Festyn
na ZIELONEJ GÓRCE
czytaj str. 14-15

w maju
01 – 03.06. – odbył się
XIII Polsko-Niemiecki Familijny Rajd Rowerowy.
Organizatorami rajdu były
Partnerskie Gminy Czerwieńsk i Drebkau (Niemcy).
Za sprawny przebieg wyprawy odpowiedzialne było
Czerwieńskie Towarzystwo
Turystyczne.
01.06. – w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w spotkaniu
poświęconym przeprawie promowej na rzece Odrze.
02.06. – na terenie basenu kąpielowego w Czerwieńsku odbył
się festyn sportowo-rekreacyjny w ramach obchodów XIV edycji
Dnia Czystej Wody. Organizatorami imprezy byli: Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku
i Klub Zdecydowanych Optymistów.
05.06. – w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku odbył się V Festiwal Filmu z Przesłaniem. Tematem przewodnim
tegorocznego festiwalu byłą „Rodzina z bliska”.
05.06. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku.
06.06. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus
spotkał się z sołtysami. Tematem spotkania była organizacja
dożynek gminnych.
11.06. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w spotkaniu
Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska.
13.06. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się posiedzenie
wyjazdowe Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego. Zostało ono zainaugurowane
przez Burmistrza Piotra Iwanusa. W posiedzeniu wziął udział
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras.
13.06. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w posiedzeniu
Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem” w Zaborze.
13.06. – na Zamku Królewskim w Warszawie spotkali się
przedstawiciele wybranych samorządów, które twórczo i z pasją
wspierają szkoły w całej Polsce. 15 samorządów, w tym Urząd
Gminy i Miasta w Czerwieńsku, otrzymało tytuł „Samorząd
wspierający szkoły z pasją”. Nagrodę odebrała Sekretarz Gminy
Ewa Kwiecień.
14-16.06. – delegacja z gminy Czerwieńsk przebywała z roboczą wizytą w Rothenburgu ob der Tauber (Niemcy). Delegacji
przewodniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
14.06. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
16.04. – Gmina Czerwieńsk otrzymała nagrodę główną
w konkursie „Olimp Lubuski”, w kategorii gminy do 20 tys.
mieszkańców. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego.
18.06. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego.
19.06. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
20.06. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Burmistrzem
Sulechowa Romanem Rakowskim. Tematem spotkania była
budowa kanalizacji na Zaodrzu.
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22.06. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w posiedzeniu
Powiatowej Rady Zatrudnienia.
25.06. – podczas sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego
Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus otrzymał wyróżnienie
„Lubuski Laur Oświaty”.
27.06. – odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Podczas sesji radni udzielili absolutorium Burmistrzowi Czerwieńska Piotrowi Iwanusowi. Przedmiotem obrad Rady było
również: ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Czerwieńsk
w latach 2009 – 2011 oraz na rok 2012; rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu Gminy za 2011 rok. Rada Miejska
podjęła następujące uchwały: w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego; w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu; w sprawie absolutorium dla Burmistrza z wykonania
budżetu za rok 2011 – głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej;
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 utworzenia związku międzygminnego pn. „Zielonogórski Związek Gmin”; w sprawie zamiaru
przystąpienia do „Zielonogórskiego Związku Gmin”; w sprawie
zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu
Gminy Czerwieńsk, trybu postępowania w sprawie udzielania
dotacji i sposobu jej rozliczania; w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Nietkowie; w sprawie zarządzenia
wyborów sołtysa Sołectwa Płoty; w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Banku Gospodarki Krajowej na wyprzedzające finansowanie
działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej; w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Czerwieńsk.
28.06. – w czerwieńskim ratuszu Piotr Iwanus wręczył „Nagrody Burmistrza” dla najlepszych uczniów z przedszkoli i szkół
prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk.
29.06. – we wszystkich szkołach w gminie odbyły się apele
z okazji zakończenia roku
szkolnego. W uro czystoś ci
pożegnania absolwentów czerwieńskiego gimnazjum, które
odbyło się w Hali Sportowej
„Lubuszanka”, wzięła udział
delegacja z powiatu Suzdal
(Rosja).
30.06. – na boisku Ludowego Klubu Sportowego „Odra”
Nietków odbyła się uroczystość
nadania nowemu obiektowi sportowemu imienia Józefa Feduszyńskiego.
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Szlakiem Rothenburgów
W dniu 9 lipca 2012 roku w Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie odbyła się konferencja pn.: „Szlakiem Rothenburgów
w Gminie Czerwieńsk – etap I”. Konferencja zapoczątkowała realizowany przez Gminę Czerwieńsk – Partner Wiodący oraz
Miasto Rothenburg Oberlausitz projekt pn.: „Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk – etap I”.
Projekt polega na odrestaurowaniu
wspólnych miejsc zabytkowych Rothenburgów tj.: Arboretum Leśne w Nietkowie
z Krajobrazowym Parkiem w Nietkowie,
Zespół Pałacowy w Laskach oraz odbudowę przystani rzecznej na rzece Odrze.
Projekt współﬁnansowany jest 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.
Konferencję otworzył Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus wystąpieniem,
podczas którego przedstawił przybyłym
gościom cele projektu, jego zakres oraz
uzasadnił konieczność jego realizacji.
Następnie wystąpili prelegenci:
• dr Przemysław Góralczyk – „Dzieje
Nietkowa XIV – XX w”,
• dr Barbara Bielinis-Kopeć - Lubuski
Wojewódzki Konserwator Zabytków
– „Problematyka ochrony zabytkowych
Parków województwa lubuskiego”,
• Leszek Banach - Dyrektor Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej
Górze – „Arboretum Leśne w Nietkowie
w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe”,

• dr Piotr Reda - Uniwersytet Zielonogórski, Kierownik Ogrodu Botanicznego
w Zielonej Górze – „Kolekcja dendrologiczna Arboretum w Nietkowie”,
• Matthias Zickora Dyrektor Fundacji
Fürst-Pückler-Muzeum Park i Zamek
Branitz – „Parki na terenie Cottbus”.
Tematyka wystąpień nawiązywała do
konieczności realizacji projektu oraz
potrzeby odrestaurowania miejsc zabytkowych. Wystąpienia podsumował dr
Przemysław Góralczyk, który zaprosił
uczestników konferencji do dyskusji. Po
dyskusji uczestnicy udali się na wizytację
w terenie – zwiedzenie miejsc objętych
projektem.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięli w niej udział goście
z Polski i Niemiec, władze samorządowe, pracownicy samorządowi, Prezes
Konwentu Euroregionu Sprewa-NysaBóbr, przedstawiciele Rady Miejskiej
w Czerwieńsku, Honorowi Obywatele
Gminy Czerwieńsk, sołtysi, lokali przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń,
przedstawiciele środowisk naukowych
i innych instytucji tj.: Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Zielonej Górze,
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochro-

ny Środowiska, Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,
Muzeum Wojskowego w Drzonowie,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Nadleśnictwa Zielona Góra,
Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und
Schloss Branitz
Dziękujemy serdecznie Gościom uczestniczącym w konferencji, prelegentom za
przygotowane wystąpienia oraz wszystkim, którzy okazali pomoc przy organizacji spotkania.
(APL)

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.

Podpisanie umowy z Wykonawcą
W dniu 20 czerwca 2012 r. Gmina Czerwieńsk podpisała umowę z Wykonawcą:
STIMO Niedzielski Spółka Jawna z siedzibą w Krośnie, woj. podkarpackie,
który w ramach realizacji projektu pt.:
„Internet dla mieszkańców Gminy
Czerwieńsk-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” odpowiedzialny
będzie za zaprojektowanie i wybudowanie radiowej infrastruktury dostępowej
szerokopasmowego Internetu. Projekt
współfinansowany jest ze środków
EFRR w ramach POIG „Dotacje na

Innowacje” „Inwestujemy w Waszą
przyszłość” Oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie
innowacyjności gospodarki” Działanie
8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu-eInclusion”.
W Gminie wybudowane zostaną wieże
i maszty zapewniające dostęp do sieci.
Wybranym 153 gospodarstwom domowym, które z powodu trudnej sytuacji
materialnej, stopnia niepełnosprawności
jak i ﬁzycznych barier w dostępie do Internetu zostanie udostępniony na czas okre-

ślony sprzęt komputerowy z dostępem
do Internetu. Zasady przekazania sprzętu
zostaną opracowane wspólnie przez OPS,
Pedagogów i Dyrektorów szkół.
W ramach działań koordynujących 9 Jednostek Organizacyjnych Gminy uzyska
również dostęp do Internetu.
Celem projektu jest:
- zwiększenie świadomości osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z korzyści
płynących z korzystania z technologii
informacyjnych,
- aktywizacja społeczeństwa - osób z grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- wzrost atrakcyjności Gminy Czerwieńsk,
- rozwój społeczeństwa informacyjnego.

