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Dnia Czystej Wody
czytaj str. 20

w maju
02.05. – w Czerwieńsku odbyły się uroczystości z okazji Dnia
Flagi RP oraz 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
04.05. – w Czerwieńsku odbyły się Gminne Obchody Dnia
Strażaka.
05.05. – w Rothenburu Oberlausitz (Niemcy), dwie czteroosobowe drużyny z Czerwieńska brały udział w zmaganiach
sportowych pod nazwą „Neisse Adventure Race”. Ronin I zajął
V miejsce, natomiast Ronin II uplasował się na XXI pozycji.
W zawodach wystartowały 53 drużyny.
06.05. – w Leśniowie Małym Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w spotkaniu poświęconym przygotowaniom do dożynek
gminnych.
08.05. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w posiedzeniu
„Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem”, które
odbyło się w Zaborze.
10.05. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w walnym
zgromadzeniu Zielonogórskiego Związku Gmin.
14.05. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.:
wyrażenie opinii do projektów uchwał; zasoby mieszkaniowe
gminy (stan bieżący, prognozy – budownictwo komunalne);
ocena stanu czystości ulic, placów i parków na terenie Czerwieńska.
16.05. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad komisji było min.: Informacja o kwartalnym
wykonaniu budżetu gminy, w tym nadwyżki/deficytu oraz
o udzielonych umorzeniach nie podatkowych należności budżetowych za I kwartał 2013 roku; rozpoczęcie prac nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok; opinie do
projektów uchwał.
16.05. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło
się posiedzenie Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska.
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
17-19.05. – odbyły się „Partnerskie Dni Czerwieńska
2013”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wspólnoty Transgranicznej Polska (Województwo
Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”
oraz budżetu państwa.

18.05. – w Czerwieńsku odbył się Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Gospodarzami turnieju byli: Burmistrz Czerwieńska i Zarząd Okręgowy PZM
w Zielonej Górze.

18.05. – w Filharmonii Zielonogórskiej w Zielonej Górze
Burmistrz Piotr Iwanus wziął udział w uroczystościach z okazji
Dnia Samorządowca i 40-lecia Gminy Zielona Góra.
18-19.05. – na terenie skansenu przy przeprawie promowej
(Brody) odbył się II Piknik forteczny połączony z Inauguracją
sezonu motorowodnego. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Motorowodne „Odra Czerwieńsk”.
21.05. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.
Przedmiotem obrad komisji było min.: analiza wystąpień
pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych
w Urzędzie Gminy za rok 2012; analiza sprawozdań stowarzyszeń
z realizacji przekazanych im dotacji w 2012 roku; wypracowanie
opinii o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za
2012 rok.
21.05. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus
spotkał się z przedstawicielami Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze.
23.05. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze
Burmistrz Piotr Iwanus wziął udział w konsultacjach społecznych Założeń Regionalnego Programu Operacyjnego
– Lubuskie 2020.
23.05. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji
było min.: informacja o stanie zaawansowania prac w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej na ZAODRZU; opinie do projektów uchwał.
23.05. – w Nietkowie odbyły się biegi przełajowe, które
zorganizowano w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega.
Organizatorem imprezy była Szkoła Podstawowa im. Zofii
i Stanisława Wróblewskich w Nietkowie.
27.05. – w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego
w Zielonej Górze odbyło się III Lubuskie Forum Samorządowe
pn. „Lubuskie zarządzane przez nowoczesne e-technologie”.
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
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Co
słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Witam Panie Burmistrzu. To nastał nam czas gminnych
festynów. Tradycyjnie, jak co roku, imprezy
Dni Czerwieńska dają sygnał do społecznej
mobilizacji. Kalendarz imprez plenerowych
wypełniony jest po brzegi. A to Rajd Familijny, a to Dni (bo już nie dzień!) Czystej Wody,
a to wyjazd na Spartakiadę Rothenburgów,
nie mówiąc już o rozlicznych mniejszych
imprezach, organizowanych przez różne
środowiska, czy parafie. Naprawdę może się
w głowie zakręcić. Jak to mówi moja żona
istny Festynburg. Skąd w ludziach taka
potrzeba świętowania?
Piotr Iwanus: Cóż, nikt mieszkańców
nie zmusza do tych działań. Bardzo się cieszę, że niektóre imprezy weszły już na stałe
do rocznego kalendarza, a taki np. Dzień
Czystej Wody, który nota bene organizowany
był po raz piętnasty, to nie tylko pożyteczne
i ciekawe wydarzenie, ale również swego rodzaju wizytówka naszej gminy. Podobnie Dni
Czerwieńska. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić
wiosnę w gminie bez tej imprezy. Co roku
w tych dniach dzieje się tak wiele, rodzą się
wciąż nowe pomysły, a przede wszystkim mobilizują do aktywności niemalże wszystkich
mieszkańców gminy. Organizowany w tych
dniach przegląd zespołów artystycznych
gromadzi z każdym rokiem coraz większą
grupę wykonawców, a poziom rośnie w geometrycznym postępie. Już dziś to jest jedna
z ważniejszych imprez, organizowanych
przez MGOK, dla działających w regionie zespołów folklorystycznych. Takich inicjatyw
mógłbym jeszcze wymieniać sporo, ale zaraz
mi Pan powie, że kończy nam się miejsce
na stronie. Generalnie rzecz biorąc bardzo
się cieszę z takiego zaangażowania różnych
środowisk. Ta aktywność ma sens...
A.S.: Dobra, to już zostawmy w spokoju
działalność artystyczną i przejdźmy do mniej
radosnych spraw. Wielkimi krokami zbliża
się bowiem 1 lipca, a z nim kłopoty. Słyszałem w TV, że np. w Częstochowie firmy,
które dotychczas wywoziły śmieci właśnie
zaczynają zabierać swoje pojemniki i ludzie
przez najbliższe dwa tygodnie nie będą mieli
gdzie wyrzucać odpadków. Niezły bubel
prawny, czy nam też to grozi?
P.I.: Już nie chcę się pastwić nad sposobem
wprowadzania w życie tej ustawy, bo gdzie
tylko to możliwe samorządowcy biją na alarm.
U nas też taki problem się zrodził, bo np. TEW
postanowił zabrać swoje pojemniki przy okazji
ostatniej w czerwcu zbiórki odpadów, a to nie
wypada jak się pan domyśla 30 czerwca. Na
szczęście uzgodniliśmy z ZGKiM w Zielonej
Górze, który przejmie od 1 lipca zbiórkę w całym Zielonogórskim Związku Gmin, że jeśli

inne firmy obsługujące dotąd mieszkańców
gminy usuną przed 1 lipca swoje pojemniki, to
najpóźniej w ciągu dwóch, trzech dni pojemniki
zostaną dostarczone przez ZGKiM. Swoją drogą jestem rozczarowany taką postawą firmy, bo
przecież umowy wygasają nie np. 15 czerwca,
tylko 30 czerwca, więc śmieci należałoby odebrać nawet po tym terminie. Będziemy musieli
ten problem rozwiązać. Jestem też zawiedziony,
że nie udało się przeprowadzić skutecznej
kampanii informacyjnej, ale niestety gmina nie
może tego sama uczynić. Należy to do kompetencji zarządu ZZG, a sprawa się ślimaczy.
Pozostaje mieć nadzieję, że po początkowych
perturbacjach i pokonaniu czających się wszędzie pułapek prawnych i organizacyjnych
w końcu nowa ustawa zacznie działać i pomoże
uporać się z problemem.
A.S.: Już 5 czerwca otwarto oficjalnie
słynną łącznicę kolejową, która ominęła
Czerwieńsk. Stało się i jak Pan sądzi, cała
ta inwestycja miała sens? Proszę spróbować
to ocenić nie z perspektywy mieszkańca
Czerwieńska, tylko całego regionu.
P.I.: Przykro mi, ale z żadnej z zarysowanych przez pana perspektyw nie dostrzegam
pożytków z tej inwestycji. Niestety jako
samorząd nie mieliśmy w tej sprawie nic do
powiedzenia. Ani PLK, ani Urząd Marszałkowski kompletnie nie wzięli pod uwagę naszych sugestii, które zgłaszaliśmy gdzie tylko
było można. Ta sprawa była poza naszymi
kompetencjami i możliwościami. Jak mam
się cieszyć z inwestycji, która pochłonęła na
pewno grubo ponad 60 mln, dając w zamian
kilka minut oszczędności, jak na razie dla
dwóch pociągów dziennie. Może kiedyś będzie tego więcej, ale przecież rozkładów jazdy
nikt z nami nie będzie konsultował. Tak po
ludzku jestem rozczarowany, bo zamiast tego
toru znacznie rozsądniejszym rozwiązaniem
komunikacyjnym byłoby wybudowanie mostu
przez Odrę w okolicach Pomorska. Otworzyłby on nie tylko naszą gminę na północ,
ułatwiłby życie sporej części mieszkańców,
ale przede wszystkim był szansą dla Zielonej
Góry, zarówno na oparcie miasta o rzekę, jak
i rozładowanie ruchu kołowego w kierunku
Poznania. Zresztą tych zalet budowy mostu
jest dużo więcej, ale jak dotąd nasze argumenty
są głosem wołającego na puszczy. Szkoda, bo
jak zwykle będziemy mądrzy po szkodzie.
A.S.: Panie burmistrzu , to może na
koniec naszej rozmowy ma Pan jednak coś
optymistycznego do powiedzenia.
P.I.: Pewnie, że jest kilka spraw, które
cieszą, ale one zwykle giną w tym natłoku
problemów. Cieszę się, że wniosek o termomodernizację PSP przy ul. Granicznej

otrzymał pozytywną ocenę. Jeszcze czekamy
na oficjalne podpisanie umowy, ale już przygotowujemy materiały do ogłoszenia przetargu na wykonanie tego zadania. Chcemy, aby
wyłonionemu wykonawcy przekazać teren
budowy, gdy tylko zaczną się wakacje. Zależy mi bowiem, aby prace wewnątrz obiektu
zakończyć przed pierwszym dzwonkiem
nowego roku szkolnego. Czekamy też na
decyzję w sprawie modernizacji WDK w Płotach. Przygotowujemy SIWZ do procedury
przetargowej i jak tylko otrzymamy decyzję
z PROW ruszamy i z tą inwestycją.
A.S. Nie chciałbym Panu psuć radości
z tych inwestycji, ale w tym numerze „U nas”
publikujemy list dwojga radnych, którzy wytykają Panu m. in. zadłużanie gminy na całe
lata, a także lobbowanie na rzecz inwestycji
w Leśniowie Wielkim, zdaniem autorów bez
ekonomicznej refleksji tylko dlatego, że Pan
tam mieszka.
P.I.: Nie znam tego artykułu, więc trudno
mi tak z Pańskiej relacji zorientować się, o co
właściwie chodzi. Pewnie będzie okazja, żeby
się szerzej do tego ustosunkować, jak przeanalizuję ten tekst, ale chciałem powiedzieć,
że zarzut, iż swoimi działaniami prowadzę
gminę do bankructwa jest nadużyciem. Nie
zgadzam się z nim diametralnie. Po pierwsze
dlatego, że wszystkie działania w zakresie
podejmowania jakichkolwiek zobowiązań
finansowych gminy od początku istnienia
odrodzonego samorządu (przypomnę od 23
lat!) zawsze odbywały się za zgodą Rady
Miejskiej i nie były szastaniem pieniędzmi,
tylko szukaniem sposobu na pozyskanie
ogromnych środków z programów pomocowych. Jak bez własnego udziału można
byłoby sięgnąć po te dotacje, by dokonać
skoku cywilizacyjnego, jaki się poprzednim
pokoleniom nawet nie śniło? Gdybyśmy mieli
się przez te wszystkie lata posiłkować jedynie
środkami budżetowymi, to nie byłoby ani
gazu, ani kanalizacji, ani nawet wodociągów
- i to nie tylko na wsiach. To zawsze jest
sprawa wyboru strategii. Wszystkie dotychczasowe Rady Miejskie opowiadały się za
takim właśnie odważnym i dynamicznym
sposobem nadganiania zapóźnień poprzedniej
epoki i taką strategię przez te lata staramy
się realizować, zresztą zgodnie ze strategią
rozwoju gminy – dokumentem uchwalonym
przecież przez radnych. Jak zrealizować ten
plan bez środków pozabudżetowych? To co
jest lepsze – szybko doganiać świat, realizować inwestycje, korzystając ze wsparcia
unijnych programów, nawet ze świadomością
ponoszenia trudu spłaty zaciągniętych na
poczet wkładów własnych kredytów preferencyjnych, czy przez najbliższe kilkadziesiąt
lat człapać za cywilizowanym światem w imię
samowystarczalności finansowej?
A.S.: No cóż, pozostawmy czytelników
z tym Pana pytaniem. Chętnie zamieścimy
opinie na ten temat w kolejnych numerach.
„U nas” jest pismem mieszkańców, zapraszamy więc do dyskusji nie tylko zresztą na
ten temat.
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Piknik forteczny w Porcie Czerwieńsk
Komisja Infrastruktury i porządku publicznego Rady Miejskiej podczas kwietniowego posiedzenia dotyczącego promocji gminy z ciekawością wysłuchała wystąpienia
Pawła Pochockiego.
Pan Paweł jest przewodnikiem po
odrestaurowywanych bunkrach fortyfikacyjnych w Czerwieńsku, stanowiących
elementy byłego niemieckiego systemu
umocnień obronnych. Większość orientuje się, co to jest MRU-Międzyrzecki
Rejon Umocniony, natomiast nie wie, że
i u nas są jego elementy.

