Czerwieński

Dzień Flagi
czytaj str. 4-5

w kwietniu
01.04. – odbyło się zebranie mieszkańców i wybory w sołectwie
Nietkowice.
01.04. Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Posłem na Sejm RP
Jerzym Materną. Podczas spotkania Burmistrz zabiegał o poparcie
wniosku złożonego przez Gminę Czerwieńsk o dofinansowanie z budżetu Państwa budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
w Leśniowie Wielkim.
02.04. – odbyło się zebranie mieszkańców i wybory w sołectwie Sycowice.
08.04. – rozpoczął się ogólnopolski strajk nauczycieli, który zainicjował Związek Nauczycielstwa Polskiego. Do strajku przyłączyli się
nauczyciele ze wszystkich publicznych szkół znajdujących się na terenie
Gminy Czerwieńsk. W żadnej ze strajkujących szkół nie odbywały się
zajęcia edukacyjne, dyrektorzy nie byli również w stanie zapewnić bezpiecznych i higienicznych warunków do opieki nad dziećmi. Strajk trwał
nieprzerwanie do 27 kwietnia, kiedy to podjęto decyzję o jego czasowym
zawieszeniu. W tym czasie udało się jednak przeprowadzono egzamin
gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty. Do strajku nie przystąpili natomiast
nauczyciele z placówek niepublicznych oraz z przedszkola w Czerwieńsku.
08.04. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.: wypracowanie
opinii do projektów uchwał - wg zakresu działania komisji; rozpatrzenie
projektów uchwał przedłożonych radzie; wydanie opinii do sprawozdania: Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Czerwieńsk w 2018 r.,
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2018 r., Programu Współpracy Gminy
Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.; sprawy bieżące.
08.04. – odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Sesja
została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza Czerwieńska. Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie
zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy
Czerwieńsk; w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola prowadzone na terenie Gminy Czerwieńsk przez
osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Czerwieńsk dotacji
w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań
oświatowych; uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk.
09.04. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się spotkanie poświęcone
organizacji tegorocznych Dni Czerwieńska. Odbędą się one w dniach
17-19 maja br.
10.04. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
11.04. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji było min.:
informacja o stanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy
z uwzględnieniem ilości osób korzystających z wody i kanalizacji,
informacji nt. planów związanych z kanalizowaniem gminy oraz stanem
jakości wody pitnej dostarczanej mieszkańcom; wypracowanie opinii
do projektów uchwał, wg zakresu działania komisji; rozpatrzenie projektów uchwał przedłożonych radzie; sprawy bieżące.
11.04. – w Czerwieńsku obradował Zarząd Zielonogórskiego Związku
Powiatowo-Gminnego.
12.04. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z proboszczami wszystkich parafii znajdujących się na terenie Gminy Czerwieńsk. Podczas
spotkania omówiono min. stan przygotowań do obchodów 15 lecia
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Dnia Flagi RP oraz Święta
Konstytucji 3 Maja.
15.04. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad
komisji było min.: Analiza rocznych sprawozdań finansowych jednostek
organizacyjnych i jednostek kultury za 2018 rok (temat przeniesiony z marca
2019 r.); analiza najważniejszych źródeł dochodów za I kwartał 2019 r.;
informacja o zmianach w budżecie wywołanych Zarządzeniami Burmistrza,
w ramach Jego kompetencji, w tym analiza wykorzystania rezerwy ogólnej
i rezerwy celowej; sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy
Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi za 2018 r. pod względem
finansowym; gospodarka odpadami komunalnymi (wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw, wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska);
wypracowanie opinii do projektów uchwał wg zakresu działania komisji;
rozpatrzenie projektów uchwał przedłożonych Radzie; sprawy bieżące.
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15.04. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się ze Starostą Zielonogórskim Krzysztofem Romankiewiczem. Tematem spotkania była
sytuacja w oświacie na terenie Powiatu, w kontekście zapowiedzi
Prezydenta Zielonej Góry, który zamierza ograniczyć rekrutację
do szkół ponadgimnazjalnych, jedynie do absolwentów gimnazjów
i szkół podstawowych z terenu miasta. Oznaczałoby to, że dla ok.
200 absolwentów z terenu Powiatu Zielonogórskiego zabrakłoby
miejsc w szkołach średnich.
16.04. – odbyło się zebranie mieszkańców i wybory w sołectwie Bródki.
16.04. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył
w spotkaniu z przedstawicielami Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Tematem spotkania była dostępność terenów pod budownictwo przy
ul. Akacjowej w Czerwieńsku.
17.04. – odbyła się VIII Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza Czerwieńska. Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały:
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2019;
w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji zadania w ramach
Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów; w sprawie zgody na
udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd; w sprawie
zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd;
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nietków, Gmina
Czerwieńsk; w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2019
– 2021 w Gminie Czerwieńsk.
17.04. – w siedzibie 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego
w Czerwieńsku odbyło się uroczyste spotkanie wielkanocne. Wzięli
w nim udział żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej, przedstawiciele stowarzyszeń i przyjaciele pułku. W spotkaniu uczestniczył
również Burmistrz Piotr Iwanus.
19.04. – możliwość aplikowania do szkół średnich na terenie Zielonej Góry przez tegorocznych absolwentów czerwieńskiego gimnazjum
i pozostałych szkół podstawowych z terenu całej gminy, była tematem
spotkania, jakie Burmistrz Piotr Iwanus odbył z Prezydentem Zielonej
Góry Januszem Kubickim.
23.04. – w czerwieńskiej remizie OSP, Marszałek Elżbieta Anna
Polak i... Elżbieta Polak z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP
RP podpisały umowę na dofinansowanie zakupu 18 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Lubuskiego. Będzie to możliwe dzięki
dofinansowaniu z RPO Lubuskie 2020 o łącznej wartości 11,6 mln. zł.
Nowe auta zastąpią pojazdy, które służyły tym jednostkom nawet i kilkadziesiąt lat. Jeden z pojazdów trafi do strażaków z Czerwieńska.
25.04. – odbyło się zebranie mieszkańców i wybory w sołectwie
Nietkowice.
25.04. – w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze odbyło się
kolejne z serii spotkań, poświęcone możliwości aplikowania do szkół
średnich w Zielonej Górze przez absolwentów gimnazjów i szkół
podstawowych pochodzących z terenu Powiatu Zielonogórskiego.
W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
27.04. – na terenach leśnych przyległych do Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku odbyła się VIII edycja biegu przełajowego
JORGE CROSS.
29.04. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było min.: analiza sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2018; analiza informacji
o stanie mienia gminy; sprawy bieżące.
29.04. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się
z Dyrektorem Wojkowej Agencji Mieszkaniowej w Zielonej Górze oraz
Dowódcą 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku
w sprawie zabezpieczenia działek pod budownictwo wielomieszkaniowe na potrzeby wojska przy ul. Akacjowej.
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Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Dzień dobry Panie burmistrzu. Maj to tradycyjnie już
miesiąc przeróżnych świąt i wydarzeń. Niedawno świętowaliśmy kolejny
Dzień Flagi i święto konstytucji 3 maja,
rocznicę przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej i Dzień naszych dzielnych
strażaków, a tu już za kilka dni doroczne
Dni Czerwieńska. Czy coś pominąłem?
Piotr Iwanus: Cóż, można jeszcze do
tego dodać jedno ważne dla nas wydarzenie, którego będziemy świadkami zanim
jeszcze ten numer „U nas” się ukaże.
Myślę tu o uroczystym oficjalnym otwarciu nowego obiektu, służącego starszym
mieszkańcom naszej gminy – Dziennego
Domu Seniora. Spodziewamy się udziału
w tym wydarzeniu wielu znamienitych
gości – z p. minister Elżbietą Rafalską
i p. wojewodą lubuskim Władysławem
Dajczakiem na czele. Otwierana oficjalnie
13 maja br. placówka powstała po dokonaniu gruntownej modernizacji pomieszczeń
i doposażeniu w niezbędny sprzęt ze środków ogólnopolskiego programu Senior+.
To dofinansowanie wyniosło 250 tys. zł.
Koszty działalności Klubu Seniora oraz
zatrudnienie kadry ponosić będzie samorząd. Kierownikiem placówki została p.
Jolanta Homziuk, która po uruchomieniu
placówki będzie organizowała dalsze jej
funkcjonowanie. Przed oficjalnym otwarciem odbyły się już dni otwarte, podczas
których zainteresowani mogli zapoznać
się z ofertą skierowaną do seniorów oraz
z samym obiektem. Uważam, że tego typu
placówka jest potrzebna, bo demografia
jest nieubłagana i seniorów w społeczeństwie przybywa, a taki obiekt daje szansę
na aktywność, pożyteczne i ciekawe
spędzanie czasu wolnego. Tego akurat
emerytom nie brakuje i doświadczenia
np. Uniwersytetów Trzeciego Wieku pokazują, jaki potencjał drzemie w tej grupie

