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w maju
02.05. – w Leśniowie Wielkim odbyły się obchody Gminnego Dnia
Strażaka. Święto zainaugurowała Msza Święta w intencji wszystkich
strażaków, dalsze uroczystości odbyły się na boisku sportowym.
Burmistrz Piotr Iwanus, – jako Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
OSP, podziękował strażakom za ofiarną służbę i otworzył zawody
sportowo-pożarnicze. Zakończyły się one zwycięstwem drużyny
OSP z Nietkowa.
03.05. – w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się wojewódzkie
obchody z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. W uroczystościach
uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
04.05. w Sycowicach reaktywowano zastęp Ochotniczej Straży
Pożarnej. Wydarzenie to miało bardzo uroczysty charakter, wziął
w nim udział Burmistrz Piotr Iwanus oraz sołtys Sycowic Cezary
Woch z Radą Sołecką. Po ukończeniu odpowiedniego szkolenia
strażacy z Sycowic będą brać czynny udział w akcjach ratowniczogaśniczych.
07.05. – w Szprotawie odbyło się Posiedzenie Zarządu i Komisji
Rewizyjnej Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
09.05. – Burmistrz Piotr Iwanus wziął udział w sadzeniu alei
lipowej nad Zalewem Świdnickim. Akcja została zainicjowana przez
LOP oraz Nadleśnictwo Zielona Góra i Urząd Gminy w Świdnicy.
Zasadzenie 70 lip miało symbolizować 70-lecie Lasów Państwowych
na Ziemiach Zachodnich.
10.05. – na terenie całego Kraju odbyły się wybory Prezydenta
RP. Nie przyniosły one ostatecznego rozstrzygnięcia, ponieważ żaden
z kandydatów nie otrzymał wymaganej większości głosów.
10-15.05. – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku realizowało projekt pt. „Polnisch-Deutscher Podcast: Alltag in Polen und
Deutschland im Vergleich“, w którym wzięli również udział uczniowie i nauczyciele z partnerskiej szkoły w Rothenburg ob der Tauber
(Niemcy). W ramach projektu uczniowie zwiedzili Kraków, kopalnię soli
w Bochni i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Po powrocie do Czerwieńska
nagrywano Podcasty. Ich tematem przewodnim było: „Co jest dla mnie
typowo Polskie?”. Projekt realizowano w ramach Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży, Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr.
13.05. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Przedmiotem obrad komisji było wypracowanie opinii o sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu gminy za rok2014.
15.05. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem
obrad komisji było: informacja o kwartalnym wykonaniu budżetu
gminy, w tym nadwyżki/deficytu oraz o udzielonych umorzeniach
nie podatkowych należności budżetowych za I kwartał 2015 r.; rozpoczęcie prac nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za
2014 r.; sprawy bieżące.
15.05. – w Sulechowie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. W uroczystościach uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
15.05. – w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowano „Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa”.
15-17.05. – odbyły się Partnerskie Dni Czerwieńska
2015. Po raz pierwszy odbyły
się one w nowym miejscu –
parkingu przy ul. Zielonogórskiej. Projekt „Dni Czerwieńska” był współfinansowany 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 przez wspólne inwestowanie w przyszłość”.
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18.05. – w porcie rzecznym w Słubicach, na pokładzie statku „Zefir”,
odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Polsko-niemiecka koncepcja zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego przystani rzecznych na Odrze”. W konferencji uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
20.05. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja miała charakter wyjazdowy.
Przedmiotem obrad komisji było min.: stan techniczny dróg w miejscowości Czerwieńsk, Płoty, Zagórze; sprawy bieżące.
21.05. – 40 osobowa grupa uczniów i nauczycieli z Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku wzięła
udział w „Dniu teatru”, który odbył się w Schebell-Grundschule
Drebkau (Niemcy).
22.05. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło
się I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny – Lubuskie 2020. Podczas spotkania przyjęty został
regulamin pracy organu oraz kryteria wyboru projektów stosowane
podczas oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO-L2020.
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
23-24.05. – na terenie Skansenu Fortyfikacyjnego Czerwieńsk
odbył się IV Piknik Forteczny.
24.05. – na terenie całego Kraju odbyła się II tura wyborów prezydenckich. Zmierzyli się w niej Bronisław Komorowski i Andrzej Duda.
Zwyciężył Andrzej Duda i on będzie Prezydentem RP przez najbliższe
5 lat. Na terenie Gminy Czerwieńsk frekwencja wyborcza w II turze
wynosiła 47,27%. Na Andrzeja Dudę oddano 1360 głosów (38,26%),
na Bronisława Komorowskiego 2195 głosów (61,74%).
25.05. – w czerwieńskim ratuszu, Burmistrz Piotr Iwanus, spotkał
się z Burmistrzem Krosna Odrzańskiego Markiem Cebulą. Tematem
spotkania była organizacja „Flisu Odrzańskiego”.
25.05. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. Komisja miała charakter wyjazdowy. Przedmiotem
obrad komisji było min.: wizytacja w Publicznej Szkole Podstawowej
w Nietkowicach – warunki nauki dzieci sześcioletnich i w wieku
przedszkolnym oraz wizyta w Dobrzęcinie: realizacja Programu pn.
„Przyszłość zaczyna się dzisiaj a nie jutro”.
27.05. – w sali widowiskowej
MGOK w Czerwieńsku odbyły
się uroczystości z okazji 25 LAT
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Gospodarzami spotkania
byli Burmistrz Piotr Iwanus
i Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Jędras, którzy złożyli wyrazy szczególnego uznania i podziękowania wszystkim, którzy na
przestrzeni minionego ćwierćwiecza tworzyli fundamenty samorządności w Gminie Czerwieńsk.
30.05. – w Nietkowie odbyły się uroczystości związane z obchodami
710-lecia Nietkowa. Z tej okazji, w WDK, odbyła się konferencja poświęcona lokacji Nietkowa, na skwerze nieopodal kościoła odsłonięto
tablicę Honorowych Obywateli Gminy Czerwieńsk pochodzących
z Nietkowa, a w parku zorganizowano Biesiadę Nietkowską.
31.05. w Nietkowickim kościele odbyła się uroczysta msza święta
z okazji 25 rocznicy jego święceń kapłańskich Andrzeja Drutela.
W nabożeństwie licznie uczestniczyli: rodzina księdza Andrzeja,
parafianie z Pomorska, Brodów, Bródek i Nietkowic oraz przedstawiciele władz gminnych z Czerwieńska - Burmistrz Piotr Iwanus
i Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras.
Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU
Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
Jacek Gębicki, Alina Juncewicz, Dariusz Grześkowiak (foto).
Adres: UGiM, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk,
tel./fax 68 327 80 91, e-mail: unas.redakcja@wp.pl
skład i druk: sandmedia tel. 68 45 35 700
Materiały do składu przyjęto 17.06.2015 r., do druku przekazano 18.06.2015 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Ćwierćwiecze odrodzonego samorządu

