Rowerem
przez śnieg
patrz str. 5 i 20

w marcu
05.03. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus
spotkał się z sołtysami. Tematem spotkania było wdrożenie nowej
„ustawy śmieciowej”, która będzie obowiązywała od 1 lipca br.
05.03. – w Sycowicach odbyły się warsztaty pt. „Żubr i jego
ochrona In situ” zorganizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów.
11.03. – w całym Kraju obchodzono Dzień Sołtysa. Życzenia
wszystkim sołtysom z gminy Czerwieńsk złożyli: Burmistrz Piotr
Iwanus i Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras.
12.03. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w walnym zgromadzeniu Zielonogórskiego Związku Gmin. Podczas spotkania
dyskutowano na temat wysokości przyszłych opłat za utylizację
nieczystości stałych. Podczas tego spotkania, Członkom Związku, nie udało się dojść do porozumienia w sprawie wysokości
stawek za wywóz i utylizację śmieci.
13.03. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było min.: analiza
skarg i wniosków za rok 2012 oraz analiza realizacji uchwał Rady
Miejskiej w 2012 roku.
15.03. – w Czerwieńsku odbyło się spotkanie komitetu organizacyjnego, który zajmie się przygotowaniem i przeprowadzeniem Finału Wojewódzkiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. Finał
odbędzie się w Czerwieńsku 18 maja 2013 r.
15.03. – w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku odbył
się Gminny Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod
patronatem Burmistrza Czerwieńska.

15.03. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad komisji było min.: analiza zadań inwestycyjnych
(realizowanych) w 2012 roku z przeniesieniem płatności za ich
wykonanie na 2013 rok; sprawozdanie finansowe z realizacji GPPiRPA i Narkomanii za 2012 rok; opinie do projektów uchwał.
18.03. – Burmistrz Piotr Iwanus wziął udział w konferencji
nt. „Nowoczesne systemy powiadamiania o zagrożeniach”.
Odbyła się ona w Gorzowie Wielkopolskim z inicjatywy Wojewody Lubuskiego Marcina Jabłońskiego.
19.03. – na terenie całej gminy wystąpiły bardzo obfite opady
śniegu. W nocy z 18 na 19 marca spadło go ponad 15 cm.
19.03. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było:
opinia do projektów uchwał; analiza działalności promocji
w Gminie Czerwieńsk za 2012 i plan na 2013 r.; sprawozdanie
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Miejskiej za
2012 r.; sprawozdanie z realizacji GPPiRPA i Narkomanii; infor-
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macja dotycząca dożywiania dzieci w placówkach oświatowych;
sprawy bieżące.
19.03. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się ze Starostą Zielonogórskim Ireneuszem Plechanem i zarządem firmy Carbo
Holding w sprawie zakupu materiału na naprawę drogi powiatowej Płoty – Sudoł.
19.03. – w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku
zorganizowano „dzień otwarty” dla tegorocznych absolwentów
gimnazjów, którzy od 1 września br. rozpoczną dalszą edukację
w szkołach ponadgimnazjalnych. W szkole można było spotkać
się z przedstawicielami 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego, Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze oraz
z przedstawicielami Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Zielonej Górze. W programie zaplanowano również
spotkania z nauczycielami i uczniami szkoły, prezentacje szkoły
oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy.
20.03. – w Czerwieńsku odbyło się walne zgromadzenie Spółki
Wodnej. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
21.03. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w walnym
zgromadzeniu Zielonogórskiego Związku Gmin, podczas
którego przyjęto pakiet uchwał dotyczący ustalenia stawek opłat
za utylizację nieczystości stałych.
21.03. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja miała charakter wyjazdowy. Podczas objazdu gminy dokonano przeglądu mienia komunalnego, a w szczególności obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
Radni wypracowali również opinie do projektów uchwał.
22.03. – w Nietkowie odbyło się zebranie wiejskie.
24.03. – był najchłodniejszym dniem marca. W Czerwieńsku
o godz. 6.00 termometry wskazywały (-18 °C). W całym miesiącu
odnotowano tylko 8 dni z temperaturą powyżej zera, w pozostałe
słupki rtęci utrzymywały się na wartościach ujemnych. Święta
Wielkanocne obchodziliśmy w zimowej scenerii.

25.03. – w Czerwieńsku odbyło się zebranie Gminnego
Związku OSP.
28.03. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Burmistrzem Sulechowa Romanem Rakowskim. Tematem
spotkania była budowa wspólnej sieci kanalizacyjnej na
Zaodrzu.
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Co
słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski Witam panie burmistrzu. Nareszcie przyszła prawdziwa
wiosna. Wszystkim nam potrzeba trochę
tego wiosennego słońca, które skutecznie
wymiotło z naszych ulic resztki śniegu. To
oczywiście cieszy, ale przecież nie byłbym
prawdziwym Polakiem, gdybym przy tej
okazji nie dodał - „ale z drugiej strony...”.
No właśnie, drugą stroną tego wybuchu
wiosny jest fakt, że zamiast śniegu wylazły
na wierzch psie odchody i śmieci, które
skrzętnie ukrywane były w zimie w śnieżnych zaspach. Jak się Pan zapewne domyśla, chciałbym tym razem porozmawiać
głównie o tym, czy samorząd ma jakiś plan,
jak sobie z tym problemem poradzić?
Piotr Iwanus: Przede wszystkim
chciałbym powiedzieć, że fakt odsłonięcia
przez topniejący śnieg śmieci zalegających
po nim przez zimowe miesiące, niestety nie
jest czymś nadzwyczajnym. Już taka jest
ludzka natura, że czego oczy nie widzą,
to sercu nie żal. Można by powiedzieć, że
te porzucane w zimie śmieci hibernowały
w śniegu i nie czyniły specjalnej szkody.
Teraz, gdy wyszły na wierzch, muszą być po
prostu usunięte i zutylizowane. Te prace idą
przecież pełną parą. Gdy tylko pogoda na to
pozwoliła zorganizowaliśmy prace porządkowe i chyba widział Pan, że sporo osób jest
zaangażowanych w te działania. Wspólnie
z Powiatowym Urzędem Pracy udało się
w ramach prac publicznych zatrudnić już od
15 marca kilkanaście osób, które sukcesywnie przywracają naszym miejscowościom
wiosenny wygląd. W późniejszym okresie
będą one również zatrudnione m. in. przy
wykaszaniu rowów melioracyjnych, a latem również przy pracach pielęgnacyjnych
na terenach zielonych w miejscowościach
naszej gminy. W porozumieniu z radami
sołeckimi, które zapewnią z własnych
środków sprzęt i paliwo do kosiarek, zatrudnione w ramach wspomnianych prac
osoby będą te zadania realizować. Staramy
się również o zatrudnienie w ramach stażu
z programu 50+ kolejnych osób. Myślę, że
po zakończeniu pozimowych porządków
już na bieżąco będziemy mogli dbać o środowisko wokół.
A.S.: W zeszłym miesiącu rozmawialiśmy o rewolucji dotyczącej zasad zbiórki

i utylizacji śmieci komunalnych. Jak
widać, choćby po artykułach w prasie,
nowa ustawa śmieciowa budzi spore
kontrowersje. Zewsząd dochodzą głosy
niezadowolenia – buntują się mieszkańcy,
wiele praktycznych rozwiązań, które z niej
wynikają oburzają samorządy, wątpliwości budzą zapisy prawne. Wygląda na to,
że ta cała ustawa, to kolejny prawny bubel
miłościwie nam panujących parlamentarzystów. Co Pan na ten temat sądzi?
P.I.: Podobnie jak większość samorządowców w Polsce uważam, że ta ustawa
jest wadliwa i to nie tylko ze względu na
praktyczne rozwiązania, ale głównie dlatego, że jest ona jakby wyrwana z całego
obowiązującego w naszym kraju systemu
prawnego. Nie ma powiązania przynajmniej
z trzema istotnymi w tej mierze ustawami,
dotyczącymi gospodarki komunalnej, ﬁnansów publicznych i zamówień publicznych.
Najgorsze jest to, że nowa ustawa uderza
głównie w te samorządy, które od dawna
już racjonalizowały działalność w tej sferze,
tworząc warunki do skutecznej ochrony
środowiska. Przygotowywały – czasem
łącząc wysiłki ﬁnansowe kilku gmin – warunki do możliwie najtańszego i najbardziej
skutecznego utylizowania odpadów komunalnych. W oparciu o komunalne zakłady
budżetowe tworzyły warunki do sortowania, składowania, recyclingu i utylizacji
śmieci. Planowały rekultywacje wysypisk
i tworzenia nowych. Zawiązaliśmy związki międzygminne w sprawie selektywnej
zbiórki odpadów, tworzyliśmy zgodne
z unijnymi normami instalacje, składaliśmy
się solidarnie, by wspólnie ten problem załatwić. Na takie perspektywiczne myślenie
i planowanie pozwalały wspomniane przepisy. Natomiast z nowej ustawy wynika np.,
że te tworzone z takim wysiłkiem zakłady
budżetowe nie będą mogły brać udziału
w przetargach na wykonywanie tych usług.
My, jako członkowie Zielonogórskiego
Związku Gmin nie zgadzamy się z taką
interpretacją prawną, ponieważ rujnowałaby wieloletnie nasze wysiłki w sprawie
racjonalizowania kosztów i w oparciu o istniejące przepisy postanowiliśmy w ramach
ZZG działać razem na przyjętych przez nas
wspólnie warunkach. Oczywiście, zgodnie
z ustawą, od 1. lipca br wszystkie odpady

