JORGE CROSS
wielkie bieganie w Czerwieńsku

czytaj str. 18-19

w kwietniu
03.04. – uczniowie klas szóstych pisali sprawdzian na zakończenie edukacji w szkole podstawowej. Podczas sprawdzianu
badany był poziom opanowania przez uczniów umiejętności, ujętych w pięciu obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych,
czyli: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji
i wykorzystanie wiedzy w praktyce.
05.04. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus
spotkał się z przedstawicielami Nadleśnictwa Zielona Góra oraz
Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
07.04. – do Czerwieńska przyleciały pierwsze tej wiosny
bociany. W tym roku do gniazda, które znajduje się na wysokim kominie przy ul. Zachodniej, przyleciały jednocześnie
aż cztery ptaki, które stoczyły między sobą walkę o prawo do
zajęcia gniazda.
08.-09.04. – Święta Wielkanocne.
12.04. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego.
13.04. – w Leśniowie Wielkim odbyło się zebranie Rady
Sołeckiej.
17.04. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku.
17.04. – w Leśniowie Wlk. odbyło się zebranie wiejskie.
18.04. – w Zagórzu odbyło się zebranie wiejskie.
19.04. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
20.04. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
20.04. – w Nietkowicach odbyło się zebranie wiejskie.
21.04. – w Sycowicach odbyło się zebranie wiejskie.
23.04. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w naradzie
z dyrektorami szkół i przedszkola z Gminy Czerwieńsk.
24-26.04. – gimnazjaliści pisali Egzamin gimnazjalny. Egzamin gimnazjalny sprawdzał stopień opanowania umiejętności
i wiadomości istotnych dla przedmiotów humanistycznych,
matematyczno – przyrodniczych oraz dla języka obcego nowożytnego (nauczanego w szkole, jako obowiązkowy).

25.04. – odbyła się XIII Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Podczas sesji radni wysłuchali sprawozdań: nt. realizacji
zadań w 2011 r. wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy
Czerwieńsk na lata 2011-2018; z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Miejskiej w Czerwieńsku za 2011
rok; z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za 2011 rok. Podjęto również następu-
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jące uchwały: w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Czerwieńsk na rok 2012; w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu
i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2023; w sprawie ustalenia
zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; w sprawie
uchwalenia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy Czerwieńsk na lata
2011 – 2032”; w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze;
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych; w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży
lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych
budynku i prawie własności gruntu zbywanego na rzecz
najemcy w trybie bezprzetargowym; w sprawie trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej; w sprawie zarządzenia
wyborów sołtysa Sołectwa Dobrzęcin; w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Będów; w sprawie uchwalenia statutu
Sołectwa Bródki; w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa
Dobrzęcin; w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Laski;
w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Leśniów Mały; w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Leśniów Wielki; w sprawie
uchwalenia statutu Sołectwa Nietkowice; w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nietków; w sprawie uchwalenia statutu
Sołectwa Płoty; w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sudoł;
w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sycowice; w sprawie
uchwalenia statutu Sołectwa Wysokie; w sprawie uchwalenia
statutu Sołectwa Zagórze; projekt uchwały w sprawie nadania imienia Józefa Feduszyńskiego obiektowi sportowemu
w miejscowości Nietków.
Radni Rady Miejskiej w Czerwieńsku wystosowali również
apel w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie
rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta
rzeki Odry.
28.04. – w Czerwieńsku
odbył się bieg przełajowy
JORGE CROSS zaliczany do
cyklu Grand Prix Województwa Lubuskiego w Długodystansowych Biegach Ulicznych i Przełajowych. Organizatorami biegu byli: Hala
Sportowa „Lubuszanka”
w Czerwieńsku, „Ronin”
Czerwieńsk, Klub Zdecydowanych Optymistów, Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku.
Partner biegu: Jorge sp. z o. o.
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Co
słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Witam Panie
Burmistrzu, trochę smutno zaczął się
ten maj - pożegnaliśmy sołtysa Płot
i wieloletniego radnego naszej gminy
– Pana Aleksandra Motykiewicza.
Jak Pan przyjął wiadomość o jego
śmierci?
Piotr Iwanus: No, rzeczywiście
nieszczęśliwie zaczął się ten miesiąc.
Dopiero co pochowaliśmy Olka, a dziś
przyjdzie mi uczestniczyć w pogrzebie
ojca Ks. Pawła, ale cóż, takie jest życie – składa się nie tylko z radosnych
przeżyć. Olek Motykiewicz już od
dłuższego czasu zmagał się z chorobą,
ale jednak zawsze staramy się odsunąć
od siebie myśl o tym najgorszym. Gdy
jednak nadejdzie, pozostaje w nas żal,
że za wcześnie, że nie w porę. Będę
wspominał Olka, jako niezwykle aktywnego społecznika z krwi i kości.
Myślę, że te tłumy mieszkańców na
jego pogrzebie pokazują, że ludzie docenili jego wysiłki na rzecz budowania
prawdziwie samorządowej społeczności. Widzieli, ile robił dobrego dla
swojej wsi, ale i całej gminy. Będzie
go nam brakować – jego entuzjazmu,
zaangażowania, ale i dowcipu. Na
pewno na trwałe odcisnął swój ślad
w historii naszej gminy.
A.S.: Życie jednak toczy się dalej.
Kto pełni obecnie sprawowane przez
niego funkcje?
P.I.: Oczywiście do chwili wyboru
jego następcy z mocy prawa te obowiązki spadają na burmistrza. W czerwcu Rada Miejska podejmie uchwałę
w sprawie terminu zwołania zebrania
wiejskiego, które to dokona wyboru następcy. Jeśli chodzi natomiast
o sprawowany przez p. Olka mandat
Radnego, to orzeczenie o wygaśnięciu
mandatu i rozpisaniu wyborów uzupełniających wyda wojewoda. Myślę, że
odbędzie się to jesienią br.
A.S.: Panie burmistrzu, czy ma
Pan jakieś wieści w sprawie projektu

uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowościach po drugiej
stronie Odry?
P.I.: Ministerstwo Środowiska
ogłosiło konkurs ofert na zadania
z zakresu ochrony środowiska z tzw.
funduszu spójności, pod którego
ta inwestycja mogłaby zostać sfinansowana. Niestety nie mogliśmy
złożyć naszej aplikacji, ponieważ
nie spełniamy jednego istotnego
warunku - koncentracji gospodarstw
przypadających na km planowanej
sieci grawitacyjno-tłocznej. Ta koncentracja musi wynosić 120 punktów
na km. U nas ta liczba jest znacznie
mniejsza i z powodów formalnych
nasz wniosek i tak zostałby odrzucony.
Ponieważ jednak nieubłaganie upływa
czas ważności pozwolenia na budowę (koniec 2013 r.) postanowiliśmy
podjąć inne działania w tej sprawie.
W końcu maja odbędzie się spotkanie
z prezesami spółek komunalnych obu
gmin w sprawie rozpoczęcia inwestycji własnymi siłami. O szczegółach
tych uzgodnień poinformujemy czytelników w czerwcowym numerze
„U nas”. Generalnie spróbujemy wykonać te mniej kapitałochłonne prace,
a w międzyczasie w dalszym ciągu
szukać będziemy źródeł finansowania
inwestycji. Ważne, aby pozwolenia nie
utraciły ważności, by nie wszczynać
całej procedury od nowa.
A.S.: Ok. wrócimy do tego za miesiąc. Proszę o informację w sprawie
prac na nowym zbiorniku. Dlaczego
woda została spuszczona?
P.I.: W połowie marca był przeprowadzony przegląd gwarancyjny.
Trzeba było spuścić wodę, aby można
było ocenić stan niecki, faszynowania
cieku itp. Okazało się, że jest trochę
prac do poprawienia, m.in. usuwany
jest przeciek na zaporze. Te poprawki
muszą być zakończone do końca maja.
Sądzę, że na Dni Czerwieńska zbiornik
ponownie zostanie napełniony wodą,

by temu świętu dodać splendoru.
Przy okazji zbiornika chciałbym
powiedzieć też kilka zdań o pięknej inicjatywie czerwieńskich motorowodniaków, którzy wykonali
ogromną pracę i przekopali kanał
łączący Żółtą Wodę z Odrą. W minioną sobotę 12 maja odbyła się inauguracja sezonu. Dzięki wielkiemu
zaangażowaniu motorowodniaków,
ochotników strażaków, miłośników
starych fortyfikacji udało się odnowić
3 bunkry dawnego systemu obrony.
Bunkry wraz z udrożnionym kanałem
i w przyszłości niezwykle urokliwym
portem rzecznym stanowić będą kolejną wspaniałą atrakcję turystyczną
w naszej gminie. Bardzo dziękuję
wszystkim pasjonatom, dzięki takim
pozytywnie zakręconym ludziom,
można dokonać naprawdę ciekawych
odkryć i stworzyć wartościowe produkty turystyczne. Trzymam kciuki
za kolejne pomysły.
A.S. A co tam nowego w tzw. bieżących sprawach?
P.I.: Cóż, kończą się remonty
świetlic w Laskach i Sudole, za chwilę
gotowe będą szatnie na boisku w Nietkowie i ponieważ oficjalny odbiór prac
i przekazanie obiektów do użytkowania
przewidziane jest na 29 – 30 maja br,
to można powiedzieć, że od początku
czerwca te obiekty znów będą służyć
mieszkańcom. Myślę, że ich obecny
standard odpowiada wymogom współczesności i na pewno stanowić będzie
zachętę do społecznego działania
w tych środowiskach.
Rozstrzygnięty również został
przetarg na budowę sieci szerokopasmowego internetu z programu:
”Internet dla mieszkańców Gminy
Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Wybrana została
firma STIMO Niedzielski s.j. Firma
ma swoją siedzibę w Krośnie (woj.
podkarpackie). Obecnie zgodnie z procedurą jest czas na ewentualne protesty i odwołania. Jeśli nikt nie zaskarży
tej decyzji, po upływie wymaganego
procedurą terminu, zostanie podpisana
umowa na realizację przedsięwzięcia.
O postępach i kolejnych działaniach
oczywiście będziemy informować
mieszkańców na bieżąco.
A.S.: Dziękuję za rozmowę.
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15 lat polsko-niemieckiej współpracy
szkoły w Nietkowie z Klietz
W dniach 4-5 maja odbyło się w Klietz spotkanie, przygotowujące kolejną edycję
letniej, pięciostronnej wymiany młodzieży polsko - niemieckiej w jakiej uczestniczy szkoła podstawowa w Nietkowie.
W spotkaniach wymiany młodzieży,
oprócz gminy Czerwieńsk, biorą udział
gminy niemieckie z Haltern, Passewalk,
Klietz oraz drugi partner z Polski - gmina
Biały Bór. W sumie, co roku wypoczywa
wspólnie na międzynarodowym obozie
ponad siedemdziesiąt osób, realizując
przygotowany przez organizatora- gospodarza program.

wymian dołączyli Polacy. Wtedy dopiero
poznali inną kulturę i uzmysłowili sobie
głęboki sens i mądrość, jaka drzemie
w organizacji tego typu przedsięwzięć,
łamiących stereotypy odnośnie różnych
narodów, budujących nowe relacje, więzi
i poczucia przynależności do wspólnej
Europy a przede wszystkim mnożące
i utrwalające pozytywne postawy.

