obręb wsi
Płoty
Obręb wsi
Płoty
Obręb wsi
Płoty

Działka niezabudowana w planie
miejscowym przeznaczona pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
Przeznaczenie w planie miejscowym jak
działka 77/60
Przeznaczenie w planie miejscowym jak
działka 77/60
Przeznaczenie w planie miejscowym jak
działka 77/60
Przeznaczenie w planie miejscowym jak
działka 77/60
Przeznaczenie w planie miejscowym jak
działka 77/60

1.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabyciu nieruchomości na podstawie art.
34 ust. 1pkt1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
- 21 dni od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 10 kwietnia
2015 roku.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25, a ponadto wykaz
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5

Cena nieruchomości i
informacja o przeznaczeniu
do sprzedaży
6

Powierzchnia
Położenie
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej
w ha
nieruchomości
zagospodarowania

cena 33.600 zł.
sprzedaż na własność
cena 63.100 zł.
sprzedaż na własność
cena 51.000 zł.
sprzedaż na własność
cena 51.200 zł.
sprzedaż na własność
cena 57.000 zł. zł.
sprzedaż na własność
cena 48.000 zł.
sprzedaż na własność

zostanie opublikowany w prasie ,na stronie internetowej Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku i w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w miejscowości
w której nieruchomość jest położona.
2. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
pokój 109 , lub pod nr tel.(68) 3278179.

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
MIARA SUKCESU
„Dzieci! – Dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia
i dążcie do sławy. Coś z tego zawsze się stanie.”
Janusz Korczak
Sumienność, praca, wrodzone zdolności, odrobina szczęścia – niewątpliwie
wszystko to składa się na sukces. W obecnych czasach jest on szczególnie cenny,
ale czy dla wszystkich? Socjologowie
alarmują, o powszechnym zubożeniu naszej wiedzy, o przewadze wartości „mieć”
nad „być i wiedzieć”, o modzie na tzw.
„luz” i postawę „jakoś to będzie”. Czyżby
sukces, dążenie do bycia lepszym, rozwój
własny stały się przeżytkiem? Ostateczną
ocenę zostawiamy naukowcom, a dziś
cieszymy się, że są wśród nas Ci, dla
których samo „bycie” to zbyt mało, Ci,
którzy swą wiedzę przekuli w sukces.
Jest nim miano laureatów Wojewódzkich
Konkursów Przedmiotowych. Jacy są,
co o sobie myślą - Julianna Grysiewicz
z klasy VI b i Eliasz Marchut z VI a?
Poprosiliśmy ich o kilka słów.
R: Jak się czujesz, jako laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z języka polskiego?
Julka: Jestem szczęśliwa, że moja praca zaowocowała sukcesem. Cieszy mnie
także fakt, że jestem zwolniona z pierwszej
części sprawdzianu szóstoklasisty.
R: Czy warto według Ciebie, próbować swoich sił w konkursach, to wiele
nauki i przygotowań?
Julka: Warto. Jeśli uczeń
będzie każdego dnia solidnie
przygotowywał się do lekcji, wykonywał dodatkowe
zadania i miał oczywiście
odrobinę szczęścia, to duże
prawdopodobieństwo, że
osiągnie sukces.
R: A skąd u Ciebie zainteresowanie literaturą?
Julka: Nauka języka polskiego nigdy nie sprawiała mi trudności,
lubię czytać. Na zajęciach dodatkowych
poznawałam nowe rzeczy, które coraz
bardziej mnie interesowały. W konkursie
języka polskiego brałam udział pierwszy
raz, ale odniosłam też sukcesy z matematyki i języka angielskiego – brałam udział
w eliminacjach rejonowych.
R: Masz, więc wiele uzdolnień. Jakie
są Twoje zainteresowania, ulubione
zajęcia?
Julka: Nie mam swojego jednego
ulubionego zajęcia. Uwielbiam tańczyć,

śpiewać, jeździć konno, rysować. Interesuje mnie wiele rzeczy…
R: Czy masz, więc wolny czas i jak
go spędzasz?
Julka: W czasie wolnym od zajęć gram
na komputerze i czytam książki. Kiedy
robi się cieplej przebywam na dworze
z przyjaciółmi.
R: Jakie są Twoje największe marzenia?
Julka: Chciałabym zdobyć dobre wykształcenie,
które pozwoliłoby mi wykonywać pracę sprawiającą
radość i zadowolenie.
R: Dziękuję za rozmowę,
gratuluję sukcesów i życzę
kolejnych.
Rozmowa z Eliaszem Marchutem.
R: Jesteś niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o sukcesy – zdobyłeś
miano laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z matematyki
oraz z przyrody, wyróżniono Cię także
w konkursie recytatorskim na szczeblu
gminnym. Zapewne wiele czasu poświęcasz na naukę, jak wiele?
Eliasz: To zależy od ilości i trudności zadanego materiału, średnio 1 do 2
godzin. Poza tym większość
pamiętam z lekcji.
R: Jak zatem spędzasz
czas wolny?
Eliasz: W wolnym czasie
gram w gry komputerowe,
szachy, lubię też poczytać
dobrą książkę lub oglądać
telewizję, strzelać z łuku
i grać w badmintona.
R: To imponujące zajęcia. Jakie swoje cechy cenisz
najbardziej?
Eliasz: Odwagę i wytrwałość, i to, że
nie boję się porażki.
R: Czego w sobie nie lubisz?
Eliasz: Tego, że czasami bywam wybuchowy i nerwowy.
R: Gdybyś był ministrem oświaty
to…
Eliasz: To zwiększyłbym ilość godzin
WF-u i zakazałbym zadań domowych,
poszerzyłbym możliwość wyboru kółek
zainteresowań, a szachy wprowadziłbym,
jako przedmiot szkolny.