komunalne stają się własnością gminy i to
ona jest zobowiązana do zbiórki, transportu
i utylizacji. W myśl tej ustawy wszyscy
mieszkańcy gminy zostaną obciążeni kosztami tego procesu. Gminy ZZG przyjęły
zasadę rozliczania kosztów w zależności
od ilości osób w gospodarstwie. O tych
stawkach będziemy oczywiście informować
mieszkańców. Pewnie zanim „U nas” dotrze
do czytelników, roześlemy do wszystkich
właścicieli nieruchomości informacje
w sprawie stawek oraz deklaracje dotyczące
ilości osób zamieszkujących w tym obiekcie. Takie deklaracje w imieniu wspólnot
mieszkaniowych złożą zarządcy tych
nieruchomości. Każdy właściciel będzie
miał własne indywidualne konto, na które
będzie wpłacał należne opłaty. Będą one
oczywiście rozliczane przez urząd gminy,
a ewentualne zaległości egzekwowane
będą na takich samych zasadach jak opłaty
podatkowe. Mieszkańcy wspólnot będą
mieli te opłaty wykazane i włączone do
innych opłat związanych z utrzymaniem
nieruchomości. Zanim jeszcze ustawa
wejdzie w życie będziemy do wszystkich
mieszkańców rozsyłać ulotki informacyjne,
tak aby wszyscy zapoznali się z nowymi
zasadami przed pierwszym lipca, aby nie
było niespodzianek.
A.S.: Trochę problemów będzie
rodzić także deklaracja w sprawie segregowania odpadów, bo koszt odbioru
tych segregowanych i niesegregowanych
różni się bardzo.
P.I.: Oczywiście, jest to różnica sięgająca 40%. Według ustawodawcy ma to
zachęcić mieszkańców do segregowania
odpadów, bo to będzie im się zwyczajnie
opłacać. Wiem, że jest pan członkiem
wspólnoty mieszkaniowej i rzeczywiście
tu niestety będziemy mieli do czynienia
z odpowiedzialnością zbiorową, bo jeśli
wspólnota zadeklaruje segregowanie
śmieci, a nie wszyscy podporządkują się
tej decyzji i wrzucą śmieci nieposegregowane do zbiorników, to niestety cała
wspólnota będzie płacić, jak za śmieci
niesegregowane – czytaj 40% droższe. To
oczywiście budzi kontrowersje, bo znów
będą cierpieć ci zdyscyplinowani, ale nie
ma na to rady, dopóki nie zaczniemy być
współodpowiedzialni za ochronę środowiska będziemy płacić więcej.
Oczywiście, jeśli pojawiłyby się jakieś
pomysły Czytelników, jak można by to
rozwiązać inaczej, to chętnie z nimi się
zapoznam.
A.S.: Dziękuję za rozmowę i do następnego spotkania
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Pożyteczna wizyta
10 kwietnia 2013 r. odbyła się wizytacja miejsc o bogatych walorach krajoznawczo-turystycznych znajdujących się na terenie Gminy
Rothenburg O.L. Spotkanie zrealizowane było w ramach projektu pn.:
„Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk – etap I”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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.
Wizytacja rozpoczęła się przed Ratuszem w Rothenburg O.L. gdzie Partnerzy
z Niemiec na czele z Panią Burmistrz
Heike Böhm przywitali delegację z Partnerskiej Gminy Czerwieńsk.
Po krótkim przywitaniu i omówieniu przewidzianych do zrealizowania
działań w ramach realizacji projektu
uczestnicy zajęli miejsca w autokarze
i udali się na zwiedzanie następujących
miejsc:
- Wyspy Kultur Einsiedel,
- Przystani Rzecznej Neiße – Tours,
- miejsca rozwidlenia rzeki, spacer po
lesie – m. Geheege,
- Stadniny koni Heyne w Uhsmannsdorf.
Krótko o zwiedzanych obiektach:
1.„Wyspa Kultur Einsiedel” - Park
Rekreacyjny Kulturinsel Einsiedel 1,
02829 Neißeaue OT Zentendorf:
Z działalności artystycznego kształtowania drewna powstał pomysł, by na
uboczu miasta i wsi powstało miejsce
spotkań – Wyspa Kultury (Einsiedel). Na
początku powstała tu galeria artystyczna.
W czasie otwarcia w 1992 roku Stowarzyszenie Kultury (Einsiedel) wystawiło
sztukę teatralną w jednym z wolnych
pomieszczeń w stodole.

Dzisiaj Stodoła Kultur - wyposażona jest w bar, balkon dla dzieci
i estradę do rozmaitych przedstawień
kulturalnych, uroczystości, odczytów,
koncertów, wesel lub innych okoliczności.
W dni wolne od pracy na Wyspie
Kultur organizowane są teatry, przedstawienia lalkowe, kuglarskie i wspomnienia muzyczne. Stodoła, 7 scen na
wolnym powietrzu i park rzeźbiarski
stały się miejscem rozrywki. Na dużej
powierzchni ze statkiem pirackim, zaczarowanym zamkiem, przygodowymi
mostkami i tajemnymi przejściami
pośród wierzbowych labiryntów i meandrów części spełniają się kolorowe
marzenia. Kawiarenka kawowa i paleniska z własnym kącikiem proponują
niespodzianki prosto z ognia lub paleniska piekarnianego.
Podczas wędrówek po tym dużym
terenie zabawowym natrafić można
na ślady legendarnego plemienia,
skarbów, lub uzyskać cenne wskazówki. Tu identyfikować się można
z naturą, sztuką i kulturą, która stoi
przed zwiedzającymi poprzez drewno,
glinę i kamień, pogodę, wiatr, sztukę
i zabawy.
2. Przystań
rzeczna - „Neisser – Tours” Tormersdorfer Allee 1,
02929 Rothenburg:
Wachlarz usług
ﬁrmy turystycznej
Neisse - Tours jest
bardzo bogaty:
- jednodniowe
spływy pontonowe
po Nysie,
- wycieczki wielodniowe,

- pole kempingowe i namiotowe,
- organizowanie wypoczynku dla dzieci
i młodzieży.
3. Dział wodny w miejscowości
Geheege:
Ciekawostka przyrodnicza, gdzie
rzeka rozdziela się na dwa strumienie.
Strumień północno-wschodni poprzez
system rzeczny Łaby znajduje swoje
ujście w wodach morza Północnego.
Natomiast strumień północno-wschodni
poprzez Nysę i Odrę kończy swój bieg
w morzu Bałtyckim.
4. Stadnina Heyne, Haselberg 4,
02929 Rothenberg.
Początki Stadniny Heyne sięgają
roku 1985. Firma oferuje szeroki wachlarz usług: rekreacyjną jazdę konną,
przejażdżki dorożką oraz hipoterapię.
Przyjeżdżający tu turysta może liczyć na
bliski kontakt z przyrodą.
Po zwiedzeniu w/w miejsc polscy
uczestnicy spotkania pożegnali się ze
swymi przyjaciółmi z Niemiec, dziękując
im za możliwość zapoznania się z ciekawymi miejscami o bogatych walorach
krajoznawczo-turystycznych znajdujących się na terenie Gminy Rothenburg
O.L. W trakcie zwiedzania tych, bardzo
interesujących miejsc uczestnicy dyskutowali na temat zastosowania rozwiązań
przedstawionych przez Partnerów na
terenie Gminy Czerwieńsk.
Wizytacja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dziękujemy serdecznie
Gościom uczestniczącym w wizytacji,
właścicielom zwiedzanych miejsc za
udostępnienie obiektów, przedstawienie
bogatych informacji na temat ich funkcjonowania oraz wszystkim, którzy okazali
pomoc przy organizacji spotkania.
(A.P.L.)

