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rozpoczęty
czytaj str.: 16

we wrześniu
01.09. – kościół pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Łężycy przestał
być kościołem filialnym parafii pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku.
01.09. – we wszystkich szkołach, na terenie Gminy Czerwieńsk, odbyły się uroczystości z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego.
2 – 4.09. – delegacja z Gminy Czerwieńsk przebywała z roboczą
wizytą w Rothenburg ob der Tauber (Niemcy). Delegacji przewodniczyli Burmistrz Piotr Iwanus i Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek
Jędras. Wizyta była okazją do omówienia planów dalszej współpracy,
prowadzonej w ramach Związku Rot(h)enburgów oraz odnowienia
współpracy z miastem Suzdal (Rosja) – od 2009 roku Gmina Czerwieńsk prowadzi partnerską współpracę z Powiatem Suzdalskim.
05.04. – w Nietkowie odbyły się dożynki parafialne.
07.09. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Teresą Grzywaczewską – Dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
„TUW” w Gorzowie Wielkopolskim. Podczas spotkania uzgodniono min.,
że najbliższe Walne Zebranie „TUW” odbędzie się w Czerwieńsku.
09.09. – w Nietkowicach odbyło się zebranie wiejskie.
12.09. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji było min.: przyjęcie
informacji o przebiegu wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT); informacja Burmistrza Czerwieńska nt. działalności
Spółki POMAK w roku 2015, a także wyzwania i perspektywy remontowe
oraz inwestycyjne; wypracowanie opinii do projektów uchwał.
12.09. – odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Podczas sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie deklaracji współpracy
oraz udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Czerwieńsk Gminie
Nowogród Bobrzański w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa dróg gminnych o numerach: 102437F, 102473F, 102471F
w m. Nowogród Bobrzański” w ramach Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
12.09. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z przedstawicielami Sołectwa
Płoty. Podczas spotkania omówiono min. sprawy związane z zagospodarowaniem zbiornika wodnego w Płotach oraz budżet sołectwa na 2017 rok.
12.09. – w Laskach odbyło się zebranie wiejskie.
13.09. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Lechem Kurowskim
– Dyrektorem PKO BP SA Oddział 1 w Zielonej Górze. Tematem
spotkania było funkcjonowanie oddziału banku w Czerwieńsku,
który niebawem ma się przekształcić w agencję.
14.09. – w Łagowie Lubuskim odbyło się posiedzenie Zrzeszenia
Gmin Województwa Lubuskiego. W posiedzeniu wziął udział Burmistrz
Piotr Iwanus.
15.09. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem
obrad komisji było min.: Wypracowanie opinii do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. wraz z informacją
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i rozliczeń
finansowych samorządowych instytucji kultury i pozostałych osobach
prawnych; informacja w zakresie windykacji I i II raty podatku za 2016
r.; informacja o przebiegu realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta wojewódzkiego Zielona Góra; wypracowanie opinii do projektów uchwał.
15.09. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Wicestarostą Zielonogórskim Waldemarem Kotlarskim. Podczas spotkania omówiono
min. zasady funkcjonowania Zielonogórskiego Związku PowiatowoGminnego, który będzie miał swoją siedzibę w Czerwieńsku.
19.09. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.: wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania o stanie zadań oświatowych
Gminy Czerwieńsk za rok szkolny 2015/2016; przyjęcie informacji
o przebiegu realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta wojewódzkiego
Zielona Góra.; wypracowanie opinii do projektów uchwał.
19.09. – w Leśniowie Wielkim odbyło się zebranie wiejskie.
20.09. – w Jesionce (Gmina Kolsko) odbyło się szkolenie dla członków Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem”. W szkoleniu
uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
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21.09. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było min.: kontrola udzielenia
dotacji z budżetu Gminy organizacjom pożytku publicznego za 2015 r.
i I półrocze 2016 r.; kontrola prawidłowości przeprowadzanych
w 2015 r. konsultacji społecznych, o których mowa w uchwale nr
XXXV/320/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z 10 listopada 20110 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie
dot. działalności statutowych tych organizacji.
21.09. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus spotkał
się z inwestorem, który jest zainteresowany przystąpieniem do
budowy Centrum Rehabilitacyjnego w Czerwieńsku. Inwestycja
miałaby powstać w obiekcie byłej kotłowni przy ulicy Zielonogórskiej,
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
23.09. – w Czerwieńsku odbyło się spotkanie członków Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego tj. przedstawicieli gmin:
Babimost, Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański,
Sulechów, Świdnica, Trzebiechów i Zabór. Głównym zadaniem Związku jest zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego na sieci
komunikacyjnej w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich
na obszarze Powiatu Zielonogórskiego i gmin, które wchodzą w skład
Związku. Uczestnicy spotkania obejrzeli również przygotowywaną
siedzibę Związku, która będzie się mieściła przy ul. Rynek 18.
27.09. – w Czerwieńsku odbyło się spotkanie organizacyjne sztabu, który zajmie się przygotowaniem 25 Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Szefem sztabu, po raz kolejny, będzie Dominik
Brzezicki. WOŚP zagra w niedzielę 15 stycznia 2017 roku.
28.09. – odbyła się XX sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Podczas sesji radni wysłuchali sprawozdań: o przebiegu wykonania budżetu
gminy za pierwsze półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć; o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Czerwieńsk za rok
2015/2016; o przebiegu realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta
wojewódzkiego Zielona Góra. Rada Miejska podjęła też następujące
uchwały: w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk za
rok 2016; w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023;
w sprawie zaliczenia dróg, stanowiących własność Gminy Czerwieńsk,
do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu; w sprawie
uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Czerwieńsk; w sprawie ustalenia zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czerwieńsk;
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Leśniów Wielki; w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk;
w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Czerwieńsk”;
w sprawie realizacji w partnerstwie z Gminą Nowogród Bobrzański, Gminą
Świdnica, Miastem Zielona Góra oraz Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zielona Góra projektu pn.: „Wsparcie
kapitału przyrodniczego regionu poprzez restaurację Zabytkowego Parku
Dworskiego w Laskach w Gminie Czerwieńsk”.
Na mocy podjętej przez Radę Miejską uchwały o nadanie tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Czerwieńsk” – ten zaszczytny tytuł
zostanie przyznany Pani Adeli Siemaszko.
29.09. – w Czerwieńsku odbyło się Zebranie Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk.
30.09. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z dyrektorami szkół
i placówek oświatowych z terenu Gminy Czerwieńsk. Podczas spotkania
omówiono min. założenia do planów finansowych na 2017 rok. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras.
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 68 327 80 91, e-mail: unas.redakcja@wp.pl
skład i druk: Fabryka Reklamy Sandmedia tel. 68 45 35 700
Materiały do składu przyjęto 12.10.2016 r., do druku przekazano 14.10.2016 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,
jadąc na nasze spotkanie najpierw
przejechałem nowiutką nawierzchnią
w Płotach, ale później utknąłem na tymczasowych światłach, regulujących ruch
na Zielonogórskiej. Widzę, że Zarząd
Dróg Wojewódzkich zabrał się przed zimą
do przygotowania nawierzchni.

śmy na ten cel 4,6 mln złotych. Jak tylko
to się stanie – bez zwłoki przystąpimy do
dalszych etapów realizacji.

Piotr Iwanus: Rzeczywiście, zanim
gazetka pojawi się u Czytelników gotowe będą nie tylko te ulice, o których
pan wspomniał. Zrobiona została również nawierzchnia na drodze krajowej
279 między Nietkowem a Leśniowem
Wielkim. Remonty te są także efektem
naszych nacisków i petycji, jakie kierowaliśmy do ZDW. Szczególnie ważna
była sprawa odwodnienia ulicy Zielonogórskiej. Niestety tam było zrobione
odwodnienie, jakie zwykło się robić na
boiskach i placach zabaw, więc w przypadku dużych opadów na ulicy tworzyły
się niebezpieczne kałuże. Obecnie całe
to odwodnienie zostanie wymienione
i wzdłuż krawędzi drogi montowane
jest odwodnienie liniowe systemu ACO,
a więc kanały odprowadzające wodę
pokryte metalową kratką.
Podbudowę ulicy stanowi kostka
brukowa, która zostanie pokryta specjalną siatką, aby warstwa ścieralna asfaltu
dobrze się trzymała, poza tym wyprofilowane zostaną spadki poprzeczne, aby
woda swobodnie spływała do kanałów
odpływowych.
Tak jak ostatnio mówiłem trwają również prace na drogach gminnych – w Płotach kładziona jest kostka na ul. Mostowej
i Strumykowej. Zakończono także remont
drogi wzdłuż ogródków działkowych,
a także drogi Leśniów Mały - Łagów.
Trwają również remonty wiaduktów kolejowych. W Płotach czyścimy również
zbiornik przeciwpowodziowy, ponieważ
był już bardzo zamulony i zarośnięty.
W sumie więc możemy powiedzieć, że
przed zimą te wszystkie zaplanowane na
ten rok roboty zostaną zakończone.
Skoro mówimy już o zimie, to mam
również dobrą wiadomość w sprawie
naszego wniosku o dotację na termomodernizację 11 obiektów użyteczności
publicznej. Nasz wniosek otrzymał pozytywną ocenę i teraz już tylko czekamy na
oficjalne podpisanie umowy. Otrzymali-

P.I.: Oprócz tego co wcześniej wymieniłem jeszcze w październiku czeka
nas decyzja w sprawie odrestaurowania
parku w Laskach, w grudniu sprawa ścieżki rowerowej, o której wspominaliśmy
ostatnio. Myślę, że już niebawem zapadną decyzje Euroregionu w sprawie puli
środków na parki i tereny zielone. Dla nas
w tej mierze priorytetem jest restauracja
parku i arboretum w Nietkowie. Dzięki
wcześniejszym działaniom i wykonaniu
wielkiej pracy w ramach projektu „Szlakiem Rothenburgów” pokazaliśmy komplementarność i długofalowość naszego
planowania. Stanowi to nasz wielki atut
w staraniach o wsparcie.