R: Gdybyś był prezydentem RP to…
Eliasz: Zmniejszyłbym ilość posłów,
zwiększył kontrolę nad nimi, zadbałbym
o lepsze warunki w domach dziecka i domach opieki dla osób starszych, a przede
wszystkim wprowadziłbym całkowicie
darmową opiekę medyczną oraz obowiązkową pracę więźniów na rzecz państwa.
R: Świetne pomysły – może kiedyś uda
Ci się je zrealizować – życzę Ci tego. Powiedz jeszcze o swoim marzeniu i o tym,
co chciałbyś robić w przyszłości?
Eliasz: Moim marzeniem jest podróż w kosmos.
Jeśli chodzi o przyszłość,
to chciałbym wymyśleć to
wszystko, co jeszcze nie zostało wynalezione;), a tak na
serio to chciałbym zostać naukowcem lub prawnikiem.
R: Życzę Ci tego z całego
serca i jak powiedział nasz
patron „dąż do celu – coś
z tego zawsze się stanie”. Dziękuję za
rozmowę.
Obie rozmowy napawają optymizmem i nadzieja, że są wśród nas Ci,
dla których sukces i praca nad sobą jest
częścią normalnego uczniowskiego życia.
Julka i Eliasz zdobyli najwyższe laury, ale
tuż za nimi kroczy cała rzesza koleżanek
i kolegów, z których jesteśmy naprawdę
dumni:
Michalina Frąckowiak (VI b) –
finalistka Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Przyrody, wyróżnienie w konkursie „Młody Europejczyk”;
Aleksandra Balik (II a) i Agata Stanisławiszyn (I b), Rozalia Pukacka (IV
a), Oliwia Lorek (VI b), Paulina Dwornicka (V a), - nominacje do eliminacji
powiatowych Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego; Amelia Klimaszewska (II
a), Patrycja Michalska (I b) – nominacje
do eliminacji powiatowych Lubuskiego
Dziecięcego Festiwalu; Karolina Zarzycka (VI b) – wyróżnienie w konkursie
piosenki dziecięcej; Julia Kamińska (I b)
– wyróżnienie w Miejskim Konkursie Plastycznym Zielonogórskiego Ośrodka Kultury; Lena Piotrowicz (I c) – laureatka
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
„Honorowe krwiodawstwo”.
Wszystkim gorąco gratulujemy,
życzymy sukcesów w kolejnych zmaganiach, a innych zachęcamy do sprawdzania samych siebie w różnych dziedzinach.
Beata Kaszewska
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Z prac Rady Miejskiej w Czerwieńsku w lutym i marcu
11 II odbyło się posiedzenie Komisji
Infrastruktury Społecznej i Porządku
Publicznego. Na wstępie Burmistrz Czerwieńska poinformował zebranych o sytuacji
z służbą zdrowia w zaodrzańskich miejscowościach naszej Gminy. Cały czas trwają
rozmowy mające na celu sprowadzenie do
Nietkowic lekarza pierwszego kontaktu. Do
momentu, aż nie uda się ich sﬁnalizować
mieszkańcy Sycowic, Będowa, Bródek
i Nietkowic mają umożliwiony dojazd do
lekarza w Sulechowie dzięki dodatkowym
kursom autobusów PKS. W obecności
koordynatora projektów informatycznych
zapoznano się z informacją dotyczącą telekomunikacji i jej wykorzystania na terenie
Gminy Czerwieńsk w oparciu o Gminną
Sieć Dostępową do Internetu. Na chwilę
obecna z socjalnego Internetu korzysta m.
in. 374 odbiorców indywidualnych, a na
terenie Gminy funkcjonuje 14 punktów
hotspotowych. Następnie w obecności Pani
Dyrektor MGOK Czerwieńsk omówiono
kwestię wypoczynku dzieci w okresie ferii
zimowych. Dla najmłodszych przygotowano wiele ciekawych zajęć, które będą
odbywać się w Ośrodku Kultury (23-27 II)
oraz podległych placówkach (16-20 II). 27
II odbędzie się ﬁnał projektu „Mam talent”.
Podczas ferii zajęcia dla dzieci i młodzieży
odbywać się będą również w szkołach
podstawowych w Czerwieńsku, Nietkowie,
Nietkowicach i Leśniowie Wielkim. Radni
z Nietkowic, Nietkowa i Płotów przekazali
Dyrektor MGOK uwagi dotyczące funkcjonowania WDK w ich miejscowościach. Po
zaopiniowaniu projektów uchwał Radni głosowali nad wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Czerwieńsk dla śp.
Wiesława Kwaśniewskiego. 3 Radnych było
„za”, a „3” wstrzymało się od głosu.
13 II odbyło się posiedzenie Komisji
Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska. Na początku posiedzenia, w obecności prezesa Zarządu Spółki
POMAK, zapoznano się z informacją na
temat funkcjonowania Spółki w roku 2014.
Przedmiotem działalności Spółki są usługi
i roboty w zakresie m. in.: poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody, odprowadzania
i oczyszczania ścieków, wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, utrzymania
terenów zielonych, czystości oraz remontów
dróg gminnych. Kondycja ﬁnansowa spółki
uległa poprawie, o czym świadczy możliwość samodzielnego realizowania zadania
budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bródki i Nietkowice. Skutecznie
odzyskiwano też należności od dłużników
(zawarto 89 ugód, a w 23 przypadkach przystąpiono do wdrażania procedur wstrzymania
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dostaw wody). Po zaopiniowaniu projektów
uchwał członkowie komisji przegłosowali
wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Czerwieńsk dla śp. Wiesława
Kwaśniewskiego. 7 Radnych było „za”, 1
„przeciw” i 1 „wstrzymujący się od głosu”.
Podczas posiedzenia zapoznano się również
z pismem do Przewodniczącej Komisji oraz
korespondencją w sprawie zanieczyszczania
Kanału Zimny Potok przez oczyszczalnię
ścieków Łącza. Członkowie Komisji wystosowali wniosek do Burmistrza w celu
podjęcia kroków zmierzających do uzyskania
informacji związanych z planami Miasta
Zielona Góra związanymi z modernizacją
oczyszczalni i zaprzestaniem zanieczyszczania Kanału.
16 II odbyło się posiedzenie Komisji
Budżetu i Finansów. Głównym tematem
posiedzenia była ocena zadań realizowanych przez sołectwa w ramach funduszu
sołeckiego w roku 2014. Na wstępie
Przewodniczący Komisji przybliżył idee
i cele funduszu sołeckiego, a Radni wypowiedzieli swoje zdanie na ten temat. W ich
ocenie jest to bardzo przydatne zadanie
służące realizacji najpotrzebniejszych zadań
poszczególnych wsi związanych z dbaniem
o zieleń lub promocję sołectwa. Informacja
została zaopiniowana pozytywnie (większością głosów). W roku 2014 środki stanowiące fundusz sołecki wynosiły 211 922
zł, a planowane na ten rok zadania zostały
zrealizowane w 96,90 %. Zadania realizowane w ramach funduszu muszą: służyć
poprawie życia mieszkańców, należeć do
zadań własnych gminy i być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Następnie członkowie
Komisji zaopiniowali projekty uchwał.
W obecności Pani Skarbnik omówiono
uchwałę zmieniającą budżet na 2015 rok. Na
zakończenie posiedzenia Przewodniczący
Komisji odczytał pismo członek Zarządu
Województwa Lubuskiego, które jest odpowiedzią na pismo z dnia 31 I 2015 roku
w sprawie kursowania wszystkich Pociągów
Regionalnych przez Czerwieńsk.
25 II odbyła się VI sesja Rady Miejskiej. W obradach uczestniczyło 14 Radnych.
Po otwarciu posiedzenia przez Przewodniczącego, wysłuchaniu informacji z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym
i złożeniu interpelacji Radni przystąpili do
głosowania nad projektami uchwał.
• Uchwała w sprawie uchwalenia
statutu Samorządu Mieszkańców Miasta
Czerwieńsk. Przyjęta jednomyślnie. Zapisy
nowego statutu umożliwiają podejmowanie uchwał grupie minimum 50. osób
z Czerwieńska. Zmiany w statucie mają
doprowadzić do zwiększenia aktywności