Projekt nr 100107499 pt.: „Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk – etap I” jest współﬁnansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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.
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Rowerem przez śnieg
III Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, pod patronatem Burmistrza Czerwieńska, odbył się 15 marca 2013r. Po raz trzeci organizatorem
turnieju było Gimnazjum w Czerwieńsku (koordynator Aleksander Gruszczyński),
natomiast z ramienia Burmistrza działaniami przygotowawczymi kierowała pani
Barbara Marczenia.
Zawiało śniegiem, w oczach organizatorów i uczestników turnieju BRD zagościł niepokój, czy zawody się odbędą, czy
aura nam w tym nie przeszkodzi. Jednak
od wczesnych godzin rannych witaliśmy
uczestników eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym. Nad całością przedsięwzięcia
czuwała pani dyrektor gimnazjum Magdalena Grysiewicz.
Turniej miał na celu popularyzację
wśród młodzieży szkolnej przepisów ruchu
drogowego, zasad udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu budowy i obsługi
roweru. Projekt skierowano do uczniów
klas 5 i 6 szkół podstawowych naszej
gminy oraz uczniów gimnazjum. Zabawa
i sportowa rywalizacja odbywała się pod
czujnym fachowym okiem policjantów.
Sędzią głównym zawodów był komisarz
Arkadiusz Chorąży z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Wojewódzkiej
w Gorzowie Wlkp. W zawodach wzięło
udział 9 drużyn ze szkół podstawowych
naszej gminy i 5 drużyn z Gimnazjum.
Konkurencje umiejętności praktycznej jazdy w miasteczku ruchu drogowego oceniali: aspirant sztabowy Marek
Masłowski, mł. aspirant Daniel Giszter
oraz inspektorzy straży miejskiej Tadeusz Boksa i Waldemar Bernacki,
natomiast punkty i protokoły na bieżąco
przetwarzał Paweł Furdak. Sprawność

i opanowanie roweru na torze przeszkód
oceniał Waldemar Dwornicki, pierwszą
pomoc Halina Kwaśniewska. Podsumowywaniem wyników i ustalaniem miejsc
drużyn zajęła się Joanna Dwornicka
a całość w obiektywie uwiecznił Dariusz
Grześkowiak. Zawodnicy w oczekiwaniu
na konkurencje mogli mile spędzić czas
w zorganizowanej przez panią Agnieszkę
Kostrzewę kawiarence.
W rywalizacji szkół podstawowych
pierwsze miejsce i Puchar Przechodni
Burmistrza Czerwieńska zdobyła Szkoła
Podstawowa z Nietkowa w składzie:
Paweł Kurowski, Kamil Huzarewicz,
Paweł Lewandowski pod opieką Jakuba
Kosiaka. Drugie miejsce drużyna z Czerwieńska w składzie: Natalia Rybaczek,
Kornelia Wierucka, Zuzanna Cymer
pod opieką Melanii Markuszewskiej.
Trzecie miejsce szkoła z Leśniowa Wielkiego – Patryk Kujawski, Michał Ostapiuk, Dawid Majkut pod opieką Anety
Żuk. Wśród klas gimnazjalnych pierwsze
miejsce drużyna w składzie Dawid Pawlak, Paweł Pawłowski, Dominik Kapela
(opiekun A. Gruszczyński); drugie
miejsce Przemysław Kaczmarek, Filip
Woźniak, Filip Kopaczewski (opiekun
B. Jesionkowska); trzecie miejsce Adam
Lebioda, Łukasz Nahorski, Mateusz
Rudolf (opiekun A. Sterczewska).
Do etapu powiatowego, który odbędzie się 11 kwietnia w Nowym Kram-

sku, w grupie szkół podstawowych
zakwaliﬁkowały się drużyny z Nietkowa
i Czerwieńska oraz drużyna klasy 2d
z Gimnazjum.
Mimo mało sprzyjającej aury wszyscy
doskonale się bawili i rywalizowali. Było
to możliwe dzięki wsparciu i pomocy
nauczycieli i uczniów oraz ekipy pana Jerzego Kuczaka walczącej ze śniegiem.
I jak co roku serdecznie dziękujemy za
wsparcie imprezy prezesowi Zbigniewowi Wasylkowskiemu - CPN Ekoserwis
Czerwieńsk, dyrektor Dorocie Rymaszewskiej - PZU ,,Życie” Zielona Góra,
prezesowi Zbigniewowi Nowackiemu
- PKP ,,CARGOLOK” Czerwieńsk,
prezes Jadwidze Dyktus - CARBO Zielona Góra. Byli oni fundatorami nagród
rzeczowych dla wszystkich zawodników.
Bardzo dziękujemy!
Dziękujemy również wszystkim
naszym gościom, wśród których obecny
był prezes ZO PZM pan Roman Filecki.
Realizacja takich projektów to doskonała promocja bezpiecznego poruszania
się rowerem, bezpieczeństwa na drodze
i również promocja naszej szkoły w środowisku lokalnym.
A. Gruszczyński
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Strategia Rozwoju Gminy
Czerwieńsk na lata 2011-2018
Czym jest Strategia Rozwoju Gminy? Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta.
Dokument ten jest uchwałą Rady Miejskiej, która wyznacza kierunki działania
organu wykonawczego w poszczególnych – sprecyzowanych w uchwale – obszarach. Tak też jest w naszej gminie.
Strategia jest jednym z podstawowych instrumentów zarządzania
– efektem procesu planowania rozwoju gminy. Określa kierunki i granice
działania władz samorządowych. Strategia w swoich założeniach powinna
przyczyniać się do zwiększenia konkurencyjności gminy oraz – w dalszej
perspektywie – do wzmocnienia jej
strategicznej pozycji. Jest ona określoną
koncepcją działania, pewnym scenariuszem przyszłości, do którego dążą
władze samorządowe, uwzględniając
analizę istniejącej sytuacji i czynników.
Pozwala na racjonalne wykorzystanie
posiadanych zasobów, uruchamianie
nowych działalności gospodarczych
i społecznych, świadczenie usług
i rozwój infrastruktury dostosowanej
do posiadanych zasobów. Tylko takie
działania umożliwiają zrównoważony
i zintegrowany rozwój gminy.
W toku wdrażania zapisów strategii
w życie niezmiernie istotnym elementem
jest proces monitorowania i oceny stopnia
realizacji założonych celów. Minęły już
dwa lata wdrażania zapisów Strategii
Rozwoju Gminy Czerwieńsk. Władze
samorządowe odpowiadają za jej wdrażanie, czas więc na pewne podsumowanie
i wyciągnięcie wniosków z dotychczasowych działań.
Weryﬁkacja stopnia zaawansowania
procesu wdrożenia strategii dokonywana jest w okresach jednorocznych.
Zgodnie z propozycją autorów Strategii
powinien tego dokonywać specjalnie
powołany Zespół ds. Strategii. Wydaje
nam się jednak, że autorzy nie wzięli pod
uwagę różnych zakresów kompetencji
– tak Rady Miejskiej, jak i Burmistrza
Czerwieńska. Obecnie powołany zespół
to w większości pracownicy urzędu
gminy oraz radni. Uważamy, że bardziej efektywne byłoby monitorowanie
i ocenianie wdrażania tego dokumentu
w życie, gdyby powołać w ramach
Rady Miejskiej odrębny, 3-osobowy
zespół radnych ds. oceny wdrażania
Strategii Gminy (pozostawiając zespół
Burmistrza). Zespół ten dokonywałby
porównania zapisów Strategii z treścią
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przedłożonego Radzie rocznego sprawozdania przez Burmistrza. Wnioski
przyjęte przez Radę Miejską stanowiłyby o kierunkach działań Burmistrza
w kolejnym roku budżetowym.
Propozycja opiera się na wyraźnym
podziale ról – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Konsekwencją takiego
rozwiązania byłby fakt, że w pracach nad
sprawozdaniem rocznym nie mogliby
brać udziału radni – tak, jak to się dzieje
obecnie. Przyjęcie tego założenia uniemożliwi „przenikanie się” kompetencji
i odpowiedzialności pomiędzy organami
gminy. Odpowiedź na pytanie: kto i w jakim zakresie odpowiada za wdrażanie
Strategii w życie będzie prosta i klarowna. Również elastyczne reagowanie
na występujące zmiany w środowisku
zewnętrznym i wewnętrznym gminy

będzie zdecydowanie szybsze. Burmistrz
może wykazać się inicjatywą, określać
urzędnikom priorytety działań i realizować wszystkie zadania wynikające ze
Strategii. Radni natomiast – poprzez analizę i ocenę przedstawianych sprawozdań
– mogą utwierdzić się w przekonaniu, że
podejmowane działania służą zrównoważonemu rozwojowi gminy we wszystkich
obszarach. W przypadku zagrożeń, bądź
zmiany uwarunkowań (np. nowe uregulowania prawne, nowe możliwości
pozyskiwania środków finansowych)
mogą poprzez podejmowanie stosownych uchwał wpływać na kształt Strategii
i wskazywać Burmistrzowi kierunki
działania.
Członkowie Klubu Radnych Niezależnych będą poszukiwać nowych rozwiązań,
zwracać uwagę na problemy zgłaszane
przez mieszkańców gminy, pozostawiając
sobie prawo oceny skuteczności działań
organu wykonawczego Gminy.
Pełna treść „Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńska na lata 2011-2018”
zamieszczona jest na stronie www.bip.
czerwiensk.pl w zakładce Zamierzenia
organów gminy.
Przewodniczący Klubu Radnych
Niezależnych Krzysztof Smorąg

