XIII Polsko-Niemiecki

Familijny Rajd Rowerowy
czytaj str. 3

w maju
02.05. – w Czerwieńsku odbyły się uroczystości związane ze
Świętem Flagi oraz upamiętniające 221 rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
03.05. – Burmistrz Piotr Iwanus wziął udział w wojewódzkich obchodach Święta Narodowego 3 Maja, które odbyły się
w Gorzowie Wielkopolskim.
05.05. – zmarł Aleksander Motykiewicz, długoletni Radny
Rady Miejskiej w Czerwieńsku, od 2000 r. sołtys wsi Płoty,
honorowy prezes i aktywny działacz Klubu Sportowego „Start
Płoty”, społecznik, człowiek o wielkim sercu i nieposzlakowanej
opinii.
08.05. – Burmistrz Piotr Iwanus wziął udział w konferencji pt.
„Lasy Państwowe – szansa czy przeszkoda w rozwoju regionu”
zorganizowanej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych
w Zielonej Górze.
09.05. – w czerwieńskim ratuszu Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszek Jędras i Burmistrz Piotr Iwanus spotkali
się z Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego Jackiem
Hoffmanem, radnym Sejmiku Zbigniewem Kościkiem,
Burmistrzem Sulechowa Romanem Rakowskim oraz prezesami: Stowarzyszenia na rzecz budowy mostu w Pomorsku
– Zbigniewem Wasylkowskim i Stowarzyszenia Miejscowości
Nadodrzańskich – Wilhelmem Korotczukiem. Tematem
spotkania było wydłużenie czasu pracy przeprawy promowej
w Pomorsku.
09.05. – w budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku odbył się Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
dla uczniów szkół specjalnych
i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.
10.05. – Burmistrz Piotr
Iwanus wziął udział w obchodach Dnia Strażaka. Podczas uroczystości, która odbyła się
w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze,
wręczono druhom oraz strażakom z powiatu zielonogórskiego
awanse i odznaczenia.
11.05. – w 4 pułku przeciwlotniczym w Czerwieńsku odbyła
się uroczystość pożegnania XXVI Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie. W uroczystościach wzięli udział
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras i Burmistrz
Piotr Iwanus.
12.05. – na terenie Skansenu Fortyfikacyjnego „Czerwieńsk” oraz Przystani Turystycznej w Czerwieńsku
odbyły się uroczystości związane z rozpoczęciem sezonu
motorowodnego i otwarciem
skansenu.
14.05. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja miała charakter
wyjazdowy. Radni dokonali przeglądu stanu technicznego dróg
i obiektów użyteczności publicznej oraz wałów przeciwpowo-
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dziowych na kanale „Złoty Potok” w miejscowościach Nietków
i Laski.
16.05. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Komisja miała charakter wyjazdowy.
Radni przeprowadzili wizytację remiz OSP oraz ocenili bezpieczeństwo i działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na
terenie gminy.
17.05. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było: analiza wystąpień pokontrolnych do przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Urzędzie Gminy i Miasta za 2011 r.; analiza sprawozdań
stowarzyszeń z realizacji przekazanych im dotacji w 2011 r.;
wypracowanie opinii o sprawozdaniu rocznym z wykonania
budżetu gminy za 2011 r.
17.05. – w Kawiarence „U Leona” w Czerwieńsku odbył się wieczór kabaretowy. Na scenie wystąpił Kabaret
„ADIN”. Organizatorem występu był Klub Zdecydowanych Optymistów.
21.05. – w Sulechowie Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w spotkaniu Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska.
22.05. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad komisji było: informacja o kwartalnym
wykonaniu budżetu gminy, w tym kwota nadwyżki/deficytu oraz o udzielonych umorzeniach nie podatkowych
należności budżetowych za I kw. 2012 roku; informacja
w zakresie gospodarowania mieniem gminnym oraz jego
stan na koniec 2011 roku; rozpoczęcie prac nad sprawozdaniem finansowym gminy za 2011 rok; opinia do projektów
uchwał.
23.05. – do Czerwieńska przyjechała delegacja z zaprzyjaźnionego miasta Suzdal (Rosja). Goście wzięli udział w Dniach
Czerwieńska oraz zwiedzili gminę.
25-27.05. – odbyły się obchody święta miasta pn. „Partnerskie Dni Czerwieńska 2012”.
Na uroczystą inauguracje Dni
Czerwieńska przybyli znamienici goście, wśród których byli
min.: Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu
Władimir Tkaczew Senator RP
Stanisław Iwan, Starosta Zielonogórski Ireneusz Plechan,
Prezes Konwentu Euroregionu
Sprewa-Nysa-Bóbr Czesław
Fiedorowicz oraz delegacje z zaprzyjaźnionych miast i gmin.
26.05. – w Czerwieńsku odbyły się V Powiatowe Zawody
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
29.05. – w Sudole oddano do użytku świetlicę wiejską, która
przeszła remont kapitalny.
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Rowerowy Rajd Familijny
W dniach 1 – 3 czerwca 2012 r. odbył się XIII Polsko - Niemiecki Familijny Rajd
Rowerowy, realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (oraz ze środków budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 w ramach „Europejskiej Współpracy
Terytorialnej”. Organizatorami były Partnerskie Gminy Czerwieńsk i Drebkau. Za
sprawny przebieg wyprawy rowerowej odpowiedzialne było Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne, pod przewodnictwem Ryszarda Napierały.
Uczestnikami rajdu byli mieszkańcy
Partnerskich Gmin, którzy cenią aktywny
i zdrowy odpoczynek. Rowerzyści spotkali się pod budynkiem Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku, skąd wyruszyli
w trasę pełną wrażeń, do miejsca docelowego – miejscowości Sława.
1 czerwca 2012 r. w pochmurnej pogodzie
po odprawie dokonanej przez komandora
Rajdu Ryszarda Napierałę oraz po oﬁcjalnym otwarciu przez Burmistrza Czerwieńska, który życzył uczestnikom Rajdu

Drugiego dnia w słonecznej pogodzie
cykliści wyruszyli do Wschowy mijając
po drodze malownicze miejscowości
Lipinki i Konradowo. Celem zwiedzania
był Zespół Klasztorny Franciszkanów
wybudowany w 1638-1646 r. Kompleks
budowli klasztornych składa się z sześciu
obiektów. W jego skład wchodzą: Kościół
Klasztorny pw. Św. Józefa Oblubieńca,
Kaplica Krzyża Świętego, Dziedziniec
Odpustowy z krużgankiem, Gmach
Klasztoru, budynek tzw. „Dom Serca”

szerokiej drogi, słonecznej pogody oraz
szczęśliwego powrotu z eskapady rowerowej, cała kawalkada rowerzystów ruszyła
w trasę. Po przejechaniu ok. 16 km grupa
zatrzymała się w miejscowości Przytok
gdzie uczestnicy obejrzeli Pałac Neorenesansowy z XIX w. wraz z zabytkowym
parkiem. Następnie rowerzyści dotarli do
Zaboru, gdzie obejrzeli zabytkowy Zespół
Pałacowo – Ogrodowy w skład którego
wchodzi Pałac Barokowy z 1677 r. Był
to czas na posiłek oraz podziwianie pięknych krajobrazów. Kolejnym oglądanym
na trasie zabytkiem był Zespół Pałacowo
– Parkowy z 1735 roku. Zakończenie
pierwszego etapu rajdu nastąpiło w miejscowości Sława, gdzie po zakwaterowaniu
uczestnicy wyruszyli w pieszą wędrówkę
po mieście Sława zwiedzając ciekawą
architekturę oraz okolicę jeziora.

Kaplica Papieska - bł. Jana Pawła II.
Następnie uczestnicy rajdu obejrzeli:
Cmentarz Ewangelicki mieszczący Lapidarium rzeźby nagrobkowej, renesansowe
kamieniczki na Placu Zamkowym, ratusz
z XVI w, mury obronne oraz zwiedzili
odrestaurowany Zamek Książęcy.
W Zamku Książęcym odbyła się miła
uroczystość wręczenia uczestnikom rajdu pamiątkowych dyplomów od Starosty Wschowskiego, który bardzo wspierał
nasz Rajd na terenie Powiatu
Wschowskiego. Władze Powiatu reprezentował wicestarosta
Zbigniew Semeniuk oraz członek Zarządu Wojciech Kuryłło. Na ich ręce Przewodniczący
naszej Rady Miejskiej złożył
podziękowanie dla Starosty

Marka Boryczko oraz Komendanta Powiatowego Policji za pomoc w organizacji
oraz zabezpieczeniu Rajdu.
Po krótkim odpoczynku i przemierzeniu
kolejnych kilometrów trasy rajdowcy
dojechali przez Lgiń do miejsca noclegu
– Ośrodka Wczasowego „Koliberek”
w Sławie.
Uczestnicy spędzili wieczór na wspólnych
śpiewach i biesiadowaniu. Podczas wspólnej zabawy cykliści ułożyli słowa „hymnu
przewodniego Rajdu Rowerowego” który
towarzyszył im przez resztę wyprawy.
Wspólnie ustalili, że napisany hymn
będzie pieśnią przewodnią kolejnych
wspólnych rowerowych eskapad.
Następnego dnia uczestnicy XIII Polsko
- Niemieckiego Familijnego Rajdu Rowerowego ruszyli w trasę do Nowej Soli.
Po drodze minęli miejscowość Siedlisko,
gdzie mieli okazję zwiedzić Zamek Rycerski z XVI w. Cykliści obejrzeli także
zabytki Bytomia Odrzańskiego. Ostatnim
punktem zwiedzania była odrestaurowana
przystań rzeczna na rzece Odrze w Nowej Soli. Po posiłku ostatnią atrakcją
był rejs stateczkiem po Odrze i porcie
rzecznym. Na terenie przystani nastąpiło
zakończenie XIII Polsko-Niemieckiego
Rajdu Rowerowego, gdzie po gorących
pożegnaniach uczestnicy ruszyli do swoich domów z chęcią kolejnego spotkania
się w przyszłym roku.

„Projekt współﬁnansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska
(Województwo Lubuskie) – Branderburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.
Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość
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Festiwal Nauki
W dniach 2 - 4 czerwca Uniwersytet Zielonogórski po raz dziewiąty zorganizował
imprezę popularno – naukową. Tematem głównym tegorocznego festiwalu była
ekologia.
W dniu 3 czerwca na zielonogórskim deptaku odbył się piknik naukowy. Centrum
miasta stało się sceną na której prezentowano liczne doświadczenia, zachęcano
do wspólnej zabawy poprzez udział
w konkursach, proponowano zwiedzanie
wystaw poświęconych ekologii.
W pobliżu Muzeum Lubuskiego w jednym
z pawilonów przygotowane eksperymenty
ﬁzyczne prezentowali uczniowie szkół
gimnazjalnych, a wśród nich uczennice

drugich klas z Gimnazjum w Czerwieńsku (Ramona Hybner, Dominika Getel,
Monika Lewandowska, Aleksandra
Litwa, Aleksandra Kapela i Sandra
Pieczarka). Był to już drugi udział uczniów naszej szkoły w tak doniosłej dla
środowiska zielonogórskiego imprezie.
Natomiast 4 czerwca, w ostatni dzień festiwalu, na wykłady i pokazy laboratoryjne
organizowane przez pracowników Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego

NA LICEUM PATRZ!