W spotkaniu przygotowawczym
uczestniczyli – dyrektor szkoły w Nietkowie p. Beata Kłos-Wygas oraz tłumacz j.
niemieckiego Tomasz Zbieski. Spotkanie
miało uroczysty charakter, gdyż tym roku
przypada 20-lecie rozpoczętej współpracy pomiędzy gminami niemieckimi,
które pozostawały po wojnie w różnych
częściach państwa niemieckiego. Liderzy
projektu wiele wspominali o początkach
nawiązania tej współpracy – która rozpoczęła się po zjednoczeniu Niemiec w 1990
roku. To właśnie w stronę Klietz mieszkańcy Haltern (gmina, która pozostawała
w zachodnich Niemczech) zapragnęli
skierować swoje zainteresowania (gmina
pozostawała w części Niemiec wschodnich) ze względu na to, że to właśnie z tą
gminą przed wojną utrzymywano współpracę gospodarczą - budowano wspólnie
fabryki. Kontakty zostały odnowione,
we współpracę wciągnięto kolejnych
partnerów, ale sami Niemcy mocno podkreślają, że dostali skrzydeł dopiero jak do

Liderzy pięciostronnego projektu
współpracy polsko-niemieckiej wspólnie
podkreślili wieloletnie zasługi pana Burmistrza Klietz Jurgena Masha, który
przez wszystkie lata entuzjastycznie podtrzymywał tradycje wymian, przezwyciężał trudności i starał się włączać nowych
partnerów do projektu. Pan Burmistrz na
zakończenie spotkania powiedział: „Myśląc o życiu we wspólnej Europie musimy
myśleć o sobie jako współmieszkańcach,
którzy muszą się postrzegać się pozytywnie, marzę o tym aby ten projekt był
kontynuowany i przynosił zdrowe owoce
współpracy”.
Polskiej stronie miło było usłyszeć
komplementy i ciepłe słowa od partnerów
niemieckich o naszej polskiej rzetelności,
znakomitej organizacji i spontaniczności,
która dodaje tej wymianie wiele kolorytu
i dynamiki. Podkreślano też jak ważne
jest, że w wymianie od lat uczestniczy
grupa tych samych osób, które tak naprawdę nadają rytm tym spotkaniom,
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tworzą podstawy i klimat współpracy,
budują przyjazne relacje oraz pomagają
pielęgnować i utrwalać dobre praktyki.
Bardzo cieszymy się, że jesteśmy tak
pozytywnie postrzegani przez tak wymagających partnerów jakimi niewątpliwie
są Niemcy. W tym roku gospodarzem wymiany od 23 lipca do 1 sierpnia będzie
gmina Klietz.
Co prawda gmina Czerwieńsk dołączyła do tej pięciostronnej grupy dopiero
pięć lat temu w roku 2007 ale przecież
do tego czasu intensywnie współpracowaliśmy z gminą Klietz, z którą Nietków pozostaje w bardzo przyjaznych
i ciepłych relacjach od roku pamiętnej
powodzi w 1997 roku. Łatwo obliczyć,
że nasze kontakty utrzymują się już 15
lat. Rozpoczęła je poprzednia dyrektor
szkoły p. H. Rekowska i do dzisiaj są
one pieczołowicie pielęgnowane. W ciągu piętnastu lat przez polsko-niemieckie
obozy przewinęło się ponad 200 uczniów
naszej szkoły. W tym miejscu należałoby podziękować naszym włodarzom,
p. Burmistrzowi P. Iwanusowi, który
jest również wielkim orędownikiem
wymian młodzieży, nie z mniejszą energią i determinacją niż Burmistrz Klietz,
zabiegał o kontynuacje i pielęgnacje
tych spotkań. Z czasem przerodziły się
one przecież nie tylko w wymianę młodzieży ale i przyjazne, pozytywne relacje
pomiędzy gminami.
Panu Burmistrzowi P. Iwanusowi za
nadanie właściwych kierunków w naszej
gminnej oświacie, wychowaniu naszej
młodzieży poprzez otwieranie im okna
na świat serdecznie dziękują nauczyciele,
rodzice oraz uczniowie z naszej szkoły.
Dyrektor Szkoły w Nietkowie,
Beata Kłos-Wygas

Krysi i Jackowi Gębickim
z powodu
śmierci Ojca i Teścia
wyrazy szczerego współczucia
składa redakcja „U nas”

Odszedł człowiek legenda
W sobotę 5 maja 2012 zmarł Aleksander Motykiewicz, długoletni Radny Rady
Miejskiej w Czerwieńsku, Sołtys wsi Płoty, a przede wszystkim człowiek instytucja
i legenda, prawdziwy spiritus movens czerwieńskiej samorządności.
Tak nieprzebranych tłumów, jak na
pogrzebie p. Aleksandra nasza gmina już
dawno nie widziała. Dlaczego tak licznie
przybyli pożegnać skromnego sołtysa wsi,
skąd tyle serdecznych wspomnień i łez,
uronionych nad jego mogiłą? Odpowiedź
wydaje się prosta i oczywista – oto odszedł
ktoś, kto swoją wieś, ale i gminę całą uważał za własne gospodarstwo. Czuł się za
nie odpowiedzialny, jak za własną rodzinę.
Poświęcił mu tyle energii, zaangażowania
i pasji działania, czasem kompletnie nie
zważając na swoje zdrowie. Dla nas – redakcji „U nas” - pan Olek także był kimś
szczególnym. Nie tylko najwierniejszym
z Czytelników, ale i naszym dobrym duchem, skarbnicą informacji, a w trudnych
czasach gazetki jednym z największych
jej obrońców. Zawsze będziemy mu za to
wdzięczni, a naszej serdecznej pamięci nie
przerwie jego doczesne odejście. Gdy czas
złagodzi dzisiejszy smutek przypomnimy
jeszcze na łamach „U nas” sylwetkę tego
nieprzeciętnego człowieka.
Andrzej Sibilski
Ps. Dla historii, na pamiątkę tego
smutnego wydarzenia, publikujemy poniżej słowa burmistrza, które wygłosił nad
mogiłą p. Olka, bo wyrażają one uczucia
większości mieszkańców naszej gminy.
Niech pozostaną trwałym śladem po jego
aktywnym życiu.
„Przypadł mi dziś w udziale smutny
obowiązek pożegnania, w imieniu własnym i władz samorządowych, śp. Aleksandra Motykiewicza – kolegi, zaufanego

Z żalem zawiadamiamy, że
w dniu 05.05.2012 r. zmarł Aleksander
Motykiewicz długoletni Radny Rady Miejskiej w Czerwieńsku, Sołtys wsi Płoty.
W zmarłym straciliśmy serdecznego
kolegę, oddanego społecznika, człowieka o wielkim sercu i nieposzlakowanej opinii.
Rodzinie składamy serdeczne wyrazy
współczucia Rada Miejska, Burmistrz
i pracownicy Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku.

współpracownika, człowieka o wielkim
sercu, oddanego społecznika o nieposzlakowanej opinii, długoletniego radnego
Rady Miejskiej w Czerwieńsku, a od 2000
roku Sołtysa wsi Płoty.
Niezbadane wyroki Opatrzności
sprawiły, że jeszcze w sile wieku i zapału, nadszedł czas zakończenia ziemskiej
wędrówki.
Każde pożegnanie, a szczególnie to
ostanie skłania do zadumy i refleksji.
Wspominamy wszystkie sprawy i działania, które łączyły nas ze śp. Aleksandrem.
Było ich bardzo wiele i trudno byłoby je
wszystkie wymienić.
W nich stale przewijały się dobre
cechy charakteryzujące śp. Zmarłego
– otwartość na ludzi, świat i jego sprawy,
zaangażowanie na rzecz pomocy człowiekowi w potrzebie.
Jego, aktywność w staraniach służących Miastu i Gminie Czerwieńsk owocowała wieloletnią pracą w samorządzie
lokalnym, w którym pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji. Jako radny i sołtys
posiadał zawsze swoje, głęboko przemyślane zdanie, którego potraﬁł bronić,
będąc jednocześnie otwarty na argumenty
innych i zdolny do kompromisu. Nie szukał
w żadnej sprawie własnego interesu i korzyści. Życiowy optymizm i pogoda ducha
były dla nas zawsze dobrym wzorem zachowań w sytuacjach trudnych.
Jego uśmiech i znane powszechnie poczucie humoru, niejednokrotnie pozwalały
znaleźć dobre wyjście z konﬂiktów i problemów, przywracając właściwe proporcje
i podejście w różnych sprawach.

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Aleksandra
Motykiewicza, Radnego naszej miejscowości Wysokie.
Rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego
współczucia składają: Sołtys, Rada
Sołecka i mieszkańcy Wysokiego.