obywatelskiej mieszkańców miasta.
• Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy Czerwieńsk. Przyjęta jednomyślnie.
• Uchwała w sprawie Honorowego Obywatelstwa Gminy Czerwieńsk. 13 Radnych
„za” i 1 „wstrzymujący się”.
• Uchwała w sprawie nadania statutu
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej
w Czerwieńsku. Przyjęta jednomyślnie.
• Uchwała w sprawie wyznaczenia
przedstawicieli Rady Miejskiej w Czerwieńsku do Gminnej Rady działalności Pożytku Publicznego w Czerwieńsku. Przyjęta
jednomyślnie.
• Uchwała zmieniająca uchwałę nr
XXXIV/329/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Czerwieńsk. Przyjęta
jednomyślnie.
• Uchwała zmieniająca uchwałę nr
XXXIV/334/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nietków w Gminie Czerwieńsk. Przyjęta jednomyślnie.
• Uchwała w sprawie wyodrębnienia
w budżecie Gminy Czerwieńsk środków
stanowiących fundusz sołecki. Przyjęta
jednomyślnie.
• Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Czerwieńsk w 2015 roku.
Przyjęta jednomyślnie.
• Uchwała w sprawie udzielenia boniﬁkaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
wraz z udziałem w częściach wspólnych
budynku i prawie własności gruntu zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym. Przyjęta jednomyślnie.
• Uchwała w sprawie przystąpienia
Gminy Czerwieńsk do Regionalnego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółka z o. o. w Zielonej Górze. Przyjęta
jednomyślnie.
• Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Czerwieńsk na lata 2015-2020.
Przyjęta jednomyślnie.
• Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2015 rok.
Przyjęta jednomyślnie.
• Uchwała w sprawie zmian budżetu
i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok
2015. Zmiany umożliwią postawienie nowych punktów oświetleniowych w Płotach