społecznej. Zachęcamy zatem seniorów do
skorzystania z tej szansy.
A.S.: Tuż przed Świętem Strażaków
również i ta grupa mieszkańców miała
swoją uroczystość, bo oficjalnie właśnie
w Czerwieńsku Pani Marszałek Elżbieta
Polak i p. Dyrektor Wojewódzkiego Biura
OSP podpisały porozumienie o przekazaniu sprzętu strażakom ochotnikom
z całego województwa.
Prezent nie ominął rzecz jasna i naszej czerwieńskiej OSP…
P.I.: Bardzo się cieszymy, że władze wojewódzkie dostrzegają naszą
aktywność także w tej sferze i wybrały
Czerwieńsk na to wydarzenie. Bo to
jest wydarzenie – przybędzie bowiem
w tym roku w województwie 18 nowych
i nowoczesnych wozów ratowniczo-gaśniczych, a jak to istotne wiedzą najlepiej
sami strażacy, którzy do akcji wyjeżdżają
pojazdami już mocno wiekowymi. Jeden
z takich pojazdów trafi – do czerwieńskiej
OSP, która obok placówki w Nietkowie
jest w Krajowym Systemie Ratowniczo
Gaśniczym i często uczestniczy w akcjach ratowniczych na drogach, podczas
powodzi, czy innych katastrof. Taki
pojazd wyposażony jest w zbiornik 4m3
a także sprzęt do ratownictwa technicznego, bardzo przydatny przy usuwaniu
skutków kolizji. Jeden wóz oczywiście
nie rozwiązuje problemów naszych OSP,
ale bardzo się przyda. Pamiętamy również
o pozostałych placówkach OSP w gminie
– w Nietkowie, Leśniowie, Nietkowicach
i Sycowicach. Będziemy, korzystając ze
wsparcia zewnętrznego sukcesywnie je
doposażać.
A.S. Jak w związku ze strajkiem
nauczycieli w naszej gminie przebiegły
egzaminy gimnazjalne i po ósmej klasie?

P.I.: Muszę powiedzieć, że mimo
akcji strajkowej udało się we wszystkich
szkołach bez przeszkód przeprowadzić te
egzaminy, za co jestem bardzo wdzięczny
nauczycielom, że w tej sprawie młodzież
nie ucierpiała. Teraz odbywają się matury
w naszym liceum również bez żadnych
problemów organizacyjnych. Na szczęście
ominęły nas (jak dotąd – odpukać!) te głupie
żarty z wszczynaniem alarmów bombowych, co miało miejsce w innych miastach.
Rozpoczynamy już także akcję naboru do
czerwieńskiego liceum. Mam nadzieję, że
oferta będzie atrakcyjna dla wielu absolwentów gimnazjów i podstawówek.
A.S.: Na koniec, tak a’propos głupich
żartów – widzę, że fontanna została już
naprawiona. Czy sprawców udało się
zidentyfikować?
P.I.: Tak, sprawa została zamknięta.
Sprawcy – młodzi ludzie – przyznali, że
był to głupi szczeniacki wybryk. Wyrazili skruchę i przeprosili, a w zamian za
odstąpienie przeze mnie od dalszych kroków prawnych na własny koszt fontannę
naprawili i dodatkowo zobowiązali się do
prac na rzecz utrzymania czystości. Niech
to wydarzenie będzie dla nich lekcją na
przyszłość. Innych potencjalnych wandali
jednakże przestrzegam, że miasto jest
monitorowane i podobne wybryki zawsze
zostaną wykryte i ukarane. Nie warto!
A.S.: Dziękuję za rozmowę
P.I.: Ja również. Na koniec jeszcze
moja serdeczna prośba do mieszkańców:
Za kilka dni zaczynamy imprezy
Dni Czerwieńska, mam więc ogromną
prośbę do mieszkańców, którzy parkują swoje auta na parkingu przy zalewie,
a także na uliczkach wzdłuż bloków
przy Zielonogórskiej, aby od rana 17
maja do zakończenia imprez 19 maja
skorzystali z parkingów alternatywnych – przy hali Lubuszanka, przed i za
Liceum , a także przy cmentarzu oraz
placu po dawnej stacji CPN. Z góry
bardzo dziękują za wyrozumiałość
i przepraszam za utrudnienia.
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Prezent na Dzień św. Floriana
Maj to miesiąc wielu znaczących uroczystości państwowych, kościelnych i zawodowych. W sobotę 4 mają też swoje doroczne święto druhowie naszych gminnych
OSP. Oficjalnie święto zostało ustanowione w 2002 roku, przez Sejm RP, przy
nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (PSP) z 1991 roku. Dodano wtedy
artykuł (art. 30a) formalnie ustanawiający ten dzień świętem zarówno Państwowej,
jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzień wybrany został nieprzypadkowo, ponieważ
4 maja to Dzień Świętego Floriana - patrona wszystkich strażaków.
Tradycyjne święto strażaków w tym
roku wyprzedziła o kilkanaście dni
niezwykle radosna dla całej strażackiej
braci uroczystość. Otóż, we wtorek, 23
kwietnia, w naszej czerwieńskiej remizie
marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak i... dyr. Biura Oddziału
Wojewódzkiego OSP RP Elżbieta Polak
podpisały umowę na dofinansowanie
zakupu 18 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych
Straży Pożarnych. Wśród beneficjentów

tego projektu znalazła się również nasza
czerwieńska OSP.
Ogólna wartość projektu to blisko 15
milionów złotych, a wkład własny gmin
to tylko 150 tys. zł . Za tę kwotę zakupionych zostanie 18 średnich samochodów
ratowniczo-gaśniczych doposażonych
w sprzęt do ratownictwa przeciwpowodziowego i wodnego. Projekt obejmuje
całe województwo. Cieszymy się bardzo,
że potrzeby naszych strażaków zostały
dostrzeżone

„Jest to czwarty projekt, który realizujemy na rzecz jednostek OSP, w ramach
którego kupujemy samochody – powiedziała dziennikarzom po zakończeniu
uroczystości E. Polak. - Po drodze były
też szkolenia, ale spełniamy właśnie
największe zapotrzebowanie strażaków
ochotników, czyli zakup nowych samochodów. To jest nasz hołd i podziękowanie
dla pracy strażaków, ale przede wszystkim
podziękowanie za to, że społecznie stoją
na straży bezpieczeństwa mieszkańców
województwa lubuskiego”.
Naszym strażakom, z okazji ich
majowego święta życzymy, aby z tego
sprzętu musieli jak najrzadziej korzystać,
a ich działalność sprowadzała się do
utrzymywania w stałej gotowości oraz
profilaktyki i edukacji przeciwpożarowej
nas wszystkich.
Andrzej Sibilski

Czerwieński Dzień Flagi
Doroczne Święto Flagi RP weszło już na stałe do naszych gminnych tradycji.
Podobnie jak w latach poprzednich, 2 maja br. na placu przed pomnikiem w Czerwieńsku, mieszkańcy naszej gminy uczestniczyli w uroczystości uhonorowania
tego szczególnego dla każdego Polaka symbolu jego tożsamości.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele wszystkich lokalnych środowisk – organizacji pozarządowych,
pracowników lokalnych firm, młodzież
szkolna i oczywiście kompania honorowa 4. Pułku Przeciwlotniczego. Pięknie
zaprezentowały się poczty sztandarowe,
a salwa honorowa kompanii reprezentacyjnej jak zwykle stanowiła, szczególnie
dla dzieciaków, prawdziwą atrakcję.
Punktem kulminacyjnym uroczystości
było wysłuchanie hymnu narodowego,
przy którego dźwiękach „Biało-czerwo-
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na” została wciągnięta na główny maszt
placu przez honorowy poczet sztandarowy miejscowej jednostki.
Zebrani na czerwieńskim rynku
mieszkańcy mieli też okazję wysłuchać
niezwykle ciekawego przemówienia p.
Burmistrza, który przybliżając historię
tego święta powiedział m.in.:
„Dzisiejszy dzień jest świętem naszej
biało – czerwonej flagi. Stąd też proszę
teraz wszystkich obecnych tutaj, byśmy
razem przez chwilę popatrzyli na tę, która tak dumnie powiewa na wietrze nad