Odszedł od nas Aleksander Motykiewicz – wielki miłośnik gminnego
sportu i niezwykle zasłużony działacz

Śp. Aleksander zawsze starał się służyć swoją pomocą tam gdzie była ona potrzebna, również, jako długoletni, prężny
sołtys zasłużył się lokalnej społeczności
To dzięki jego staraniom wieś Płoty
stała się wsią rozwiniętą i uporządkowaną, jego zaangażowanie przyczyniło się
do zmodernizowania wielu dróg i ulic.
Za swoje osiągnięcia został wyróżniony
w 2007 r. i zdobył w konkursie tytuł najlepszego sołtysa w województwie lubuskim.
Był honorowym prezesem i aktywnym
działaczem Klubu Sportowego „Start
Płot”.
Drogi Olku, żegnamy Cię dzisiaj ze
smutkiem, ale i z chrześcijańską nadzieją, że dobry i miłosierny Bóg przyjmie
Cię do wiecznego królestwa obdarzając
wiekuistą nagrodą.
Żegnamy Cię i dziękujemy serdecznie
za ofiarowany nam dar Twego życia.
Pozostaniesz nie tylko na kartach historii
naszego miasta i gminy, ale przede wszystkim w naszych sercach. Będzie nam Ciebie
bardzo brakowało.
Szanownej Małżonce, Dzieciom oraz
całej rodzinie zmarłego składam w imieniu swoim i całej wspólnoty samorządowej Gminy Czerwieńsk najszczersze
wyrazy współczucia.
Drogi Olku! – Nasz Przyjacielu – spoczywaj w pokoju!”.

tej sfery naszego życia. To wielka
strata dla całego sportowego środowiska.
Rada Sportu składa rodzinie zmarłego
wyrazy głębokiego współczucia.

Najbliższej Rodzinie Zmarłego
ALEKSANDRA MOTYKIEWICZA
wyrazy szczerego współczucia
składa
Sołtys, Rada Sołecka z Lasek wraz
z mieszkańcami
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Gimnazjum na topie
Z Anną Rutkowską, finalistką wojewódzkiego etapu konkursu humanistycznego oraz
Szymonem Wojtaszkiem, finalistą wojewódzkiego etapu konkursu matematycznego
rozmawiają ich koleżanki - Magdalena Frąckowiak i Julia Jaraczewska.
Długo przygotowywałaś się do tego konkursu? A spodziewałaś się, że dojdziesz
tak daleko?
Do tego konkursu przygotowywałam
się około 2 miesięcy. Nie, nie spodziewałam się, że dojdę tak wysoko, byłam
zaskoczona, lecz miałam też taką małą
nadzieję. Konkursy to ciężka dodatkowa
praca a ja chciałabym iść do liceum na
profil biologiczno-chemiczny. Swoich
sił próbowałam także w przedmiotach
ścisłych, lecz nie osiągnęłam większych
sukcesów. Pomimo porażek nadal uważam te dziedziny za bardzo interesujące,
choć być może dalej będę brała udział
w konkursach humanistycznych.

Szymon Wojtaszek

Czy Twoi bliscy są z Ciebie dumni?
A w ogóle kto zainspirował Cię do wzięcia
udziału w pierwszym konkursie?

Zawsze mogłam liczyć na moją kochaną
rodzinę, cieszyli się z moich sukcesów,
ale i wspierali mnie oraz pocieszali, gdy
okazywało się, że nie wygrywałam. Natomiast zawsze inspirowały mnie moje
starsze koleżanki - Marysia Wojtaszek
i Ewelina Patrzykąt, które odniosły
wiele sukcesów.
Czy temat konkursu był trudny? Komu
dedykujesz swój sukces?
Nie, nawet powiedziałabym - traﬁony.
W pierwszym etapie był to tekst żartobliwy, z którym poradziłam sobie bez trudu.
Natomiast na drugim etapie tematem były
słowa Jana Pawła II, które bardzo dobrze
rozumiałam. A do konkursu przygotowywała mnie pani Małgorzata Galik, moja
polonistka. Razem przerabiałyśmy różne
zestawy pytań.
Jakie są Twoje zainteresowania poza
szkołą? Czy masz jakieś swoje sprawdzone sposoby na stres?
W wolnym czasie zajmuje mnie sztuka,
a w szczególności ceramika - lepienie
z gliny mnie odpręża. Aby rozwijać swój
talent plastyczny uczęszczam na zajęcia
prowadzone w mojej szkole. Na stres, jak
wiadomo, najlepsza jest czekolada, to naprawdę pomaga. Gdy się stresuję zjadam

Mała matura
Stała się faktem. W dniach 24, 25, 26
kwietnia 63 uczniów Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Czerwieńsku przystąpiło do
egzaminów, a było ich sześć. We wtorek
pisali z historii i wiedzy o społeczeństwie
(60 min), a następnie z języka polskiego

(90 min). W środę z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka,
geograﬁa – 60 min) i matematyki (90 min)
a w czwartek z języka obcego (angielski
lub niemiecki) na poziomie podstawowym (60 min) i rozszerzonym (60 min).
Przystąpienie do egzaminów jest
warunkiem ukończenia szkoły a
poziom emocji podnosiły jeszcze
45 minutowe przerwy związane z
zakończeniem jednej i przygotowaniem drugiej części. Na dodatek
na swych certyﬁkatach uczniowie
dostaną też informację, jak wypadli
na tle piszących w całym kraju.
Prace sprawdzane są poza szkołą
przez egzaminatorów OKE.
D. G.
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Anna Rutkowska

sobie kosteczkę ewentualnie kilka i od
razu mi lepiej. I zachęcam swych rówieśników do poszerzania oraz sprawdzania
swojej wiedzy, ponieważ niesie to za sobą
same korzyści!
A Twoje przygotowania, Szymon, też
pochłonęły tyle czasu?
Akurat nie, do tego konkursu konkretne
przygotowania to jakieś dwa tygodnie.
Pomagała mi moja matematyczka, pani
Małgorzata Skalska oraz mój tata. I nie
spodziewałem się, że dojdę tak daleko.
Każdy kolejny awans był dla mnie zaskoczeniem.
Jak oceniasz poziom trudności poszczególnych etapów?
Hm… w sumie zależy. Niektóre zadania
były dla mnie proste, a inne sprawiły
trochę trudności. Ale można wtedy
sprawdzić swój potencjał. Niekoniecznie
w swoich dalszych planach będę brał
pod uwagę matematykę, jednak wezmę
udział w przyszłorocznym konkursie. Na
razie planuję pójść do liceum na proﬁl
informatyczny.
Jak zareagowali na tę całą sytuację Twoi
najbliżsi?
Można powiedzieć, że są ze mnie dumni.
Cały czas mnie wspierają we wszystkim,
co robię. Po ostatnim konkursie, którego
zostałem finalistą, poszliśmy na lody
(śmiech).
Pewnie jesteś zapracowanym chłopakiem. A masz czas wolny?
Moją pasją jest rower. Uwielbiam jeździć na wycieczki rowerowe. Żadna
nawierzchnia nie jest mi straszna. Jeżdżę
wszędzie i w każdy sposób. To pomaga
walczyć ze stresem, tak jak muzyka,
zwłaszcza rock. A osobom, które chcą
startować w konkursach, powiem, że
jeśli chodzi o matmę, to ona jest prosta,
przynajmniej dla mnie. Ale tak na serio, to
trzeba robić to co się lubi, a wtedy sukces
murowany!

Z Nietkowa do Warszawy!
Dnia 20.04.2012 klasa VI PSP w Nietkowie wsiadła do pociągu i wyruszyła
pod opieką pani Beaty Kłos-Wygas i pani Elżbiety Kozak w drogę do Warszawy.
Spędziliśmy w stolicy cztery wspaniałe i niezapomniane dni. Miasto wywarło na
nas ogromne wrażenie.
Już pierwszego dnia zwiedziliśmy
Zamek Królewski i Stary Rynek , którego centralnym punktem jest Kolumna
króla Zygmunta. Zabytkowy Rynek
tętnił życiem, a kolorowe kamienice zachwycały w blasku wiosennego słońca.
Kolejną lekcję historii odbyliśmy we
wspaniałym pałacu w Wilanowie. Letnia
rezydencja króla Jana III Sobieskiego
wywarła na nas ogromne wrażenie. Siedząc na pozłacanych krzesłach w białej
sali czuliśmy się jak dworzanie króla.
Nasz kolega Piotrek został przyodziany
w XVII-wieczny kontusz i wyglądał jak
szlachcic. Kolejną przygodę z historią
Polski przeżyliśmy w Muzeum Powstania Warszawskiego. Mogliśmy poznać
tragiczne losy młodych bohaterów z 1944
r., którzy poświęcili swoje życie dla ojczyzny. Wspaniałym doznaniem był wjazd
na XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki
oraz podziwianie rozległej panoramy
miasta. Miło wspominamy spacer po
Łazienkach Królewskich. Spodobał nam
się pałac i teatr na wodzie. Mogliśmy
spędzić czas przy pomniku Fryderyka
Szopena i posłuchać jego muzyki siedząc
na „grającej” ławce. Zaskakującą atrakcją
były oswojone wiewiórki, jedzące z ręki
i pawie przechadzające się po trawnikach.
Kolejnym punktem wycieczki była wizyta
w Centrum Nauki Kopernik. Zaimponowało nam nowoczesnością. Mogliśmy
wykonać doświadczenia ﬁzyczne i chemiczne. Poznaliśmy historię i zjawiska

przyrodnicze. Trudno było się oderwać od
fascynującego świata nauki. Takie lekcje
powinny być w szkole.
Ostatni dzień przyniósł nam wspaniałą niespodziankę. Odwiedziliśmy sztab
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Pani Kasia pokazała nam serce działań
WOŚP. Poznaliśmy pracowników fundacji,
którzy okazali się osobami
życzliwymi i pogodnymi.
Zauważyliśmy, że praca
sprawia im przyjemność.
Punktem kulminacyjnym
było spotkanie z Jerzym
Owsiakiem. Przywitał nas
bardzo serdecznie swoim
„Sie ma!”, rozdał autografy.
A największą niespodziankę zrobił nam tym, że ﬁlmik
z naszej wizyty umieścił na
stronie WOŚP, na swoim
videoblogu. To człowiek
otwarty na ludzi, uśmiechnięty i sympatyczny. Ta wizyta była dla nas szczególnym
przeżyciem, gdyż jesteśmy wolontariuszami
WOŚP w Nietkowie. Teraz mamy obraz
trudu i poświęcenia ludzi oddanych wspaniałej sprawie, dla których liczy się przede
wszystkim drugi człowiek.
Nasza wędrówka autobusami, tram-

wajami i warszawskim metrem prowadziła przez wiele miejsc: piękne ogrody
na dachu Uniwersytetu Warszawskiego;
przejmujące Powązki i pomnik w hołdzie
oﬁarom katastrofy smoleńskiej; dostojne
budynki Sejmu, Belweder, Pałac Prezydencki; Barbakan; kościół Św. Krzyża, gdzie
spoczywa serce Fryderyka Szopena; Grób
Nieznanego Żołnierza i Ogród Saski i oczywiście imponujący stadion narodowy. Nie
sposób opowiedzieć o wszystkim.
Wiele można pisać o Warszawie, bo
w tym mieście na każdym kroku stykamy się

z przeszłością Polski, A z drugiej strony to
nowoczesna, tętniąca życiem aglomeracja.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyprawy do
stolicy naszego kraju. Taką lekcję powinien
przeżyć każdy młody Polak. Dziękujemy
naszej Wychowawczyni oraz Pani Dyrektor
za tak wspaniałą przygodę.
Klasa VI PSP Nietków