Z życia kadeta
Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku
wyróżnia się pośród innych szkół ponadgimnazjalnych w regionie tym , że prowadzi (w ramach innowacji pedagogicznych)
tzw. klasy mundurowe, czyli wojskowe
i policyjne. Nasi uczniowie w bieżącym
roku szkolnym uczestniczyli w surwiwalu. Ćwiczyli z policjantami z Samodzielnych Pododdziałów Policji w Zielonej
Górze i Gorzowie Wlkp. umiejętności
przywracania ładu i porządku publicznego
podczas imprez masowych na stadionach.
Mieli okazję oglądać policjantów Grupy
Realizacyjnej Zielonogórskiej Komendy
Miejskiej, którzy ćwiczyli elementy taktyki działania przydatne podczas zabezpieczenia Euro 2012. Spędzili dwa dni na
Przykoszarowym Placu Ćwiczeń 4 Pułku
Przeciwlotniczego, gdzie w oparciu o porozumienie o współpracy pomiędzy ZSP
a pułkiem odbyło się szkolenie, którego

głównym celem jest przygotowanie absolwentów klas mundurowych jako potencjalnych kandydatów do wyższych szkół
wojskowych oraz służb mundurowych.
Uczniowie budowali okopy i ogniska.
Poznawali sposoby maskowania i wykrywania skażeń oraz zasady udzielania
pomocy. Strzelali z broni
laserowej. Szkolenie miało więc wymiar ﬁzyczny,
medyczny, inżynieryjno saperski, strzelecki oraz dotyczyło łączności. W dniu
wagarowicza i z okazji
Dnia Dziecka odbyły się
w zielonogórskim klubie
Gwardia Szkolne Mistrzostwa w Strzelaniu z Broni
Pneumatycznej. Naszych

udała się grupa uczniów z Gimnazjum
w Czerwieńsku w ramach realizowanego
projektu „Szybciej, dalej i w górę”.
M. Koprowska
kadetów nie zabrakło również podczas
lokalnych obchodów świąt narodowych,
czy pożegnania żołnierzy 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku, którzy wyjeżdżali z misją pokojową do Kosowa w ramach Polskiego
Kontyngentu KFOR.
Dziękujemy za wsparcie i pomoc 4 Pułkowi Przeciwlotniczemu w Czerwieńsku oraz Komendzie Miejskiej Policji
w Zielonej Górze, a także tym wszystkim, którzy nam dobrze życzą.
Dorota Górska

Biegali półmaraton
Pasjonaci biegana, nie tylko z klubu biegacza Ronin Czerwieńsk, wzięli udział
w XXIX Półmaratonie Solan. Bieg odbył się na trasie 21 km 97 m (nawierzchnia
asfaltowa, ulicami Nowej Soli) i ukończyło go 308 zawodników.
I tak 136 miejsce w klasyﬁkacji generalnej
mężczyzn zajął Grzegorz Fabisiak (48 w
kategorii M 30, z czasem 1h 42 min 27
sek), 162 był Bolesław Brzeziński (9 w M
60 – 1h 45 min, Bractwo Biegaczy Zielona Góra), 193 był Marcin Wojtaszek (55
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w M 40, 1 h 50’ 53”).Z kolei wśród kobiet
23 była Marta Gabrysiak (7 w K 20, 2h
37” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Czerwieńsku).
D. G.

XIV Dzień Czystej Wody
W dniach 31 maja i 2 czerwca odbyła się XIV edycja DNIA CZYSTEJ WODY. Ta popularna impreza od 14 lat skutecznie zmienia
świadomość ekologiczną wszystkich mieszkańców naszej gminy. Pomysłodawcy i organizatorzy tego przedsięwzięcia mają
ogromną satysfakcję z faktu, że wiele pomysłów, które zrodziły się podczas Dnia Czystej Wody, znalazło swoje urzeczywistnienie w realnych inwestycjach zrealizowanych na terenie gminy.
XIII SYMPOZJUM POPULARNONAUKOWE
„NIE MA WODY - NIE MA NAS”
Dnia 31 maja 2012 r. odbyło się sympozjum popularnonaukowe . Jak co roku
honory gospodarza pełnił Burmistrz
Czerwieńska Piotr Iwanus. Obrady rozpoczął dr Przemysław Góralczyk, który
w niezwykle ciekawy sposób przedstawił
„Działalność rodziny von Rothenburg
na rzecz środowiska przyrodniczego
na obszarze dzisiejszej Gminy Czerwieńsk”. Podsumowaniem prac związanych z budową „Zbiornika małej
retencji Gminy Czerwieńsk – zbiornika
Strużyna, zbiornika Czerwieńsk” zajął
się mgr inż. Janusz Karpacz z Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych.
Uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Czerwieńsk zaproszono
do udziału w konkursie „Od strumyka
do zbiornika”. Na konkurs wpłynęło 28
prezentacji multimedialnych. Zadaniem
uczestników konkursu było przedstawienie dowolnie wybranego przez siebie
zbiornika retencyjnego znajdującego
się na terenie Polski. W pracy należało
zwrócić szczególną uwagę na walory
przyrodnicze, krajoznawcze, turystyczne, historyczne oraz wykorzystanie
gospodarcze zbiornika. Jak widać było
po ilości prac, które wpłynęły, temat
spodobał się naszym małym naukowcom. Po obejrzeniu i ocenie wszystkich
nadesłanych prezentacji, ze względu na
ich wysoki poziom, komisja przyznała
11 nagród.
1. „Zapora w Solinie” - Ola Marczak
i Gabriela Rosińska (Szkoła Podstawowa w Leśniowie Wielkim).
2. „Jezioro Domaniowskie” - Martyna
Dubowska (Szkoła Podstawowa w Nietkowie).
3. „Jezioro Solińskie” - Adam Lebioda
i Piotr Madej (Szkoła Podstawowa
w Nietkowie).
4. Zbiornik retencyjny „Jezioro Domaniowskie” - Hubert Mordarski i Magdalena Soroko (Szkoła Podstawowa
w Nietkowicach).
5. „Zbiornik retencyjny w Czerwieńsku” Igor Galus i Szymon Batkowski (Szkoła
Podstawowa w Przylepie).

6. „Zbiornik retencyjny Wióry na rzece
Świślinie” - Weronika Kroczyńska
(Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku).
7. „Zbiornik retencyjny w Dychowie” Korneliusz Kupiec (Szkoła Podstawowa
w Czerwieńsku).
8. Zbiornik retencyjny „Pilchowice” Maciej Śmigaj i Jakub Mizera (Szkoła
Podstawowa w Czerwieńsku).
9. Jezioro Solińskie - Julia Jaraczewska
i Anna Badecka (Gimnazjum w Czerwieńsku).
10. Jezioro Czorsztyńskie - Natalia Kędzia (Gimnazjum w Czerwieńsku).
11. Zbiornik retencyjny na Kwisie - Szymon Wojtaszek i Krzysztof Rutkowski
(Gimnazjum w Czerwieńsku).
12. Przystań wodna - Bartłomiej Wota
i jego tato Jan Wota (Szkoła Podstawowa
w Czerwieńsku).
KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ
„ZDROWA WODA”
W eliminacjach tego konkursu wzięło
udział 188 uczniów ze szkół podstawowych gminy Czerwieńsk. Jak co roku
konkurs adresowany był do uczniów
klas II- IV. Wszyscy uczestnicy musieli
wykazać się bardzo dużą wiedzą z zakresu znajomości środowiska wodnego
i podczas eliminacji szkolnych zostali
wyłonieni najlepsi z najlepszych. Są to:
Paulina Strzelczyk (SP Czerwieńsk),
Paweł Lewandowski (SP Nietków),
Cyprian Domeracki (SP Leśniów),
Daria Enkot (SP Nietkowice) i Bartosz
Brudziński (SP Przylep). To właśnie
oni reprezentowali swoje szkoły podczas „Wielkiego Finału” 2 czerwca br.
podczas festynu rekreacyjno – sportowego. Potyczki finałowe wygrała
Daria Enkot ze Szkoły Podstawowej
w Nietkowicach
FESTYN SPORTOWO - REKREACYJNY
Festyn sportowo – rekreacyjny, jako
impreza rodzinna, już na stałe zapisał
się w kalendarzu imprez w naszym
mieście. W tym roku pogoda dopisała,
dlatego mieszkańcy, 2 czerwca, bardzo licznie zgromadzili się na terenie
basenu miejskiego. Na uczestników
czekały liczne atrakcje, które dzieciom

i ich rodzinom pozwoliły przyjemnie
spędzić sobotnie popołudnie. Dla
dzieci i młodzieży przygotowano różne
konkurencje sportowe, cross rowerowy, wyścigi sportowe dla uczniów
klas I-III, rozgrywki w „dwa ognie”
dla klas IV oraz w piłkę siatkową dla
klas V i VI.
Uczniowie mogli pochwalić się swoimi
umiejętnościami wokalnymi(finaliści
konkursu piosenki angielskiej, piosenki
Bożenki oraz tanecznymi (grupa taneczna
SHOOCK, formacja taneczna z MGOK-u
Mini Nastki i Rock & Roll). Natomiast ci,
którym bliskie są farby mogli wykazać się
swoimi umiejętnościami podczas pleneru
malarskiego.
Szkolne koło UNESCO w swoim punkcie, już tradycyjnie, prowadziło zbiórkę
pieniędzy na budowę studni w Afryce.
Festyn na basenie był kolejną okazją
do promocji programu POSTAW NA
RODZINĘ. W swym założeniu, miał integrować całe rodziny i dać im szansę do
wspólnego bycia razem. W ramach tego
programu, nauczyciele ze szkoły podstawowej w Czerwieńsku rozdawali ulotki
i informowali wszystkich uczestników
festynu o szkodliwości picia napojów
energetycznych.
Sobotnią imprezę zakończył spektakl
proﬁlaktyczny „Wyspa piratów”, sﬁnansowany ze środków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Organizatorzy XIV edycji Dnia Czystej
Wody: Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku i Klub Zdecydowanych Optymistów, składają serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji całego
przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania kierujemy do: Burmistrza
Czerwieńska Piotra Iwanusa, Samorządu Mieszkańców Czerwieńska,
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Dominika
Brzezickiego, Marcina Wojtaszka,
Piotra Bykowskiego i Mirosława
Kędzierskiego.
Hanna Borowczyk,
Jacek Gębicki
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Razem można wiele...
Wspólne działania przynoszą korzyści – jednoczą, prowadzą do znajdowania ciekawych
rozwiązań problemów i działań. Tę wiedzę wspaniale wykorzystała Rada Rodziców ze
Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim, kiedy postanowiła
wziąć udział w KONKURSIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ „MAM 6 LAT”.
Przygotowany projekt i wspólnie podjęte
działania, w które szczególnie zaangażowała się p. Kamila Jasińska z Rady
Rodziców, ze strony szkoły: dyrektor
p. Monika Stolińska oraz wychowawcy:
p. Iza Nowak i p. Patrycja Frączak przy
współudziale i wsparciu przedstawiciela
Samorządu Terytorialnego, dyrektora
ZEAO, p. Danuty Tomaszewskiej
przyniosły piękny efekt: wojewódzka
kapituła konkursu w Gorzowie Wlkp.
przyznała I miejsce i wytypowała szkołę
z Leśniowa na Ogólnopolską Galę Finałową do Warszawy!