Z inicjatywy grupy mieszkańców
„fanatyków” pod kierunkiem Pawła Pochockiego rozpoczęła prace renowacyjne
przy bunkrach nr 765 i nr 766 w rejonie
przystani motorowodnej na rzece Odrze.
Efekty ich pracy są zdumiewające, a przede
wszystkim z punktu widzenia historycznego odzwierciedleniem historii tej ziemi.
Zwiedzający te miejsca chylą czoło przed
młodymi ludźmi, którzy poświęcają swój
wolny czas, pieniądze, zapał i energię,
aby z wielką starannością i dokładnością
odtworzyć rzeczywisty ich stan.

Trudno jest opisać wyposażenie tych
obiektów. Najlepiej to udać się pieszo,
rowerem lub samochodem na wycieczkę
i samemu obejrzeć te wspaniałe miejsce.
18 maja w ramach obchodów Dni
Czerwieńska, Stowarzyszenie Turystyczno Motorowe „Odra Czerwieńsk” , Stowarzyszenie sportów wodnych „ORKA”
i Skansen Fortyfikacyjny Czerwieńsk zorganizowały PIKNIK
FORTECZNY. Za całość imprezy odpowiadał Jan Wota.
Jego działania wspierali: Paweł
Pochocki, który odpowiadał
za oprowadzanie po bunkrach,
Adam Pływaczek – obsługa
motorowodna, Adrian Dąbrowski – obsługa strzelnicy ASG,
Krzysztof Chodecki – grupa rekonstrukcji historycznej 101 Air
Borne, a także wielu młodych
pasjonatów ubranych w historyczne mundury minionej wojny.
W Pikniku wzięło udział bardzo
wielu mieszkańców nie tylko naszej
gminy. Obecny był Burmistrz Czerwieńska Piotr
Iwanus, Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszek
Jędras, kapitan Żeglugi
Wielkiej Henryk Mackiewicz, radni Rady
Miejskiej. Wszyscy z zainteresowaniem oglądali
bunkry i ich wyposażenie,

Estetyczne

zagospodarowanie balkonów
Samorząd Mieszkańców Miasta Czerwieńsk ogłasza tradycyjny konkurs „Estetyczne zagospodarowanie balkonów” dla
mieszkańców miasta. Zgłoszenia przyjmują:
Skowroński Tadeusz - nr tel. 607343232
Patrzykąt Krzysztof - nr tel. 783170666
Kokowicz Anna
- nr tel. 694465328
Kwaśniewski Wiesław - nr tel. 664421116
Komisja dokona oceny balkonów w dniu 27 czerwca 2013 roku.
Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne , cenne nagrody.
Sekretarz SMM Czerwieńsk
Wiesław Kwaśniewski
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strzelali z broni na strzelnicy ASG, pływali po Odrze. Z ciekawością również
obejrzano różne przepiękne motocykle
i ich paradny przejazd.
Przygotowana przez organizatorów
oprawa muzyczna w pełni oddawała nastrój zorganizowanego Pikniku, a występ
zespołu PROMIL, mimo załamania pogody, uatrakcyjnił udaną imprezę.
Oceniając Piknik Forteczny i zapał
organizatorów, należy uczynić wszystko,
aby ich działania wspierać - bo warto.
Sadzę, że Samorząd Mieszkańców Miasta Czerwieńsk jako pierwszy podejmie
współpracę.
Wiesław Kwaśniewski

Gminny konkurs
„Na najpiękniejszą posesję
w Gminie Czerwieńsk”

Burmistrz Czerwieńska informuje, że do dnia 11 lipca 2013 roku
należy dokonywać zgłoszeń do udziału w konkursie „Najpiękniejsza
posesja w Gminie Czerwieńsk”. W celu zgłoszenia się do konkursu
należy wypełnić kartę zgłoszeniową i dostarczyć ją do Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku do sekretariatu lub pokoju nr 109 - Referatu
Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Karta zgłoszeniowa oraz regulamin gminnego konkursu
na „Najpiękniejszą posesję w Gminie Czerwieńsk” dostępne są:
• na stronie internetowej www.czerwiensk.pl,
• w pokoju nr 109 tut. Urzędu – Referat Gospodarki Gruntami
Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
• u sołtysów.
Serdecznie zapraszamy

„Audio przygoda” w Rothenburgu
W dniach od 6 do 10 maja 2013 roku dwudziestu dwóch uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku gościło z rewizytą w Gymnasium w Rothenburgu ob der Tauber (Bawaria). Uczniom towarzyszyły trzy opiekunki, panie Joanna Dwornicka,
Agnieszka Kędzia i Joanna Stanaszek.
Wizyta naszych uczniów w Rothenburgu to wynik współpracy między naszymi szkołami, która została nawiązana trzy
lata temu. Pobyt młodzieży w Niemczech
skoncentrowany był wokół działań przewidzianych w projekcie „Audio - Reiseführer Rothenburg: deutsch - polnischer
Podcast” (Niemiecko - polskie audio
przewodniki o mieście Rothenburg),
finansowanym ze środków Polsko - Niemieckiej Wymiany Młodzieży, funduszu
Euroregionu Sprewa - Nysa - Bóbr oraz
Urzędu Miasta i Gminy w Czerwieńsku.
Głównym założeniem projektu było
zwiększenie świadomości kulturowej uczniów oraz ich umiejętności językowych,
a efektem stworzenie podcast’ów, czyli
audio - przewodników w języku polskim
i niemieckim na temat najważniejszych
wydarzeń i zabytków Rothenburga.
Harmonogram pięciodniowej wizyty
był urozmaicony, o co zadbali opiekunowie grupy niemieckiej Gisela HeusingerHerz, Daniel Beck oraz Aleksandra
Groth. Pierwszego dnia po serdecznym
powitaniu młodzież z Polski udała się na

zwiedzanie szkoły, a następnie do domów
swoich niemieckich partnerów. W drugim
dniu pobytu udaliśmy się pociągiem do
Norymbergii, gdzie uczestniczyliśmy
w „grze miejskiej”. Po jej zakończeniu
udaliśmy się na zwiedzanie tego histo-

rycznego miasta. Odwiedziliśmy kompleks zamkowy z XIV - XVII wieku,
kościół Św. Sebalda z XV - wiecznym
nagrobkiem patrona świątyni, kościół
Najświętszej Marii Panny, a także dom
Albrechta Dürera, malarza niemieckiego
renesansu.
Trzeciego dnia czekał na nas nie lada
zaszczyt - wizyta u burmistrza miasta pana
Waltera Hartla. Pan burmistrz przywitał
nas bardzo serdecznie podkreślając wagę
współpracy pomiędzy naszymi miastami.
Uraczył nas opowieścią z historii Rothengurga związaną z oblężeniem miasta przez
wojsko hrabiego Tilly w 1631 roku. Aby
ocalić miasto przed zniszczeniem ówczesny burmistrz miasta musiał wypić galon
wina (ok. 4 litrów) w krótkim czasie. Po
tym wyczynie burmistrz spał trzy dni, ale
miasto zostało ocalone. Uwieńczeniem
spotkania była degustacja soku jabłkowego z galonowego naczynia. Po tym
miłym spotkaniu młodzież udała się na
zwiedzanie miasta, a następnie do szkoły
w celu przygotowania podcast’ów.
Kolejnego dnia uczestnicy wymiany
kontynuowali pracę nad audio - przewodnikami, a wieczorem uczestniczyli
w grillu przygotowanym przez „nowych
rodziców”. Przebojem kulinarnym kolacji

były norymberskie kiełbaski, a kulturalnym wspólne śpiewanie „Szła dzieweczka
do laseczka”. W ostatnim dniu wymiany
mieliśmy możliwość uczestnictwa w zajęciach szkolnych, a po południu wyruszyliśmy do domu.
Koordynatorzy i uczestnicy projektu
pragną serdecznie podziękować za okazaną życzliwość wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizacji

projektu, a w szczególności władzom samorządowym oraz dyrekcji Gimnazjum.
Efekty wymiany, czyli podcast’y można
podziwiać na stronie internetowej: http://
wikis.zum.de/rsg/Polen_Podcasts.
J. Stanaszek
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Budżet, a polityka…
„Budżet każdego państwa, który jest dokładnym zestawieniem dochodów oraz
wydatków rządu, często wzbudza wiele kontrowersji, gdyż to władze danego
kraju muszą podjąć trudne decyzje na co i w jakiej ilości przeznaczyć posiadane
pieniądze. Nigdy jednak nie uda się dogodzić wszystkim, gdyż najczęściej oczekiwania są większe od możliwości finansowych, a często sprawiedliwy podział
posiadanych środków komplikują partykularne interesy różnych ugrupowań czy
poszczególnych polityków”. A jak to wygląda na szczeblu Naszej Gminy?
Nasze zadłużenie na 01.01.2013 r.
wynosiło ponad 16 mln 300 tys. zł, co procentowo stanowi wskaźnik 54,9%. Gmina
spłaciła w 2012 roku 2mln 800tys. zł tego
zadłużenia, przy czym ponad 900 tys. zł
są to odsetki od zaciągniętych kredytów
(!). Wobec powyższego, nieco więcej niż
1/3 spłacanej gotówki, są to odsetki które
mogłyby być przeznaczone na nowe ciekawe inwestycje, a w sytuacji zadłużenia
pieniądze te idą w błoto, czyli na zysk
i funkcjonowanie banków!! Warto wiedzieć,
że spłata zaciągniętych już kredytów będzie
realizowana do 2023 roku (czyli jeszcze
przez 10 lat!), a z uwagi na trudną sytuację
finansową Gminy, zapłata pierwszej raty
ostatniego z zaciągniętych kredytów z roku
2012 (na 1mln 850tys. zł) - nastąpi dopiero
w roku 2014 (prawda, że sprytne?).
Czy osiągnęliśmy już dno? Oczywiście jeszcze nie, kredyty można zaciągać
dalej, ale należy się śpieszyć (…), ponieważ sytuacja będzie znacznie gorsza od
przyszłego roku, bowiem wchodzi wtedy
Indywidualny Wskaźnik Zadłużenia
Gminy (dotychczasowe wskaźniki przestają obowiązywać), który ma za zadanie
zdyscyplinowanie nieograniczonych zapędów niektórych samorządowców.
Już teraz, aby można było uchwalać
kolejne budżety, Gmina powinna przeprowadzić restrukturyzację spłat rat kredytowych. Cóż to oznacza? A oznacza to
mianowicie, że spłatę dotychczasowych
długów znowu trzeba przesunąć w czasie
kosztem dłuższego spłacania odsetek, czyli
pogorszenia i tak kiepskiej kondycji finansowej Gminy. Do kiedy? Oto jest pytanie!
Skoro spłata dotychczasowych kredytów
planowana jest do roku 2023, to cóż to
szkodzi zaciągnąć następne kredyty (jeśli
bank pozwoli…) i przesunąć spłatę o kolejne 10, 15 lat, a może i ćwierć wieku…?
W kontekście takiej kalkulacji zastanowić się należy, ile trwa kadencja Burmistrza i Rady Miejskiej? Skoro mamy jak
dotychczas tak lekką rękę do zaciągania
nowych kredytów, to kto i z czego będzie
je w przyszłości spłacać? My, czy nasze
dzieci? Zastanowić się również warto, do
kogo należy odpowiedzialność za taki stan
rzeczy!! Unikanie precyzyjnych odpowie-
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dzi, tuszowanie faktycznego stanu finansów Gminy, przymilanie się wyborcom
co do ich oczekiwań, to równia pochyła
prowadząca wprost do katastrofy!
W kontekście tej sytuacji, jak wygląda
chociażby perspektywa kanalizacji na
Zaodrzu? Rozpoczęcie tej najbardziej
kosztownej i logistycznie skomplikowanej
inwestycji musi nastąpić w bieżącym roku,
ale czy Gmina jest do tego przygotowana? Urząd szermuje stwierdzeniem, że
„posiadamy pozwolenie na budowę”, ale
jest to o wiele za mało! Na domiar złego
okazuje się, że Gmina Sulechów jest bardzo
wątpliwym i niepewnym partnerem we
wspólnym realizowaniu tak skomplikowanego przedsięwzięcia. Najistotniejsze jest
jednak to, że jak dotychczas nie zabezpieczono na nią absolutnie żadnych środków
finansowych. Konsekwencją tego jest
sytuacja, w której tuż przed koniecznym
rozpoczęciem prac (pod groźbą utracenia
poniesionych dotychczas niebagatelnych
środków finansowych w wysokości około
600 tysięcy złotych), nie ma nawet wypracowanej koncepcji gdzie ostatecznie
odprowadzone będą ścieki: do Sulechowa,
do Dobrzęcina, czy do Czerwieńska. Jeśli
do Dobrzęcina czy Czerwieńska, to projekt
musi być poddany radykalnym zmianom,
co związane jest ze znacznymi kosztami
projektowymi i dodatkowymi kosztami
przejścia kolektorów w poprzek doliny
Odry i pod samą Odrą. Jak również z rozbudową oczyszczalni w Dobrzęcinie, gdyby
taka decyzja zapadła! I co najważniejsze, na
przysłowiowy dzień przed rozpoczęciem
tak skomplikowanej i kosztownej inwestycji
nie ma na nią zabezpieczonych żadnych
środków finansowych!! Wobec powyższego
planuje się jedynie zamarkowanie w drugiej
połowie roku wykonawstwa robót, za które
też przecież trzeba będzie zapłacić! Czyż
nie jest to powód do uzasadnionej troski
i niepokoju? Szacunkowo rzecz ujmując,
koszt wykonania zaodrzańskiej kanalizacji
wyniesie około 20-25 milionów złotych,
jeśli konieczne będą jednak zmiany projektowe związane z utworzeniem oddzielnej
aglomeracji ściekowej i poniesienie dodatkowych kosztów związanych z przejściem
pod Odrą, ten koszt wzrośnie do minimum

25-30 milionów złotych. Zakładając 85%,
najbardziej optymistyczny poziom dofinansowania, własny wkład Gminy musi
oscylować w wysokości co najmniej 4
do 4,5 miliona złotych! Skąd wziąć takie
pieniądze?
Za nieodpowiednie uważamy w tej
sytuacji, składanie kolejnych obietnic
osobom i placówkom na zasadzie reklamy
telewizyjnej: „spełnimy wszystkie Wasze
życzenia i oczekiwania, co tylko chcecie,
a nawet jeszcze więcej…”. I to w imię
czego? Uważny czytelnik tych słów,
powinien zadać sobie takie pytanie i po
prostu zatrwożyć się!
Okazuje się jednak, że pragmatyczne
myślenie dla wielu osób i przedstawicieli
rzeczonych placówek jest zupełnie obce,
a hasło: „myślmy i działajmy perspektywicznie” jest zwykłą hipokryzją i niewiedzą! Bo jak inaczej nazwać żądania
Rodziców i Rady Pedagogicznej PSP
w Leśniowie Wielkim wspierane przez
lokalnego, nie znającego realiów ekonomicznych proboszcza, a również przykro
to powiedzieć, miejscową Panią Radną?
Powyższe gremia dla tej małej, deficytowej
i liczącej zaledwie około 60 uczniów szkoły, z klasami po około dziesięcioro dzieci,
zażyczyły sobie ni mniej ni więcej, tylko
wybudowania sali gimnastycznej. Najistotniejszą argumentacją było to, iż „inne
szkoły sale gimnastyczne już mają, to teraz
kolej na nas”. Powoływali się przy tym na
zapewnienia Burmistrza, który rzekomo
im obiecywał, że: „jak Radni powiedzą
TAK, to On już środki znajdzie.”. Jesteśmy
zaniepokojeni sytuacją, w której Burmistrz
bez konsultacji i akceptacji Rady Miejskiej, składa obietnice bez pokrycia, łamiąc
fundamentalne zasady rozdziału pomiędzy
Władzą Uchwałodawczą, a Wykonawczą,
a ponadto rozbudza nieuzasadnione nadzieje i inicjuje konflikt społeczny.
Uważamy również, że fakt zamieszkiwania przez Burmistrza w tej miejscowości oraz składanie przez Niego takich
obietnic, jest zbyt mało istotnym argumentem dla działań, które można przyrównać do destrukcji budżetu Gminy!
Nie koniec na tym, bowiem stan
budynku szkoły wymaga praktycznie kapitalnego remontu. Ile to kosztuje, można
przyrównać do wydatków poniesionych
na budowę sali gimnastycznej, boisk i kapitalnego remontu PSP w Nietkowicach,
czyli do kwoty idącej w kolejne miliony,
a konkretnie 3.465 tys. złotych (w/g WPF
z 2011 r.). Pamiętać również należy, że i tak
najwyższe w Gminie koszty ponoszone na
jednego ucznia są w Leśniowie Wielkim,
a w przypadku żądanych inwestycji zwiększone zostaną i to znacznie, chociażby na

eksploatacyjne utrzymanie obiektu.
Wobec powyższego, jako dobrzy gospodarze biorący pod uwagę aktualny stan
finansów, powinniśmy raczej skłonić się do
przeanalizowania możliwości wykorzystania przez uczniów z Leśniowa Wielkiego
np.: sali gimnastycznej położonej w odległej zaledwie o 3 km PSP w Nietkowie,
a nie możemy wykluczyć również innych
rozwiązań, w sytuacji dalszego pogarszania
gminnej kondycji finansowej.
Skoro znamy już „z grubsza” aktualny
stan zadłużenia oraz konieczność jego
powiększenia z uwagi chociażby na budowę kanalizacji na Zaodrzu, rozważmy
hipotetycznie kolejne zadłużenie związane
z budową sali gimnastycznej, a niewątpliwie i boisk sportowych, a także nieodłącznego kapitalnego remontu dużego budynku
szkoły w Leśniowie Wielkim. Powyższa
sytuacja spowoduje najprawdopodobniej
wzrost zadłużenia powyżej dopuszczalnego wskaźnika 60%, a to rodzi konkretne
konsekwencje. Jakie ? A takie, że organy
Gminy nie będą mogły uchwalać kolejnych
budżetów, a zrobi to z urzędu Regionalna
Izba Obrachunkowa będąca swoistym „komisarzem”, która w sposób rygorystyczny
i restrykcyjny ustanowi kolejny budżet,
który pod żadnym pozorem nie może mieć
deficytu. W tej sytuacji, w górnolotnym duchu: „zgodnej woli wszystkich Radnych”,
dewizy: „zgoda buduje, a niezgoda rujnuje”,
a także: „myślenia i działania perspektywicznego”, zarówno aktywiści z Leśniowa,
a także Burmistrz niech odpowiedzą sobie
na pytanie: czy budowa sali gimnastycznej
w Leśniowie Wielkim jest realna czy też
nie? Niech pamiętają również o innych
niezwykle pilnych i koniecznych inwestycjach chociażby takich jak: termoizolacja
największego w Czerwieńsku przedszkola
i Szkoły Podstawowej, przebudowa, a raczej
budowa nowego MGOK, czy o naprawie
będących w fatalnym stanie dróg gminnych.
Chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na
stan budynku MGOK, który powinien być
wizytówką Gminy, a niestety nią nie jest.
Działalność tej palcówki jest ze wszech
miar nie tylko widoczna, ale wręcz wzorowa i w pełni zasługująca na wsparcie,
polegające na funkcjonowaniu w obiekcie
godnym miana Ośrodka Kultury. Należy
także wziąć pod uwagę stale rosnące koszty
na oświatę, pomoc społeczną i inne istotne
zadania własne Gminy. Kończąc nasze
refleksje spodziewamy się reakcji w znanej
już nam formie: „Pan Radny (Pani) się myli,
kłamie (to też…), nie ma racji, nie wie o co
chodzi itp. Zastrzegamy sobie prawo, do nie
polemizowania z takimi poglądami.
Ewa Wójtowicz i Cezary Woch
Radni RM w Czerwieńsku

Dzień Matki w Przedszkolu
w Czerwieńsku
W ubiegłym miesiącu, w każdej
z grup, odbyły się uroczystości z okazji Dnia Matki. Uczestniczyły w nich
mamy naszych przedszkolaków oraz
chętni ojcowie. Dzieci wraz z nauczycielkami przygotowały programy artystyczne. Po zakończonych występach
przedszkolaki wręczyły mamom pre-

zenty i zaprosiły do poczęstunku. Nie
zabrakło chwil wzruszenia. Wszyscy
rodzice opuszczali przedszkole z uśmiechami na twarzach i uczuciem dumy ze
swoich pociech.
Dzień Dziecka w przedszkolu
Dzień Dziecka to niezwykłe święto, które co roku jest z utęsknieniem
oczekiwane przez dzieci. W tym nie-

zwykłym dniu w naszym przedszkolu
wszystkie grupy zaprezentowały się
w pokazie taneczno – muzycznym,
a grupa czwarta przygotowała specjalnie z tej okazji scenki humorystyczne
o dorosłych oraz przedstawienie
o Kopciuszku. Na zakończenie każde
z dzieci otrzymało od nauczycieli własnoręcznie wykonane kartki
z życzeniami. Dodatkowo wszystkie
grupy otrzymały gry logopedyczne
dostosowane do wieku dzieci. Ten
dzień z pewnością na długo pozostanie
w naszej pamięci.
Udział przedszkolaków
w obchodach Dni Czerwieńska
Jak co roku nasze przedszkole wzięło
udział w obchodach Dni Czerwieńska.
Impreza rozpoczęła się barwnym korowodem, w którym uczestniczyły dzieci
oraz władze naszego miasta. W sobotę
swoje umiejętności taneczno - wokalne

dzieci zaprezentowały na scenie stadionu sportowego. Publiczność mogła
podziwiać laureatki Konkursu Piosenki
PRO –ARTE oraz pokazy taneczne
dzieci sześcioletnich. Wszyscy bardzo
dobrze się bawili, a mali artyści zostali
nagrodzeni głośnymi oklaskami i słodkościami.
M.F.
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Finał wojewódzki
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych odbył się 18 maja w Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czerwieńsku. Do finału zakwalifikowało się 15 drużyn ze szkół podstawowych
i 15 drużyn ze szkół gimnazjalnych województwa lubuskiego.
Nasza szkoła już drugi raz gościła uczestników wojewódzkiego turnieju. Tym razem
zawody zbiegły się z Dniami Czerwieńska
i były ich dodatkową atrakcją. Organizatorem
turnieju był Zarząd Okręgowy Polskiego
Związku Motorowego w Zielonej Górze.
Miasteczko ruchu drogowego przy naszym
Gimnazjum przeżyło prawdziwe oblężenie.
Oprócz uczestników na zawody przybyło
wielu gości m.in. dyrektor zielonogórskiego
WORD-u, burmistrz gminy Czerwieńsk Piotr
Iwanus, przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Jędras, przedstawiciel Lubuskiego
Kuratora Oświaty z Gorzowa Wlkp., poseł
na sejm Waldemar Sługocki, prezes Zarządu
Okręgowego PZM-tu Roman Filecki.
Uczestnicy zawodów pokonywali rowerowy tor przeszkód, natomiast miasteczko
ruchu drogowego pod czujnym okiem policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego;
wykazywali się wiedzą z przepisów ruchu
drogowego (w formie testu) jak i z zakresu
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, którą przeprowadzał przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej Ireneusz Woźniak.
Nad prawidłowością przebiegu zawodów czuwał sędzia główny - Naczelnik

Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Wojewódzkiej z Gorzowa Wlkp., jednakże przygotowanie zawodów, ich sprawny
przebieg to zasługa władz gminy oraz
dyrektor Gimnazjum Magdaleny Grysiewicz. Wszystkim dopisywał humor, chęć
rywalizacji oraz marzenie o zwycięstwie,
zwłaszcza, że turniej jest wpisany na listę
konkursów kuratoryjnych i daje uczestnikom możliwość otrzymania dodatkowych
punktów podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
Zwycięzcami w kategorii szkół podstawowych okazali się uczniowie z Nowego
Kramska: Kacper Materna, Błażej Sikora, Sebastian Kmieciak (opiekun Mirosław Malinowski). Natomiast w kategorii
szkół gimnazjalnych zwyciężyli uczniowie
z Bojadeł: Artur Puchalski, Waldemar
Wawrzynowicz, Tobiasz Lange (opiekun
Mariola Sowińska). Zwycięskie drużyny
będą reprezentować nasze województwo
na etapie centralnym w Jaśle.
Wśród rywalizujących drużyn była
ekipa Gimnazjum w Pomorsku w składzie: Dominik Szwal, Sebastian Lisowski, Natan Palacz (opiekun Sylwia
Ziobrowska; 5 miejsce). Nasze zaś Gim-

Taka codzienność
MDK „Dom Harcerza” w Zielonej Górze jest organizatorem
Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Taka Codzienność”.
Tegoroczny konkurs był już piątym
z kolei. Uczniowie Gimnazjum również
biorą w nim udział i mogą pochwalić się
sporymi osiągnięciami. Dwa lata temu
pierwsze miejsce zdobyła Natalia Szczęsna, obecnie absolwentka naszej szkoły.
Natomiast w tym roku jury konkursu,
Eksplozja - Mirela Sleboda
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w kategorii wiekowej gimnazjum, przyznało 3 nagrody za kolejne miejsca oraz 2
wyróżnienia. Sukcesem mogą pochwalić
się trzy uczennice czerwieńskiego Gimnazjum: Agnieszka Mendel – zdobyła II
miejsce oraz Martyna Wątor i Mirela
Sleboda, które otrzymały wyróżnienia.
Chleb powszedni
- Agnieszka Mendel

nazjum reprezentowali: Dawid Pawlak,
Paweł Pawłowski, Dominik Kapela
(opiekun A. Gruszczyński, 12 miejsce).
W finale szkół podstawowych wzięła
udział drużyna z Nietkowa w składzie:
Paweł Lewandowski, Kamil Huzarewicz, Paweł Kurowski (opiekun Jakub
Kosiak; 14 mejsce).
Miłym akcentem na zakończenie zmagań był występ dzieci ze Szkoły Tańca
„Hit”. Zwycięskie drużyny otrzymały
puchar Prezesa Zarządu Okręgowego
i nagrody ufundowane przez posła Waldemara Sługockiego oraz firmę AIRONE Waldemara Olasa. Nagrody za II i III
miejsce zostały ufundowane przez Lubuskiego Kuratora Oświaty i Komendę
Wojewódzką Policji. Upominki dla
każdego uczestnika ufundował WORD
w Gorzowie Wlkp. i WORD w Zielonej
Górze oraz Burmistrz Czerwieńska.
Aleksander Gruszczyński
Dziewczyny pokazały, że mają talent, a co
najważniejsze nie marnują go. Ich prace
dostrzeżono już wcześniej na konkursie
fotograficznym „Jej portret”, organizowanym w MGOK w Czerwieńsku: Agnieszka, Martyna, Mirella oraz Klaudia
Juszczak zdobyły w wyróżnienia.
Cieszymy się, gratulujemy sukcesów
i mamy nadzieję, że zachęcą one innych
uczniów naszej szkoły do odkrycia w sobie pasji fotografowania.
M. Piątkowska

Tacy sami - Martyna Wątor
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Dni C
Korowód baśniowy
W dniu 17 maja o godz. 10 plac przy
Ratuszu wypełnił się bajkowymi postaciami. Do Czerwieńska przybyli uczniowie,
nauczyciele i dyrektorzy wszystkich
szkół podstawowych z całej gminy, aby
uroczyście zainaugurować święto naszego
miasta i wziąć udział w VII Gminnym
Turnieju Szkół Podstawowych o Puchar
Przechodni Burmistrza Czerwieńska.
Zanim jednak ruszył korowód miała
miejsce niezwykle
dostojna chwila. Przy
Pomniku Pamięci, po
raz pierwszy, oficjalnie
zaprezentowana została Flaga naszej gminy,
której pomysłodawcą
jest dyrektor Szkoły Podstawowej
w Czerwieńsku, pan Jacek Gębicki.
Przewodniczący Rady Miasta Leszek
Jędras odczytał stosowną uchwałę, po

czym, przy dźwiękach werbli, uczniowie czerwieńskiego Gimnazjum dokonali uroczystego wciągnięcia flagi na
maszt. Gdy flaga radośnie powiewała
na maszcie, Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus przekazał klucze do bram
miasta zwycięzcom poprzedniej edycji
Turnieju, reprezentacji Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku,
wyrażając nadzieję,
że młodzież godnie
będzie reprezentowała
miasto przez najbliższe
dni.
Po odebraniu kluczy, bajkowy korowód
ruszył ulicami Czerwieńska, wzbudzając
wśród przechodniów
i obserwatorów uśmiechy i radosne pozdrowienia. Nic dziwnego, dumnie kroczące na czole korowodu
Przedszkolaki pięknie prezentowały
się w wymyślnych strojach klaunów

i pajacyków. Za nimi podążali królowie
Maciusiowie, krasnoludki ze śpiącymi
królewnami, czerwone kapturki i Rudy
Adaś ze swą ekipą z Akademii Pana
Kleksa.
Gdy korowód dotarł do celu - na
boisko przy Gimnazjum, uroczystego

„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

otwarcia turnieju dokonał osobiście
Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus.
Drużyny zmagały się w przeróżnych
z a b a w n y c h k o n k u r e n c j a c h s p o rtowych, musiały się też wykazać
wiedzą w rozmaitych dziedzinach.
Były więc skaczące żabki (na ska-

„Literatura”, „Historia”, „Przyroda”,
„Nauka” oraz „Bajki”.
Po zakończeniu Turnieju, jury, w składzie: Przewodnicząca Barbara Marczenia
- kierownik wydziału organizacyjnego
w Urzędzie Miasta, Magdalena Grysiewicz
- dyrektor Gimnazjum oraz Waldemar
Dwornicki - nauczyciel wychowania
fizycznego, udało się na naradę, a wszystkie przybyłe dzieci świetnie bawiły się
z klaunami Ruphertem i Rico. Zabawa
była przednia, jednakże z niecierpliwością
oczekiwano na werdykt jurorów, którzy po
naradzie ogłosili wyniki:

mistrza, a także nagrodą finansową
w wysokości 1000 złotych. Wszyscy
uczestnicy Turnieju otrzymali puchary oraz dyplomy i słodkie upominki.
W doskonałych humorach i wspaniałej
atmosferze dzieci odjechały do swoich
miejscowości.

Nagrodę za najlepszą prezentację aparat fotograficzny - zdobyli uczniowie
SP z Leśniowa Wielkiego. Największą
ilość punktów w konkurencjach sportowych zdobyła drużyna Nietkowa,
otrzymując w nagrodę zestaw akcesoriów sportowych. Najwięcej punktów
w konkurencjach umysłowych zdobyli
uczniowie Czerwieńska i nagrodzeni
zostali zestawami albumów i materiałów
plastycznych.
kance), arbuzowe slalomy (turlanie
piłki lekarskiej), mali ogrodnicy (biegi
z taczkami), a także mali ekolodzy
(należało oszczędnie przenieść wodę
i właściwie posegregować śmieci).
Tematyka konkurencji umysłowych
to: „Wiedza z naszego podwórka”
(pytania dotyczyły naszej gminy),

Wyniki klasyfikacji generalnej:
I miejsce – SP Nietków
II miejsce – SP Leśniów Wielki
III miejsce – SP Czerwieńsk
IV miejsce – NSP Płoty
V miejsce – SP Nietkowice
Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharem otrzymanym z rąk pana bur-

Sobota z Kamilem Bednarkiem
W sobotę już od wczesnych godzin rannych rozpoczęły się polsko
- niemieckie zawody sportowe. Dzięki
uprzejmości pana Mirosława Kędzierskiego, na basenie rozegrano turniej
siatkówki plażowej. W Ośrodku Kultury
zmagali się szachiści, na kortach roze-

grano turniej tenisa, a na boisku mecz
piłki nożnej oldbojów. Gospodarze nie
dali żadnych szans gościom z gminy
Drebkau i zarówno w siatkówce, jak
i w piłce nożnej wygrali zawodnicy
z Czerwieńska. W turnieju szachowym
także wygrał mieszkaniec Czerwieńska

- Damian Blandzi, ale pozostałe miejsca
„medalowe” należały już do gości z Niemiec. Nad rzeką Odrą odbyły się zawody
wędkarskie, a w okolicach przeprawy
promowej „Brody”, Stowarzyszenie
Turystyczno - Motorowodne zorganizowało piknik fortyfikacyjny, gdzie można
było popływać motorówkami, zwiedzić

obiekty fortyfikacyjne, zobaczyć pokazy
grup rekonstrukcyjnych z okresu II wojny światowej, a także posłuchać koncertu
zespołu „Promil”.
Po południu na scenie rozpoczęły się prezentacje artystyczne dzieci
i młodzieży z gminy Czerwieńsk. Nie
zawiodły Przedszkolaki, które, pomimo
chłodu i deszczu, z uśmiechniętymi
twarzyczkami, równie wspaniale, jak na
korowodzie, zaprezentowały się na scenie. Bogaty program artystyczny i aura,
którą z każdą minutą coraz bardziej
sprzyjała organizatorom, przyciągnęła
na stadion sporą publiczność. Jednakże tłumy, jakie przybyły na koncert
Kamila Bednarka zaskoczyły nawet
organizatorów. I chyba nikt nie żałuje...
Gwiazda programu „Mam talent” i drugiej edycji programu „Bitwa na głosy”,
to prawdziwy wulkan energii, porywający żywiołowością i temperamentem.
Kamil dał z siebie wszystko i z właściwą
dla siebie charyzmą rozgrzał publiczność do czerwoności, kilkakrotnie
bisując. Licznie zgromadzeni fani wraz
z nim śpiewali jego najpopularniejsze
utwory z płyty „Szanuj”, która osiągnęła status podwójnej platyny, a także
z najnowszego krążka „Jestem”, który
już w czwartym dniu sprzedaży stał się
„złoty”. Ten koncert na długo zapisze
się w pamięci rozśpiewanej i roztańczonej publiczności, a także organizatorów,
gdyż tak skromnego, niewymagającego
i sympatycznego artysty jeszcze w Czer-

wieńsku nie goszczono. Po koncercie,
Kamil jeszcze przez kilkadziesiąt minut
rozdawał autografy, nie odmawiając
nikomu także wspólnej fotki. Sobotni
wieczór zakończyła dyskoteka, po której młodzież, w radosnej atmosferze,
spokojnie, opuściła stadion.