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”
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Rodzina z koszmaru
W ramach projektu EFS „Szybciej, dalej i w górę” w tym roku szkolnym w PSP
w Nietkowie wznowiło działalność koło fotograficzno - filmowe. W zajęciach
brało udział dziesięcioro uczniów z kl. V i VI: J. Stekla, A. Lebioda, P. Madej, K.
Rzeszutek, B. Dubowski, I. Bogulak, K. Szymanowska, K. Śliwińska, P. Kotowska
i K. Szczepaniak. Ekipą opiekowała się pani Elżbieta Kozak, która od początku
projektu prowadzi zajęcia fotograficzno-filmowe. Największym sukcesem koła
było Grand Prix festiwalu filmów z przesłaniem.
Przed nami wakacje, więc nadszedł czas
podsumowań. Teraz wiemy, że przygoda
z ﬁlmem długo pozostanie w naszej pamięci, a być może będziemy kontynuować
ją w gimnazjum. Zajęcia dostarczyły nam
dużo frajdy i dały ogromną satysfakcję,
tym bardziej, że praca skończyła się wielkim sukcesem. Z duszą na ramieniu oglądaliśmy swój ﬁlm na gminnym festiwalu
„Film z przesłaniem”. Czuliśmy, że jest
dobry, ale jury już w ubiegłym roku wysoko podniosło poprzeczkę. Nasza radość
była ogromna, gdy przyznano „Rodzinie
z koszmaru” nagrodę Grand Prix! Film
spotkał się też z dużym uznaniem licznej
widowni, dzięki której otrzymaliśmy
Nagrodę Publiczności. Dopełnieniem
szczęścia były nagrody dla najlepszych
aktorów – Joanny Stekli, w roli babci
Stasi i Bartka Dubowskiego, głównego
bohatera ﬁlmu. Rangę festiwalu podnio-

sło profesjonalne obiektywne jury, tym
bardziej jesteśmy dumni z jego werdyktu.
Film z Nietkowa pojawił się w emisji
TV ODRA i na stronie Gazety Lubuskiej, a także na portalu internetowym
YouTube. Jest to dla nas wielki zaszczyt
i wyróżnienie.
Po tym roku możemy powiedzieć, że praca
nad każdym ujęciem kamery wymaga wiele
przygotowań, jest żmudna
i uczy cierpliwości. Jednak
bawiliśmy się doskonale, na
planie było dużo śmiechu. Nie
zapomnimy ujęć, kiedy biegaliśmy w Laskach w upiornej
charakteryzacji, z czarnymi
twarzami i utapirowanymi
włosami. Poczuliśmy się wtedy jak profesjonalni aktorzy.
Film był dla nas najważniejszy! Nasza opiekunka

Szparagowe żniwa
W XVI Festiwalu Grup Śpiewaczych pt. „Szparagowe żniwa”, który odbył się
w Trzcielu w niedzielę 10 czerwca br naszą gminę reprezentowały aż trzy zespoły
muzyczne: „MELODIA”, „LEŚNIOWIANKI” oraz „REZONANS”.
Atmosfera festiwalu była bardzo gorąca,
a występy poszczególnych zespołów
stały na naprawdę wysokim poziomie.
W przeglądzie uczestniczyły zespoły
ludowe z wieloletnimi tradycjami, nie
zabrakło również artystów z zagranicy. Wszystkim dopisywały wspaniałe
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humory i nastrój. Wszystkie zespoły
z gminy Czerwieńsk zaprezentowały
się doskonale w repertuarze biesiadnoludowym.
Kolejny duży sukces zespołu
„REZONANS”, który otrzymał wyróżnienie. Zespół składa się z uczniów Pub-

p. Elżbieta Kozak nie mogła się nadziwić,
że tak szybko potraﬁliśmy „wejść w rolę”,
a kolejne sceny przychodziły nam z coraz
większą łatwością. Jesteśmy wdzięczni rodzicom, dzięki którym mogliśmy ﬁlmować
ujęcia w domach.
Cieszymy się, że w tym roku dołożyliśmy
kolejną cegiełkę talentów do naszej szkoły,
bo otrzymała ona prestiżowy tytuł właśnie
„Szkoły Talentów”. Przecież wyznacznikiem pracy szkoły są nie tylko wyniki
testów i sprawdzianów, to także miejsce,
w którym rodzą się nasze pasje i realizują
marzenia. Za kilka lat każde z nas pójdzie
swoją drogą, a odkryte przez nauczycieli
i wychowawców talenty mogą pomóc nam
w realizacji życiowych planów. Dziękujemy za wspaniałą przygodę.
Uczniowie koła ﬁlmowego
z opiekunem

licznej Szkoły Podstawowej w Nietkowie,
gdzie na co dzień doskonalą swój warsztat
wokalny i muzyczny.
Wszystkie zespoły śpiewacze otrzymały
pamiątkowe dyplomy, płyty oraz statuetki.
Korzystając z okazji pragnę podziękować p. Dyrektor B. Kłos-Wygas oraz p.
Dyrektor J. Matuszkiewicz za wsparcie,
pomoc oraz życzliwe słowo.
Dziękuję również zespołom „MELODIA”
oraz „LEŚNIOWIANKOM” za zaangażowanie i wspaniałą postawę na scenie.
Instruktor muzyczny
Iwona Klamecka

Z wizytą w Rothenburgu
Rothenburg ob der Tauber jest jedną z największych atrakcji turystycznych Bawarii i jednym z siedmiu miast należących do
„rodziny” Rot(h)enburg. Współpraca podjęta przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku z Gimnazjum w Rothenburgu
ob. der Tauber pozwoli naszej młodzieży na lepsze poznanie tej średniowiecznej „perełki”.
W dniach 14-16 czerwca br. w Rothenburgu ob der Tauber (Niemcy) przebywała
delegacja z gminy Czerwieńsk. Delegacji
przewodniczył Burmistrz Piotr Iwanus,
który do tego partnerskiego dla Czerwieńska miasta „zabrał” ze sobą wszystkich
dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum. Wizyta miała charakter roboczy,
a głównym punktem programu było spotkanie w Reichsstadt-Gimnasium o.d.T.,
z którym współpracuje Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Czerwieńsku. Podczas
pobytu w tej szkole mieliśmy okazję zapoznać się z funkcjonowaniem systemu
oświaty w landzie Bawarii, omówić warunki współpracy pomiędzy szkołami w 2012
roku, poznać możliwości wykorzystania
tablic interaktywnych w procesie lekcyjnym, przyjrzeć się pracy nauczyciela oraz
zwiedzić budynek dydaktyczny.
Sam budynek zrobił na nas duże wrażenie
ze względu na swoją funkcjonalność,
praktyczność i zastosowanie bardzo przemyślanych rozwiązań technicznych. Nasi
gospodarze z wielką dumą oprowadzali
nas po całym obiekcie podkreślając, że,
mimo, iż powstał on pod koniec lat 70tych, to nic nie stracił na atrakcyjności
i możliwości wykorzystania nowoczesnych zdobyczy techniki. Niewątpliwa
w tym zasługa znanego niemieckiego
architekta Güntera Behnischa, który jest
również autorem Stadionu Olimpijskiego
w Monachium. Stadion ten był główną
areną Letnich Igrzysk Olimpijskich
w 1972 roku i uważano go w tamtych
czasach za projekt rewolucyjny – tak duże
połacie sklepień z pleksiglasu podtrzymywane stalowymi słupami zastosowano
tam po raz pierwszy na tak dużą skalę.
To na tym stadionie piłkarska reprezentacja Polski odniosła swoje największe sukcesy: złoty medal Igrzysk Olimpijskich
w 1972 roku oraz srebrny (za 3 miejsce)
na Mistrzostwach Świata w 1974 roku.
Odważne połączenia naturalnych materiałów widoczne są również w konstrukcji
budynku gimnazjum w Rothenburgu.
Burmistrz Piotr Iwanus zauważył, że
niektóre rozwiązania warto zastosować
również na naszych obiektach – np. płaskie dachy budynków, które zazwyczaj
pokryte są papą termozgrzewalną, można
również przysypać drobnymi kamieniami, aby w naturalny sposób przedłużyć

żywotność pokrycia dachowego.
Bardzo miła dla nas była również wizyta
w Ratuszu, w którym przyjął naszą delegację z-ca burmistrza Kurt Förster. Opowiedział nam o historii miasta, tradycji,
zwyczajach mieszkańców i najbliższych
planach inwestycyjnych. Podziękował
Burmistrzowi Piotrowi Iwanusowi za jego
zaangażowanie w rozwijanie współpracy
w ramach Związku Rot(h)enburgów.
Z ust Kurta Förstera usłyszeliśmy wiele „ciepłych” słów o Polsce, nie tylko
w kontekście trwającego wówczas EURO
2012, ale przede wszystkim w kontekście
ogromnych przemian, jakie nasz kraj

przeszedł w ostatnich latach. Wielka w tym
zasługa lokalnych samorządów, które ten
pozytywny obraz kreują.
Wizyta w Rothenburgu była okazją do
poznania nowych rozwiązań edukacyjnych
i skutecznych metod zarządzania. Dyrektor
czerwieńskiego gimnazjum Magdaleny
Grysiewicz zaprosiła uczniów gimnazjum
w Rothenburgu do udziału w kolejnej edycji ich wspólnego projektu.
Zwiedziliśmy to piękne miasto i zachęcamy wszystkich naszych mieszkańców do
jego odwiedzenia. Zapewniamy, że długo
będziecie Państwo pod jego urokiem.
Jacek Gębicki