naszym czerwieńskim rynkiem. Pomyślmy
przy tym z życzliwością o nas samych,
o naszych bliskich, o naszych sąsiadach
i współobywatelach. O tym, że wszyscy
dzisiaj możemy żyć w wolnym kraju pod
jej białą - czerwoną barwą. Niech ten
czas teraz będzie naszą chwilą tylko dla
Polski…
(…) W roku 2019 wspominamy wiele
ważnych wydarzeń z naszej współczesnej
historii. 30 lat temu, 4 czerwca 1989 roku,
po latach sowieckiej dominacji, odzyskaliśmy jako kraj wolność i suwerenność.
Dzięki obradom okrągłego stołu, dzięki
Lechowi Wałęsie, papieżowi Janowi Pawłowi II, dzięki milionom ludzi należącym
do Niezależnego i Samorządnego Związku
Zawodowego Solidarność, rozpoczęliśmy

tworzenie Polski na miarę XXI wieku.
Dzięki tamtym wydarzeniom mogły nastąpić kolejne. 20 lat temu, w 1999 roku,
minister spraw zagranicznych Bronisław
Geremek, podpisał akt wstąpienia Polski
do Paktu Północnoatlantyckiego. W ten
sposób Polska została włączona do nowoczesnego systemu obrony i mogła liczyć
odtąd na sojusznicze wsparcie wojskowe.
Polacy poczuli się bezpieczniejsi w swoim
państwie. Z kolei 15 lat temu, w 2004
roku, Polska stała się pełnoprawnym
członkiem Unii Europejskiej. Dzięki pozyskanym funduszom unijnym, otrzymaliśmy
możliwość szybszego rozwoju zarówno
na poziomie lokalnym, jak i na poziomie
krajowym. Każdego dnia na terenie naszej
gminy, na ulicach naszych miast i wsi,
powstawało i powstaje wiele nowych,
służących nam wszystkim inwestycji. Po
latach zaniechań doganiamy pod względem infrastruktury Europę. Na naszych
oczach, wbrew temu co mówią malkontenci, nastąpił cud, którego jesteśmy świadkami, uczestnikami i współtwórcami.(…)
(…) Nie można poprzestawać na
laurach. Trzeba ciągle dbać o odzyskaną
wolność i niezależność. Trzeba stale iść
naprzód. Wkrótce przed nami wybory do
Parlamentu Europejskiego. Na jesieni
kolejne wybory do naszego krajowego
sejmu i senatu. Przed każdym z nas stanie odpowiedzialne zadanie – dokonanie
wyboru tych, którzy będą godnie reprezentować nas na forum międzynarodowym
oraz na płaszczyźnie krajowej. Zachęcam
wszystkich do korzystania z daru, jakim
jest udział w wolnych wyborach. Bierność oznacza naszą obojętność wobec
Polski. A wobec Ojczyzny obojętnym
być nigdy nie można. Bo Ojczyzna, jak
mówił poeta w cytowanym na początku
wierszu, to nie tylko granice, to nie tylko
lekcje geografii czy historii, ale to przede
wszystkim naród, czyli my sami, nasza
codzienna praca, nasze starania o bycie
dobrym i uczciwym człowiekiem, każde
nasze wypowiadane do współobywatela
życzliwe słowo i każdy masz dobry uczynek. Ojczyzna to także odpowiedzialność
za drugiego człowieka. Ojczyzna i naród
to My wszyscy bez wyjątku.”
Uroczystość zakończyło złożenie
wiązanek kwiatów pod pomnikiem
wdzięczności tym wszystkim, którzy
w historii naszej Ojczyzny przyczynili się zarówno swoim bohaterstwem
w czasach wojen, jak i pracą, zaangażowaniem i talentem oddanym dobru
wspólnemu, którego symbolem jest
czczona w tym szczególnym dniu biało-czerwona flaga RP.
Andrzej Sibilski
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Z dziejów Czerwieńska

„Sypialnia” Zielonej Góry (część II)
Tekst ten jest drugą z trzech planowanych publikacji poświęconych przemianom
administracyjnym w Czerwieńsku, który był określany mianem „sypialni” Zielonej
Góry i okolicznych wsiach w pierwszej połowie lat 70. XX w.
9 grudnia 1973 r. miały miejsce formalne wybory do rad narodowych w całym kraju, również w Czerwieńsku. Na
podstawie ustawy z 22 listopada 1973 r.
o zmianie konstytucji PRL i zmianie ustawy o radach narodowych, a także rozporządzenia Rady Ministrów z 23 listopada
tego roku w sprawie zasad organizacji
urzędów terenowych organów administracji państwowej miała ona, podobnie
jak w innych regionach państwa, nieco
inny charakter od poprzednich rad narodowych, który wyrażał się likwidacją Prezydium jako terenowego organu jednolitej
władzy państwowej oraz urzędu. Po reformie, Prezydium stało się wewnętrznym,
kierowniczym organem rady, reprezentującym ją i organizującym jej działanie
polegające na ustalaniu projektów planów
pracy, przygotowywaniu i zwoływaniu
sesji, organizowania i koordynowaniu
funkcjonujących komisji, udzielaniu
radnym pomocy w wypełnianiu mandatu,
a także czuwaniu nad zapewnieniem praw
radnym oraz członkom komisji. Jej skład
stanowili: przewodniczący, zastępcy oraz
przewodniczący wszystkich stałych komisji rady. Sama Rada Narodowa Miasta
i Gminy (RNMiG) Czerwieńsk stała się
terenowym organem administracji państwowej, a także samorządowej, działającym pod auspicjami Rady Państwa, przy
czym bezpośredni nadzór sprawowała
rada narodowa stopnia wojewódzkiego
w Zielonej Górze. RNMiG stanowiła
organ przedstawicielski realizujący swoje
zadania na sesjach, przy pomocy Prezydium i komisji. Na pierwszej sesji po
wyborach radni ze swego grona wybierali
przewodniczącego interesującej nas rady,
jego zastępców, jak również przewodniczących stałych komisji. Pierwszym przewodniczącym tego organu był 41-letni
Wincenty Sarnowski legitymujący się
wykształceniem średnim, zatrudniony jako główny księgowy w Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. 21
grudnia 1973 r. wyłoniono Prezydium
RNMiG, któremu przewodniczył 52-letni,
legitymujący się wykształceniem średnim
I sekretarz Komitetu Miasta i Gminy
PZPR w Czerwieńsku, Stefan Kucharczyk. Prezydium wykonywało swoją
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pracę podczas posiedzeń zwoływanych
nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zadania rady realizowano m.in. za pomocą
wzmiankowanych następujących komisji: Komisji Planu, Budżetu, Finansów
i Spraw Komunalnych (przewodniczący

1 maja 1973 r. w Czerwieńsku (w tle ratusz).
Na zdjęciu widnieją Panie Stanisława Majewska i Dorota Śledź (zbiory Pani Barbary
Śledź)

40-letni bezpartyjny absolwent szkoły
średniej, inspektor Polskich Kolei Państwowych, Józef Dutkowiak), Komisji
Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności (przewodniczący Józef Antczak),
Komisja Ładu i Porządku Publicznego
i Komunikacji (przewodniczący 45-letni bezpartyjny, mający wykształcenie
średnie kierownik tuczarni, Franciszek
Leszczyński), Komisji Oświaty, Kultury
i Spraw Socjalnych (przewodniczący
64-letni członek PZPR, posiadający wykształcenie podstawowe, brakarz Franciszek Cyrson) oraz Komisji Gospodarki
Terenowej i Ochrony Środowiska (przewodniczący 34-letni z wykształceniem
średnim pezetpeerowiec, major Tomasz
Wyrostek).
W następstwie zasygnalizowanych
zmian administracyjnych od 1973 r.
na terenie Czerwieńska funkcjonował
Urząd Miasta i Gminy, a także RNMiG.