OGŁOSZENIE
Burmistrz Czerwieńska informuje, że w terminie od 25.03.2013 r. do 15.04.2013 r.
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku oraz na tablicy
ogłoszeń w miejscowości Laski został wywieszony do publicznej wiadomości na okres
21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 9/2013 Burmistrza Czerwieńska
z dnia 13 marca 2013 r. Wykaz obejmuje część działki oznaczonej nr ewidencyjnym
322/6 o pow. 620 m2 położonej w obrębie wsi Laski.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku przy ul. Rynek 25, pokój 109, tel. 68 327 81 79 oraz na stronie
internetowej urzędu: www.bip.czerwiensk.pl.
(MM)

PODZIĘKOWANIE
Za celebrację Mszy św. ks. Dariuszowi Tuszyńskiemu
oraz wszystkim uczestnikom uroczystości pogrzebowych
naszej kochanej Mamy
JULII BIERNAT
serdeczne Bóg zapłać składają Krystyna i Leszek
Ofiarodawcom: sąsiadom i znajomym kolejnych Mszy św.
w Nietkowie i Czerwieńsku
DZIĘKUJEMY

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
„ …wiosna, wiosna, wiosna ach to Ty…”
Zima tego roku długo nie dawała za wygraną, ale choć wokół przybrudzoną bielą ścielił się śnieg, a termometry jak
zaczarowane pokazywały niskie temperatury, wszyscy uczniowie obudzili wiosnę w sercach i umysłach. Bo właśnie
marzec po zimowym uśpieniu zakwita w szkole różnorodnymi inicjatywami.
Jedną z nich był TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI, który przygotowała klasa V b.
Imponująco przedstawiał się scenariusz
poczynań na każdy dzień. Zanim do nich
przystąpiliśmy – odpowiedzieliśmy sobie
na pytanie – czym jest owa życzliwość,
jak ją okazywać i gdzie jej szukać? Jak
się okazało, nie były to proste pytania.
Potem było już tylko łatwiej. Uczniowie
wykonywali emblematy, plakaty, drzewka życzliwości, łańcuchy życzliwych
dłoni – wszystko to stało się ozdobą
korytarzy szkolnych. Nie mogło obyć
się bez „korczakowskiego plebiscytu
życzliwości”, który wyłonił najsympatyczniejsze i najbardziej lubiane osoby.
„Poczta życzliwości” dawała szanse
nieśmiałym - wystarczyło wykonać
kartkę ze specjalnymi pozdrowieniami
i przesłać ją adresatowi.
Podczas tego niezwykłego tygodnia
odwiedziły nas przedszkolaki, które już
niedługo staną się uczniami. Klasy trzecie
i „zerówkowicze” odbyli przechadzkę po
szkole, goście obejrzeli krótki program
artystyczny, usiedli też do ławek, aby wykonać pierwsze szkolne zadanie – wesołą
układankę. Cieszymy się z takich wizyt
– my czujemy się starszymi kolegami,
a przedszkolaki stają się naszymi młodszymi przyjaciółmi, których pragniemy
życzliwie przyjąć do szkolnej braci.
Gorący tydzień upływał szybko,
ale nie przeoczyliśmy szczególnej daty
– 21 marca. Dla każdego - małego
i dużego, młodego i dojrzałego jest to

pierwszy dzień wiosny, której za oknami
próżno było szukać,
bo wokół biało i zimno. Nie zniechęciło
to naszych uczniów.
Klasy II-e wykonały
z ekologicznych materiałów niewielkie
marzanny, w odpowiednio przygotowanym miejscu rozpaliły
ognisko i wrzuciły do
niego symbole zimy,
zaś lód rozrzuciły na
cztery strony świata.
Wierszyki, zaklęcia
i piosenki, jeśli nawet
nie przepędziły zimy, to przynajmniej
nas rozgrzały. Klasy III-e powitały
wiosnę w kinie wraz z „Wielkim i potężnym Oz” - przepięknej baśni, która
potwierdziła starą prawdę, że dobro
i życzliwość zawsze zwyciężają.
Wiosenny apel był okazją do rozstrzygnięcia trwającego kilka miesięcy
TURNIEJU KLAS IV - VI. Samorząd
Uczniowski oceniał różne dziedziny
szkolnego życia – przygotowanie „Tygodnia pod hasłem...”, czytelnictwo, szkolne
dyktando, zaangażowanie w zbiórkę kasztanów, okolicznościowe wystroje klas,
umiejętność wspólnej zabawy podczas
„Dnia bambosza”. Oto lista zwycięzców:
I m. kl. VI c (64,2pkt.), II m. kl. IV a (53,8
pkt.), III m. kl. VI b (47,8 pkt.)

Tegoroczny marzec mienił się w naszej szkole kolorami wiosennych kwiatów – na zewnątrz zimno i ponuro,
a u nas cieplutko i wesoło, aż chce się
zaśpiewać: „...wiosna, wiosna, wiosna
ach to Ty...”
P.S. Z radością i dumą donosimy
o sukcesach uczniów:
• Ewa Konopka - ﬁnalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z przyrody - ﬁnalistką Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z języka
polskiego
• Kornelia Pukacka - ﬁnalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z języka polskiego
• Kornelia Wierucka - ﬁnalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z matematyki
• Paulina Dwornicka - nominacja do
etapu powiatowego w Konkursie Recytatorskim PRO-ARTE
• Alicja Szymańska - nominacja do
etapu powiatowego w Konkursie Recytatorskim PRO-ARTE
• Kornelia Pukacka - nominacja do
etapu powiatowego w Konkursie Recytatorskim PRO-ARTE
• Eliasz Marchut - nominacja do
etapu powiatowego w Konkursie Recytatorskim PRO-ARTE
• Natalia Jarzębska - wyróżnienie
w Gminnym Konkursie Recytatorskim
PRO-ARTE
Gratulujemy!
B.K.
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Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

Nowy system
gospodarki odpadami
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że Gmina Czerwieńsk przystąpiła do „Zielonogórskiego Związku Gmin” wraz
z gminami Zielona Góra, Świdnica i Miastem Zielona Góra.
„Zielonogórski Związek Gmin” od 1 lipca stanie się właścicielem odpadów powstających w gospodarstwach domowych
i zakładach pracy Przestaną obowiązywać dotychczasowe zawarte
umowy na odbiór odpadów. Związek dokona wyboru ﬁrmy wywozowej i zawrze z nią umowę na odbiór odpadów z nieruchomości oraz wyposaży je w odpowiednią ilość pojemników.
Opłata za gospodarowanie odpadami, która będzie obowiązywać od 1 lipca 2013 roku będzie naliczana od osoby – miesięcznie i wynosić będzie odpowiednio:
I. Czerwieńsk, Płoty:
1) Wysokość opłaty:
• 15 zł miesięcznie – gdy nie będzie się prowadzić selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych,
• 8,80 zł miesięcznie – gdy odpady będą zbierane w sposób
selektywny.
2) Częstotliwość odbierania odpadów:
• odpady zmieszane – co najmniej raz na tydzień,
• odpady zbierane selektywnie w pojemnikach 1,1 m3 lub w workach, takich jak makulatura, tworzywa sztuczne, szkło kolorowe
i białe – co najmniej raz na dwa tygodnie, a w pojemnikach 2,5 m3
co najmniej raz na miesiąc.
I. Pozostałe miejscowości z terenu Gminy Czerwieńsk:
1) Wysokość opłaty:
• 12 zł miesięcznie – gdy nie będzie się prowadzić selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych,
• 7,60 zł miesięcznie – gdy odpady będą zbierane w sposób
selektywny.
2) Częstotliwość odbierania odpadów:
• odpady zmieszane – co najmniej raz na dwa tygodnie,
• odpady zbierane selektywnie w pojemnikach 1,1 m3 lub w workach, takich jak makulatura, tworzywa sztuczne, szkło kolorowe
i białe – co najmniej raz na miesiąc, a w pojemnikach 2,5 m3 co
najmniej raz na dwa miesiące.
Odpady wielkogabatytowe odbierane będą dwa razy
w roku: wiosną i jesienią.
W kwietniu 2013 roku każdy właściciel otrzyma po raz
pierwszy do wypełnienia deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami. Deklarując prowadzenie selektywnej zbiórki każdy zapłaci według niższej stawki jak wyżej.
Właściciele domków jednorodzinnych otrzymywać będą worki
na papier, tworzywa sztuczne oraz metal i szkło. W zabudowie
wielorodzinnej i zakładowej obowiązywać będzie pojemnikowy
system zbierania odpadów surowcowych. Właściciele nieruchomości zamieszkałych wysokość miesięcznej opłaty będą wyliczać mnożąc stawkę jednostkową przez ilości zamieszkałych na
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niej osób. W przypadku lokali użytkowych znajdujących się na
nieruchomości mieszkaniowej oraz nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne wysokość opłaty
ustala się zamawiając odpowiednią ilość pojemników danego
rodzaju i mnożąc przez cenę jednorazowego opróżnienia oraz
częstotliwość opróżnień w miesiącu.
W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych deklarację
wypełni Zarządca.
Do deklaracji będzie załączone pismo przewodnie oraz
wypowiedzenie dotychczasowych umów przygotowane przez
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej
Górze dla swoich dotychczasowych klientów. Klienci pozostałych ﬁrm wywozowych zobowiązani są do wypowiedzenia
we własnym zakresie dotychczasowych umów ze skutkiem
prawnym na dzień 30 czerwca 2013 roku.
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku planuje w najbliższym
czasie przeprowadzić kampanię edukacyjną dla mieszkańców
Gminy Czerwieńsk, która polegać będzie na przygotowaniu
przez gminę ulotek informacyjno – edukacyjnych związanych
z nowym systemem gospodarowania odpadami.
MPS

