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w styczniu
 01.01. – radośnie i z nadzieją powitaliśmy Nowy Rok 2014. 

Tradycyjnie, o północy, Burmistrz Piotr Iwanus złożył no-
woroczne życzenia wszystkim, którzy przyszli na plac przed 
czerwieńskim ratuszem.

 07.01. – Burmistrz Piotr Iwanus odbył spotkanie noworoczne 
z Prezesem fi rmy ZIEL-BRUK Edwardem Makarewiczem.

 07.01. – był najcieplejszym dniem stycznia. W Czerwieńsku, 
o godz. 13.00, termometry wskazywały (+12°C).

 10.01. – pod czerwieński ratusz, już drugi rok z rzędu, przy-
byli kolędnicy. To wspólna inicjatywa ks. Pawła Koniecznego 
oraz nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Czerwieńsku.

 12.01. – w Czerwieńsku i w Niet-
kowie zagrano z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy. Oba sztaby 
zebrały rekordową ilość pieniędzy: 
w Czerwieńsku ponad 11 163, 77 zł 
i w Nietkowie 3 964,93 zł.

 15.01. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej 
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było: 
rozpoczęcie prac  nad sprawozdaniem z działalności Komisji 
za 2013 r.; wizyta w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Czerwieńsku po termomodernizacji obiektu; informacja 
nt. organizacji wypoczynku dzieci w okresie ferii zimowych; 
opinie do projektów uchwał; omówienie spraw bieżących do-
tyczących  gminy.

 15.01. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z prof. Bogdanem 
Ślusarzem w sprawie raportu z monitoringu Strategii Rozwoju 
Gminy Czerwieńsk za 2012 r.

 15.01. – Burmistrz Piotr Iwanus rozmawiał z Wicemar-
szałkiem Bogdanem Nowakiem nt. wydłużenia czasu pracy 
przeprawy promowej na Odrze.

 15.01. – spadł pierwszy śnieg.
 16 – 17.01. – delegacja z Gminy Czerwieńsk przebywała 

z roboczą wizytą w Klietz (Niemcy). Tematem spotkania był 
plan wzajemnej współpracy w 2014 r. Delegacji przewodniczył 
Burmistrz Piotr Iwanus.

 20.01. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji 
było: Informacja nt. ochrony środowiska oraz podejmowanych 
działań, w tym: realizacja „Ustawy śmieciowej” (stan ilościowy 
gospodarstw zalegających z opłatami w 2013 r.), plan nasadzeń 
drzewostanu po wycinkach, stan wyposażenia miejsc publicz-
nych na terenie gminy w pojemniki naśmieci, stan realizacji 
inwestycji kanalizacji na terenie „Zaodrzańskim” – stan na koniec 
2013 r.; opinia do projektów uchwał.

 21.01. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się spotkanie z pro-
boszczami wszystkich parafi i, które mają swoją siedzibę na terenie 
naszej gminy. Przedmiotem spotkania był podział środków fi nan-
sowych na obiekty sakralne wpisane do rejestru zabytków.

 21.01. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z sołtysami. Te-
matem spotkania była współpraca sołectw w ramach partnerstwa 
z Gminą Drebkau (Niemcy).

 22.01. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przed-
miotem obrad komisji było: opracowanie sprawozdania z dzia-
łalności Komisji za 2013 rok; analiza pod względem fi nansowym 
wdrożenia przepisów „Ustawy Śmieciowej” na terenie gminy 

– określenie zagrożeń; analiza poniesionych w 2013 r. wydatków 
na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości śred-
nich wynagrodzeń; opinia do projektów uchwał.

 23.01. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z dyrektorami szkół 
i przedszkola. Podczas spotkania omówiono najpilniejsze potrzeby 
remontowe i plany inwestycyjne. Przeanalizowano również budże-
ty, które placówki oświatowe otrzymały na 2014 rok.

 23.01. – zmarł Wiesław Kwaśniewski – Bur-
mistrz Czerwieńska w latach 1998-2002 i wie-
loletni radny Rady Miejskiej w Czerwieńsku. 
Miał 56 l.

 24.01. – odbyła się XXVI Sesja Rady Miej-
skiej w Czerwieńsku. Podczas sesji radni 
podjęli następujące uchwały: w sprawie usta-
nowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 
2014-2020; w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup po-
siłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem 
wspierania fi nansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020; w spra-
wie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim pro-
gramem wspierania fi nansowego gmin w zakresie dożywiania 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020; 
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Czerwieńsku do załatwiania indywidualnych spraw 
z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowa-
nego dodatku energetycznego.
Podczas sesji radni przyjęli też oświadczenie, które wyraża sta-
nowisko Rady Miejskiej w Czerwieńsku w sprawie Dokumentu 
Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 
2020 r.

 25.01. – w Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku odbył 
się XI Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego 
Samorządu Mieszkańców.

 27.01. – Burmistrz Piotr Iwanus podpisał umowę na fi nan-
sowanie dwóch projektów, które Gmina zrealizuje ze środków 
otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Będą to: Monografi a Czerwieńska i Budowa piłkochwy-
tów na boisku w Leśniowie Wielkim.

 27.01. – na cmentarzu komunalnym w Czerwieńsku pożegnali-
śmy Wiesława Kwaśniewskiego. W ceremonii pogrzebowej, obok 
rodziny, władz samorządowych, dowództwa 4 ZPPL i kompani 
honorowej, licznie wzięli udział mieszkańcy z całej Gminy.

 30.01. – w Czerwieńsku przebywała delegacja z Gminy 
Drebkau (Niemcy). Wizyta był okazją do omówienia planów 
związanych ze wzajemną współpracą w 2014 r.

 31.01. – w Nietkowie odbyło się zebranie sprawozdawcze 
miejscowej OSP.
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CoCo słychać 
panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Pierwszy miesiąc 
nowego roku mamy już za sobą. Szczęś-
liwie zima nas oszczędza i dyżurny 
temat, związany z problemami z utrzy-
maniem dróg, odśnieżaniem i kłopotami 
z ogrzewaniem możemy sobie odpuścić. 
Styczeń tego roku będzie się jednak ko-
jarzył z przykrą uroczystością pogrzebu 
Wiesława Kwaśniewskiego. 

Piotr Iwanus: Rzeczywiście, śmierć 
mojego poprzednika na urzędzie bur-
mistrza Czerwieńska bardzo mnie po-
ruszyła. Wprawdzie wszyscy wiedzieli-
śmy, że zmaga się od dawna z chorobą, 
ale wydawało się, że jakoś sobie z nią 
radzi. Zresztą Jego aktywność w samo-
rządzie zarówno w radzie, jak i samo-
rządzie mieszkańców pokazywała, że 
problemy zdrowotne nie były w stanie 
mu przeszkodzić w działaniu. Wie-
siek pozostanie w mojej pamięci nie 
tylko jako burmistrz i samorządowiec 
z krwi i kości, ale przede wszystkim 
jako człowiek o wielkiej wrażliwości 
na problemy innych, otwarty, zaanga-
żowany i chętny do pomocy. Zawsze 
mogłem liczyć na jego wsparcie i do-
brą, prawdziwie przyjacielską radę. 
O tym, że dobrze zapisał się w pamięci 
mieszkańców świadczą te tłumy ludzi, 
którzy przyszli towarzyszyć mu w Jego 
ostatniej drodze.

A.S.: Za rok będziemy świętować 
25-lecie odrodzonego samorządu tery-
torialnego i zapewne z tej okazji wspo-
mnimy jeszcze nie raz sylwetki dwóch 
zmarłych burmistrzów tego ćwierćwie-
cza – Witolda Bieżańskiego i Wiesława 
Kwaśniewskiego, ale też wielu innych 
samorządowców, którzy wpisali się na 
trwałe w historię tego okresu naszych 
dziejów, a powiększyli listę nieobecnych. 
Cóż, takie jest życie – chwile zadumy 
nad przeszłością nie zatrzymują jednak 
jego biegu. Przejdźmy więc proszę do 
spraw bieżących. Co więc istotnego 
Pana zdaniem wydarzyło się od ostatniej 
naszej rozmowy w sprawach gospodar-
czych gminy?

P.I.: Wydaje mi się, że warto po-
wiedzieć mieszkańcom o działaniach, 
związanych z nową perspektywą finan-

sową na lata 2014-2020. Zmienia się 
bowiem znacząco filozofia udzielania 
wsparcia finansowego dla projektów 
rozwojowych. Kraje UE postanowiły 
bowiem przeznaczyć możliwie najwię-
cej środków na wielkie inwestycje, ma-
jące znaczenie w skali makro. Oznacza 
to, że możliwości skorzystania z pomo-
cy fi nansowej projekty infrastrukturalne 
na poziomie jednej gminy praktycznie 
nie istnieją. Ta nowa fi lozofi a wymusza 
niejako współdziałanie i łączenie się 
w większe struktury, aby razem reali-
zować przedsięwzięcia, na które poje-
dyncze jednostki samorządu nie będą 
w stanie sobie pozwolić z prozaicznej 
przyczyny – z braku środków na wkład 
własny dla projektów. Przewidując 
taki rozwój sytuacji, wraz z sąsiednimi 
gminami  Dąbie i Sulechów, zawarli-
śmy w zeszłym roku umowę partnerską 
(uchwała Rady Miejskiej w Czerwień-
sku z dn. 25 września 2013 r.), na mocy 
której złożyliśmy projekt pn. "Rozwój 
społeczno-gospodarczy Gmin Nad-
odrzańskich" współfi nansowany przez 
Mechanizm Finansowy EOG Norweski 
Mechanizm Finansowy, polegający 
na realizacji projektów i inicjatyw 
planistycznych, rozwojowych, środo-
wiskowych, gospodarczych, promocyj-
nych, inwestycyjnych, na warunkach 
określonych w umowie Partnerskiej. 
Dzisiaj mogę powiedzieć, że złożony 
przez nas projekt, został przez Mi-
nisterstwo Infrastruktury i Rozwoju 
Regionalnego bardzo wysoko oceniony 
i znalazł się w grupie 15 wniosków 
w skali całego kraju, które zostały 
pozytywnie zweryfikowane przez in-
stytucję zarządzającą. W tym swoistym 
rankingu znaleźliśmy się na miejscu 
szóstym (!). Dzięki temu wspólnemu 
działaniu otrzymamy wsparcie w wy-
sokości 1,5 mln zł z przeznaczeniem 
na sporządzenie dokumentacji pla-
nistycznej, niezbędnej nie tylko do 
tworzenia kolejnych projektów, ale 
przede wszystkim znacznie skracającej 
drogę przyszłym inwestorom. Powsta-
ną bowiem za te pieniądze strategie 
rozwoju dla trzech gmin, sygnatariu-
szy umowy, zaktualizowane będzie 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania, a co za tym idzie 

miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego (w przypadku naszej 
gminy – dotyczyć będą Czerwieńska, 
Nietkowa, Borynia, Lasek, Dobrzęcina, 
Bródek, Będowa, Nietkowic). Sporzą-
dzona zostanie również  ekofizjografia. 
Zakończenie tych prac przewidywane 
jest na koniec 2016 roku, ponieważ są 
to prace niezwykle czasochłonne, wy-
magające konsultacji społecznych. Na 
przełomie marca i kwietnia wyłonione 
zostanie w przetargu biuro projektowe, 
które oczywiście organizować będzie 
w trakcie pracy zebrania konsultacyj-
ne z zainteresowanymi właścicielami 
terenów.

A.S.: Dlaczego to takie ważne?

P.I.: Przede wszystkim dlatego, że 
sporządzenie takiej dokumentacji jest 
konieczne dla dalszego rozwoju gminy, 
a sfi nansowanie tego ze środków włas-
nych w bliskiej perspektywie byłoby 
praktycznie niemożliwe. To z kolei unie-
możliwiałoby pozyskiwanie środków 
na realizację nowych inwestycji i koło 
by się zamknęło. Uzyskanie wsparcia 
na ten cel pozwala nam przekroczyć ten 
próg i działać.

A.S.: Panie burmistrzu, skoro mó-
wimy o działaniu. W styczniu też pra-
cowaliście wraz z naszymi partnerami 
z Drebkau nad planem współpracy na 
ten rok. Czy coś się zmienia w stosunku 
do minionych lat?

P.I.: Tak, odbyliśmy takie konsul-
tacje i rozmowy na temat przyszłości 
współpracy sołectw naszych gmin. Po 
doświadczeniach minionego roku, kiedy 
to korzystając ze wsparcia unijnego na 
współpracę transgraniczną, borykaliśmy 
się często z problemem zbyt małej niż 
planowana frekwencji naszych partne-
rów z gminy Drebkau na organizowa-
nych przez nas imprezach, postanowi-
liśmy zmienić zasady tej współpracy. 
Nie będziemy jej realizować w ramach 
projektów, natomiast sołectwa same 
zadecydują, jakie imprezy i na jakich 
zasadach zamierzają w tym roku wspól-
nie przeprowadzić. Gminy nie będą 
już pośredniczyć w organizacji tych 
kontaktów. Sołectwa samodzielnie wy-
pracują nowe formy współpracy trans-
granicznej. Współpraca na poziomie 
gmin będzie jak dotąd koordynowana 
przez MGOK.

A.S.: Dziękuję za rozmowę i do spot-
kania za miesiąc.