Ostatecznie, w świetle wykazów rad
narodowych i terenowych organów
administracji państwowej oraz sołectw
w województwie zielonogórskim z 2 lipca
1975 r. i 25 lutego 1976 r., w Czerwieńsku
wydzielono: RNMiG w Czerwieńsku, naczelnika Miasta i Gminy w Czerwieńsku,
Miasto Czerwieńsk, Gminę Czerwieńsk,
jak również sołectwa wchodzące w skład
gminy: Będów, Bródki, Laski, Leśniów
Mały, Leśniów Wielki, Nietków, Nietkowice, Płoty, Sudoł, Sycowice, Wysokie
oraz Zagórze.
Organem wykonawczym i zarządzającym RNMiG był – w miejsce
prezydium miejskiej rady narodowej
– naczelnik Miasta i Gminy w Czerwieńsku, który wykonywał swoją funkcję
z pomocą urzędu miejskiego. Stanowił
jednoosobowy organ administracyjny
i wykonawczy dla RNMiG. Odpowiedzialny był za wykonanie jej uchwał,
a w odniesieniu do organu administracji
państwowej wyższego szczebla, za
realizowanie zadań administracyjnych
na terenie miasta i gminy oraz innych
zleconych zadań państwowych. Do jego
podstawowych obowiązków jako lokalnego przedstawiciela władzy należało
opracowywanie planów społeczno-gospodarczych oraz realizacja zawartych
w nich zadań, jak również koordynowanie działalności wszystkich jednostek
organizacyjnych na swoim terenie.
W gestii tego urzędnika były m.in. różne sprawy z zakresu zagospodarowania
przestrzennego, gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej, ochrony porządku publicznego, handlu, przemysłu, oświaty,
kultury, sportu, budownictwa czy też
zatrudnienia. Naczelnik powoływany był
na czas nieokreślony przez wojewodę
po zaopiniowaniu kandydatów przez
RNMiG. Funkcję naczelnika Miasta
i Gminy w Czerwieńsku w latach 19731975 sprawował inż. Wojciech Roszak
(ówczesny kierownikowi szkoły rolnej),
a od 1975 do 1983 r. inż. Jan Kopaczyński.
Daniel Koteluk
Publikacja ta powstała na podstawie
dokumentacji źródłowej przechowywanej
w zbiorach Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, jak również dzięki pomocy Panów
Ireneusza Grzybowskiego, kustosza wzmiankowanego archiwum i dr. Łukasza Puśleckiego.

Wykorzystano też poniższe pozycje: Ogłoszenie
Dyrektora Biura Organizacyjno-Prawnego
i Kadr Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej
Górze z dnia 2 lipca 1975 r. w sprawie siedzib
organów władzy i terenowej administracji państwowej, „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Zielonej Górze” 1975 r., nr
7, poz. 50, s. 23; Ogłoszenie Dyrektora Biura
Organizacyjno-Prawnego i Kadr Urzędu Wo-

jewódzkiego w Zielonej Górze z dnia 25 lutego
1976 r. Wykaz siedzib organów władzy i terenowej administracji państwowej oraz miast
i sołectw, „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Zielonej Górze 1976 r., nr
2, poz. 14, s. 10; P. Bartkowiak, D. Kotlarek,
Czerwieńsk w latach 1957-1989, [w:] Czerwieńsk. Monografia miasta, red. T. Nodzyński,
Zielona Góra 2014, s. 95; J. Gębicki, 50 lat

minęło jak jeden dzień, „Czerwieńsk – U Nas”
1999, nr 79, s. 10; D. Magier, Miejska Rada
Narodowa i Urząd Miejski w Radzyniu
Podlaskim (1973-1990). Dzieje ustrojowe
i spuścizna archiwalna, „Radzyński Rocznik
Humanistyczny” 2012, t. 10, s. 102-103;
L. Zugaj, Historia administracji w Gminie Gostyń w latach 1945-1990, „Rocznik Gostyński”
2018, nr 5, s. 141, 143.

Dzienny Dom Senior+
Podopieczni będą mogli brać udział
w wielu formach terapii zajęciowej, takich
jak: biblioterapia, filmoterapia, kulturoterapia, zajęcia plastyczne, muzykoterapia,

i warsztaty tematyczne. Seniorom będą
proponowane też zajęcia prozdrowotne
prowadzone przez pielęgniarkę i ćwiczenia aktywności ruchowej wykonywane

i imprez okolicznościowych z najmłodszymi
mieszkańcami gminy. Celem tych działań
jest stworzenie Dziennego Domu Senior+
dysponującego ofertą dostosowaną do potrzeb współczesnego, aktywnego seniora.
Miejsca, gdzie senior będzie mógł aktywnie
włączyć się w życie społeczne i kulturalne,
rozwijać zainteresowania i pasje, a także
pielęgnować przyjaźnie i poznawać nowe

ćwiczenia muzyczno-ruchowe, zajęcia
manualne i socjoterapia (trening prowadzenia rozmów, rozwiązywanie problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich). W ramach terapii będą prowadzone
także ćwiczenia usprawniające pamięć,
relaksacyjne z ćwiczeniami oddechowymi

pod okiem fizjoterapeuty. Organizowane
będą również wspólne wyjazdy.
Uczestnicy zajęć będą brali udział w imprezach organizowanych przez placówki
kulturalne, oświatowe, sportowe oraz w spotkaniach wspierających integrację międzypokoleniową np. wspólna organizacja świąt

osoby.Uczestnikiem zajęć może zostać każdy
mieszkaniec gminy.
Szczegółowe informacje nt. udziału
w zajęciach można uzyskać w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Czerwieńsku,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
K.S. (nietkow.pl)

Dzienny Dom Senior+ w Czerwieńsku otworzył drzwi dla mieszkańców gminy.
Podczas dni otwartych można było zapoznać się z działalnością Domu, jego
specyfiką, a także obejrzeć sale, w których będą prowadzone - dostosowane do
potrzeb i oczekiwań seniorów - zajęcia.
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
„ Dziecko je mało, bardzo mało, wiele, bardzo wiele, zależnie od mechanizmu wzrostu. Krzywa wagi daje wzniesienia
powolne lub nagłe, niekiedy w ciągu miesięcy się nie zmienia. Jest nieubłagana w swej konsekwencji: podczas niedyspozycji dziecko w ciągu paru dni traci, w ciągu następnych dni tyleż zyskuje, zgodnie z wewnętrznym nakazem, który
głosi: „tyle, a nie więcej“. (…)  Zasada: dziecko powinno jeść tyle, ile chce, ani mniej, ani więcej”.
Janusz Korczak

Szkoła od kuchni

Na łamach gazety pisaliśmy o wielu dziedzinach i aspektach pracy naszej szkoły.
Dzisiaj postanowiliśmy zajrzeć do miejsca, które nie zawsze kojarzy się z nauką,
a mianowicie do… kuchni. W dobie bardzo modnego ostatnio cateringowego
organizowania posiłków dla uczniów, nasza placówka pozostała w tym zakresie
tradycyjna. Tradycyjna, co wcale nie wyklucza jakości i nowoczesności, a nawet
więcej – łączy w sobie to, co najlepsze.
Każdego dnia na długiej przerwie
w okienku wita nas uśmiechnięta szefowa
kuchni – pani Ania. Jednak zanim okienko otworzy się, w pocie czoła pracują
jeszcze panie: Basia i Sylwestra, które
siekają, panierują, miksują, smażą, gotują,
ubijają, w końcu serwują pyszne posiłki każdego dnia niemal 200 pysznych porcji
dla uczniów i kadry. Nad prawidłowym
jadłospisem, przestrzeganiem przepisów

BHP, estetyką stołówki czuwa intendentka
pani Grażynka oraz kierownik świetlicy
pani Sławka. NOWOŚCI zawitały kilka
lat temu wraz z ustawą dotyczącą zasad
zbiorowego żywienia w stołówkach
szkolnych. Najważniejszymi zmianami
było zastąpienie soli - przyprawami, cukru
– miodem, przewaga potraw gotowanych
i duszonych nad smażonymi, duża ilość
surówek, zdrowe kompoty, desery bez
konserwantów oraz owoce. Niezwykle
ważny stał się zakup nowoczesnego pieca
konwekcyjno-parowego, który znacznie
poszerzył możliwości przygotowywania
zdrowych posiłków (np. gotowanych na
parze). Remont, nowe obrusy, wazy na
stołach – wszystko po to, aby obiad był
zdrowy, smaczny i spożywany w przyjaznej atmosferze. Wiemy, co uwielbiają
dzieci – najchętniej zjadają zupę owocową,
spaghetti, pierogi ruskie i naleśniki – o te
potrawy proszą uczniowie podczas wspólnego układania menu. Rodzice na stronie
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internetowej mogą sprawdzić, co jadły ich
pociechy. Grupy dzieci ze świetlicy zjadają
obiad zaraz po swoich lekcjach, a pozostali
na przerwach – pomaga to unikać tłoku
w stołówce. Staramy się zwracać uwagę na
savoir – vivre, bo jak powiedział Epiktet:
(…) W czasie uczty nie opowiadaj, jak
należy jeść, lecz jedz, jak należy (…).
W imieniu wszystkich korzystających
z obiadów, dziękujemy obsłudze kuchni
za ich codzienne starania.
KLIMATYCZNA KLASA
Uczniowie klasy II c są studentami Uniwersytetu Dzieci. W tym roku realizowali
projekt „Klimatyczna Klasa”. W ramach
tego projektu, poszukiwali odpowiedzi na
następujące pytania: Dlaczego na Ziemi
jest coraz cieplej?; Skąd się biorą orkany?;
Co porosty mówią o jakości powietrza?;
Czy samochody ogrzewają miasta? Jaką
rolę odgrywają drzewa w mieście?; Jak
z butelek powstają bluzy polarowe? Tym
samym zbogacili swoją wiedzę na temat
zagrożeń, jakie niesie rozwój cywilizacji.
Uczestniczyli w zajęciach warsztatowych,