Właściwie zaplanowane i podjęte długofalowe działania nad tym, aby 6-letnie
dzieci były przygotowane do nauki
w szkole, a szkoła przygotowana na ich
przyjście, zostały docenione i przyniosły
sukces.
Leśniowscy uczestnicy ministerialnego
konkursu zaprezentowali ciekawe formy ułatwiające sześciolatkom i ich rodzicom przekroczenie progu szkolnego
oraz działania, jakie podjęli i wykonali,
aby szkoła była przygotowana na przyjęcie ich pociech do klasy I i aby w ten
proces zaangażować
społeczność lokalną.
I udało się. Do współpracy zaangażowali się:
Rada Sołecka, Stowarzyszenie na Rzecz
Ochrony Zabytków
i Rozwoju KulturalnoOświatowego mieszkańców Leśniowa

Mistrz Ortografii 2012
W Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Wróblewskiego w Nietkowie odbył
się kolejny konkurs ortograficzny dla szkół z naszej gminy pod hasłem „Mistrz
Ortografii”. 29 maja do Nietkowa przybyli najlepsi uczniowie z PSP w Czerwieńsku, PSP w Leśniowie Wielkim oraz PSP w Nietkowicach. Organizatorkami były
nauczycielki p. Elżbieta Kozak oraz p. Katarzyna Lewandowska.
Konkurs tradycyjnie składał się z dwóch
etapów. W pierwszym uczestnicy pisali
dyktando i rozwiązywali test ortograﬁczny. Został wyłoniony Mały Mistrz
Ortografii, którym została Michalina
Frąckowiak z kl. III PSP w Czerwieńsku.
Wicemistrzami zostali Kacper Felusiak
i Marcel Janicki również z Czerwieńska.
Wśród starszych uczniów tytuł Mistrza
Ortografii i piękny puchar otrzymał
Maciej Śmigaj z PSP w Czerwieńsku.
Wicemistrzynią została Wioletta Sosińska z PSP w Nietkowie, a trzecie
miejsce zajęła Kornelia Pukacka z PSP
w Czerwieńsku.
Następnie uczestnicy zmagali się w konkursie drużynowym, walcząc o przechodni Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej
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w Nietkowie. Zespoły z klas IV – VI
wykazywały się znajomością zasad ortograﬁcznych, co okazało się bardzo łatwym
zadaniem. Nasi mistrzowie ryzykowali
i wybierali poziom bardzo trudny zadań,
radzili sobie wspaniale. Niezwyciężoną
drużyną okazało się troje uczniów z PSP
w Nietkowie: Wioletta Sosińska, Dawid

Wielkiego, Leśniowa Małego i Sudołu,
władze terytorialne z burmistrzem p.
P. Iwanusem, dyrektor ZEAO, p. Danuta Tomaszewska, ks. proboszcz Dariusz
Glama a także dyrektor, nauczyciele,
samorząd szkolny oraz rodzice uczniów
leśniowskiej szkoły.
Zajęcie I miejsca w województwie
to naprawdę duży sukces. Kapituła
konkursu doceniła zaangażowanie,
pomysłowość i działania Rady Rodziców, której aktywność spowodowała
włączenie się całej społeczności do
pracy, aby najmłodszym mieszkańcom
ułatwić start. Wszystkim, którzy pomogli, dzieci i ich rodzice są wdzięczni
i serdecznie dziękują. A my gratulujemy sukcesu!
ABat
Wątor i Łukasz Chruściel. W ten sposób Puchar Dyrektora pozostał drugi rok
w Nietkowie! PSP z Nietkowic zajęła II
miejsce, a PSP z Czerwieńska III miejsce.
W młodszej grupie kl. I - III zwyciężył
zespół z Czerwieńska i już drugi raz wyjechał ze wspaniałym pucharem. II miejsce
zajęły szkoły PSP Nietków i PSP Nietkowice, III miejsce PSP Leśniów Wielki.
Konkurs przebiegł w miłej i przyjaznej
atmosferze. Organizatorzy mogli liczyć na
pomoc nauczycielek z innych szkół przy
sprawdzaniu prac, za co serdecznie dziękujemy. Uczniowie ciekawie spędzili czas,
zwiedzając szkołę w towarzystwie zaprzyjaźnionych uczniów z Nietkowa. Kolejny
konkurs odbędzie się za rok. Zapraszamy!
Elżbieta Kozak

Pejzaż muzyką malowany
Sukcesem zespołów: „REZONANS” z Nietkowa oraz zespołu śpiewaczego
„MELODIA” z Płotów zakończył się XVII Lubuski Festiwal Zespołów i Grup
Śpiewaczych pod nazwą „Pejzaż muzyką malowany”. Konkurs odbył się
w Gościeszowicach 20. maja 2012 r.
Na festiwalu naszą gminę reprezentowały dwa zespoły muzyczne: zespół
wokalno-instrumentalny „REZONANS” działający przy Domu Kultury
w Nietkowie oraz zespół śpiewaczy

„MELODIA” z Płotów. REZONANS
tworzą uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej w Nietkowie, gdzie
na co dzień rozwijają i wzbogacają
swój muzyczny warsztat, zarówno
na lekcjach, jak i na zajęciach pozalekcyjnych. Aby były sukcesy, talent
muzyczny musi być poparty ciężką
pracą i wielogodzinnymi warsztatami. Dzięki współpracy środowiska
szkolnego i Domu Kultury efekty są
widoczne

Pani Monice Stolińskiej
Serdecznie gratulujemy objęcia
stanowiska dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im.
K. Makuszyńskiego
w Leśniowie Wielkim.
W drugiej kadencji życzymy jeszcze
lepszych efektów pracy, satysfakcji
oraz powodzenia.
Moniko, możesz na nas liczyć!
Grono Pedagogiczne,
Pracownicy i Uczniowie
SP w Leśniowie Wielkim

Zespół „REZONANS” zaprezentował się w trzech utworach: „Ciupazecka”, „Jednego wieczora” oraz „Takiego
Janicka”, natomiast „MELODIA”
zaśpiewała utwory: „Pokochaj
cygana”, „Kalina malina” oraz
„Marianna”. Wielką radość i zadowolenie sprawiło nam ogłoszenie wyników jury, ponieważ
zespół „MELODIA” otrzymał
wyróżnienie za żywiołowość na
scenie i różnorodność utworów
muzycznych, a członek tego
zespołu - Mariusz Nojszewski
wyróżniony został za przepiękny
śpiew.
Tytuł Laureata Przeglądu otrzymał zespół „REZONANS”,
natomiast Patrycja Kotowska - za
wspaniały śpiew i Natalia Wilczak za

bardzo dobre warunki głosowe, wyróżnienia indywidualne.
Zdaniem jury poziom festiwalu był
wysoki, stąd jego wynik to ogromny
sukces naszych zespołów muzycznych,
które wspaniale prezentowały się na
scenie, promując tym samym Gminę
Czerwieńsk
Korzystając z okazji pragnę podziękować p. Dyrektor MGOK Jolancie
Matuszkiewicz za pomoc, a wszystkim osobom śpiewającym życzę dużo
radości i zadowolenia z obcowaniu
z muzyką oraz dalszych sukcesów artystycznych.
Instruktor muzyczny
Iwona Klamecka

Dziękuję za wsparcie
„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach”
Rodzinie, Księżom: Jarosławowi i Dariuszowi; Burmistrzowi Czerwieńska
– Piotrowi Iwanusowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej – Leszkowi
Jędrasowi, Radnym, Sołtysom Gminy, pracownikom: Urzędu Gminy
i Miasta, MGOK, Straży Miejskiej,
ﬁrmy POMAK, Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Płotach, Klubowi
Sportowemu „Start-Artek” Płoty,
delegacji z Drebkau, Pani doktor
Urszuli Jędras i personelowi „ULMED”, przedstawicielom LZPN, zespołowi „Melodia”, redakcji „U nas”,

sąsiadom, znajomym, mieszkańcom
Płotów i Przylepu oraz wszystkim
niewymienionym, którzy łącząc się
z nami w bólu, uczestniczyli w ostatniej
drodze Śp. Aleksandra Motykiewicza
serdeczne podziękowania składa pogrążona w bezgranicznym smutku.
Żona z Rodziną
Szczególne podziękowania za wsparcie
i nieocenioną pomoc podczas pobytu
mojego męża w szpitalu kieruję do
Jurka Jarowicza i Artura Szeﬂera.
Krystyna Motykiewicz

Koleżance
Krystynie Motykiewicz i Alinie Orzechowskiej
z powodu śmierci męża i szwagra wyrazy szczerego współczucia
składa Zespół „Melodia” z Płotów
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Goście z Suzdalu w Nietkowicach
Zaproszeni na uroczyste obchody Święta Miasta Czerwieńska goście postanowili odwiedzić także Publiczną Szkołę Podstawową
w Nietkowicach. Powitano ich w nietypowej scenerii, mianowicie w przygotowanym w holu, dodajmy specjalnie na tę okazję,
fragmencie brzozowego zagajnika. Jak podkreśliła koordynatorka uroczystości: Brzoza od zawsze była symbolem jedności
między ludźmi, a zatem, mówiąc współczesnym językiem, współpracy.
Prezentacji placówki dokonała oczywiście
p. dyrektor Renata Strzelecka. W swoim
wystąpieniu podkreśliła ona, iż dzieci
uczęszczające do PSP w Nietkowicach
mają możliwość pracy ze specjalistami
– pedagogiem szkolnym, oligofrenopedagogami, absolwentami terapii pedagogicznej. W ramach zaś gminnego
projektu Szybciej, dalej i w górę placówka
współpracuje ze szkolnym psychologiem. Prelegentka nieco więcej uwagi
poświęciła funkcjonującemu obok szkoły
kompleksowi rekreacyjno – sportowemu.
W szkole bowiem z wielką radością przyjęto wiadomość, iż Gmina Czerwieńsk
skorzystała z rządowo – samorządowego
programu pt. Moje Boisko - Orlik 2012.
Jak usłyszano: Powstanie kompleksu rekreacyjno – sportowego stwarza dzieciom
i młodzieży możliwość rozwijania pasji
sportowych, uczy dobrego spędzania czasu wolnego i współdziałania w zespole.
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż nie tylko
uczniowie uznają halę sportową i boiska
za najatrakcyjniejsze miejsca w szkole.
Na nawierzchniach zielonej i czerwonej
goście spędzili zdecydowanie największą
ilość czasu. Nie zabrakło pytań o szczegóły konstrukcji kompleksu sportowego
i słów dlań uznania.