miana 1990 roku była najważniejszym
działaniem w zakresie budowy nowego
ustroju państwa. Ten eksperyment udał
się najbardziej i przyniósł obywatelom
najwięcej korzyści.

obecnej RM- przypomniał sylwetki
tych dwóch włodarzy – pierwszego burmistrza Czerwieńska Witolda Bieżańskiego oraz jego następcy - Wiesława
Kwaśniewskiego. Zebrani uczcili chwilą
ciszy pamięć obu burmistrzów, którzy
spoczywają na miejscowym cmentarzu.
Znaczenie działalności Witolda Bieżańskiego, któremu przypadło w udziale
tworzenie fundamentów nowego samorządu podkreślił, odbierając dyplom
uznania za działalność samorządową,
radny pierwszej i drugiej kadencji – Bronisław Olechnowicz. Jego słowa przyjęte zostały oklaskami przez zebranych
uczestników jubileuszu.
Wzruszającym elementem spotkania były występy artystyczne zarówno
przedszkolaków, jak i chóru młodzieży, prowadzonego przez p. Bożenę
Wesołowską. Gospodarze spotkania nie
omieszkali wynagrodzić młodych artystów słodkimi upominkami.
Uroczystość zakończyło spotkanie
towarzyskie, podczas którego działacze
samorządowi wszystkich kadencji mogli

W 25 letniej historii samorządu mieliśmy w gminie trzech burmistrzów – dwaj
już niestety nie żyją. W swoim wystąpieniu Leszek Jędras – przewodniczący

w luźnej atmosferze spotkania przy kawie powspominać swój udział w historii
samorządu.
Andrzej Sibilski

Odrodzony samorząd lokalny naszej gminy, podobnie jak wiele samorządów w całej
Polsce, 27 maja br. postanowił upamiętnić jubileusz 25 lecia swojego istnienia.
Na zaproszenie Przewodniczącego RM Leszka Jędrasa i burmistrza Piotra Iwanusa
przybyło kilkudziesięciu samorządowców, którzy w tym czasie działali na rzecz
gminy. Nie zabrakło również przedstawicieli władz zwierzchnich, przedsiębiorców,
obecnych radnych, jak i pracowników urzędu gminy.