Dzień Strażaka
Dnia 5 maja 2012 roku odbył się Gminny dzień Strażaka, połączony z zawodami sportowo-pożarniczymi w Nietkowie. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 Mszą Święta
w Kościele Filialnym w Nietkowie przy współudziale pocztów sztandarowych.
O godz. 11.00 pod Remizą Strażacką
w Nietkowie zebranych gości i druhów
przywitał Burmistrz Czerwieńska Piotr
Iwanus dziękując za ich służbę na rzecz
społeczeństwa. Następnie wręczono
odznaczenia Wzorowy Strażak dla dr
Jerzego i Wojciecha Kuczak.
Na boisku sportowym odbyły się Zawody
Sportowo-Pożarnicze, w których uczestniczyło 5 drużyn - w tym jedna drużyna z
Rothenburga. Po zakończonych zmaganiach
wręczono puchary i dyplomy. I miejsce zdobyła OSP Czerwieńsk, II miejsce OSP Nietkowice, III miejsce OSP Leśniów Wielki.
Uroczystość prowadził Komendant
Gminny dh Jerzy Kuczak. Na zakończe-

nie gości i przybyłych druhów zaproszono
na poczęstunek.
Kończąc składam serdeczne podziękowanie za włożony trud w przygotowanie
tej doniosłej uroczystości Komendantowi Gminnemu Jerzemu Kuczakowi
oraz Paniom Krystynie Popek, Janinie
Piwońskiej, Marii Biruk, Teresie
Kuczak, Barbarze Wronie za wspaniale
przygotowany poczęstunek oraz osobom
które bezinteresownie upiekły ciasta.
Sekretarz Zarządu Miejsko-Gminnego
OSP RP w Czerwieńsku
Marianna Ostrowska
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Jesteśmy bezpieczni
w Nietkowie
Zgodnie z trzyletnią tradycją, w pierwszą środę kwietnia (04.04.2012r.) w Szkole
Podstawowej w Nietkowie odbyły się zajęcia, nawiązujące do tematyki Pierwszej
Pomocy Przedmedycznej. Zajęcia – „Jestem bezpieczny” przeprowadziła mgr Iwona
Smorąg wespół z ratownikami z Harcerskiego Klubu Ratowniczego Chorągwi Ziemi
Lubuskiej – p. Marleną Piechą oraz p. Michałem Paprockim.
znaków i sygnałów, telefony alarmowe”
oraz „Ratownictwo w Szkole Podstawowej”. Treść prezentacji była uzupełniana
ciekawymi pokazami ratowniczymi
obejmującymi pokaz apteczki – nie tylko
tej znanej nam na co dzień, ale również
tej towarzyszącej profesjonalistom podczas ratowania życia
ludzkiego. Tak ważna tematyka nasuwała
dzieciom wiele pytań,
na które prowadzący
odpowiadali wyczerpująco i fachowo.
Z dyskusji nastąpiło płynne przejście do
praktyki - w drugiej
części zajęć poruszano tematykę Małego
Ratowniczka, bezpieczeństwa w miejscu

wypadku, przede wszystkim przedstawiając je w formie praktycznej. Dzieci
nauczyły się układać poszkodowanego
w pozycji bocznej – bezpiecznej, podstaw resuscytacji krążeniowo – oddechowej na profesjonalnych fantomach,
a także informowania służb ratunkowych
w praktyce. Każdy uczestnik miał możliwość utrwalić tak ważne umiejętności
w tym zakresie, wzbogacić swoją wiedzę
– aby lepiej reagować na zagrożenia
oraz umieć udzielić pierwszej pomocy
w podstawowym zakresie. Bezpieczne
zachowanie i nauka udzielania pierwszej
pomocy to realizacja Szkolnego Programu Proﬁlaktyki. Po całodziennych warsztatach w których uczestniczyli wszyscy
nasi uczniowie od razu poczuliśmy się
bezpieczniej.

Przygotowania do wypoczynku letniego 2012

znajduje się wiele atrakcyjnych miejsc
do zwiedzania. W programie obozu nie
zabraknie oczywiście nauki języka niemieckiego i angielskiego. Ogółem wyjedzie
155 dzieci z naszej gminy: Gimnazjum
54, PS Czerwieńsk 44, SP Nietków 24,
SP Nietkowice 20, SP Leśniów Wielki
13. Uczniowie, którzy będą korzystali z
tej formy wypoczynku muszą posiadać
koniecznie paszporty lub tymczasowe
dowody osobiste (czas oczekiwania na
dokumenty – miesiąc).
Dyrektorzy szkół proszeni są o rozpoczęcie rekrutacji dzieci na obóz wyjazdowy ze względu na czas oczekiwania na
wyrobienie dokumentów- jeżeli dziecko
ich nie posiada.
Tak jak w poprzednio oprócz obozu
lingwistyczno-rekreacyjnego młodsze
dzieci będą mogły uczestniczyć w stacjonarna półkolonii, która rozpocznie
się 02.07.2012 i potrwa dwa tygodnie do
13.07.2012.
Szczegóły letniego wypoczynku
zostaną podane do szkół i na stronie
projektu po zakończeniu procedur przetargowych.

W szkoleniu wzięły udział wszystkie
klasy ze szkoły wraz ze swymi wychowawcami. W pierwszej części zajęć
– o charakterze teoretycznym – zostały
przedstawione prezentacje multimedialne: „Bezpieczne znaki i sygnały”, czyli
- Zasady w ruchu drogowym, rodzaje

„Szybciej, dalej i w górę”
Zarząd projektu Szybciej. Dalej i w górę” przygotował ofertę przetargową na wypoczynek letni 2012 dla uczniów ze szkół gminy Czerwieńsk. Tak jak poprzednio,
będą organizowane dwie formy wypoczynku: wyjazdowy i stacjonarny.
W dniach od 23.06.2012 do 03.07.2012
zorganizowany zostanie obóz wyjazdowy
rekreacyjno-lingwistyczny do Kołobrzegu lub okolic. W drodze do miejsca docelowego zostanie zorganizowane zwiedzanie Szczecina – Stare Miasto (Wały
Chrobrego, Zamek Książąt Pomorskich,
Ratusz Staromiejski) i Nowe Miasto (Brama Portowa, spacer po mieście.
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W programie będzie również rejs
statkiem ze Swinoujścia do Ahlbeck,
trzydniowy rejs promem do Kopenhagi
przez Ystad (spacer po mieście, autostrada
morska Świnoujście – Ystad) i Malmo
(przejazd najdłuższym mostem w Europie
nad cieśniną Sund, Stare Miasto, Twisted
Torso. Podczas pobytu w Kopenhadze
dzieci zwiedzą Centrum, Ratusz Miejski,
Tiroli, Park Nyharen, Siedzibę Królowej,
Pomnik Syrenki. Odbędzie się wycieczka
do Międzyzdrojów podczas, której uczniowie zwiedzą molo, Promenadę Gwiazd,
Muzeum Figur Woskowych, Muzeum
Przyrodnicze, Punkty Widokowe. Głównym miejscem zakwaterowania będzie
Kołobrzeg lub jego okolice, gdzie również

Iwona Smorąg
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Gwiazdy drugiego dnia 26 maja 2012

RAHIM
Mikołowski artysta hip-hopowy, producent i właściciel wytwórni MaxFloRec.
Karierę rozpoczął w roku 1995 wraz
z zespołem 3-X-Klan, ale dopiero jako
członek legendarnej Paktofoniki, w której
działał u boku Magika i Fokusa, zapewnił
sobie solidne miejsce w historii polskiego
rapu. Debiutancka płyta zespołu pt. „Kinematograﬁa” pokonała bariery gatunku
i stała się ponadczasowym pomnikiem
kultury. Współprodukował płytę Pijanych
Powietrzem „Zawieszeni w czasie i przestrzeni”, sam wyprodukował kolejną płytę
Paktofoniki pt. „Archiwum kinematograﬁi”, a także swój producencki projekt „Experyment PSYHO”. W 2005 roku w duecie

GOLDEN LIFE
Zespół Golden Life powstał w 1989
roku w Gdańsku. W 1991 roku grupa
nagrała debiutancki album „Midnight
Flowers”, na którym połączyła brzmienie charakterystyczne dla wykonawców
z Manchesteru, ciężką muzykę w stylu

z Fokusem stworzył album „Receptura”, który
został wydany pod szyldem Pokahontaz. W tym
czasie pomagał zaistnieć
nieznanym zespołom ze
Śląska, a także pojawiał
się gościnnie na płytach
innych artystów. W 2007
roku wraz z L.U.C.'em
z Kanału Audytywnego
nagrał płytę będącą najbardziej eksperymentalną
kombinacją ostatnich lat. Płyta „Homoxymoronomatura” oraz spektakularne
koncerty, które ją promowały zdobyły
uznanie krytyków oraz fanów nietypowych
brzmień i treści. Premiera solowego albumu Rahima pt. „Podróże po amplitudzie”

odbyła się 5 marca 2010. Od tamtej pory
artysta, poza promowaniem swojego
materiału, zajmuje się współtworzeniem
innych materiałów i promocją artystów
ze swojej wytwórni m.in. GrubSona, Bob
One'a, Skorupa czy Buki.

amerykańskim oraz country i rap wszystko podając na sposób taneczny.
Zespół legenda, którego nikomu nie
trzeba przedstawiać. Działają od 20
lat i są niewątpliwie jednym z ważniejszych zespołów na polskiej scenie
rockowej. Ich dorobek muzyczny to
przede wszystkim pięć wydanych płyt,
wiele nagród, liczne koncerty gromadzące pokolenia słuchaczy.
Golden Life koncertuje nie
tylko na polskich scenach, ale
również w USA (Nowy York
oraz Festiwal Polski w Chicago), Niemczech, Francji,
Austrii. Największe hity to:
„Wszystko to, co mam” (1
miejsce listy przebojów programu III przez wiele tygodni), „Helikopter”, „Dobra,
dobra, dobra”, „Czeski ﬁlm”.
„24.11.94” (utwór powstał
po tragicznym wydarzeniu,
jakim był pożar hali Stoczni
Gdańskiej 24 XI 1994r.), „Blok
brygada”.