Biesiadna niedziela
Trzeci dzień obchodów Dni Czerwieńska to, tradycyjnie już, wielka
biesiada… Festiwal Piosenki Biesiadnej, zorganizowany w ramach Dni
Czerwieńska już po raz siódmy, nadal
cieszy się ogromną popularnością,
zarówno w naszym województwie, jak

i poza jego granicami, a w opinii uczestników jest najlepiej zorganizowanym
festiwalem w regionie. W tegorocznym
festiwalu wzięło udział dwadzieścia
sześć zespołów, które prezentowały się
w czterech kategoriach. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników festiwalu,
jurorzy udali się na naradę, a na scenie
rozpoczęła się prawdziwa feta. „Fajna Ferajna” z Wiechlic - zwycięzcy
poprzedniej edycji - udowodniła, że
ubiegłoroczny werdykt był sprawiedliwy, a chłopaki z „Sześciopaka” wraz
z „Kwiatami” z Drebkau rozbujali
oczekującą na wyniki publiczność. Po
burzliwej dyskusji i spotkaniu z opiekunami zespołów, Rada Artystyczna
w składzie: Sławomir Kozłowski
– muzyk Filharmonii Zielonogórskiej,
Jadwiga Macewicz - wokalistka i kompozytorka, uczestniczka „Bitwy na
głosy” w ekipie Urszuli Dudziak oraz
Tomasz Wołk-Lewanowicz - muzyk
i kompozytor, ogłosiła werdykt:
W kategorii „Zespoły z gminy Czerwieńsk„:
I miejsce – „Cantilena” z Czerwieńska
II miejsce – „Rytm” z Nietkowa
III miejsce – nie przyznano
W kategorii debiuty:
I miejsce – „De Włoders” ze Szprotawy
II miejsce – „Sławianie” ze Sławy
III miejsce – nie przyznano

W kategorii instrumenty elektroniczne:
I miejsce – „Wicinianki” z Wiciny
II miejsce – nie przyznano
III miejsce – „Kargowiacy” z Kargowej
W kategorii instrumenty tradycyjne:
I miejsce – „Złote Łany” z Bożnowa
II miejsce – „Czeremcha” z Głogowa
III miejsce ex aequo – „Wierzbniczanki” z Bytomia Odrzańskiego oraz „Bledzewiacy” z Bledzewa

Grand Prix VII Festiwalu Piosenki
Biesiadnej w Czerwieńsku oraz nagrodę finansową w wysokości 1000 zł
zdobył debiutujący na naszym festiwalu
zespół „De Włoders” ze Szprotawy.
Ufundowano też nagrodę dla najmłodszego uczestnika festiwalu - tablet, którą
zdobył Adrian Dudek z zespołu „Rezonans” z Nietkowa. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy, statuetki,
płyty i nagrody rzeczowe.
Gdy emocje związane z ogłoszeniem
wyników nieco opadły, na scenie pojawił

się Andrzej Rybiński, który słowami
swych piosenek apelował, aby „Nie liczyć
godzin i lat”, życzył wszystkim „Pogody dla bogaczy”, a na koniec pocieszał
wszystkich swą „Pocieszanką”.
Organizatorzy serdecznie dziękują
za pomoc dowódcy Jednostki Wojskowej, płk. Mirosławowi Szwedowi,
prezesowi firmy POMAK, Tomaszowi
Frąckowiakowi, pani dyrektor Beacie
Zawadzie, kierownikowi Hali Sportowej Lubuszanka, Lubomirowi Rotko
wraz z pracownikami, a szczególnie
paniom Joli i Mirce oraz panu Marianowi. Dziękujemy również panu Mirosławowi Kędzierskiemu i Damianowi
Blandzi. Podziękowania ślemy również
do Straży Pożarnej, Policji i Straży
Miejskiej. A szczególnie serdeczne
podziękowania składamy Magdzie
Kozub, Sylwii Suchockiej, Marzenie
Tomaszewskiej, Oli Tomaszewskiej,
Weronice Łuczak i Agacie Tycner oraz
Hani Łuczak.
Do wyrażania swych opinii, zapraszamy wszystkich obserwatorów Dni
Czerwieńska na naszej stronie internetowej: www.mgok.czerwiensk.pl lub na
facebooku: www.facebook.com/mgokCzerwiensk.
Jolanta Matuszkiewicz
dyrektor MGOK w Czerwieńsku

Wieści ze szkół
PSP w Czerwieńsku
Mistrzowie Pięknego Czytania
O wielkości słowa pisanego nie trzeba nikogo przekonywać, choć czasami
odnosi się wrażenie, że wygodniej jest
o tym nie pamiętać. Ilość uczestników
z klas I – III (około 60 osób), którzy
zgłosili się do Szkolnego Konkursu
Pięknego Czytania mile nas zaskoczyła.
(...)Wszyscy starali się jak mogli, jednak
poziom uczestników był zróżnicowany.
Jury obradowało długo, aby wyłonić uczniów czytających najbardziej poprawnie
i właściwie interpretujących przygotowane teksty. Mistrzynią pięknego czytania w klasach I-szych została Paulina
Lewkowicz-Głodek, miano wicemistrza
„wyczytał” Jakub Walkowiak. Jakub
Baliniak i Nikola Wziętek to finaliści
klas drugich. Wśród uczniów klas trzecich
mistrzynią została Paulina Dwornicka,
zaś miano wicemistrza otrzymała Martyna Warszawska.
Tradycyjnie już przystąpiliśmy do
potyczek o miano MISTRZA PIĘKNEGO
CZYTANIA w konkursie organizowanym
przez WiMBP w Zielonej Górze. Nasza
drużyna godnie reprezentowała szkołę.
Tym razem mistrzynią okazała się Gabrysia Kołodziejczyk, zaś wicemistrzynią
Paulina Dwornicka.
Kochamy nasze mamy
Maj jest jednym z najpiękniejszych
miesięcy w roku, choćby dlatego, że
obchodzimy w nim najpiękniejsze święto
– Dzień Matki. Kwiaty, laurki, podziękowania, wiersze i piosenki – wszystko
po to, aby pokazać jak bardzo kochamy
nasze mamy. Uczniowie przygotowali
z tej okazji uroczyste spotkania okraszone występami i słodkim poczęstunkiem
– tego dnia mamusie nie biegały wokół
stołu – mogły poczuć się wyjątkowo.
Klasy drugie dla uczczenia święta
mam, zaprosiły Je na uroczyste lekcje.
I naprawdę były one inne i wyjątkowe.
Każdy uczeń starał się najbardziej jak potrafił, nikt się nie ociągał z odpowiedzią,
aktywność była najwyższa w całym roku
szkolnym. Było łatwiej, bo nieopodal
siedziały najbliższe sercu osoby i to dla
Nich dzieciaki robiły co mogły.
Abyśmy byli bezpieczni…
W mijającym roku szkolnym postanowiliśmy uczynić wszystko, abyśmy

czuli się bezpieczni w szkole, domu i na
ulicy. Podejmowaliśmy wiele działań,
odbywaliśmy spotkania z osobami, które
uczyły nas jak postępować w różnych
sytuacjach, przeprowadzaliśmy ankiety,
które pozwalały nam zbadać co o bezpieczeństwie w szkole sądzą uczniowie,
rodzice i nauczyciele i co zmienić, aby
było lepiej. Wielką popularnością cieszyły się spotkania prowadzone przez
nauczyciela – instruktora w zakresie
udzielania pierwszej pomocy. Właśnie
tę wiedzę sprawdzał organizowany
przez szkołę w Leśniowie Wielkim
Gminny Konkurs Ratujemy Życie.
Nasza drużyna w składzie: Natalia
Jastrzębska, Antek Nowak i Eryk
Glinka wywalczyła I miejsce i zdobyła
puchar. Przedstawiciele naszej szkoły
poradzili sobie świetnie ze wszystkimi
zadaniami – zarówno praktycznymi, jak
i teoretycznymi.
B.K.
PSP NIETKÓW
Co roku w maju obchodzimy Dzień Patrona Szkoły, przypominamy postaci zasłużonych nauczycieli - pionierów, składamy
kwiaty na grobie Państwa Wróblewskich
na cmentarzu w Nietkowie.
Stało się już szkolną tradycją organizowanie Koncertu muzycznego dla
naszych mam z okazji Dnia Matki. Przed
wspaniałą widownią wystąpili uczniowie ze swoimi najlepszymi piosenkami,
które składały się na uroczystą akademię.
Popołudnie uświetniły tez uroczystości
w klasach przy słodkim poczęstunku.
W tym roku po raz kolejny uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”. Impreza służy promowaniu
aktywnego wypoczynku i biegania wśród
uczniów. Pobiegli prawie wszyscy
z naszej szkoły, włącznie z oddziałem
przedszkolnym. Trasa bezpieczna i rekreacyjna wśród pól i łąk. Było dużo
emocji i zacięta walka biegaczy na trasie
biegu a zwycięzcy zostali nagrodzeni
medalami i dyplomami. Najlepszymi
biegaczami okazali się: Robin Kuczak,
Miłosz Bryndza, Martyna Hutta i Agata Zaboklicka.
Grupa miłośników prac plastycznych
wzięła udział w konkursie wojewódzkim TPD „Dbam o piękno naszego
domu - Ziemi”. Konkurs maił na celu