projektowali, wykonywali doświadczenia.
Uczyli się tego, w jaki sposób dbać o naszą planetę, która boryka się z coraz
większymi problemami, postępującą degradacją. W projekcie współuczestniczyli
rodzice. Jednym z końcowych etapów było
wykonanie prac z tak zwanych odpadów
oraz spotkanie z władzami miasta. Burmistrz, pan Piotr Iwanus znalazł czas, by
przyjąć dzieci i wysłuchać tego, co mają
do powiedzenia. Podzieliły się wiedzą na
temat działań, które warto podejmować,
aby chronić klimat i łagodzić procesy,
które go zmieniają. Studenci wręczyli
gospodarzowi wazonik wraz z kwiatkiem
wykonanym z plastikowych butelek oraz
z pisemnym zobowiązaniem do działań,
dzięki którym skutki niekorzystnych zmian
klimatycznych zmniejszą się.
Uczniowie klasy II c wzięli też udział
w ogólnopolskim konkursie plastycznym
zorganizowanym przez Fundację Tworzymy Kraków. Zaprosili oni w „Podróż
wyobraźnią w przyszłość”. Dzieci przygotowały prace plastyczne „Moja miejscowość za 100 lat”. Praca Emilii Bojarskiej
i Natalii Żurek znalazły się w gronie
„Zwycięzców Wyróżnionych”. Ich dzieła
w formie cyfrowej zostaną zamknięte
w Kapsule Czasu. One zaś same otrzymały
certyfikaty potwierdzające zarchiwizowanie prac. Kapsuła będzie otwierana za:
10, 25, 50, 75 i 100 lat. Za każdym razem
nastąpi porównanie z teraźniejszością wizji
przedstawionych wyobraźnią uczestników.
B.K i I.M.

Uratował tonącą kobietę
Niezwykle dramatyczne sceny rozegrały się nad zalewem w Czerwieńsku, w wielkanocną niedzielę 21 kwietnia br. Gdyby nie zdecydowana i bohaterska postawa
jednego z przypadkowych świadków tego zdarzenia, mogło dojść do tragedii.
Ten świąteczny dzień sprzyjał spacerom i nic dziwnego, że wielu mieszkańców naszego miasta, zdecydowało się,
choć na chwilę odejść od biesiadnego
stołu i tu nad wodą rozkoszować pięknem,
budzącej się do życia przyrody.
Spacerując wokół zalewu można było
spotkać dawno niewidzianych znajomych, którzy niejednokrotnie rozjechali
się po całym świecie i z racji świąt przyjechali teraz odwiedzić swoje rodziny.
Ciepła i słoneczna pogoda sprawiły, że aż
do późnego wieczora było tu sporo ludzi.
Około godziny 20.00 – nad brzegiem, nieopodal kładki łączącej dwa
brzegi zalewu, stanęła starsza kobieta.

W pewnym momencie, najprawdopodobniej poślizgnęła się, straciła
równowagę i wpadła do wody. Niemal
natychmiast zaczęła się topić, bo woda
w tym miejscu jest bardzo głęboka i do
tego lodowata. Zobaczył to, spacerujący nieopodal mężczyzna. Bez chwili
wahania pobiegł kobiecie na ratunek,
odrzucił tylko od siebie telefon komórkowy i w ubraniu skoczył na główkę
do wody. Kiedy do niej podpłynął, była
już pod wodą. Szybko wyciągnął ją na
powierzchnię i przyholował do brzegu.
Dobiegł tu już inny mężczyzna, który
pomógł mu wyciągnąć kobietę na brzeg
i zadzwonił na numer alarmowy 112.
Po chwili na miejsce zdarzenia przybyło pogotowie ratunkowe i zielonogórska policja. Wyziębiona kobieta została
zabrana do szpitala, gdzie udzielono jej
specjalistycznej pomocy medycznej.
Tego bohaterskiego czynu dokonał
były mieszkaniec Czerwieńska, a dziś
emerytowany już oficer Komendy Stołecznej Policji nadkom. Karol Grussy.
Nie ma wątpliwości, że gdyby nie jego
refleks, odwaga i zdecydowana postawa
doszłoby tu do strasznej tragedii.
Moje wielkie słowa uznania Karolu.
Jacek Gębicki

Sport szkolny
Finał Powiatowy Szkół Podstawowych w piłce nożnej
chłopców klasy 4 – 6 został rozegrany 9 maja.
Zawody odbyły się w Nowogrodzie Bobrzański.
Chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku byli bezkonkurencyjni. Pokonali kolejno SP Trzebiechów 3:0 i SP
Nowogród Bobrzański 7:0. Zajęliśmy I miejsce i uzyskaliśmy awans do półfinału wojewódzkiego. Otrzymaliśmy
pamiątkowe medale i dyplom.
Naszą szkołę reprezentowali: Zych Mathias, Augustyniak Bartosz, Dwornicki Hubert, Marzec Dominik,
Stefaniak Jakub, Radkiewicz Aleksander, Radkiewicz
Michał, Kołodziejczyk Patryk i Rutkowski Michał.
Serdeczne gratulujemy awansu i dziękujemy za godne
reprezentowanie naszej szkoły!
Waldemar Dwornicki
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Poznańska przygoda z WDŻ
Wychowanie do życia w rodzinie, to przedmiot do wyboru, bez ocen i z ciekawym
programem. Tym razem prawie całe drugie półrocze poznawania spraw życia
w rodzinie zrealizowaliśmy podczas jednego „rodzinnego” wyjazdu do Poznania.
W dniach 23-25 kwietnia gościliśmy
we wspaniałym apartamencie, gdzie
odbywały się główne spotkania przedmiotowe. Prowadzącymi byli uczniowie,
z których każdy prowadził wybrany przez
siebie temat. Trzeba przyznać, że wszyscy
spisali się na medal i już są konkurencją
dla nauczycieli. Poza tym było mnóstwo

innych przygód: wspaniały i porywający
spektakl teatralny „Jungle people” - tak
zagrany, że nie zauważyliśmy upływającego czasu, gdy kurtyna opadła... Zabawy
w parku, podczas pikniku, to kolejna
atrakcja. Kilka osób podejmowało próby
pokonywania swoich słabości i lęków.
Z sukcesem. Obiadową atrakcją okazał

Sprzątanie świata w Zagórzu
Redakcja otrzymała wprawdzie lakoniczną, ale jakże budującą informację z Zagórza. Okazuje się, że nie musimy tylko pisać o kolejnych aktach wandalizmu
i zniszczeniach, dokonywanych na naszym wspólnym mieniu. Są bowiem takie
środowiska, które potrafią zadbać o swoje otoczenie, by żyć w pięknym i czystym
miejscu.
„W sobotę 06.04.2019 Sołtys, Rada
Sołecka oraz mieszkańcy Zagórza wzięli
udział w akcji pod nazwą „SPRZĄTANIE
ŚWIATA” w której sprzątano wioskę
Zagórze . Na zakończenie dnia odbył się
wspólny piknik z ogniskiem w ramach
integracji mieszkańców.”
To bardzo budujący przykład współodpowiedzialności za swoje miejsce do