Święto Rodziny w Bródkach
„Nigdy nie jest tak, że człowiek,
czyniąc dobrze drugiemu,
tylko sam był dobroczyńcą.
Jest równocześnie obdarowywany,
obdarowany tym,
co ten drugi przyjmuje z miłością”.
Jan Paweł II
W świetlicy wiejskiej w Bródkach 21 czerwca br. odbyła się uroczystość Święta Rodziny.
Uroczystość rozpoczęła się występem dzieci,
podopiecznych świetlicy. Zaprezentowali oni
program artystyczny pt. „Kochajmy się”.
W programie młodzi ludzie recytowali wiersze, przedstawili scenki z życia
rodziny. Występ bardzo podobał się
przybyłym gościom. Towarzyszyło
im wzruszenie. Po występie młodzież
wręczyła gościom własnoręcznie zrobione serduszka z papieru jako symbol
miłości w rodzinie.
Następnie odbył się Quiz pt. „Czy
znam swojego rodzica”. Na te same

pytania odpowiadali najpierw rodzice,
a później dzieci. Konkurs ten wzbudził
wiele pozytywnych emocji, a niektóre
odpowiedzi były nagradzane gromkimi
oklaskami. Okazało się, że rodzice dobrze
znają swoje pociechy, a ich odpowiedzi były
prawie identyczne. Później odbyły się inne
konkursy, w których doskonale bawili się
dziadkowie, rodzice i najmłodsi członkowie
rodzin. Była to jeszcze jedna świetna okazja
do wspólnego spędzenia czasu w rodzinnym
gronie przy kawie, herbacie i cieście.
Elżbieta Wereszczyńska
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To był bal…
Bal Absolwenta. Zgodnie z wieloletnią już tradycją każdy rocznik
kończący naukę w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku
uczestniczy w uroczystym balu kończącym naukę. 21 czerwca,
w gościnnej sali „Ratuszowej” spotkało się (pod opieką rodziców
– organizatorów balu) 63 jeszcze uczniów, a już niedługo absolwentów Szkoły.
Uroczystość, jak każe tradycja, rozpoczęto polonezem. A potem – zabawa na wesoło, przy dobrej muzyce, w eleganckich kreacjach. To
pożegnanie z wychowawcami i nauczycielami, bo zgodnie z tradycją
na spotkanie są zapraszani wszyscy pedagodzy i dyrekcja szkoły.
Za dobrą i kulturalną zabawę wszystkim jej uczestnikom dziękują

wychowawcy: Aleksandra Kwaśniewska i Dorota Budeń
(III a), Beata Jesionkowska i Anna Sterczewska (III b)
oraz Grzegorz Pukacki (III c).
D. G.

Zakończenie roku kulturalnego
W ostatnich dniach czerwca w Ośrodku
Kultury zorganizowano spotkanie podsumowujące rok kulturalny 2011/2012.
Nasza zdolna młodzież, działająca
w różnych sekcjach zaprosiła rodziców
i przyjaciół. Jako, że przyświeca nam
hasło ,,Postaw na rodzinę” nie zabrakło wspólnej, rodzinnej zabawy. Salę
udekorowały „Plastusie” - podopieczni
pani Małgorzaty Kluj. Goście obej-

rzeli program kabaretu CeFKa, czyli
Czerwieńskiej Formacji Kabaretowej
i popisy tancerzy z zespołów MiniNastki
i BOoMB. Później rodzice zmierzyli
się z dziećmi w rywalizacji sportowej.
Komentatorem zawodów był znany
z kabaretu „Made in China” Sławek
Kaczmarek. Wygrali oczywiście młodzi
podopieczni Ośrodka Kultury, choć rodzice bardzo się starali. Potem był grill

i słodki poczęstunek. Zabawa trwała
kila godzin. Dzieci otrzymały podziękowania za zaangażowanie i godne reprezentowanie Ośrodka Kultury i gminy
Czerwieńsk. W radosnych nastojach nasi
młodzi artyści rozpoczęli wakacje, a my
życzymy im udanego wypoczynku i sił
do pracy w nowym roku kulturalnym.

Konkurs na wieniec dożynkowy

czyć mogą Koła Gospodyń Wiejskich; Rady
Sołeckie; grupy nieformalne oraz osoby prywatne nie będące artystami zawodowymi.
Wieńce należy dostarczyć w dniu 23
sierpnia br. od godz. 14.00 do Przedszkola
w Laskach. Przed przywiezieniem wieńca
prosimy o kontakt z Panią Sołtys Beatą Domagałą pod numerem tel. 797 289 937.
Nagrodzone wieńce będą reprezentowały gminę Czerwieńsk na Dożynkach
Powiatowych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na
najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Jego wyniki ogłoszone zostaną podczas Święta
Plonów 2012, które się odbędzie w dniu 25 sierpnia w Laskach.
Celem konkursu jest kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi oraz wzbogacenie ludowego charakteru tradycyjnego
Święta Plonów, którego symbolem jest
bochen chleba i wieniec dożynkowy,
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a także prezentacja bogactwa plonów
wplecionych w ten wieniec.
Organizatorami konkursu są Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku oraz
Gmina Czerwieńsk. W konkursie uczestni-

Organizatorzy

Flaga na maszt
Wakacje – to najlepszy czas do reklamowania turystycznych perełek naszych
okolic. A o Stowarzyszeniu Turystyczno – Motorowodnym „Odra Czerwieńsk”
i działającej przy nim Sekcji Przyjaciół Fortyfikacji pisaliśmy już rok temu (U nas
nr 230 z września 2011).
Stowarzyszenie „Odra” i miłośnicy
militariów znacznie poszerzyli możliwości swego działania. 12 maja uroczyście wciągnięto flagę na maszt, czyli
otwarto przystań rzeczną na Odrze opodal bunkrów nr 765 i 766 (przeprawa
promowa Czerwieńsk - Brody, po lewej
stronie drogi). W uroczystości wzięli
udział burmistrz Piotr Iwanus oraz
kpt. Henryk Mackiewicz. Obecny był

także Robert Marek Jurga, zielonogórzanin zajmujący się zawodowo badaniem historii fortyfikacji, pisaniem
i ilustrowaniem książek i artykułów
z dziedziny wojskowości, pasjonat militariów. Przystań powstała na oczku,
do którego prowadzi 300 m przekop
od Odry i wykorzystuje przekazany
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
stary prom.
Postała motorowodna
Przystań Turystyczna
oraz Skansen Fortyfikacyjny oferują zainteresowanym szereg atrakcji, bowiem
ze Stowarzyszeniem
„Odra” i Przyjaciółmi
Fortyﬁkacji współpracuje też Ochotnicza
Straż Pożarna Czerwieńsk oraz Stowarzyszenie Sportów Wodnych „Orka”. Informa-

cji można szukać na www.fortyﬁkaje.
zgora.pl i kontaktować się spfosp@gmail.
com oraz wocik69@wp.pl.
I naprawdę warto zobaczyć schron bojowy
nr 755 i schron obserwacyjny nr 766 – wielkim nakładem pracy zasypane ruiny zostały
„przywrócone do życia”. Nasza gmina zyskała kolejny walor turystyczny – mogą tu
zawijać jachty i łodzie, można uprawiać sporty wodne nie zakłócając niczyjego spokoju,
zwiedzić bunkry. a dojazd asfaltową drogą
umożliwia też wodowanie przywiezionych
ze sobą łódek, kajaków, motorówek. A że
Czerwieńsk może być na trasie turystycznych wojaży świadczy rajd rowerowy Szlakiem Jednostek Wojskowych 4 Lubuskiej
Dywizji Zmechanizowanej, zorganizowany
przez Koło Wojskowe PTTK z Krosna Odrzańskiego, który 2 i 3 maja zawitał do nas
i do gościnnej „Lubuszanki”.
D. Grześkowiak

Podziękowanie
W dniach 2 – 3czerwca br. członkowie Klubu Abstynenta i Grupy AA wraz z najbliższymi uczestniczyli w XXIV Jasnogórskich Spotkaniach AA w Częstochowie. Wyjazdy
te są już od wielu lat tradycją ruchu trzeźwościowego naszej Gminy.
W tym roku po raz pierwszy wzięła w nich udział przewodnicząca Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwieńsku Barbara
Marczenia, za co członkowie Klubu i Grupy są Jej serdecznie wdzięczni. Wyjazd
ten możliwy był dzięki finansowemu wsparciu Burmistrza Czerwieńska Piotra
Iwanusa oraz GKRPA.
Serdecznie dziękujemy, uczestnicy wyjazdu.