3nr 259 • 02.2014

U  N A S



Słów kilka o działaniach Radnych

15 stycznia obradowała Komisja 
Infrastruktury Społecznej i Porządku 
Publicznego. Na początku posiedzenia 
Radni udali się do Państwowej Szkoły 
Podstawowej w Czerwieńsku i w obec-
ności Dyrektora PSP, Przewodniczącego 
Rady Miejskiej, Burmistrza Czerwieńska 
oraz Dyrektor ZEAO zwizytowali pla-
cówkę po termomodernizacji. Podczas 
obrad członkowie komisji rozpoczęli  
prace nad sprawozdaniem z działalności 
komisji za rok 2013 oraz zapoznali się 
z informacjami na temat wypoczynku 
dzieci w okresie ferii zimowych. 

20 stycznia obradowała Komisja 
Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska. Podczas posie-
dzenia Radni, w obecności Burmistrza 
oraz Inspektora  Referatu Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Śro-
dowiska, zapoznali się z informacjami 
dotyczącymi: 
• realizacji „ustawy śmieciowej” i stanem 
gospodarstw, które zalegają z opłatami 
• planu nasadzeń drzewostanu po wycin-
kach (w tym roku na nowe nasadzenia 
drzew i krzewów oraz akcję ”chrońmy 
kasztanowce” przeznaczono 15 tysięcy 
złotych, a nowe drzewa pojawią się m. in. 
w parkach w Laskach oraz Czerwieńsku) 
• stanu wyposażenia miejsc publicznych 

Nieplanowana sesja w styczniu…
na terenie Gminy w pojemniki na śmieci 
• stanu realizacji inwestycji kanalizacji na 
terenie „Zaodrzańskim” (stan na koniec 
2013 roku)

Na zakończenie posiedzenia Przewod-
niczący zapoznał pozostałych Radnych 
ze sprawozdaniem z działalności komisji 
za rok 2013.

22 stycznia obradowała Komisja 
Budżetu i Finansów. Radni opracowali 
sprawozdanie z działalności Komisji za 
rok 2013. Ponadto członkowie Komisji  
analizowali pod względem fi nansowym 
wdrażanie przepisów "Ustawy Śmiecio-
wej' na terenie Gminy. Przy tym punkcie 
obrad wypowiedzieli się nasi przedstawi-
ciele w Zielonogórskim Związku Gmin 
(Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
oraz Burmistrz Czerwieńska). Komisja  
rozpoczęła analizę poniesionych, w roku 
2013, wydatków na wynagrodzenia na-
uczycieli w odniesieniu do wysokości 
średnich wynagrodzeń.

24 stycznia odbyły się obrady XXVI, 
nadzwyczajnej, sesji Rady Miejskiej. 
Podczas głosowania Radni jednogłośnie 
przyjęli wszystkie uchwały: 

Uchwałę w sprawie ustanowienia wie-
loletniego programu osłonowego w zakre-
sie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwałę w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawniające-
go do przyznania nieodpłatnie pomocy 
w zakresie dożywiania w formie świad-
czenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności dla osób objętych wieloletnim 
programem wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 
2014-2020. 

Uchwałę w sprawie określenia zasad 
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 
w formie posiłku albo świadczenia rzeczo-
wego w postaci produktów żywnościowych 
dla osób objętych wieloletnim programem 
wspierania fi nansowego gmin w zakresie 
dożywiania „pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020. 

Uchwałę w sprawie upoważnienia 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Czerwieńsku do załatwiania indywi-
dualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej dotyczących zryczałtowanego 
dodatku energetycznego. 

Ponadto Radni jednomyślnie przyjęli 
oświadczenie w sprawie przyjęcia sta-
nowiska Rady Miejskiej w Czerwieńsku 
dotyczącego Dokumentu Implementacyj-
nego do Strategii Rozwoju Transportu do 
2020 r. W dokumencie tym Rada Miejska 
wyraża swoje zaniepokojenie faktem, 
iż z planowanych 509 mln zł na rozwój 
turystyki wodnej przeznacza się tylko 95 
mln zł. Ponadto niepokojący jest również 
fakt, iż może to wpłynąć negatywnie na 
ochronę przeciwpowodziową. 

Na zakończenie Przewodniczący 
Rady Miejskiej zapoznał Radnych z pis-
mem otrzymanym od wojewody lubu-
skiego w sprawie funkcjonowania Zielo-
nogórskiego Związku Gmin. Wojewoda 
przedstawił swoje wątpliwości i uwagi 
dotyczące m.in. uchwały w sprawie okre-
ślenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usługi odbierania odpadów 
komunalnych. Zarzuca ZZG brak regu-
lacji odnośnie częstotliwości odbierania 
odpadów od właścicieli nieruchomości. 
Przewodniczący Rady przedstawił do-
kumenty (ogłoszenia, harmonogramy 
wywozu, treść informacji ze strony inter-
netowej urzędu oraz informacje z gazetki 
U Nas), które potwierdzały, że w Gminie 
Czerwieńsk takich nieprawidłowości 
nie ma.

Zebrał i opracował: Wojciech Zawada

Tego jeszcze nie było...
Mamy pierwszy w Gminie dziecięcy zespół wokalno – instrumentalny

„Trzy plus Dwa” – tak nazywa się 
zespół, którego nazwę warto już dziś 
zapamiętać. Powstał zaledwie dwa mie-
siące temu, a już ma na swoim koncie 
wspaniały debiut podczas fi nału WOŚP 
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w Czerwieńsku. Zespół tworzy pięcio-
ro baaaardzo młodych adeptów zajęć 
muzycznych, prowadzonych w Ośrodku 
Kultury. W skład zespołu wchodzą: Lidka 
Węclewicz – wokal, Patrycja Michalska 

– wokal, Wiktoria Pa-
przycka – wokal, Szy-
mon Rutkowski – key-
board, Kacper Felusiak 
– gitara. Imponująca jest 
średnia wieku członków 
zespołu – 8,6 lat – co 
daje nadzieję na długą, 
muzyczną przygodę dla 
zespołu. Nad ich pra-
widłowym, muzycznym 
rozwojem, czuwa Piotr 
Paderewski.
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Czerwieńsk pożegnał Wiesława Kwaśniewskiego
W poniedziałek 27 stycznia 2014 r. tłumy mieszkańców Czerwieńska pożegnały zmarłego 23 stycznia 
br. byłego burmistrza naszego miasta i gminy – Wiesława Kwaśniewskiego. W ostatniej drodze oprócz 
mieszkańców, władz samorządowych i przedstawicieli wielu środowisk naszego regionu, towarzyszyła 
mu również kompania honorowa miejscowego pułku, którego przez sześć lat był szefem sztabu. Podczas 
ceremonii pogrzebowej Burmistrz Piotr Iwanus pożegnał Zmarłego, przypominając jego drogę życiową 
i zasługi dla naszej społeczności. Poniżej publikujemy tekst tego pożegnania.

Pożegnanie 
Przypadł mi dzisiaj w udziale smut-

ny obowiązek pożegnania w imieniu 
władz samorządowych śp. Wiesława 
Kwaśniewskiego – przyjaciela, kole-
gi, byłego Burmistrza Czerwieńska 
i długoletniego radnego Rady Miejskiej 
w Czerwieńsku. 

Każde pożegnanie, a szczególnie to 
ostatnie skłania do zadumy i refl eksji. 
Wspominamy wszystkie sprawy i działa-
nia, które łączyły nas ze śp. Wiesławem. 
Było ich bardzo wiele i trudno byłoby je 
wszystkie wymienić. 

Wiesław Kwaśniewski urodził się 
13 lipca 1957 r. w Nakle nad Notecią, 
Po ukończeniu Technikum studiował 
w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk 
Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, 
którą ukończył z wyróżnieniem. W 1985 r. 
otrzymał rozkaz podjęcia służby wojsko-
wej w Czerwieńsku i tu zamieszkał wraz 
z rodziną. Po dwóch latach wraz z żoną 

w którym spełniał szereg odpowiedzial-
nych funkcji.

Poprzez wkład w rozwój naszej 
małej społeczności, śp. Wiesław dał się 
poznać jako człowiek otwarty na ludzi, 
świat i jego sprawy oraz zaangażowany 
na rzecz pomocy człowieko-
wi w potrzebie. Jako radny 
posiadał zawsze swoje, głę-
boko przemyślane zdanie, 
którego potrafi ł bronić będąc 
jednocześnie otwarty na ar-
gumenty innych i zdolny do 
kompromisu. Dzięki swemu 
optymizmowi i pogodzie 
ducha potrafi ł znaleźć dobre 
wyjście z wielu problemów 
samorządowych, przywra-
cając właściwe proporcje 
i podejście.

Śp.  Wies ław zawsze 
starał się służyć swoją pomocą tam 
gdzie była ona najbardziej potrzebna, 

a działając społecznie na 
różnych płaszczyznach 
starał się służyć jak naj-
lepiej mieszkańcom Na-
szej Gminy. Nie szukał 
w żadnej sprawie swoje-
go interesu i korzyści.

Drogi Wiesławie, żeg-
namy Cię dzisiaj ze smut-
kiem, ale i z chrześcijań-
ską wiarą, że dobre czyny 
człowieka idą za nim poza 
granice życia.

Dziś na Ratuszu po-
wiewa fl aga Czerwieńska uwieńczona 
żałobnym kirem. Niech ten skromny 
gest będzie naszym symbolicznym po-

Dziękujemy... 
„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach” 

Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom, Burmistrzowi, 
Radnym Rady Miejskiej, Księżom, pracownikom Urzędu Gminy i Miasta, Jednostce 
Wojskowej, Straży Pożarnej, Kolei, Dyrektorom i pracownikom Szkół i Przedszkoli, pra-
cownikom firmy Poltur oraz wszystkim tym, którzy łącząc się z nami w bólu, uczestniczyli 
w uroczystości pogrzebowej naszego ukochanego Męża, Ojca i Dziadka 

Śp. Wiesława Kwaśniewskiego

składają żona z dziećmi

i dziećmi wyjechał do Kijowa, gdzie 
ukończył Wojskową Akademię Ofi cerów 
Przeciwlotniczych Wojsk Lądowych. 
W roku 1990 powrócił do Czerwieńska 
i przez 6 kolejnych lat piastował stano-
wisko Szefa Sztabu Pułku w tutejszej 
Jednostce Wojskowej. 

W okresie wytężonej pracy dał się 
poznać jako dobry organizator i spo-
łecznik, człowiek honoru, bez reszty 
oddany pasji wojskowości. W 1998 
r. został wybrany na stanowisko Bur-
mistrza Czerwieńska. Jego aktywność 
w staraniach służących Naszemu Miastu 
i Gminie miała swój wyraz w wielolet-
niej pracy w samorządzie lokalnym, 

żegnaniem z Tobą, 
a jednocześnie po-
dziękowaniem, za 
Twoją pracę, zaangażowanie w sprawy 
miasta i gminy Czerwieńsk, Twoją 
obecność wśród nas, która – ufam głę-

boko – nie kończy się wraz z tym fi zycz-
nym rozstaniem, gdyż pamięć o Tobie 
pozostanie głęboko w naszych sercach, 
aż do spotkania w wieczności. 

Łącząc się w bólu z Rodziną Zmar-
łego, żegnamy Śp. Wiesława Kwaś-
niewskiego: Radni Rady Miejskiej 
wraz z Przewodniczącym, pracownicy 
Urzędu Gminy i Miasta, Mieszkańcy 
Gminy oraz wszystkie osoby, które 
miały szczęście spotkać zmarłego. 
Zachowamy Ciebie na zawsze w swej 
pamięci.

Szanownej Małżonce, Dzieciom, 
oraz całej Rodzinie Zmarłego składam 
najszczersze wyrazy współczucia. 

Drogi Wieśku, nasz Przyjacielu, spo-
czywaj w pokoju!

Piotr Iwanus
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Orkiestra grała
Kolejny, 22 już finał WOŚP, 12 stycznia 2014, nie mógł się 
obyć bez udziału młodzieży szkolnej. Hasło: „Na ratunek”, 
na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny 
ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów nie budziło 
żadnych wątpliwości.

Tego dnia w Czerwieńsku spotkać 
można było wolontariuszy z Gimnazjum 
oraz miejscowej Szkoły Podstawowej. 
Bynajmniej nie spacerowali oni w ten 
zimowy, piękny dzień. Wszyscy zbierali 
pieniądze w szczytnym celu. W ciągu 
całego dnia spotykaliśmy się od czasu 
do czasu w kawiarence „u Leona”, aby 
zagrzać zziębnięte ręce przy szklance 
pysznej herbaty lub chwilę odpocząć. 
Wieczorem, gdy już zakończyła się nasza 

akcja, policzyliśmy 
zebrane pieniądze. 
Zajęło nam to trochę 
czasu. Nie poradzi-
libyśmy sobie bez 
pomocy rodziców i pani Izy Fiks, która 
fachową ręką bardzo nam pomogła. 
Żmudna to praca liczyć grosik do grosika. 
Także i tego roku mieszkańcy Czerwień-
ska okazali jak zawsze wielkie serca. 
Wolontariusze zebrali ponad 4000 zł. 

Mam talent w Czerwieńsku!
Finał I edycji „Mam Talent” w gminie 

Czerwieńsk zbliża się wielkimi kroka-
mi. Kwalifi kacje trwały przez pierwszy 
tydzień ferii w placówkach kultury na 
terenie naszej gminy. Wszyscy biorący 

Konkurs
Z okazji zbliżającego się Dnia 

Kobiet, Miejsko - Gminny Ośrodek 
Kultury w Czerwieńsku serdecznie 
zaprasza do udziału w konkursach 
- plastycznym i fotograficznym 
- pod wspólnym tytułem: „Kobie-
cość”. Regulaminy konkursów  na 
stronie internetowej www.mgok.
czerwiensk.pl w zakładce aktu-
alności

Rozstrzygnięcie konkursu 
i wręczenie nagród nastąpi w dniu 7 
marca 2014 r. podczas uroczystych 
obchodów Dnia Kobiet w Ośrodku 
Kultury w Czerwieńsku. 

Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział 
w tej wielkiej akcji. Jest to dla nas duża 
dawka optymizmu i motywacji do pracy 
na cały następny rok.

Agnieszka Kędzia

w nich udział - zespoły, wokaliści, tan-
cerze, aktorzy rywalizowali o możliwość 
zaprezentowania swoich zdolności przed 
radą artystyczną i publicznością w wiel-
kim fi nale, który odbędzie się piątkowe 

popołudnie, 14 lutego, w sali widowi-
skowej Ośrodka Kultury w Czerwieńsku.  
O tym, kto zwycięży, zdecyduje pub-
liczność poprzez głosowanie za pomocą 
walentynkowych serduszek. 

Serdecznie zapraszamy. Wstęp dla 
publiczności wolny!
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Wspólnie w Działaniu
Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Gminami Czer-
wieńsk i Sulechów od stycznia br. realizuje projekt „Wspólnie w Działaniu”, 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
poddziałania 5.4.2. 

W ramach projektu planowane jest 
wzmocnienie współpracy administracji lo-
kalnej i stowarzyszeń.  Ma się to odbywać 
m.in na podstawie wymiany doświadczeń 
w funkcjonowaniu Gminnej Rady Pożytku 
Publicznego w Sulechowie i współpracy 
przy tworzeniu tego ciała w gm. Czer-
wieńsk, promocji dobrych praktyk dot. 
wspierania ngo na terenie obu gmin oraz 
faktycznej poprawy jakości współpracy 
obu gmin z lokalnymi ngo. Całość działań 
będzie realizowana w oparciu o „Model 
współpracy administracji publicznej...”

Pracowity czas dla małych artystów
„Biesiada z Babcią i Dziadkiem” oraz „Kolędowanie z gitarą” to główne wydarzenia minionego tygodnia, których przygo-
towaniem zajmowały się dzieci z PSP w Leśniowie Wielkim, ich rodzice, nauczyciele oraz sołtys Jerzy Majkut i opiekun 
Wiejskiego  Domu Kultury Renata Kujawska.

„Biesiada z Babcią i Dziadkiem”, 
w taki sposób leśniowscy uczniowie 
z klas

I-III uczcili święto Babci i Dziadka. 
Wykonali piękne zaproszenia, które 
wręczyli dziadkom - nie tylko swoim, ale 
wszystkim zainteresowanym. Ku uciesze 
małych artystów, sala w Domu Kultury 
w Leśniowie Wielkim wypełniła się 
biesiadnikami. Rozpoczęli uroczystość 
w takt poloneza. Następnie odśpiewali 
przygotowane wraz z paniami Martą 
Dragon, Elżbietą Błońską i Patrycją 
Frączak, ludowe piosenki, takie jak: 
„Mam chusteczkę…”, „Ojciec Wirgi-
liusz…”, „Zielony mosteczek” i wiele 
innych. Ponadto wyrecytowali wiersze 
i złożyli życzenia. Uczniowie  wręczyli 

babciom własnoręcznie zrobione korale 
a dziadkom dyplomy. Radości, uśmie-
chów, uścisków nie było końca.

Goście zachwycili się również po-
kazem szkolnych karateków, który 
przygotowała trenerka pani Aneta Żuk. 
Zaprezentowali kata, walkę –kumite oraz 
rozbijanie twardych przedmiotów. 

Obok pokazu sztuk walki, odbył się 
także pokaz broni rycerskiej. Dzieci wraz 
z dziadkami dowiedzieli się, co to jest 
buzdygan, buława czy kiścień, spróbowali 
także swych sił w konkurencjach rycer-
skich. Ale była zabawa…

Nie daliśmy odpocząć naszym goś-
ciom, gdyż już następnego dnia uczniowie 
pod nadzorem pani Patrycji Frączak, 
z rodzicami oraz scholą „Zjednoczeni 

w Duchu” z Płotów, przygotowali „Kolę-
dowanie z gitarą”. Spotkali się wszyscy, 
w Domu Kultury w Leśniowie Wielkim na 
zakończenie okresu Bożego Narodzenia, 
aby kolędować zgodnie z tradycją.

Chętnych do wspólnego śpiewania nie 
brakowało. Wszyscy odśpiewali znane 
kolędy i pastorałki oraz wysłuchali mniej 
znanych utworów w wykonaniu dzieci. 
Grą na instrumentach wtórowali gitarze. 
Wspólne rozmowy przy słodkim poczę-
stunku trwały do wieczora. 

W tak miłym, świątecznym nastroju 
dzieci z Leśniowskiej szkoły rozpoczęły 
ferie zimowe. Semestr zakończony, a na 
naszym koncie wiele sukcesów. Byle 
tak dalej!!!

P. Frączak

Oprócz działań związanych z współ-
pracą ngo i administracji samorządowej 
planowane jest również wzmocnienie 
samych stowarzyszeń działających na 
terenie obu gmin. 

By to ułatwić powołane zostaną 
w Czerwieńsku i Sulechowie Centra 
Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, 
które będą stanowić zaplecze dla rozwo-
ju stowarzyszeń (między innymi: biuro, 
dostęp do sprzętu biurowego, możliwość 
organizowania konsultacji, doradztwa, 
szkoleń i spotkań).

Otwarcie biura nastąpi w miesiącu 
marcu br. 

Przedstawiciele każdego stowarzy-
szenia biorącego udział w projekcie będą 
mogli korzystać z darmowych szkoleń lub 
doradztwa ekspertów z dziedziny prawa, 
księgowości czy pozyskiwania funduszy.

Zakończenie projektu planowane jest 
na czerwiec 2015 roku.

Szczegółowy harmonogram działań, 
dane kontaktowe osób odpowiedzialnych 
za realizację projektu,  jak też informacje 
o rekrutacji  ukażą się w następnym nu-
merze „U NAS” a także w zakładce strony 
internetowej Gminy Czerwieńsk i Związku 
Lubuskich Organizacji Pozarządowych.

Leszek Masklak 
specjalista ds. merytorycznych

tel. 602 712 734
adres e-mail wwd@zlop.org.pl
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Uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka
Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, są takie dwa dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest 
to święto naszych kochanych babć i dziadków. Jest to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla 
seniorów. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Z tej okazji odbyły się spotkania...

...w Bródkach
Uroczystość odbyła się w świetlicy 

wiejskiej w dniu 25 stycznia. Dzieci dały   
wyraz szacunku i miłości swoim ukocha-
nym babciom i dziadkom. W programie 
artystycznym dzieci podziękowały za 
ich dobroć i wyrozumiałość. Program 
uwieńczyło gromkie sto lat. Następnie ob-
darowano babcie i dziadków serduszkiem, 
symbolem miłości. Nie udało się ukryć 
wzruszenia na twarzach gości. Z pew-
nością ten dzień spędzony w bardzo miłej 
i rodzinnej atmosferze na długo zostanie 
w pamięci uczestników.

...w Nietkowie
W piątek 31 stycznia 2014 r., sza-

nowne grono seniorów spotkało się 
w Wiejskim Domu Kultury. Wydarzenie 
to zostało zrealizowane we współpracy 
z Niepublicznym Przedszkolem w Niet-
kowie. Oprócz słodkiego poczęstunku dla 

babć i dziadków wspólnie obejrzano spek-
takl teatralny - Bajka o Jasiu i Małgosi, 
a także Dziadku Mrozie. Zarówno starsi 
jak i młodsi zachwyceni byli teatrzykiem. 
Dzieci z Niepublicznego Przedszkola 
w Nietkowie także przygotowały coś dla 
swoich ukochanych babć i dziadków; 
były to różne wierszyki oraz piosenki, 
nad którymi, wspólnie z dziećmi, praco-
wały Panie nauczycielki z Niepublicznego 
Przedszkola. Na scenie pojawiły się także 

podopieczne sekcji tanecznych z Domu 
Kultury - tancerka w Tańca Brzucha 
-  Klaudia Zaboklicka oraz HIP- HOP- 
u - Patrycja Kotowska, a wspaniały 
Freestyle zaprezentowała Klaudia Du-
nia. Wspólna organizacja tej niezwykle 
wzruszającej imprezy pokazała, że razem 
można więcej i lepiej.

...i w Laskach
Że razem można więcej potwier-

dziło się również w Wiejskim Domu 
Kultury w Laskach. Do pomocy przy 
organizacji Dnia Babci i Dziadka przy-
stąpiło i Niepubliczne Przedszkole, 
i Rada Sołecka. Impreza odbyła się 23 
stycznia, a uczestniczyło w niej aż 120 
osób. Dzieci zaprezentowały wspaniałe 
wiersze o babciach i dziadkach, pięknie 
zatańczyły, a na koniec, wspólnie z se-
niorami chętnie częstowały się wspania-
łymi wypiekami.

Dla Babci i Dziadka
„Nikt nie jest w stanie zapewnić dzieciom tego,
co mogą im dostarczyć dziadkowie:
to Oni obsypują pyłem gwiazd życie swoich wnucząt”.
             A. Haley

Styczeń zawsze jest dla wszystkich wnuków miesią-
cem wyjątkowym. W końcu to wtedy Babcia i Dziadek 
obchodzą swoje Święto. Na ten dzień dzieci z Oddziału 
Przedszkolnego w Nietkowicach czekały z biciem serca. 
Widać było, że wizyta Babć i Dziadków w Oddziale 
Przedszkolnym  to wydarzenie wyjątkowe. Przedszkola-
ki sumiennie przygotowywały się do występu przed tak 
szczególną publicznością. Mnóstwo braw wynagrodziło 
trudy nauki wierszy i piosenek. Uwieńczeniem tego wspa-
niałego dnia było rozdanie prezentów wykonanych przez 

kochających Wnuków. Nie obyło się także bez słodkości, 
które najbardziej ucieszyły małych aktorów.

S. Harber
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w roku:  Dzień Babci i Dzień Dziadka. 
Dlatego też, dwa ostatnie tygodnie 
stycznia upłynęły nam świątecznie 
i uroczyście. Każda z grup obchodziła 
te dni w sposób szczególny: przygo-
towywała przedstawienia, piosenki, 
wierszyki, prezenty i niespodzianki. 
Goście dopisali, zabawa była przednia, 
a zaproszeni goście z rozrzewnieniem 
przytulali swoje wnuki.

Również w styczniu, grupa V oraz 
zespół Dzieci Mazowsza odwiedziły 
Dom Opieki Społecznej dla Kombatan-
tów w Zielonej Górze.  Zaprezentowano 
jasełka, kolędy, pastorałki oraz znane 
wszystkim piosenki.

Wszystkim naszym drogim Seniorom 
składamy życzenia zdrowia i jak najwię-
cej uśmiechniętych dni!

Miło szaleć kiedy czas po temu…
30 stycznia nasze Przedszkole zamie-

z rodzicami. To kolejny dowód na to, że 
czas spędzony z dzieckiem jest bezcenny 
i nie zastąpi go żadna zabawka, kresków-
ka, czy komputer.

Dbajmy o to, by takie uśmiechy na 
twarzach naszych pociech pojawiały się 
jak najczęściej! 

Ruch to zdrowie!
W piękny, zimowy dzień, chętni 

rodzice wraz z dziećmi, spotkali się 
przy ognisku. Przy czym, ognisko 
było wstępem do wspólnych zabaw 
i atrakcji. 

Główne założenie organizato-
rów to upowszechnianie aktyw-
nych form wypoczynku i wzmoc-
nienie więzi rodzinnych. 

Podczas spotkania odbywały 
się wspólne zabawy ruchowe, 
śpiewanie piosenek, lepienie bał-

wana. Wszyscy udowodnili, że zima jest 
piękna, a ruch na świeżym powietrzu to 
samo zdrowie.

Dodatkową atrakcją był pokaz ratow-
nictwa w wykonaniu strażaków z OSP 
z Czerwieńska. Strażacy zaprezentowali 
swoje umiejętności i fachowość podczas 
pomagania poszkodowanym w różnych 
sytuacjach, a także udzielali przestróg na 
temat niebezpiecznych zabaw podczas 
zimy.

Podkreślamy, że nasza placówka stara 
się o tytuł Przedszkole w ruchu, w ramach  
ogólnopolskiej akcji MEN Ćwiczyć każdy 
może.

Dwulatek w przedszkolu.
W związku z przyjęciem przez Sejm (luty 

2009 r.) ustawy o obniżeniu wieku rozpoczy-
nania nauki w szkole, pojawił się problem 
obecności w placówkach wychowania przed-
szkolnego dzieci, które nie ukończyły jeszcze 
trzeciego roku życia. Aby podołać temu 
wyzwaniu, koniecznym jest przygotowanie 
zarówno kadry pedagogicznej, obsługi, ale 
również dzieci i rodziców. Założeniem po-
wyższego przedsięwzięcia jest wzmożona 
i wczesna współpraca z rodzicami, którzy 
planują wysłać swoje dwulatki do 
przedszkola. Naszym zdaniem, na-
leży zrobić wszystko, aby tak małe 
dziecko czuło się w przedszkolu 
pewnie i bezpiecznie.

26 lutego o godzinie 16.00 
odbędzie się spotkanie dotyczące 
realizacji przedsięwzięcia „Dwu-
latek w przedszkolu”. Zaintere-
sowanych rodziców zapraszamy 
w tym dniu do naszego Przed-
szkola przy ul. Granicznej.