między innymi promowanie działań
na rzecz ochrony środowiska, kształtowanie ekologicznej postawy dzieci
i młodzieży. Z naszej szkoły laureatami
w konkursie zostały: Weronika Małysa
i Nikola Przymus. Uczennice wykonały
piękne prace malarskie za co otrzymały
ciekawe nagrody. Również z zakresu
osiągnięć artystycznych pojawił się
nowy talent. Ola Brzezińska z oddziału
zerowego otrzymała wyróżnienia z Międzynarodowym Konkursie Plastycznym
i Multimedialnym XVI edycja „Zamki,
pałace, dwory i dworki w otoczeniu
parków” W Gminnym Konkursie
Plastycznym „Stop przemocy w sieci” Wiktoria Pawłowska otrzymała
wyróżnienie.
Wraz z pozostałymi szkołami naszej
gminy uczestniczyliśmy w obchodach
„Dni Czerwieńska” oraz Turnieju Szkół
Podstawowych o Puchar Burmistrza.
Prezentacje jakie przygotowały szkoły
w tym roku oparte były na motywie
bajkowym. Aktorzy z klasy II oraz grupa artystyczna spisali się znakomicie.
Wielkim sukcesem było I miejsce w rozgrywkach sportowych drużyny z naszej
szkoły. Zdobyliśmy w tym roku Puchar
Burmistrza wraz z nagrodą pieniężną
- 1000 złotych.
W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Cypriana Norwida w Zielonej Górze
odbył się XIV przegląd na „Mistrza
Pięknego Czytania”. Laureatami z naszej
szkoły zostali Martyna Hutta z klasy
III, z klasy V Paweł Lewandowski i Nikola Przymus. Gala rozdania nagród,
połączona była ze spotkaniem autorskim
z panią Renatą Piątkowską.
Po raz pierwszy nasza szkoła była organizatorem imprezy sportowej „Szczypiorniak na Orlikach”. W turnieju
wzięły udział drużyny z Czerwieńska,
Nietkowa, Przylepu, Zielonej Góry
i Sulechowa. Co prawda pogoda spłatała
nam figla i imprezę należało przenieść
do Gimnazjum w Czerwieńsku ale
nastroje dopisywały. Pierwsze miejsce
zajęła drużyna z Zielonej Góry. Z dużym
zadowoleniem drużyna piłkarzy wróciła
z Turnieju Piłkarskiego w Przylepie
o Puchar Dyrektora Szkoły, w którym
wzięły udział drużyny z całego powiatu.
Piłkarze przywieźli ze sobą wywalczone
I miejsce w tym turnieju.
Jeśli do sukcesów dzieci dołożymy
dobry wynik Sprawdzianu Szóstoklasisty (24 punkty na ucznia) to można
powiedzieć , że maj był bardzo udanym
miesiącem w Nietkowie.
Beata Kłos-Wygas
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Gratulacje dla RYTM-u
Dnia 19.05.2013 r. w Czerwieńsku odbył się już VII Festiwal Piosenki Biesiadnej. Naszą szkołę w pięknych ludowych strojach reprezentował zespół RYTM. I wielki
sukces artystyczny naszych uczniów w postaci zdobycia II miejsca.
Skład zespołu: P. Kotowska,
K. Szymanowska,W. Pawłowska,
K. Szczepaniak, D. Łabieniec, K. Rybak,
J, Karnafel, O. Rudnicka, P. Lebioda,
N. Przymus, K. Frątczak, K. Bodora.
Skład instrumentalny: M. Wojtaszek
- flet poprzeczny, J. Wasilewska - gitara klasyczna, D. Sokołowska - gitara
klasyczna, A. Dudek - bęben jamba,
P. Kaczmarski - bęben jamba. Ponadto należy wspomnieć, iż cały zespół

gra na fletach i dzwonkach chromatycznych, a także wykonuję układy
taneczne z tamburinami do wybranych
piosenek.
Na koniec pragnę bardzo pogratulować wszystkim uczestnikom zespołu,
za wspaniałą postawę i zaangażowanie
muzyczne. Szczególne podziękowanie
kieruję do p. Dyrektor Beaty KłosWygas, która nam bardzo pomogła
i doprowadziła do tego, że zespół prze-

pięknie wygląda na scenie w strojach
ludowych.
Nauczyciel muzyki
mgr Iwona Klamecka
Z ostatniej chwili
Dnia 09.06. w Trzcielu odbył się Festiwal „Szparagowe żniwa”. Naszą szkołę bardzo licznie reprezentował zespół
„RYTM”, który otrzymał wyróżnienie.
Na scenie grało i śpiewało aż 16 wykonawców. Wrażenie ogromne usłyszeć tylu
wspaniałych solistów i instrumentalistów.
Pragnę podkreślić, iż Festiwal w Trzcielu
należy do tych imprez muzycznych, gdzie
warunkiem uczestnictwa jest przede
wszystkim repertuar jak i strój utrzymany
w konwencji ludowej. Gratuluję wszystkim wykonawcom za zaangażowanie
i twórczą postawę na scenie.

Koleżankom
Krystynie Motykiewicz
i Alinie Orzechowskiej
z powodu śmierci
MAMY I TEŚCIOWEJ
wyrazy współczucia składa
Zespół „Melodia”

Sukces „Gamy” w Gościeszowicach
Już po raz osiemnasty 26 maja br. odbył się Regionalny Przegląd Zespołów i Grup
Śpiewaczych „Pejzaż muzyką malowany” w Gościeszowicach. Znakomicie zaprezentowały się w nim zespoły naszej gminy.
Czerwieńsk reprezentowały następujące zespoły muzyczne: „Gama” z Leśniowa Małego. „Leśniowianki” z Leśniowa
Wielkiego, „Rezonans” z Domu Kultury
z Nietkowa oraz zespół „Rytm” z Publicznej Szkoły Podstawowej z Nietkowa.
Atmosfera festiwalu bardzo życzliwa
i serdeczna, każdy zespół otrzymał pamiąt-
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kowe dyplomy oraz statuetki. Uczestników
przeglądu oceniała komisja artystyczna
w składzie: Grzegorz Łukasiewicz
– przewodniczący, Helena Kwiatkowska-Wilgocka, Stanisława Szczepanik
i Janina Wilga. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników przeglądu komisja artystyczna przyznała tytuł laureata zespołowi

„Gama” z Leśniowa Małego, natomiast
wyróżnienie otrzymał zespół „Leśniowianki” oraz zespół „Rytm” z Publicznej Szkoły
Podstawowej z Nietkowa.
Wielki sukces w/w zespołów, które
wspaniale zaprezentowały się na festiwalu, a tym samym swoją postawą i zaangażowaniem artystycznym przyczyniły
się do promocji naszej gminy na szczeblu
wojewódzkim.
Pragnę bardzo wszystkim podziękować i pogratulować wielkiego sukcesu
muzycznego.
Instruktor muzyczny
mgr Iwona Klamecka

„Szukałem Was, a teraz
Wy przyszliście do mnie”
On zawsze nas szukał. Wychodził nam naprzeciw, pielgrzymował do krajów i miast,
w których żyliśmy. Dlatego też młodzież z czerwieńskiego Gimnazjum postanowiła
w tym roku szkolnym wybrać się na wycieczkę do miejsc bliskich Ojcu Św., a więc do
Krakowa i Wadowic. W planie pojawiły się też dodatkowe miejsca warte zobaczenia:
Bochnia - kopalnia soli oraz muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu.
Wyjechaliśmy 27 maja. Pierwszy
dzień to atrakcje zapewnione przez
przewodników w kopalni. Przebywaliśmy pod ziemią 14 godzin. To niesamowite podziemne uzdrowisko zapewniało
dużo wrażeń. Młodzież poznała historię
samej kopalni, ale również warunki

wydobycia tego cennego minerału.
Wiemy już, co to znaczy „słono za coś
płacić”. Podczas wyprawy towarzyszył
nam dobry duch tego miejsca, mogliśmy
też pomodlić się w podziemnej kaplicy,
jedynej w kraju, po której jeżdżą wagoniki kolejki. Drugi dzień, mimo chłodu
zapowiadał się niezwykle atrakcyjnie.
Byliśmy od rana w Krakowie. To piękne

Spełniamy marzenia
„Bogatym nie jest ten,
kto posiada,
lecz ten kto daje”
						
Jan Paweł II
Szkolne Koło Wolontariatu z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku
zorganizowało w dniu 22 maja akcję charytatywną wspierającą chorą koleżankę
i uczennicę naszej szkoły.
Pod okiem nauczyciela plastyki pani
Joanny Wojtaszek, wolontariusze wykonali unikatowe naczynia ceramiczne, które
rozprowadzone zostały w trakcie zebrania
z rodzicami. Kiermasz ręcznych prac cieszył się ogromnym powodzeniem.
Nasze działania zwieńczył wieczór
kabaretowy w kawiarence „U Leona”.
Licznie zgromadzona publiczność „pę-

kała ze śmiechu” podczas występów
młodzieżowego kabaretu „Cefka”,
działającego przy Domu Kultury w Czerwieńsku oraz głównych gwiazd wieczoru
- zielonogórskiego kabaretu „Made in
China” w składzie: Katarzyna
Sobieszek, Artur Walaszek
i Sławomir Kaczmarek.
Pragniemy podziękować
wszystkim osobom, które bezinteresownie zaangażowały się w naszą akcję. Dziękujemy artystom
za świetną zabawę, panom Lubomirowi Rotko i Dominikowi
Brzezickiemu - za zapewnienie
doskonałej akustyki i oświetlenia,
panu Mirosławowi Kędzierskiemu - za lokum, pani Joannie
Wojtaszek - za cierpliwość i czas

stare miasto zachwyciło wszystkich.
Z niekłamanym podziwem oglądaliśmy
Kościół Mariacki, Wawel, Sukiennice,
czy Żydowski Kazimierz. Mogliśmy
przejść ulicą Franciszkańską i stanąć
pod oknem papieskim. Byliśmy również w Collegium Maius. Wrażeń nie
brakowało. Dzień trzeci to Wadowice
i Oświęcim. Przywitało nas piękne
słońce. Zapaliliśmy świeczki w wadowickiej bazylice i mogliśmy skosztować
słynnych już papieskich kremówek.
Potem nasze nastroje uległy gwałtownej
zmianie. Ogromne wrażenie na gimnazjalistach zrobił obóz koncentracyjny.
Przewodnik przybliżył młodzieży historię tamtych czasów, ogrom nieszczęścia
i przerażające dowody nazistowskiej
zbrodni. Z Oświęcimia udaliśmy się
już w drogę powrotną do domu. Emocji nie brakowało. Uczniowie zgodnie
stwierdzili, że taka lekcja żywej historii
pozostawia najgłębsze ślady. Warto
odwiedzać takie miejsca, gdzie można
„dotknąć” naszych dziejów.
J. Dwornicka, A. Kostrzewa

poświecony wyrobom z ceramiki, pani Małgorzacie Piątkowskiej za oprawę graficzną
naszego przedsięwzięcia.
Szczególne podziękowania kierujemy
do wszystkich ludzi dobrej woli - za ich
wielkie serca i hojność.
Agnieszka Kędzia,
Joanna Dwornicka
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Wieści
z ratusza

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

O b w ie S Z c z E N I E
Burmistrz Czerwieńska zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia
2013 r. została wydana decyzja, znak: GGRiOŚ 7627-11/11/08/09,
w której wydłużono o dwa lata termin ważności decyzji Burmistrza Czerwieńska z dnia 02 kwietnia 2009 r., znak: GGRiOŚ
7627-11/11/08/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla osiedla
domków jednorodzinnych w Czerwieńsku przy ul. Składowej.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie tut. organu w Czerwieńsku przy ul. Rynek 25
(pokój nr 109) w godzinach funkcjonowania Urzędu, tj. w poniedziałki od godz. 800 do godz. 1600 oraz od wtorku do piątku
od godz. 700 do godz. 1500.
Podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej ww.
decyzji oraz możliwością zapoznania się wszystkich zainteresowanych z jej treścią i z całą dokumentacją sprawy.
Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Czerwieńska.
Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone
po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.
TP
Pani Krystynie Motykiewicz
z powodu śmierci MAMY
składamy wyrazy szczerego współczucia
Rada Miejska, Burmistrz
i pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku.