Piosenki Golden Life pojawiły
się na ścieżce dźwiękowej filmów
„Szczęśliwego Nowego Jorku” (reż.
Janusza Zaorskiego), „Młode wilki”
(reż. Jarosław Żamojda), czy najpopularniejszych seriali: „Magda M.”,
„Złotopolscy”.
Zespół Golden Life nie próżnuje.
W planach grupy znajduje się szereg
koncertów w całej Polsce oraz nowy
album studyjny. Nowa piosenka zespołu
„TIP” propaguje szczytną ideę transplantacji. W ramach akcji pod tytułem
„Złote życie”, do singla grupy dołączono bransoletkę z napisem „Wyrażam
zgodę na transplantację”. Zespół chce
w ten sposób zaangażować jak najwięcej osób do publicznej dyskusji na ten
ważny temat.
Golden Life jest jednym z najczęściej koncertujących zespołów w Polsce. Skład Zespołu: Adam Wolski
- wokal, Jarosław Turbiarz - gitara,
Paweł Smakulski - gitara, Jacek
Bogdziewicz - bas, Karol Skrzyński
- perkusja.
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Gwiazda trzeciego dnia 27 maja 2012

No To Co
Grupa zadebiutowała w grudniu 1967 r.
w programie TVP pt. „Młodzieżowy
Klub Piosenki – Po Szóstej” pod nazwą
„Grupa Skifﬂowa Piotra Janczerskiego”,
by następnie przyjąć nazwę NoToCo w
składzie: Piotr Janczerski - lider, Jerzy
Grunwald, Jerzy Krzemiński, Jan
Stefanek, Śp. Bogdan Borkowski, Jerzy
Rybiński, Aleksander Kawecki.
Pośród wielu polskich zespołów tworzących historię polskiego rock&roll’a lat
60-tych Grupa NoToCo stała się najbardziej
znanym na świecie „zespołem znad Wisły”.
Repertuar zespołu oparty był na polskim
folklorze, w powiązaniu z elementami
rock&rolla, z nieznanym wcześniej na polskim gruncie stylem 'Skifﬂe'. Od początku
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po dziś dzień każdy koncert
Grupy stanowi widowisko,
w którym zespół występuje
w specjalnie zaprojektowanych kostiumach opartych na
wzorach strojów ludowych
poszczególnych regionów
Polski. Te niebagatelne założenia dla zespołu rock'owego
- okazały się przysłowiowym
„strzałem w dziesiątkę”, przy
niezwykłej wręcz muzykalności i wysokim poziomie
artystycznym zespołu. Warto
dodać, że jest to jedyny polski
zespół, który został wpisany
do encyklopedii BILLBOARDU. W roku bieżącym Grupa
NoToCo obchodzi jubileusz
45-lecia istnienia.

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
„Gdzie kwitnie kwiat – musi być wiosna, a gdzie jest wiosna
F. Ruckert
wszystko wkrótce zakwitnie.”
Czas, o którym mowa wypełniły
przeróżne wydarzenia. Jednym z nich
był SZKOLNY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI,
w którym wybieraliśmy w każdej klasie
parę najbardziej życzliwych uczniów.
Otrzymali oni specjalnie na tę okazję
przygotowane ORDERY ŻYCZLIWEGO
UCZNIA. Spośród klasowych laureatów
dwoje zyskało miano SZKOLNYCH
KRÓLOWEJ I KRÓLA ŻYCZLIWOŚCI. Są to Mirela Sleboda (VIb) i Igor
Brzeziński (IIa) Gratulujemy!
Życzliwości i bezinteresowności nie
brakuje także naszym wolontariuszom.
To właśnie oni włączyli się do kiermaszu
wielkanocnego. Wraz z opiekunami zorganizowali kawiarenkę, w której sprzedawali
własnoręcznie przygotowane słodkości,
kusili aromatyczną kawą i herbatą. Uzyskane pieniążki będą stanowiły doﬁnansowanie do wycieczek dla najbardziej
potrzebujących kolegów. Wolontariusze
pomyśleli także o zbliżającym się Dniu
Dziecka. W tym celu zgromadzili maskotki i przytulanki, które po odświeżeniu
zostaną przekazane dzieciom samotnym
i chorym. Niezwykłą wrażliwością wykazały się też dzieci z klas trzecich. Chcąc
pomóc bezdomnym zwierzakom z zielonogórskiego schroniska, wydały specjalny
numer gazetki szkolnej. Pod kierunkiem
wychowawców przygotowały teksty, rysunki, zagadki, zadbały też o to, aby nakład
sprzedał się do ostatniego numeru. Wypracowane fundusze i zgromadzony pokarm
na pewno ucieszą samotne czworonogi.
„Książka jest jak ogród noszony
w kieszeni” - do tych właśnie słów starali
się nas przekonać uczniowie klas trzecich
podczas apelu, zorganizowanego z okazji
urodzin znanego wszystkim Hansa Christiana Andersena. „Konferencja prasowa” z udziałem tego wspaniałego pisarza
przybliżyła nam jego życie i twórczość.
Była to też doskonała okazja do promowania czytelnictwa wśród uczniów. Nie, kto
inny jak właśnie pan Andersen gratulował
najlepszym czytelnikom wśród uczniów
klas młodszych – „pochłonęli” oni naprawdę pokaźną ilość książek.
„Śpiewać każdy może”, – co do tego
nikt w naszej szkole nie ma wątpliwości,
ale śpiewać w języku angielskim – to już
nieco trudniejsze zadanie. Takie właśnie
wyzwanie postawili naszym uczniom
organizatorzy pierwszego KONKURSU
PIOSENKI ANGIELSKIEJ. Jury podeszło

do oceny wykonawców bardzo profesjonalnie, ale i oni nie zawiedli. Wykazali
się pomysłowością, odwagą i dobrym
przygotowaniem. Największe wrażenie
wywarł na słuchaczach występ Łukasza
Nahorskiego i Szymona Żurka, którzy
zaprezentowali w świetnym stylu piosenkę
„Gotye – Somebody That I Used To Know”
oraz wykonanie przez Kornelię Pukacką
przeboju z ﬁlmu „Titanic”. Gratulujemy
wszystkim uczestnikom i trzymamy kciuki
za dalsze rozwijanie muzycznych pasji.
„W zdrowym ciele – zdrowy duch”
– to stare porzekadło wiosną ma jakby
większą moc. Powoli odkurzamy rowery,
rolki i deskorolki, do łask wracają skakanki
i piłki, a nawet place zabaw wydają się być
pełniejsze radosnych odgłosów zabawy
na świeżym powietrzu. O tym jak zdrowo
żyć przez cały rok mówią członkowie
SZKOLNEGO KLUBU WIEWIÓRKA.
Cotygodniowe spotkania klubowiczów są
doskonałą okazją do wyrabiania nawyku
dbałości o zdrowie, bezpieczeństwo i higienę. Zdobywanie wiedzy nierozerwalnie
łączy się tu z zabawą, śpiewem i tańcem.
Choć na początku niektórym z trudem
przychodził udział w zajęciach ruchowych
- teraz wszyscy chętnie ćwiczą i uczą się
zdrowej rywalizacji. WIEWIÓRKI chcąc
propagować zdrowy styl życia przygotowują różnorodne prace plastyczne i plakaty, które prezentują na gazetce ściennej.

Doskonałą okazją do czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu były BIEGI
PRZEŁAJOWE. Nasza szkoła już kolejny
raz włączyła się w ogólnopolską akcję
POLSKA BIEGA. Pogoda nie zawiodła,
dopisała również frekwencja, a co najważniejsze razem z dziećmi na start przybyli
rodzice i dziadkowie. Najmłodsi pokazali
seniorom, że nawet upał, dość długa trasa,
czy wystające korzenie drzew nie są w stanie zniechęcić do biegu, a najważniejszą
nagrodą było ukończenie trasy i medal za
wytrwałość dla każdego uczestnika.
P.S. Z radością i dumą donosimy
o sukcesach uczniów, którzy z wielką
pasją rozwijają swoje zdolności i osiągają
wspaniałe wyniki:
• Michał Śmigaj – laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Historii;
• Ewa Konopka – mistrzynią ortograﬁi
2012 w konkursie organizowanym przez
Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida w Zielonej Górze;
• Jakub Mizera – ﬁnalistą Konkursu Przyrodniczego na szczeblu wojewódzkim;
• Kornelia Pukacka – nominowana do
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego PRO-ARTE;
• Basia Wojtaszek – wyróżniona w Konkursie Recytatorskim PRO-ARTE na
szczeblu powiatowym;
• Emilia Satała – nominowana do Wojewódzkiego Konkursu Piosenki PRO-ARTE.
Gratulujemy!
Korespondentki z SP Czerwieńsk

NA LICEUM PATRZ!