Druga, już mniej oficjalna,
część spotkania miała miejsce
w szkolnej świetlicy. Goście
mieli okazję obejrzeć wystawę
fotograﬁczną pt. Szkoła dawniej
i dziś. Zaprezentowano zdjęcia
dokumentujące wygląd placówki od lat sześćdziesiątych
po to, co możemy podziwiać
obecnie. Już wstępna analiza
nakazuje postawić tezę, iż bardzo wiele się zmieniło.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyła
się drga część wystawy fotograﬁcznej poświęcona zamieszkującym tereny Zaodrza
ludziom z pasją. Za takowych uznano:
Krystynę Harber, Cezarego Wocha, Ryszarda Przygockiego. Każda z tych osób
doczekała się własnej „tablicy”, na której
umieszczono najważniejsze informacje
o niej. Dużo miejsca poświęcono temu,
co bohaterom „w duszy gra”, a więc ich
pasjom, marzeniom, planom związanym
z zamieszkiwanym terenem. Jak podkreśli
sołtys Będowa: Tego typu przedsięwzięcia
zachęcają do dalszych działań, mobilizują
do nich.
O tym, iż rolą dorosłych jest spełnianie
przede wszystkim ich marzeń przekonywały zgromadzonych gości dzieci. Za-

Burmistrz Czerwieńsk informuje, że w dniu 21 maja 2012 r. Gmina
Czerwieńsk podpisała z Saksońskim Bankiem Odbudowy – Bankiem
Wsparcia – „SAB” umowę o dofinansowanie projektu o numerze
100107499, pt.: „Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk
– etap I”, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Rozwój
transgraniczny, Dziedzina wsparcia 2. Turystyka i działalność
uzdrowiskowa, Kierunek działań 2. Projekt jest realizowany wspólnie
z zaprzyjaźnionym Miastem Rothenburg Oberlausitz.
Przedmiotem projektu jest opracowanie koncepcji rozwojowej na
rzecz turystyki trwałej we wspólnym obszarze przygranicznym.
W ramach wspólnej koncepcji rozwojowej zostanie przygotowany
projekt rewitalizacji i odrestaurowania Parku krajobrazowego
w Nietkowie, Parku dworskiego w Laskach oraz Arboretum
leśnego w Nietkowie. Stworzony zostanie również projekt architektoniczno-budowlany przystani rzecznej na rzece Odrze.
Powstanie wodno - lądowy „Szlak Rothenburgów”, który będzie
podstawą do zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich, dzięki
intensyfikacji wymiany mieszkańców z polsko-niemieckiego
pogranicza. Powstały, polsko – niemiecki szlak, będzie również
promował działania związane z turystycznym zagospodarowaniem

prezentowały one gawędę uczniowską pt.
Szkoła dawniej, dziś i w przyszłości. Natalia
Marcinak w piękny, iście aktorski sposób
opowiedziała o początkach istnienia placówki. Ewa Szwal przekonywała, że warto
zabiegać o pozyskiwanie europejskich funduszy. O czym marzą młodzi ludzie zdradziła Aleksandra Karaś. W imieniu uczniów
gości pożegnał, wyrażając jednocześnie
nadzieję na kolejne spotkania Tomasz
Gwardiak – najmłodszy z gawędziarzy.
My także wierzymy, że spotkanie, które
odbyło się w Publicznej Szkole Podstawowej w Nietkowicach będzie pierwszym,
ale nie ostatnim. Mamy nadzieję, że stanie
się ono początkiem wieloletniej udanej
współpracy.
Paulina Gajna

regionu – wspólnego obszaru wsparcia oraz zachęci turystów do
częstszych odwiedzin.
Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu inwentaryzacji dendrologicznej i urbanistyczno-przestrzennej oraz na wykonaniu
koncepcji odrestaurowania wspólnych miejsc historyczno-zabytkowych Rothenburgów. W ramach koncepcji, na terenie obiektów
parkowych, Arboretum położonego nad starorzeczem Odry oraz
przystani rzecznej w Nietkowie, przeprowadzone zostaną następujące działania:
- zostanie zinwentaryzowany drzewostan, cieki wodne oraz mała
retencja - oczka wodne, fontanna wodna w Laskach i Nietkowie,
- zostaną zaproponowane przez ekspertów i specjalistów nasadzenia,
- zostaną zaproponowane rozwiązanie techniczne systemu melioracyjnego,
- zostanie wykonany projekt ścieżek spacerowych wraz z oświetleniem,
- zostanie wykonany projekt tablic informacyjno – promocyjnych,
które zostaną zamontowane na terenach objętych koncepcją,
- zostanie wykonany projekt architektoniczno - budowlany przystani
rzecznej na rzece Odrze,
- zostanie wykonany projekt odtworzenia grobowca Rothenburgów.
Projekt nr 100107499, pt.: „Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk – etap I” jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Operacyjny Współpracy
Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny, Dziedzina
wsparcia 2. Turystyka i działalność uzdrowiskowa, Kierunek działań 2.
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Korowód kontynentalny
W piątek, 25 maja o godz. 10 plac
przy Ratuszu wypełnił się kolorowymi
postaciami. Do Czerwieńska zawitali
uczniowie i nauczyciele wszystkich
szkół podstawowych z całej gminy,
aby uroczyście zainaugurować święto
naszego miasta i wziąć udział w VI
Gminnym Turnieju Szkół Podstawowych o Puchar Przechodni Burmistrza
Czerwieńska.
Te m a t e m p r z e wodnim tegorocznego korowodu były
kontynenty świata.
W pierwszym szeregu wyruszyła Australia czyli czerwieńskie
przedszkolaki. Tuż
za nimi zwycięzcy
poprzedniej edycji turnieju – uczniowie Szkoły Podstawowej w Nietkowie
- Afryka. Dziesiątki „Murzynków”
- dzierżąc w rękach okazały puchar
zaznaczyły swą obecność w Czerwieńsku robiąc mnóstwo hałasu przy

pomocy tam-tamów. Azja, czyli szkoła
z Leśniowa zachwyciła wszystkich
kunsztownie wykonanym, bajecznie kolorowym smokiem, gejszami
i karatekami. Amerykę każdy mógł
rozpoznać z daleka; statua wolności,
kowboje, Indianie i z dumą dzierżona
przez „Tomasza Jeffersona” (?) „Deklaracja Niepodległości” nie pozostawiała
wątpliwości, że to szkoła z Nietkowic.
Sympatyczne pingwinki symbolizujące Antarktydę
- szkoła w Płotach i niebieska
Europa czyli szkoła w Czerwieńsku
zamykały barwny
korowód
Pan Burmistrz
Piotr Iwanus, po
przekazaniu kluczy do bram miasta,
wyraził nadzieję, że młodzież godnie będzie sprawowała władzę przez
najbliższe dni. Po odebraniu kluczy,
korowód ruszył ulicą Zielonogórską
na boisko szkolne przy gimnazjum,
gdzie rozegrano Turniej. 10-osobowe
drużyny zmagały się w konkurencjach
sportowych i umysłowych i odpowiadały na pytania z różnych dziedzin,
takich jak: literatura, przyroda, nauka,
historia, wiedza o gminie. Z racji obchodów Roku Janusza Korczaka nie
mogło zabraknąć pytań o Tę wielką
postać. Jurorzy w składzie: Barbara
Marczenia - kierownik wydziału
organizacyjnego w Urzędzie Gminy
i Miasta, Magdalena Grysiewicz dyrektor Gimnazjum oraz Waldemar
Dwornicki - nauczyciel wychowania
fizycznego z wielką uwagą przyglądali się zmaganiom sportowym
i umysłowym poszczególnych drużyn.
Po naradzie, podczas której widownia
miała okazję spróbować swoich sił
w turniejowych konkurencjach, Jury
ogłosiło wyniki:

Za najlepszą prezentację i doping
nagrodzono Amerykę, czyli szkołę
w Nietkowicach, która otrzymała
zestaw piłek. Za największą ilość
punktów w kategorii wiedza nagrodę
- odtwarzacz DVD - otrzymali uczniowie szkoły w Czerwieńsku. Najlepsze
wyniki w sporcie i radioodtwarzacz CD
uzyskała szkoła w Nietkowie. W klasyﬁkacji generalnej poszczególne drużyny
zajęły następujące lokaty:
I miejsce – SP Czerwieńsk
II miejsce – SP Nietków
III miejsce – NSP Płoty
IV miejsce – SP Leśniów Wielki
V miejsce – SP Nietkowice

Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharem, a także nagrodą finansową
w wysokości 1000 złotych. Wszyscy
uczestnicy Turnieju otrzymali okolicznościowe statuetki oraz dyplomy.

„Projekt współﬁnansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska
(Województwo Lubuskie) – Branderburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.
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W doskonałych humorach i wspaniałej
atmosferze dzieci odjechały do swoich
miejscowości.
Jeszcze tego samego dnia, wieczorem
burmistrz Piotr Iwanus spotkał się w sali
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
z przedstawicielami lokalnego biznesu,
radnymi, dyrektorami szkół i przedszkoli,
kierownikami jednostek budżetowych
i działaczami sportowymi, a także gośćmi
z miast partnerskich: delegacją z Drebkau,
Rothenburga oraz Suzdal. Gościem honorowym tego wieczoru był Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej Władimir
Tkaczew. Swoją obecnością uświetnił
spotkanie również senator RP Stanisław
Iwan oraz Prezes Konwentu Euroregionu Sprewa - Nysa - Bóbr Czesław
Fiedorowicz. Spotkanie było okazją do