Spotkanie było okazją do przypomnienia drogi jaką przebył samorząd lokalny
w minionym ćwierćwieczu. W kolejnych
wystąpieniach, zarówno zaproszeni goście, jak i gospodarze spotkania prezentowali osiągnięcia naszej gminy, zarówno
w sferze gospodarczej, jak i społecznej.
Nie zabrakło również bardzo ciekawych
wspomnień osób niedziałających już
w strukturach samorządu, ale tworzących
zręby naszej aktualnej rzeczywistości.
W przemówieniu otwierającym to szczególne spotkanie burmistrz Piotr Iwanus
skoncentrował się na odpowiedzi na podstawowe pytanie, jakie ciśnie się na usta
w związku z tak szczególnym jubileuszem
– czy było warto podejmować tak trudne
zadanie i całkowicie przebudowywać
procedury zarządzania samorządem lokalnym? Oto bowiem od 1990 roku samorząd
przestał być jedynie przedstawicielem
władzy centralnej w tzw. terenie, ale stawał się nagle samodzielnym i prawdziwie
samorządnym podmiotem, decydującym
o życiu lokalnej społeczności. Stawał
się właścicielem majątku wspólnego, ze
wszystkimi tego prawnymi i ekonomicznymi konsekwencjami. Jak wspominał
w swoim wystąpieniu Piotr Iwanus nikt
z nas nie był przygotowany na taką rewolucyjną zmianę. Początki działalności
samorządu przypominały trochę stąpanie
po polu minowym przepisów, które nie
nadążały za zmianami. Nie brakowało
jednego – entuzjazmu i wiary w to, że
tak trzeba i że to w końcu przyniesie pożądane efekty. Dzisiaj po 25 latach widać
gołym okiem, że samorządowa prze-
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Burmistrz Czerwieńska, Piotr Iwanus, przekazując symboliczny klucz, oddaje miasto
we władanie młodzieży

Barwny korowód, pod hasłem „Matka Ziemia” przemaszerował ulicami miasta

Pa rt n e r s k i e D n i C z e r w i e

Plenerowe malowanie odkryło nowe talenty

Artystyczny narybek

Team na 6!

Kosmokwaki w akcji

Plener „Majowe impresje”. Wiek uczestników: 2 - 80

DGC z Zielonej Góry

Wrocławski zespół The Whiff w rytmach
reggae

„Mała Tęcza” z Olbrachtowa z dziką kartą na przyszłoroczny festiwal

Zwycięzcami tegorocznego turnieju o puchar przechodni Burmistrza Czerwieńska zostali
uczniowie SP w Nietkowicach. Gratulujemy!

Rozgrywki szachowe o puchar Dni Czerwieńska cieszyły się dużym zainteresowaniem

ń ska 2015 w obiektywie

Liber i Natalia. To był koncert!

Gościnnie - Keep on Dancing, G-squat

Malinki rozpoczęły wielką biesiadę

Cantilena w mundurowym wydaniu
- I miejsce w swej kategorii

Niech żyje nam rezerwa, czyli „Sześciopak” w akcji

Zespół "Wyszywanka" ze Szprotawy
- I miejsce w swej kategorii

Z mundurową nutką także „Wicinianki”
z Jasienia

Zdobywcy Grand Prix 9. Festiwalu Piosenki Biesiadnej
z mundurową nutką, zespół "Złote Łany" z Bożnowa

Gwiazda Festiwalu
- Halina Frąckowiak

Jubileusz 710 lecie Nietkowa
Mieszkańcy Nietkowa mogą poszczycić się pięknym jubileuszem. W tym roku mija
710 lat od lokacji miejscowości, jaka miała miejsce w roku 1305. Uroczystości
obchodów tak znamienitego święta zaplanowano na 30 maja.
Dzięki wspólnej pracy wielu zaangażowanych osób ze środowiska było
to prawdziwe święto dla wszystkich
pięknie uhonorowane i przygotowane.
Gospodarze obchodów - Burmistrz
Czerwieńska Sołtys i Rada Sołecka
przy współpracy ze Szkołą Podstawową, Kołem Gospodyń oraz miłośnikami
naszej wspaniałej miejscowości zaplanowali wiele ważnych momentów
tego dnia. Rano odbyła się w Wiejskim
Domu Kultury tematyczna „Konfe-

rencja – 710 lat Nietkowa”, na którą
zaproszono wielu gości. Z zaproszenia skorzystał senator RP Stanisław
Iwan z małżonką oraz Wicemarszałek
Bogdan Nowak, radna powiatu Beata

Zawada, Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z radnymi obecnej i ubiegłej
kadencji honorowi obywatele Gminy
Czerwieńsk, prof. Tomasz Nodzyński - historyk, który wygłosił
okolicznościową prelekcję. Przybyło wielu zasłużonych działaczy przedstawicieli
kół i środowisk naszej
wsi oraz mieszkańców
którzy wnieśli swój
wkład w tworzeniu życia i klimatu społeczno-kulturalnego przez
lata. Wszyscy otrzymali okolicznościowe
foldery oraz tabliczki
upamiętniające to wydarzenie (wykonane przez uczniów
szkoły podstawowej).
Goście wysłuchali wystąpień przygotowano prezentacje pokazujące
zmiany, jakie zaszły w Nietkowie na
przestrzeni lat. Głos zabrało wiele
osób które chciało podzielić się swoimi
refleksjami i spostrzeżeniami. Goście
zwiedzili też okolicznościową wystawę
fotograficzną „Dzieje Nietkowa 13052015” osadzoną w klimacie i ekspozycji
starych sprzętów z życia codziennego