i Leśniowie Wielkim oraz modernizację
mostku w parku miejskim w Czerwieńsku.
• Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu
i spłat zobowiązań na lata 2015-2023.
• Podjęcie apelu w sprawie budowy
sygnalizacji świetlnej w Czerwieńsku.
Podjęty jednomyślnie apel jest wynikiem
akcji protestacyjnej przeprowadzonej przez
uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej
w Czerwieńsku. Głos w tej sprawie zabrał
też Dyrektor Szkoły Podstawowej, który
powiadomił wszystkich o planowanym spotkaniu z przedstawicielami Zarządu Dróg
Wojewódzkich, które odbędzie się 17 III.
Na zakończenie posiedzenia głos zabrał
Przewodniczący Gminnego Forum Organizacji Pozarządowych i Prezes Czerwieńskiego Towarzystwa Turystycznego, Pan
Ryszard Napierała, który poinformował zebranych o rowerowym Rajdzie Familijnym,
który odbędzie się w dniach od 8 do 10 maja.
Przewodniczący Samorządu Mieszkańców
Czerwieńska poruszył problem osób jeżdżących na motorach wokół znajdującego
się w Czerwieńsku Zalewu. Z informacji
uzyskanych podczas obrad warto zaznaczyć,
iż w tym roku Dni Czerwieńska odbędą się
w terminie 15-17 V, a Gminne Dożynki
w Nietkowie 22 VIII.
11 III odbyło się posiedzenie Komisji
Rewizyjnej. Głównym tematem obrad była
analiza realizacji uchwał podjętych przez
Radę Miejską w 2014 roku. Ustalono, że
z 79 uchwał podjętych w zeszłym roku
47 zostało zrealizowanych, jedna została
uchylona, a 31 jest w trakcie realizacji.
Ponadto Komisja Rewizyjna analizowała
skargi jakie wpłynęły do Gminy w 2014
roku. Ustalono, że wpłynęły 2 skargi, które
rozpatrywał Burmistrz Czerwieńska. Jedną
z nich wycofano, natomiast druga, złożona
na pracownika Urzędu, uznana została za
niezasadną.
18 III odbyła się VII, nadzwyczajna,
sesja Rady Miejskiej. Uczestniczyło w niej
14 Radnych, a jej tematem była uchwała
w sprawie darowizny nieruchomości położonych w obrębie wsi Wysokie. Na mocy
przyjętej uchwały Gmina Czerwieńsk przekazała w formie darowizny na rzecz Skarbu
Państwa nieruchomości położone w obrębie
wsi Wysokie, na których realizowane było
zadanie inwestycyjne pn. "Kanał Zimny
Potok - etap III - odbudowa kanału w km.
19+650 - 35+200". Zadanie obejmowało odcinek 15,850 km, a jego wykonanie umożliwi
zapewnienie odpowiedniej wilgotności terenów rolnych położonych w dolinie kanału.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
Po zakończonej sesji odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej

i Porządku Publicznego, którego głównym
punktem była wizytacja w Przedszkolu
i Szkole Podstawowej w Czerwieńsku.
Wizytacja miała na celu sprawdzenie warunków opieki i nauki nad dziećmi pięcioi sześcioletnimi. Dzieci w Przedszkolu mają
odpowiednie warunki do przygotowania się
do nauki w szkole, mają zapewnione np.
zajęcia logopedyczne oraz odpowiednio
zbilansowane posiłki dobrze wpływające na
ich rozwój. Mogą przebywać w placówce
nawet do 10 godzin. Teren Przedszkola
jest zadbany, wymagana jest tylko termomodernizacja obiektu. Szkoła Podstawowa
jest czynna od godziny 7.00, a dzieci mogą
korzystać z opieki w świetlicy do godziny
16.30. zajęcia pozalekcyjne są urozmaicone,
a szkoła korzysta z kilku programów promujących zdrowy tryb życia. Ogromny wpływ
na rozwój placówki będzie miała budowa
sali gimnastycznej.
25 III odbyło się posiedzenie Komisji
Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska. Głównymi tematami posiedzenia były: informacja na temat
jakości wody w gminie, ze szczególnym
uwzględnieniem miejscowości Nietków,
z przedstawieniem ilości skarg oraz protokołów kontroli jakości wody przeprowadzonych przez SANEPID w 2014 roku oraz
informacja na temat realizacji inwestycji
w zakresie uporządkowania gospodarki
ściekowej na Zaodrzu. Oba punkty zostały
wnikliwie przeanalizowane i przedyskutowane w obecności Burmistrza Czerwieńska
i Prezesa Zarządu Spółki POMAK. Na
terenie Gminy Czerwieńsk funkcjonuje 5
stacji uzdatniania wody, a jakość pobieranej wody jest systematycznie badana przez
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zielonej Górze. Wyniki badań są
publikowane na stronie internetowej Spółki
POMAK. W roku 2014 nie wpłynęły żadne