podsumowania całorocznej współpracy
i podziękowania tym wszystkim, którzy
angażują się w działania promocyjne naszej gminy. Uczestnicy spotkania wysłuchali wspaniałego koncertu w wykonaniu
Idy Tamary Zagórskiej, śpiewaczki
operowej.
Sobota sportowo-taneczno-rockowa
W sobotę już od wczesnych godzin
rannych rozpoczęły się polsko - niemieckie zawody sportowe. Na hali rozegrano
turniej siatkówki, w MGOK-u turniej
szachowy, a na kortach turniej tenisa.
Po południu na scenie rozpoczęły się
prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży z partnerskich gmin. W godzinach
wieczornych na scenie zagrał RAHIM
- organizatorzy wsłuchali się w głos
młodzieży wyrażony na facebooku - oraz
zespół GOLDEN LIFE. Świetny koncert
rozgrzał publiczność,
która do późnych godzin nocnych bawiła
się na dyskotece.
Niedziela biesiadna
Ostatni dzień obchodów święta naszego miasta, to tradycyjnie już Festiwal
Piosenki Biesiadnej.
Nowym, aczkolwiek
nieco ryzykownym
pomysłem, było wyodrębnienie w tym
roku nowej kategorii: „Zespoły gminy
Czerwieńsk”. Pomysł
spotkał się ze zrozumieniem i przychylnością innych uczestników festiwalu.
Pozostałe kategorie,
to: debiuty, zespoły
z instrumentem elek-
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tronicznym i zespoły z instrumentami
tradycyjnymi. Festiwal, z wielką klasą
poprowadziła Małgorzata Wower, aktorka. Zanim jednak zaczęły się festiwalowe
przesłuchania, spotkała nas ogromna

niespodzianka. Na scenę wszedł starosta
powiatu Sprewa - Nysa Harald Altekrueger, Prezes Konwentu Euroregionu
Sprewa - Nysa - Bóbr - Czesław Fiedorowicz oraz Burmistrz Czerwieńska Piotr
Iwanus. Panowie, wręczając Jolancie
Matuszkiewicz szefowej Ośrodka Kultury bukiet kwiatów, uhonorowali ją „za
zasługi we współpracy transgranicznej
w Euroregionie Sprewa - Nysa - Bóbr”.
Po tej niezwykłej niespodziance (takiego
zaszczytu dostępuje tylko jedna osoba, raz
w roku, na cały Euroregion) rozpoczęto
festiwalowe przesłuchania.
Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców, Rada Artystyczna w składzie:
Jadwiga Macewicz - przewodnicząca,
wokalistka i kompozytorka, uczestniczka
programu „Bitwa na Głosy” w grupie

Urszuli Dudziak, Tomasz Wołk-Lewanowicz - muzyk, kompozytor, aranżer,
oraz Sławomir Kozłowski - muzyk,
pracownik zielonogórskiej ﬁlharmonii,
udała się na naradę, a na scenę zaproszono
zwycięzców poprzedniej edycji festiwalu,
formację artystyczną „Sześciopak”. Panowie, owacyjnie przyjęci przez licznie
zgromadzoną publiczność, nie zawiedli
i porwali do wspólnej zabawy wszystkich
uczestników festiwalu. Ze sceny zabrzmiało gromkie, wspólnie zaśpiewane
„Ko ko, ko ko Euro spoko”.
Atmosfera wspaniałej zabawy udzielała
się wszystkim. Z każdą minutą na stadion

przybywało coraz więcej osób, gdyż, jak się
okazało, zespół „No To Co”, ma wciąż swoich wiernych fanów. Zanim jednak koncert
nabrał tempa, ogłoszono wyniki Festiwalu:

W kategorii „zespoły z gminy Czerwieńsk”:
I miejsce – „Cantilena” z Czerwieńska
II miejsce – „Rapsodia” z Lasek
III miejsce – „Melodia” z Płotów
W kategorii „instrumenty elektroniczne”:
I miejsce ex aequo: zespół „Fajna Ferajna” z Wiechlic i zespół „Czeremcha”
z Głogowa
II i III miejsca nie przyznano
W kategorii „debiuty”:
I miejsce – chór szkolny „Jedynka” ze
Szprotawy
II miejsce – zespół „Nowinianki” z Nowin Wielkich
III miejsce – zespół „Konotopianie” z Konotopu
W kategorii „instrumenty
żywe”:
I miejsce – zespół „Wierzbniczanki” z Bytomia Odrzańskiego
II miejsce – zespół „Gryfowianie” z Gryfowa Śląskiego
III miejsce – zespół „Świdniczanie” ze Świdnicy
Grand Prix VI Festiwalu
Piosenki Biesiadnej zdobył
zespół „Fajna Ferajna” z Wiechlic. Fajna
Ferajna to młodzieżowy zespół folkowy, istniejący od 2002 roku. Zespół czerpie inspiracje z muzyki ludowej, polskiej i łemkowskiej.
Młodzi artyści są laureatami wielu festiwali
ogólnopolskich. Wielokrotnie występowali
w Niemczech i na Ukrainie. W Czerwieńsku
zachwycili nie tylko jurorów, ale wszystkich
miłośników muzyki.
Wszyscy uczestnicy Festiwalu
zostali nagrodzeni statuetkami i nagrodami rzeczowymi. Każdy zespół
otrzymał również płytę CD z nagraniami konkursowymi wszystkich
wykonawców.
Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc Jednostce Wojskowej,
spółce POMAK, PKP CARGO,

Samorządowi Mieszkańców Czerwieńska, pracownikom Hali Sportowej Lubuszanka za pomoc przy organizacji imprezy.
Dziękujemy również Straży Pożarnej,
Policji i Straży Miejskiej za dbałość o porządek. Dyrektorom szkół, nauczycielom
i uczniom za wspaniałe przygotowanie się
do korowodu, prezentacji i turnieju. Pani
dyrektor Beacie Zawadzie za udostępnienie
pomieszczeń przedszkolnych. Pani dyrektor
Magdalenie Grysiewicz za przygotowanie
boiska do turnieju i pomoc w jego organizacji. Wszystkim, którzy wspierali głównego
organizatora, czyli Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury.
Do wyrażania swych opinii, zapraszamy wszystkich obserwatorów Dni
Czerwieńska na naszej stronie internetowej: www.mgok.czerwiensk.pl oraz
na facebooku: http://www.facebook.
com/mgokCzerwiensk
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Tenisowy Puchar Dni Czerwieńska
Rekordowa liczba zawodników stanęła w szranki dorocznego turnieju o Puchar Dni
Czerwieńska. W dwudniowym turnieju uczestniczyło łącznie 27 zawodników. Po raz
pierwszy w historii turnieju rozdzielone zostały rozgrywki mężczyzn i kobiet. Wśród panów zwyciężył Jacek Nowak, natomiast turniej pań wygrała Małgorzata Jarzębska.
W turnieju mężczyzn, rozegranym w sobotę
26 maja uczestniczyło 15 zawodników. Ze
względu na otwarty charakter zawodów,
wzięła w nim udział także grupa tenisistów
spoza naszego stowarzyszenia. Wszystkie
pojedynki były bardzo emocjonujące, a wiele spotkań rozstrzygało się w tiebreakach.
Ostatecznie w ﬁnale turnieju spotkał się
Krzysztof Tołoczko i Jacek Nowak, który
zwyciężył po zaciętym pojedynku również
w tiebreaku (6:3, 5:7, tiebreak 10:5).
Finaliści otrzymali oczywiście tradycyjne
puchary.
Nazajutrz w niedzielę odbył się turniej
kobiet. Do rozgrywek zgłosiło się aż 12
pań i podobnie jak w przypadku turnieju
mężczyzn uczestniczyło w zawodach
kilka pań spoza naszej gminy.
Do półﬁnału dotarły trzy członkinie naszego stowarzyszenia (Aleksandra Pless,

Joanna Waniczek i Dorota Rudzińska),
jednakże zwyciężczynią została Małgorzata Jarzębska, która w ﬁnale pokonała
Dorotę Rudzińską (6:2; 6:2). Zwycięstwo
p. Małgosi było raczej do przewidzenia
– w tej grupie była jedyną zawodniczką,
która kiedyś czynnie uprawiała ten sport.
Wszystkie pozostałe uczestniczki turnieju
to miłośniczki tenisa, ale bez zawodniczej
przeszłości, które chcą się po prostu cieszyć grą i trzeba przyznać, że w pełni im się
to udaje. Gratulujemy zaangażowania.
Andrzej Sibilski

Rada Rodziców Gimnazjum w Czerwieńsku pragnie gorąco podziękować
za pomoc w organizacji festynu w czasie Dni Czerwieńska: Samorządowi
Mieszkańców Czerwieńska, ﬁrmie Inblu, Zakładowi Taboru PKP Cargo,
NSZZ Solidarność PKP Cargo, PBI Kotar Zielona Góra.
Serdecznie dziękujemy w imieniu całej społeczności szkolnej i naszych
mieszkańców.
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Noc Otwartych Drzwi w Gimnazjum
Noc z 11 na 12 maja była Nocą Otwartych Drzwi dla uczniów klas szóstych szkół
podstawowych. Z jednej strony była to promocja naszego Gimnazjum, a z drugiej
wspaniała zabawa zarówno dla szóstoklasistów jak i dla nas, ich starszych kolegów – gimnazjalistów.
Zabawa zaczęła się o 17.00. Po dotarciu do nas naszych gości i rozkwaterowaniu zaprosiliśmy ich do udziału
w biegu patrolowym, gdzie między
innymi musieli zmierzyć się z takimi
zadaniami jak: rozwiązanie zagadki
kryminalnej (z trupem w szafie), bieg
z surowym jajkiem na łyżeczce, znajomość nazw drzew i krzewów z okolicznego parku, znajomość starych marek
samochodów itp.
Uff... łatwo nie było, ale za waleczność
i hart ducha nasi koledzy zostali poczęstowani obfitym posiłkiem w postaci
grillowanej, pysznej, lekko podpieczonej
kiełbaski. Jak już podjedli i zapoznali się
troszkę z topograﬁą naszego budynku
szkolnego, poprosiliśmy ich o wykazanie
się talentami sportowymi. Ha! I tu też nie
było łatwo! Bo komu z pełnym brzuchem

chce się: skakać na piłce, trenować judo,
kozłować i czołgać się po parkiecie hali
sportowej?!
Byliśmy zdumieni i pełni podziwu dla
szóstoklasistów. Nie bez powodu mówi
się „w młodym ciele zdrowy duch” albo
jakoś tak… Wszystkie konkurencje,
jakie im zaproponowaliśmy, okazały
się banalnie proste. Z podziwem patrzyliśmy na ich młodzieńczy zapał
i upór. Nie pozostało nam nic innego,
jak z nieukrywaną nutką zazdrości zaprosić ich na ciasto i pyszną herbatkę
integracyjną…
Po tej przyjemnej chwili czas nastał na
szał ciał, czyli pidżamowe party w holu
szkoły. Zabawa była wyśmienita. Tańczyliśmy wszyscy: starsi, młodsi a nawet
ci najstarsi, co nad nami sprawowali
opiekę.