Styczniowe wzruszenia.
Mimo, że styczeń kojarzy się zwykle 

z zimą, mrozem i śniegiem, w naszym 
Przedszkolu jest to miesiąc pełen ciepła 
i radości. 

To właśnie w tym miesiącu ob-
chodzimy przecież dwa najmilsze dni 

niło się w miejsce pełne niecodziennych 
postaci: pięknych wróżek, aniołów 
i superbohaterów. Tego dnia odbył się 
wyczekiwany przez dzieci Bal Karnawa-
łowy. Radość i śmiech przedszkolaków 
rozbrzmiewał w murach obu budynków, 
a pomysłowe stroje postaci z bajek, 
filmów, czy opowieści cieszyły oczy 
uczestników. Dzieci śpiewały, tańczyły, 
brały udział w zabawach muzyczno-ru-
chowych, pozowały do pamiątkowych 
zdjęć, a na koniec wszyscy otrzymali 
słodkie niespodzianki.

Tego dnia czas płynął w zupełnie 
innym tempie…

Bałwankowe fantazje w przedszkolu.
Ogłoszony jesienią konkurs pt: „Je-

sienne cudaki” cieszył się tak dużą 
popularnością, że postanowiono zor-
ganizować podobny także zimą. W ten 
sposób narodził się pomysł na konkurs 
plastyczno-literacki pt: „Bałwanki”. Kon-
kurs adresowany był do dzieci i rodziców. 
Pomysłowość i twórcza fantazja okazały 
się bezgraniczne. Dzieci z radością i dumą 
pokazywały swoje dzieła i opowiadały 
o tym, jak one powstawały. Ich radość 
była tym większa, że zrobiły je wspólnie 
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Trudne drogi „Dróg do domu” 
Doczekaliśmy się wreszcie od dawna zapowiadanej publikacji o historiach najprawdziw-
szych z prawdziwych, bo życiem pisanych, ludzi, dla których ziemia lubuska, a dokładnie 
wieś Sycowice i inne miejscowości gminy Czerwieńsk stały się przystanią na resztę życia 
po wielu wojennych perturbacjach losu. Trudne były dzieje ludności, której odebrano toż-
samość terytorialną, wygnano z domostw, przegoniono od rodzinnych grobów – najpierw 
narzucając im kierunek na wschód – Syberia, Kazachstan, innym, bądź części z tych samych 
– wskazując za cel „Ziemię Obiecaną” na terenach zachodniej Polski, świeżo włączonych 
do terytorium państwa w wyniku nowego podziału Europy. 

W szkole uczymy się historii. Jej lekcje 
obejmują zagadnienia związane z biegiem 
i następstwem dziejów istotnych dla całego 
państwa, ba – świata. Podręczniki zakrywają 
zasłoną milczenia przypadki pojedynczych 
rodzin, ich losy, radości i tragedie. Ale, czy 
one nie są ważne? Czy z socjologicznego 
punktu widzenia nastroje ludności nie przy-
spieszają, bądź wstrzymują bieg historii? 
Gdyby te zachowania nie były istotne, to ar-
cheolodzy nie prowadziliby wykopalisk w po-
szukiwaniu śladów codziennego życia. Zatem 
to, kim jesteśmy współcześnie, zawdzięczamy 
naszym przodkom, ich kulturze, mentalności, 
tradycji, poczuciu bezpieczeństwa. Niestety, 

odczuć czy nastrojów nie da się odkopać na 
wykopaliskach. Tu potrzebne jest słowo. I to 
słowo uczestników wydarzeń, bo każde inne 
będzie już tylko plotką. Doskonale zrozumiał 
to Cezary Woch, który wiele lat temu zaczął 
spisywać ustne przekazy naocznych świad-
ków tamtych, powojennych czasów mając na 
uwadze nieubłagany zegar i kalendarz oraz 
podeszły wiek swoich rozmówców. Każdy 
człowiek, który tworzył swoją obecnością 
tamte, powojenne czasy, miał swoje miejsce 
w biegu wydarzeń, a każdy był obarczony 
innymi doświadczeniami, cennymi dla nas 
dzisiaj, dla ich rodzin i bliskich. Zatem ludzie 
dawali świadectwo, a autor Cezary Woch 

– słowo pisane. I tak powstały opowieści, 
jak nowele – każda inna, a każda mająca 
swój dramatyzm i wartość poznawczą dla 
słuchającego, a teraz i dla czytelnika. 

Faktem jest, że dzieje tych niezwykle zwy-
kłych ludzi zostały utrwalone ręką Cezarego 
Wocha na papierze. To był autorski pomysł 
na uwiecznienie historii mieszkańców Syco-
wic i okolic. Znamienny tym bardziej, że część 
bohaterów tamtych czasów już bezpowrotnie 
odeszła. Ksiądz Jan Twardowski, poeta, na-
pisał: „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko 
odchodzą…” Czy ktoś jeszcze oprócz autora 
książki „Drogi do Domu” to rozumiał?! 

Już przeszło dwa lata temu „koniec 
zwieńczył dzieło”, a autor od samego po-
czątku nie planował swej czasochłonnej pra-
cy schować do szufl ady wyłącznie na swój 
użytek. Bo i po cóż wtedy byłaby ta praca? 
Słowo pisane żyje tylko wtedy, kiedy ktoś je 
czyta. Od początku krążyła gdzieś myśl, aby 
z kolejami losu pierwszych mieszkańców 
Sycowic mogło zapoznać się szersze grono 
czytelników. Potem, jak następstwo czasu 
i czynu, dołączyły wspomnienia przedwo-
jennych mieszkańców Sycowic, bo przecież 
człowiek czynu, jakim jest sołtys Sycowic, 
radny miasta Czerwieńsk, Cezary Woch, 
doprowadzając cały czas do zjednoczenia 
Europy w najmniejszym jej skrawku, swojej 
Małej Ojczyźnie, systematycznie organizuje 
przyjacielskie spotkania Niemców i Pola-

Dzień Sybiraka w Sycowicach
W Sycowicach w dniu 10 lutego 2014 roku miało miejsce niecodzienne wydarzenie: 
promocja książki Cezarego Wocha „Drogi do domu…” zawierającą wspomnienia 
mieszkańców Zaodrza.

Data spotkania nie była przypadko-
wa, ponieważ 74 lata temu miała miej-
sce pierwsza dramatyczna deportacja 
Polaków na Sybir, a wśród bohaterów 
wspomnień byli również zesłańcy Sybiru 
którzy przybyli w komplecie, byli to: Pani 
Halina Paszkowska z Nietkowic, Pani 
Jadwiga Andrzejaszek z Bródek, Pani 
Julianna Domańska z Będowa i Pan 
Alojzy Rogowski z Będowa.

Na spotkanie licznie przybyli boha-
terowie wspomnień: Pani Władysława 
Dobroczyńska z Nietkowic, Pani Anna 
Meckaniak z Będowa, Pani Józefa 
Gimon  z  Sycowic,  Pan Edward 
Gąsiewski z Sycowic, Pan Franciszek 
Kryniewiecki z Będowa i Pan Zdzisław 
Kociemba z Czerwieńska.

Licznie przybyli zaproszeni goście, 
między innymi samorządowcy (wśród 
których gościliśmy Starostę Powiatu 
Zielonogórskiego Pana Ireneusza 
Plechana), dyrektorzy czerwieńskich 
szkół, sołtysi sąsiednich wsi, miesz-

kańcy Sycowic i wsi sąsiednich.
Gościliśmy też naszego przyjaciela, 

autora „Lektury wspomnień” Pana Ser-
giusza Jackowskiego z Międzylesia. 
Świetlica wiejska w Sycowcach dosłow-
nie „pękała w szwach…”.

Młodzież z czerwieńskiego gimna-
zjum czytała fragmenty wspomnień boha-
terów „Drogi do domu…” i prezentowała 
fragmenty fi lmów nakrę-
conych na ich podstawie. 
Była to dla nich żywa 
lekcja historii. Podkreślić 
należy skupienie z ja-
kim zgromadzeni goście 
wsłuchiwali się w czytane 
przez młodzież słowa.

Każdy z uczestników 
spotkania otrzymał jeden 
egzemplarz książki „Dro-
gi do domu…”. Był też 
szampan i wiele miłych 
i ciepłych słów. Mam na-
dzieję, że to niecodzienne 

wydarzenie zapadnie głęboko w serca 
jego uczestników.

Na zakończenie chciałbym serdecznie po-
dziękować mieszkankom Sycowic za kulinar-
ne przygotowanie spotkania. Również Paniom 
Dyrektorkom czerwieńskich, nietkowskich 
i nietkowickich szkół, a także czerwieńskiego 
domu kultury i przedszkola, które pomimo 
zimowych ferii i czasu przeznaczonego na 
zasłużony odpoczynek zechciały do nas przy-
jechać. Szczególne wyrazy podziękowania 
kieruję do Pani Małgorzaty Galik i Pani Ewy 
Wójtowicz, za nieocenioną wprost pomoc. 
Serdeczne dzięki!

Cezary Woch
P.S. Więcej na www.sycowice.net

Listy do redakcji
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ków, aby przekonać i jednych i drugich, że 
„nie taki diabeł straszny, jak go malują”.

I wszystko byłoby piękne i kolorowe, 
gdyby nie perturbacje związane z wydaniem 
wspomnień mieszkańców Zaodrza w formie 
książkowej. Książka sama się nie wydruku-
je, potrzebna jest drukarnia, papier, farba 
drukarska, ludzie, którzy to zrobią. A na to 
wszystko potrzebne są znaczne fundusze.

Treści zawarte w publikacji mają wartość 
poznawczą i kulturową. Jest ona ważna nie 
tylko dla rodzin osób otwierających się przed 
autorem książki, ale dla każdego, komu bliska 
jest historia i podstawy tworzenia się naszej 
teraźniejszości. Docenione zostały właśnie 
te walory książki i publikacja otrzymała 
fi nansowe wsparcie ze strony Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich, gdzie instytucją 
zarządzającą jest Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi przy minimalnym wkładzie 
fi nansowym Gminy Czerwieńsk.

Żyjemy, jednakże, w „polskim piekiełku”, 
gdzie nie może być mowy o sielance, gdzie 
sukces ma wielu ojców, podczas gdy porażka 
miałby tylko jedną matkę. Czasami w naszej 
polskiej rzeczywistości jest tak, że gdzie konie 
kują, tam żaba łapę podstawia.

Niewiele by brakowało, jak wieść gminna 
niesie, że autora książki „Drogi do Domu” Ce-
zarego Wocha pozbawiono by praw autorskich 
złośliwą administracyjną decyzją – „korektą” 
stron tytułowych, która sprowadzała autora do 
pozycji redaktora (no, takiego fachu, to jesz-
cze chyba Pan nie miał, Panie „Redaktorze” 
Woch). Z okładki książki zniknęło nazwisko 
autora, a na to miejsce wprowadzono herb 
gminy, zamiast tekstu „od autora” pojawił 
się napis „od redakcji” (ciekawe jakiej?!), 
a na pierwszym miejscu po otwarciu książki 
został umieszczony tekst burmistrza. Zmiany 
sugerowały, iż wspomnienia wydaje (jest auto-
rem???) Gmina Czerwieńsk uosabiana przez 
burmistrza Piotra Iwanusa, który udzielił pub-
likacji swojego „imprimatur”, zajmując swo-
im Słowem wstępnym czołową pozycję. Czyli 
wspomnienia wydaje Iwanus Piotr i o taki 
efekt pewnie mu chodziło! Faktyczny autor 
wspomnień, Cezary Woch, został tym samym 
sprowadzony do roli nawiedzonego redaktora, 
który zgromadził stosowny materiał. Należy 
podkreślić, że w przeciwieństwie do innych re-
cenzentów i przedmówców, których autor po-
prosił o zagoszczenie na łamach wspomnień, 
burmistrz Iwanus Piotr zrobił to samowolnie 
bez ustalenia z autorem!! Ciekawe, czy autor 
życzyłby sobie takiej samowolki?!

Na szczęście AUTOR, nie w ciemię bity, 
natychmiast zareagował, że jeśli tak sprawy 
się mają, to co z Jego prawami autorskimi, bo 
w końcu zapiski robił sam i treść książki w swej 
ostatecznej i jedynej wersji jest Jego dziełem. 
Powstało w Ratuszu zamieszanie, efektem 
którego zażądano od Cezarego Wocha prze-
niesienia praw autorskich poprzez podpisanie 
stosownej umowy. Ale zanim na taki pomysł 
wpadły głowy w urzędzie, 24 stycznia br, 

w czasie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej 
Cezary Woch skierował do burmistrza zapy-
tanie, co mają oznaczać te zmiany, dlaczego 
nie zostały z nim konsultowane i dlaczego nie 
są honorowane jego prawa autorskie, tym 
bardziej, iż gmina nie ma z nim żadnej umowy 
na jednorazowe wykorzystanie opracowania? 
Zapytał również czy usunięcie nazwiska auto-
ra wspomnień jest wymogiem unijnym (skoro 
Unia fi nansuje przedsięwzięcie)?