INFORMACJE
Burmistrz Czerwieńska informuje, że na podstawie § 14 ust. 1
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.
Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr OL-LMiP-115/2013 z dnia 26.02.2013 r. i nr
OL-LBŚ-120/2013 z dnia 21.03.2013 r. próbki wody pobranych
w dniach 25.02.2013 r. z wodociągu publicznego w Nietkowicach o produkcji 100 m3/d, stwierdził przydatność wody do
spożycia przez ludzi.
Analiza próbek wody o kodach OL-146 pobranej dnia
25.02.2013 r. zgodnie z protokołem pobrania próbek wody do spożycia nr NS-HK-34/13 wykazała, że woda w zakresie parametrów
objętych monitoringiem kontrolnym odpowiada wymaganiom
§ 2 ust. 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 poźn. zm.).
MPS
• • •
Burmistrz Czerwieńska informuje, że Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze decyzją nr 499 NS-HK/13
z dnia 21 marca 2013 roku umorzył postępowanie w sprawie zapewnienia wody o właściwych parametrach mętności, manganu
i żelaza na ujęciu wody wodociągu publicznego o produkcji 100
m3/d, w miejscowości Sudoł uzasadniając tym, że administrator
ujęcia prowadził działania naprawcze monitorując jakość wody
badaniami laboratoryjnymi.
MPS
• • •
Burmistrz Czerwieńska informuje, że Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze 20 marca 2013 roku (decyzja
z dnia 15 marca 2013 roku, znak: NS-HK-AII.530.2.1.2013.13) poinformował, że zmienia na wniosek „POMAK” Sp. z o.o. w Czerwieńsku, zawarty w piśmie z dnia 12.02.2013 r. i 27.02.2013 r.
swoją decyzję nr 1139 NS-HK/2008, z dnia 04.07.2008 r. w sprawie zapewnienia w wodociągu publicznym w Czerwieńsku
– wody o właściwych parametrach w zakresie mętności i zawartości manganu w ten sposób, że termin realizacji w/w decyzji
przedłuża się do dnia 20.12.2013 roku.
MPS

Podzielmy się tradycją
Wielkanoc 2013
Projekt współﬁnansowany 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

W ramach projektu współﬁnansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska
- Brandenburgia zatytułowanego „Podzielmy się tradycją. Wielkanoc 2013” 23 marca w Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty
wielkanocne. Uczestnicy projektu - mieszkańcy partnerskich gmin
Czerwieńsk i Drebkau - dzielili się doświadczeniami w zakresie
technik sporządzania ozdób świątecznych oraz wymieniali się
informacjami na temat tradycji wielkanocnych po obu stronach
Odry. Pod czujnym okiem fachowców uczestnicy warsztatów
uczyli się zdobienia pisanek różnymi technikami, tworzenia
kwiatów z bibuły i palm oraz lepienia w glinie. W wyniku efektywnej pracy powstały przepiękne pisanki i palmy, a także gliniane
zające, kurczęta oraz koszyczki i miseczki. Było kolorowo, ciekawie i twórczo, a każdy uczestnik projektu otrzymał certyﬁkat
potwierdzający udział w warsztatach. Kolejnym etapem projektu
było zorganizowanie wystawy prac konkursowych połączonej
z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród w konkursach na
najpiękniejszą pisankę i palmę wielkanocną. Komisja Artystyczna
oceniająca prace brała pod uwagę pomysłowość, oryginalność,
dobór materiałów, staranność wykonania, a przede wszystkim
inwencję twórczą autorów prac. Po długiej i burzliwej naradzie
jury wyłoniło zwycięzców, wręczyło dyplomy i atrakcyjne nagrody w poszczególnych kategoriach.
Wyniki konkursu na najpiękniejszą palmę wielkanocną
(praca grupowa):
• w kategorii „Młodzik” wyróżnienia otrzymali wszyscy
uczestnicy konkursu, a poszczególne miejsca zajęli:
- III miejsce: Wesoła Gromadka z Leśniowa Wielkiego
- II miejsce: Przedszkole Niepubliczne w Nietkowie
- I miejsce: Świetlica wiejska w Dobrzęcinie
• w kategorii „Junior” przyznano jedno wyróżnienie:
Uczennice Liceum Ogólnokształcącego - Aneta Borowska
i Karolina Dzierżyńska.
• w kategorii „Senior” wyróżnienia przyznano Sołectwu
Sycowice, KGW Nietkowice, Rodzinie Stachowskich, a poszczególne miejsca zajęły:
- III Miejsce ex aequo: KGW Płoty i KGW Laski
- II miejsce: Świetlica wiejska w Sudole wraz z Sołectwem Sudoł
- I Miejsce: Zespół śpiewaczy „Gama” z Leśniowa Małego
Wyniki konkursu na najpiękniejszą pisankę wielkanocną
(praca indywidualna):
• w kategorii „Młodzik - przedszkole” wyróżnienia otrzymali: Nadia Kościuk, Hania Tyrakowska, Kinga Bubieńczyk z oddziału przedszkolnego w Nietkowicach oraz Agata
Woźniak z oddziału przedszkolnego w Leśniowie Wielkim.
Wyróżniono również Niepubliczne Przedszkole w Nietkowie.
Dzieci z oddziału przedszkolnego w Nietkowicach nie dały żad-

nych szans rywalom z innych placówek;
wszystkie miejsca właśnie im przypadły
w udziale:
- III miejsce: Mateusz Palacz
- II miejsce: Robert Olejniczak
- I miejsce: Maja Kusiowska
• w kategorii „Młodzik - szkoły podstawowe”:
- III miejsce: Paulina Żmuda z Bródek
- II miejsce: Jakub Stachowski, SP
Nietkowice
- I miejsce: Kacper Piwoński, SP Nietków
• w kategorii „Junior” wyróżnienie
otrzymała Alicja Słońska, L.O. Czerwieńsk, a poszczególne miejsca:
- II miejsce: Adrianna Wojtkowiak, L.O.
Czerwieńsk
- I miejsce: Dominika Bugaj, L.O.
Czerwieńsk
• w kategorii „Senior” wyróżniono:
Elżbietę Waszak z Sycowic, Urszulę Murzyn z Będowa, Honoratę Kurzac z Czerwieńska, a miejsca medalowe zajęły:
- III miejsce: Ramona Kempe, Drebkau
- II miejsce ex aequo: Bożena Ruszel,
Nietków oraz Helga Lukas, Drebkau
- I miejsce: Hanna Eckstedt, Bródki
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
Cieszy nas - organizatorów - fakt, że
z roku na rok na konkurs wielkanocny
napływa coraz więcej, coraz piękniejszych prac. Znaczy to, że nasz cel - kultywowanie tradycji, a także integracja
międzypokoleniowa i pogłębianie partnerstwa zostaje osiągnięty. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom projektu za stworzenie fantastycznej, twórczej atmosfery
i stworzenie fantastycznej wystawy.