Szczęśliwej drogi już czas,
liceum w sercu masz...
Wraz z końcem kwietnia naukę w ZSP w Czerwieńsku zakończyli uczniowie klasy III LO. Dwadzieścia sześć osób pożegnało w czwartkowe popołudnie swoich nauczycieli i młodszych kadetów.
Podczas niezwykle wzruszającej uroczystości padły
słowa wdzięczności i życzenia szczęścia. Tegoroczni absolwenci są ostatnim rocznikiem, kończącym
naukę w szkole o nazwie Zespół Szkół Ponadgimnzjalnych w Czerwieńsku. Rok szkolny 2012/2013
będzie jednocześnie inauguracją nauki w Liceum
Ogólnokształcącym w Czerwieńsku.
Absolwentom rocznika 2012 życzymy wszystkiego najlepszego. Optymizmu i wiary we własne
możliwości. Morza miłości i oceanów spełnienia.
społeczność szkolna
nr 238 • 05.2012

U NAS

13

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

APEL NR 01/12
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów RP
o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania
koryta rzeki Odry.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ), w związku z §25 ust. 2
pkt 4 Statutu Gminy Czerwieńsk (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2003 r. Nr
32, poz. 666) postanawia się, co następuje:
§1. Rada Miejska w Czerwieńsku popiera uchwałę nr XII/73/2011
Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 29 września
2011r. w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP
o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania
koryta rzeki Odry.
§2. Wykonanie apelu powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§3. Odpis apelu zostanie doręczony Premierowi RP.
§4. Apel wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR XIII/129/12
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządu w gminach (Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się górne stawki opłat za usługi związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych
w wysokości 20 zł (brutto) za 1 m3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia
w Dziennku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
UCHWAŁA NR XIII/132/12
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Dobrzęcin.
Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591- tekst jednolity z późn.
zm.1) ), w związku z § 27 załącznika do uchwały nr 91/XII/99 Rady
Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie
utworzenia jednostki pomocniczej sołectwa – Dobrzęcin i uchwalenia
jej statutu - uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie w dniu 09 czerwca 2012 roku
o godz. 14.00 w świetlicy wiejskiej w Dobrzęcinie wyborów sołtysa
Sołectwa Dobrzęcin na kadencję w latach 2011-2015.
2. Na przewodniczącego zebrania wyznacza sie radnego Wiesława
Kwaśniewskiego.
§ 2. Ustala się porządek obrad zebrania zwołanego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa Sołectwa Dobrzęcin, zgodnie z załącznikiem
do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/132/12
Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Porządek obrad Zebrania Wyborczego
1. Otwarcie zebrania.
2. Zapoznanie zebranych z treścią Statutu Sołectwa w zakresie przeprowadzenia wyborów sołtysa.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
4. Zgłaszanie kandydatur na sołtysa;
- autoprezentacja kandydatów.
5. Głosowanie i ustalenie wyników wyborów.
6. Zamknięcie obrad.
UCHWAŁA NR XIII/146/12
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie nadania imienia Józefa Feduszyńskiego obiektowi
sportowemu w miejscowości Nietków.
Na podstawie art. 18 ust. 1, w zwiazku z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr
142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz zgodnie z § 6 uchwały nr
119/XV/2000 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 kwietnia 2000
roku w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta
Czerwieńsk - uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się imię Józefa Feduszyńskiego obiektowi sportowemu
położonemu w miejscowości Nietków, przy ul. Sportowej (działka
numer 367).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kol. Tadeuszowi Boksie
z powodu śmierci
TEŚCIA
składamy wyrazy szczerego współczucia
Rada Miejska, Burmistrz,
Straż Miejska i pracownicy
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku.

„Nasze serca są w smutku, gdy dusza człowieka
ku Niebu trwożnie się wznosi”
Wyrazy współczucia i żalu Księdzu Proboszczowi
Paraﬁi pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku
Pawłowi Koniecznemu
z powodu śmierci OJCA
składa Rada Miejska, Burmistrz
i pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku

Kol. Bożenie Wołek
Składamy szczere kondolencje
i głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci
BRATA
Burmistrz i pracownicy Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku

Partnerskie Dni
Czerwieńska 2012
Gmina Czerwieńsk wraz z zaprzyjaźnionym Miastem Drebkau
informują, że w dniach 25-27.05.2012 r. odbędą się uroczyste obchody Święta Miasta pn.: „Partnerskie Dni Czerwieńska 2012”.
Imprezę otworzy barwny Korowód Inaugurujący, który przejdzie
ulicami Czerwieńska - od Ratusza - gdzie Burmistrz Czerwieńska przekaże młodzieży klucze do bram miasta - na boisko
sportowe przy Gimnazjum.
Program obchodów Partnerskich Dni Czerwieńska 2012 przewiduje
wiele atrakcji. Odbędą się różne konkurencje sportowe. Na scenie
zaprezentują się zespoły folklorystyczne, biesiadne i taneczne.
Gwiazdą wieczoru ( 26.05.2012 r. - sobota) będzie RAHIM. Wystąpią również GOLDEN LIFE, NO TO CO oraz wiele innych
zespołów, które wezmą udział w Festiwalu Piosenki Biesiadnej.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)
- Brandenburgia 2007 – 2013.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Burmistrz Czerwieńska informuje, iż w dniu 30 kwietnia
2012 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP.271.1/UE.2011 o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy
do realizacji projektu pt.: ”Internet dla mieszkańców Gminy
Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.
Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez ﬁrmę:
Nazwa Wykonawcy:
STIMO Niedzielski S.j
Adres:
ul. Sikorskiego 11A
Miejscowość:
Krosno
Telefon:
(13) 420 02 41

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta
została złożona zgodnie z wymaganiami Specyﬁkacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli również następujący Wykonawcy:
1.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO WSPÓLNEGO ŚWIĘTOWANIA
2.
Projekt współﬁnansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)
- Brandenburgia 2007-2013 Fundusz Małych Projektów
i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa.
Planować granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość.

Informujemy, że w ramach Dni Czerwieńska organizowany jest turniej szachowy o puchar Dni Czerwieńska. Zapisy
do turnieju w sekretariacie MGOK, ul. B. Chrobrego 5 do
dnia 18 maja. Gorąco zachęcamy czerwieńskich szachistów
do udziału w turnieju.

Konsorcjum ﬁrm:
OrNet sp. z.o.o - Pełnomocnik
Ul. Lipowa 26, 64-100 Leszno
Partner:
Centrum Komputerowe ZETO S.A
Ul. Narutowicza 136, 90-146 Łódź
MAXTO Sp. z.o.o S.K.A
Ul. Reduta 5, 31-421 Kraków

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej
Gminy Czerwieńsk: www.bip.czerwiensk.pl, w menu Przetargi.

Projekt nr POIG.08.03.00-08-097/10 „Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk
– przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” jest współﬁnansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Oś priorytetowa 8.”Społeczeństwo
informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

Dzień

Gmina Czerwieńsk oraz Miasto Drebkau serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w XIII Polsko – Niemieckim Familijnym Rajdzie Rowerowym.
Rajd odbędzie się w dniach 01-03.06.2012 r.
Tegoroczny Rajd Rowerowy rozpoczyna się w miejscowości
Czerwieńsk a kończy w miejscowości Nowa Sól. Poniżej trasa
XIII Polsko – Niemieckiego Familijnego Rajdu Rowerowego:
Organizatorzy zapewniają: pełne wyżywienie, 2 noclegi, transport osób i sprzętu oraz zwiedzanie zabytków.
Szczegółowych informacji udziela i przyjmuje zapisy: Ryszard
Napierała, kontakt: tel. 668 826 568, cttczerwiensk@interia.pl
Przy organizacji XIII Polsko – Niemieckiego Familijnego Rajdu
Rowerowego aktywnie uczestniczy, jak co roku, Czerwieńskie
Towarzystwo Turystyczne.

Kod pocztowy:
38-400
Województwo/Kraj:
podkarpackie/Polska
Faks
(13) 420 02 41

01.06.2012

02.06.2012

03.06.2012

Trasa
Czerwieńsk - Przytok
Przytok - Milsko
Milsko - Bojadła
Bojadła - Konotop
Konotop - Sława
Czerwieńsk - Sława
Sława - Nowe Strącze
Nowe Strącze - Lgiń
Lgiń - Wschowa
Wschowa - Konradowo
Konradowo - Krzepielów
Krzepielów - Lipinki
Lipinki - Sława
Sława - Wschowa - Sława
Sława - Siedlisko
Siedlisko - Bytom Odrzański
Bytom Odrzański - Nowa Sól
Sława - Nowa Sól
Ogółem

Odległość w km
16,0
15,0
2,0
7,0
14,0
54,0
12,4
5,1
11,8
5,0
12,0
8,0
5,0
59,3
18,0
6,0
9,0
44,0
157,3

Projekt współﬁnansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa. Planować granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość.
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Co słychać w leśniowskiej szkole?
Bociany, jak co roku, przyleciały i zadomowiły się w gnieździe na boisku Szkoły
Podstawowej w Leśniowie Wielkim, co oznacza, że rok szkolny 2011/2012 wchodzi
na ostatnią prostą. Finisz zawsze wiąże się z szczególnie wytężoną pracą, aby
rezultat był jak najlepszy. Jak to wygląda w szkole im. K. Makuszyńskiego?
Już na zewnątrz widać efekty wcześniejszych zabiegów. Dzięki współpracy
z Radą Sołecką i jej życzliwości plac
zabaw wzbogacił się o kolejne urządzenia.
Uczniowie mogą nie tylko bawić się, ale
i poprawiać swoją sprawność ﬁzyczną.
Przed szkołą cieszą oczy żółte żonkile,
które zostały jesienią posadzone dzięki akcji „Pola Nadziei” zorganizowanej przez
rodziców i uczniów klasy piątej. Pięknie
kwitnące kwiaty są świadectwem wrażliwości, dobroci i umiejętności dzielenia się
z ludźmi potrzebującymi naszych serc.
Świetnie przebiega współpraca z leśniczym, Panem Sławomirem Dragonem.

W ramach Zielonego Patrolu z projektu
unijnego przeprowadził on pogadankę
z dziećmi na temat bogactwa i różnorodności świata zwierząt, a także podarował
drzewka, które wspólnie z uczniami zasadził na przyszkolnym terenie.
Warto pochwalić się jeszcze jednym
wydarzeniem. Dzięki Panu Burmistrzowi, Piotrowi Iwanusowi i Pani Dyrektor
ZEAO, Danucie Tomaszewskiej piętnaścioro dzieci z naszej szkoły weźmie udział
w warsztatach w Martinshof Rothenburg
Diakoniewerk podczas wakacji w ramach
niemieckiego projektu.
Przez sześć dni warsztatów uczniowie