Burmistrz niezwłocznie udzielił od-
powiedzi, że jest to wymóg unijny, a on 
nie zamierza narażać się na posądzenia 
o sponsorowanie prywatnych wydawnictw 
i sprzeniewierzanie się wymogom PROW. 
Do umieszczenia nazwiska autora na okład-
ce książki musi mieć specjalne pismo z Urzę-
du Marszałkowskiego akceptujące taki 
stan rzeczy! Niestety, była to konfabulacja 
burmistrza, ponieważ umowa z PROW-em 
zawarta była już 14 stycznia i nikt w niej 
nie kwestionował podawania na okładce 
książki nazwiska autora. Ponieważ sytuacja 
ta wydawała się anormalna, Cezary Woch 
przedzwonił niezwłocznie do PROW-u, 
gdzie osoby odpowiedzialne za stosowne 
ustalenia wyraziły zdziwienie, co do po-
czynań burmistrza i zapewniły, że nie ma 
żadnych przeciwwskazań do zamieszczenia 
nazwiska autora na okładce książki. W tej 
sytuacji Ewa Wójtowicz poprzez wydawcę 
wspomnień, w ostatniej chwili wstrzymała 
druk książki do czasu wyjaśnienia sprawy. 
Ponieważ był to piątek, nic już więcej nie 
można było wyjaśnić. Organizatorzy wyda-
nia ustalili jednak, że w poniedziałek rano 
udadzą się do PROW celem wyjaśnienia tej 
niejednoznacznej sytuacji. 

W poniedziałek, 27 stycznia około godziny 
10-tej, Cezary Woch otrzymał od pracownika 
gminy prowadzącego sprawę wydania wspo-
mnień telefoniczną informację, że musi pilnie 
zgłosić się do urzędu gminy celem podpisania 
przygotowanej umowy „przeniesienia praw 
autorskich” na gminę. Cezary Woch wyraził 
zdziwienie koniecznością tego „przeniesienia 
praw autorskich” i odpowiedział, że jest 
właśnie w drodze do PROW-u, aby wyjaśnić 
wszystkie okoliczności. W tym momencie 
pracownik zapewnił Cezarego Wocha, że 
nie ma żadnych przeciwwskazań do umiesz-
czenia nazwiska autora na okładce książki, 
a nawet już dokonano stosownych zmian 
i WYGADAŁ SIĘ, że było to już ustalone 
w czasie podpisywania umowy z PROW-em 
we wcześniejszym terminie...!!! W tej sytuacji 
Cezary Woch zamiast do PROW-u skierował 
się do Ratusza, aby zapoznać się z umową 
„przeniesienia” i zapowiedział pracowni-
kowi gminy konieczność skonsultowania jej 
treści z prawnikiem. 

W międzyczasie skontaktował się z Rad-
nymi: Ewą Wójtowicz, Krzysztofem Smorą-
giem i Zygmuntem Przybyłą, którzy zalecali 
daleko posuniętą ostrożność, ponieważ 
podpisanie „umowy przeniesienia praw 
autorskich” byłoby równoznaczne z ubez-

własnowolnieniem autora do swobodnego 
dysponowania napisanym przez niego 
tekstem.

Po dotarciu do gminy okazało się, że 
„umowy jeszcze nie ma...”, ponieważ aktu-
alnie „jest w opracowaniu”. Na zdecydo-
wane pytanie, kiedy podjęto decyzję o przy-
wróceniu pierwotnej wersji wspomnień, 
pracownik gminy zapewniał, że właśnie 
w „dniu dzisiejszym”, kiedy to z samego 
rana podpisano umowę z PROW-em!!!

Na stwierdzenie Cezarego Wocha, 
że przecież pół godziny temu zapewniał, 
że podpisanie umowy miało miejsce we 
wcześniejszym terminie odpowiedział, że 
się pomylił, a we wcześniejszym terminie 
podpisywane były jakieś inne umowy...

Faktycznie rzecz mogła się mieć zupełnie 
inaczej. Podpisanie „umowy przeniesienia 
praw autorskich na gminę” dawało burmi-
strzowi prawo swobodnego dysponowania 
treścią książki, który mógł w ten sposób 
zapewnić sobie dominującą rolę w zasługach 
przy wydaniu książki i pozbawić Cezarego 
Wocha autorstwa wspomnień. Wyjaśnienie 
terminu podpisania umowy było jedynie 
kwestią wykonania telefonu do PROW, który 
potwierdził datę 14 stycznia 2014. W świetle 
tych faktów nie można wysnuć innych wnio-
sków niż takie, że jest to intryga burmistrza 
i to dość nieudolna. W konsekwencji „gmina”, 
czyli burmistrz, odstąpił od żądania „prze-
niesienia praw autorskich na gminę” i do 
sprawy więcej nie powrócono, a Cezary Woch 
określił warunki, po spełnieniu których wyraża 
zgodę na druk, co w konsekwencji zakończyło 
perturbacje związane z wydaniem „Dróg do 
domu”, które mają obecny kształt. 

Podsumowując – skomplikowane były 
drogi do nowych domów naszych rodaków, 
którzy przewędrowali setki, tysiące kilome-
trów, aby ostatecznie osiąść na Zaodrzu 
w Sycowicach i najbliższej okolicy, tak jak 
niełatwe były drogi wszystkich innych prze-
siedlonych. Podobnie trudną drogę przeszła 
książka – od spisania wspomnień bohaterów 
do jej wydania. Na szczęście ta swoista „dro-
ga przez mękę” dobiega końca i w momencie, 
kiedy autorka niniejszego artykułu kończy go 
pisać, dobiega również końca druk samej 
książki, a Czytelnicy biorący do ręki „Drogi 
do domu…” powinni mieć świadomość, że 
burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus jest 
jedyną osobą, która w tej publikacji znalazła 
się samowolnie, bez zaproszenia autora. No 
cóż, gdzie konie kują…

Cieszmy się, że wszelkie perturbacje 
dobiegają końca i wkrótce publikacja ujrzy 
światło dzienne, a organizatorzy wydania 
(w tym oczywiście autor i sołtys Sycowic 
w jednej osobie - Cezary Woch) zapraszają 
na uroczystą promocję książki, która odbę-
dzie się w świetlicy wiejskiej w Sycowicach 
10.02.2014 w 74-tą rocznicę pierwszej 
deportacji Polaków na Sybir.

dr Małgorzata Gdak-Gołębiowska
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Zima w szkole, nudy w Nietkowie nie ma...
Nowy semestr szkolny czas zacząć. O tym, że szkoła się zmienia słyszymy na okrągło z programów telewizyjnych i z debat 
politycznych. Na co dzień, możemy się o tym przekonać w naszych szkołach. Nowoczesne programy edukacyjne często  
odchodzą od zajęć „przy tablicy” na rzecz zajęć praktycznych, w terenie oraz tak zwanych „żywych lekcji”, podczas których 
uczniowie poznają zagadnienia edukacyjnie empirycznie i zadaniowo.

Nowy rok kalendarzowy dopiero się 
zaczął a w szkole w Nietkowie odbyła 
się cała seria ciekawych i wartościowych 
lekcji. W ramach spotkań z fi lharmonią do 
szkoły wkroczyli Indianie wraz z całym 
swoim dobytkiem. Dzieci miały okazję 
dowiedzieć się wiele o życiu i obycza-
jach Indian. Spotkanie muzyczne pt. „Na 
indiańskiej ścieżce” bardzo się podoba-
ło. Można było usłyszeć i zobaczyć jak 
wyglądali i na jakich instrumentach grali 
rodowici INDIANIE. 

 Od grudnia 2013r. klasa 
II wraz z wychowawcą bierze 
udział w projekcie „OD GROSI-
KA DO ZŁOTÓWKI”. Tematyka 
projektu koncentruje się wokół 
podstawowych pojęć o pienią-
dzu, zarabianiu, racjonalnym 
wydawaniu pieniędzy, oszczę-
dzaniu, trafnym przewidywaniu 
i sposobach unikania różnych 
ryzyk. Realizacja projektu trwa 
10 miesięcy. W tym czasie dzieci 
wzbogacą swoje doświadczenia o wiedzę 
i umiejętności przydatne we współczes-
nym świecie jako początek edukacji 
ekonomicznej najmłodszych. Uczniowie 
otrzymali materiały z który będą mogli 
korzystać podczas zabawy i nauki zarówno 
w szkole jak i poza nią.

 Nie gasną oczywiście sportowe emo-
cje. 16 stycznia 2014r. w hali Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Przylepie odbyły 
się Mistrzostwa Powiatu Zielonogór-
skiego w piłce ręcznej chłopców w ra-
mach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. 
W mistrzostwach wzięły udział szkoły 
podstawowe z Sulechowa (dwie drużyny), 
Przylepu oraz uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej z Nietkowa reprezentujący 
Gminę Czerwieńsk. W rozgrywkach 
bardzo dobrze spisali się uczniowie na-
szej szkoły, po bardzo emocjonujących 
i trudnych meczach nasi chłopcy zdobyli 
drugie miejsce, wygrywając z zespołami 
z Sulechowa. Niestety nasza drużyna prze-
grała po zaciętym meczu z gospodarzami 
turnieju i tym samym została Vice-mi-
strzem Powiatu Zielonogórskiego. Skład 
drużyny: P. Lewandowski, K.Frątczak, 
M. Szczublewski, S. Szymański, 

R. Chmielewski, J. Piwoński, 
P. Kaczmarski, A.Salejko, 
E. Zielonka. Urosła nam kadra 
wspaniałych sportowców.

 A na koniec pierwszego seme-
stru w szkole odbyło się wielkie 
święto pt „Niech żyją nam babcie 
i dziadkowie”. Pod takim hasłem 
jak co roku odbyły się w szkole 
koncert muzyczny dla najstarszych 
mieszkańców naszej miejscowości. 
Babcie i dziadkowie tłumnie przy-
byli do szkolnej świetlicy i wysłu-
chali bukietów życzeń, wierszy 
i piosenek w wykonaniu najmłod-

szych uczniów. A po koncercie słodki 
poczęstunek. Dzieci oprowadziły swoich 
dziadków po szkole, pokazały klasy i swoje 
kąciki do pracy. Och, było to bardzo miłe 
dla wszystkich popołudnie. Również nasze 
przedszkolaki wystąpiły na uroczystej aka-
demii dla swoich babć i dziadków. Ambitny, 
dziecięcy program wzruszył dziadków, 
którzy gromkimi brawami podziękowali za 
pamięć i dziecięce serduszka. 

A dzieci w nagrodę, jak na prawdzi-
wy karnawał przystało „przetańczyły” 
cały piątek na Balu przebierańców. Były 
oczywiście wymyślne przebrania, zabawy 
i konkursy. Pyszności ze słodkiej ka-
wiarenki przygotowanej przez rodziców 
dopełniły dzieła aby zabawa karnawałowa 
była bardzo udana.

Stałym elementem szkolnej rzeczy-
wistości jest już realizacja programu 
„Ratujemy i uczymy ratować” fundacji 
WOŚP. W ostatnim tygodniu przed feriami 
uczniowie na przerwach mogli potrenować 
udzielanie pierwszej pomocy z użyciem fan-
tomów, obejrzały fi lm edukacyjny „Doktor 
Kręciołek uczy ratować”. Wielu naszych 
uczniów odświeżyło swoje praktyczne 
umiejętności udzielania pierwszej pomocy 
oraz dowiedziały się, że skomplikowanie 
brzmiące słowo resuscytacja, to w rzeczy-
wistości kilka prostych czynów. Jednak od 
tego, czy znajdzie się ktoś, kto je prawid-
łowo wykona, może zależeć czyjeś życie... 
Przesłanie zajęć praktycznych kończyło się 
słowami. Warto wiedzieć i zapamiętać, że 
gdyby co dziesiąty mieszkaniec Ziemi po-
trafi ł udzielić pierwszej pomocy, ocaliło by 
to milion ludzi rocznie... Po takim treningu 
można bezpiecznie zaczynać ferie.

 Dyrektor wraz z gronem pedago-
gicznym życzy zarówno uczniom jak 
i ich rodzicom ciekawego, bezpiecznego 
wypoczynku.

 Zaraz po występie Indian pojawili się 
w szkole prawdziwi rycerze. Nasi ucznio-
wie mieli okazje zobaczyć żywa lekcję 
historii rycerstwa polskiego. Dzieci po-
słuchały opowieści historycznych, mogły 
obejrzały zbroje, miecze i inne akcesoria 
używane przez rycerzy do walki, a niektó-
rzy dali się nawet „zakuć w dyby”, żeby 
poznać smak średniowiecznej kary. 
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Konkurs
niemieckiego
Dnia 30 stycznia br. Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Czerwieńsku 
po raz czwarty było gospodarzem 
Rejonowego Konkursu Języka 
Niemieckiego. W konkursie udział 
wzięło 49 uczniów ze szkól gimna-
zjalnych naszego rejonu.

Tematem przewodnim tego-
rocznego testu były pory roku 
wraz z typowymi zjawiskami 
atmosferycznymi zachodzącymi 
w przyrodzie. Podczas gdy gimna-
zjaliści przez 90 minut zmagali się 
z zadaniami konkursowymi, ocze-
kujący na nich opiekunowie mogli 
miło spędzić czas w kawiarence 
przygotowanej i prowadzonej 
przez uczniów klasy IIa.

Prace zostały sprawdzone przez 
specjalnie powołaną Komisję Kon-
kursową. Nad prawidłowością 
przebiegu konkursu czuwała dy-
rektor Gimnazjum w Czerwieńsku 
Magdalena Grysiewicz.

Nauczyciele języka niemieckiego

Poetyckie inspiracje gimnazjalistów
Gimnazjaliści kolejny raz udowodnili, że mają różnorodne talenty. Cztery uczennice 
klas drugich: Hanna Wojtasińska, Mirela Sleboda, Joanna Stekla i Karina Jadczak 
wzięły udział w IX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Nowe inspiracje”, tworząc 
krótkie formy poetyckie – haiku.