skargi na działalność Spółki i jakość wody
na terenie Gminy Czerwieńsk. Obecnie
Spółka realizuje inwestycję skanalizowania
miejscowości Gminy Czerwieńsk leżących
po północnej stronie Odry. I etap inwestycji zakończy się do 15 VI bieżącego roku.
Z pism jakie spłynęły do urzędu z Zarządu
Dróg Wojewódzkich wynika, iż na chwilę
obecną nie jest planowana budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 276
w Sycowicach oraz przy drodze nr 279
w Czerwieńsku na ulicy Składowej.
27 III odbyło się posiedzenie Komisji
Budżetu i Finansów. Głównymi tematami
posiedzenia były: informacja w zakresie
wydatków majątkowych na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z uwzględnieniem
ich ﬁnansowania z udziałem UE w 2014
roku oraz aktualny stan należnych środków
ﬁnansowych gminie przy realizacji zadań
z ich udziałem oraz ocena sprawozdania pod
względem ﬁnansowym z realizacji Gminnego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii za
2014 rok. W ubiegłym roku dokonano m. in.
modernizacji WDK Płoty (737 393,65 zł),
zakupu i montażu piłkochwytów na boisku
w Leśniowie Wielkim (43 394,40 zł), modernizacja Przedszkola w Czerwieńsku (29
894,78 zł), modernizacja PSP w Leśniowie
Wielkim (46 364,78 zł), modernizacja
PSP Czerwieńsk (13 530 zł). Członkowie
Komisji jednomyślnie przyjęli sprawozdanie finansowe GKRPA. W ubiegłym
roku budżet komisji wynosił 154 502 zł,
wykorzystano 152 367, 83 zł. Ponad 140
tysięcy przeznaczono na przeciwdziałanie
alkoholizmowi. Komisja organizowała m.
in. warsztaty proﬁlaktyczne dla młodzieży,
spektakl terapeutyczny, integracyjny wyjazd
do Niemiec oraz zimowy wypoczynek dla
dzieci.
Zebrał i opracował: Wojciech Zawada

Szczyt bezmyślności
Totalnym brakiem wyobraźni i bezmyślności wykazał się sprawca, bądź też
sprawcy, którzy odkręcili śruby w urządzeniach znajdujących się na placu zabaw
w czerwieńskim parku.
Mogło dojść do tragedii, gdy 6-letni
chłopiec wypadł z rozpędzonej huśtawki. Jak się okazało, jeden z łańcuchów
trzymających fotelik oderwał się od mocowania, ponieważ ktoś celowo odkręcił
śruby mocujące. Z pewnością nie był to
przypadek, tylko celowe działanie! Śladów świadczących o próbach uszkodzenia
innych urządzeń było więcej.
Trudno przejść obojętnie wobec
takiego postępowania, bo z takiego „żartu” nikomu nie jest do śmiechu. Z placu

zabaw codziennie korzystają małe dzieci,
powinno to być, zatem miejsce bezpieczne i w pełni sprawne. Niestety dziecku,
które ucierpiało w tym zdarzeniu, z takim
już nie będzie się kojarzyć.
Uszkodzenie urządzeń na placu zabaw
to przestępstwo ścigane z Art. 288 Kodeksu karnego –na mocy, którego sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5.
Warto o tym pamiętać!
Jacek Gębicki
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Wiosna w szkolnym kalejdoskopie
Dzień otwarty w szkole i oddziale
przedszkolnym w Nietkowie
Fantastycznie powitali Wiosnę najmłodsi uczniowie i przedszkolaki w naszej
szkole w Nietkowie. Od rana trwały przygotowania do barwnego, wiosennego korowodu, który przeszedł ulicami Nietkowa
i przypomniał , ze oto przyszła wiosna. Po
południu odbył się Dzień Otwarty Szkoły
i Oddziału Przedszkolnego oraz wielkie
powitanie Wiosny. Odwiedziły nas tłumy
rodziców z pociechami oraz Klaun Bodzio,
który ze swoją ogromną energią roztańczył
i rozbawił spragnione zabawy i szaleństwa
dzieci. Przedszkolaki przygotowały dla
rodziców i gości tych małych i dużych
piękny występ. Na scenie królowały
bociany, żaby oraz dynamiczne i barwne
tańce, które skutecznie przegoniły zimowe
nastroje. Przedszkolaki z dumą zaprosiły
gości do obejrzenia swoich sal i zabawek
oraz prac artystycznych. Z ogromną ciekawością przybyły do nas również dzieci
z przedszkola z Lasek. Przyszłoroczni
uczniowie klasy pierwszej mogli zajrzeć