A.S.: Końcówka roku to zwykle czas
rozstrzygnięć konkursów, weryfikacji
wniosków o dotacje. Co w tej mierze
jeszcze przed nami?

A.S.: A jak się mają sprawy z przystanią rzeczną w Nietkowie?
P.I.: Mieliśmy z realizacją tego przedsięwzięcia trochę kłopotów, ale stan prac
na dzisiaj wygląda już dobrze. Do końca
listopada wszystkie poważne prace powinny być wykonane. Jest nowy wykonawca, zmieniona została technologia.
Zostaną usunięte grodzie między korytem
rzeki a dokiem przystani. Usunięta zostanie łacha w korycie między groblami.
Jest już na to zgoda Zarządu Gospodarki
Wodnej. Mamy środki na realizację
i jeszcze październiku prawie 1200 m3
mułu zostanie usunięte.
A.S.: Panie burmistrzu ostatnio
rozmawialiśmy też o sprawie budowy
centrum rehabilitacji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego? Czy są już
jakieś propozycje takiego sposobu modernizacji starej kotłowni w Czerwieńsku
z przeznaczeniem na ten tak potrzebny
mieszkańcom obiekt?
P.I.: Dzisiaj jest za wcześnie jeszcze
mówić o sukcesie w tej sprawie, mimo
że pojawił się chętny inwestor, który
gotów byłby podjąć się realizacji takiego

pomysłu. Jak zwykle jednak diabeł śpi
w szczegółach, a te szczegóły w przypadku podobnych inwestycji zawsze
dotyczą pieniędzy i warunków, na jakich
to przedsięwzięcie ma być realizowane.
To jest działanie biznesowe, więc trudno
się dziwić, że każda ze stron projektu
musi się starannie przyjrzeć sprawie, czy
nie kryją się w tym jakieś problemy, np.
dotyczącymi podatków itp. Ponieważ
niektóre z tych decyzji nie zależą od woli
partnerów, konieczne są jeszcze konsultacje z prawnikami, Urzędem Skarbowym
i innymi odpowiedzialnymi instytucjami.
Gdy zgłoszone podczas rozmów problemy znajdą zadowalające strony rozstrzygnięcia, to wtedy podejmiemy kolejne
kroki. To niestety musi trwać i tu niczego
nie da się załatwić na skróty.
A.S.: Panie burmistrzu, październik
to miesiąc, w którym przypada święto
bardzo ważnej grupy społecznej – mianowicie pracowników oświaty. Na ulice
wyszli nauczyciele w proteście przeciwko
kolejnej reformie, boją się o miejsca
pracy, denerwują likwidowaniem gimnazjów. Czy nasi nauczyciele mają co
świętować 14 października?
P.I.: Zanim odpowiem na pana
pytanie, to przede wszystkim chciałbym w imieniu samorządu przekazać
wszystkim pracownikom oświaty
w naszej gminie słowa najwyższego
uznania dla ich pracy, profesjonalizmu,
zaangażowania zarówno w proces edukacji młodzieży, ale także w działalność
kulturalną i społeczną. Bez ich zaangażowania realizacja wielu gminnych
przedsięwzięć nie byłaby możliwa na
tak wysokim poziomie. Bardzo im za
to dziękuję, a w dniu ich święta życzę
mimo wszystko pogody ducha i wiary,
że mimo tych politycznych zawirowań
w dalszym ciągu będą mogli realizować
swoja misję. A co do zmian? Chciałbym
wszystkich zapewnić, że jako samorząd,
dzięki stworzeniu naprawdę bardzo
dobrej struktury placówek oświatowych jesteśmy gotowi na poradzenie
sobie z każdym z nowych wariantów
tej reformy. Dziś tak naprawdę jeszcze
nie wiemy jak ta reforma ma wyglądać,
ale wierzę, że wraz z dyrekcjami szkół
i związkami zawodowymi dostosujemy
jej wymogi do potencjału jakim obecnie
dysponujemy zarówno w zakresie bazy
jak i kadry. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim nauczycielom pracy,
a młodzieży dobrego wykształcenia.
A.S. : Bardzo dziękuję za rozmowę.
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Dobry rok „Rezonansu”
Rok 2016 to dla zespołu „Rezonans” czas wielu sukcesów muzycznych, artystycznych na szczeblu wojewódzkim jak ogólnopolskim.
Zespół „Rezonans” działa przy WDK
w Nietkowie i próby odbywają się w każdy
piątek. Należy podkreślić, że wszystkie
osoby w zespole grają i śpiewają. Warto
również wspomnieć, iż zespół samodzielnie pisze teksty autorskie oraz komponuje
własne aranżacje muzyczne. Repertuar jest
bardzo bogaty i urozmaicony, są to pieśni
ludowe, patriotyczne, biesiadne, cygańskie,
młodzieżowe oaz kolędy. Ponadto zespół
udziela się charytatywnie biorąc systematycznie co roku udział w Akcji WOŚP.
Zespół koncertuje podczas w Nietkowie,
czym zaskarbił sobie sympatię lokalnej
społeczności. wszystkich uroczystości.
W marcu 2016 r. zespół otrzymał

wyróżnienie na Powiatowym Konkursie
Piosenki „Pro Arte” w Sulechowie.
22. maja zespół otrzymał Gran Prix
na X Jubileuszowym Festiwalu Piosenki
Biesiadnej w Czerwieńsku. 29. maja br.
wyśpiewał w Gościeszowicach III miejsce.
W czerwcu zespół otrzymał tytuł Laureata
w Trzcielu oraz w Pieskach. Natomiast
18.06 w Skwierzynie na Festiwalu otrzymał
II miejsce oraz Specjalną Nagrodę Dyrektora Domu Kultury. W tym roku na specjalne
zaproszenie WDK w Skwierzynie Rezonans
zaprezentował się dla lokalnej społeczności.
Wystąpił również gościnnie w Kostrzyniu
na jubileuszowym Święcie 30 -lecia zespołu Drzewiczanie. Nie zabrakło zespołu

Piknik seniorów
Potrzeba odejścia od codzienności, wymiany doświadczeń, powrotu do wspólnych
przeżyć, wspomnień o pracy dydaktycznej i innych zapamiętanych sytuacji (zwłaszcza
humorystycznych !), sprowokowała grupę nauczycieli seniorów, byłych pracowników
czerwieńskich szkół do podjęcia inicjatywy organizowania wspólnych spotkań.
Pierwsze trzy spotkania odbyły się
w Zielonej Górze: w kawiarni Klubu Nauczyciela, w Centrum Keplera i w Ogrodzie Botanicznym. Informujemy, że
ostatnie spotkanie było dowodem chęci
wspólnego przebywania i potrafimy się
zorganizować, miło spędzać czas, a także
sprawiać przyjemność innym. Wystarczyło telefonicznie przekazać hasło: Piknik
w Ogrodzie Botanicznym - własne przetwory. Było wszystkiego w nadmiarze.
Oprócz nas, poczęstunkami cieszyli się
pracownicy ogrodu, zwiedzający, zwłaszcza dzieci. Największe powodzenie miały
miodowe ciasteczka z ziarnami i sałatka
winogronowa p. Adeli, smalczyk z wa-
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rzywami - p. Marysi, chleby dietetyczne
– p. Jadzi, dżem wiśniowo-czekoladowy
– p. Kazi, powidła bez cukru - p. Krysi,
p. Ewa i Grażynka zadbały o dekorację
stołu i naczynia.
Zachęcamy Seniorów do udziału
w spotkaniach. Następne odbędzie się
11.listopada w Czerwieńsku. Pozdrawiamy gorąco Koleżanki nieobecne z powodu choroby. Życzymy z okazji Święta
Nauczycieli: ZDROWIA, wiele radości
i szczęścia, spełnienia marzeń i satysfakcji z dobrze wypełnionych obowiązków
i powinności.
W imieniu obecnych
K. Nowakowska

na Święcie „Dni Kisielina”, gdzie zespół
wykonał swoje ulubione utwory w rytmach ludowych, biesiadnych oraz country.
Uwieńczeniem dorobku zespołu był koncert
45 minutowy w Zielonej Górze w czasie
„Dni Obchodów Winobraniowych”.
Nawiązała się wspaniała współpraca
polsko-niemiecka, dzięki której zespół będzie występował poza granicami naszego
kraju. Na jesieni zespół otrzymał również
propozycję nagrania profesjonalnej płyty
w Regionalnym Centrum Animacji Kultura w Zielonej Górze. Z czego bardzo
się cieszymy.
Skład zespołu: I głos - Klaudia
Frątczak, Justyna Wilczak, Sandra
Jadczak, głos II: Aleksandra Kozłowska
(keyboard), Monika Rzeszutek, Klaudia
Zaboklicka oraz Beata Zaboklicka.
Instrumentarium w zespole: bęben
jamba - Inez Rudnicka, gitara klasyczna
- Julia Witowska.
Korzystając z okazji pragnę bardzo
podziękować rodzicom za wsparcie
i ogromne zaangażowanie, bez których
wiele przedsięwzięć oraz planów muzycznych nie doszłoby do skutku. Szczególne
podziękowania kieruję do Krzysztofa
Lebiody, Krzysztofa Szeląga, Ewy Jadczak, Małgorzaty Kozłowskiej, Barbary
Rzeszutek, Joanny Rudnickiej.
Ale największe podziękowania składam
zespołowi „Rezonans”, który swoją muzykalnością i talentem muzycznym wyśpiewał
wiele nagród i przyczynił się do promocji
naszej miejscowości oraz gminy.
Instruktor muzyczny
Iwona Klamecka

Załączam dwa przepisy:
Smalec: 1\2kg słoniny, 1\4kg
boczku lub łopatki, 1\4kg karkówki.
Ugotować, słoninę wytopić. Cztery ząbki czosnku, jednego selera
– zetrzeć na grubej tarce, jeden por
– część białą – pokroić, dodać sól
i pieprz do smaku. Do wytopionej
słoniny dodać wszystkie składniki
wraz z wodą, w której gotowało się
mięso. Wszystko gotować jeszcze
1 godzinę.
Sałatka z winogron: czerwone
winogrona przekroić na pół i wyjąć
nasiona. Usmażyć pierś kurczaka
pokrojoną w kostkę. Dodać do winogrona, następnie 2 łyżki oleju,
curry i krojone migdały dodać do
smaku. Wszystko wymieszać z 1 łyżką
majonezu.
Smacznego!