10

nr 322 • 05.2019

U NAS

życia. Donoście nam o podobnych inicjatywach. Będziemy je publikować. Jak pisał Janusz Korczak: „To nie prawda, że na
świecie jest więcej zła niż dobra, tylko, że
zło jest bardziej głośne”. Podobne akcje
do tych z Nietkowa czy Zagórza zmieniają
te proporcje. Gratulujemy inicjatywy.
Redakcja

się McD, choć można było obiad ugotować samemu - kuchnia była dobrze
wyposażona. „Wisienką na torcie” był
film w technologii VR (rozszerzonej
rzeczywistości) - istotnie, była ona rozszerzona na 360 stopni, czyli akcja działa
się dookoła. Dosłownie - film toczył się
z przodu, z tyłu, po bokach, u góry, na
dole - wszędzie. Wszystko to przeplatane było ćwiczeniami uważności (seria
medytacji), kolorowankami o specjalnym
przeznaczeniu, jako trening podzielności
uwagi lub skupienia, a także grami i zabawami towarzyskimi dla jeszcze większego
umilenia całego pobytu.
Z całą pewnością każdy wrócił do
domu z wieloma wrażeniami i pobraną
wielką nauką życia...
Tekst i fotografie: Piotr Januszek

Z dziejów Czerwieńska
W zielonogórskim kościele Matki Bożej Częstochowskiej, po lewej stronie ołtarza,
znajduje się prostokątna płyta epitafijna. Poświęcona została pastorowi Janowi
Joachimowi Schirmerowi, który zmarł 17 kwietnia 1753 roku. Duchowny od 1717
do 1742 roku był pastorem w Czerwieńsku. O nim dzisiejszy artykuł.
Jan Joachim Schirmer urodził się
w Zielonej Górze 9 maja 1688 roku. Jego
rodzicami byli Johann Georg Schirmer
i Urszula Heinrich. Przez pierwsze lata
swojego życia podejmował naukę w Lubaniu i w Lipsku. W 1717 roku przybył
do dawnego Czerwieńska.
Miasteczko, które przywitało w swoich
progach nowego pastora, było w okresie
dziecięctwa. W 1653 roku trzej duchowni
z Zagórza wystarali się u właściciela dóbr
nietkowskich o prawo do odprawiania
nabożeństw, gdyż sami nie mogli tego
czynić w swoich rodzinnych stronach. Rok
później powstał tutaj niewielki kościółek
graniczny, z którego w większości korzystali mieszkańcy Zielonej Góry. W 1690
roku Hans Krzysztof von Rothenburg
wystarał się od Fryderyka III brandenburskiego o prawa miejskie, zakładając
w ten sposób dzisiejszy Czerwieńsk
(ówcześnie Rothenburg an der Oder).
Dziesięć lat później, w 1700 roku, dzięki
nakładom finansowym niewielkiej wspólnoty religijnej, zakupiono dom dla pastora
(budynek istnieje do dzisiaj i jest położony
w Czerwieńsku przy ulicy Łężyckiej, znany nielicznym starszym mieszkańcom jako
„Pastorówka”). Z roku na rok przybywało
mieszkańców, powiększała się także liczba wiernych, którzy chętnie odwiedzali
Czerwieńsk, modląc się tutaj, ale także zostawiając nieco „grosza”. Stąd już w 1707
roku pastor Jan Reiche wybudował nowy,
przestronniejszy, kościół graniczny, którego wygląd znamy z pocztówki z 1927 roku,
wydanej z okazji 50-lecia budowy kolejnej
świątyni w Czerwieńsku.
05 października 1716 roku w Czerwieńsku umarł pastor Jan Reiche. Na jego
miejsce przybył na początku 1717 roku
bohater naszego artykułu – pastor Jan Joachim Schirmer. Pierwsze dni i miesiące
upłynęły duchownemu na poznawaniu
wspólnoty, pracy nad swoim życiem duchowym i dawaniem przykładu innym.
Ważną kwestią było także założenie rodziny, gdyż i w tej mierze życie pastora
miało być wzorem do naśladowania. Stąd
też w 1718 roku pastor ożenił się z Marią
Magdalena Gumprecht, z którą rozpoczął
przykładne życie małżeńskie. 12 listopada
1719 roku para dochowała się pierwszych
potomków. Tego dnia Maria Magdalena
Schirmer urodziła bliźniaki: Joannę

Dorotę i Jana Gottlieba. Niestety dzieci
zmarły już kilka dni po porodzie (zostały
pochowane na czerwieńskim przykościelnym cmentarzu). Następnie w kolejnych
latach urodziło się jeszcze 7 dziewcząt i 3
chłopców. Wkrótce po urodzeniu ostatniego potomka Maria Magdalena Schirmer
zmarła (1735 r.). Nie minęły jednak 2 lata
i pastor ożenił się z Katarzyną Julianną
Berndin. Doczekał się z nią 2 synów.
Posługa pastora Jana Joachima
Schirmera w Czerwieńsku wpłynęła
na rozwój religijności. Sposób bycia
duchownego sprawił, że z dnia na dzień
przybywało tutaj coraz więcej wiernych.
Mieszkańcy Zielonej Góry żałowali
bardzo, że posługa tak popularnego i cieszącego się wielkim uznaniem pastora nie
mogła być czyniona u nich na miejscu.
Wynikało to z sytuacji politycznej w tej
części Europy. Wszystko jednak zmieniło
się w latach 40-tych XVIII wieku. W 1740
roku wojska króla pruskiego Fryderyka
II Wielkiego (wnuka króla pruskiego
Fryderyka I, który w 1690 roku nadał
Czerwieńskowi prawa miejskie) wkroczyły do Zielonej Góry, która wówczas
została włączona do protestanckich Prus.
Popularność duchownego sprawiła, że
powołano go na urząd w Zielonej Górze.
Jan Joachim Schirmer rozpoczął tam
swoją posługę od budowy świątyni dla
zielonogórskich protestantów (to dzisiejszy kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej). Co ciekawe, jego bryła była
wzorowana na czerwieńskiej świątyni.
Nasza budowla nie przetrwała, kościół
zielonogórski możemy w całej krasie
podziwiać do dzisiaj.