Marcowe nadzieje, marcowe zawirowania
Miała przyjść wiosna, biel śniegu zamienić w zieleń traw, liści i wielobarwnych
kwiatow. I co? Przyszło uzbroić się w cierpliwość i w oczekiwaniu zmian tak
działać, aby tę ukochaną porę roku zwabić do nas.
Z tego założenia wyszli uczniowie
Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim. Już na początku, aby uczcić imieniny
wszystkich dziewcząt, Samorząd Szkolny
pod opieką p. Mileny Boguszewicz zorganizował wesołe wybory „Miss szkoły”.
Dziewczęta musiały zabłysnąć nie tylko
urodą, wdziękiem, ale także umiejętnością
wykonywania różnych zadań. Najmłodszą miss została przeurocza Wiktoria
Woźniak z przedszkola, w kl. I-III trofeum miss zdobyła Ola Zastawna, a w kl.
IV-VI bezapelacyjnie zwyciężyła Sandra
Nowicka.
Szkoła wzięła udział w konkursie plastycznym „Naprawdę jaka jesteś” organizowanym z okazji Święta Kobiet przez
MGOK w Czerwieńsku. Ola Zastawna,
uczennica kl. III zdobyła wyróżnienie za
swoją pracę.
Warto się pochwalić także innym
sukcesem. Szkoła z Leśniowa była
gościem programu telewizyjnego, emi-

towanego przez telewizję regionalną
TVP Gorzów. Wygraliśmy konkurs
wojewódzki i reprezentowaliśmy
województwo lubuskie w Warszawie
w związku z szeroko zakrojoną akcją
ogólnopolską „Sześciolatek w Szkole”. Leśniowskie sześciolatki były
przykładem tego, że w małej szkole
można stworzyć świetne warunki do
edukacyjnego startu.
Marzec, to miesiąc upływający
pod znakiem Świąt Wielkanocnych
i kultywowania świątecznych tradycji.
Znakiem tych świąt są nieodmiennie:
palma, pisanka, stroik. Nasze dzieci przygotowane przez p. Patrycję

Frączak wzięły udział w konkursie
organizowanym przez Lokalną Grupę Działania między Odrą a Bobrem
w Zaborze. Za przepiękną pisankę wyróżnienie otrzymała Kinga Jasińska
z kl. II. W konkursach świątecznych
na palmę i pisankę organizowanych
przez MGOK w Czerwieńsku również
nie zabrakło wyróżnionych z leśniowskiej szkoły. Wśród laureatów znaleźli
się: Weronika Rudnicka oraz Marcel
Jadczak z kl. II oraz zbiorowo klasa
czwarta, druga i zerówka.
Na wiosnę wciąż czekamy, bocianów
w gnieździe na szkolny boisku wypatrujemy. Może aktywność dzieci i nadzieje
wszystkich: tych dużych i tych małych
skuszą ją i w końcu do nas zawita.
ABat

Radnemu
Henrykowi Góralczykowi
z powodu śmierci Ojca
śp. Bogumiła Góralczyka
serdeczne kondolecje
składają Radni Rady Miejskiej,
Burmistrz Czerwieńska
oraz pracownicy
Urzędu Gminy

Ani i Przemkowi Góralczykom
wyrazy serdecznego
współczucia z powodu
śmierci ojca i teścia
śp. Andrzeja Bondii
składają koleżanki i koledzy
ze Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku.
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Wiosna w szkole rozkwitła talentami
W myśl przysłowia w marcu jak w garncu… w szkole w Nietkowie wiele się działo
przez cały miesiąc. Rzetelna nauka przeplatała się ze szkolnymi happeningami.
Cały marzec, mimo wielu imprez z uśmiechem był bardzo pracowity.
Szóstoklasiści wytężali swoje umysły
ćwicząc przed Ogólnopolskim Sprawdzianem, poddawali się testom, powtórkom,
pokonali nieprawdopodobną ilość zadań
matematycznych i tematów pisemnych.

A wszystko po, to aby być przygotowanym na ten jedyny w swoim rodzaju
sprawdzian uczniowskich kompetencji,
jakiemu jest poddawany każdy uczeń
w Polsce kończący klasę szóstą.

Dzień Czekolady
Ze szkolnego kalendarza pojawiło
się kilka marcowych propozycji wywołujących wiele uśmiechu i urozmaicających uczniowskie dni pełne klasówek
i sprawdzianów. Samorząd Uczniowski
zorganizował Dzień Czekolady. Ruszyły
klasowe stoiska, gdzie można było pojeść
za przysłowiową złotówkę. Poszczególne
klasy i ich rodzice przygotowali mnóstwo
smakołyków, oczywiście wszystkie czekoladowe albo utopione w czekoladowej
fontannie. Czekoladowe przysmaki, ich
pomysłowe wykonanie i zapach, wypełniły szkolne korytarze, wzbudzając wiele
sensacji i oczywiście apetyt. Ależ było
pysznie! Tego dnia odbyły się również
wybory Super Dziewczyny w szkole.
Super Dziewczyna 2013
Konkurs na najsympatyczniejszą
koleżankę, zawsze wzbudza wiele
emocji, zarówno wśród samych zainteresowanych jak i męskiej części społeczności. Po klasowym wytypowaniu
tej Super Dziewczyny, odbył się wielki

Warsztaty Wielkanocne
W oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Nietkowie dzieci przygotowując się do Świąt Wielkanocnych,
poznają również tradycje z nimi związane.
Na początek podczas zajęć otwartych
wykonywały wspólnie ze swoimi ma-
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mami palmy wielkanocne. Na ten dzień
przygotowywały się cały tydzień; uczyły
się robienia kwiatów z bibuły, zbierały
suszone kwiaty oraz gałązki. W piątek 22
marca zaprosiły swoje mamy, by wykonać
własną palemkę.

Mamy spisały się na medal. Wspólnie
z dziećmi układały kompozycje do palm
i podsuwały własne pomysły. Każda palma była inna i każda pięknie wykonana.
Dzieci cieszyły się ze wspólnych zajęć
oraz z tego, że będą mogły iść w niedzielę
do kościoła ze swoją palemką. Na koniec
opowiedziano dzieciom, że zgodnie
z wierzeniami i zwyczajami poświęcona
palemka nabiera wielkiej mocy. Chroni
ludzi, zwierzęta, domy i pola przed ogniem i wszelkim złem.
Dziękujemy rodzicom za uczestnictwo w zajęciach, dzięki którym poprzez
propagowanie tradycji i folkloru pogłębiamy w dzieciach wiedzę na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości
ludowej.
M. Kozłowska

ﬁnał przed szkolna publicznością, do
którego stanęły Patrycja K. z klasy VI,
Paulina L. i Natalia C. z klas piątych
oraz Martyna z klasy czwartej. Męskie jury oceniało kandydatki według
kategorii, był quiz z wiedzy, prezentacja różnych umiejętności – taniec,
degustacja czekolady, oceniano grację
i ogólne tak zwane dobre wrażenie. Ze
względu na Dzień Czekolady – wygląd
dziewczyny też musiał być czekoladowy, co stanowiło kolejną kategorię do
oceny z pomysłowości i wyobraźni.
No i mamy najsympatyczniejszą Super
Dziewczynę roku szkolnego 2012/13
Patrycję, która ma osobowość świetnej
dziewczyny. Jest aktywna w samorządzie uczniowskim, reprezentuje szkolę
w zawodach sportowych, konkursach
muzycznych, jest lubiana i …po prostu
Super dziewczyna.
Pierwszy dzień wiosny
i rok Juliana Tuwima
Mimo śniegu i zimna, kalendarzową
wiosnę trzeba było powitać radośnie.
Mundurki tego dnia zostały w domu
a kolorem obowiązującym był oczywiście – zielony. W szkole pojawiły się też
klasowe zielone kąciki, kolorowe plakaty,
bukiety i dekoracje. „Wiosenny quiz”,
wyłonił najlepszych znawców przyrody
i przypomniał trochę wiedzy z zakresu
tradycji, wiosennych oznak i zjawisk jakie
zachodzą w otaczającym nas świecie.
Tak jak co roku, hołdując szkolnym
i wiosennym tradycjom, odbyła się Parada
Marzann – symbolu odchodzącej zimy.
Uczniowie przemaszerowali ulicami Nietkowa budząc wiosnę radośnie i z hałasem.
Ekologiczne marzanny, spłonęły w ognisku i w ten sposób podziękowaliśmy już
„tej zimowej pani”.
Uczniowie klas IV, V i VI pod kierunkiem pani E. Kozak przygotowali również
ciekawy spektakl oparty na wierszach
Juliana Tuwima. Rok 2013 został ogło-

szony właśnie rokiem tego wspaniałego
poety. Fajnie było posłuchać zabawnych
i znanych wierszy w wykonaniu starszych
kolegów, szczególnie radośnie dzieciaki
powitały „Rzepkę” i „Lokomotywę”.
Śmiechu było co niemiara.
Na zakończenie dnia, tak jak co
roku z okazji pierwszego dnia wiosny,
odbył się Szkolny Konkurs Talentów.
Dzieci przygotowały wiele tanecznych
układów do różnorodnej muzyki. Rywa-

lizacja była zacięta, najlepsi otrzymali
nagrody i dyplomy. Owacje i uśmiechy
były dowodem, że wszystkim się bardzo
podobało.
Okazało się, że kalendarzowa wiosna
w szkole rozkwitła talentami. W marcu,
drużyna szkolna zajęła pierwsze miejsce
w Gminnym Konkursie Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego a drużyna futbolowa
zajęła pierwsze miejsce w Gminnym Turnieju „5” Piłkarskich Chłopców. Warto
też wspomnieć, że uczennica klasy III
- Martyna Sz. zdobyła trzecie miejsce
w Gminnym konkursie plastycznym
„Naprawdę jaka jesteś...”. W konkursie
na najpiękniejsza pisankę i palmę wielkanocną organizowanym przez MGOK
– w kategorii szkół podstawowych,
I miejsce zajął Kacper P. W konkursie wielkanocnym na pisankę i stroik
zorganizowanym przez Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą
a Bobrem” nasi uczniowie zdobyli też
laury, I miejsce na pisankę – Alan D.
z klasy szóstej oraz wyróżnienie za stroik
wielkanocny Karolina Sz. z klasy trzeciej. Oj, rozkwitła ta wiosna talentami.