Aleja optymistów
W sobotni poranek 8 października br. zebraliśmy się nad zalewem w Czerwieńsku,
aby dosadzić kolejne drzewa do powstającej ALEI OPTYMISTÓW.
Akcja, którą zainicjowaliśmy w ubiegłym roku, miała upamiętnić 70-lecie
Lasów Państwowych w Zielonej Górze
i zapoczątkować proces zagospodarowania
terenów przyległych do zbiornika. Posadziliśmy wówczas 30 lip, które utworzyły szpaler wzdłuż jednej z alejek nad zbiornikiem
retencyjnym w Czerwieńsku. Docelowo,
drzew miało być 70 - dla podkreślenia jubileuszu Lasów Państwowych. Jednak nie
udało nam się wtedy pozyskać takiej ilości
drzewek. Do sprawy wróciliśmy w tym

roku, ponownie zaprosiliśmy do współpracy
Nadleśnictwo Zielona Góra, które przekazało szkole podstawowej w Czerwieńsku
kolejnych 41 lip i sfinansowało wykonanie
pamiątkowego napisu na kamieniu, który
ustawiliśmy na początku powstającej aleji.
W sobotni poranek 8 października br.
nad zalew w Czerwieńsku tłumnie przyszli uczniowie ze szkoły podstawowej
w Czerwieńsku, którzy zabrali do pomocy
swoich rodziców i dziadków. Wspólnie
posadzili przygotowane drzewa, kończąc
tym samym rozpoczęte w ubiegłym roku
przedsięwzięcie. Zwieńczeniem tej pięknej akcji było odsłonięcie pamiątkowego
kamienia, którego dokonali Burmistrz
Piotr Iwanus oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Zielona Góra Arkadiusz Kapała i Prezes Koła Łowieckiego „Jeleń”
w Czerwieńsku Zbigniew Nowacki.
Chcemy, aby w przyszłości, to miejsce znajdowało się pod opieką uczniów
ze szkoły podstawowej w Czerwieńsku,
którzy będą sadzić kolejne drzewa, a następnie je pielęgnować. Jak zapowiedział
Burmistrz Piotr Iwanus – to dopiero początek zagospodarowywania tego miejsca
i dobrze by się stało, aby w kolejnych la-

Tak niedawno, a już 5 lat
Pewnego lata w Leśniowie Małym
zrodził się wspaniały pomysł, aby założyć zespół ludowy z tutejszej gromady,
,ludzi niedużo ale zapał był wielki. I tak
się zaczęło na gminnych dożynkach
w Wysokim w 2011 r. zespół się zebrał
w ogromnym składzie.
Pierwsze nasze śpiewanie odbyło się
a capella, bo nie mieliśmy instruktora.
I taki był nasz początek, dziś obchodzimy

swoje pięciolecie. Ale już nie sami, bo jest
z nami pani instruktor specjalista od muzyki, przesłany nam przez panią Dyrektor
MGOK w Czerwieńsku.
Mamy jedno pragnienie i takie skryte marzenie, aby było więcej chętnych
do podtrzymywania ludowych tradycji kultywować to, co nam przekazali
przodkowie. Takie spotkania w zespole
to coś wspaniałego i ma swoje zalety.

tach wokół zalewu powstały kolejne aleje
drzew. Nadleśniczy Arkadiusz Kapała
zapewnił, że Nadleśnictwo Zielona Góra
chętnie włączy się do tych akcji.
Na zakończenie wspólnej pracy, wszyscy uczestnicy sadzenia drzewek upiekli
na ognisku kiełbaski - ufundowane przez
Koło Łowieckie „Jeleń” oraz skosztowali
gorącej grochówki – podawanej wprost
z polowej kuchni.
Całe przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Szkołę Podstawową im.
Janusza Korczaka w Czerwieńsku, Nadleśnictwo Zielona Góra, Halę Sportową
„Lubuszanka”, Koło Łowieckie „Jeleń”
i Ochotniczą Strażą Pożarną w Czerwieńsku. Sadzenie lip nad zalewem, objął swoim patronatem Burmistrz Piotr Iwanus.
Jacek Gębicki
Jest jeden dzień w tygodniu, kiedy można
oderwać się od codzienności, jest chwila
na oddech, śpiew i wspomnienia dawnych
lat. A bywają miłe wyjazdy na festiwale,
gdzie można nie tylko bardzo fantastycznie się bawić jak i również spotkać
takich samych zapaleńców do muzyki jak
członkowie zespołu „Gama” i wymienić
wspólne zainteresowania.
I tak po ścieżkach muzyki przeszło
nam pięć lat pracy i wspólnych spotkań
jak również wspaniałych wspomnień
i nagród.
Członkowie zespołu „Gama”
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Fryderyk Rudolf von Rothenburg (1710-1751)
Turyści z całego świata, zwiedzający rokokowy pałac Sanssouci w Poczdamie, mogą usłyszeć, że jedno z jego pomieszczeń
nazywane jest „Pokojem Rothenburga”. Niewielu jednak wie, że owe pomieszczenie pełniło rolę sypialni, należącej do
Fryderyka Rudolfa von Rothenburg, wielkiego zaufanego i przyjaciela króla pruskiego Fryderyka II. Ów Rothenburg urodził
się na terenie naszej gminy – dokładnie w pałacu w Nietkowie. I jemu pragnę poświęcić niniejszy artykuł.
W piątek 5 września 1710 roku w pałacu w Nietkowie przyszedł na świat syn
Alexandra Rudolfa von Rothenburg
(właściciela i potomka właścicieli dóbr
nietkowskich, od 1736 roku hrabiego)
i jego żony Ewy Zofii von Falkenhayn.
Dano mu na imię - zgodnie z rodzinną
tradycją - Fryderyk Rudolf. Chłopiec początkowo uczył się w domu,
jednak jego szerokie zainteresowania
nauką i wojskowością spowodowały,
że rodzice wysłali go już w wieku 13
lat na Uniwersytet we Frankfurcie nad
Odrą. W 1725 roku młodzieniec udał
się z kolei na Uniwersytet w Lunéville.
Wówczas złożono mu i jego starszemu
bratu propozycję rozpoczęcia służby
wojskowej na usługach króla Francji.
Ich ojciec nie wyraził jeszcze wtedy
na to zgody. Fryderyk Rudolf von
Rothenburg był już jednak wówczas
pewien, że jego życiowym powołaniem
będzie armia.
Wkrótce zamysły chłopca zaczęły
się spełniać. W 1727 roku w wieku 17
lat został kapitanem regimentu Rosen.
Cztery lata później towarzyszył swojemu francuskiemu kuzynowi - Konradowi Alexandrowi von Rothenburg
– w Hiszpanii, następnie przebywał
w Afryce, gdzie 30 czerwca 1732 roku
walczył w bitwie pod Oran. Wkrótce
wrócił do Hiszpanii, następnie w 1733
roku do Francji, gdzie zmienił wyznanie
z ewangelickiego na katolickie, poślubił
córkę francuskiego wojskowego i został
adiutantem księcia von Berwick. Rok
później mianowano go pułkownikiem.
W 1740 roku król pruski Fryderyk II
przyjął Fryderyka Rudolfa von Rothenburg (który od 1736 roku nosił tytuł hrabiego) na służbę w armii pruskiej
i mianował go pułkownikiem kawalerii.
W uznaniu za liczne sukcesy wojskowe
31 października 1741 roku hrabia został
generałem.
W marcu 1744 król pruski powierzył
Rothenburgowi niezwykle ważną misję
we Francji. Generał miał pozyskać francuskie poparcie dla inwazji Fryderyka II
na Śląsku. Misja zakończyła się sukcesem. Znaczenie Fryderyka Rudolfa
u boku króla rosło więc z dnia na dzień. 17
marca 1745 roku przyboczny pruskiego
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monarchy został mianowany na II stopień
generalski.
Od 1745 roku Fryderyk Rudolf
coraz częściej zapadał jednak na zdrowiu. Młody generał w ważnych momentach chorował, w czasie jednej
z ważniejszych bitew był niesiony na
noszach. W kolejnych latach coraz
częściej skarżył się na podagrę i liczne
kolki. W 1746 roku przybył do Berlina, by od 1747 roku stale przebywać
w Poczdamie. Tam też do licznych

niedyspozycji zdrowotnych dochodziły
inne zmartwienia. W styczniu 1745 roku
ambasador Lawrence napisał, że „hrabia
Rothenburg jest tutaj przez wszystkich
śmiertelnie znienawidzony, oskarża
się go o intrygi i pomówienia oraz
umniejszanie innych”. Mimo tego pruski monarcha wydawał się w przyjaźni
niewzruszony.
W 1747 roku na zlecenie króla Fryderyka II w parku Sanssouci niedaleko
Berlina wybudowano pałac. Miał on być
letnią rezydencją przeznaczoną jedynie do
prywatnego użytku króla i jego osobistych
gości. Miejscem „bez zmartwień” dla męskiego grona, gdzie można było poświęcić
się realizacji marzeń, pasji i zainteresowań, gdzie dyskutowano o sztuce, nauce,
filozofii i polityce. W pałacu znajdowały
się pokoje sypialne, w których przebywali
znamienici goście, w tym najsłynniejszy
filozof tamtego czasu – Voltaire. Jeden