polskiej wsi jakie mieszkańcy pieczołowicie zbierają na pamiątkę starych
czasów. Wystawa obrazowała historię
miejscowości szczególnie lata powojenne i współczesne. Wystawa cieszyła
się olbrzymim zainteresowaniem.
Obejrzało ją bardzo wielu mieszkańców,

szukając śladów swojego dzieciństwa
na fotografiach i w kronikach. Ważnym
momentem obchodów 710-lecia naszej
miejscowości było też odsłonięcie pamiątkowych tablic z nazwiskami najbardziej zasłużonych mieszkańców, którzy
otrzymali tytuł Honorowego Obywatela
Miasta i Gminy Czerwieńsk. Tabliczki
wyeksponowano w szczególnym miejscu na skwerku przy kamieniu z tablicą upamiętniającą 700 letnią historię
polskich i niemieckich mieszkańców
Nietkowa.
„Nie powinniśmy odchodzić z tej
ziemi nie zostawiwszy swych śladów,
które polecać nas będą potomności”.
To wydarzenie z pewnością będzie
takim śladem dbałości pamięci i szacunku dla historii i ludzi, którzy ją
tworzyli. Ogromne podziękowania dla
nietkowskiego środowiska za pomoc
i włączenie się w organizację przygotowań nauczycielom ze szkoły podstawowej, paniom z Koła Gospodyń, OSP
Nietków, mieszkańcom- miłośnikom
naszej miejscowości którzy włożyli mnóstwo pracy w wysprzątaniu
i przygotowaniu miejscowości, a także
wszystkim, którzy wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się
do uświetnienia tego wydarzenia.
Organizatorzy Jubileuszu
710 –lecia Nietkowa
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Hej żeglarzu…
Gdy chcesz poczuć wiatr w żaglach i przeżyć żeglarską przygodę, musisz pojechać
na Mazury. Takie założenie mieli uczniowie klasy Ib z czerwieńskiego Gimnazjum.
Postanowili pojechać na klasową wycieczkę właśnie na Mazury i połączyć ten
wyjazd z nauką żeglarstwa.
Plan wyjazdu był bardzo ambitny.
Zwiedzanie zaczęliśmy od Katedry
w Gnieźnie i słynnych drzwi, na których
uwieczniono żywot św. Wojciecha. Następnie stanęliśmy na ubitym polu, gdzie
odbyła się najsłynniejsza średniowieczna
bitwa - a więc na polach Grunwaldu.
Zwiedziliśmy muzeum pod kierunkiem
sympatycznego przewodnika. Opowie-

dział nam wiele historii związanych z tym
miejscem, których nie można poznać, czytając podręczniki. Nocowaliśmy w twierdzy Boyen w Giżycku - to XIX wieczne
fortyfikacje obronne i było naprawdę
ciekawie. Poczuliśmy się trochę, jak skoszarowani żołnierze. Za to cały następny
dzień to jeziora, jacht pod żaglami i my.
Pływaliśmy po jeziorze Kisajno, ucząc się
podstawowych czynności na żaglówce,
ale i samego sterowania też. Wszystko to
pod okiem doświadczonych żeglarzy;
sternika jachtowego
pana A. Gruszczyńskiego i żeglarza pani
D. Gruszczyńskiej.
Były też rejsy statkiem wycieczkowym
po jeziorach Niegocin, Tajty, Zimny Kąt
i Kisajno oraz zwie-

Bezpieczne wakacje
- Apel Burmistrza
Rozpoczyna się okres wakacji, letniego wypoczynku oczekiwanego z niecierpliwością przez dzieci i młodzież. Jest to czas radości, zabawy, poznawania nowych
osób i miejsc, beztroskiego spędzania wolnego czasu.
Ale czas ten niesie także różnego
rodzaju niebezpieczeństwa. Dzieci i młodzież łatwo nawiązują nowe kontakty koleżeńskie, są bardziej swobodne, otwarte,
także na wpływy niekoniecznie dla nich
korzystne. Częściej dochodzi do kontaktu
z alkoholem, nikotyną, narkotykami i tzw.
„dopalaczami", zwiększa się niebezpieczeństwo zarażenia wirusem HIV i w konsekwencji rozwojem choroby AIDS .
W czasie letniego wypoczynku nasila
się niebezpieczeństwo utonięć, zwłaszcza
w niestrzeżonych zbiornikach wodnych,
wypadków, których przyczyną są niesprawne środki transportu lub pozostawione bez nadzoru maszyny i urządzenia
techniczne, zwłaszcza na terenach wiejskich w okresie prac polowych.
Część dzieci i młodzieży wyjeżdża