17 kwietnia 1753 roku pastor Jan Joachim Schirmer zakończył swoją ziemską
drogę. Został pochowany w świątyni,
której był budowniczym. Wdzięczni jemu
Zielonogórzanie umieścili w świątyni
epitafium. Znajduje się ono do dzisiaj przy
głównym ołtarzu i zawiera treść: „Przed ołtarzem spoczywa sługa Boży Jan Joachim
Schirmer. Urodził się on tutaj (w Zielonej
Górze) 9 maja 1688, powołany został do
Wspólnoty Bożej w Czerwieńsku. […] 17
kwietnia 1753 po czterodniowej obłożnej
apopleksji, w wieku 63 lat bez 3 tygodni,
po 36 latach wiernego pełnienia urzędu,
wstąpił poprzez spokojną śmierć do nieba. Jego pogrzeb odbył się 20 kwietnia,
natomiast uroczystości pogrzebowe 24
tegoż miesiąca. Śpij najukochańszy skarbie. W twym dole grobowym aż do dnia
tego, w którym wielce uradowana dusza,
zamiast próchniejącej i całkowicie rozpadającej się budowli, będzie oglądać blask
nieba w pełnym świetle […].
Historia pastora Jana Joachima Schirmera nie kończy się jednak wraz z jego pogrzebem i ufundowaniem w kościele Matki
Bożej Częstochowskiej tablicy nagrobnej.
Kilka lat temu podczas prac remontowych
przy naszej czerwieńskiej świątyni odkryto, że jeden stopień schodów prowadzących od strony ulicy Bolesława Chrobrego
do zakrystii był w rzeczywistości fragmentem zniszczonego nagrobka z przykościelnego cmentarza. Napisy wskazywały, że pod odnalezionym fragmentem
spoczywały dzieci o imionach: Johanna
Dorothea, Johann Gottlieb oraz Maria
Magdalena. Widniały także daty śmierci,
brakowało nazwiska. W lutym 2019 roku
zagadka została rozwiązana. Analiza treści ksiąg metrykalnych, znajdujących się
w Archiwum Ewangelickim w Berlinie,
wykazała, że wymienione wyżej dzieci
nosiły nazwisko Schirmer. Były to dzieci
pastora z Czerwieńska – Jana Joachima
Schirmera.
Przemysław Góralczyk
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Wybory do Europarlamentu
Już niedługo, bo 26 maja br. zagłosujemy w Polsce w wyborach
do Parlamentu Europejskiego. Nie inaczej będzie też w naszej
gminie. Podobnie jak w innych wyborach we wszystkich lokalach
wyborczych czekać na nas będą członkowie komisji wyborczych.
Zanim jednak zdecydujemy się na udział w tym akcie, warto zadać
sobie podstawowe pytanie – dlaczego warto wziąć w nim udział?
Odpowiedzi na ten temat udzieliło samo polskie biuro
Parlamentu Europejskiego, zbierając te argumenty w dziesięć
najważniejszych punktów.
1. Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej, której członkowie są wyłaniani w bezpośrednich
wyborach przez obywateli państw członkowskich UE.
2. Parlament Europejski współdecyduje o większości aktów prawnych
uchwalanych w Unii Europejskiej i jej państwach członkowskich
oraz o unijnym budżecie.
3. Posłowie reprezentują wszystkie
główne siły polityczne 28 państw
Unii Europejskiej, najrozmaitsze
poglądy, doświadczenia, kompetencje. Parlament Europejski wpływa
na sprawy tak ważne dla obywateli
UE i poszczególnych państw, jak
przyszłość Europy, prywatność
w Internecie czy pełne otwarcie unijnego rynku usług.
4. Europosłowie, częściej niż ich koledzy w parlamentach narodowych, kierują się swobodnym wyborem, osobistym stanowiskiem w konkretnej sprawie, niż układami koalicyjnymi.
5. Jest najbardziej otwartą i przejrzystą instytucją Unii Europejskiej. Sesje plenarne i posiedzenia komisji parlamentarnych
są otwarte dla europejskich mediów i publiczności. Decyzje
Parlamentu Europejskiego, przyjmowane przezeń dokumenty,
rodzą się na oczach zainteresowanych obywateli. Europejscy
deputowani mają obowiązek zadeklarować wszelką inną
działalność publiczną, źródła dochodów, stan majątkowy.
6. Może sobie pozwolić, by być najodważniejszą z unijnych
instytucji, pełną rolę „sumienia” Unii Europejskiej. Nie
waha się, na przykład, skrytykować różnych państw na świecie
za łamanie praw człowieka.
7. Ujmuje się za słabymi, skrzywdzonymi, dyskryminowanymi
w Unii Europejskiej i na świecie. Dba o prawa człowieka,
konsumenta, o środowisko naturalne. Patronuje unijnemu
rzecznikowi praw obywatelskich, rozpatruje petycje obywateli, organizuje przesłuchania, by poszukiwać rozwiązań
trudnych problemów.
8. Zatwierdza i kontroluje Komisję Europejską, regularnie
przepytuje ministrów przewodniczących pracom Rady UE,
wysłuchuje sprawozdań prezesa Europejskiego Banku Centralnego.
9. Jest parlamentem odpowiedzialnym, zdyscyplinowanym,
przewidywalnym; jego regulamin ogranicza zbyt długie
wystąpienia czy zgłaszanie wciąż nowych poprawek, choć
tego nie wyklucza; szanuje pracę sprawozdawców i komisji.
10. Stwarza forum współpracy dla ponad 700 polityków,
mówiących 24 oficjalnymi językami Unii Europejskiej i reprezentujących ponad 500 milionów jej obywateli.
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Kto może głosować
Wiek uprawniający do głosowania wynosi 18 lat we wszystkich państwach członkowskich oprócz Austrii (16 lat) i Grecji
(17 lat).
Prawa wybierania nie ma osoba, która jest:
• pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem
sądu
• ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu
• pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem
Trybunału Stanu.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Gdzie
można głosować?
Wyborcy w Polsce głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu ich stałego zameldowania.
Rejestr wyborców jest tworzony
na podstawie miejsca zameldowania
na pobyt stały. Jeżeli jednak w ostatnim czasie zmienił się Twój adres zamieszkania, należy sprawdzić w odpowiednim urzędzie gminy, czy zostałeś
dopisany do rejestru wyborców.
Na podstawie rejestru wyborców
sporządza się spis wyborców, tj. listę osób, które mają prawo oddania
głosu w danej obwodowej komisji
wyborczej.
Jeżeli chcesz głosować poza miejscem twojego zameldowania, masz dwie możliwości:
• możesz pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania –
wniosek składa się w urzędzie gminy, w której jest się ujętym
w spisie wyborców. Wniosek możesz złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Z takim zaświadczeniem
możesz głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju
lub za granicą
• możesz złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w gminie, w której będziesz przebywać w dniu wyborów.
Wniosek musi być wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5
dniu przed dniem wyborów.
Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania.
GŁOSOWANIE W MIEJSCU POBYTU CZASOWEGO,
PO DOPISANIU DO SPISU NA WNIOSEK WYBORCY
Wyborcy zameldowani na pobyt czasowy lub przebywający
w dniu wyborów poza miejscem stałego zamieszkania, oraz
osoby nigdzie nie zameldowane mogą wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złożą pisemny wniosek
o dopisanie do spisu wyborców.
Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której
czasowo przebywa wyborca, najpóźniej do 21 maja 2019 r.
Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na
żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę
w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania,
policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze
Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę
w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek

o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w danej miejscowości.
Wniosek składa się w urzędzie gminy od 5 maja 2019 r. do
13 maja 2019 r. Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wniosek najpóźniej do 24
maja 2019 r.
Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek
zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.
G Ł O S O WA N I E N A P O D S T AW I E Z A ŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem
wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym
obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku
morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie
ujęty w spisie wyborców, najpóźniej do 24 maja 2019 r.
Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie
elektronicznej.
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za
pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie
osobę.
W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia
i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym
wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL,
a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do
głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców

w miejscu stałego zamieszkania.
W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania
nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani
wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla
w miejsca stałego zamieszkania.
Jak głosować?
Państwowa Komisja Wyborcza zadecydowała, że karta do
głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie
miała formę płachty, co oznacza, że będzie podobna do tej,
którą znamy z ostatnich wyborów samorządowych. Karta do
głosowania w eurowyborach będzie białą kartą zadrukowaną
jednostronnie, na której na szarym tle umieszczone zostaną
nazwiska kandydatów.
Aby głos był ważny, na karcie do głosowania w eurowyborach należy zagłosować tylko na jedną listę. Aby to zrobić,
należy postawić znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska
jednego z kandydatów.
PKW zaznacza, że znakiem „X” są jest co najmniej dwie
linie, które przecinają się obrębie kratki.
Numery list komitetów wyborczych:
Numer 1 – KWW Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy
Numer 2 – KW Wiosna Roberta Biedronia
Numer 3 – KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni
Numer 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość
Numer 5 – KKW Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS
Numer 6 – KWW Kukiz’15
Numer 7 – KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski
Numer 8 – KW Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi
Numer 9 – KKW PolEXIT – Koalicja
Numer 10 – KW Jedność Narodu.
A.S.

nr 322 • 05.2019

U NAS

13

Wieści z Lubuszanki
Kraina Tańca oraz Stowarzyszenie
Taneczne Hit wraz z Halą były organizatorami Wiosennego Festiwalu Tańca
o Puchar Burmistrza Czerwieńska. Dzieci
i młodzież rywalizowały na naszym parkiecie 13 kwietnia. Po różne informacje
dotyczące organizatorów odsyłamy zainteresowanych na strony klubhit.pl oraz
kraina-tanca.pl
Wielkiej impreza biegowa – Jorge
Cross został rozegrany w okolicach
naszej Hali 27 kwietnia. Na mecie 6,5
km trasy sklasyfikowano 104, a na finiszu 13 km – 246 zawodników – kobiet
i mężczyzn. Odbyły sie również biegi
dla przedszkolaków i młodzieży szkolnej.
A już za parę dni – 19 maja – odbędzie
się kolejna wielka impreza - „Wilcza
MTB” – cross rowerowy po okolicznych
pagórkach i lasach, w ramach X Grand
Prix Województwa Lubuskiego MTB
Amatorów. Trwają też przygotowania do
przełajowego biegu Ronin Race Plus –
impreza zapisana na 15 czerwca. Wszyscy
chętni będą mogli zgłosić swój udział na
super–sport.com.pl Zapisy mają być na
dniach uruchomione.
Coraz bliżej też do Spartakiady Rothenburgów (21, 22, 23 czerwca) – część

sportowej rywalizacji odbędzie się na
obiektach naszej Hali. A będzie to piłka
nożna, siatkówka, koszykówka, strzelectwo, tenis stołowy, tenis ziemny, szachy
i badminton.
Unihokejowy team KS Lokomotiv
Czerwieńsk w dniach 11 – 12 maja rywalizować będzie w kolejnym „Zbąszyń
Cup” a na weekend 18, 19 maja (Dni
Czerwieńska) planuje szkoleniowe zgrupowanie w naszej Hali.
Takie szkoleniowe zgrupowanie odbędzie się też od 31 maja do 2 czerwca.
Kadra Polski unihokeistek U – 19 będzie
tu doskonalić, już po raz drugi, swoje
umiejętności. Być może zagrają też jakiś
mecz pokazowy – sparringowy, może nawet z naszym zespołem KS Lokomotiv?
A co słychać u miłośników biegania
i innego wyczynu? Na trasie VI Biegu
o Pietruszkę (5 km, Zielona Góra – Łężyca) 6 kwietnia pobiegli Agnieszka
Woch, Adam Prus, Kacper Siwiński
i Grzegorz Siwiński.
W Przytoku rozegrano XVII Ogólnopolski Półmaraton. 13 kwietnia z trasą
zmagali się tam Paweł Forgel (1:28:29),
Grzegorz Fabisiak (1:49:06), Sebastian
Plonkowski (1:36:37), Piotr Pardej