z obszerniejszych pokoi (dzisiejszy „Pokój Rothenburga”) został przeznaczony
właśnie dla Fryderyka Rudolfa von
Rothenburg.
Siły opuszczały jednak hrabiego
nieubłaganie. W grudniu 1751 roku
wiadomo było, że dni jego są policzone.
Mimo starań lekarskich i najlepszej jak
na tamte wyobrażenia opieki, hrabia
Fryderyk Rudolf von Rothenburg zmarł
29 grudnia tego roku. Zgodnie z wolą
został pochowany w obrządku katolickim
w Kościele Garnizonowym św. Jadwigi
w Berlinie. Jego imię umieszczono także
na pomniku króla w Berlinie przy ulicy
Unter den Linden.
Oficjalnie Fryderyk Rudolf von
Rothenburg zmarł bezdzietnie. Jednakże hrabia pozostawił po sobie
nieślubną córkę – Fryderykę Helenę.
Dziewczynka, urodzona w 1741 roku,
wychowywała się w domu pastora
Johanna Petera Bambergera i jego
żony Antoniny, która dała dziewczynce solidne wykształcenie. Po śmierci
ojca Fryderyka Helena otrzymywała
dożywotnią rentę. Jednak rodzina von
Rothenburg coraz częściej spóźniała
się z płatnościami, młodej dziewczynie,
która wyszła za mąż za drukarza Jana
Fryderyka Gottlieba Ungera, zaczęła
pogarszać się sytuacja finansowa. Próbowała ją ratować, pisząc powieści. Jej
ostatnie dzieło ukazało się w 1810 roku,
po czym trzy lata później Fryderyka
Helena Unger zmarła.
Z kolei król Fryderyk II pamiętał
o swoim przyjacielu. W 1752 roku
zdechła jego ulubiona suczka „Biche”
(z francuskiego „Mała myszka”), podarowana mu zresztą przez hrabiego von
Rothenburg. Monarcha wówczas napisał
do siostry: „Straciłem Biche; jej śmierć
obudziła we mnie pamięć o utraconych
moich wszystkich przyjaciołach”. Kiedy w 1758 roku król pruski przebywał
w okolicy Czerwieńska, postanowił zajechać do pałacu w Nietkowie, w którym
na świat przyszedł jego przyjaciel. Tam na
pamiątkę wizyty Fryderyka II posadzono
akację.
Ale to już inna historia…
Przemysław Góralczyk

W czerwieńskim Gimnazjum działo się...
Minął piękny wrzesień, tak bardzo słoneczny, że mieliśmy nieodparte wrażenie,
iż wakacje ciągle trwają… Niestety, skończyły się, a uczniowie rozpoczęli swoje
zmagania w szkole.
W Gimnazjum działo się wiele.
Uczniowie klas II spotkali się na wspólnym ognisku, natomiast klasa IIIb zaprosiła na wspólną wycieczkę do Gorzowa
Wlkp. uczniów klasy Ic. Mogli poznać
tajniki gry w golfa na polu golfowym
Zawarcie. W ramach preorientacji zawodowej odwiedzili stadion żużlowy Stali
Gorzów. Rozmawiali z mechanikiem Mateja Zagara na temat jego pracy i pasji,
jaką trzeba mieć, by praca zawodowa była
satysfakcjonująca. Gimnazjaliści włączyli
się do corocznej akcji „Pola nadziei”,
kupując symboliczne cebulki żonkili.
Wspomagamy w ten sposób działalność

hospicjów. Jest to bardzo szczytny cel.
Było też sportowo. 28.września 2016 r. na
stadionie w Czerwieńsku odbył się XVI
turniej im. Romana Winnickiego. W tym
piłkarskim turnieju zwyciężyła Odra
Nietków, Gimnazjaliści zajęli II miejsce.
Warto wspomnieć, że w drużynie Piasta
wystąpili uczniowie Gimnazjum i naszej
Szkoły Podstawowej. Nagrody drużynom
wręczali dyrektor Gimnazjum pan Przemysław Góralczyk i przewodniczący
Rady Sportu pan Zygmunt Świniarek.
A miesiąc nauki zakończyliśmy spotkaniem z historią. Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Czerwieńsku i Miejsko - Gminna

Klasa z „klasą”
Klasa IIIb czerwieńskiego Gimnazjum wraz z wychowawcą panią Agnieszką Kostrzewą pojechała w nagrodę za wygrany plebiscyt Gazety Lubuskiej „Pokażcie
klasę” do Gorzowa Wielkopolskiego. Starsi koledzy zaproponowali nam, młodszym
uczniom, wspólny wyjazd, który odbył się 21 września.
Pierwszym punktem programu były
gry i zabawy na polu golfowym „Zawarcie”. Nazwa pochodzi od dzielnicy,
w której się znajduje. Aż trudno uwierzyć,
że kiedyś mieściło się na tym terenie wysypisko śmieci.
Pan Robert Woźniak, trener, zawodnik i jednocześnie menager, uczył nas
techniki odbicia piłeczki golfowej. Pan
Andrzej Szymczyk pokazywał nam,
jak się gra w wirtualnym świecie. Nasza
klasa, jako pierwsza, udała się na pole
treningowe. Każdy próbował swoich sił,
choć nie było to wcale takie proste. Kij
był dość ciężki, a piłeczka mała. W tym
samym czasie uczniowie z klasy IIIb grali
na symulatorze. Po godzinie zamieniliśmy się miejscami. Uderzaliśmy piłkę
w ekran, widzieliśmy, na jaką odległość
„poleciała” i mogliśmy pobijać rekordy.
Zabawa bardzo nam się podobała!
Następnie wszyscy razem pojechaliśmy na stadion żużlowy im. Edwarda
Jancarza. Oprowadzała nas pani Pawlicka, która pracuje w klubie „Stal Gorzów”.
Przespacerowaliśmy się po koronie stadionu, weszliśmy na wieżyczkę sędziowską, widzieliśmy loże dla VIP-ów.
W garażu Mateja Zagara jego mechanik przygotowywał maszynę na sobotnie GRAND PRIX. Dobrze wykonał
swoją pracę, bo Matej zdobył IV miejsce!

Na koniec zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie
z trenerem Stali Gorzów panem Stanisławem Chomskim.
Ostatnim punktem naszej wycieczki
była wizyta w siedzibie Gazety Lubuskiej.
Pan Zbigniew Borek - sympatyczny
redaktor i pomysłodawca plebiscytu
„Pokażcie klasę” opowiadał o pracy
w redakcji, o tym, jak zmieniały się jej
warunki wraz z upływem lat i rozwojem
technologii informatycznych. Nasze
wspólne zdjęcie ukazało się w wydaniu
gazety w dniu 23 września 2016 r.
W szkole zadałyśmy kilka pytań osobom z naszej klasy na temat wyjazdu: czy
się podobał, czy program był ciekawy,
czy warto jeździć na takie wycieczki? Oto

Biblioteka Publiczna byli organizatorami
ważnego przedsięwzięcia. 30 września,
w ramach obchodów Europejskich Dni
Dziedzictwa uczniowie Gimnazjum uczestniczyli w konferencji pod hasłem „Gdzie
duch spotyka się z przestrzenią - świątynie,
arcydzieła, pomniki, kościoły i ich administratorzy w gminie Czerwieńsk”. Młodzież
wysłuchała wykładów pana dyrektora dr
Przemysława Góralczyka oraz dr hab.
Daniela Koteluka dotyczących historii
naszej parafialnej świątyni. Była to swoista
lekcja historii, bo dotyczyła miejsc, które
znamy z naszego codziennego życia.
Nowy już miesiąc przynosi ciekawe
plany i przedsięwzięcia uczniowskiej
społeczności, więc będzie się działo…
W imieniu Zespołu Promocji
A. Kostrzewa
niektóre wypowiedzi: „Wyjazd do Gorzowa
bardzo mi się podobał. Najciekawszą atrakcją było pole golfowe. Mogłam nauczyć się
bardzo zabawnej, ale także ciekawej gry.
Odbijałam również w wirtualnym świecie.
Towarzyszyło mi wiele pozytywnych emocji.
Uważam, że wycieczka była udana. Z chęcią
pojechałabym jeszcze raz” - mówi Inez.
„Najlepszy był golf i warto uczestniczyć w takich wyjazdach” - powiedział
Mateusz.
„Najbardziej podobała mi się gra na
polu golfowym. Miałem okazję nauczyć
się odbijać kijami zwanymi „ironami” twierdzi Janek.
„Warto jeździć na takie wycieczki,
sądzę, że najciekawsza była gra w golfa”
- wypowiada się Igor.
My również podzielamy opinie naszych kolegów i koleżanek. Wycieczka
bardzo nam się podobała. Uczestnicząc
w nich, integrujemy się i świetnie się
bawimy. Mamy nadzieję, że jeszcze wiele
wyjazdów przed nami.
Paulina i Gabrysia K. z klasy I
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SZKOLNE ECHO CZERWIEŃSKIEJ PODSTAWÓWKI