na obozy i kolonie, znaczna grupa będzie korzystać z letniego wypoczynku
w miejscu zamieszkania, prowadzonego
przez szkoły, organizacje społeczne i młodzieżowe, a także fundacje i instytucje
charytatywne .
Część jednak pozostaje w domu i jego
okolicy często bez nadzoru dorosłych,
w sytuacji, gdy rodzice lub opiekunowie
pracują. Kryje się za tym wiele niebezpieczeństw m. in. nawiązania nieodpowiednich kontaktów np. z dilerami
narkotykowymi.
Właściwy wypoczynek w dużej mierze zależy od dobrej organizacji, przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych i rozrywkowych oraz od aktywności zarówno
organizatorów jak i samych uczestników
wypoczynku

dzanie samego Giżycka pod czujnym
okiem wychowawcy i pana D. Grześkowiaka. Dzień ostatni, to Kętrzyn i Wilczy
Szaniec - była wojenna kwatera Adolfa
Hitlera. Na koniec Św. Lipka i piękny koncert organowy wykonany na zabytkowych
organach. Atrakcji było naprawdę bardzo
dużo i dla ciała i dla ducha. Takie wyjazdy pokazują piękno naszego kraju, jego
historię i tradycje. Integrują uczniów i zachęcają do aktywnego spędzania wolnego
czasu. Pokonaliśmy razem ponad 1300 km.
Mamy nadzieję, że jeszcze pożeglujemy,
to naprawdę duża atrakcja…
A. Kostrzewa

Rodzice! Odpowiednio wcześniej
nauczmy dzieci i młodzież by potrafiły
przeciwstawić się propozycjom spożywania alkoholu, palenia tytoniu czy
zażywania narkotyków. Uprzedźmy
młodych o skutkach, jakie przynoszą te
uzależnienia, obudźmy w nich instynkt
samozachowawczy i obronny.
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Punkty Konsultacyjno-Terapeutyczne i Poradnia socjoterapeutyczna działające w Czerwieńsku oraz
prawnicy i psycholog którzy pełnią dyżury
w każdy poniedziałek w Przychodni Zdrowia w Czerwieńsku /II piętro/ służą pomocą
dydaktyczno-wychowawczą i informacyjną
szczególnie dla Rodziców i Opiekunówniosąc pomoc w sytuacjach zagrożeń uzależnieniami swoich dzieci i młodzieży .
Mając całkowitą pewność pomyślnego
przebiegu letnich wakacji, życzę wszystkim: dzieciom i młodzieży, nauczycielom
i wychowawcom, rodzicom i opiekunom
samych dobrych rozwiązań, ciekawego
i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu
oraz szczęśliwego powrotu z wakacyjnych wojaży.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus
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Nietków w szkolnym kalejdoskopie
Koniec maja to bardzo dynamiczny okres w życiu naszej
szkoły. Każdy tydzień przynosił inne atrakcje. Samorząd
Uczniowski rozpoczął maj wyborem Super dziewczyny
w naszej szkole. Kandydatki musiały wykazać się duża wiedzą, zręcznością i pozyskać sympatię publiczności. Było dużo
emocji śmiechu i zabawy. Najsympatyczniejsze koleżanki
w szkole zostały nagrodzone, oczywiście przez chłopców, za
Super Dziewczynę uznano Klaudię Bodorę z kl. VI.
W maju obchodziliśmy tez Dzień Patronów naszej szkołypierwszych powojennych nauczycieli - Z. St. Wróblewskich.
Obejrzeliśmy ciekawe filmy nakręcone przez naszych uczniów
o powojennych losach szkoły. Uczniowie z ciekawością obejrzeli przygotowany dla nich program, delegacja złożyła kwiaty
i zapaliła znicze na grobach patronów.
Po raz czwarty cała szkoła z przedszkolem włącznie wzięła
udział w niezwykle sportowym wydarzeniu – Ogólnopolska
Akcja „Polska Biega”. Jak co roku przygotowano różne
trasy w naszych nadodrzańskich okolicach. Było to bardzo
zdrowe, emocjonujące wydarzenie. Dzieci do szkoły wróciły
zmęczone, ale z satysfakcją ukończenia biegu. Najlepszymi
biegaczami w szkole okazali się: w kategori klas I-III Igor
Szymczak i Julia Górecka a IV –VI Eryk Zielonka, Klaudia
Zaboklicka.
Wzięliśmy również udział w Turnieju Szkół o Puchar
Burmistrza. Nasza szkoła reprezentowała się w tym roku w
barwach ekologicznych – czyli na zielono. Rywalizacja była
zacięta i liczył się każdy punkt. Po sportowych zmaganiach
udało się wywalczyć miejsce na podium .
Koniec maja to już tradycyjnie w naszej szkole koncertowo
obchodzony Dzień Mamy. Przedszkolaki zachwyciły przygotowanym przez siebie tańcem „Kaczuch”, do którego porwały
swoje mamy a uczniowie przygotowali muzyczne, wokalne
i taneczne popisy na scenie. Było na co popatrzeć. Był taniec
towarzyski i krakowiak w wykonaniu pierwszaków, brawa