Wirowaliśmy w rytm muzyki do godziny
drugiej rano. Oczywiście nie wszyscy.
Byli tacy, co oddali duszę hazardowym
grom planszowym i tacy, co woleli ﬁlm
grozy niż upojny taniec. Każdy realizował
się tam, gdzie chciał. Ważne, że wszyscy
byliśmy bardzo zadowoleni i w takim
nastroju udaliśmy się na nocno - poranny spoczynek. Smutno się nam zrobiło,
gdy nastał czas pożegnania. Mamy tylko
nadzieję, że spotkamy się z naszymi
młodszymi, dzielnymi kolegami we
wrześniu :-)
Samorząd Szkolny

Ogólnopolski sukces ucznia gimnazjum
Uczeń pierwszej klasy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku, Anton Stanaszek, został laureatem II nagrody w VI Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim dla Gimnazjalistów „PRZEBUDZENI DO ŻYCIA”.
Podczas prezentacji finałowych, które
miały miejsce 26 maja 2012 roku w
Centrum Wychowania Estetycznego w
Bielsku Białej, uczeń zaprezentował
dwa utwory – wiersz i fragment prozy.
W konkursie wzięło udział 18 wykonawców, laureatów konkursów recytatorskich
z dziewięciu województw. Antek był
jedynym reprezentantem województwa
lubuskiego.
W czasie trzydniowego pobytu w Bielsku Białej młodzi recytatorzy nie tylko rywalizowali ze sobą, ale również

uczestniczyli w zajęciach warsztatowych,
profesjonalnych spektaklach , zwiedzali
muzea i miasto. Atmosfera towarzysząca
temu wydarzeniu była bardzo przyjazna
i kształcąca.
Jurorzy bardzo pochlebnie wypowiadali
się na temat umiejętności Antka i zachęcali go do związania swej przyszłości ze
sceną. Co na to zainteresowany? Przyszłość pokaże…
Instruktorki Małgorzata Galik
i Joanna Stanaszek
nr 239 • 06.2012
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Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Odpady będą odbierane przez ﬁrmę
„TEW” Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o. z Kiełcza,
(Oddział Nowa Sól i Oddział Świebodzin).
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
21 czerwca 2012 roku.
Odpady wielkogabarytowe należy wystawić dzień wcześniej od
daty odbioru ich przez ﬁrmę „TEW”, w widocznym miejscu, przed
posesją, obok posiadanego pojemnika na odpady komunalne.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej
Burmistrz Czerwieńska informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ulica Rynek
25 został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 11.06.2012 r.
do dnia 02.07.2012 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do
oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiący
załącznik do Zarządzenia Nr 34/2012 Burmistrza Czerwieńska
z dnia 04 czerwca 2012 r. obejmujący:
- działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 809/17 o pow. 40 m2,
położoną w obrębie miasta Czerwieńsk z przeznaczeniem
pod ogródek przydomowy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie
Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
tut. Urzędu, ul. Rynek 25 w Czerwieńsku, pokój 109, tel.
68 3278179 oraz na stronie internetowej Urzędu.
MM

Maluchy się ucieszą
Rzutem na taśmę – tuż przed rozpoczynającymi się za dwa
tygodnie wakacjami wykonane zostały nowe place zabaw dla
najmłodszych obywateli naszej gminy. W ramach realizowanych projektów, dotyczących remontów świetlic w Laskach
i Sudole powstały również piękne place zabaw. Sądzimy, że
dzieciaki ucieszą się z tych nowych miejsc do zabawy.
Jak nas poinformował burmistrz, oprócz tych inwestycji, które
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Kontrole w zakresie
przyłączenia się do kanalizacji
Od 2004 roku sukcesywnie realizowana jest budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czerwieńsk. Skanalizowane
są wszystkie miejscowości położone po lewej stronie rzeki
Odry tj.: Czerwieńsk, Płoty, Sudoł, Zagórze, Leśniów Mały,
Leśniów Wielki, Wysokie, Nietków, Laski, Boryń, Dobrzęcin.
W związku z powyższym Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r.
Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr 23/IV/07 Rady
Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Czerwieńsk właściciele nieruchomości mają obowiązek
przyłączenia nieruchomości do kanalizacji miejskiej.
Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji
nakłada art. 5 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy oraz §3 ust. 1, pkt 3 regulaminu utrzymania czystości. Przepis ten stanowi, że właściciele
nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez
przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub
w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie
lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości
w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych spełniające wymagania
określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości
do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość
jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.
W czerwcu bieżącego roku rusza kontrola szamb w gospodarstwach domowych, w których istnieje techniczna możliwość
podłączenia się do kanalizacji miejskiej. Kontrola będzie obejmowała przede wszystkim sprawdzenie czy nieczystości ciekłe
są usuwane z nieruchomości z częstotliwością zapobiegającą
przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i czy nie następuje
wypływ tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych,
Właściciele nieruchomości będą musieli okazać się dokumentami potwierdzającymi legalne opróżnianie zbiornika bezodpływowego tj. umowy z ﬁrmą posiadającą zezwolenie Burmistrza
Czerwieńska na prowadzenie działalności w zakresie odbierania
i transportu nieczystości ciekłych oraz dokumentem potwierdzającym opróżnieni zbiornika bezodpływowego.
Zgodnie z §16 ust. 2 uchwały Nr 23/IV/07 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk właściciele
nieruchomości są zobowiązani do przechowywania przez okres nie
krótszy niż 2 lata i okazywania, na żądanie upoważnionych osób,
aktualnych umów i dowodów wpłat za usługi, o których mowa.
Kontrola będzie miała przede wszystkim na celu zobowiązanie
właścicieli nieruchomości do przyłączenia się do miejskiej
kanalizacji.
MPS
były zaplanowane wcześniej, udało mu się dodatkowo znaleźć
środki na jeszcze jeden taki plac, który powstał w Sycowicach.
Cóż, gratulujemy panu burmistrzowi skuteczności i jednocześnie przepraszamy, że wobec tak wielu wydarzeń mających
miejsce na przełomie maja i czerwca, stała rubryka z cyklu
„Co słychać...” niestety nie zmieściła się na łamach, zresztą jak
również kilka innych materiałów przesłanym nam przez naszych
korespondentów. Przepraszamy i obiecujemy, że w lipcowym
numerze wszystkie one znajdą się na stronach „U nas”.
Andrzej Sibilski

P R Z E T A R G I
Burmistrz Czerwieńska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
Przedmiotem przetargu będą niżej wymienione nieruchomości:
Położenie
Obręb miasta
Czerwieńsk
ul. Akacjowa

Obręb wsi
Zagórze

Obręb wsi
Sycowice

Numer i pow. działki,
Opis nieruchomości
księga wieczysta
Nieruchomość zabudowana jest bu218/50
dynkami gospodarczymi - garażami, w
0,6073 ha
skład których wchodzi m.in. garaż C-9
Kw Nr
o pow. 18,4 m2 oraz przypisany udział
ZG1E/00052734/9
w gruncie wynoszący 159/10000
Działka zabudowana budynkiem
mieszkalnym w którym wyodrębnione są dwa lokale mieszkalne położone we wsi Zagórze 5 .
601/12
Przedmiotem sprzedaży jest lokal
0,1000 ha
mieszkalny nr 1 o pow.42 m2 i poZG1E/00077939/7
mieszczenie przynależne w budynku gospodarczym o pow.20,1 m2oraz udział w częściach wspólnych
gruntu i budynku wynosi 55/100
76/5
0,6877 ha
KW Nr
ZG1E/0091051/2

Nieruchomość niezabudowana

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 19 lipca
2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwieńsk ul.
Rynek 25. Nieruchomości ogłoszone do przetargu są wolne
od jakichkolwiek długów. Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej
wyżej wysokości w kasie tut. Urzędu lub na konto Gminy
PKO BP S.A. I o/Zielona Góra nr 09 10205402 0000 0602
0027 6733 najpóźniej do dnia 16 lipca 2012 r. Wadium
zwraca się natychmiast po przetargu. Wadium wpłacone
przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na
poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez
tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz
sprzedającego. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacji o ww. nieruchomościach udziela się pod nr tel. 68 32 78 179.
JB.

OG ŁOSZE N I E O P R Z E T A R G U
Burmistrz Czerwieńska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w m. Czerwieńsk
ul. Zielonogórska 4 o powierzchni 113,5m 2. z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną. Lokal wymaga
remontu.
Cena wywoławcza 1m2 powierzchni wynosi 7,00zł + VAT.
Przetarg odbędzie się 29 czerwca 2012 roku o godz. 800
w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25
pok. 102.
Wadium w wysokości 500 zł należy wpłacić do dnia przetargu
w kasie tut. Urzędu do godz. 730.
Wadium zwraca się natychmiast po przetargu. Wadium
wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny najmu, a w przypadku uchylania się
przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza zł
godzina przetargu

Wadium zł

Brak planu, w ewidencji gruntów
i budynków działka 218/50 oznaczona
jest symbolem Bi - inne tereny
zabudowane Sprzedaż na własność.

3.700,00
godz. 1000

370,00

Brak planu w ewidencji gruntów i
budynków nieruchomość oznaczona
symbolem B – tereny zabudowane
zurbanizowane
Sprzedaż na własność

33.560,00 zł.
godz.1030

3.400,00

Brak planu w ewidencji gruntów
i budynków działka oznaczona
jest symbolem RV i RVI - grunty
orne, Ps.V - pastwiska trwałe, Bp zurbanizowane tereny niezabudowane
Sprzedaż na własność

25.000,00
godz. 11oo

2.500,00

rzecz wynajmującego. Zastrzega się prawo unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn.
Informacje można uzyskać w Referacie GKiM Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku, tel. 327 85 65.
(M.O.)

Szukają nowego opiekuna
Syriusz - został zabrany z pobocza drogi w Czerwieńsku, gdzie
został potrącony przez samochód. Od razu traﬁł do lecznicy,
gdzie stwierdzono liczne potłuczenia i złamanie miednicy. Teraz,
kiedy rany już się zagoiły czeka go rekonwalescencja. Jest bardzo
spokojnym i cierpliwym pieskiem, który dużo już wycierpiał w
swoim życiu. Na spacerze porusza się wolno, ale dobrze sobie
radzi. Bardzo lubi poleżeć na trawie, z człowiekiem w pobliżu.
Jest pieszczochem, drapanie po grzbiecie sprawia mu dużą przyjemność. Różnie reaguje na inne zwierzaki, zazwyczaj ostrzega je
warknięciem, że nie życzy sobie bliższego poznania z nimi. Czeka
na mądrych i odpowiedzialnych właścicieli, przy których będzie
szczęśliwy oraz takich, którzy zapewnią mu bezpieczeństwo, aby
już nigdy nie stała mu się krzywda.
Płeć: pies
rasa: mieszaniec
(w typie teriera)
wiek: ok. 6 lat
odpchlenie: tak
odrobaczenie: tak
Chętnych do adopcji psa prosimy o kontakt ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze, tel.
68 3230766 lub Urzędem Gminy i Miasta w Czerwieńsku
tel. 68 3278179.
Zdjęcia oraz informacje o psach pobrano ze strony schronisko.avx.pl
nr 239 • 06.2012
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Majówka przedszkolaków
Majówki przedszkolaków wzbogaciły się w tym roku o pełne wrażeń
spotkania z ciekawymi ludźmi takimi
jak: żołnierze, strażak, pani lekarka.
Wszystko to dzięki uprzejmości rodziców dzieci, którzy zawsze chętnie
dzielą się z najmłodszymi doświadczeniami i wiadomościami o swojej
pracy, wykonywanym zawodzie. Dla
przedszkolaków to bardzo interesujące

doświadczenia, które na długo zostają
w pamięci i może zaowocują obraniem
podobnej drogi życiowej do tej wybranej przez rodziców. Z pewnością da się
już zauważyć u chłopców cechy godne
żołnierza czy strażaka jak: waleczność,
odwaga, a także chęć dowodzenia,
a u dziewczynek opiekuńczość niezbędną w pracy lekarza.
Ponadto widać też u przedszkolaków talenty taneczne i muzyczne, które chętnie
prezentują przy różnych okazjach, np.
podczas Dni Czerwieńska. W tym roku również najmłodszych „nie
zjadła” trema na scenie
i pokazali, co potraﬁą.
Gratulujemy!
Na koniec, zapraszamy jeszcze raz 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.