Piłkarki miały pecha
Dnia 22 marca w Nowogrodzie Bobrzańskim odbyły się ośrodkowe zawody dziewcząt w piłkę nożną pięcioosobową.
Dnia 22 marca w Nowogrodzie
Bobrzańskim odbyły się ośrodkowe
zawody dziewcząt w piłkę nożną
pięcioosobową. Niestety, wyjazd nie
obył się bez kłopotów. Pojechaliśmy
na turniej bez dwóch dziewcząt, które
zachorowały w przeddzień zawodów.
A na domiar złego liderka naszej
reprezentacji w piłkę nożną miała
kontuzjowane kolano i nie mogła grać
na 100% swoich możliwości. Pomimo
to nasze dziewczęta walczyły zacięcie
dając z siebie wszystko i zostawiając
na boisku serce… W zawodach wzięło
udział 5 szkół z rejonu co sprawiło, iż
był to najbardziej obstawiony i zacięty
turniej, na jakim byliśmy w tym roku

szkolnym. Poziom rozgrywek był bardzo wysoki, co sprawiło, że w każdym
meczu można było zobaczyć wiele
naprawdę ładnych akcji. Niestety,
pomimo zaciętych spotkań naszym
dziewczętom nie udało się awansować do następnej rundy rozgrywek.
A oto skład naszej reprezentacji:
Patrycja Świerkowska, Ewa Tom,
Justyna Wojciechowska, Aleksandra
Kapela, Daria Śniegowska, Daria
Biernacka, Magdalena Paprocka,
Sylwia Woch, Joanna Borówko,
Kinga Wojdyła. Dziękujemy za sportową postawę i godne reprezentowanie
naszego Gimnazjum.
P. Furdak

Dyrekcja Gimnazjum w Czerwieńsku wraz
z nauczycielami wychowania fizycznego pragnie
serdecznie podziękować pizzerii „Feniks” za wsparcie
w zakupie sprzętu sportowego dla naszych uczniów.
nr 249 • 04.2013

U NAS

15

W Nietkowickiej szkole
BAL KARNAWAŁOWY
Karnawał to czas wspaniałej, radosnej zabawy. W piątek 8 lutego 2013r.
w naszej szkole odbyła się zabawa
karnawałowa klas młodszych, w której
uczestniczyli uczniowie klas I-III. Na
ten dzień sala gimnastyczna zamieniła
się w salę balową, pięknie udekorowaną
balonami. W przygotowaniu dekoracji
uczestniczyli zarówno uczniowie jak i
nauczyciele. Dzieci przybyły w pięknych
i pomysłowych strojach, wcielając się w
różne postacie. Wśród wielu ważnych
„osobistości” można było dostrzec cały
tłum księżniczek, wróżek i cyganek. Zjawili się Spidermeni, antyterroryści i jeden
ninja. Przywędrowała też Indianka wraz
z kowbojem. Nie zabrakło pięknej pani
wiosny, przystojnego górala, grzecznego
aniołka, oraz tajemniczego kościotrupa.
Przy dźwiękach największych przebojów,
prezentowanych przez DJ'a, wszyscy
bawili się doskonale. Rekordową popularnością cieszyły się takie kawałki jak:
Ona tańczy dla mnie czy Gangnam Style.
W przerwie uczniowie udali się do swoich
klas na słodki poczęstunek.
Zabawę karnawałową można uznać za
udaną. Kolejne karnawałowe szaleństwo
niestety dopiero za rok.
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
W NASZEJ SZKOLE
Marzec nieodłącznie kojarzy się z
pierwszym dniem wiosny. Wszystkie
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dzieci z niecierpliwością go oczekują.
Tak też było w naszej Szkole, gdzie
21 marca od samego rana panowało
wielkie poruszenie związane z obchodami pierwszego dnia wiosny.
Uczniowie przyszli do szkoły poprzebierani. Pogoda była, niestety, jak na
pierwszy dzień... zimy, ale zapału i
dobrego humoru nie zabrakło żadnemu
uczniowi.
Uroczystość rozpoczęliśmy od krótkiego apelu, który przygotowali uczniowie naszych najmłodszych klas wraz ze
starszymi koleżankami z klasy piątej. Po
części oﬁcjalnej nastąpiło, tak oczekiwane ogłoszenie wyników poszczególnych
konkursów wiosennych. Kulminacyjnym
punktem imprezy było „wypędzenie
zimy” poprzez jej spalenie. Tym samym
cała szkoła ruszyła korowodem z kukłą
- Marzanną na czele do straży pożarnej,
gdzie czekali na nas strażacy z Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Nietkowicach.
Towarzyszyły temu okrzyki oraz śpiew
dzieci. Cała impreza zakończyła się
poczęstunkiem przygotowanym przez
pana Wojtka i zawsze chętne do pomocy
- nasze mamy.
Wszystkim, którzy przyczynili się do
tego, aby szkolne obchody Dnia Wiosny
udały się, Radzie Rodziców, pomagającym Rodzicom, Strażakom – serdecznie
dziękujemy!
Anna Jankowska
Barbara Frydryk

Wieści z „Lubuszanki”
Miłośnicy biegania w dalszym ciągu oddają się swojej pasji,
nie bacząc na nakład sił, środków i ciągle niesprzyjającą
pogodę.
I tak w VIII Półmaratonie Ostrowskim, 10 marca w Ostrowie Wielkopolskim, na 21 km trasie Michał Kowalski (Michnet
– Ronin Czerwieńsk) był 72 w kategorii M30 z czasem 2:14:54.
Do biegu przystąpiło około 250 biegaczy.
Z kolei w XIX ACEA Maratona di Roma, 17 marca w
Rzymie, Michał Kowalski zajął 904 miejsce w kategorii M35
z czasem netto 4:11:11. Na trasie 42 km 192 m we włoskiej
stolicy rywalizowało ponad 14 tysięcy zawodników.

A 23 marca, w VI Półmaratonie Ślężańskim, w Sobótce,
Szymon Pyrka (PKP Cargo Czerwieńsk) był 73 w kategorii
M35 z czasem 1:34:17; Grzegorz Fabisiak (Ronin) – 163 w
M35 (1:43:24); Michał Kowalski – 200 w M35 (1:45:50);
Andrzej Czuk 183 w M45 (2:22:33), Bolesław Brzeziński
(Bractwo Biegaczy Zielona Góra) – 18 w M65 (2:09:06). Do
biegu stanęło ponad 3 tysiące zawodników.
Ponadto w VIII Półmaratonie Warszawskim, 24 marca, Zbigniew Gawroński był 393 w kategorii M40 z czasem 1:39:23.
W imprezie wzięło udział około 12 tysięcy biegaczy.
Ciekawą imprezę biegową zainaugurowano w Nowej Soli
przez paraﬁę św. Antoniego. 1 kwietnia, na 10 km dystansie
I Biegu do Pustego Grobu, rywalizowało 350 zawodników.
Licznie wystąpili w nim członkowie Czerwieńskiego „Ronina”.
Lubomir Rotko był 10 –ty w kategorii M50 z czasem 44:12,
Grzegorz Pukacki 24 w M40 (46:12), Marcin Wojtaszek 46
w M40 (53:22), Paweł Kamoda 3-ci w M30 (36:24). Szymon
Pyrka był 20 w M30 (42:43), Michał Kowalski był 38 w M 30
(46:03), Jacek Jędro 58 w M40 (59:41).
I jeszcze z ostatniej chwili. 6 kwietnia, w XV Praskim
Półmaratonie, w stolicy Czech wystartowało prawie 9 tysięcy
zawodników. Michał Kowalski uzyskał tam czas 2:20:06.
Hala sportowa przygotowuje się do „Biegu Przełajowego
– JorgeCross”. 27 kwietnia zawita do nas wielu sportowców,
amatorów biegu. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy
na strony roninczerwiensk.wlubuskiem.pl, www.michnet.
eu, www.lubuszanka.pl, www.jorgecross.pl
D. Grześkowiak