były gorące. Mamy wyszły z dużymi uśmiechami i smacznie
zajadały przygotowany dla nich poczęstunek. Był to niezwykle
rodzinne, ciepłe popołudnie pełne uśmiechów i całusów
Małe sukcesy naszych uczniów w tym miesiącu to:
Martyna Gańko została Laureatkaą w XXI Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Dbam o piękno mojego domu
- Ziemi” organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół dzieci
w Zielonej Górze. Praca Martyny została dostrzeżona w kategorii „Woda jako dar życia”.
Szkolny zespół KANON zajął II miejsce w 9 Festiwalu
Piosenki Biesiadnej w Czerwieńsku w kategorii: Zespoły
z Gminy Czerwieńsk... Dziękujemy wspaniałym wokalistkom
za rzetelne przygotowanie a pani Iwonie Klameckiej gratulujemy sukcesów i utalentowanej młodzieży.
Radośnie obchodziliśmy też Dzień dziecka w naszej szkole
i przedszkolu. Dzień bez nauki i obowiązków, za to z dużą
ilością sportu, zabawy i rekreacji. Rodzice oraz nauczyciele

Pamięci mieszkańców Zagórza
W dniu 04.04.2015 r. w Zagórzu został poświęcony pomnik
pamięci „Byłym i Obecnym mieszkańcom Zagórza”. Poświęcenia dokonał Ksiądz Proboszcz Robert Perlakowski. Obecni
byli: Przewodniczący Rady Miejskiej, Sołtysi Płotów i Zagórza,
sponsor Adam Lubas z żoną oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Płotów i Zagórza.
Sołtys Jerzy Jarowicz
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przygotowali przedszkolakom i uczniom mnóstwo rozrywek.
Była loteria fantowa, sportowe rozgrywki Nonsensolimpiady,
konkursy i popisy talentów. Przedszkolaki rozegrały turniej
drużynowy a najmłodsi sprawdzili się w różnych punktowanych umiejętnościach. Były skoki na skakance, kręcenie hula
hop, rzuty do celu, skoki w bok i inne wymyślne zadania, które
wzbudzały wiele emocji. Przedszkolaki i uczniowie bawili się
znakomicie, emocje i zmagania sportowe były wielkie a humory
dopisywały chyba wszystkim. Tego dnia nie obyło się bez słodkości, lodów i i kiełbasek. Ładna pogoda sprzyjała rekreacji na
świeżym powietrzu przy muzyce i w zabawie. Dziękuję Radzie
Rodziców za pomoc w uprzyjemnieniu naszym najmłodszym
ich święta. Dzięki pomocy rodziców Dzień Dziecka w naszej
szkole był wspaniały, a buzie cały dzień uśmiechnięte.
Beata Kłos-Wygas

Wymiana polsko - niemiecka w Gimnazjum
Poniedziałek, 11 maja, godzina 6:00. Słychać na chodniku biegnącym ulicami
Czerwieńska stukot kółek od walizek, powolne kroki i ciche szepty.
Gdy powoli zbliżyła się godzina
wyjazdu, cała grupa polsko - niemiecka
rozsiadła się wygodnie na siedzeniach
i rozpoczęła podróż. Takim właśnie
akcentem zaczęliśmy wycieczkę do

Kolejny cały dzień spędziliśmy na
zwiedzaniu tego pięknego miasta. Zachwycaliśmy się Starym Rynkiem i dorożkami konnymi, które dostojnie przemykały ulicami Krakowa. Zwiedzaliśmy

Krakowa w ramach projektu: „Polnisch
- Deutscher Podcast: Alltag in Polen
und in Deutschland im Vergleich“. Nasz
projekt współfinansowany był przez Polsko - Niemiecką Współpracę Młodzieży,
Euroregion Sprewa – Nysa - Bóbr. Wraz
z młodzieżą z zaprzyjaźnionej szkoły
w Rothenburgu wyruszyliśmy poznawać
tajemnice tego niezwykłego miasta.
Wcześniej, w październiku, to oni pokazali nam prześliczny Rothenburg ob der
Tauber oraz Würzburg.
Zanim dotarliśmy do Krakowa, zwiedziliśmy Kopalnię w Bochni. A w niej
pani przewodnik przybliżyła nam historię
powstania kopalni, kto był jej fundatorem
a także, w jaki sposób znalazła się w niej sól.
Niezwykłe efekty multimedialne nie tylko
zachwycały oko, ale także w przyjemny
sposób pozwoliły nam zrozumieć istotę
powstania tego miejsca. Kiedy wskoczyliśmy do łóżek, zamiast spać, rozmawialiśmy
cicho o przebiegu dnia. Podekscytowani
dalszym rozwojem wycieczki, zasnęliśmy.
Tak zakończył się dzień pierwszy.
Podróż do Krakowa następnego dnia
przebiegała miło i przyjemnie. Na miejscu
wraz z panią przewodnik zwiedzaliśmy
Kraków. Najbardziej podobał nam się Wawel, podziemia, mieliśmy okazje zobaczyć
grób naszego byłego prezydenta Lecha
Kaczyńskiego i jego małżonki. Z góry
zauważyliśmy Smoka Wawelskiego.
Mieliśmy również okazję dotknąć Dzwonu
Zygmunta. Tak upłynął dzień drugi.