INFORMACJa
Burmistrz Czerwieńska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze 30 kwietnia 2013
roku (decyzja z dnia 29 kwietnia 2013 roku, znak: NS-HKAII.530.6.6.2012.28) poinformował, że zmienia na wniosek
„POMAK” Sp. z o.o. w Czerwieńsku, zawarty w pismach z dnia
28.03.2013 r. i 09.04.2013 r. swoją decyzję nr 188 NS-HK/2013,
z dnia 05.02.2013 r. w sprawie zapewnienia w wodociągu
publicznym w Nietkowie – wody o właściwych parametrach
w zakresie zapachu, mętności, zawartości żelaza i manganu
w ten sposób, że termin realizacji w/w decyzji w pkt. 1 i 2
przedłuża się do dnia 28.06.2013 roku.
MPS

OGŁOSZENIE
Burmistrz Czerwieńska informuje, że w terminie od
04.06.2013r. do 25.06.2013r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku został wywieszony
do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej, stanowiący załącznik do Zarządzeniem Nr
33/2013 Burmistrza Czerwieńska z dnia 03 czerwca 2013r.
Wykaz obejmuje część działki oznaczonej nr ewidencyjnym
431 o pow. 100 m 2 położonej w Czerwieńsku przy ulicy
Sosnowej 2.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku przy ul. Rynek 25, pokój
109, tel. (68) 3278179 oraz na stronie internetowej urzędu:
www.bip.czerwiensk.pl.
MM

Z powodu śmierci MAMY
Koleżance Krystynie Motykiewicz
wyrazy współczucia składa
Sołtys Jerzy Jarowicz i mieszkańcy Sołectwa Zagórze

Szukają nowego opiekuna
REKS – jest bardzo wesołym młodym pieskiem. Lubi ludzi, jest
wobec nich bardzo kontaktowy. Inteligentny, w mig pojmuje to, co
się do niego mówi. Radosny i pozytywnie nastawiony do świata.
Bardzo lubi spacery, na których zachowuje się grzecznie, aczkolwiek
lubi sobie potruchtać, co jest idealne do spokojnego biegu wyprowadzającego. Nie wykazuje agresji wobec innych czworonogów.
płeć: pies
rasa: mieszana
(w typie owczarka)
wiek: ok. 2 lat
wysokość w kłębie: ok. 52 cm
odpchlenie: tak
odrobaczenie: tak

MAKSIU - jest młodym i bardzo kontaktowym pieskiem. Bardzo
lubi ludzi i okazuje to od pierwszego spotkania. Jako, że do tej
pory był cały czas trzymany na krótkim łańcuchu, to spacery
są jego wielką pasją. Nie przejawia agresji wobec innych
czworonogów.
płeć: pies
rasa: mieszana
(w typie owczarka)
wiek: ok. 1 roku
wysokość w kłębie: ok. 62 cm
szczepienia: tak
odpchlenie: tak
odrobaczenie: tak

Chętnych do adopcji psa proszę o kontakt ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze, tel. 68 3230766,
784908890 lub Urzędem Gminy i Miasta w Czerwieńsku tel. 68 3278179.

Zdjęcia oraz informacje o psach pobrano ze strony schronisko.avx.pl
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Konkurs literacki
W XXIX Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży
Gimnazjalnej laureatką została uczennica naszego Gimnazjum Ada Warszawska.
Pierwszy raz znalazłam się na tak
ważnej uroczystości. Było to dla mnie
oczywiście wielkie wyróżnienie i zaszczyt
zwłaszcza, że nagrodę miałam odebrać
z rąk pani Wandy Chotomskiej. Na
galę rozdania nagród przybyły setki osób
z całego kraju. Sala była przepełniona, nie
było żadnych wolnych miejsc. Wszyscy
przyjechali tutaj z nadzieją, że otrzymają
autograf i wpis do książki znanej poetki.
Niestety, pani Wanda nie zjawiła się na
uroczystości, ponieważ ciężko zachorowała, ale napisała do wszystkich uczestników konkursu list, do którego dołączyła
specjalnie dla nich napisany wiersz. Na
początek przywitał wszystkich bardzo serdecznie prezydent miasta oraz kilka zdań
dodała także pani dyrektor gimnazjum

w Słupsku. Zaraz potem zaczęto rozdawać
dyplomy oraz nagrody, zaczynając od
najmłodszych, czyli uczniów klas I - IV
szkół podstawowych. Kraków, Warszawa, Rzeszów, Gdańsk, Poznań - ludzie
poprzyjeżdżali z najdalszych zakątków
naszego kraju, aby odebrać tą ważną
nagrodę. Kiedy stałam na scenie wśród
dwudziestki osób, których opowiadania
wybrano z ponad dziesięciu tysięcy prac,
nie ukrywam, że rozpierała mnie duma
i radość. Kiedy schodziłam ze sceny z dyplomem oraz książką, w której znajduje
się moje opowiadanie, widziałam także
jak bardzo moi rodzice są tym przejęci.
Tacie podczas robienia zdjęć trzęsły się
ręce, a mama miała łzy w oczach…
A. Warszawska

Szkoła talentów
Rokrocznie grupa młodych talentów z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku bierze udział w konkursach artystycznych i osiąga sukcesy nie tylko
na szczeblach powiatowych, czy wojewódzkich, ale również ogólnopolskich,
a nawet międzynarodowych.
Oto najważniejsze osiągnięcia artystyczne uczniów Gimnazjum w mijającym właśnie roku szkolnym 2012/2013:
Literatura - Adrianna Warszawska uzyskała tytuł laureata
w XXIX Międzynarodowym
Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej za opowiadanie pt.:
„Ślepa”. Pracę uczennicy koordynowała Małgorzata Galik.
Recytacja - Hanna Wojtasińska zdobyła wyróżnienie w finale wojewódzkim
Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego realizowanego
w ramach programu PRO
ARTE. Nominację do finału
wojewódzkiego uzyskał też
Marcin Domagała, a wyróżnienie na szczeblu powiatowym Natalia Kędzia.
Recytatorów przygotowały
Małgorzata Galik oraz Joanna Stanaszek.
Śpiew - nominację do
finału wojewódzkiego Lubu-

skiego Dziecięcego i Młodzieżowego
Festiwalu Piosenki PRO ARTE wyśpiewała Mirela Sleboda. Natomiast

w przeglądzie powiatowym LDiMFP
nasz powiat reprezentował zespół
G&G, czyli Girls and Guitars. Zespół
oraz solistkę przygotował Stanisław
Zimniewicz.
Fotografia - II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym „Taka codzienność” uzyskała Agnieszka Mendel
za pracę „Chleb powszedni”. Wyróżnienia
powędrowały do: Martyny Wątor za
fotografię zatytułowaną „Tacy sami” oraz
Mireli Slebody za „Eksplozję”.
Uczennicami opiekowała się
Małgorzata Piątkowska.
Film - ekipa filmowa z klasy IIIb zdobyła wyróżnienie
w wojewódzkim konkursie
filmowym „III Gimnazjalne
Spotkania Filmowe” za film
„Nasza bajka” zrealizowany
pod opieką Joanny Stanaszek.
Ponadto w I Festiwalu Filmowym „Prawidła życia, czyli
Korczak współcześnie” filmy
„Inna”, „Magia powraca” oraz
„Nasz czas” uzyskały kolejno:
I miejsce, wyróżnienie oraz nagrodę publiczności. Pracę ekip
filmowych wspierały Dorota
Litwa, Joanna Stanaszek oraz
Małgorzata Galik.
Za wszystkie te sukcesy należy się naszym uczniom owacja
na stojąco. Brawo!!!
J. Stanaszek
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Sport gimnazjalny
Finały powiatowe w piłce nożnej
chłopców szkół gimnazjalnych odbyły
się 13 maja w Czerwieńsku. Wystąpiły
w nim cztery szkoły: Przylep, Trzebiechów, Babimost i Czerwieńsk. Do finałów rejonowych awans uzyskiwały dwie
najlepsze drużyny.
Nasi chłopcy zaczęli dosyć niemrawo,
ponieważ swój pierwszy mecz przegrali z Trzebiechowem 2:3. Aby myśleć
o awansie musieli wygrać dwa pozostałe
pojedynki, w tym z faworyzowaną drużyną
z Przylepu. Zawodnicy naszego Gimnazjum spisali się w dalszej części zawodów

wyśmienicie i po dwóch wygranych 2:0 z Przylepem i 6:4 z Babimostem zdołali awansować
na wyższy szczebel rozgrywek.
Reprezentanci naszej szkoły:
Marzec M., Koncur Ł.,
Ungrat P., Namurawny K.,
Kapela D., Saulewicz
G., Zagórski K., Langier P.,
Pawłowski P., Genderka R.,
Murach M., Nahorski Ł., Zarzycki K.
zasłużyli na słowa pochwały za zaangażowanie na boisku. Mamy nadzieję, że na
dalszym etapie rozgrywek nasi zawodnicy

SZKOLENIA
kolejny etap realizacji projektu pn.:

„Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
Gmina Czerwieńsk informuje, że realizując projekt pn.: „Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk-przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu” jest na etapie
przygotowywania szkoleń dla wybranych
153 gospodarstw domowych objętych
wsparciem oraz 9 osób z jednostek podległych Gminie biorących udział w projekcie.
Szkolenia będą miały na celu zapoznanie
Beneficjentów Ostatecznych z podstawową
obsługą komputera i internetu. Przyczynią
się również do nabycia nowych umiejętności. Zaplanowano przeprowadzenie szkoleń
w gminnych placówkach oświatowych,
w okresie letnim (lipiec/sierpień), po 10 godzin (podzielone na dwa dni szkoleniowe)
w 10-cio osobowych grupach.
Gimnazjum w Czerwieńsku
TERMIN
23-07-2013
24-07-2013
25-07-2013
26-07-2013
27-07-2013
29-07-2013
30-07-2013

GODZINA
8.00 – 12.30
13.00 – 17.30
8.00 – 12.30
13.00 – 17.30
8.00 – 12.30
13.00 – 17.30
8.00 – 12.00
12.30 – 16.00
8.00 – 12.30
13.00 – 17.30
8.00 – 12.30
13.00 – 17.30
8.00 – 12.30
13.00 – 17.30

GRUPA
G1
G3
G5
G7
G9
G11
G17 (JST)
G17 (JST)
G1
G3
G5
G7
G9
G11

Szkoła Podstawowa w Nietkowie
TERMIN
23-07-2013
24-07-2013
25-07-2013
26-07-2013
31-07-2013
01-08-2013

GODZINA
8.00 – 12.30
13.00 – 17.30
8.00 – 12.30
13.00 – 17.30
8.00 – 12.30
13.00 – 17.30
8.00 – 12.00
12.30 – 16.00
8.00 – 12.30
13.00 – 17.30
8.00 – 12.30
13.00 – 17.30

GRUPA
G2
G4
G6
G8
G10
G12
G2
G4
G6
G8
G10
G12

Szkoła Podstawowa w Nietkowicach
TERMIN
27-07-2013
29-07-2013
30-07-2013
31-07-2013

GODZINA
8.00 – 12.30
13.00 – 17.30
8.00 – 12.30
13.00 – 17.30
8.00 – 12.30
13.00 – 17.30
8.00 – 12.00
12.30 – 16.00

GRUPA
G13
G14
G15
G16
G13
G14
G15
G16

Szkoły, w których odbędą się szkolenia:
• Gimnazjum w Czerwieńsku:		
7 grup w dniach 23-30.07.2013
• Szkoła Podstawowa w Nietkowie:		
6 grup w dniach 23-26.07 oraz 31.0701.08.2013
• Szkoła Podstawowa w Nietkowicach:
4 grupy w dniach 27.07-31.07.2013

zaprezentują się na miarę swoich możliwości i powalczą o jak najlepsze miejsce. Tego
im życzymy!
W. Dwornicki

Zarząd KS „Piast” Czerwieńsk
składa serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do
zorganizowania meczu o mistrzostwo
IV ligi lubuskiej pomiędzy Piastem
a Stilonem Gorzów Wlkp.
Szczególne podziękowania kierujemy do: burmistrza Czerwieńska pana Piotra Iwanusa, prezesa
POMAK-u w Czerwieńsku pana
Tomasza Frąckowiaka i kierownika
hali sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku pana Lubomira Rotko.
Klub Abstynenta i Grupa Samopomocowa serdecznie dziękują Burmistrzowi Czerwieńska i Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za dofinansowanie
wyjazdu do Częstochowy na XXV-te
Jasnogórskie Spotkanie Trzeźwościowe. Serdecznie dziękujemy!
Beneficjenci Ostateczni zostaną telefonicznie poinformowani o terminie
i miejscu szkolenia.
Zgodnie z harmonogramem rzeczowym realizacji projektu zestawy komputerowe instalowane będą w gospodarstwach domowych w III kwartale 2013 r.
W tym okresie Beneficjenci podpisywać
będą również umowy użyczenia.
Dodatkowych informacji udziela p.
Katarzyna Wadiak-Kurowska – pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku - tel.: 68 321 90 52.
KWK