Nie zaśmiecaj swojego sumienia
Odpady to obecnie jeden z najważniejszych problemów ekologicznych. W Polsce
obowiązuje już nowoczesne prawo wzorowane na normach unijnych. Z roku na rok
podnoszone są wymagania dotyczące np. poziomów odzysku poszczególnych surowców czy recyklingu. Krok po kroku przygotowujemy się do osiągnięcia standardów,
które inne kraje europejskie zdołały już wypracować, ratując się przed utonięciem
w śmieciach.
Ale o skuteczności zmieniającego się
prawa decyduje jego przestrzeganie
i codzienne nawyki każdego z nas.
Dbanie o środowisko nie jest zarezerwowane dla rządów. Każdy z nas codziennym zachowaniem ma wpływ na
swoje otoczenie. Polacy chyba jeszcze
nie prezentują postaw ekologicznych.
Do najczęstszych „grzechów” Polaków
należy bowiem palenie śmieci w domach (zwłaszcza na wsiach i małych
miejscowościach), wyrzucanie śmieci
w lasach, na drogach – czyli tworzenie
dzikich wysypisk.
Jest kolejny dzień roboczy do Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku wpływa
zgłoszenie, że w Nietkowie na drodze
w kierunku do Odry (koło Borynia)
znajdują się wyrzucone odpady (śmieci). Straż Miejska i pracownik urzędu
udają się na miejsce i oczom własnym
nie wierzą. Droga usłana jest zużytymi
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pampersami a kolejne worki wypełnione
pampersami schowane są w lesie – jednym słowem SZOK! Pampersy musiały
być skrupulatnie zbierane przez bardzo
świadomych rodziców i jak gdyby nic
wywiezione do lasu. Podrzucanie śmieci,
palenie czy wyrzucanie ich w miejscu
do tego nie przeznaczonych, to chyba
dla niektórych sposób na
szukanie oszczędności? Ale
gdzie sumienie? Jak można
coś takiego zrobić i potem
z czystym sumieniem wrócić
do domu do dzieci? GRATUACJE za pomysł!!!
Walka z dzikimi wysypiskami, a właściwie z osobami,
które je przywożą nie jest
łatwa. Często ci, którzy to
robią nie zdają sobie sprawy,
że w porzuconych przez nich
śmieciach znajdują się do-

wody na ich zidentyﬁkowanie np. jakiś
stary rachunek czy dokument, na którym
są dane adresowe sprawcy. Jednak w tym
przypadku trudno jest znaleźć jakiekolwiek
śladów, przecież każdy wie co znajduje
się w zużytym pampersie!? Wiadomo, że
zrobiła to osoba, która ma dzieci.
Likwidowanie dzikich wysypisk to bardzo poważny wysiłek organizacyjny,
a przede wszystkim ﬁnansowy jednak
gmina na bieżąco stara się likwidować
takie miejsca.
Niestety, mimo najszczerszych chęci
i wysiłków pracowników urzędu problem
dzikich wysypisk sam się nie rozwiąże.

Zdarzyło się w maju...
Maj był miesiącem, który jest najgorętszy w całym roku szkolnym w Nietkowie ze
względu na wiele imprez w kalendarzowym życiu szkoły. Najpierw rozkwitło 30 pięknych kasztanowców, które odwdzięczyły się i podziękowały nam pięknymi kwiatami
i zapachem za troskę, pielęgnację oraz walkę ze szkodnikiem szrutówkiem.
10 maja w szkole był Dniem Patrona,
który w tym roku obchodziliśmy bardzo
uroczyście. Po przeniesieniu przez rodzinę
grobów patrona szkoły p. St. Z. Wróblewskich z cmentarza komunalnego w Czerwieńsku, powitaliśmy uroczyście powrót
pierwszych, nietkowskich nauczycieli do
Nietkowa. Dzień Patrona zawsze jest przypomnieniem lokalnej historii, konieczności
pielęgnowania tradycji i szacunku dla na-

Pozostaje apel do sumień i zdrowego rozsądku mieszkańców gminy, że porzucone
śmieci to nie tylko szkoda dla środowiska
naturalnego, ale przede wszystkim powód
do wstydu. Dlatego apelujemy o nieśmiecenie i pilnowanie, aby nie śmiecono.
Nie tolerujmy tego – każde wykroczenie
należy zgłosić policji, Straży Miejskiej
w Czerwieńsku lub do Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku. Może warto
napiętnować „brudasów” w miejscowych
mediach? Prosimy o współpracę przecież
wszystkim nam zależy na czystym środowisku?!
Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy, nie
niszczmy Naszego Wspólnego Dobra,
dbajmy wszyscy razem o ład i porządek
w Naszej Gminie, zapewnijmy sobie
samym i przyszłym pokoleniom majątek
w postaci czystych lasów, rzek i pięknej
przyrody. Wspólnie dbajmy o teren, którego jesteśmy gospodarzami. Pamiętajmy zatem, że nasze otoczenie świadczy
o nas.
A opisany przypadek postaramy się rozwiązać i znaleźć osobę, która to zrobiła.
Monika Pietrowicz - Szmyt

uczycieli. Złożenie wiązanek w sztandarowej oprawie i asyście wszystkich uczniów
było jedynym dostojnym akcentem tego
dnia, gdyż potem dzieci spędziły czas wesoło i biesiadnie, na sportowych i kaligraﬁcznych rozgrywkach. Piknikowy nastrój
i grilowane kiełbaski dopełniły dzieła aby
dzień uznać za bardzo udany.
Po raz pierwszy przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji „Polska biega” w której
udział wzięło w tym roku
ponad 720 organizatorów.
Zostały opracowane dwie
trasy dla uczniów klas 0VI na lokalnych, polnych
drogach: na 400 m dla najmłodszych i 2 kilometry
dla najstarszych. W majowy weekend uczniowie wybiegli na swoich
dystansach, by krzewić
i promować zdrowie oraz
ruch. Ważne jest, że stu
uczniów rozpoczęło bieg
i stu ukończyło, łącznie
z nauczycielami i p. dyrektor. Rywalizacja była gorąca a najlepszym biegaczem
w szkole okazał się Robin K.- uczeń klasy
piątej. Cały sztab dorosłych czuwał nad
bezpieczeństwem i dobrym samopoczuciem uczestników biegu serwując opiekę
medyczną i napoje. Dyplomy, nagrody
i oczywiści szóstki z w-fu obowiązkowo
dla tych najszybszych.
24 maja, z okazji „Dnia matki” oczywiście zagraliśmy brawurowo dla mam, które
zostały zaproszone na uroczyste koncerty
okraszone śpiewem, tańcami i wierszami
– również własnej, dziecięcej twórczości.
Oprócz życzeń i buziaków była tez kawa
i ciasto i chwila spotkań z nauczycielami
aby porozmawiać nie tylko o troskach ale
i o tych przyjemniejszych stronach bycia
mamą. Tego dnia tez odwiedziła nas sympatyczna
delegacja z Suzdal wraz
z władzami gminy. Mogliśmy pochwalić się tym
co mamy, opowiedzieć
o naszych codziennym
szkolnym życiu. Trzeba
powiedzieć, że interesowało ich wiele spraw dotyczących funkcjonowania

szkoły. Goście byli pod wrażeniem stanu
oświaty w naszej gminie.
Co roku w naszej szkole organizujemy też
Gminny Konkurs Ortograﬁczny oraz
obowiązkowo Dzień Dziecka, który nie
może umknąć uwadze ani rodzicom ani
nauczycielom.
Dzień dziecka w naszej szkole był szalony
i bardzo rozbrykany... Od rana pachniało
pysznie w całej szkole, bo rodzice przygotowali przysmaki jakie dzieciaki lubią
zajadać przez cały rok, a więc były gofry,
frytki, galaretki, ciasta, zapiekanki i pop
corn. Nauczyciele od rana zorganizowali na
sali gimnastycznej Turniej zręcznościowy
„Nonsensolimpiadę”, w którym każdy musiał sprawdzić się w różnych konkurencjach
: kręcenie hula-hop, skoki na skakance,
rzuty do kosza, przejścia w splotach linek
i w kąciku szulera dla mających szczęście.
Rozgrywki wyłoniły najszybszych i najzręczniejszych uczniów naszej szkoły :
Paweł L. (kl. IV), Bartek D. (kl. VI) Kacper
T. (kl. III) a największym szczęściarzem
w rzutach kostek okazał się Marian z klasy
I (wyrzucił za jednym razem 25 oczek).
Loteria fantowa rozeszła się w mig, losów
pustych nie było a wartościowych całe mnóstwo. Ukoronowaniem dnia był konkurs otwarty „Mam talent” do którego zgłosiło się
mnóstwo dzieci śpiewających i tańczących.
Widownia rozśpiewana oszalała a gorącą
atmosferę lekko i przyjemnie schłodziła
Pani sołtys, która z okazji Dnia dziecka
obdarowała każdego ucznia smacznym
lodowym rożkiem... mniam, mniam. Tak
mogłoby być każdego dnia…
Wielkie podziękowania dla rodziców,
którzy zawsze wspierają i pomagają
nam w szkole składają dyrektor szkoły oraz nauczyciele
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Silni słowem
Kwiecień i maj to czas dobrych wieści dla naszego Gimnazjum. Wyróżnienia oraz
tytuły laureatów spadają na nasze koleżanki i kolegów jak liście z drzew, a to przecież wiosna. Miło nam przedstawić finalistów XXVIII Międzynarodowego Konkursu
Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży , Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Pro Arte oraz VI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Przebudzeni do
życia”– Adriannę Warszawską, Aleksandrę Litwę oraz Antka Stanaszka.
Adrianna Warszawska: Wyróżnienie
w XXVIII Międzynarodowym Konkursie
Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży za opowiadanie „Inside”.
Aleksandra Litwa: Wyróżnienie
w wojewódzkim etapie Lubuskiego
Konkursu Recytatorskiego Pro-Arte