i zwiedzaliśmy aż w końcu nadeszła pora
na… grę miejską! Dobraliśmy się w drużyny polsko - niemieckie i wyruszyliśmy
na poszukiwanie miejsc ukazanych na
obrazkach. Razem spędziliśmy mile wieczór, spacerując nad Wisłą, rozmawiając,
grając w chowanego. Tak zakończył się
dzień trzeci.
Kolejnym przystankiem był Państwowe Muzeum w Auschwitz-Birkenau. Nikt

nie odezwał sie słowem, kiedy przekraczaliśmy bramę obozu koncentracyjnego
z jego upiornym napisem ,,Arbeit macht
frei‘‘. Pan przewodnik opowiadał nam
całą historię obozu z ogromnym przejęciem. Każda wystawa ukazywała bolesną
prawdę, historię naszego narodu. Uczniowie z Niemiec również byli dogłębnie
wstrząśnięci. Wyszliśmy stamtąd pogrążeni w ciszy.
Kolejnego dnia nagrywaliśmy podcasty. Praca nie była łatwa, ale kiedy robi sie
je razem, staje sie przyjemnością. Razem
śpiewaliśmy piosenki, rozmawialiśmy. Aż
nadszedł czas rozstania już tu, w Czerwieńsku. Pani dyrektor Magdalena Grysiewicz oraz pan burmistrz Piotr Iwanus
pożegnali razem z nami naszych gości.
Nauczyciele z Rothenburga, pan Daniel
i pani Gisela bardzo serdecznie podziękowali za wspaniały pobyt. Szczególnie
serdecznie mówili o naszych rodzicach,
którzy przygotowali kilka dni wcześniej
wspaniałą kolację na powitanie naszych
kolegów.
Podsumowując, chciałabym podziękować paniom Joannie Stanaszek,
Agnieszce Kędzi oraz Joannie Dwornickiej za opiekę nad nasza gromadką.
Bez Pań na pewno ta wycieczka by nie
doszła do skutku. Cieszę się, że mogłam
uczestniczyć w tym wyjeździe i mam
nadzieję, że zawarte na nim znajomości
będą trwałe. Dziękuję…
Hanna Wojtasińska
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OGŁOSZENIe
Burmistrz Czerwieńska działając na podstawie art. 35 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 – tekst jednolity ze. zm.)
informuje, że w dniu 10 czerwca 2015 roku na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ulica
Rynek 25 (I piętro) oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości
Laski na okres 21 dni wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
Wykaz obejmuje część nieruchomości o powierzchni 80 m2
położonej w Laskach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka numer 308/2.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku (pokój 109), tel. 68 3278179 oraz na
stronie internetowej urzędu: www.bip.czerwiensk.pl.
(MM)

Gminny konkurs

„Na najpiękniejszą posesję
w Gminie Czerwieńsk”

Gminny Mistrz
Ortografii 2015
Gminny Konkurs Ortograficzny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Zofii i Stanisława Wróblewskich w Nietkowie został
rozstrzygnięty.
W Publicznej Szkole Podstawowej im. Zofii i Stanisława Wróblewskich w Nietkowie odbył się XIII Gminny
Konkurs Ortograficzny dla szkół z naszej gminy pod hasłem
„Mistrz Ortografii”. 10 czerwca do Nietkowa przybyli najlepsi uczniowie z PSP w Czerwieńsku, PSP w Leśniowie
Wielkim, PSP w Nietkowicach oraz NSP w Płotach. Organizatorkami były nauczycielki p. Elżbieta Kozak oraz
p. Iwona Smorąg.
W pierwszym etapie uczestnicy pisali dyktando i rozwiązywali test ortograficzny. W ten sposób został wyłoniony Mały
Mistrz Ortografii, którym została Paulina Lewkowicz-Głodek