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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XIV Rajd Familijny
W dniach 24 - 26 maja 2013 r. odbył się XIV Polsko - Niemiecki Familijny Rajd
Rowerowy realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (oraz ze środków budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 w ramach Europejskiej Współpracy
Terytorialnej.
Organizatorami były Partnerskie Gminy Czerwieńsk i Drebkau. Za sprawny
przebieg wyprawy rowerowej odpowiedzialne było Czerwieńskie Towarzystwo
Turystyczne, pod przewodnictwem Pana
Ryszarda Napierały.
Uczestnikami rajdu byli mieszkańcy
Partnerskich Gmin, którzy cenią aktywny
i zdrowy wypoczynek. Rowerzyści spotkali się pod budynkiem Urzędu Gminy

i Miasta w Czerwieńsku, skąd wyruszyli
w trasę pełną wrażeń, do miejsca docelowego - miejscowości Drebkau.
24 maja 2013 r. w słonecznej pogodzie oraz po odprawie dokonanej przez
opiekuna Rajdu Pana Ryszarda Napierałę oraz po oficjalnym otwarciu przez
Burmistrza Czerwieńska, który życzył
uczestnikom Rajdu szerokiej drogi,
słonecznej pogody oraz szczęśliwego
powrotu z eskapady rowerowej, cała
kawalkada rowerzystów ruszyła w trasę. Po pokonaniu przeprawy promowej
w miejscowości Brody cykliści dotarli
do Sycowic, gdzie zwiedzili zagrodę
hodowlaną żubrów i danieli. Właściciel
hodowli pan Cezary Woch opowiedział
uczestnikom historię pochodzenia sycowickich żubrów oraz przedstawił plany
restytucji tego gatunku w środowisku
naturalnym. W hodowli znajduje się 5
szt. żubrów, które niestety na tyle zespoliły się ze środowiskiem jakie je otacza,
że dla ciekawskich turystów stały się

obiektami bardzo trudnym do uchwycenia i obserwowania. Bogatsi o wiedzę na
temat historii oraz życia żubrów cykliści
ruszyli w dalszą drogę poprzez Radnicę,
docierając do miejscowości Krosno
Odrzańskie, gdzie rowerzyści zwiedzili
zamek oraz posilili się przepysznym ciastem, przygotowanym przez uczestniczki
rajdu. Po dłuższej przerwie i „sowitym”
posiłku uczestnicy wyruszyli w dalszą
drogę. Po minięciu elektrowni wodnej w Dychowie
dotarli do miejscowości
Kołatka – ośrodka wczasowego „TEMAR”- miejsca
noclegu. Po obiedzie cykliści wyruszyli w pieszą
wędrówkę po miejscowości
Kołatka. Po powrocie spotkali się na wspólnej kolacji,
podczas której wymienili
się swoimi spostrzeżeniami.
Podsumowali pierwszy dzień wyprawy
oraz miło spędzili wspólny wieczór.
Następnego dnia rajdu rowerzystów
obudził deszcz, który niestety towarzyszył im przez cały dzień z różną intensywnością. Nie przeszkadzało to jednak
uczestnikom w kontynuacji rajdu. Mijając
miejscowości Dychów, Strużka, Lubsko,
dotarli do miejscowości Brody – miejsca kolejnego noclegu.
Po zakwaterowaniu oraz
zmianie odzieży na suchą cykliści udali się na
zwiedzanie zabytkowego
zespołu Pałacowego. Po
zwiedzaniu i zapoznaniu się z historią Pałacu
uczestnicy spotkali się na
wspólnym biesiadowaniu
gdzie miło spędzili czas.
Ostatni dzień Rajdu
również przywitał uczestników deszczem, pomimo niesprzyjającej aury

uczestnicy w dobrych humorach wyruszyli w ostatni etap rajdu. Aura okazała
się na tyle niesprzyjająca, że uczestnicy
musieli się schronić przed opadami pod
zadaszeniem znajdującym się na byłym
przejściu granicznym w Olszynie. Gdy
ulewa troszkę zelżała rowerzyści po
krótkim odpoczynku wyruszyli w dalszą
trasę dojeżdżając do miejscowości Forst,
gdzie zwiedzali Ogród Różany. Pomimo
opadów deszczu uczestnicy rajdu ochoczo
podążali za przewodnikiem, zapoznając
się z walorami parku. Po posiłku w miejscowej restauracji cykliści ruszyli w dalszą trasę oglądając po drodze zbiornik
powstały po wyrobisku pokopalnianym
dotarli do Parku w Branitz – Parku
Püklera. Następnie wyruszyli w ostatni
etap trasy – docierając do Stainitzhof
(Drebkau), gdzie po zwiedzeniu starego
młyna nastąpiło oficjalne zakończenie
XIV Polsko-Niemieckiego Familijnego
Rajdu Rowerowego. Przemoczeni oraz
zziębnięci uczestnicy zostali gorąco powitani przez Pana Haralda Altekrügera Starostę Powiatu Sprewa-Nysa oraz Pana
Dietmara Horke - Burmistrza Drebkau.
Po przemiłym spotkaniu nastąpiły gorące
pożegnania i uczestnicy ruszyli do swoich
domów, z przyrzeczeniem ponownego
spotkania się.

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych
Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.
Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość
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Jubileusz Dnia Czystej Wody
W dniach 6 i 8 czerwca br. odbyła się XV edycja DNIA CZYSTEJ WODY. Jubileusz, dla pomysłodawców imprezy, stał się
okazją do podsumowania ich 15-letniej pracy na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej wszystkich mieszkańców
naszej gminy.
XIV SYMPOZJUM POPULARNONAUKOWE
„NIE MA WODY – NIE MA NAS”
6 czerwca 2013 r., w auli czerwieńskiego
ratusza, odbyło już po raz XIV sympozjum
popularnonaukowe. Od samego początku,
jego głównym celem, jest podnoszenie
świadomości ekologicznej wszystkich mieszkańców naszej gminy i popularyzacja działań
mających na celu ochronę środowiska przyrodniczego. Gospodarz spotkania, Burmistrz
Czerwieńska Piotr Iwanus, przywiązuje
ogromne znaczenie do omawianych podczas
sympozjum problemów. Zawsze z uwagą śledzi spostrzeżenia i uwagi jego najmłodszych
uczestników, które następnie konfrontuje
ze stanowiskiem ludzi, którzy zawodowo
zajmują się ochroną środowiska. To z tego
powodu, wiele pomysłów, które zrodziły się
podczas Dnia Czystej Wody, znalazło swoje
urzeczywistnienie w realnych przedsięwzięciach zrealizowanych na terenie gminy.
Tegoroczne obrady, Piotr Iwanus rozpoczął od omówienia inwestycji związanych
z ochroną środowiska, które już zostały
zrealizowane w gminie. Dużą część swojego wystąpienia poświęcił też problemom,
związanym z uregulowaniem gospodarki
ściekowej na ZAODRZU, które pragnie
rozwiązać wspólnie z Gminą Sulechów.
Uczestniczący w sympozjum, z-ca Burmistrza Sulechowa Mirosław Andrasiak,
potwierdził podejmowanie wspólnych działań
przez oba samorządy, które od wielu lat zabiegają o pozyskanie dodatkowych środków
finansowych na realizację tego zadania. Mirosław Andrasiak omówił również najważniejsze inwestycje proekologiczne, które zrealizowano w ostatnich latach na terenie jego
gminy. Podkreślił przy tej okazji, jak wielkie
znaczenie dla rozwoju terenów leżących na
prawym brzegu Odry, miałoby wybudowanie
mostu drogowego w Pomorsku.
Z wielkim zainteresowaniem przyjęto
wystąpienie dr Przemysława Góralczyka,

który przybliżył zebranym „Przedwojenne
dzieje miejscowości Gminy Czerwieńsk
– wpływ rzeki Odry”.
„Wykorzystanie rzek w działalności
człowieka” – to temat, z jakim musieli się
w tym roku zmierzyć uczniowie. Na ogłoszony przez organizatorów Dnia Czystej
Wody konkurs, wpłynęły 22 prezentacje
multimedialne. Jury postanowiło nagrodzić
i dopuścić do prezentacji podczas sympozjum 8 prac, a wyróżnić 13 pozostałych.
Nagrodzone prace przygotowali:
1. „Wykorzystanie rzek w działalności człowieka na przykładzie głównych rzek Polski
– Wisły i Odry” – Dawid Laszczowski (LO
w Czerwieńsku).
2. „Wykorzystanie rzek w działalności człowieka na przykładzie rzeki San” – Paulina
Jaraczewska (Gimnazjum w Czerwieńsku).
3. „Wykorzystanie rzek w działalności
człowieka na przykładzie Nysy Łużyckiej”
– Dominika Getel, Agata Śnioch (Gimnazjum w Czerwieńsku).
4. „Wykorzystanie rzek w działalności
człowieka” – Alan Drzewiecki, Kuba
Matuszewski (SP Nietków).
5. „Wykorzystanie rzek w działalności
człowieka na przykładzie rzeki Odry” – Katarzyna Kaczmarek, Karolina Ślemp (SP
Leśniów Wlk.)
6. „Wykorzystanie rzek w działalności człowieka na przykładzie rzeki Odry” – Michał
Żmuda (SP Nietkowice).
7. „Wykorzystanie rzek w działalności człowieka na przykładzie rzeki Dunaj” – Jan
Gębicki (SP Czerwieńsk).
8. „Wykorzystanie rzek w działalności człowieka” – Ewa Konopka (SP Czerwieńsk).
FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY
NA BASENIE
Czerwieński basen, to od wielu lat stałe
miejsce organizacji festynu. Jest on okazją do

prezentacji dorobku artystycznego uczniów,
ale również finałem wielu działań z dziedziny
ekologii, które odbywają się w szkole przez
cały rok. Festyn jest także okazją do promocji
programu POSTAW NA RODZINĘ, w którym szkoła podstawowa w Czerwieńsku
bardzo aktywnie uczestniczy.
Podczas tegorocznego festynu nie zabrakło imprez sportowych. Uczniowie z klas
I-IV rozegrali turniej w „dwa ognie”, a klasy
V i VI turniej w piłkę siatkową.
Dużą popularnością cieszył się kros
rowerowy, którego wyniki przedstawiają
się następująco:
Przedszkolaki: I m Adrian Brodalka,
II m Bartosz Kupiec, III m Hubert Dwornicki i Szymon Dudek.
Klasy I-II (dziewczynki): I m Weronika
Dudek, II m Rozalia Pukacka.
Klasy I-II (chłopcy): I m Piotr Biernacki,
II m Jakub Jasiński, III m Szymon Galicki.
Klasy III-IV (dziewczynki): I m Zosia Morman, II m Gabrysia Kołodziejczyk.
Klasy III-IV (chłopcy): I m Igor Brzeziński,
II m Maciej Kluj, III m Marcin Kuchta.
Klasy V-VI (dziewczynki): I m Ania Łukasik.
Klasy V-VI (chłopcy): I m Korneliusz Kupiec, II m Mateusz Badecki,
III m Bartosz Rafa.
Organizatorzy XV edycji Dnia Czystej
Wody: Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Janusza Korczaka w Czerwieńsku i Klub
Zdecydowanych Optymistów, składają
serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji imprezy. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do: Burmistrza Czerwieńsk
Piotra Iwanusa, Samorządu Mieszkańców
Czerwieńska, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Radzie Rodziców przy szkole podstawowej
w Czerwieńsku, Dominika Brzezickiego
i Mirosława Kędzierskiego.

Jacek Gębicki