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Odpady będą odbierane
przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Zielonej Górze.
Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne w rozumieniu przepisów
ustawy o odpadach, które ze względu
na swoje rozmiary i masę nie mogą być
zbierane w pojemnikach stanowiących
wyposażenie nieruchomości, np. stare
meble, sprzęt gospodarstwa domowego
(lodówki, pralki, piece kuchenne, armatura sanitarna), stolarka budowlana
(okna, drzwi – pojedyncze sztuki), wózki
dziecięce, dywany, materace itp.
Zbiórka będzie prowadzona od osób,
które mają podpisane umowy na wywóz
odpadów z w/w ﬁrmą. Zbiórka odbędzie
się w następujących terminach:
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- 14.05.2012 r. – Nietków, Laski, Boryń,
- 16.05.2012 r – Leśniów Wielki, Leśniów Mały, Sudoł,
-21.05.2012 r. – Wysokie, Dobrzęcin,
Wyszyna,
- 23.05.2012 r. –Płoty,
- 28.05.2012 r. – Czerwieńsk.
Odpady wielkogabarytowe należy
wystawić dzień wcześniej od daty odbioru ich przez ZGKiM z Zielonej Góry,
w widocznym miejscu, przed posesją,
obok posiadanego pojemnika na odpady
komunalne.
••••
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Odpady będą odbierane przez

będą ćwiczyć, trenować z przyjaciółmi
i uczyć się cyrkowych sztuczek. Na zakończenie efekty swojej pracy pokażą
na głównym przedstawieniu, na które
zaproszą swoich rodziców.
Na zaproszenie strony niemieckiej p.
D. Tomaszewska, p. Dyrektor Szkoły,
Monika Stolińska i p. T. Zbieski odwiedzili Martinshof, zapoznali się z projektem i zainicjowali współpracę. Będzie to
ciekawe doświadczenie i wyróżnienie dla
naszych uczniów.
Dzieje się wiele, przed nami mnóstwo
pracy, bo wielkimi krokami zbliża się
ﬁnisz. Żeby ze spokojnym sumieniem
zacząć wakacje, nie wolno nam przespać
nadchodzących dni.
Wszystkim, którzy przyczynili się
i przyczyniają do uatrakcyjnienia, rozwijania zainteresowań i wzbogacenia
życia dzieci, serdecznie dziękujemy.
ABat
Przedsiębiorstwo Usług Mechanicznych „ZOJA” z Zaboru.
Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne w rozumieniu przepisów
ustawy o odpadach, które ze względu
na swoje rozmiary i masę nie mogą być
zbierane w pojemnikach stanowiących
wyposażenie nieruchomości, np. stare
meble, sprzęt gospodarstwa domowego
(lodówki, pralki, piece kuchenne, armatura sanitarna), stolarka budowlana
(okna, drzwi – pojedyncze sztuki), wózki
dziecięce, dywany, materace itp.
Zbiórka będzie prowadzona od osób,
które mają podpisane umowy na wywóz
odpadów z w/w ﬁrmą. Zbiórka odbędzie
się 17 maja 2012 roku oraz 25 października 2012 roku.
Odpady wielkogabarytowe należy
wystawić dzień wcześniej od daty odbioru
ich przez ﬁrmę „ZOJA”, w widocznym
miejscu, przed posesją, obok posiadanego
pojemnika na odpady komunalne.

PRO ARTE 2012 - prezentacje powiatowe
W dniu 17 kwietnia br. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Czerwieńsku odbyły
sie prezentacje powiatowe Lubuskiego Dziecięcego Festiwalu Piosenki.
Licznie przybyli uczestnicy - 33 podmioty wykonawcze - reprezentanci Nowogrodu
Bobrzańskiego, Sulechowa, Babimostu,
Zawady, Przylepu, Bogaczowa, Świdnicy,
Drzonkowa, Ochli i oczywiście Czerwieńska stanowili nie lada wyzwanie dla Rady
Artystycznej, która musiała ocenić występy
młodych artystów i wybrać najlepszych,
nominując ich do ﬁnału wojewódzkiego.
Rada Artystyczna w składzie:
1. Krzysztof Świtalski – Dyrektor RCAK
- przewodniczący
2. Jolanta Matuszkiewicz – Dyrektor
MGOK - członek

3. Aleksandra Kogut – przedstawicielka
Starostwa Powiatowego - członek
4. Piotr Paderewski – instruktor muzyki
w MGOK w Czerwieńsku - członek po
burzliwej naradzie przyznała nominacje:
I i II grupa wiekowa:
1. Julia Aramowicz - SP Drzonków
2. Karolina Kogut - SP Niwiska
3. Emilia Satała - SP Czerwieńsk
Zespoły:
1. FLECIKI I SPÓŁKA - SP Bojadła
2. SŁOWIKI - SP Ochla

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy
sukcesów w ﬁnale!
Reprezentanci naszej gminy odnieśli
wielki sukces na powiatowym przeglądzie
Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego
PRO ARTE, który odbył się w dniu 12
kwietnia w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Nominacje do ﬁnałów zdobyli: Kornelia
Pukacka ze Szkoły Podstawowej oraz
Ola Litwa i Anton Stanaszek z Gimnazjum. Ponadto wyróżniono Basię
Wojtaszek ze Szkoły Podstawowej. Finały odbędą się 10 i 11 maja w Sulechowie.
Trzymamy kciuki!

COMING
SOON
Już wkrótce, 5 czerwca 2012 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku
odbędzie się V Festiwal Filmu z Przesłaniem pod hasłem „Rodzina z bliska”.
Temat przewodni tegorocznego Festiwalu, inspirowany ogólnopolską kampanią społeczną „Postaw na rodzinę”, zakłada promowanie
więzi rodzinnych we współczesnym świecie.
Honorowym patronem tego filmowego
wydarzenia jest Burmistrz Czerwieńska pan
Piotr Iwanus. Jak co roku Festiwal będzie
wspierać Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Ekipy ﬁlmowe z gminnych szkół podstawowych i gimnazjum już rozpoczęły
prace nad ﬁlmami konkursowymi. Warto
podkreślić, iż na rozkwit działalności kół
ﬁlmowych na terenie gminy Czerwieńsk,
nieoceniony wpływ ma fakt przystąpienia
szkół do projektu unijnego „Szybciej,
dalej i w górę”. Poznając tajniki warsztatu
filmowca, młodzież nie tylko wartościowo spędza wolny czas, ale i rozwija
swoje umiejętności literackie, aktorskie,
operatorskie czy w zakresie technologii
informatycznych.
Efekty pracy młodych ﬁlmowców będzie
można zobaczyć podczas festiwalowej
gali już 5 czerwca 2012 roku w Gimnazjum w Czerwieńsku. Nagrodzone ﬁlmy
zostaną wyemitowane w TV Odra, która
objęła Festiwal Filmu z Przesłaniem patronatem medialnym.
Organizatorzy Festiwalu

Bliżej do skansenu
Komunikacyjnego. Jeśli ktoś jeszcze nie uwierzył, że budowa kolejowej obwodnicy
Czerwieńska kiedykolwiek ruszy, że wycięcie drzew przy drodze do Wysokiego to
tylko prace leśne, musi radykalnie zmienić zdanie.
Prezentujemy zdjęcie z placu budowy przy przejeździe kolejowym za leśniczówką. Degradacja (kolejowa) Czerwieńska i naszej gminy staje się faktem. A w dobie ograniczeń
w połączeniach najpewniej i obiecywane szynobusy będą gruszkami na wierzbie… Za
to 28 kwietnia można było podziwiać piękny niemiecki parowóz podążający na paradę
do Wolsztyna. Zainteresowani może skorzystają z linków: http://zielonagora.gazeta.
pl/zielonagora/1,35182,10785913,Nowy_rozklad__Zabieraja_nam_pociagi_.html;
http://gorzow.gazeta.pl/gorzow/1,35211,11600725,Pociagi_znikaja__ZGKiM_jako_
spolka__bilety_na_Bachanalia.html; http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/
article?AID=/20120424/POWIAT/120429816; http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.
dll/article?AID=/20120510/POWIAT22/120519997http://www.parowozy.com.pl/parada2012.html; http://www.parowozowniawolsztyn.pl
D. G.
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Od 2 do 27 kwietnia tego roku w przedszkolu w Czerwieńsku przedstawiciele
Kuratorium Oświaty prowadzili ewaluację zewnętrzną. Kontrolą objęte zostały
obszary działalności przedszkola, takie
jak: efekty działań, procesy zachodzące
w przedszkolu, zarządzanie i funkcjonowanie przedszkola w środowisku
lokalnym. W ciągu kilku dni wizytatorzy
do spraw ewaluacji prowadzili wywiady z Panią Dyrektor, nauczycielkami,

pracownikami niepedagogicznymi oraz
z zaproszonymi gośćmi, wśród których
pojawili się Przedstawiciele Rady Rodziców i Partnerzy Przedszkola. Ponadto
nauczycielki i rodzice wypełniali anonimowo ankiety. Wszystkim za współpracę
w tych dniach bardzo dziękujemy. Obecnie czekamy na szczegółowe wyniki
przeprowadzonej kontroli, ale już po
wstępnym omówieniu działalności placówki możemy cieszyć się pozytywnymi
opiniami i wynikami ewaluacji.
Kontrola kwietniowa zauważalna
przez rodziców
i personel przedszkola, przeszła
raczej niezauważona przez dzieci,
które jak zawsze,
tak i w kwietniu,
bawiły się doskonale. Bardziej oﬁ-

cjalny i podniosły nastrój mogły odczuć
pod koniec miesiąca i na początku maja
w związku ze Świętem Flagi i Konstytucji 3 Maja. W związku z tymi ważnymi
dla Polaków świętami dzieci, jak co roku,
uczyły się lub utrwalały wiadomości
na tematy patriotyczne, a prace przedstawiające symbole narodowe, zdobią
galerię prac plastycznych. Mali reprezentanci przedszkola pojawiali się również
przed pomnikiem w Czerwieńsku. Mamy
nadzieję, że postawy patriotyczne, które
staramy się wpajać już od najmłodszych
lat dzieci zaowocują w przyszłości zachowaniem godnym Polaka i Polki, ale
do tego potrzebne jest też wsparcie rodziców. W związku z tym, życzymy aby
majówki były nie tylko czasem wspólnie
spędzonym z rodziną przy grillu lub nad
jeziorem, ale też czasem rozmów, wspomnień związanych z historią ojczyzny.
Na koniec przypominamy o kończącym
się naborze dzieci do przedszkola na rok
2012/2013. Osoby, które zapomniały
o zgłoszeniu dziecka w terminie prosimy
o złożenie zgłoszenia w najbliższych
dniach.
Zapraszamy również całe rodziny na kolejną edycję Festynu Rodzinnego, który
odbędzie się 16 czerwca i jak co roku
nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych
jak i starszych.
B.F.