Pędzi szkolna lokomotywa
Minęło zaledwie kilka tygodni nowego roku szkolnego, a życie znów tętni pełną parą. Dzieje się bardzo dużo, przez co
jesteśmy jeszcze bogatsi o nowe doświadczenia i gotowi na kolejne wyzwania.
NIEZWYKŁE LEKCJE
Historia jest nauczycielką życia,
przekonały się o tym klasy drugie,
które postawiły na zdobywanie wiedzy
poza murami szkolnymi. Wspaniałą do
tego okazją była wizyta w PKP Cargo
S.A. Zakładzie Taboru Kolejowego
w Czerwieńsku. Działacze NSZZ „Solidarność 80”, która obchodziła 25 lecie
powstania, zaprosili uczniów na niezwykłą lekcję historii kolejnictwa oraz
dziejów Czerwieńska, od lat będącego
„miastem kolejarzy”. Z nieukrywanym
wzruszeniem opowiadali o trudzie
i odpowiedzialności swojej pracy,
wspominali „stalowe maszyny” - dziś
już zastąpione nowoczesnymi składami.
W takim miejscu nie mogło obyć się
bez przejażdżki zabytkowym już dziś
parowozem. Całość dopełniła wizyta
w PKP Cargo S.A. Zakładzie Napraw
Taboru Kolejowego w Czerwieńsku.
Miłą niespodzianką okazał się słodki
poczęstunek oraz upominki dla każdego
dziecka. W klasach zawisły też piękne
pamiątkowe fotografie. Pragniemy podziękować dyrektorowi Zbigniewowi
Nowackiemu, Janowi Cieślarczykowi
oraz innym związkowcom, którzy
w chwilach wspomnień wydarzeń
ważnych dla swojego pokolenia nie zapomnieli o najmłodszych mieszkańcach
Czerwieńska. To również dla nich 25
lat temu podjęli działania zmieniające
oblicze naszego kraju.
Drugoklasiści odbyli też „wyprawę
po bezpieczeństwo”. To już w naszej
szkole tradycja, aby odwiedzić Komendę Miejską Policji w Zielonej Górze.
Instytucja, która służy nam pomocą
w trudnych sprawach, równie chętnie dba o profilaktykę najmłodszych.
Stąd właśnie lekcje prowadzone przez
policjantów. Specjalna salka została
wyposażona w sprzęt pozwalający
symulować przejście przez jezdnię. Odgrywanie scenek pozwala przetrenować
zachowania na jezdni, w domu, podczas
drogi do i ze szkoły. Dobrze spisaliśmy
się odpowiadając na pytania. Znamy
znaki drogowe i zasady przekraczania
jezdni, wiemy jak zachować się w kon-
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taktach z nieznajomymi, jak wzywać
pomoc itp. Teraz tylko należy wiedzę
przekuć w czyn.
Niezwykłą lekcję historii odbyły też
klasy trzecie. Panowie Paweł Pochocki
i Sławomir Mielczarek, którym w tym
miejscu serdecznie dziękujemy, stworzyli w szkole „salę muzealną”. Dzięki
uprzejmości pracowników Lubuskiego
Muzeum Wojskowego w Drzonowie
mieliśmy możliwość wysłuchać ciekawą opowieść o życiu, umundurowaniu
i wyposażeniu żołnierzy walczących
na frontach całego świata. Kontakt
z eksponatami, będącymi, na co dzień
w ekspozycji muzeum, pozwolił „poczuć
zapach i emocje” tak odległych dla nas
dni. Z zaciekawieniem obejrzeliśmy też
makiety znanego nam wszystkim Skansenu Fortyfikacyjnego w Czerwieńsku.
Uczniowie nie kryli zainteresowania
i mieli mnóstwo pytań. Na część z nich
odpowiedź znajdą zapewne odwiedzając
wspólnie z rodzicami muzeum i skansen.
Jak się, bowiem okazuje to zdobywanie wiedzy „u źródeł” jest najbardziej
efektywne dla uczniów. Potwierdziła to
również klasa III b, która lekcję „Moja
mała ojczyzna” odbyła się w Urzędzie

Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Miejsce mijane niemal każdego dnia stało
się bliższe, kiedy dzieci porozmawiały
z pracownikami, dowiedziały się, za
co są odpowiedzialni. Duże wrażenie
zrobiła na nich wizyta w Urzędzie Stanu
Cywilnego i opowiadanie, w jaki sposób
malutki człowiek zyskuje tożsamość,
jak zawierane są małżeństwa, co to jest
konkordat. Każdy miał okazję dotknąć
potężnego łańcucha zwieńczonego Białym Orłem, bez którego nie odbędzie się
żaden ślub.
POSADZILIŚMY POLA NADZIEI
Uczenie wrażliwości na drugiego
człowieka to dla nas wielka sprawa.
To, dlatego po raz kolejny włączyliśmy się w akcję charytatywną „Pola
nadziei”. Głównym jej celem jest
pozyskiwanie funduszy na potrzeby
zielonogórskiego hospicjum. Przedsięwzięcie to ma również przypominać
o ludziach cierpiących, oczekujących
naszej pomocy i opieki w ostatnim
okresie życia. Klasa III a przez trzy
tygodnie sprzedawała cebulki żonkili.
Część z nich uczniowie pozostawili
w szkole i posadzili na szkolnym dzie-

dzińcu. Posadzone cebulki zakwitną
w marcu i przypomną wszystkim o tej
szczytnej akcji. Łącznie udało nam
się przekazać na ręce pracowników
hospicjum kwotę 395, 65zł. Pozyskane
w ten sposób fundusze pozwolą na
zakup niezbędnego sprzętu medycznego, leków i opatrunków. Dziękujemy
ludziom dobrego serca za wrażliwość
i czynny udział w akcji. Wierząc w to,
że dobro wraca życzymy darczyńcom
takiego właśnie dobra.
ALEJA OPTYMISTÓW
– NASZE MIEJSCE NA ZIEMI
Kiedy mamy trudny dzień, pragniemy uciec od problemów dnia
codziennego i „złapać dystans do
rzeczywistości chętnie przechadzamy
się „naszą Aleją Optymistów”. Tak z dumą możemy powiedzieć „naszą”.
Minął, bowiem rok, kiedy to rozpoczęliśmy proces zagospodarowania
terenów przyległych do „Zbiornika
retencyjnego Czerwieńsk”. Powstała
aleja ma upamiętnić 70-lecie Lasów
Państwowych w Zielonej Górze.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
pod patronatem Burmistrza Czerwieńska Piotra Iwanusa we współpracy

z Nadleśnictwem Zielona Góra, Halą
sportową „Lubuszanka”, Kołem łowieckim „Jeleń” i OSP w Czerwieńsku.
Jak powiedział Burmistrz - wszystkie
posadzone lipy przetrwały. 8 Października dosadziliśmy kolejnych 40-ci
drzewek. Wszyscy, którzy przybyli
nad zalew w ten dżdżysty poranek

Relacja młodych redaktorów

Tydzień Bezpieczeństwa
Po raz kolejny w naszej szkole w dn. 26-30.09.2016r.
nauczyciele zorganizowali, tydzień bezpieczeństwa”. Była
to okazja do przypomnienia zasad bezpieczeństwa w różnych
sytuacjach: w szkole, w domu, na placu zabaw, w sieci, w
drodze do domu.
Uczniowie wykonywali znaki drogowe, gazetki ścienne,
układali rymowanki, uczyli się piosenek, oglądali prezentacje
multimedialne, odbyły się konkursy.
Dzieci spotkały się z pracownikami Straży Ochrony

byli pełni energii i zapału. To ważne,
aby móc powiedzieć za wiele lat: „To
moje drzewko”, usiąść w jego cieniu
i wspomnieć miły czas dziecięcych
lat. Być może poczujemy nawet smak
grochówki i ciepło ogniska, nad którym
piekliśmy kiełbaski.
Beata Kaszewska

Kolei oraz strażakami. Przypomnieli oni, jak bezpiecznie
zachowywać się w ruchu drogowym, podczas ataku psa, na
wypadek pożaru. Nauczyciele przybliżyli uczniom zasady
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Na godzinach wychowawczych odbywały się pogadanki
dotyczące bezpiecznej drogi do szkoły. Została też przeprowadzona ewakuacja na wypadek alarmu przeciwpożarowego
i bombowego.
Przedsięwzięcie przygotowane przez nauczycieli spotkało
się z dużym zainteresowaniem uczniów i uświadomiło, jak
ważną role odgrywa bezpieczeństwo w naszym życiu.
Weronika Dudek kl. VI b
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English is fun…
We wrześniu mieliśmy w szkole w Nietkowie bardzo niezwykłego gościa. Pani Michele King z USA, mieszkająca
koło Chicago wolontariuszka, realizującą w Polsce program
„Native speaker visit”.
Jest to specjalny program edukacyjny przygotowany dla
uczniów w polskich szkołach aby umożliwić im kontakt i spotkanie z „żywym” językiem angielskim oraz osobą, która tym
językiem włada. Michele odwiedziła nas podczas lekcji języka
angielskiego a spotkanie z nią było bardzo miłe i serdeczne.
Wiele opowiadała o tradycjach i zwyczajach w USA, ulubionych świętach i uroczystościach oraz typowych angielskich
obyczajach. Wszystko to oczywiście w języku angielskim
więc mogliśmy posłuchać amerykańskiego akcentu oraz poznać wiele ciekawostek. Obejrzeliśmy prezentacje o kulturze

i świętach w USA i zdjęcia, niektórzy „odważyli się” zadawać
pytania. Nasz amerykański gość też był zadowolony ze spotkania uczniami. Wizyta native speakera odbyła się w Nietkowie
w ramach rozpoczynającego się w szkole projektu językowego
– nauki dodatkowych zajęć tego języka „English is fun” czyli
baw się z angielskim. Jest to program edukacyjny, jaki będzie
realizowany w naszej szkole przy wsparciu grantu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji „Nida”. Dodatkowe
zajęcia języka angielskiego, pomogą uczniom, którzy ciągle
mają niedosyt nauki języka obcego. Zajęcia będą opierały się
głównie na konwersacjach, grach i zabawach, oglądaniu filmów edukacyjnych i poszerzaniu słownictwa tak niezbędnego
do sprawnej komunikacji. Młodzi angliści wyjeżdżać będą na
wycieczki, zajęcia w terenie – które będą ukierunkowane na
podnoszenie kompetencji językowych.
Beata Kłos-Wygas