Infolinia Obywatelska Rzecznika Praw Obywatelskich
Od 16.04.2012 r. pod numerem 800 676 676, została oddana bezpłatna Infolinia
Obywatelska Rzecznika Praw Obywatelskich. Z Infolinią mogą połączyć się
osoby z całej Polski zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i telefonów komórkowych należących do wszystkich sieci: Orange, Play, Plus i T-mobile.
Łącząc się z Infolinią Obywatelską każdy obywatel może uzyskać podstawowe
informacje o prawach człowieka i kompetencjach RPO. Tą drogą można również
dowiedzieć się wszystkiego o prawie antydyskryminacyjnym. Jeżeli sprawa nie jest
związana z kompetencjami RPO, pracownicy Infolinii starają się udzielić informacji, gdzie można się z daną sprawą zwrócić by uzyskać pomoc. Telefon obsługują
doświadczeni pracownicy Wydziału Przyjęć Interesantów Biura RPO.
Bezpłatny telefon – Infolinia Obywatelska RPO jest czynny:
poniedziałek godz. 10:00-18:00, wtorek – piątek godz. 8:00-16:00
nr 240 • 07.2012
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Nietków pięknieje i zaprasza...
Mieszkańcy Nietkowa z przyjemnością obserwują korzystne zmiany, jakie zachodzą
w wyglądzie naszej wsi. Przeznaczone w funduszu sołeckim na rok 2012 pieniądze
na zagospodarowanie placu przed WDK w Nietkowie zostały skrupulatnie wydane
– zaplanowano na te inwestycje 17.000 zł.
Koszt robót był jeszcze większy, ale
udało się je pokryć dzięki dochodom
z zabawy sylwestrowej i karnawałowej,
jakie organizowała Rada Sołecka oraz
Koło Gospodyń. Podobnie, jak to było
z zeszłorocznym funduszem sołeckim,
który przeznaczyliśmy na wykonanie parkingu przed ośrodkiem zdrowia, również
dziś możemy być zadowoleni z realizacji
tegorocznego zadania i powiedzieć, że
zagospodarowanie terenu przed WDK,
to też był strzał w dziesiątkę.

Estetyczne, zadbane wejście do Domu
Kultury, to kolejne miejsce w Nietkowie, jakie do tej pory nadawało się do
ukrycia, a dzisiaj może być naszą wizytówką i świadczyć dobrze o gospodarzach. Oprócz placu parkingowego
przeprowadzono małą kosmetykę
ogrodzenia, skwerków oraz nasadzeń.
Na wiosnę również nastąpiła rewitalizacja skwerku z pamiątkową tablicą
na kamieniu upamiętniającą 700 letnią
lokację naszej miejscowości. Napis
na tablicy jest ku pamięci byłym
i obecnym mieszkańcom Nietkowa
z myślą naszego papieża Jana Pawła
II, że „Pamięć o przeszłości oznacza
zaangażowanie w przyszłość” Myśl
ta potwierdza wszystkie działania
prowadzone w kierunku utrwalania
partnerstwa i współpracy prowadzonej
w naszej gminie. Wokół kamienia wyłożono dodatkowe ścieżki granitowe
oraz pojawiły się gustowne kamienne
murki okalające kwiatowe rabaty.
To wyjątkowe miejsce w Nietkowie
wygląda teraz naprawdę imponująco.
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Dziękujemy kołu wędkarskiemu „Sumik” oraz p. H. Olizarowiczowi, którzy
aktywnie zaangażowali się w zagospodarowanie stawu przy ulicy Żwirowej.
Stawek został pogłębiony i oczyszczony, uporządkowany teren zachęca do
spacerów i relaksu.
30 czerwca nastąpiło otwarcie nowego
kompleksu szatniowego przy boisku
„Odry Nietków”. Jest to obiekt na
który od wielu lat czekają sportowcy
i mieszkańcy Nietkowa. Wiele ścieżek
wydeptano i włożono ogrom wysiłku, aby ta szatnia
stanęła przy płycie
boiska za co należy
się podziękowanie
wielu zdeterminowanym działaczom
i mieszkańcom.
Nie bez znaczenia
było też osobiste
zaangażowanie p.
Burmistrza Piotra
Iwanusa. Otwarcie nastąpi 30
czerwca w dniu
Partnerskich Spotkań Familijnych
które odbyły się w nietkowskim parku.
Obiektowi nadano imię Józefa Feduszyńskiego, pamiętnego działacza
sportowego i wielkiego społecznika,
który na trwałe wpisał się w karty historii naszej wsi.
Wiosna ożywiła nasz piękny park,
w którym kasztanowce odwdzięczyły się pięknem kwiatów i zapachem
za całoroczne zabiegi pielęgnacyjne
w walce ze szkodnikiem, szrutówkiem
kasztanowcowiaczkiem atakującym
te piękne drzewa
od lat. Rozbłysły
barwami piękne nasadzenia przy kościele, klubie, szkole, ośrodku zdrowia
i przy kamieniu.
Kochani mieszkańcy, zapraszamy do
wiosennych spacerów ale też prosimy
o zwracanie uwagi

na niewłaściwe zachowania - deptanie rabat, bieganie po zielonych
kwitnących skwerach. Grupa ludzi
- społeczników, napracowała się aby
nasza wioska rozkwitła, ale prosimy
wszystkich o czujne oko nad tym, co
nasze. Panie Burmistrzu, cieszymy
się z postępów wszystkich prac, nie
możemy już doczekać się realizacji
planów rewitalizacji Parku i Arboretum zapowiadanych w najbliższym
czasie, które będą tą wisienką na
nietkowskim torcie.
Na koniec wielkie podziękowania dla
mieszkańców szczególnie troszczących się tej wiosny o wygląd naszej wsi:
I. Smorąg, J. Każmierczakowi, P. Kotkiewiczowi, J. Śliw i ń s k i e m u , P a ń s t w u Wo j ciechowskim, B. J. Hojsakom,
J. Ciechackiemu, B. Kurowskiemu,
D. Kuczakowi, D. Niesynowi oraz
mieszkańcom Borynia, Kołu Gospodyń Wiejskich, radnym.
Prosimy zaglądać też na stronę internetową Nietkowa, którą dynamicznie
ożywił i prowadzi od kilku miesięcy
nasz radny p. K. Smorąg. Tam też można poczytać o wielu aktualnościach,
jakie dzieją się na naszym podwórku
- www.nietkow.pl
Sołtys i Rada Sołecka

Magiczne słowo - współdziałanie
Wielu ludzi ma fajne i ciekawe pomysły na rozwiązanie problemów mieszkańców.
Niewielu jednak ma możliwość wdrażania takich pomysłów w życie. Władze naszej
gminy – radni i Burmistrz Czerwieńska – takie możliwości mają. Od dobrego pomysłu, inicjatywy do zakończenia realizacji upływa często wiele czasu – wiedzą o
tym głównie ci, którzy aktywnie uczestniczą w procesie projektowania, realizacji
procedur przetargowych, a w końcu – przy realizacji inwestycji.
Jest to szczególnie czasochłonne jeśli wykorzystuje się środki Unii Europejskiej.
Trzeba otwarcie i szczerze powiedzieć,
że bez wytrwałości i dużej determinacji
działań Burmistrza Czerwieńska – p.
Piotra Iwanusa, a także doświadczenia
i umiejętności urzędników gminy w pozyskiwaniu środków unijnych budowa
szatni dla sportowców ODRY Nietków
nadal byłaby tylko fajnym pomysłem.
Tym bardziej należy się cieszyć i być
dumnym, że na naszych oczach tworzy
się historię miejscowości i gminy.
Inwestycja została zrealizowana w terminie. Odbiór obiektu odbył się pod koniec
maja i piłkarze mieli już możliwość przetestowania nowej szatni przed zakończeniem
sezonu. 30 czerwca byliśmy świadkami
ważnego wydarzenia – nadania obiektowi
imienia Józefa Feduszyńskiego. Uroczystość uświetnili swą obecnością: p. Jadwi-

ga Feduszyńska, Przewodniczący Rady
Miejskiej - p. Leszek Jędras, Burmistrz
Czerwieńska - p. Piotr Iwanus, radni
Rady Miejskiej, Ksiądz Proboszcz Paweł
Konieczny, Przewodniczący Wydziału
Dyscypliny LZPN - p. Jan Kurłowicz,
prezesi klubów sportowych naszej gminy, Honorowi Obywatele Gminy Czerwieńsk, główny wykonawca inwestycji
- p. Krzysztof Goławski (prezes ﬁrmy
Techgips), zarząd i działacze LKS ODRA
Nietków oraz licznie przybyli mieszkańcy
Nietkowa. Gościem honorowym była Pani
Jadwiga – żona Józefa Feduszyńskiego,
która dokonała uroczystego odsłonięcia
tablicy pamiątkowej. Obiekt został też poświęcony przez Księdza Proboszcza Pawła
Koniecznego. Po takich uroczystościach
piłkarzom nie pozostaje nic innego, jak ze
zdwojoną energią przystąpić do treningów,
wznieść się na wyżyny swoich umiejętności i w nowym sezonie, na
boisku powalczyć o powrót
do klasy okręgowej.
Wszyscy uczestnicy sobotnich uroczystości w Nietkowie zwracali uwagę na
fakt, że ulica Sportowa nabrała nowego wyglądu,
że powstał duży parking
przy boisku, że pojawiło się
nowe ogrodzenie i brama