Każdy wiersz to swego rodzaju obra-
zek, opisujący aktualny stan jakiegoś wy-
cinka rzeczywistości. Żeby napisać dobre 
haiku trzeba wykazać się nie tylko wrażli-
wością i talentem literackim, ale również 
zdolnościami artystycznymi, gdyż ten 
rodzaj poetyckiego przekazu ma bardzo 
dużo wspólnego z malarstwem. Haiku to 
takie malowanie słowem, podobne trochę 
do obrazów impresjonistów. 

Uczennice Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Czerwieńsku po raz pierwszy pisały 
haiku, tym bardziej cieszy sukces w kon-
kursie ogólnopolskim. Z przyjemnością 
informujemy, że Karina Jadczak zdobyła 
II miejsce w kategorii wiekowej 13-15 lat. 
Serdecznie gratulujemy Karinie i wszyst-
kim twórczyniom. A oto ich wiersze:

Wolontariat działa
Jak co roku grudzień to miesiąc, który w naszym Gimnazjum przebiega w oprawie 
adwentowo - bożonarodzeniowych przygotowań, wystawianiu ocen jak i wytrwałej pracy 
gimnazjalnych wolontariuszy. Tradycji przypadających na ten czas mamy kilka.

W tym okresie obchodzimy Dzień 
Wolontariatu, więc połączyliśmy przy-
jemne z pożytecznym. Podczas obchodów 
naszego święta gimnazjaliści brali udział 
w loterii fantowej, z której dochód prze-
kazaliśmy na rzecz ofi ar wybuchu gazu w 
Jankowie Wielkopolskim. Przyjemnością 
dla nas jest malutka pomoc podczas or-
ganizacji Wigilii dla samotnych. Jednak 
głównym przedsięwzięciem jest udział w 
ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Pacz-
ka”. Kiedy wiemy już, której rodzinie 
pomożemy, to zabieramy się do pracy. 
Zawsze pomagają nam rodzice, dzięki 

I jak tu nie mówić, że mamy zdolną 
i wrażliwą młodzież…

Małgorzata Galik

Wiśnia nad rzeką
Stoi samotnie
Wierzba płacząca

Karina Jadczak

Jasne odbicie
Tafl a wody w strumieniu
Lekkość powietrza

Hanna Wojtasińska

Znak na drodze stoi
Wskazuje Boga stronę
A ja udaję ślepą

Mirela Sleboda

Języki ognia
Pną się w otchłań nieba
Już pożarły pnie

Joanna Stekla

którym możliwe jest, że zrealizujemy wie-
le potrzeb „naszej rodziny”. Udało nam 
się w tym roku zorganizować, między 
innymi, pralkę i materac do łóżka, a nie 
było to łatwe. Bardzo się wzruszyliśmy, 
gdy rodzina przez nas obdarowana przy-
słała kartkę z podziękowaniami. Słowa te 
kierujemy do wszystkich ludzi wielkiego 
serca i serdecznie dziękujemy za pomoc: 
„Podobno rodzimy się z jednym skrzyd-
łem, ale kiedy pomagamy innym, wyrasta 
nam drugie”.

Szkolne Koło Wolontariatu
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Internet szerokopasmowy
Definicja Internetu szerokopasmowego jest skomplikowana i dla osób nie wta-
jemniczonych zupełnie niezrozumiała… Według Wikipedii np: „Szerokopasmowy 
dostęp do Internetu, to usługa polegająca na łączeniu z internetem za pomocą 
szybkiego łącza lub medium o dużej przepustowości. Połączenie wykorzystuje 
szerokie pasmo częstotliwości wytwarzane przez modem. Najczęściej do tego 
celu wykorzystuje się technologie z rodziny DSL (xDSL), WiMAX, PON, DOCSIS lub 
inne podobne”.

Hm…, o bardziej prostą interpretację 
poprosiłem p. Wilhelma Korotczuka, 
który podał mi „swoją” wersję tej de-
fi nicji: „(...) jest to dostęp do Internetu 
w całej szerokości pasma przesyłowego, 
różni się od klasycznego dostępu tym, że 
nie występuje podział na część telefonicz-
ną i Internetową, tak jak w przypadku 
przesyłu Internetu poprzez łącza tele-
foniczne, gdzie dostęp jest ograniczony 
przez samo łącze i występuje tylko w gór-
nym lub dolnym zakresie pasma”. Dodał 
również, że prościej zinterpretować tego 
nie można.

Korzystając z okazji, postanowiłem 
dowiedzieć się co nieco o Jego udziale 
w niezwykle pasjonującym przedsięwzię-
ciu upowszechniania Internetu szeroko-
pasmowego w naszej Gminie. 

C.W. Panie Wilhelmie, proszę powie-
dzieć coś o sobie i o swojej przygodzie 
z Internetem.

W.K. Nazywam się Wilhelm Korot-
czuk, jestem specjalistą od marketingu 
i zarządzania, pracowałem przez wiele 
lat jako dyrektor handlowy w dużej 
spółce zajmującej się produkcją i dys-
trybucją tkanin jeansowych. W 2006 r. 

zostałem wiceprezesem Radia Zachód 
i tam w trakcie budowy cyfrowego sy-
stemu emisji dźwięku, zapoznałem się 
z technologią przesyłu Internetu drogą 
radiową oraz jej możliwościami. Gene-
ralnie u podłoża moich zainteresowań tą 
problematyką leżała idea, udostępniania 
Internetu szerokiemu gremium miesz-
kańców w możliwie najniższej cenie. 
W tamtych latach było to niemożliwe, 
ze względu na monopolistyczną politykę 
TP SA. Byłem jednym z wielu Prezesów 
rozgłośni radiowych, którzy brali udział 
w pracach zespołu roboczego d/s uwol-
nienia pasm radiowych dla samorządów, 
który w tamtych latach funkcjonował 
przy Urzędzie Komunikacji Elektronicz-
nej. Od roku 2007 aktywnie pracowałem 
przy propagowaniu idei budowy samo-
rządowych systemów emisji Internetu 
w celu udostępnienia go szerokiemu 
gronu mieszkańców za maksymalnie 
niską cenę.

C.W. Jak to się stało, że trafi ł Pan 
z tym pomysłem do naszej Gminy? 

W.K. Rozmowy dotyczące budowy 
Internetu szerokopasmowego w naszej 
Gminie, rozpoczęliśmy z Panem Bur-

mistrzem Iwanusem już w 2008 r. Jed-
nak „dojrzewanie” do podjęcia decyzji 
o napisaniu wniosku o dofi nansowanie 
trwało 2 lata.

C.W. kiedy ostatecznie nastąpiła ta 
przysłowiowa „godzina 0”?

W.K. W 2010 r. Gmina złożyła wnio-
sek o dofi nansowanie budowy gminnej 
sieci dostępowej do Internetu szeroko-
pasmowego . Wniosek przygotowywała 
wynajęta firma zewnętrzna. Jesienią 
2011r. Instytucja fi nansująca czyli WWPE 
(Władza Wdrażająca Programy Europej-
skie) zaklasyfi kowała projekt do reali-
zacji. W lutym 2012 roku w rezultacie 
postępowania kwalifi kacyjnego zostałem 
zaproszony do współpracy w charakterze 
kierownika projektu. Od tego momen-
tu mogę mówić o swoim udziale przy 
realizacji. Istotne dla mnie było to, że 
mogłem kształtować  zapisy Specyfi kacji 
Istotnych Warunków Zamówienia zgod-
nie ze swoją wiedzą, oraz wizją budowy 
sieci. W ten sposób udało się zaplanować 
budowę systemu opartego na możliwości 
wykorzystania zarówno systemu WiMAX 
jak i WI-FI.

C.W. O, to gratuluję tym bardziej, 
że został on szczęśliwie i korzyścią dla 
naszych mieszkańców doprowadzony 
do końca. Z uwagi jednak na trudną 
sytuację fi nansową naszej Gminy warto, 
a nawet należałoby powiedzieć chociażby 
kilka słów o kosztach.

W.K. Cała inwestycja zaplanowa-
na w 2010 r. kosztowała 3 700 000,00 
złotych. Inwestycja ta fi nansowana jest 
w 100% (to jest nasz szczęśliwy traf) 
ze środków Unii Europejskiej oraz Mi-
nisterstwa Administracji i Cyfryzacji. 
Tak się bowiem złożyło, że w trakcie jej 
realizacji w styczniu 2013, rząd podjął 
decyzję o fi nansowaniu w 100% w sa-
morządowe sieci dostępowe do Internetu 
szerokopasmowego.

C.W. Jest to wspaniała wiadomość, 
ponieważ cała inwestycja jest piekiel-
nie droga i jej sfinansowanie tylko 
i wyłącznie ze środków pochodzących 
z budżetu Gminy, nie byłoby możliwe. 
Również jakiekolwiek nawet częściowe 
dofinansowanie, stałoby pod dużym 
znakiem zapytania. Czy realizacja 
przedsięwzięcia przebiegała „zgodnie 
planem”, czy też występowały jakieś 
problemy?

W.K. O problemach przy realizacji 
inwestycji nie będę się rozwodził, ale 
było ich wiele, szczególnie wszędzie 
tam, gdzie wprowadzaliśmy technolo-
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gie do tej pory nigdy nie stosowane. 
Przykładowo, samo przygotowywanie 
realizacji zasilania fotowoltaicznego, 
zajęło organizacyjnie i dokumentacyj-
nie ok. 8 miesięcy, a sama budowa ok. 
3 tygodni.

A ile było przy tym śmiesznych sytu-
acji. Samo tłumaczenie każdemu zainte-
resowanemu co to jest fotowoltaika, było 
bazą do wielu anegdot. Z okresu realizacji 
inwestycji np.: tajemnicze określenie 
„mikrotiki” pozostało w słownictwie 
Burmistrza i niektórych pracowników 
Urzędu Gminy, jako określenie sytuacji 
trudnej i mało zrozumiałej. Wystarczy 
zatem wypowiedzieć magiczną formułkę: 
„mikrotiki” i wszystko jasne. Dziś system 
działa, obsługuje 153 beneficjentów- 
udziałowców projektu, oraz jednostki 
podległe gminie. 

C.W. Czy jest to już szczyt możliwo-
ści wykorzystania tej niezwykle drogiej 
infrastruktury, czy też można jeszcze 
coś zrobić i eksploatować ją w znacznie 
szerszym spektrum?

W.K. Oczywiście pracujemy nad 
tym. Mamy złożony wniosek do Prezesa 
UKE o zezwolenie na emisję sygnału na 
poziomie tzw. socjalnym tj. za darmo dla 
wszystkich mieszkańców gminy, ale tu 
sprawa się wlecze. Na dziś wiemy, że do 
16 - 02-2014, Pani Prezes postara się pod-
jąć decyzję mamy nadzieję, że pomyślną 
dla naszego wniosku. A co dalej ?

Jesteśmy na etapie zapełniania gmin-
nej sieci treścią. Już na koniec stycznia 
ruszy - mam nadzieję, bo rodzi się 
w straszliwych bólach - nasza strona 
startowa, przez którą będziemy się lo-
gować. Planujemy budowę gminnego 
systemu wczesnego ostrzegania, chcemy 
w każdej wsi - w centralnym punkcie- 
zamontować kamery, tak by każdy mógł 
podglądać w Internecie, co się w jego 
wiosce dzieje.

C.W. O, to mi się podoba. Poogląda-
nie wioski w Internecie może być zupeł-
nie fajne, taka dajmy na to „ławeczka”, 
albo murek przed sklepem. Miałoby to 
również niewątpliwy wydźwięk eduka-
cyjny…

W.K. Chi, chi…, niewątpliwe, niewąt-
pliwie. A powracając do rzeczy, chcemy 
uruchomić internetową telefonię VOiP- 
która umożliwi mieszkańcom gminy roz-
mowy między sobą, za bardzo niewielkie 
opłaty. Mógłbym wyliczać tak dalej, bo 
planów związanych z zapełnianiem treś-
ciami naszego Internetu jest wiele. Mam 
również nadzieję, że już niedługo wszyscy 
mieszkańcy naszej gminy będą mogli brać 

aktywny udział w tworzeniu nowej twarzy 
gminy w wirtualnym świecie.

C.W. A co to znaczy: „nowa twarz 
Gminy w wirtualnym świecie?

W.K. Generalnie mam na myśli to, 
że zainteresowani opisywaniem zdarzeń 
i prezentowaniem własnych opinii doty-
czących funkcjonowania Gminy, będą 
mogli czynić to na naszej stronie. 

Powstanie sytuacja w której wszyscy 
będą mogli uczestniczyć w kształtowaniu 
różnorakich poglądów.

C.W. Idea jak najbardziej szlachetna, 
ale jednak jest pewne „ale”… Nasze 
społeczeństwo nie jest do tego przygo-
towane, co potwierdza funkcjonowanie 
różnorakich anonimowych wpisów na 
rozmaitych blogach. Powróćmy jednak 
do zasadniczego tematu. Skoro mówimy 
o tych nowych perspektywach wykorzy-
stania możliwości zbudowanej sieci, to 
chciałbym jeszcze dowiedzieć się czegoś 
więcej o tajemniczo brzmiącym projekcie 
50+? 