Tyle było chwil...
Rok szkolny 2016/17 w Leśniowskiej szkole zaczął się nietypowo…wiele się
zmieniło, bowiem na zasłużoną emeryturę przeszły nasze koleżanki - historyczka
i polonistka…
W przepiękny świat literatury nie
będzie już wprowadzała uczniów pani
Ania Batóg, nie będzie wpajała prawdziwie ważnych wartości w życiu, nie
będzie uczyła na własnym przykładzie,
jak być dobrym, mądrym i pracowitym. Pani Ania postanowiła przejść na
emeryturę po ponad trzydziestu latach
pracy. Zostawiła w szkole, ale i w Leśniowie wiele śladów swojej działalności.
Praca w szkole to nie tylko nauczanie,
to także angażowanie się
w życie i działalność szkoły
i środowiska. Tak właśnie
pracowała pani Ania, świetna
polonistka, ciepła i serdeczna
osoba. Miała wiele do przekazania dzieciom i młodzieży
i robiła to w profesjonalny,
ale jednocześnie prosty i ciekawy sposób. Kilka pokoleń
uczniów dobrze przygotowała
do dalszej nauki i życia, bo jak
wiadomo, czym skorupka za
młodu nasiąknie...
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Za to wszystko serdecznie dziękujemy. Życzymy dużo zdrowia i wszystkiego
co dobre i piękne, gdyż jak powiedział
poeta „ze wszystkich rzeczy świata tego
pozostaną tylko dwie: poezja i dobroć”.
D. Rabiko
Za biurkiem nie stanie już pani Dorota Rabiko, nie będzie przypominała
ważnych historycznych dat, wydarzeń,
nie będzie uczyła poprawnej wymo-

wy. Pani Dorota po trzydziestu latach
pracy odeszła na zasłużoną emeryturę.
W końcu będzie miała czas na realizację swoich marzeń - podróże. Trzydzieści lat to szmat czasu, który pani
historyk wypełniła rzetelną, uczciwą
pracą. Praca w Leśniowskiej szkole
była dla Niej nie tylko pracą na etacie
- to także część jej życia. Pani Dorota
nie tylko prowadziła lekcje, także
angażowała się w życie szkoły. Kiedy
trzeba, reprezentowała ją na forach
środowiskowych tych bardzo bliskich
i tych dalszych. A kiedy trzeba było
zakasywała rękawy i wychodziła naprzeciw potrzebom: malowała ściany,
urządzała gabinety, dekorowała szkołę
na różne uroczystości, zdobywała
sponsorów, aby w szkole było
lepiej, piękniej.
W pamięci Leśniowskich
uczniów i ich rodziców stała się
legendą - wzorem wymagającego, kompetentnego i rzetelnego
nauczyciela.
Przed Nią ważne dni- niech
się spełnią Jej marzenia i zamiary. Z najlepszymi życzeniami na
te dni, Pani Doroto w imieniu
społeczności szkolnej Leśniowa
Wielkiego.
ABat

Tak dla zdrowej żywności
Żywność dobrej jakości jest podstawą zdrowia całego narodu a sposób jej produkcji zapewnia wolność od korporacji
i strategiczne bezpieczeństwo żywnościowe kraju.
Po 9 miesiącach leżakowania w różnych biurach projekt ustawy o sprzedaży żywności przez rolników (druk
nr 854) będzie miał pierwsze czytanie w Sejmie 4 października 2016.
Projekt ten powstał w ścisłej współpracy z rolnikami-praktykami, jest
dobry dla rolników i konsumentów!
UWAGA! Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie on od razu odrzucony,
bowiem PiS przygotował swoją ustawę
o sprzedaży bezpośredniej. Propozycja
PiS WIELE NIE ZMIENIA I DLATEGO
BRONIMY NASZEJ, ROLNICZOKONSUMENCKIEJ USTAWY (druk
nr 854).
Pikieta, oficjalnie zgłoszona, wspierająca rolniczy projekt jest pod hasłem TAK
DLA LOKALNEJ ŻYWNOŚCI BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA. NIE DLA GMO, TTIP i CETA!
Gdzie: Warszawa, przed Sejmem RP ul.
Wiejska
Kiedy: 4.10.2016 r., godz. 10:30-13:00
W programie: śniadanie dla Posłanek
i Posłów oraz Strefa Wolnego Handlu
Bezpośrednio od Rolnika.
TUTAJ LINKI DO GŁÓWNEGO
BANERU: http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2016/09/
baner_tak_nie_GMO-810x289p.jpg
http://www.icppc.pl/antygmo/wpcontent/uploads/2016/09/baner_tak_
nie_GMO.jpg

i prezes Fundacji Wspierania Rozwoju
Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego
QLT dodaje: „Pozwolono supermarketom
i producentom żywności przemysłowej
odebrać rynek wytwórcom prawdziwej
żywności. Rząd, który pozwala na to, by
żywność przetworzona w gospodarstwach
była traktowana jako nielegalna, jest
współwinny. Ta sytuacja musi się zmienić,
ponieważ stawką jest tutaj zdrowie i dobro
całego narodu.”

„Przychodzimy pod Sejm aby uświadomić posłom, że popieramy rolniczy
projekt ustawy o sprzedaży żywności przez
rolników oraz zmianie niektórych innych
ustaw. ZYSKAŁ ON POPARCIE około
200 ORGANIZACJI, RODZINNYCH
GOSPODARSTW ROLNYCH I WÓJTÓW
Z CAŁEJ POLSKI reprezentujących tysiące (około 350 tys.) Polaków/wyborców.
Ponadto ponad 15 000 indywidualnych
osób reprezentujących różne grupy społeczne: naukowcy, lekarze, nauczyciele,
artyści, robotnicy, emeryci, itp.” - mówi
Jadwiga Łopata, współdyrektor ICPPC,
właścicielka edukacyjnego gospodarstwa
EKOCENTRUM ICPPC, laureatka ekologicznego Nobla.

DODATKOWE INFORMACJE:
Żywność dobrej jakości jest podstawą zdrowia całego narodu a sposób jej
produkcji zapewnia wolność od korporacji i strategiczne bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Polacy chcą mieć łatwy
dostęp do takiej żywności od polskich
rolników. Tymczasem tylko w ciągu 8 lat
po 2002 r. upadło w Polsce 665 600 gospodarstw rolnych. Do ich upadku walnie przyczyniło się w Polsce odebranie
rolnikom odwiecznego prawa legalnej
sprzedaży żywności wytworzonej w ich
gospodarstwach. Jednocześnie wielu milionom konsumentów w Polsce odebrano
powszechny dostęp do żywności nieporównanie wyższej jakości niż masowej
produkcji żywność z marketów.
1. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia

Lena Huppert, organizatorka warszawskiego wydarzenia, konsumentka

„Rządy innych krajów UE umożliwiają swoim rolnikom sprzedaż swojej
żywności bez zbędnych utrudnień, polski
rolnik też ma do tego prawo. To najlepszy
moment na to, by odwrócić kartę i wygrać
grę o prawdziwą żywność i prawdziwych
rolników!” - podkreśla Sir Julian Rose,
prezes Międzynarodowej Koalicji dla
Ochrony Polskie Wsi - ICPPC, pisarz
i rolnik.
„Żywność od rolnika jest bezpieczna.
Rolnicza ustawa o sprzedaży żywności
przez rolników popiera sprzedaż żywności
pochodzącej ze znanego źródła - nie jest
to żywność od pokątnych sprzedawców
czy też nieznanych producentów z UE lub
z poza UE. Nasi rolnicy mają obowiązek
podania dokładnego adresu swojego
gospodarstwa.” - dodaje góralka Anna
Bednarek - prezes Stowarzyszenia BEST
PROEKO.

sprzedaży żywności przez rolników
powstał w ścisłej współpracy z rolnikami-praktykami. Został on złożony do
laski marszałkowskiej przez KUKIZ'15
w styczniu tego roku ale niestety trafił
do tzw. „sejmowej zamrażarki” (projekt z autopoprawkami: http://icppc.
pl/images/1.pdf ).
Domagamy się szybkiego wprowadzenia powyższej ustawy w życie! Rolniczy projekt ustawy „O sprzedaży żywności przez rolników” stwarza warunki
do sprzedaży produktów spożywczych
wytwarzanych przez rolników w sposób tradycyjny, domowy, z własnego
gospodarstwa bez zbędnego krępowania
(!) drobnych i średnich rolników przepisami sanitarno-higienicznymi i innymi.
Przywraca rolnikom NATURALNE
PRAWO do wytwarzania i sprzedaży
żywności, a konsumentom umożliwia,
a właściwie także przywraca LEPSZY
DOSTĘP do niej.
KONTAKT:
• Lena Huppert, fundacja.qlt@wp.pl,
tel. 502 085 840
•Jadwiga Łopata i Julian Rose,
tel./fax.: 33 8797114, biuro@icppc.pl
ORGANIZATORZY:
• Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego
QLT
ul. Zięby 40/31a, 02-808 Warszawa,
502085840, fundacja.qlt@wp.pl,
www.fundacja-qlt.pl
• Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi ICPPC
34-146 Stryszów 156,
tel./fax +48 33 8797114
biuro@icppc.pl, www.icppc.pl,
www.gmo.icppc.pl, www.eko-cel.pl,
www.bezposrednioodrolnika.pl/
• Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO - CIS
http://www.bestproeko.pl/viewpage.
php?page_id=6
• dr Gabriel Janowski, Polish Quality
Food (PQF)
ul. Freta 44, Warszawa, 695650138, pqf.
biuro@gmail.com
• Stowarzyszenie Polska Wolna od
GMO
http://www.polskawolnaodgmo.org/
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Wieści
z ratusza

Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

OC. 5557.7.2016

MRÓZ, OSTRA ZIMA, ŚNIEŻYCA
Mróz, duże opady śniegu oraz śnieżyce mogą sparaliżować
życie ludzi w wielu miejscowościach. Niska temperatura może
doprowadzić do odmrożenia i wychłodzenia organizmu co może
skutkować bezpośrednim zagrożeniem dla życia i zdrowia. Mając jednak świadomość tych zagrożeń można z wyprzedzeniem
zabezpieczyć siebie jak i swoją rodzinę.
Przed nadejściem dużych mrozów i zamieci śnieżnych
powinieneś:
• słuchać prognoz pogody i komunikatów w telewizji regionalnej i radiu
• zgromadzić środki przydatne w czasie zimy, przede wszystkim:
zapasowe baterie do radia i do latarek;
• żywność, która nie wymaga gotowania; zapas wody pitnej;
sól kamienną, piasek; zapas opału; zastępcze źródła światła
i ogrzewania; niezbędne leki;
• przygotować dom poprzez: uszczelnienie drzwi, okien,
ścian i poddaszy; zainstalowanie okiennic lub pokrycie okien
plastikową folią;
• przygotować "zimowy zestaw samochodowy" tj. pełny
bak paliwa, telefon komórkowy, łopatkę do śniegu, radio
zasilane bateriami, migające światło, racje żywnościowe,
rękawice, czapkę, koc, linę holowniczą, opony zimowe,
łańcuchy na koła, pojemnik z solą, kable do akumulatora,
mapę drogową, termos z gorącym napojem.
Podczas trwania silnych mrozów i burzy śnieżnej powinieneś:
• ubierać się stosownie do pogody(najlepiej w "cebulkę");
• nosić ubranie składające się z wielu warstw, luźne, zewnętrzna odzież powinna być łatwa do zdjęcia i wodoodporna;
• uważać na przemęczenie, w czasie mrozów doprowadzić to
może do ataku serca;
• obserwować, czy nie występują objawy odmrożeń (utrata czucia,
biały lub jasny kolor pojawiający się na końcach palców rąk
i stóp, oraz małżowin usznych i na czubku nosa). Jeżeli to
stwierdzisz niezbędna jest natychmiastowa pomoc lekarska;
• oszczędzać zapasy paliwa przez stopniowe obniżanie
temperatury w domu i okresowe wyłączanie ogrzewania
w niektórych pomieszczeniach;
• jeżeli używasz piecyków zapewnij wentylację pomieszczeń –
pamiętaj zatrucie tlenkiem węgla może spowodować śmierć;
• zabezpieczyć inwentarz i paszę przed zamarznięciem;
• przed wyjazdem w podróż sprawdź przejezdność dróg we
właściwym dla swojego miejsca zamieszkania1;
• jeśli nie musisz wyjechać to lepiej będzie jak pozostaniesz
w domu do czasu unormowania się sytuacji na drogach;
• nie spożywaj alkoholu na mrozie – alkohol rozszerza
naczynia krwionośnej powoduje szybsze odprowadzenia
ciepła z organizmu, a przez to szybsze odmrożenia;
• zwróć uwagę na dzieci wysyłane do szkoły2.
P.W.
1
2

www.straz.gov.pl
Zagrożenia Natrualne i Cywilizacyjne”, WSBiO, s. 93
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że w dniu
5 października 2016 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku oraz na stronie internetowej urzędu
(www.czerwiensk.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości
przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej
z przeznaczeniem na składowanie opału na potrzeby własne.
Wykaz obejmuje część nieruchomości położonej w Czerwieńsku przy ul. Moniuszki, oznaczonej numerem działki 420/1
o powierzchni 24 m2.
MM

Zebranie Ogólne

Mieszkańców Czerwieńska
Zebranie odbyło się 29 września, a jego głównym tematem
było przyjęcie budżetu Samorządu Mieszkańców Miasta
Czerwieńsk na 2017 rok.
Przedstawiony Mieszkańcom, i przyjęty zdecydowaną
większością głosów, budżet zostanie rozdysponowany na 4
główne zadania:
1. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (20 000 złotych) w naszym Mieście poprzez powstanie parku do treningu
ulicznego (street-workout) oraz placu zabaw. Planowane jest
również rozpoczęcie prac nad powstaniem ścieżki dydaktycznej
na terenie Czerwieńska.
2. Finansowe wsparcie (3000 zł) na organizację imprez
o charakterze sportowym, turystycznym, ekologicznym i integracyjnym (turniej piłki siatkowej, Przełamanie Linii Odry,
Dzień Czystej Wody).
3. Utrzymanie porządku i zieleni (3000 zł) poprzez nasadzanie drzew i kwiatów, zakup śmietników i ławek.
4. Finansowe wsparcie (2000 zł) działalności Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej działające przy OSP Czerwieńsk oraz
drużyn juniorskich KS Piast Czerwieńsk.
Pozostałe 2000 złotych zostanie przeznaczone na: fundusz osobowy, promocje Miasta, zakup materiałów biurowych oraz udział w uroczystościach państwowych. Podczas
Zebrania Mieszkańcy naszego Miasta zadawali szereg pytań
Panu Burmistrzowi. Zgłaszane problemy dotyczyły czystości i porządku, oznakowania dróg, bezpańskich zwierząt,
Izby Pamięci w Czerwieńsku oraz dróg rowerowych na
terenie Miasta i Gminy. Na wszystkie pytania na bieżąco
odpowiadał Pan Burmistrz. Z tego miejsca, raz jeszcze,
bardzo chciałbym podziękować wszystkim Mieszkańcom
za obecność na Zebraniu i obywatelską aktywność. Bardzo
dziękuję również Dyrekcji i pracownikom MGOK Czerwieńsk za udostępnienie i przygotowanie sali na przeprowadzenie Zebrania.
Wojciech Zawada

XX sesja Rady Miejskiej
28 września odbyła się XX sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Po jednomyślnym przyjęciu zaproponowanego porządku
obrad w Sali sesyjnej odbyła się miła uroczystość związana z wręczeniem Sołtysom, którzy zdecydowali się zarządzać Wiejskimi
Domami Kultury i Świetlicami Wiejskimi w swoich miejscowościach, bonów towarowych na zakup wyposażenia do placówek.
Następnie po wysłuchaniu informacji z działalności Burmistrza
w okresie międzysesyjnym Radni złożyli swoje interpelacje.
Kolejny punkt obrad dotyczył informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Czerwieńsk za pierwsze półrocze 2016 roku.
Materiał ten został przedstawiony wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć. Zebranym przedstawiono również
opinie: Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Budżetu
i Finansów. Informacja została przyjęta większością głosów.
Następny punkt obrad dotyczył stanu realizacji zadań oświatowych w Gminie Czerwieńsk za rok szkolny 2015/2016. Po
przedstawieniu opinii wypracowanej na posiedzeniu Komisji
Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego Rada Miejska
jednomyślnie przyjęła sprawozdanie.
Jednomyślnie przyjęta została również informacja o przebiegu
realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
(ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta wojewódzkiego Zielona Góra. W ramach ZIT-ów na terenie naszej Gminy
będzie robiona modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (wartość dofinansowania - 3.676.320,46), powstaną
drogi rowerowe (wartość dofinansowania - 3.600.000,00) oraz
odrestaurowany zostanie zabytkowy park w Laskach (wartość
dofinansowania - 2.000.000,00). Ponadto Gmina Czerwieńsk
jest partnerem projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez
zielonogórskie Centrum Integracji Społecznej, który ma na celu
aktywizację osób długotrwale bezrobotnych.
Wszystkie uchwały, które były ujęte w porządku obrad zostały przyjęte jednomyślnie. Dotyczyły one m. in. zmian budżetu
i w budżecie oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. Uchwalono wieloletni program gospodarowania zasobem
mieszkaniowym Gminy Czerwieńsk oraz zasady wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu naszej gminy.
Kolejne dwie uchwały dotyczyły zmian w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego w Leśniowie Wielkim i Czerwieńsku. Decyzją Radnych nadano też tytuł „Honorowy Obywatel
Gminy Czerwieńsk” Pani Adeli Siemaszko z Czerwieńska. Ostatnia uchwała dotyczyła realizacji w partnerstwie z Gminą Nowogród
Bobrzański, Gminą Świdnica, Miastem Zielona
Góra oraz Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Zielona Góra projektu pn.: „Wsparcie
kapitału przyrodniczego regionu poprzez restaurację Zabytkowego Parku Dworskiego w Laskach w Gminie Czerwieńsk”.
Krzysztof Smorąg, Wojciech Zawada

Pani Jolancie Karbowiak
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci Męża
składają Dyrekcja i pracownicy
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku

Gratulacje dla
Naszego Zaodrza
Z okazji pierwszej rocznicy działalności Spółdzielni
Socjalnej „Nasze Zaodrze” składam wszystkim organizatorom tego projektu oraz pracownikom spółdzielni
najserdeczniejsze gratulacje, a także życzę dalszych
sukcesów, wspaniałych pomysłów, wytrwałości oraz realizacji zamierzeń. Niech inicjatywa „Naszego Zaodrza”
stanie się przykładem do naśladowania dla kolejnych
środowisk i grup inicjatywnych naszej gminy.
Radna Ewa Wójtowicz

Europejskie Dni Dziedzictwa
w bibliotece w Czerwieńsku
We wrześniu 2016 roku już po raz 24 Polska wzięła udział
w Europejskich Dniach Dziedzictwa. Głównym ich celem
jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz
przypomnienie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.
30 września tego roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Czerwieńsku uczestniczyła w Europejskich Dniach Dziedzictwa. W uroczystości tej partycypowało też Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Czerwieńsku. Dzięki tej współpracy możliwe
było zaprezentowanie siedemdziesięcioosobowej młodzieży stanowiącej I, II i III klasy gimnazjalne, nauczycielom,
pracownikom biblioteki, Paniom: radnej Ewie Wójtowicz,
a także emerytowanej nauczycielce Krystynie Nowakowskiej,
następującej tematyki: „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią
– świątynie, arcydzieła, pomniki” „Kościoły i ich administratorzy w Gminie Czerwieńsk”. Część merytoryczną tego
spotkania poprzedziło przywitanie dyrektora wspomnianej
placówki oświatowej dra Przemysława Góralczyka, a także
wprowadzenie Dyrektor MGBP Bożeny Tietz dotyczące
historii i istoty obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa
w poszczególnych państwach, z podkreśleniem krajowej specyfiki. Część właściwą związaną z zasygnalizowaną problematyką przedstawił słuchaczom dr. Przemysław Góralczyk.
W interesujący sposób omówił on kwestie dotyczące dziejów
poszczególnych miejscowych świątyń wpisanych w krajobraz
lokalnej społeczności. Przybliżył również słuchaczom barwne
losy poszczególnych do 1945 r. ich niemieckich administratorów, ze szczególnym uwzględnieniem życiowych perypetii
pastora Martina Gottfrieda Juliusa Schöne. Okres powojenny przypadający w nowych, tym razem polskich realiach,
ukazał dr. hab. Daniel Koteluk, omawiając między innymi
burzliwe perypetie następujących kapłanów: Ignacego Zonia
(1945-1952/1953), Ludwika Muchy (1952-1957), Felicjana
Szklanego (1957-1974) i Henryka Nowika (1974-1992). Publikacje na zasygnalizowany temat wspomnianych prelegentów
dostępne są w bibliotece, gdzie osoby zainteresowane mogą
się z nimi zapoznać. Zapraszamy!
Patrycja Tietz-Piotrowicz
MGBP w Czerwieńsku
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NA LICEUM PATRZ!