Wieści z hali
Marzec w naszej Hali Sportowej to
przede wszystkim znacząca impreza
sportowa – KM Sport CrossDuathlon. Organizatorzy – Hala Sportowa Lubuszanka,
I Rock Thriatlon Zielona Góra i Ronin
Team Czerwieńsk zgromadzili ponad 150
zawodników. 22 tego miesiąca rywalizowano na mającej sporo utrudnień trasie
w okolicznych lasach – 2x2 km biegu, 2x8
km roweru i znowu 2 km biegu. Ze względu
na nawierzchnię leśnych dróg zalecany był
rower typu MTB i obowiązkowo – kask.
Nowe dyscypliny multisportowe powoli
torują sobie drogę i zdobywają coraz szerszą
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do klas i usiąść w ławkach
oraz spotkać się z uczniami,
którzy opowiadali o zwyczajach w szkole. Częste kontakty
przedszkolaków ze szkołą
bardzo sprzyjają późniejszej,
szybkiej adaptacji maluchów
w szkolnych murach. Dobra
szkoła musi też być kojarzona
z dobrą zabawą, a tej u nas nie
brakuje. Szalone spotkanie
z klaunem Bodzio na sali gimnastycznej to była eksplozja
radości i energii. Były tańce,
konkursy, balony-cudaki, wata cukrowa
i skoki na zamku. Wszystkie buzie były
roześmiane, a Pani Wiosna powitana
z radością.
Wiosna rozpoczęta z sukcesami
Dobrze powitana wiosna rozpoczęła
dobrą passę uczniowskich występów.
Nasi uczniowie otrzymali aż trzy nominacje w gminnym konkursie muzycznym
PRO ARTE, który odbył się w MGOK
w Czerwieńsku. Nominacje w kategorii
soliści i duety otrzymała Aleksandra
Kozłowska z klasy IV oraz Klaudia
Frątczak uczennica klasy VI. Natomiast
w kategorii zespoły muzyczne nominację
otrzymał zespół KANON. Nasi uczniowie jak zwykle wspaniale się zaprezentowali na scenie i spisali się na medal. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
muzycznych w kolejnym etapie.
Wiosna rozpoczęła tez sezon na częste
przejażdżki rowerowe. Odkurzone przepisy z zakresu ruchu drogowego pozwoliły
naszym uczniom dobrze zaprezentować
się w Gminnym Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym, w którym nasza
popularność a konieczności prowadzenie
aktywnego trybu życia nie trzeba już popularyzować. Przy okazji nasza gmina dostała
kolejny zastrzyk promocji…
Najlepszą z naszych pań okazała się
Katarzyna Przymuszała (4 miejsce,
Ronin Czerwieńsk) a z panów – Wojciech
Łaskawski (2 miejsce). „Naszych” było
tu dużo więcej, zainteresowanych odsyłamy na strony internetowe.
A co słychać u miłośników biegania?
W XI Maniackiej Dziesiątce (10 km)
w Poznaniu, 14 marca, wśród 3700 zawodników znalazł się Michał Kowalski.
W Półmaratonie Ślężańskim, 21 marca,
udział wzięło ponad 4200 zawodników.
Wśród nich pobiegli: Bolesław Brze-

drużyna zdobyła drugie miejsce.
W ramach projektu rządowego „Umiem
pływać” nasi uczniowie z klasy trzeciej
rozpoczęli też wiosenną rundę wyjazdów
na basen na naukę pływania. Projekt przygotowany przez ZEAO w Czerwieńsku,
bardzo dziękujemy za atrakcyjne i bardzo
praktyczne zajęcia na basenie. Cieszą
się nie tylko dzieci ale i rodzice, którzy
umiejętności pływackie kojarzą z bezpieczeństwem dzieci na akwenach.
Inwestycje, które cieszą.
W szkole pojawiły się też nowości, które
bardzo cieszą najmłodszych mieszkańców.
Szkolne boisko wzbogaciło się o trybuny
dla kibiców oraz bieżnię, a dla najmłodszych na placu zabaw pojawiły się nowe
urządzenia do wspinaczki i ciuchcia, którą
szczególnie radośnie powitały przedszkolaki. Te nowinki pojawiły się za sprawą
dofinansowania wniosków ze środków
unijnych (w Lokalnej Grupie Działania),
za co dzieciaki przesyłają podziękowania
naszym samorządowcom i nauczycielom,
którzy zabiegają o podnoszenie jakości i doposażenie szkolnych pracowni i miejsc.
ziński, Agnieszka Woch, Jacek Jędro,
Robert Pałucki i Michał Kowalski. A 28
marca rozegrano XLI Cross Żagański. Na
10 km trasie rywalizowało prawie 400
biegaczy. A wśród nich Agnieszka Woch,
Michał Kowalski i Robert Pałucki.
Najbliższe imprezy to oczywiście bieg
przełajowy JorgeCross – 25 kwietnia.
Bieg główny 13 km, bieg hobby 6,5 km
i mini – dla przedszkolaków i uczniów
szkół podstawowych. Z kolei 2 maja,
w Neisse Adventure Race, w zaprzyjaźnionym Rothenburgu, wystąpi ekipa Ronina w składzie: Arkadiusz Przymuszała,
Grzegorz Pukacki, Michał Kowalski
i Lubomir Rotko.
D. Grześkowiak