W.K. Z przyjemnością uchylę „rąbka 
tajemnicy”. W roku 2013 Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji poprzez 
WWPE ogłosiło nabór wniosków na 
kolejną transzę środków na dofi nanso-
wanie budowy samorządowych sieci 
dostępowych do Internetu szerokopas-
mowego. Gmina złożyła wniosek na 
rozbudowę naszej sieci o kolejne 210 
zestawów komputerowych w ramach 
realizacji projektu 50+, tj. umożliwienie 
osobom po 50 roku życia swobodnego 

Oddaj swój 1% 
na organizacje pozarządowe
Od kilku lat jest możliwość oddania 1% swojego podatku od dochodów na rzecz 
wybranej organizacji pożytku publicznego. Trzeba tylko wybrać właściwą orga-
nizację i właściwy cel. Chcielibyśmy Państwu zaproponować oddanie swego 1% 
na Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych.

Cele, które realizujemy dzięki 1%:
- wspieranie organizacji działających 

na rzecz społeczności lokalnej;
- aktywizacja zawodowa osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym;
- poradnictwo prawne i psychologiczne;
- wspomaganie rozwoju dzieci i mło-
dzieży;
- leczenie i rehabilitacja osób niepełno-
sprawnych. 

ZLOP przeznacza środki fi nansowe 
1% na rzecz organizacji członkowskich

dostępu do Internetu. Po weryfikacji 
osób spełniających kryteria, otrzymałyby 
one sprzęt i opłacenie dostępu do Inter-
netu przez kolejne 6 lat. Wniosek nasz 
po weryfi kacjach znalazł się na liście 
rezerwowej i w momencie gdy zostaną 
uwolnione środki pomocowe, zostanie 
uruchomiony. Tak więc pozostaje nam 
tylko czekać na podpisanie umowy 
i zrealizowanie tego projektu. Podobnie 
jak wcześniejszy, nie będzie wymagał 
wkładu własnego Gminy.

C.W. Budowę sieci realizowała Spół-
ka „Stimo” z dalekiego Krosna. Czym 
przebiła innych konkurentów?

W.K. Rzeczywiście, Spółka „Stimo" 
wygrała przetarg na budowę sieci dostępo-
wej do Internetu, oferując profesjonalizm 
i najniższą cenę. Oprócz niej w przetargu 
brały udział jeszcze dwie fi rmy, które ofe-
rowały dużo droższe usługi. Jeśli chodzi 
o współpracę, to mogę powiedzieć, że 
była ona dobra, bo zarówno Spółce jak 
i mnie zależało na wybudowaniu dobrej, 
perspektywicznej w działaniu sieci. Tak 
więc nasze drogi były zbieżne.

C.W. Dziękuję za te wyczerpujące 
informacje z nadzieją, że będą przy-
najmniej częściowo zrozumiałe dla 
wszystkich…

W.K. Ja również dziękuję i życzę 
wszystkim mieszkańcom pełnej satysfak-
cji z korzystania z możliwości, które daje 
Internet szerokopasmowy.

Cezary Woch

Chcąc przekazać 1% podatku docho-
dowego od osób fi zycznych na wybraną 
przez siebie organizację należy oprócz 
nr KRS 0000169865 podać NAZWĘ 
ORGANIZACJI jako cel szczegółowy. 
Możecie Państwo oddać swój 1% po 
prostu na Związek Lubuskich Organi-
zacji Pozarządowych lub wybrać z listy 
na naszej stronie organizację, która nie 
posiada statusu OPP ale za naszym po-
średnictwem może otrzymać te środki. 
www.zlop.pl
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Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie 
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

Wie ś c i
z  r a t u s z a

Harmonogram zbiórki worków 
z odpadami selektywymi 
z gospodarstw domowych
Gmina Czerwieńsk 2014 rok

Leśniów Wielki
• 20 stycznia • 17 lutego • 17 marca • 14 kwietnia • 12 maja • 9 czerwca • 7 lipca 
• 4 sierpnia • 1, 29 września • 27 października • 24 listopada • 15 grudnia

Leśniów Mały, Sudoł Zagórze, Wysokie, Wyszyna
• 21 stycznia • 18 lutego • 19 marca • 16 kwietnia • 14 maja • 11 czerwca • 8 lipca 
• 5 sierpnia • 2,30 września • 28 października • 25 listopada • 16 grudnia

Dobrzęcin, Laski
• 22 stycznia • 19 lutego • 19 marca • 16 kwietnia • 14 maja • 11 czerwca • 10 lipca
• 6 sierpnia • 3 września • 1, 29 października • 26 listopada • 17 grudnia

Nietkowice
• 23 stycznia • 20 lutego • 20 marca • 17 kwietnia • 15 maja • 12 czerwca • 10 lipca
• 7 sierpnia • 4 września • 2,30 października • 27 listopada • 19 grudnia

Nietków
• 21 stycznia • 21 lutego • 21 marca • 18 kwietnia • 16 maja • 13 czerwca • 11 lipca
• 8 sierpnia • 5 września • 3,31 października • 28 listopada • 23 grudnia

Będów, Bródki
• 28 stycznia • 25 lutego • 25 marca • 25 kwietnia • 20 maja • 12 czerwca 
• 15 lipca • 7 sierpnia • 9 września • 7 października • 3 listopada • 2 grudnia

Sycowice
• 29 stycznia • 26 lutego • 26 marca • 17 kwietnia • 21 maja • 13 czerwca 
• 16 lipca • 8 sierpnia • 10 września • 8 października • 4 listopada • 3 grudnia

Czerwieńsk
• 16, 30 stycznia • 13, 27 lutego • 13, 27 marca • 10, 24 kwietnia 
• 8, 22 maja • 5, 18 czerwca • 3, 17, 31 lipca • 14, 28 sierpnia 
• 11, 25 września • 9, 23 października • 6, 20 listopada • 4, 18 grudnia

Płoty
• 17, 31 stycznia • 14, 28 lutego • 14, 28 marca • 11, 25 kwietnia 
• 9, 23 maja • 6, 17 czerwca • 4,18 lipca • 1, 12, 29 sierpnia 
• 12, 26 września • 10, 24 października • 5, 21 listopada • 5, 19 grudnia

Worki powinny być zawiązane i wystawione przed posesję 
najpóźniej do godziny 7:00 rano w dniu wywózki.

Za okazaną pomoc i dobre serce składamy podzięko-
wania dla radnych Rady Miejskiej - p. Ewy Wójtowicz, 

p. Henryka Góralczyka i p. Leszka Jędrasa.
Amelia i Adrian z Dziadkami   

I N F O R M A C J E
Burmistrz Czerwieńska informuje, że na podstawie § 14 ust. 
1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze spra-
wozdaniami z badań nr OL-LMiP-1052/2013 z dnia 27.11.2013 
r. i nr OL-LBŚ-769/2013 z dnia 29.11.2013 r., próbek wody 
pobranych w dniu 26.11.2013 r. oraz sprawozdania z badań nr 
003/2013-67, próbek wody pobranych dnia 19.12.2013r. z wo-
dociągu publicznego w Płotach o produkcji 100≤1000 m3/d, 
administrowanego przez „POMAK” Sp. z o.o. w Czerwieńsku 
stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.
Analiza próbek wody o numerach Nr OL-1094, OL-1096,  
pobranych dnia 26.11.2013 r. i próbek wody o numerach 1578 
i 1579 pobranych dnia 19.12.2013 r. wykazała, że woda w za-
kresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym odpo-
wiada wymaganiom § 2 ust. 1 pkt. 1  oraz ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r, 
Nr 61, poz. 417 ze zm.).

MPS

Burmistrz Czerwieńska informuje, że na podstawie §14 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r w spra-
wie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 
Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze sprawozda-
niami z badań nr OL-LMiP-47/2014 z dnia 23.01.2014 r. i nr 
OL-LBŚ-32/2013 z dnia 27.01.2014 r., próbek wody pobranych 
w dniu 20.01.2014 r. z wodociągu publicznego w Płotach 
o produkcji 100≤1000 m3/d, administrowanego przez „PO-
MAK” Sp. z o.o. w Czerwieńsku stwierdził przydatność wody 
do spożycia przez ludzi.
Analiza próbek wody o numerach Nr OL-51, OL-52 i OL-53 
pobranych dnia    20.01.2014 r. zgodnie z protokołem pobrania 
próbek wody do spożycia nr NS-HK-8/14 wykazała, że woda 
w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym 
odpowiada wymaganiom § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 
z 2007r, Nr 61, poz. 417 ze zm.).

MPS

Burmistrz Czerwieńska informuje, że na podstawie § 14 ust. 
1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze spra-
wozdaniami z badań nr OL-LMiP-49/2014  z dnia 23.01.2014 r. 
i nr OL-LBŚ-33/2014 z dnia 27.01.2014 r., próbki wody pobra-
nej w dniu 20.01.2014 r. z indywidualnego ujęcia wody PKP 

Czerwieńsk o produkcji 100 m3/d, administrowanego przez 
„POMAK” Sp. z o.o. w Czerwieńsku stwierdził przydatność 
wody do spożycia przez ludzi.
Analiza próbek wody o kodach OL-54 pobranej dnia 20.01.2014 r., 
zgodnie z protokołami pobrania próbek wody do spożycia nr NS-
HK-9/14 wykazała, że woda w zakresie parametrów objętych 
monitoringiem kontrolnym odpowiada wymaganiom § 2 ust. 1 
pkt. 1 oraz 2  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 
2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z poźn. zm.).

MPS

• • •

• • •
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Z głębokim bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
naszego Kolegi, Radnego Rady Miejskiej, 

Burmistrza Czerwieńska w latach 1998-2002, 
oddanego społecznika, zaangażowanego w pracę 

dla społeczeństwa Gminy
Śp. Wiesława Kwaśniewskiego

Rodzinie wyrazy szczerego współczucia, połączeni w żalu
Radni Rady Miejskiej, Burmistrz oraz pracownicy 

Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Czerwieńska informuje, że na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku oraz w 
miejscowości Leśniów Mały zostały wywieszone do publicznej 
wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 30.01.2014r. do dnia 
20.02.2014r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do odda-
nia w dzierżawę i w najem w drodze bezprzetargowej. Wykazy 
obejmują następujące nieruchomości:
- część działki oznaczonej nr ewidencyjnym 22/2 o pow. 95 m2, 
położonej w miejscowości Leśniów Mały,
- część działki oznaczonej nr ewidencyjnym 575 o pow. 1 m2, 
położonej w Czerwieńsku przy ul. Łężyckiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Go-
spodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy i Miasta w Czerwieńsku (pok. 109), tel. 68 3278179 oraz 
na stronie internetowej urzędu: www.bip.czerwiensk.pl. 

MM

Moje marzenie: zostać strażakiem
13 stycznia 2014 r. w Wiejskim Domu Kultury w Leśniowie Wielkim odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. 
„Moje Marzenie: Zostać Strażakiem”, sfinansowany ze środków Programu Młodzież w działaniu. Była to doskonała okazja 
do podsumowania blisko półrocznego projektu, a także do złożenia podziękowań i gratulacji w stosunku do osób, które 
przyczyniły się do jego sukcesu.

Młodzi strażacy z Leśniowa Wielkiego postanowili przy 
wsparciu lokalnego stowarzyszenia zrealizować krajową ini-
cjatywę młodzieżową (Działanie 1.2 Programu). Swój projekt 
skierowali do jeszcze młodszych kolegów żeby zachęcić ich 
do stworzenia wspólnie młodzieżowej drużyny pożarniczej 
przy jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniowie 
Wielkim.

Odpowiedź ze strony odbiorców zaproszenia do współ-
pracy była spontaniczna i natychmiastowa. Już rekrutacja 
dała obraz tego, że w miejscowości jest kilkunastoosobowa 
grupa chłopaków i dziewczyn, dla których strażacki projekt 
wydał się atrakcyjny i godny uwagi. O ten poziom atrakcji 
zadbała grupa inicjatywna w składzie Przemysław Półrolnik 
– koordynator projektu, Jakub Iwanus, Przemysław Kacz-
marek, Grzegorz Staszak, Grzegorz Sarnowski i Gracjan 
Woźniak.

Program przewidywał przede wszystkim działania mające 
na celu formację drużyny poprzez cotygodniowe szkolenia, 
wyjazd integracyjno-szkoleniowy do Warszawy oraz wyjazdy 
do jednostek państwowej straży pożarnej, ale także wspólna 

praca na rzecz jednostki w postaci pomalowania remizy 
czy też opracowania map zagrożeń na obszarze działania 
jednostki.

Na uroczystość zakończenia projektu przybyło wielu zna-
komitych gości, którzy w ten sposób docenili trud włożony 
przez młodzież w realizację projektu: Lubuski Komendant 
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Hubertem 
Harasimowiczem wraz z jego zastępcą - st. bryg. Waldema-
rem Michałowskim, Komendant Miejski Państwowej Straży 
Pożarnej Dariusz Mach czy Komendant Powiatowy OSP druh 
Adam Jaskulski.

Projekt ten nie miałby szans osiągnąć tylu rezultatów, 
gdyby nie ludzie związani z Leśniowem Wielkim, którym 
nie jest obojętny stan infrastruktury społecznej. To przede 
wszystkim Burmistrz Gminy Czerwieńsk i mieszkaniec 
Leśniowa Wielkiego Piotr Iwanus, sołtys i jednocześnie 
naczelnik OSP Jerzy Majkut, Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej Monika Stolińska, Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony 
Zabytków I Rozwoju Kulturalno-Oświatowego z Zofi ą Do-
kowicz i Krzysztofem Krzeszowskim na czele, Proboszcz 
leśniowskiej parafi i ks. Dariusz Glama. Przy realizacji 
projektu każda z tych osób wniosła ważny wkład w jego 
końcowy rezultat.