Całe Lubuskie buja w obłokach!
Do Warszawy za 49 złotych!
Samolotem do Warszawy za 49 złotych? To
jest możliwe tylko w Lubuskiem! Od 1 lipca
br. do końca sierpnia br. potrwa wakacyjna
promocja dla rodzin z dziećmi i seniorów,
którzy chcą zwiedzić stolicę. Teraz za bilet
w jedną stronę zapłacimy aż o sto złotych
mniej! Tak tanio jeszcze nie było.
Rodzina buja w obłokach...
Z promocyjnych biletów po 49 zł mogą
skorzystać rodzice z dziećmi lub opiekunowie prawni z podopiecznymi, które
w dniu rejsu nie ukończyły 18 lat, pod
warunkiem, że podróż odbywają nie
mniej niż trzy, ale nie więcej niż pięć

osób, z których przynajmniej jedna nie
ukończyła 18 roku życia. Warunkiem
skorzystania z promocji „Wakacyjny
Bilet Rodzinny” jest udokumentowanie
prawa do skorzystania z promocji poprzez
przesłanie na adres www.sprintair.eu oraz
okazanie podczas odprawy pasażerskiej
następujących dokumentów:
a) W przypadku osoby dorosłej dowód
osobisty lub paszport
b) W przypadku dziecka w wieku 0-2
odpis aktu urodzenia
c) W przypadku dziecka w wieku 2-18 dowód
osobisty, paszport lub legitymacja szkolna

– a przecież tego nie robią krasnoludki. To
jest dobry przykład na to, że wspólne wysiłki władz gminy, zarządu klubu i mieszkańców Nietkowa przynoszą wymierne
efekty, które cieszą wszystkich. Magiczne
słowo WSPÓŁDZIAŁANIE jest tutaj
kluczem do sukcesu. Każdy z uczestników
tego procesu robi to, do czego jest powołany, co potraﬁ robić dobrze i nie wchodzi
w kompetencje pozostałych. Efekty takich
działań są widoczne w Nietkowie. Podczas
uroczystości Burmistrz Czerwieńska p.
Piotr Iwanus powiedział: „koordynacja
inwestycji na boisku i w Nietkowie była
dla mnie przyjemnością, i realizacją dawno
podjętych planów”. Te miłe słowa niech
będą podsumowaniem dużego zaangażowania i dobrej współpracy wielu ludzi,
którzy osiągnęli wspólny cel.
W imieniu piłkarzy klubu ODRA Nietków i mieszkańców Nietkowa składam
podziękowania wszystkim tym, którzy
przyczynili się do wybudowania szatni
dla sportowców.
Krzysztof Smorąg
radny
d) Dodatkowe dokumenty wskazane przez
Biuro Obsługi Klienta podczas przyjmowania rezerwacji.
Liczba miejsc w taryﬁe promocyjnej jest
ograniczona.
...i babcia z dziadkiem też!
Taka promocja nie ominie również seniorów. Do Warszawy za 49 zł mogą
polecieć osoby, które w dniu wylotu mają
ukończony 65 rok życia. Warunkiem
skorzystania z promocji „Wakacyjny
Bilet Seniora” jest udokumentowanie
prawa do skorzystania z promocji poprzez
przesłanie na adres www.sprintair.eu skanu dowodu osobistego potwierdzającego
wiek uczestnika promocji. Cena zawiera
opłaty lotniskowe oraz podatki.
Więcej na www.lubuskie.pl
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Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

UCHWAŁA NR XIV/147/12
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordyncja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.1)), w związku z art. 16 ust. 3 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Pana Aleksandra
Motykiewicza w okregu wyborczym nr 3,
z listy nr 14 - Komitet Wyborczy Wyborców Na Rzecz Gminy i Miasta
Czerwieńsk, wskutek śmierci.
§2. Uzupełnienie składu osobowego Rady następuje w drodze wyborów uzupełniających, przeprowadzonych w ciągu 3 miesięcy od daty
stwierdzenia przez Radę wygaśnięcia mandatu.
§3. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu niezwłocznie przesyła się Wojewodzie
Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu
do publicznej wiadomości w okręgu wyborczym nr 3 i na stronie
internetowej gminy.
UCHWAŁA NR XIV/148/12
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania ﬁnansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.
U. t. j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1)) w związku z art. 270 ust.
4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o ﬁnansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240 z późn. zm.2)) - uchwala się, co następuje:
§1. Rada Miejska w Czerwieńsku rozpatrzyła i zatwierdza sprawozdania
ﬁnansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR XIV/149/12
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.
U. t. j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)), w związku z art. 271
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o ﬁnansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240 z późn. zm.2)) - uchwala się, co następuje:
§1. Rada Miejska w Czerwieńsku po zapoznaniu się z dokumentami,
o których mowa w art. 271 ust. 1 ustawy o ﬁnansach publicznych
oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium postanawia udzielić Burmistrzowi
Czerwieńska absolutorium za rok 2011.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR XIV/156/12
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Płoty.
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 § 16 uchwały nr XIII/141/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Płoty (Dz.
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Urz. Woj. Lubus. z 2012 r. poz. 1108) - uchwala się, co następuje:
§1.1. Zarządza się przeprowadzenie w dniu 20 lipca 2012 roku o godz.
1800 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Płotach wyborów sołtysa
Sołectwa Płoty na kadencję w latach 2011-2015.
2. Na przewodniczącego zebrania wyznacza sie radnego Leszka Jędrasa.
§2. Ustala się porządek obrad zebrania zwołanego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa Sołectwa Płoty, zgodnie z załącznikiem do
niniejszej uchwały.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA
Burmistrz Czerwieńska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze w dniu 22.05.2012 roku pobrał
próbki wody z wodociągu publicznego w miejscowości Sudoł.
25 czerwca 2012 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze poinformował, że na podstawie §14 ust. 1
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.
U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) analiza próbek pobranej wody
wykazała, że woda przydatna jest do spożycia przez ludzi.
Analiza próbek wody o kodach OL-766, OL-767 pobranych
dnia 22.05.2012 r. zgodnie z protokołem pobrania próbek wody
nr NS-HK-134/12 wykazała, że woda w zakresie parametrów
objętych monitoringiem kontrolnym odpowiada wymaganiom
§2 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn.
zm.). Jednakże w próbce wody o kodzie OL-766 pobranej w dniu
22.05.2012 r, z punktu poboru wody zlokalizowanego w Stacji
Uzdatniania Wody stwierdzono podwyższoną wartość mętności
7,1 NTU przy najwyższej dopuszczalnej wartości 1 NTU. Ponowne badanie próbki wody pobranej dnia 12.06.2012 r. przez
administratora wodociągu wykazało, że jakość wody odpowiada
wymaganiom w/w rozporządzenia.
MPS

P R Z E T A R G
Burmistrz Czerwieńska ogłasza ustny przetarg nieograniczony
na najem lokalu użytkowego w m. Czerwieńsk ul. Zielonogórska 4 o powierzchni 113,5m2 z przeznaczeniem na działalność
gastronomiczną. Lokal wymaga remontu.
Cena wywoławcza 1m2 powierzchni wynosi 7,00zł + VAT.
Przetarg odbędzie się 26 lipca 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 rzecz wynajmującego. Zastrzega
się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Informacje można uzyskać w Referacie GKiM Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku, tel. 68 327 85 65
Marianna Ostrowska
Państwu Sawickim i Paruchom oraz Paniom piekącym ciasto
za pomoc w organizacji Festynu „Postaw na Rodzinę”
dziękują
Koło Gospodyń Wiejskich
oraz Rada Sołecka z Płotów

Gazikowe opowieści z Nietkowa
W dniu 2 maja 2012 roku klasy czwarte ze Szkoły Podstawowej im.
Stanisława Wróblewskiego w Nietkowie przystąpiły do konkursu
literacko-plastycznego na najpiękniejszą opowieść o wykorzystaniu
gazu ziemnego pt. „Gazikowe opowieści”. Organizatorem i sponsorem nagród była firma gazownicza EWE.
Konkurs polegał na utworzeniu opowieści
o rodzinie Gazików, która miała zachęcić
wszystkich ludzi do zmiany zwykłego
pieca węglowego na piec gazowy. Klasa
4a napisała opowieść na temat życia w
domu Gazików, a 4b o wakacjach rodziny.
Klasa 4a zdobyła nagrodę specjalną, którą
były dyplomy i plany lekcji dla całej klasy.
Jednak najwspanialsza nagroda - atrakcja
dla najlepszych klas - miała miejsce w akrobatycznej hali MOSiR w Zielonej Górze. W
dniu 12 czerwca 2012 roku zwycięska klasa
pod opieką pani Elżbiety Kozak, w towarzystwie rodziców, wzięła udział w ,,Dniu
Szalonych Eksperymentów’’. Prezentację
prowadził Maciej Miecznikowski, który

jest znaną postacią telewizyjną a także twórcą zespołu ,,Leszcze’’. Rozdawał
on autografy i pozował do
wspólnych zdjęć pamiątkowych.
Na imprezie było dużo wspaniałych eksperymentów. Ogromne wrażenie wywarło
na młodych uczestnikach „podpalanie” rąk,
dotykanie azotu w temperaturze -200 0C,
zamykanie w bańce mydlanej, tworzenie
eliksiru miłości. Najbardziej podobały nam
się pokazy wybuchu azotu. Nie zapomnimy
też doświadczenia-niespodzianki, kiedy to
przez długi krąg zgromadzonych osób przepływało napięcie. Wszyscy byli zachwyceni