8 JORGE CROSS

27 kwietnia br. odbyła się 8 edycja biegu przełajowego Jorge Cross. Idealna pogoda,
świetnie przygotowana trasa i doskonała organizacja tego biegu sprawiły, że na starcie
znów zameldowała się czołówka najlepszych biegaczy z całego niemal województwa
lubuskiego.
Tradycyjnie, rywalizację dorosłych
biegaczy poprzedziły biegi dla dzieci
i młodzieży, które wystartowały w Mini
Jorge Cross. Biegi szkolne cieszyły się
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dużą popularnością, o czym świadczyła
nie tylko liczba startujących, ale też spora
grupa kibiców. Największe emocje towarzyszyły, jak zwykle przedszkolakom, dla

(2:03:26), Bolesław Brzeziński (2:10:04)
i Agnieszka Woch (1:40:50). A 14
kwietnia wyścig rowerowy MTB – w XII
Piekle Przytoku rywalizowali Katarzyna
Boczkowska – Pidek, Agnieszka Woch,
Marcin Dziub i Sebastian Plonkowski.
Łączną rywalizację – półmaraton i MTB –
„Koronę Przytoku” wywalczyli Agnieszka Woch i Marcin Dziub.
Tego też dnia – 14 kwietnia „5.
Dycha po Żarach” to bieg Sławomira
Kasperskiego.
W Poniedziałek Wielkanocny – 22
kwietnia odbył się VII Bieg do Pustego
Grobu. Na 10 km trasie w Nowej Soli
pobiegli Marek Góralczyk, Jacek Jędro, Michał Kowalski, Piotr Siwiński
i Krzysztof Filar.
Orlen Warsaw Marathon rozegrano
14 kwietnia. Wśród 4692 zawodników,
którzy dobiegli do mety, Szymon Pyrka
z czasem 3:40:40 był 577 w kategorii
M40. A 28 kwietnia, w XVIII PZU Cracovia Maraton Krzysztof Gnatowicz
z czasem 3:57:19 był 879 w kategorii
M40. W tym wielkim biegu na mecie
zameldowało się 5232 maratończyków.
Serdecznie gratulujemy!
I najbliższa impreza, na której „naszych” chyba nie zabraknie to Cross
Duathlon - 25 maja w Drzonkowie.
D. Grześkowiak
których w tym roku przygotowano aż 4
biegi. W śród uczniów ze szkół podstawowych znalazło się też 41 biegaczy spoza
naszej gminy - najliczniej reprezentowane
były szkoły z Krosna Odrzańskiego, Słubic, Gronowa i Zielonej Góry.
Do biegu głównego, który rozegrano
na dystansie 13 km, przystąpiło w tym
roku aż 246 zawodników i zawodniczek. Na 6,5 km trasę hobby wybiegło
ich 104.
W ocenie organizatorów, był to bardzo
szybki bieg. Najlepsi, zarówno mężczyźni

jak i kobiety, potrzebowali niespełna
godziny, aby zameldować się na mecie.
Wyniki biegów szkolnych (MINI
JORGE CROSS – 242 uczestników,
w tym 103 przedszkolaków i 139
uczniów ze szkół podstawowych):
Przedszkolaki (3 lata): 1. Jakub Malerowicz; 2. Maja Dąbrowska; 3. Alan
Boduch.
Przedszkolaki (4 lata): 1. Wiktor
Wroński; 2. Franek Sawicki; 3. Aleks
Guławski.
Przedszkolaki (5 lat): 1. Olaf Rynkiewicz; 2. Franek Hudyna; 3. Seweryn
Przybylski.
Przedszkolaki (6-7 lat): 1. Antek
Sawicki; 2. Jan Strzelczyk; 3. Maksymilian Cichocki.
Klasy I-II – dziewczęta: 1. Amelia
Wieczorek (SP 2 Krosno Odrzańskie); 2.
Zuzanna Badecka (SP Czerwieńsk); 3.
Maja Śliwińska (SP Czerwieńsk).
Klasy I-II – chłopcy: 1. Zaboklicki
Łukasz (SP Nietków); 2. Forgel Marcel
(SP 6 Zielona Góra); 3. Chwiałkowski
Dominik (SP Czerwieńsk).
Klasy III-IV – dziewczęta: 1. Emilia
Hołyńska (SP Dąbrówka Wielkopolska);
2. Amelia Smolarczyk (SP 2 Słubice);
3. Marlena Dunajska (SP 2 Krosno
Odrzańskie).

Klasy III-IV – chłopcy: 1. Bartłomiej Suwald (SP 2 Krosno Odrzańskie);
2. Maciej Tomaszewski (SP 2 Krosno
Odrzańskie); 3. Igor Ćwikliński (SP
Gronów).
Klasy V-VI – dziewczęta: 1. Wiktoria
Smolarczyk (SP 2 Słubice); 2. Anna
Boksa (SP Czerwieńsk); 3. Hanna Sawka (SP Czerwieńsk).
Klasy V-VI – chłopcy: 1. Kacper
Zdzyniecki (SP Nowogród Bobrzański);
2. Szymon Krasoń (SP 10 Zielona Góra);
3. Bruno Zachariasz (NSP Płoty).
Klasy VII-VIII – dziewczęta: 1. Maja
Smolarczyk (SP 2 Słubice); 2. Małgorzata Mączka (ZS Świętoszów); 3. Rozalia
Pukacka (SP Czerwieńsk).
Klasy VII-VIII – chłopcy: 1. Mateusz
Powchowicz (SP Czerwieńsk); 2. Kacper
Zdzyniecki (SP Nowogród Bobrzański).
Wyniki biegu (JORGE CROSS –
350 zawodników):
Bieg hobby 6,5 km (open kobiet –
46 zawodniczek): 1. Agnieszka Woch
0:28:59; 2. Ewelin Nawrocka 0:30:29;
3. Sylwia Sułkowska 0:31:24.
Bieg hobby 6,5 km (open mężczyzn –
58 zawodników): 1. Jakub Wawrzykowski 0:22:42; 2. Szczepan Kogut 0:23:31;
3. Marcin Piotrowski 0:24:16.
Bieg główny 13 km (open kobiet –

66 zawodniczki): 1. Wioletta Oleksyk
0:54:57; 2. Ewelina Michnowicz 0:58:50;
3. Agnieszka Ostrowska 0:59:07.
Bieg główny 13 km (open mężczyzn
– 180 zawodników): 1. Marcin Zagórny
0:45:32; 2. Aleksander Wostal 0:46:25;
3. Krzysztof Blacha 0:47:45.
Za pomoc w organizacji VIII edycji
JORGE CROS kierujemy szczególne
słowa podziękowania do: firmy Jorge Fireworks sp. z o.o. i jej właścicieli Jacka
Dudkowiaka i Mariusza Dudkowiaka,
Barbary Marczeni i GKRPA, Nadleśniczego Nadleśnictwa Zielona Góra
Arkadiusza Kapały, Beaty Zawady
i nauczycieli z Przedszkola w Czerwieńsku, Grzegorza Pukackiego i wolontariuszy z Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Czerwieńsku, nauczycieli
ze Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Czerwieńsku, Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej
Górze, Adama Malerowicza i ekipy
4x4 DREAM Team, Strażaków z OSP
w Czerwieńsku, pracowników hali
sportowej „Lubuszanka” oraz Michała
Rotko i całej ekipy, która przygotowywała trasę biegu.
Jacek Gębicki
Zdjęcia: Piotr Łabaziewicz
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