redaguje:
mgr Beata Frąckiewicz

Idzie wiosna
Idzie piękna pani z jasnymi włosami.
W zielonej sukience, wyszytej kwiatami.
Słonko złote świeci, idzie piękna pani.
Puk, puk... chodźcie dzieci na wiosny
spotkanie.
20 marca spragnione słońca i zieleni
dzieci z Przedszkola przy ulicy Kwiatowej
i Granicznej radośnie i uroczyście powitały
wiosnę. Jednak nie zrobiliśmy tego w sposób
tradycyjny – z Marzanną, lecz wykorzystali-

Sport
gimnazjalny
Stadion Miejski im. Romana Winnickiego był areną zmagań ośrodkowych
zawodów w piłce nożnej chłopców szkół
gimnazjalnych. W turnieju wzięło udział
pięć zespołów: Przylep, Nowogród Bobrzański, Zabór, Drzonków i Czerwieńsk.
Awans do wyższego szczebla rozgrywek zapewniało zajęcie I i II miejsca. Rywalizacja
była bardzo zacięta. Reprezentacja naszego
Gimnazjum im. Jana Pawła II wypadła znakomicie: po jednym remisie i trzech zwycięstwach zajęła zdecydowanie I miejsce,
co dało nam awans do ﬁnału powiatowego!
Zatem pod koniec kwietnia będzie okazja
znowu powalczyć na boisku…
Naszą szkołę reprezentowali:
P. Szymański, R. Kuczak, D. Doliński,
K. Stanisławiszyn, Ł. Nahorski, D. Wątor,
K. Zagórski, M. Badecki, P. Kujawski,
D. Gac, M. Szczublewski, S. Szymański, P. Węclewicz, R. Chmielewski,
W. Zając. Dziękujemy za godne reprezentowanie naszego Gimnazjum i życzymy
powodzenia w ﬁnale powiatowym!
W. Dwornicki

śmy zabawę starą jak świat - podchody.
W atmosferze zabawy i ciekawości
przedszkolaki wołały wiosnę wesołymi
okrzykami, np. „hip, hip hura”. Krok za
krokiem dzieci obserwowały i szukały
śladów wiosny, które to pojawiały się co
kilka metrów w postaci zagadek i zadań
dotyczących znajomości charakterystycznych cech tej pięknej pory roku. Dzieci
błyskotliwie rozwiązały wszystkie zagadki i sprawnie wykonywały zadania.
Głośnym śpiewem i skandowaniem przywoływały upragnioną wiosnę bawiąc się
przy tym niezwykle radośnie.
Po takim powitaniu Wiosna na pewno
będzie dla nas hojna i obsypie nas kolorami kwiatów, zapachem bzu i ciepłem
niezliczonych promyków słońca.
Lubuski Dziecięcy Festiwal
Piosenki PRO-ARTE
24 marca już po raz kolejny dzieci
z naszego Przedszkola wzięły udział w Lubuskim Dziecięcym Festiwalu Piosenki ProArte organizowanym przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku. Drogą
eliminacji, które odbyły się w Przedszkolu
18 marca wybrano grupę dziewczynek
reprezentujących placówkę w konkursie
na szczeblu gminnym: Zuzanna Paprzycka, Weronika Wojnarowska, Karolina
Bieniek, Sylwia Łęczycka, Patrycja
Zielińska, Marysia Rutkowska, Nicola
Malerowicz, Laura Przymus, Magda
Siwińska, Martyna Wolniak. Nominacje
do Przeglądu Powiatowego, który odbędzie
się 22 kwietnia 2015 r. zdobył zespół „Małe
Mazowsze”, którym opiekuje się pani
Anna Iwanicka oraz Zuzanna Paprzycka

Witaj Wiosno!
Pierwszy dzień astronomicznej wiosny
(20.03) w Oddziale Przedszkolnym w Nietkowicach był bardzo wesoły i kolorowy.
Dzieci przygotowały Marzannę - symbol
zimy, a potem wszystkie obecne w tym
dniu przedszkolaki wystrojone w wiosenne
opaski na głowach wyruszyły przez wieś
do remizy strażackiej. Podczas przemarszu
nie zabrakło radosnych okrzyków i piosenek o wiośnie. Aby tradycji stało się zadość,
przedszkolaki pożegnały zimę
spalając Marzannę w wielkim
ognisku przygotowanym przez
gościnnych strażaków. Głośnym śpiewem i radosnymi
okrzykami powitały wiosnę,
by na dobre mogła zagościć
w przyrodzie i pogodzie. Dzieci miały również okazję poznać pracę strażaka. Oglądanie