Zielony Patrol informuje
„Widoki przyrody są różne
w różnych miejscach,
prawa przyrody są wszędzie te same.”
(Tadeusz Kotarbiński)

Jest nas 20 uczniów klas I – III
z Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Czerwieńsku.
Tworzymy dwie dziesięcioosobowe
grupy. Działamy w ramach projektu
„Szybciej, dalej i w górę. Wysoka jakość oświaty w gminie Czerwieńsk”.
Naszymi opiekunkami są: Zofia Blandzi i Wiesława Śliwińska, które rozbudziły w nas przyrodniczą ciekawość
i czujność.
Czas spędzony na zajęciach dzieliliśmy na:
• tropienie przyrodniczych ciekawostek,
• sprawdzanie czystości terenów zielonych w naszej okolicy,
• pomaganie zwierzętom,

Podziękowanie
Cóż jest ważniejszego niż rodzina? Każda chwila spędzona
razem cementuje ją, sprawia, że stajemy się sobie bliżsi,
lepsi, milsi... Ta idea przyświecała tegorocznemu festynowi
„Postaw na Rodzinę” zorganizowanemu 9 czerwca w Leśniowie Wilekim.
Za zaangażowanie w jego organizację oraz przebieg dziękujemy pani dyrektor Ośrodka Kultury w Czerwieńsku Jolancie Matuszkiewicz oraz pani dyrektor PSP w Leśniowie
Wielkim Monice Stolińskiej.
Serdeczne podziękowania składamy również panu Michałowi Potockiemu z Sudołu za przepyszną grochówkę, leśniowskim przedszkolakom z „Wesołej Gromadki” za wspaniały
występ, uczniom klas I-III za przygotowanie programu
pod hasłem „Dla Mamy i Taty”, natomiast Marcie Nogal

ﬁzyczno-chemicznym spektaklem. Każdy
mógł samodzielnie wykonać wspaniałe
doświadczenia.
Dzięki temu konkursowi dowiedzieliśmy
się, że gaz ziemny jest lepszy od zwyczajnych pieców węglowych dla nas i dla
środowiska, a przy tym zgłębiliśmy tajniki
nauki. To było wspaniałe doświadczenie!
Weronika Małysa, Nikola Przymus,
Paulina Lebioda z kl. IVa
• przeprowadzanie doświadczeń przyrodniczych,
• wspólną pracę przy opracowywaniu
zebranego materiału,
• wesołą i dobrą zabawę.
Wielu z nas żegna się z kołem Zielony
Patrol - gdyż właśnie ukończyliśmy
klasę trzecią, ale nie zapomnimy tego,
czego nauczyliśmy się, uczestnicząc
w zajęciach. Postaramy się zdobytą
wiedzę i umiejętności nadal pielęgnować
i rozwijać. Nie zerwiemy kontaktu z Zielonym Patrolem – w miarę możliwości
chcemy wspomagać młodszych kolegów
i koleżanki w dostrzeganiu piękna przyrody i dbaniu o nią.
Uczestnicy Zielonego Patrolu
z opiekunkami

za przepiękny występ wokalny. Dziękujemy także dzieciom
i młodzieży za ekscytujące pokazy karate i efektowne tańce.
Aktorom teatru „Trójkąt” za ciekawe przedstawienie pt.
„Kot w butach”, zespołom śpiewaczym z Nietkowa, Płotów,
Lasek Leśniowa Małego i Leśniowa Wielkiego za prezentacje
wokalno-instrumentalne.
Ogromne słowa uznania kierujemy do Sołtysów i Rad Sołeckich Sudołu, Leśniowa Małego i Leśniowa Wielkiego za
zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w przygotowaniach
do festynu. Wielkie podziękowania należą się także Służbie
Porządkowej z Leśniowa Małego, która całą noc czuwała
nad bezpieczeństwem bawiących się osób.
Jesteśmy wdzięczni naszym gościom z Gminy Partnerskiej
za przybycie oraz uczestnictwo w turnieju rodzinnym.
Dziękujemy całym sercem!
Organizatorzy
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
„W dzień biały morze śpiewa, szepcze i szeleści,
Samemu sobie jeno gwarząc opowieści.
Kto się w nie wsłucha, słyszy w jego dziwnym szumie
Dalekie, tajne głosy, których nie rozumie.”
Leopold Staff „Wieści morza”
Maj i czerwiec to miesiące, w których
wiele klas wyjeżdża na wycieczki.
W tym roku klasy piąte były na zielonej
szkole nad morzem. Dnia 14 maja 2012r
wczesnym rankiem wyruszyliśmy na
podbój wybrzeża Bałtyku pod opieką p.
Hanny Borowczyk, p. Doroty Grześkowiak, p. Zoﬁi Blandzi i p. Joanny
Rutkowskiej. Celem naszej podróży
były Dąbki – miejscowość w pobliżu
Darłowa. Tutaj byliśmy zakwaterowani
w ładnym ośrodku przystosowanym do
organizowania „zielonych szkół”. Dąbki
były nasza bazą wypadową w pobliskie
okolice. Każdy z pięciu dni pobytu
nad morzem obﬁtował w wiele atrakcji
i rozpoczynał się poranną gimnastyką na
plaży, a kończył zabawami sportowymi
na boisku w ośrodku. Pierwszego dnia
pomimo trudów podróży my – „lądowe
szczury” przywitaliśmy się z morzem,
przechadzając się jego brzegiem i próbując odgadnąć, jakie historie nam opowiada
szumiąc i kołysząc falami. Drugi dzień
był wspaniałą lekcją przyrody w Słowińskim Parku Narodowym, w którym pokonaliśmy szlak turystyczny prowadzący
przez ruchome wydmy. Poznaliśmy tam
charakterystyczną roślinność dla wydm.
Podziwialiśmy niesamowitą potęgę natury i co najciekawsze – wszyscy (ale pst!,
bo na naszych terenach w tym wieku nie
wypada) świetnie się bawiliśmy w tej
„największej piaskownicy w Polsce”. Po
długiej wędrówce dotarliśmy do latarni
morskiej w Czołpinie. Niesamowite
wrażenie zrobił na nas Smołdziński Las.
Las, porośnięty sosną czarną o niesamowitych kształtach, w którym czuliśmy się
jak w baśniowej krainie. Tego samego
dnia mieliśmy jeszcze lekcję historii.
Pojechaliśmy do miejscowości Kluki,
gdzie obejrzeliśmy charakterystyczne
domy w kratę i poznaliśmy życie Słowińców – wcześniejszych mieszkańców
tych terenów, ich tradycje, zwyczaje
i obrzędy. Trzeciego dnia zwiedzaliśmy
Darłowo i Darłówko. Obejrzeliśmy Zamek Książąt Pomorskich poznając prawdę
historyczną oraz różne legendy związane z rodami rządzącymi Pomorzem.
Podziwialiśmy także kunszt inżynierii
w postaci rozsuwanego mostu – wejścia
do portu w Darłowie. Poczuliśmy klimat
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starych kamieniczek i uliczek dawnego
Darłowa. Z bliska widzieliśmy wiatraki,
które wykorzystując wiatr wytwarzają
energię elektryczną. Pozyskaliśmy również wiele informacji nt. alternatywnych
źródeł energii. Wieczorem natomiast
przy ognisku mieliśmy okazję pochwalić
się znajomością piosenek. Zabawa była
przednia. Czwarty dzień był ciekawą
lekcją ukazującą nam życie wsi, pracę ze
zwierzętami oraz korzyści z tego płynące.
Zwiedzaliśmy najbliższą okolicę, jeżdżąc
bryczką zaprzęgnięta w dwa dorodne siwki. Potem gościliśmy na „Ranczu”, gdzie
mogliśmy podziwiać piękne konie wyścigowe oraz inne zwierzęta. Po południu
natomiast uczestniczyliśmy w „zielonej
lekcji” o tematyce pszczelarskiej i ekologicznej w pasiece „Wędrowna Barć”
w Krzemienicy. Byliśmy pod olbrzymim
wrażeniem tej lekcji zakończonej obserwacją życia pszczół w szklanym ulu
i degustacją przepysznego miodu. Piąty
dzień upłynął nam pod znakiem sportu.
Byliśmy gośćmi Parku Wodnego „Jan”
w Darłowie, gdzie baseny wypełnione są
morska wodą. Tego dnia była piękna pogoda, toteż większość pływała i bawiła się
w basenie zewnętrznym z podgrzewaną
wodą. Po obiedzie dotarło do nas, że nasza
przygoda z piaskiem, wiatrem
i morzem dobiegła końca i czas
wrócić do domu. Pożegnaliśmy
się z morzem, spakowaliśmy
bagaże i udaliśmy się w drogę
powrotną do Czerwieńska.
To, co zobaczyliśmy, co przeżyliśmy i czego się dowiedzieliśmy
na tych – jakże innych lekcjach
pozostanie w nas na zawsze.
Uczestnicy Zielonej Szkoły
i wychowawcy
Klasy III-e wybrały się na niezwykłą wycieczkę do kopalni
złota w Złotym Stoku. Już przepiękne widoki górskich szczytów
zapowiadały doskonałą przygodę, a program był naprawdę
imponujący. Najwięcej emocji
dostarczyła wyprawa po złoto
i zwiedzanie kopalni oraz podziemny spływ łodzią. Nie lada
sprawnością wykazali się ucznio-