Wielkie bieganie w Czerwieńsku
W iście tropikalnych warunkach 28 kwietnia br. odbył się w Czerwieńsku pierwszy
bieg przełajowy „JORGE CROSS”. Rywalizację dorosłych biegaczy poprzedziły biegi
z udziałem dzieci, które wzięły udział w akcji „POLSKA BIEGA”.
Hala Sportowa „Lubuszanka” w Czerwieńsku, „Ronin” Czerwieńsk, Klub
Zdecydowanych Optymistów i Szkoła
Podstawowa w Czerwieńsku urządzili
wszystkim miłośnikom biegania wielkie
sportowe święto. Biegi z udziałem dzieci
i organizowany po raz pierwszy JORGE
CROSS zgromadziły na stracie blisko 350
biegaczy. Była to, zatem jedna z najwięk-
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szych imprez sportowych, jaka odbyła
się w Gminie Czerwieńsk w ostatnich
latach.
BIEGI SZKOLNE
Wzięli w nich udział uczniowie ze Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku, których dzielnie wspierali rodzice licznie przybyli na miejsce
rozgrywania zawodów. W grupie najmłodszych biegaczy
znalazło się również kilkoro
dzieci uczestników „JORGE
CROSS”. Obecność całych
rodzin najbardziej ucieszyła
organizatorów imprezy, ponieważ doskonale wpasowała
się w ogólnopolską kampanię
„POSTAW NA RODZINĘ”, do
której Gmina Czerwieńsk przystąpiła w 2011 roku, a szkoła

podstawowa w Czerwieńsku jej ideę popularyzować będzie podczas wszystkich
swoich tegorocznych przedsięwzięć. Od
samego początku chodziło o to, aby to
sobotnie przedpołudnie dało dzieciom
i ich rodzicom możliwość do wspólnego
spędzenia czasu wolnego, a zarazem stało
się okazją do popularyzowania zdrowego

trybu życia. Od dawna, bowiem wiadomo,
że taka forma rekreacji najlepiej sprzyja
proﬁlaktyce, buduje mocne więzi między
rodzicami i dziećmi oraz uczy prawdziwego bycia ze sobą.
Uczniowie z klas I-IV rywalizowali na
dystansie 460 m, starsi z klas V i VI mieli
do pokonania trasę o długości 920 m.
Wszyscy, którzy pokonali przygotowaną
dla nich trasę, otrzymali pamiątkowe
medale. Na zwycięzców czekało podium,
medale i dyplomy.
Wyniki biegów szkolnych:
Klasy I-II (dziewczęta): 1. Gabrysia
Łepkowska, 2. Emilia Chołuj, 3. Wiktoria Markowska; (chłopcy): 1. Konrad
Forgel, 2. Kamil Placety, 3. Jan Tański;
klasy III-IV (dziewczęta): 1. Angelika
Borek, 2. Eliza Czyżyńska, 3. Zuzanna
Kapela; (chłopcy): 1. Wiktor Zając, 2.
Tymoteusz Daraszkiewicz, 3. Filip Rasiak; klasy V-VI (dziewczęta): 1. Natalia
Rybaczek, 2. Weronika Zaręba, 3. Marcelina Rogowicz; (chłopcy): 1. Dorian
Brodalka, 2. Konrad Stanisławiszyn,
3. Maciej Śmigaj.
JORGE CROSS
To zupełnie nowa impreza sportowa
w Czerwieńsku. Pomimo, iż została rozegrana po raz pierwszy, od razu zaliczono
ją do Grand Prix Województwa Lubuskiego w Długodystansowych Biegach Ulicznych i Przełajowych. Jej pomysłodawcą
jest Lubomir Rotko – kierownik Hali
Sportowej „Lubuszanka” i wielki miłośnik biegania. Lubek w 1979 r. zaliczył
swój pierwszy MARATON i od tamtej
pory biega amatorsko. Od dłuższego już
czasu nosił się z zamiarem zorganizo-

wania w Czerwieńsku biegu,
głównie dla grupy przyjaciół z terenu naszej Gminy,
z którymi uczestniczył już
wcześniej w wielu imprezach
biegowych. Kilka miesięcy
temu założyli oni klub biegacza „Ronin” Czerwieńsk
i teraz wspólnie realizują
swoje sportowe pasje.
JORGE CROSS to bieg przełajowy, który rozegrano na
dwóch dystansach: 13 km
– bieg główny i 6,5 km – bieg hobby.
Pomimo upalnej pogody frekwencja dopisała i w biurze zawodów wydano 173
numery startowe. Zawodnicy reprezentowali województwa: lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Jeden z zawodników
pochodził z Ukrainy.
Wszyscy uczestnicy biegu podkreślali
bardzo dobrą organizację biegu, świetną
pracę biura zawodów, ciekawie wytyczoną trasę i bardzo dobre zaplecze. Dopisała
też publiczność, która z wielką życzliwością i poświęceniem dopingowała biegnących zawodników. Ze względu na bardzo
wysoką temperaturę (podczas biegu nawet
33°C), nie wszyscy zawodnicy ukończyli
swój bieg na dystansie 13 km i schodzili
z trasy po pokonaniu pierwszego okrążenia - razem z uczestnikami biegu hobby.
Na szczęście na mecie nie brakowało
napojów chłodzących i owoców, które
dawały największe orzeźwienie. Zbawienne dla wielu biegaczy okazały się
masaże wykonywane w budynku hali
przez słuchaczy Medycznego Studium
Zawodowego w Zielonej Górze.
Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali
pamiątkowe medale, na zwycięzców
czekały puchary i nagrody.
W biegu głównym bardzo pasjonującą
rywalizację o zwycięstwo stoczyli ze
sobą utalentowani lubuscy biegacze
Artur Olejarz oraz Marcin Zagórny.
Do walki o medal włączył się również
zawodnik ukraiński Leonid Rybak, który na mecie rozdzielił obu Lubuszan. Od
samego początku bardzo mocne tempo
dyktował Artur Olejarz. Udowodnił
po raz kolejny, że jest w wybornej
dyspozycji i nie dał tym razem szans
swoim rywalom, wygrywając zawody
z czasem 42:51.

13 km (OPEN KOBIET)
1. Danuta Pietruszyńska (Międzychód)
53:47;
2. Anna Ficner (Złotoryja) 54:07;
3. Wioletta Paduszyńska (Gorzów Wielkopolski) 59:34.
6,5 km (BIEG HOBBY)
1. Sławomir Malinowski (Nowa Sól)
24:24;
2. Dariusz Duda (Zielona Góra) 29:03;
3. Mariusz Kramski (Zielona Góra)
29:17.
Bardzo dobre opinie, wystawione organizatorom imprezy przez wszystkich
jej uczestników, zachęcają do tego, aby
w przyszłym roku powtórzyć bieg. Mamy
nadzieję, że JORGE CROSS na stałe zago-

ści w kalendarzu imprez sportowych Czerwieńska i Województwa Lubuskiego.
Jacek Gębicki
Organizatorzy biegu składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli im
przygotować i sprawnie przeprowadzić imprezę. Szczególnie dziękujemy partnerowi
biegu: Jorge sp. z o. o., oraz Medycznemu
Studium Zawodowemu w Zielonej Górze, Prezesowi Lubuskiego TKKF - Wacławowi Hanszowi, GKRPA w Czerwieńsku
i Andrzejowi Kuczakowi.

Wyniki biegu:
13 km (OPEN MĘŻCZYZN)
1. Artur Olejarz (Zielona Góra) 42:51;
2. Leonid Rybak (Hmelniłsky, Ukraina)
43:31;
3. Marcin Zagórny (Radnica) 46:23.
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Turniej wojewódzki
Gmina Czerwieńsk oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II byli gospodarzami Wojewódzkiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów Szkół Specjalnych
i Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych.
Dnia 9 maja gościliśmy 10 drużyn z Gimnazjów i 9 drużyn ze Szkół Podstawowych
- razem 57 uczniów oraz ich opiekunów
ze szkół naszego województwa.
Turniej otworzyli burmistrz Piotr Iwanus
i dyrektor Magdalena Grysiewicz. Koordynatorem zawodów był Aleksander
Gruszczyński i Barbara Marczenia.
Nad całością i regulaminowym przebiegiem turnieju piecze sprawował prezes
ZO PZM Roman Filecki.

Uczestnicy mieli okazję sprawdzić swoje
umiejętności teoretyczne i praktyczne.
Do grona sędziów powołano policjantów
z Wydziału Ruchu Drogowego Wojewódzkiej Komendy Policji oraz przedstawicieli WORD.
Wszystkim zawodnikom dopisywał dobry
humor, zacięcie rywalizowali w poszczególnych konkurencjach. Turniej wygrały
drużyny ze Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego ze Wschowy. A dla
naszej szkoły była to doskonała okazja
do promocji. Uczestnicy podziwiali wyposażenie i budynek gimnazjum.
Organizatorzy dziękują burmistrzowi,
nauczycielom, uczniom i pracownikom za
pomoc w przeprowadzeniu turnieju.
Agnieszka Kostrzewa

Sport gimnazjalny
Reprezentacja Gimnazjum w Czerwieńsku brała udział w półfinale wojewódzkim w piłce ręcznej chłopców. 17 kwietnia
w Zielonej Górze walczyła z Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 1
z Żagania i Gimnazjum nr 2 z Nowej Soli. Wszystkie te szkoły
posiadają kasy o profilu piłki ręcznej.
Pierwszy pojedynek mieliśmy z Żaganiem. Niestety, po niezłym
występie ulegliśmy 17:11. Po tej porażce pozostał nam mecz o III
miejsce, który rozstrzygnęliśmy na swoją korzyść 14:12 z Nową
Solą. Zajęcie III-go miejsca niestety nie dało nam awansu do ﬁnału
wojewódzkiego. Jednak w ogólnym rozrachunku zajęcie lokaty
5-6 w województwie, to dla nas największy sukces od momentu
utworzenia gimnazjum.
Nasi reprezentanci to: T. Perczyński, M. Marzec, D. Huszcza,
P. Górski, D. Kaczor, D. Mazur, Ł. Pielichaty, P. Pawłowski,
D. Kapela, K. Suchocki, A. Stanaszek, A. Czuber, D. Iwanicki, Sz. Śpiewak. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział
w rozgrywkach i trud włożony w reprezentowanie naszej szkoły.
Życzymy im dalszych sukcesów!
Z kolei 9 maja w naszym Gimnazjum odbył się turniej piłki
ręcznej chłopców dla szkół podstawowych o puchar Dyrektora

Gimnazjum. Wystąpiły zespoły z SP Nietków i SP Czerwieńsk oraz reprezentacja gospodarzy (z klas pierwszych).
Końcowe wyniki nie były tu najważniejsze, liczyła się zabawa
i wspólna rywalizacja. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni słodkościami; były też puchary i nagrody indywidualne.
Nauczyciele wychowania ﬁzycznego dziękują p. dyrektor za
ufundowanie nagród.
W. Dwornicki