przygotowana
pod kierunkiem
pani Bożeny
Gutor.
Wszystkim
uczestnikom
gratulujemy
wspaniałych
występów a naszym zwyciężczyniom życzymy dalszych
sukcesów i mocno trzymamy kciuki!!!
Wielkanocne Palmy
Myślałby kto: zima,
Cały rok nie puści,
Wieki potrzyma
A tu puk, pukI proszę: wiosna jak zielony puch
A z wiosną Niedziela Palmowa,
Już panny skręcają
Kwiatuszki z bibuły, zielone listeczki
Pewnie z tego wyjdą piękne palemeczki.
Tradycją już w naszym Przedszkolu
stało się wspólne z Rodzicami wykonywanie wielkanocnych palm. Również i w tym
roku nasi wspaniali Rodzice nie zawiedli,
a dzięki ich zaangażowaniu i talentom
powstały przepiękne kolorowe i zielone
palmy, które mogliśmy wyeksponować
podczas zorganizowanego w Przedszkolu
kiermaszu wielkanocnego.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli
się do udziału w tym przedsięwzięciu i tak
jak my dbają o to by wśród młodego pokolenia naszych Przedszkolaków stare polskie
tradycje stawały się częścią ich historii.
sprzętu, lanie wody i przejażdżka wozem
strażackim okazała się nie lada atrakcją.
Uwieńczeniem tej wizyty było wspólne
ognisko i upieczenie kiełbasek. Słoneczna
pogoda sprzyjała wesołemu świętowaniu
a te niezwykłe chwile zostały utrwalone na
wspólnych zdjęciach.
Serdecznie dziękujemy Strażakom
z OSP w Nietkowicach za wspólnie spędzony czas, panu Leonowi Bubieńczykowi za
drewno na ognisko, a Rodzicom za pomoc
w zorganizowaniu tej wesołej imprezy.
Sabina Harber
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Gwiazdy

Dni Czerwieńska
Liber i Natalia Szroeder
sobota, 16 maja, godz. 21:00
Liber i Natalia Szroeder to najgorętszy polski duet ostatnich
miesięcy. Oﬁcjalny teledysk do utworu „Wszystkiego Na Raz”
osiągnął prawie 2 miliony wyświetleń w serwisie YouTube. Piosenka zwojowała listy przebojów i kilka tygodni z rzędu utrzymywała się w czołówce najczęściej granych utworów w kraju.
W maju 2013 ukazał się kolejny singiel w wykonaniu Natalii
i Libera, pt. „Nie patrzę w dół”, który zyskał sporą rzeszę odbiorców i jest bardzo entuzjastycznie odbierany podczas koncertów.
„Nie patrzę w dół”, podobnie jak poprzedni singiel, przez długi
czas był najczęściej granym utworem w Polsce.
Liber często nagrywa w duetach z innymi wokalistami. Tak
było w przypadku hitu „Katrina” nagranego z Rafałem Brzozowskim, kawałka „Winny” stworzonego wspólnie z Mateuszem
Mijalem czy przebojów wykonywanych razem z Sylwią Grzeszczak („Mijamy się”, „Co z nami będzie”). W duecie z Natalią
tworzą doskonały team, a ich kolejne, wspólne projekty stają się
prawdziwymi hitami.

Halina Frąckowiak
niedziela, 17 maja, godz. 20:30
Halina Frąckowiak debiutowała w 1963 r. na Festiwalu
Młodych Talentów w Szczecinie. Konkurowała tam z Czesławem
Niemenem, Zdzisławą Sośnicką i Krzysztofem Klenczonem została laureatką tak zwanej „Złotej Dziesiątki”. Uznany krytyk
muzyczny Jerzy Waldorff przewidywał jej wielką karierę piosenkarską, nazywając ją „drugą Demarczyk”.

Pracując z takimi zespołami jak Czerwono-Czarni, ABC, Tarpany
czy Drumlersi, wylansowała swoje największe przeboje („Ktoś”,
„Czekam tu”, „Napisz, proszę”, „Za mną nie oglądaj się”). Do bardzo udanych należy zaliczyć występ „ABC” na Festiwalu Piosenki
Żołnierskiej w Kołobrzegu’70, gdzie „Nasza kompania” przynosi im
„Srebrny Pierścień”, Nagrodę Miejskiej Rady Narodowej Kołobrzegu i staje się festiwalowym przebojem
W 1972 rozpoczęła karierę solową. Wtedy
to właśnie wygrała kilkakrotnie plebiscyt na
najpopularniejszą piosenkarkę, brała udział
w zagranicznych festiwalach (Ostenda,
Rostock, Drezno), gdzie otrzymała najważniejsze wyróżnienia i nagrody, m.in. „Złoty
Mikrofon” Polsko-Amerykańskiej Agencji
Artystycznej. Na szczytach list przebojów
znalazły się takie utwory, jak: „Papierowy
księżyc” czy „Anna już tu nie mieszka”.
Piosenkarka nagrała ponad 20 płyt, a jej
koncerty można było obejrzeć w wielu
miejscach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Za całokształt dokonań artystycznych,
Polskie Nagrania, na Krajowym Festiwalu
Polskiej Piosenki w Opolu w 1993 roku,
przyznały Halinie Frąckowiak Złotą
Płytę.