Reporterka: Jak przygotowywaliście się
do konkursów?
Antek: Jeżeli chodzi o konkurs literacki
to w sumie liczy się bardziej wena i pomysł niż jakieś konkretne przygotowanie.
Oczywiście na etapie pisania pierwszej
wersji ważne były uwagi mojej polonist-

Reporterka: Dlaczego piszecie?
Ada: Po prostu sprawia mi to przyjemność. Pisząc mogę puścić wodze
fantazji.
Antek: W sumie to nie piszę za dużo. Najczęściej sam dla siebie, do szuﬂady...
Reporterka: Stres? Czy jest, czy raczej
go nie ma?
Antek: Stres? Jaki stres? Nie znam takiego słowa :-)
Ola: Raczej bez stresu…Chociaż były
momenty, w których nerwy dawało się
odczuć.
Ada: Gdy piszę nie mam żadnych blokad.
Tak więc o stresie nie ma mowy.
Reporterka: Czy przygotowania przeszkadzały wam w nauce?
Razem: Wcale. Robiliśmy to w wolnym
czasie... (śmiech)
Reporterka: Czy macie jakieś zasady,
reguły według, których postępujecie?
Ada: Jak coś się zaczęło to trzeba skończyć.
Ola: Szybciej, dalej, w górę

Ola Litwa

Ada Warszawska

za prezentację kompilacji utworów
Wisławy Szymborskiej pt. „Terrorysta,
on patrzy”.
Antek Stanaszek: Laureat wojewódzkiego etapu Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego Pro-Arte za prezentację
fragmentu prozy Lidii Amejko „ Żywoty
świętych osiedlowych”, laureat II nagrody
VI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów „Przebudzeni
do życia” oraz wyróżniony w XXVIII
Międzynarodowym Konkursie Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży
za opowiadanie „Szkoła przetrwania wg
Stacha”.

Antek Stanaszek

ki pani Małgorzaty Galik. Natomiast,
żeby zaistnieć w konkursie recytatorskim
pierwszy etap to znalezienie dobrego tekstu, a potem powtarzanie, powtarzanie...
Ola: Przed samym występem wykonałam
kilka ćwiczeń dykcyjnych, a wcześniej
godziny poszukiwań i przygotowań .
Zgadzam się z Antkiem, że podstawa to
znalezienie dobrego tekstu, który będzie
do ciebie pasował. Ważna jest również interpretacja i współpraca z instruktorami.
Ada: Zanim moje opowiadanie uzyskało
ostateczny kształt, zmieniałam je chyba
14 razy. Wielu cennych wskazówek udzieliła mi moja polonistka pani M. Galik.

Reporterka: W jaki sposób rodzice was
wspierali w czasie i po konkursie?
Antek: Mama (Joanna Stanaszek) dawała mi popalić. W domu zachowywała się
jak nauczycielka. Ale nasza ciężka praca
się opłaciła. Dlatego Chciałbym jej i pani
Galik serdecznie podziękować.
Ola: No cóż, rodzina wspierała mnie
przez cały czas.
Ada: Rodzina cały czas była ze mną.
Rodzice byli ze mnie bardzo dumni. Powiedzieli, że będą pierwszymi osobami,
które kupią książkę z moimi utworami.
Reporterka: Dziękujemy bardzo za wywiad. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy
sukcesów.
Reporterki: Magdalena Frąckowiak
i Julia Jaraczewska

V festiwal filmu z przesłaniem
„To wasza pasja twórcza jest powodem tego spotkania. Spotkania na V już
Festiwalu Filmów z Przesłaniem. Co roku przekonujemy się jak ważne jest podejmowanie inicjatyw wspierających twórczość dzieci i młodzieży, takich jak nasz
Festiwal” tymi słowami pani dyrektor Magdalena Grysiewicz rozpoczęła swoje
wystąpienie podczas uroczystej gali filmowej 5 czerwca 2012 roku w Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Czerwieńsku.
Już od 5 lat Festiwal Filmu z Przesłaniem organizowany jest w czerwieńskim
Gimnazjum pod patronatem Burmistrza
Miasta i Gminy Czerwieńsk pana Piotra
Iwanusa. Działania nastoletnich ﬁlmow-
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ców wspiera Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz liczne grono sponsorów. Natomiast,
patronat medialny nad tym wydarzeniem
sprawuje Telewizja Odra.

Przez 5 lat uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum naszej gminy stworzyli
w sumie 61 ﬁlmów festiwalowych. Zaczynaliśmy od ﬁlmów pod hasłem „Stop
przemocy”, potem tworzyliśmy legendy
i baśnie związane z naszym regionem, III
Festiwal to reportaże „Ludzie w akcji”, IV
Festiwal - parodie gatunków ﬁlmowych.
Temat przewodni tegorocznego Festiwalu
„Rodzina z bliska”, inspirowany był ogólnopolską kampanią społeczną „Postaw
na rodzinę”. Zadaniem kół ﬁlmowych

działających prężnie na terenie gminy
Czerwieńsk było nakręcenie ﬁlmów ukazujących różne aspekty życia rodzinnego,
pokazanie rodziny w momentach pogody
i kryzysu, jednym słowem promowanie
więzi rodzinnych we współczesnym
świecie.
Podczas gali mającej charakter pokazów konkursowych zaprezentowano 9
ﬁlmów (3 ze szkół podstawowych oraz
6 z gimnazjum). Prezentacje oceniało
niezależne jury w składzie: pani Jolanta Matuszkiewicz dyrektor MGOK-u,
pani Izabela Cęcek przedstawicielka
sponsorów z ﬁrmy LFC, pani Jolanta
Kramer-Pawlicka redaktor naczelny TV
Odra, pani Elżbieta Wozowczyk-Leszko redaktor Radia Zachód. Grand Prix
oraz nagrodę publiczności w kategorii
szkoły podstawowe otrzymał ﬁlm pt.
„Rodzina z koszmaru” zrealizowany
przez uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Nietkowie pod kierunkiem pani Elżbiety Kozak. Wyróżnienia powędrowały do uczniów ze szkół podstawowych
z Czerwieńska pod opieką pana Marcina
Gorzelanego oraz Leśniowa Wielkiego
pod kierunkiem pań Anny Batóg i Joanny Winniczuk. W kategorii gimnazjalnej
Grand Prix nagrodzono uczniów klas
IIa i IIb za ﬁlm „Rodzinne obiadki”,
natomiast nagrodą publiczności oraz
wyróżnieniem uhonorowano wyjątkowy
reportaż pt. „Najpiękniejsze, że jest”,
zrealizowany przez uczennice klasy IIIc.

Warto podkreślić, iż bohaterem reportażu
jest uczeń pierwszej klasy naszego Gimnazjum - Piotr Paliwoda, a jego rodzice
i siostra w dużej mierze byli autorami
zdjęć. Oba nagrodzone dzieła zostały
zrealizowane pod kierunkiem pani
Małgorzaty Galik. Przyznano jeszcze 2
wyróżnienia za ﬁlmy: „Przebudzenie”
(autorzy-uczniowie IIIb, opiekunowie: Małgorzata Galik
i Joanna Stanaszek) oraz
„Niepokorni” (autorzyuczniowie klas pierwszych,
opiekunowie: Dorota Litwa
i Małgorzata Skalska). Nagrodami indywidualnymi za
najlepsze kreacje aktorskie
wyróżniono: Joannę Steklę,
Aleksandrę Litwę, Bartka
Dubowskiego oraz Jakuba
Ślązaka. Wyróżnienie Radia
Zachód za montaż filmu
„Przebudzenie” powędrowało do uczniów klasy IIIb: Klaudii
Zdyb, Tomasza Perczyńskiego oraz
Pawła Kubasia. Pani Jolanta Matuszkiewicz – dyrektor MGOK-u przyznała
również nagrodę indywidualną, która

powędrowała do Aleksandry Litwy
za perfekcyjną, podwójną rolę (feministki i teściowej) w ﬁlmie „Rodzinne
obiadki”.
Uczniowie biorący udział w Festiwalu
Filmu z Przesłaniem, działający w kołach ﬁlmowych uczą się wielu cennych
umiejętności, rozwijają talenty literackie, aktorskie, reżyserskie, posługują
się specjalistycznymi programami do
montażu filmu. Praca
z ﬁlmem już od szkoły
podstawowej przynosi
efekty. nasi gimnazjaliści odnoszą sukcesy
filmowe na szczeblu
ogólnopolskim, a nawet
międzynarodowym. Nasze działania nie ograniczają się do festiwalu.
wychodzimy poza szkołę i jesteśmy doceniani.
W ubiegłym roku grupa
uczniów (już absolwen-

tów) z naszej szkoły pod opieką pani Joanny Stanaszek zdobyła wyróżnienie za
ﬁlm anglojęzyczny na III ogólnopolskim
konkursie „Moje miejsce na Ziemi” za
ﬁlm „Znikające trzepaki”. Natomiast,
w tym roku uczennice klas trzecich: Julia
Jaraczewska, Magdalena Frąckowiak,
Klaudia Zdyb oraz Karolina Siwińska
pracujące pod kierunkiem pań Małgo-

rzaty Galik oraz Doroty Litwy, zajęły
I miejsce w konkursie organizowanym
przez lubuskiego kuratora oświaty oraz
oddział IPN w Gorzowie Wielkopolskim
pod tytułem „Trudne początki. Młodość
na ziemiach zachodnich 1945-1956” za
ﬁlm pt. „Białe plamy”.
Organizatorzy Festiwalu pragną podkreślić, że poziom tegorocznych prezentacji był wysoki i serdecznie dziękują
uczniom i opiekunom kół filmowych
biorących udział w Festiwalu. Ponadto,
pani Jolanta Kramer-Pawlicka –redaktor naczelna TV Odra postanowiła, iż
nagrodzone ﬁlmy zostaną wyemitowane
w TV Odra. Dziękujemy i zapraszamy
za rok.
Organizatorzy V Festiwalu Filmu z Przesłaniem pragną serdecznie podziękować
osobom, firmom i instytucjom, które
w tym roku wsparły nasz Festiwal:
Burmistrzowi Czerwieńska Piotrowi
Iwanusowi, Przewodniczącemu Rady
Miasta Leszkowi Jędrasowi, Przewodniczącej GKRPA Barbarze Marczeni,
Przewodniczącej Gminnej Komisji
Oświaty Ewie Wójtowicz, Dyrektor
ZEAO Danucie Tomaszewskiej, Firmie
CPN Ekoservis, Firmir LFC, Firmie
Ziel Bruk, Firmie Arcobaleno, Firmie
Seven, Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, Firmie Badacz, Firmie
Gamp, Firmie PZU Życie, Zdzisławie
Walczak Właścicielce Przedsiębiorstwa
Gastronomicznego.
Dzięki Państwa hojności i pomocy możliwa była realizacja naszego festiwalu,
który rozwija pasje dzieci i młodzieży.
Serdecznie dziękujemy.
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