Robert Narkun
Współpraca: Przemysław Półrolnik, Krzysztof Krzeszowski
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Sport szkolny...
Uczennice Szkoły Podstawowej 

w Czerwieńsku reprezentowały naszą 
gminę w Mistrzostwach Powiatu w piłce 
ręcznej dziewcząt. Zawody odbyły się 22 
stycznia w Zespole Szkół w Sulechowie. 
Reprezentantki naszej szkoły walczyły 
bardzo dzielnie i na miarę swoich możli-
wości – ostatecznie zajęły w turnieju III 
miejsce. Drużyna walczyła w składzie: 
Oliwia Florczak, Julia Frost, Angelika 
Pieczarka, Angelika Bosek, Zuzanna 
Kapela, Sandra Hamera, Eliza Czy-
żyńska, Paulina Strzelczyk, Aleksandra 
Majorczyk, Hanna Lubas. Na szczegól-
ne wyróżnienie w naszej ekipie zasłużyła 
bramkarka Alina Bujakowska, która 
obroniła wiele tzw. stuprocentowych 
sytuacji.

B. Oleszek

...i gimnazjalny
W hali sportowej „Lubuszanka”, 23 

stycznia, odbyły się fi nały powiatowe 
w piłce ręcznej dziewcząt szkól gimna-

jedynku z Gim Trzebiechów niestety pe-
chowo przegrały 7:9. Mimo niewywalcze-
nia awansu naszym zawodniczkom należą 
się słowa pochwały za zaangażowanie 
i wolę walki we wszystkich meczach.

Dzień później nasze gimnazjalistki 
zagrały kolejny finał powiatowy, tym 
razem w koszykówkę, w Przylepie. Po 
dwóch wysokich zwycięstwach nad Gim 

Powołanie Gminnego Forum 
Organizacji Pozarządowych
W dniu 27 stycznia 2014 , odbyło się kolejne spotkanie organizacji pozarządowych 
z naszej Gminy. W spotkaniu uczestniczyło ok 20 osób reprezentujących różne 
środowiska, którym na sercu leży dobro III sektora.

Przedmiotem spotkania było omó-
wienie wspólnego kalendarza imprez, 
jak też uzgodnienie ostatecznej wersji 
Regulaminu Gminnego Forum Organi-
zacji Pozarządowych. 

Dyskusja była intensywna, ale twór-
cza. Jednym z celów strategicznych 
FORUM jest powołanie Gminnej Rady 
Pożytku Publicznego. Niestety pomimo 
obietnic i uzgodnień, nadal nie funkcjonu-
je na stronie internetowej Gminy zakładka 
dotycząca Organizacji Pozarządowych. 
Mamy nadzieję, że do następnego zebra-
nia obietnica zmaterializuje się. 

Zgodnie z przyjętą ścieżką zwołuje-
my na dzień 25 lutego 2014, Walne Ze-
branie założycielskie Gminnego Forum 
Organizacji Pozarządowych.

Zebranie odbędzie się w Sali konfe-
rencyjnej o godzinie 18.00 w Hali Spor-
towej Lubuszanka w Czerwieńsku.

Szczegółowe informacje zostały 
zawarte w regulaminie, które przesłano 
organizacjom pozarządowym.

Zapraszamy wszystkie organizacje 
pozarządowe z naszej gminy do aktyw-
nego uczestnictwa.

MAJÓWKA NAD ODRĄ”
w dniach  09-11.05.2014
To kolejny efekt współpracy orga-

nizacji pozarządowych z naszej Gminy, 
zainicjowany na Gminnym Forum 
Organizacji Pozarządowych.

Trzy organizacje postanowiły po-
łączyć swoje działania w jeden blok 
imprez, skierowany do mieszkańców 

Projekt dofi nansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

naszej Gminy pod nazwą „MAJÓWKA 
NAD ODRĄ”

W skład bloku imprez zostaną zorga-
nizowane:

• Czerwieńskie Stowarzyszenie 
Turystyczno - Motorowodne Odra 
Czerwieńsk  - w dniach od 10 do 11 maja 
2014 organizuje kolejny już III Piknik 
Forteczny.

• Czerwieńskie Towarzystwo Tury-
styczne w dniach od 9 do 11 maja 2014, 
będzie organizatorem Ogólnopolskiego 
Zlotu Turystycznego a w tym 11 maja 
Festiwalu Nordic Walking.

• Klub Biegacza RONIN w part-
nerstwie z Halą Sportową Lubuszanka 
w dniu 11 maja będzie organizatorem 
Imprezy SULIMA CROSS.

Organizacje postanowiły współdziałać 
w organizacji imprez, wspierać się w zdo-
bywaniu środków fi nansowych, podejmo-
wać wspólne działania promocyjne. 

Odbyło się już kilka spotkań orga-
nizacyjnych jak też pierwsze wspólne 
spotkanie z Burmistrzem Czerwieńska 
Piotrem Iwanusem, na temat współpracy 
i możliwości pomocy. Pierwsze efekty 
są obiecujące a rozmowy będą konty-
nuowane. Szczegóły na temat imprez 
ukażą się w następnym numerze gazetki 
„U NAS”, a także na swoich stronach 
internetowych.

Ryszard Napierała

zjalnych. Do turnieju przystąpiły, oprócz 
naszej reprezentacji, ekipy z Trzebiecho-
wa, Drzonkowa i Sulechowa. Dramatur-
gii zawodom dodawało to, że do fi nału 
rejonowego awansowała tylko jedna, 
najlepsza drużyna. Nasze zawodniczki 
wygrały jeden mecz z Gim 3 Sulechów 
11:2 i zremisowały z Gim Drzonków 4:4. 
Natomiast w decydującym o awansie po-
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Wieści z hali
Zgodnie z wieloletnią tradycją 

(według moich szacunków już po raz 
33!) na stadionie miejskim im. Roma-
na Winnickiego, o 12 w południe, 1 
stycznia Nowego Roku, spotkali się byli 
i obecni piłkarze Piasta, by rozegrać 
Noworoczny Mecz! Autorem pierwszej 
w tym roku, historycznej bramki został 
Grzegorz Lipiński. A było ich 10, 
bo „nasi” pokonali „naszych” 7:3. Na 
murawie walczyły ekipy: Tomasz Gu-
zowski, Dawid Iwanicki, Przemysław 
Luśnia, Marcin Gałka, Przemysław 
Kowalewicz, Dawid Kaczor, Patryk 
Górski, Mateusz Świniarek, Zyg-
munt Świniarek, Grzegorz Lipiński, 
Dariusz Huszcza oraz: Krzysztof 
Śnieżko, Waldemar Dwornicki, Da-
riusz Łuczak, Józek Stranc, Leszek 
Kotarski, Leszek Kaczor, Mirosław 
Zawadzki, Krzysztof Gnatowicz, 
Alojzy Gnatowicz, Dariusz Rotko, 
Marcin Cieślik, Ryszard Frąckowiak, 
Marcin Wojciechowski.

Do historii przeszedł także halowy 
XIX Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej (17, 18, 
19 stycznia). W rozgrywkach zwyciężyła 
Odra I Nietków, drugie miejsce zajęła ekipa 
JW 1517, trzecie przypadło Piastowi Czer-
wieńsk, a czwarte wywalczył Start Płoty.

Do rywalizacji stanęły jeszcze Znicz 
Leśniów Wielki, Sparta Nietkowice, 
Odra II Nietków i Oldboy’s – łącznie 8 
zespołów. Najlepszym strzelcem turnieju 
okazał się Marek Wolak (Odra Nietków), 
najlepszym zawodnikiem Piotr Piwo-
warski (Piast Czerwieńsk) a najlepszym 
bramkarzem Marek Conio (JW 1517).

Następną wielką imprezą był XI 
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prze-
wodniczącego Samorządu Mieszkańców 
(25 stycznia). Zebrani uczcili minutą ciszy 
pamięć zmarłego Wiesława Kwaśniew-
skiego, związanego z turniejem od pierw-
szej jego edy-
cji, a następnie 
przystąpili do 
rywalizacji na 
parkiecie. Za-
cięte pojedynki 
toczyło 9 ekip, 
z których naj-
lepszymi oka-
zały się Niebie-
skie Petardy; 
drugie miejsce 
przypadło Lu-
buszance Czerwieńsk, trzecie Grzmotowi 
Zielona Góra a czwarte LO Czerwieńsk. 
Pozostałe zespoły (w kolejności zajętych 
miejsc) to: Grom Świdnica, Potężne Ka-
czory, Wylew Wełnice, Runo Węgiel Za-
wada i Wysokie. Najlepszymi siatkarzami 
zawodów okazali się Beata Chojnicka 
i Wojciech Dwornik. Organizatorzy 

Turnieju proponują, by od przyszłego 
roku przekształcić go w memoriał pamięci 
Wiesława Kwaśniewskiego.

Dzień później, 26 stycznia, hala spor-
towa „Lubuszanka” była areną zmagań 
orlików w I Turnieju Piłki Nożnej o Pu-
char Przewodniczącego Rady Sportu. 
W roczniku 2003 Start Płoty pokonał 
Piast Czerwieńsk, a najlepszym strzelcem 
okazał się Dawid Frontczak. Natomiast 
w roczniku 2005 zwyciężyła Odra Niet-
ków przed Piastem Czerwieńsk i Startem 
Płoty. Tu najlepszym snajperem został 
Miłosz Bryndza (Nietków).

Miłośników halowej piłki nożnej zapra-
szamy na trwające rozgrywki XIII Mistrzostw 
Województwa Lubuskiego Oldboy’s. Emocji 
z pewnością nie zabraknie.

Już dziś amatorów biegów przełajo-
wych można zaprosić na III JorgeCross 
– 26 kwietnia, oczywiście w Czer-
wieńsku. Informacje i zapisy na stronie 
jorgecross.

A co u pasjonatów biegania? Po-
nad 1200 osób stanęło na starcie XXX 

Międzynaro-
dowego Biegu 
Sylwestrowe-
go im. Ryszar-
da Burgiela 
w Poznaniu. 
Biegacze mie-
li do wyboru 
dystans 5 lub 
10 kilometrów, 
czyli jedno lub 
dwa okrążenia 
wokół Jeziora 

Maltańskiego. Zawodnicy biegli w sto-
sownym przebraniu a na starcie odprawiał 
ich Św. Mikołaj. Grzegorz Pukacki 
(Ronin Czerwieńsk) był 28 w kategorii 
M40. A o wynikach z lutowych imprezach 
biegowych poinformujemy w następnym 
numerze „U nas”.

D. Grześkowiak

Drzonków i Gim Trzebiechów przyszła 
porażka z Gim Przylep. I to on właśnie 
awansował do dalszych rozgrywek a na-
szym zadowolić się przyszło II miejscem 
w turnieju. Naszą szkołę reprezentowa-
ły: W. Zaremba, W. Durka, E. Tom, 
K. Juszczak, D. Biernacka, P. Kotow-
ska, J. Greguła, J. Wojciechowska, 
D. Śniegowska, A. Zdyb, P. Połczyńska, 
K. Lewandowska.

Z kolei 29 stycznia nasze Gimna-
zjum było organizatorem fi nału powia-
towego w piłce ręcznej chłopców. Do 
turnieju przystąpiły cztery ekipy: Gim 
3 Sulechów, Gim Przylep, Gim Kar-
gowa i gospodarze. I tylko zwycięzca 
turnieju uzyskiwał awans do rozgrywek 
rejonowych… Niestety, po porażce 
z Sulechowem 15:22 już wiedzieliśmy, 
ze o awans będzie niezmiernie ciężko… 
W następnych meczach nasi zawodnicy 
wygrali z Przylepem 24:16 i zremiso-
wali z Kargową 16:16, co pozwoliło im 
wywalczyć, niestety nie premiowane, II 
miejsce w turnieju. Reprezentanci naszej 
szkoły to: K. Zagórski, A. Drzewiecki, 
Ł. Nahorski, P. Pawłowski, D. Kape-
la, G. Saulewicz, D. Gac, P. Nejman, 
R. Kuczak, M. Murach.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom 
za walkę i reprezentowanie naszego 
Gimnazjum.

W. Dwornicki
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Ferie na półmetku!
W dniach 3 - 7 lutego w Ośrodku Kultury w Czerwieńsku od-
bywały się ferie zimowe dla dzieci i młodzieży w stałym cyklu 
„Jak co roku ferie w MGOK-u”.

W roku bieżącym tematem przewodnim codziennych 
spotkań była kultura, zwyczaje i tradycje państw ościennych 
naszego kraju. Program poznawczo – artystyczny pod tytu-
łem „Poznaj sąsiada” przyciągnął ponad sześćdziesięcioro 
uczestników w różnym wieku.  Atrakcyjne zajęcia przygo-
towane przez instruktorów Ośrodka Kultury odbywały się 

w przyjaznej atmosferze pełnej radosnej energii. Wspólne 
malowanie flag państwowych, poznawanie nowych piosenek, 
nauka tańców wreszcie udział w igrzyskach sportowych, czy 
poszukiwanie skarbów dostarczyło wszystkim dzieciom nie 
tylko wspaniałej rozrywki, ale także sporo nowej wiedzy. Na 
zakończenie tego pełnego atrakcji tygodnia odbył się bal kar-
nawałowy, na który przybyło mnóstwo księżniczek, czarownic 
i innych bajkowych postaci podjętych przez organizatorów 
słodkim poczęstunkiem. Po udanej zabawie, dzieci z żalem 
opuszczały mury Ośrodka Kultury, żałując, że to koniec tak 
fajnej zabawy. Albowiem drugi tydzień ferii to czas, gdy in-
struktorzy wyruszają do placówek wiejskich, aby i tam bawić 
się z dziećmi z programem „Poznaj sąsiada”.
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