wie na skałce wspinaczkowej. Najlepszymi
„alpinistami” okazali się Julka i Eliasz.
Mimo tak wyczerpującego dnia, trudno
było zagonić dzieci do łóżek, dlatego
dyskoteka była dopełnieniem wspólnych
przeżyć. Najbardziej wytrwali, już w piżamach, bawili się na „pidżama party”.
Po powrocie opowieści i wspomnień nie
było końca, ale przecież czas wspólnych
wycieczek jeszcze przed nami.
15 maja w klasie I a zagościła grupa
sześciolatków z pobliskiego przedszkola.
Dzieci już niedługo będą uczniami, dlatego
ciekawiło je, jak wygląda szkoła i nauka.
Powitaliśmy gości piosenką, wierszykami
i scenkami ze szkolnego podwórka. Goście
zajęli nasze miejsca i wykonali pierwsze
szkolne zadanie – poradzili sobie znakomicie. W razie potrzeby mogli liczyć na
naszą pomoc. Po pracy przyszedł czas na
zabawy w kręgu i pląsy.
Mamy nadzieję, że nasi młodsi koledzy
z radością przyjdą do nas 1 września.
Tak jak obiecaliśmy, nasi Wolontariusze przeprowadzili akcję UŚMIECH
DZIECKA NA DZIEŃ DZIECKA.
Najpierw zebraliśmy pluszami, książki,
gry oraz puzzle. Następnie 1 czerwca
udaliśmy się wraz z klasą V c do Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze.
Weszliśmy na oddział dziecięcy. Pierwsze
uczucie to wielkie wzruszenie. Nasze serca poczuły to. Co odczuwają chore dzieci.
Rozeszliśmy się po salach. Rozmowy,
uśmiech i zabawki, które podarowaliśmy
choć na krótką chwilę pozwoliły małym

pacjentom zapomnieć o chorobie. Ta akcja dała wiele i nam i chorym dzieciom.
To wspaniałe uczucie zobaczyć uśmiech
osoby, którą chcemy wesprzeć.
P.S. Z radością i dumą donosimy o sukcesach uczniów, którzy z wielką pasją rozwijają swoje zdolności i osiągają wspaniałe wyniki:
- XIII Przegląd Mistrz Pięknego Czytania
zorganizowanego przez Wojewódzką
i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K.
Norwida w Zielonej Górze już za nami.
Kornelia Pukacka, Hanna Wojtasińska
i Barbara Wojtaszek – mistrzyniami pięknego czytania. Alicja Szymańska i Maciej
Śmigaj – otrzymali wyróżnienie.
- Jakub Mizera – IV m. w Powiatowym
konkursie wiedzy o bezpieczeństwie
„Bezpieczne wakacje z Lupo”
- Gminny Konkurs „Ratujmy życie”- organizowany przez S.P Leśniów Wielki.
Naszą szkołę reprezentowała drużyna
w składzie Maciej Śmigaj, Bartek Wota
i Karina Jadczak, która wywalczyła III-e
miejsce. Okazaliśmy się najlepsi w teorii.
Nadal będziemy szlifować umiejętności
pod kierunkiem pani Wiesi Śliwińskiej,
aby w potrzebie nie zawieść.
- Gminny Konkurs Ortograﬁczny Mały
Mistrz Ortograﬁi 2012 o Puchar Dyrektora Szkoły w Nietkowie okazał się dla nas
bardzo pomyślny. Zdobyliśmy indywidualnie 3-y pierwsze miejsca –kolejno: Michasia Frąckowiak, Kacper Felusiak,
Marcel Janicki. Natomiast Mistrzem
Ortograﬁi wśród uczniów klas starszych
został Maciej Śmigaj. Jako drużyna też
byliśmy najlepsi . Przechodni puchar tym
razem pozostanie w Czerwieńsku, bo to
już nasze 3-cie zwycięstwo.
- Ewa Konopka – Mistrzynią Ortograﬁi
a Kornelia Pukacka - III miejsce w konkursie organizowanym przez WiMBP
w Zielonej Górze.
- Łukasz Nahorski – najlepszym zawodnikiem Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar
Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czerwieńsku.
- Emilia Satała - wyróżnienie w Finale
Lubuskiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej „PRO-ARTE” w Międzyrzeczu.
- wyróżnienie za ﬁlm krótkometrażowy
„R jak Rodzina” podczas V Festiwalu
Filmu z Przesłaniem.
- Dni Czerwieńska – I miejsce w VI
Turnieju Szkół Podstawowych Gminy
Czerwieńsk o Puchar Burmistrza.
- Basia Wojtaszek, Jakub Mizera i Maciej Śmigaj zostali wyróżnieni Nagrodą
Burmistrza Czerwieńska.
Gratulujemy!
Korespondentki z SP Czerwieńsk

Sport szkolny…
W minionym roku szkolnym uczennice
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej
w Czerwieńsku brali udział w wielu zawodach sportowych na różnych szczeblach
rozgrywek. Osiągali wysokie wyniki
sprawiając tym radość nie tylko sobie, ale
całej społeczności szkolnej. Koniec roku
szkolnego jest okazją, aby podziękować
im za trud, wielkie serce,
„litry wylanego potu”
a przede wszystkim za
godne reprezentowanie
naszej Szkoły w gminie,
powiecie i rejonie.
Wyróżniającym się sportowcom nagrody wręczyli
burmistrz Piot Iwanus
i dyrektor naszej szkoły
Jacek Gębicki. Nagrody sportowca roku 2011

- 2012 otrzymali: Weronika Durka,
Katarzyna Lewandowska, Katarzyna
Zajączkowska, Sylwia Woch, Weronika
Zaremba, Łukasz Nahorski, Maciej Śmigaj, Konrad Zagórski, Paulina Tomiak.
Serdecznie dziękujemy, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
B. Oleszek, D. Siemaszko

…i gimnazjalny
Sądzę, że warto wrócić do 17 kwietnia,
gdy reprezentanci naszego Gimnazjum
wystąpili w półfinale wojewódzkim
w piłce ręcznej chłopców, który odbył
się w Zielonej Górze. W turnieju wystąpiły cztery szkoły: Gim. 1 Żagań,
Gim. 2 Zielona Góra, Gim. 1 Nowa
Sól i Gim. Czerwieńsk. W tym gronie
byliśmy jedyną szkołą, która nie posiada klasy sportowej o profilu piłki
ręcznej. Jednak nasi chłopcy podeszli
bez respektu do swoich rywali, zaprezentowali się bardzo dobrze i choć nie
udało się im awansować do finału, to
należy ten występ zaliczyć do jednego
z najwyższych osiągnięć sportowych
naszego Gimnazjum w piłce ręcznej.
Pierwsze spotkanie przegraliśmy
z Gim. 1 Żagań 17:11 i już wiedzieliśmy, że nie zdołamy
awansować dalej, gdyż
obowiązywał w turnieju pucharowy system
rozgrywek. Chłopcy
jednak się nie załamali
i w spotkaniu o 3 miejsce ograli faworyzowany zespół z Nowej
Soli 14:12, prowadząc
w pewnym momencie nawet 6-cioma
bramkami. Musimy

powiedzieć, że w tym meczu nasi
reprezentanci wznieśli się na wyżyny
swoich umiejętności! W klasyfikacji
wojewódzkiej zajęliśmy miejsca dzielone 5 - 6. Uczniowie, którzy wystąpili w półfinale: Perczyński Tomasz,
Marzec Mateusz, Iwanicki Dawid,
Górski Patryk, Mazur Daniel,
Kaczor Dawid, Śpiewak Szymon,
Pielichaty Łukasz, Suchocki Kamil,
Kapela Dominik, Pawłowski Paweł,
Stanaszek Antek, Huszcza Dariusz,
Czuber Adam. Wszystkim serdecznie
dziękujemy i życzymy wielu sukcesów sportowych, szczególnie gimnazjalistom opuszczającym nasze mury.
Pozdrawiamy i dziękujemy!
W. Dwornicki

nr 240 • 07.2012

U NAS

13

Lubusik na lato
Na czerwieńskim basenie działa boisko do siatkowej piłki plażowej. Powstało
w ramach II edycji realizacji projektu boisk „Lubusik – sportowe Lubuskie na
lato” w województwie lubuskim.
Projekt stawia sobie za cel tworzenie bazy
dla rekreacyjnego uprawiania plażowej piłki siatkowej w okresie wiosenno – letnim
oraz zapewnienie alternatywnych form
spędzania czasu wolnego. Boisko powstało
dzięki środkom z budżetu Województwa
Lubuskiego oraz Gminy Czerwieńsk.

1 lipca, pod egidą „Lubuszanki”, odbył się
inauguracyjny Turniej Plażowe Piłki Siatkowej. Mecze rozgrywano systemem – każdy
z każdym. Udział wzięły 4 drużyny: (Kaszewski – Kaszewski) – I miejsce, (Huszcza
– Edek) – II miejsce, (Huszcza – Zaremba)
– III miejsce, (Kamil – Iwan) – IV miejsce.