Sport gimnazjalny
Finał rejonowy w piłce ręcznej chłopców szkół gimnazjalnych został rozegrany 13 marca. Zmagania odbywały się
w hali sportowej „Lubuszanka”. Zagrały drużyny Gimnazjum
nr 1 oraz 2 z Zielonej Góry, Gimnazjum nr 2 z Gubina i Gimnazjum z Czerwieńska.
Nasi zawodnicy zagrali na miarę swoich możliwości.
Przegrali dwa mecze – z Gim 2 Zielona Góra (17:8) i Gim
1 Zielona Góra (20:15). Trzeba jednak zaznaczyć, że w tych
zespołach występowali chłopcy uprawiający na co dzień piłkę
ręczną. Za to ostatni mecz z Gim 2 Gubin nasi chłopcy zagrali
bardzo dobrze zwyciężając 20:8, co pozwoliło im zająć w całym turnieju III miejsce. Niestety, nie udało się im awansować
do turnieju wojewódzkiego, ponieważ awans uzyskiwały tyko
dwie najlepsze drużyny.
Naszą szkołę reprezentowali: M. Marzec, Ł. Pielichaty, P. Pawłowski, D. Kapela, K. Suchocki, Ł. Koncur,
E. Wojtasiński, K. Zagórski, M. Białas, G. Saulewicz,
P. Langier, P. Ungrat, Ł. Nahorski.
Serdecznie dziękujemy naszym chłopcom za trud włożony
w reprezentowanie naszego Gimnazjum i życzymy dalszych
sportowych sukcesów.
W. Dwornicki
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Sześciolatki z naszego przedszkola
odwiedzają Szkołę Podstawową

Warsztaty plastyczne
w naszym przedszkolu
Wszystkie grupy z przedszkola
zorganizowały warsztaty plastyczne
dla rodziców, seniorów i dzieci. Celem
spotkania było wspólne wykonanie palm
i zajączków wielkanocnych. Podczas
tworzenia tych świątecznych ozdób
w salach panowała prawdziwie świąteczna atmosfera. Efekt był naprawdę
zadowalający. Wykonane prace były
niepowtarzalne i kolorowe. Z pewnością wiele z tych palm wielkanocnych
można było podziwiać w kościołach
w Niedzielę Palmową. Wykonane ze
słomy zajączki dodały uroku koszykom
wielkanocnym. Dziękujemy wszystkim
rodzicom, seniorom i dzieciom za udział
w warsztatach.
M.F.

Wszyscy zdają sobie sprawę,
z tego, jak ważnym przeżyciem
jest przekroczenie
po raz pierwszy
m u r ó w s z k o ł y.
Nasze sześciolatki wraz z wychowawczyniami
postanowiły odwiedzić Szkołę
Podstawową im.
Janusza Korczaka
w Czerwieńsku,
by przygotować
się do nowej roli
– roli pierwszoklasisty.
Dzieci miały okazję zobaczyć jak
wyglądają lekcje w szkole, podziwiać występy artystyczne starszych
kolegów i koleżanek. Wykazały się
swoimi umiejętnościami wykonując
zadanie specjalnie przygotowane
przez panie nauczycielki pracujące
w szkole. Sześciolatki zwiedziły

także budynek szkoły, sale lekcyjne
oraz bibliotekę. Niewątpliwie ta wizyta przyczyniła się do ukształtowania pozytywnego wizerunku szkoły
u przyszłych uczniów.
M.F.

Podziękowania
Serdecznie dziękujemy hojnym
darczyńcom za pomoc w sﬁnansowaniu bramy w budynku przedszkolnym przy ulicy Kwiatowej:
• Wojciechowi Stawskiemu, Zakład
Fotograﬁczny w Zielonej Górze,
• Piotrowi Jończykowi, Zakład
Kominiarski w Czerwieńsku,
• Ryszardowi Nadolnemu, PHU
Irys w Czerwieńsku,
• Piotrowi Władykowskiemu,
właścicielowi ﬁrmy Arsim w Czerwieńsku,
• Panom: Rafałowi Nadolnemu,
Gracjanowi Komarowi
Dyrekcja i Pracownicy
Przedszkola w Czerwieńsku

Nabór do Przedszkola w Czerwieńsku
Przypominamy wszystkim rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym, że do 15 kwietnia 2013 roku, trwa nabór dzieci
do naszego przedszkola. Prosimy nie zwlekać z wypełnianiem kart zgłoszeniowych. Karty można pobrać bezpośrednio ze
strony internetowej lub w administracji przedszkola. Zapraszamy do naszego przedszkola.
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PRO ARTE 2013
PRO ARTE to największy w województwie, regionalny Program Promocji Twórczych
Działań Artystycznych Dzieci i Młodzieży. Adresowany jest do dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, teatralnych, instrumentalnych i wokalnych.
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku aktywnie czynnie uczestniczy
w realizacji tego programu zarówno na szczeblu gminnym jak i powiatowym.
LDiMFP - Lubuski Dziecięcy
i Młodzieżowy Festiwal Piosenki
Przesłuchania konkursowe do Festiwalu
odbyły się 5 kwietnia br. w Ośrodku Kultury
w Czerwieńsku. Do udziału w przeglądzie
zgłosiło się sześćdziesięcioro wykonawców,
w tym pięć zespołów wokalnych, bądź wokalno-instrumentalnych i dwa duety. Rada
Artystyczna w składzie:
1. Jadwiga Macewicz – przewodnicząca
2. Piotr Paderewski
– członek
3. Jolanta Matuszkiewicz – członek
Jury, biorąc pod uwagę
opanowanie tekstu, dobór
repertuaru, interpretację,
warunki głosowe, przyznała dziewięć Nominacji
do udziału w konkursie
powiatowym.
I grupa wiekowa - roczniki 2003-2006
oraz dzieci młodsze:
1. Patrycja Michalska, Czerwieńsk;
2. Barbara Stasiuk, Leśniów Wielki;
3. Sandra Jadczak i Monika Rzeszutek,
Nietków.
W tej kategorii wyróżnienia otrzymali:
Michał Prokopczyk z Lasek, Marcel Jadczak z Leśniowa Wielkiego, Aleksandra
Kozłowska z Nietkowa, Wiktoria Paprzycka i Lidia Węclewicz z Czerwieńska.
II grupa wiekowa
- roczniki 2000 - 2002:
1. Kornelia Pukacka, Czerwieńsk;
wyróżnienie w tej kategorii przyznano
Klaudii Bodorze z Nietkowa.
III grupa wiekowa
- roczniki 1997 - 1999:

1. Mirela Sleboda, Czerwieńsk;
Zespoły:
1. Dzieci Mazowsza, Czerwieńsk;
2. Kanon, Nietków;
3. Rytm, Nietków;
4. G&G „Girls and Guitar”, Czerwieńsk.
LKR - Lubuski Konkurs Recytatorski
8 kwietnia, również w ramach PRO
ARTE odbyły się eliminacje gminne
Lubuskiego Konkursu
Recytatorskiego. Spośród
czterdziestu trzech wykonawców ze szkół podstawowych i Gimnazjum
z terenu miasta i gminy
Czerwieńsk, Rada Artystyczna w składzie:
1. Sławomir Kaczmarek
– przewodniczący
2. Zdzisława Orkwiszewska – członek
3. Jolanta Matuszkiewicz – członek
Jury, biorąc pod uwagę dobór i opanowanie tekstu, jego interpretację, a także kulturę
słowa, postanowiła przyznać dziewięć Nominacji do udziału w konkursie powiatowym.
I Kategoria wiekowa (klasy I – III):
1. Barbara Stasiuk, Leśniów Wielki;
2. Paulina Dwornicka, Czerwieńsk;
3. Oliwia Szaj, Sycowice
wyróżnienia przyznano: Justynie Wilczak i Martynie Gańko z Nietkowa.
II Kategoria wiekowa (klasy IV – VI):
1. Kornelia Pukacka, Czerwieńsk;
2. Alicja Szymańska, Czerwieńsk;
3. Eliasz Marchut, Czerwieńsk;
wyróżnienia w tej kategorii przyznano Katarzynie Kaczmarek z Leśniowa
Wielkiego oraz Natalii Jastrzębskiej

z Czerwieńska.
III kategoria wiekowa (gimnazjum):
1. Marcin Domagała, Czerwieńsk
2. Natalia Kędzia, Czerwieńsk
3. Hanna Wojtasińska, Czerwieńsk
wyróżniono Łukasza Nahorskiego
także z Czerwieńska.
Informujemy, że przeglądy powiatowe
odbędą się:
- Lubuski Młodzieżowy Festiwal Piosenki
- 10 kwietnia w Sulechowie,
- Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki
- 17 kwietnia w Czerwieńsku,
- Lubuski Konkurs Recytatorski - 16
kwietnia w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Prezentacje wojewódzkie - ﬁnałowe:
- Lubuski Młodzieżowy Festiwal Piosenki
- 26 kwietnia w Sulechowie,
- Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki
- 11 maja w Międzyrzeczu,
- Lubuski Konkurs Recytatorski - 9 i 10
maja w Kargowej.
Wszystkim uczestnikom przeglądu,
a także ich opiekunom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział. Laureatom
życzymy sukcesów na dalszych szczeblach prezentacji.
Jolanta Matuszkiewicz
Dyrektor MGOK
Z ostatniej chwili:
Uczennica naszego Gimnazjum,
Mirela Sleboda, podczas przeglądu
powiatowego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki PRO ARTE 2013
w Sulechowie, uzyskała nominację
do Finału Wojewódzkiego. Gratulujemy i trzymamy kciuki!
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III Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