Wychowanie do wartości
W naszym Liceum już od pierwszych
dni września dużo się dzieje. Na początku
miesiąca byliśmy na obozie „ Kadet 2016”.
Nie zabrakło nas także w korowodzie
winobraniowym. Odbyliśmy zajęcia na

wodach otwartych, ćwicząc umiejętności
wydobywania poszkodowanych z wody
różnymi metodami. Przeszliśmy kolejne
szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zorganizowaliśmy

Dzień Integracji z uczniami klas I, który był
świetną zabawą. Wzięliśmy udział w akcji
honorowego krwiodawstwa. Codziennie
robimy „22 pompki dla weteranów”. Nasze
Liceum to szkoła wartości: patriotyzmu,
solidarności, przyjaźni, pomocy. Wszystkich sympatyków i zainteresowanych tym,
co się u nas dzieje, zapraszamy na naszą
stronę internetową http://lo-czerwiensk.pl/
i do polubienia nas na Facebooku.
SL

Turniej im. Romana Winnickiego
XVI turniej piłkarski im. Romana Winnickiego, byłego prezesa KS Piast Czerwieńsk, odbył się 28 września 2016 r. na
stadionie w Czerwieńsku.
W turnieju piłkarskim wzięły udział
4 zespoły z naszej gminy: Start Płoty,
Gimnazjum Czerwieńsk, Odra Nietków
i drużyna Piasta Czerwieńsk, w której
występowali uczniowie młodszych klas
gimnazjum i szkoły podstawowej w Czerwieńsku.
Rywalizacja była bardzo zacięta i wyrównana. Po rozegraniu sześciu spotkań
okazało się, że pierwsze miejsce zajęła
drużyna Odry Nietków, kolejne przypadły
Gimnazjum, Startowi i Piastowi.
Najlepszym bramkarzem został zawodnik ze Startu Płoty a najlepszym
strzelcem Mateusz Badecki z Gimnazjum. Nagrody wręczał dyrektor Gimnazjum pan Przemysław Góralczyk i przewodniczący Rady Sportu pan Zygmunt
Świniarek.
Organizatorami turnieju byli: Rada
Sportu w Czerwieńsku, Hala Sportowa
„Lubuszanka” oraz Gimnazjum w Czerwieńsku. Organizatorzy serdecznie
dziękują pani Iwonie Matuszak z Chaty
Polskiej za słodycze, którymi obficie
obdarowani zostali wszyscy uczestnicy
turnieju.
W. Dwornicki
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Tenisowa jesień
Czerwieńscy tenisiści korzystają z ostatnich już w tym sezonie chwil na kortach
ziemnych, organizując zamykające ten cykl rozgrywek turnieje. Po raz pierwszy
zorganizowany został Turniej Firm o puchar przechodni Przewodniczącego Rady
Miejskiej oraz VIII Turniej o Puchar Prezesa CPN Ekoserwis.
Rozegrany w dniach 14-18 września
pierwszy w historii stowarzyszenia turniej
tenisowy miejscowych firm i instytucji
zakończył się zwycięstwem Wojciecha
Gniadzika, reprezentującego barwy
Urzędu Gminy i Miasta, który po zaciętym pojedynku pokonał Waldemara
Naporę, reprezentującego Zakład Przetwórstwa Drobiu INEX. Tym samym
przez najbliższy rok puchar należeć
będzie do reprezentacji UG. Frekwencja
w turnieju niestety niespecjalnie dopisała,

ale miejmy nadzieję, że za rok w szranki
stanie znacznie więcej podmiotów gospodarczych i instytucji, ponieważ w tenisa
gra całkiem spora grupa osób. Trzeba

będzie za rok bardziej wypromować tę
imprezę, bo naprawdę warto.
Znacznie większa frekwencja dopisała
podczas VIII Turnieju CPN Ekoserwis, który rozegrany został w sobotę 8
października. Mimo kiepskiej pogody
i przelotnych opadów deszczu udało się
rozegrać turniej w trzech kategoriach –
juniorskiej, kobiet oraz mężczyzn.
Prawdziwym objawieniem turnieju
juniorskiego był jego zwycięzca Patryk
Sarnowski, który ukończył dopiero 8 lat,
a na korcie zaprezentował się jak tenisista
zawodowy. Kibice przecierali oczy ze
zdumienia, jak można w takim wieku tak
znakomicie poruszać się po korcie i skutecznie przebijać piłkę. O Patryku jeszcze
nieraz usłyszymy, jestem tego pewien.
Drugie miejsce w tej kategorii zajął
Tymek Daraszkiewicz, a trzecie Michał
Badecki.
W kategorii pań najlepszą tenisistką
turnieju okazała się Agata Czarkowska,
drugie miejsce zajęła Aleksandra Potocka, a trzecie Anna Poźniak.
Największą liczbę zawodników zobaczyliśmy w turnieju mężczyzn. Wszystkie pojedynki były niezwykle zacięte
i w większości kończyły się rozstrzygającymi wynik tiebrekami.

Ostatecznie do rozgrywki finałowej
stanęło czterech tenisistów: Bogdan
Lenckosz, Waldemar Napora, Krzysztof Tołoczko i Jacek Wyrwa. W meczu
o trzecie miejsce Krzysztof Tołoczko pokonał Bogdana Lenckosza, a w wielkim
finale Jacek Wyrwa wygrał po zaciętym
tiebreku z Waldemarem Naporą.
Finały turnieju odbyły się w naprawdę
trudnych warunkach atmosferycznych,
a ostatnie piłki turnieju rozgrywane były
już w strugach deszczu. Mimo to impreza
była bardzo udana.
Wszystkim zwycięzcom puchary wręczył Prezes CPN Ekoserwis p. Krzysztof
Wasylkowski, a rozgrywkom jak zwykle
towarzyszyło wspólne grillowanie i planowanie sezonu zimowego.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy Zarządowi firmy CPN
Ekoserwis za wieloletnie wspieranie
czerwieńskiego tenisa.
Andrzej Sibilski
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Inauguracja Roku Kulturalnego 2016/2017
7 października, w sali widowiskowej Ośrodka Kultury uroczyście zainaugurowano
nowy rok kulturalny. To bardzo ważne wydarzenie dla wszystkich ludzi związanych
z kulturą i tych, którym sprawy kultury są bliskie. Uroczystość połączona była
z wręczeniem statuetki „Przyjaciel Kultury”.
Zgromadzeni goście mieli okazję
obejrzeć prezentację multimedialną,
na którą składały się imprezy organizowane przez MGOK w mijającym roku
kulturalnym. Dokonano podsumowania
roku i zapoznano uczestników gali
z planami na najbliższy rok, a także
kolejne lata. Na scenie zaprezentowały się uczestniczki PRO ARTE,

które reprezentowały naszą gminę na
wyższych szczeblach konkursu. Agata
Stanisławiszyn, uczennica kl. III SP
w Czerwieńsku pięknie wyrecytowała
wiersz Joanny Papuzińskiej „Czarna
jama”, a Roksana Czerniec zaczarowała głosem śpiewając piosenkę z repertuaru Patrycji Markowskiej „Świat
się pomylił”. Niezapomniane wrażenie
pozostawiła po sobie Pani Ewa Żółciak z kabaretu Monde Verde z UTW
w Zielonej Górze. Pani Ewa, 86-latka,
zaprezentowała się w skeczu „Młoda
inaczej”, wzbudzając niekłamany podziw i aplauz.
Organizatorzy nie zapomnieli o jubileuszach, jakie w tym roku obchodziły
zespoły funkcjonujące w strukturach
MGOK: Layka Amira z WDK w Nietko-

wie (5-lecie), zespół GAMA z Leśniowa
Małego (5-lecie) oraz Rapsodia z Lasek
(10-lecie) oraz Nietkowianki z Nietkowa
(10-lecie). Kwiaty z okolicznościowymi
życzeniami odebrali kierownicy zespołów. Na ręce kierowników zespołów przekazano kwiaty i życzenia. Podziękowania
skierowano do firm i osób, które wspierają
działalność kulturalną w naszej gminie.
Wyrazy uznania skierowano do Pani Iwony Klameckiej, która jest instruktorką
muzyczną zespołów Gama, Pod Wiatrakiem, Melodia i Rezonans. Podziękowano
jej za niezwykłą aktywność kulturalną
i pracę z pasją, której owocem są sukcesy
zespołów, a szczególnie młodzieżowego
zespołu wokalno - instrumentalnego Rezonans (Grand Prix w Kamieniu Pomorskim, Grand Prix tegorocznego festiwalu
piosenki biesiadnej w Czerwieńsku). Pani
Iwona jest niezwykle zaangażowana w organizację imprez kulturalnych organizowanych przez MGOK, często kosztem
czasu wolnego, weekendów, urlopu.
Tradycyjnie już, podczas inauguracji
roku kulturalnego, wręczana jest statuetka
„Przyjaciel kultury”. Ten honorowy tytuł
przyznawany jest osobom, instytucjom
bądź organizacjom szczególnie wspierającym działania na rzecz kultury czerwieńskiej. W roku bieżącym przyznano go Lubomirowi Rotko, nie tylko za pomoc przy
realizacji imprez, ale także za wszelkie
działania kulturalne, jakie podejmował
zawsze na terenie naszej gminy.
Jubileusz 10-lecia pracy na stanowisku dyrektora MGOK obchodziła Jolanta
Matuszkiewicz, o czym nie zapomnieli
pracownicy domu kultury zaskakując panią dyrektor wspaniałą niespodzianką.

Na zakończenie wieczoru, zaproszono widzów do obejrzenia i wysłuchania
programu w wykonaniu Kabaretu Amatorskiego ADI. Skecze, scenki i piosenki
nagradzane były wielokrotnie gromkimi
brawami.

Ekipa MGOK serdecznie dziękuje
za wspólnie spędzony rok i zaprasza do
korzystania z naszej oferty i współtworzenia wydarzeń artystycznych w nowym
sezonie!
Organizatorzy