Boisko działa i zaprasza wszystkich chętnych do gry!
D. G.

Parszywa 12-stka
Tak nazywa się bieg przełajowy organizowany na Wzgórzach Piastowskich w
Zielonej Górze. To 12 km zróżnicowanej nawierzchni i podbiegów stawiających
biegaczom wielkie wymagania.
1 lipca („II Cross Zielonogórski”) ukończyło ją 310 zawodników (269 M i 41
K), wśród których było ośmiu naszych
mieszkańców. I tak Lubomir Rotko zajął
59 miejsce („Ronin Czerwieńsk”; 13-ty
w kategorii M 50 z czasem 55 minut i
58 sekund), Grzegorz Pukacki był 79
(„Ronin”; 8-y w M 40; 57,40), Grzegorz
Fabisiak był 116 („Ronin”; 49-ty w M

30; 1h,00,37), Marcin Wojtaszek był
125 („Ronin”; 22-gi w M 40; 1h,01,32),
Krzysztof Rutkowski był 128 („Ronin”;
4-ty w M 16; 1h,01,56), Krzysztof Filar
był 130 (Płoty; 23-ci w M 40; 1h,02,25),
Michał Kowalski był 183 („Ronin”; 73-ci
w M 30; 1h,06,22), Bolesław Brzeziński
był 201 („Bractwo Biegaczy Zielona
Góra”, 8-my w M 60; 1h,09,10).

W biegu uczestniczyli też żołnierze
(również z naszej Jednostki), rywalizując
o puchar Dowódcy 4 Zielonogórskiego
Pułku Przeciwlotniczego.
D. G.

Mamo, tato zapisz mnie
do przedszkola!

Festynu nadszedł czas…
Tegoroczna, ósma już edycja, festynu rodzinnego odbyła się pod hasłem: Radosne
minki chłopca i dziewczynki – równe
szanse.

Opracowanie scenariusza, prowadzenie,
animacja zabaw i przedstawienie zostało
sﬁnansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach projektu
„Klucz do sukcesu Twojego dziecka”,

Drogi rodzicu, jeśli „jesteś posiadaczem” dziecka 5-letniego, czyli
urodzonego w roku 2007 i jeszcze
nie dokonałeś Jego zapisu do przedszkola - zrób to natychmiast!!! Może
przeoczyłeś? Może zapomniałeś?
Przypominamy więc, że 5-latki mają
obowiązek uczęszczania do przedszkola. Czekamy na ewentualnych
spóźnialskich.
a cały festyn został poprowadzony przez
ﬁrmę MW SKALA. Prowadzący zadbali
o to, aby każdy znalazł coś ciekawego dla
siebie. Przeróżne zabawy, konkursy i zawody sprawnościowe pozwoliły rodzicom
i dzieciom spędzić czas w bardzo aktywny
i przemiły sposób. Okazało się, że chłopcy świetnie radzili sobie z typowymi dla
dziewczynek czynnościami, a dziewczynki, nie pozostając dłużne, sprostały
zadaniom, które wydawać by się mogły
charakterystycznymi dla chłopców.
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Dzięki dobrej woli licznych sponsorów
mogła odbyć się LOTERIA FANTOWA,
która cieszyła się ogromnym powodzeniem. Fanty rozeszły się jak przysłowiowe
świeże bułeczki.
A jakie atrakcje czekają nas w przyszłym
roku? Odpowiedź już za rok.
Żegnamy Przedszkole - niektórzy na zawsze, a niektórzy tylko na wakacje…
…i kolejny rok szkolny dobiega końca. Maj
i czerwiec obﬁtowały w różnego rodzaju
pokazy tańców, prezentacje zdobytych

przez dzieci umiejętności rytmiczno-umuzykalniających oraz zdolności i pierwsze
spotkania z językiem angielskim. Można
było podziwiać talenty przedszkolaków
podczas obchodów Dni Czerwieńska, jak
również na spotkaniach z okazji Dnia Mamy
i Taty. Odbyły się również przeglądy osiągnięć zdobyte na zajęciach dodatkowych.
Pożegnaliśmy też naszych starszaków, którzy przepięknymi piosenkami i wierszami
podkreśliły znaczenie spędzonych w przedszkolu 4 lat i umiliły wszystkim zebranym
gościom te szczególne chwile. Dzieci wy-

Najładniejszy balkon

kazały się niesamowitym obyciem ze sceną,
śmiałością, otwartością. Wszystkim tym
przedsięwzięciom towarzyszyła obopólna
radość i zadowolenie.
Dzięki uczestnictwu placówki w projekcie
unijnym, w naszym przedszkolu dużo się
działo. Przypominamy, że projekt będzie
realizowany jeszcze w roku szkolnym
2012/2013. Tak więc od września ruszamy z kolejnymi ciekawymi propozycjami
dla naszych wychowanków. Do zobaczenia po wakacjach!!!

II miejsce

Samorząd Mieszkańców Miasta Czerwieńska rozstrzygnął swój tradycyjny, coroczny konkurs „Estetyczne zagospodarowanie balkonów”. Celem konkursu jest
zachęcanie mieszkańców do dbania o estetykę balkonów, by piękne, zadbanie,
różnorodne „wiszące ogrody” poprawiały wygląd naszych osiedli.
Ocena punktowa balkonów uwzględniała
następujące cztery kryteria: ukwiecenie,
kompozycja, ogólne wrażenie – mała architektura (pergola, oświetlenie, balustrada)
– praktyczne wykorzystanie balkonu na
rodzinny wypoczynek – ogólny estetyczny
wygląd balkonu. Dnia 28 czerwca komisja
w składzie: Krzysztof Patrzykąt, Anna
Kokowicz i Zygmunt Świniarek dokonała
przeglądu siedmiu zgłoszonych do konkursu
balkonów i przyznała następujące miejsca:
I – Katarzyna Frąckowiak, II – Irena Skowrońska, III – Teresa Łuczak, IV – Elżbieta
Jabłońska, V – Izabela Paluszek, VI – Ewa
Gołkowska, VII – Marta Tańska.
Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe (200, 150, 100 zł)

ufundowane przez Samorząd Mieszkańców Czerwieńska. Gratulujemy i zachęcamy do naśladowania!
D. Grześkowiak
I miejsce

III miejsce
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Partnerskie spotkania familijne
Projekt „Partnerskie spotkania familijne” zastąpił organizowane przez ostatnie lata „Transgraniczne wiejskie spotkania
partnerskie”. Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku.
amatorów rozrywki, mogących podziwiać podopiecznych niemal
wszystkich placówek kulturalnych z terenu naszej gminy oraz
gminy Drebkau.
Projekt „Partnerskie spotkania familijne” był współﬁnansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska – woj. Lubuskie – Brandenburgia 2007 –2013, Funduszu
Małych Projektów Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr oraz
budżetu państwa. Realizacja tego projektu nie byłaby możliwa bez
ogromnego zaangażowania wielu ludzi, którym tą drogą składamy
serdeczne podziękowania. Serdecznie dziękujemy szkołom i przedszkolom za przygotowanie programów scenicznych, radom sołeckim,
które w roku bieżącym nie tylko wspomagały, ale były współorganizatorami imprez. Firmie POMAK za wszechstronną pomoc. Wielkie
dzięki dla wszystkich naszych małych i dużych artystów za wspaniałe
pokazy taneczne. Zespołom śpiewaczym i formacjom artystycznym
za uświetnienie naszych imprez swoim śpiewem.
Jolanta Matuszkiewicz
Dyrektor MGOK Czerwieńsk

Nietków

Laski

Płoty

Leśniów Wielki

Nietkowice

Nowy pomysł na partnerskie spotkania zrodził się z racji prowadzonego przez gminę Czerwieńsk programu „Postaw na rodzinę”,
którego głównym założeniem jest wzmacnianie więzi rodzinnych,
stanowiących najlepszą ochronę dzieci i młodzieży przed wszelkimi
patologiami i przemocą. Zorganizowano cykl spotkań plenerowych
w pięciu wsiach gminy Czerwieńsk, na które zaproszono rodziny naszych partnerów z gminy Drebkau. Były to rodziny wielopokoleniowe,
którym podczas imprezy przewidziano wiele atrakcji: gry, konkursy,
zabawy - zarówno sportowe, jak i umysłowe. Rozegrano turnieje
rodzinne, zwieńczone rodzinnym grillowaniem, bawiono się w teatr
z profesjonalnymi aktorami z teatru rozrywki „Trójkąt”. Obok zabawy
zorganizowano również pogadanki prowadzone przez specjalistów nt.
zapobiegania przemocy w rodzinie i innych patologii. Zorganizowano
specjalne miejsca, w których można było uzyskać poradę specjalistów
w zakresie zapobiegania patologii i przemocy w rodzinie. Zainteresowanie było spore, co może świadczyć o tym, że pomysł był traﬁony.
Z obecności specjalistów skorzystało wiele osób.
Imprezy odbywały się od 2 do 30 czerwca na terenie poszczególnych wsi naszej gminy i tradycyjnie już, zgromadziły całe rzesze

„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