Burmistrz Czerwieńska informuję, że do dnia 25 czerwca
2015 roku można 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 zajmującego się
gospodarką odpadami (ul. Rynek 18, I piętro) - Referat 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 zajmującym się gospodarką odpadami (ul.
Rynek 18, I piętro) – Referat Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
• u sołtysów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Naszym pracownikom
Pani Annie Poźniak
oraz
Panu Pawłowi Daraszkiewiczowi
wyrazy głębokiego współczucia z powodu
śmierci Ojca oraz Teścia
składają
Zarząd oraz pracownicy Spółki POMAK w Czerwieńsku
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z PSP w Czerwieńsku. II miejsce zajęła Janina Frąckowiak,
III miejsce zajęła Julia Pietraś z kl. III PSP w Nietkowie.
Wśród starszych uczniów tytuł Mistrza Ortografii i piękny
puchar otrzymała Martyna Marciniak z kl. V PSP w Nietkowie. Wicemistrzynią została Julianna Grysiewicz z PSP
w Czerwieńsku, a trzecie miejsce zajęła Daria Emkot z PSP
w Nietkowicach.
Następnie uczestnicy zmagali się w konkursie drużynowym, walcząc o przechodni Puchar Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Nietkowie. Zespoły wykazywały
się znajomością zasad ortograficznych oraz znajomością
pisowni trudnych wyrazów. Najlepszym okazał się zespół z klasy III PSP w Nietkowie oraz drużyna z klas
IV – VI z NSP w Płotach. Te szkoły otrzymały puchary
na następny rok.
Gminny konkurs przebiegł w miłej i przyjaznej atmosferze.
Organizatorki mogły liczyć na pomoc nauczycielek z goszczących szkół przy sprawdzaniu prac, za co serdecznie dziękujemy. Gratulujemy uczestnikom ogromnych umiejętności, a ich
nauczycielom wspaniałego przygotowania dzieci. Zapraszamy
za rok!
Elżbieta Kozak

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

PRZEDWAKACYJNE WĘDROWANIE
Zapach lata czuć już w powietrzu, coraz częściej tematem rozmów są wakacyjne plany.
Któż jednak powiedział, że nie można podróżować podczas roku szkolnego? Cóż może
być piękniejszego dla ucznia niż poznawanie świata nie w klasie, ale poza nią?
„ Pozwólmy dzieciom poczuć, działać” – oto najlepsze metody nauczania.
Tak zdobyta wiedza jest bardziej trwała
i zrozumiała, bo oparta na przeżywaniu
i doświadczaniu. Przebywanie w gronie
rówieśników w różnorodnych miejscach
dodatkowo kształtuje właściwe postawy.
Dlatego też uczniowie naszej szkoły już
od kwietnia mieli okazję uczestniczyć
w wielu wycieczkach i obozach.
Jeszcze w kwietniu uczniowie klas
czwartych wzięli udział w jeździeckiej
Zielonej Szkole w pobliskim Przylepie.
W codziennych zajęciach mogli nauczyć
się pielęgnacji koni, nabyli umiejętności
woltyżerskich, a na koniec tygodniowego
obozu stanęli do walki o tytuł najlepszego
jeźdźca. Na obozie nikt nie miał czasu
się nudzić. Uczniowie uczestniczyli
w wielu zajęciach przygotowanych przez
nauczycieli - opiekunów grup. Wśród nich
była nauka języka angielskiego, zajęcia
plastyczne, historia Czerwieńska, zajęcia

przyrodnicze, gry i zabawy sportowe oraz
integrujące zespoły klasowe. Do szczególnych atrakcji należy zaliczyć wycieczkę do Zielonej Góry i zwiedzanie miasta
z przewodnikiem PTTK, pa także wyjazd
do Skansenu w Ochli, gdzie uczniowie
uczestniczyli w zajęciach związanych
z obróbką mleka. Wieczorne spacery po
okolicy, oglądanie bajek w przygotowanej
salce kinowej, czy udział w dyskotece
i ognisku na świeżym powietrzu dopełniły
tylko całości. Dlatego czas spędzony na
obozie obfitował w wiele wrażeń, które
pozostawiły niezatarty ślad w pamięci
uczestników.

W maju i czerwcu klasy czwarte
uczestniczyły także w wycieczce do
Poznania. Już pierwsze minuty wycieczki
okazały się niezwykłą atrakcją dla wielu
naszych podopiecznych, gdyż podróż
odbywała się pociągiem, – co ostatnio
nieczęsto się zdarza. W Poznaniu czekały
rozliczne atrakcje - zwiedzanie Palmiarni
Poznańskiej, Muzeum Archeologicznego, czy Katedry. Nie mogło zabraknąć
poznańskich Koziołków, trykających się
w południe różkami na ratuszowej wieży. Na deser był wypad nad poznańską
Maltę, gdzie można było pograć w minigolfa oraz skorzystać z atrakcji, jaką był
przejazd górską kolejką. Wycieczka dla
wszystkich była niezwykle udana.
Klasy piąte wybrały się do Wrocławia. Najważniejszym punktem programu
był oczywiście ogród zoologiczny. Co
wywołało największe emocje? Oczywiście nowoczesne Afrykarium. Niezwykle
czuli się w podwodnym tunelu widząc
przepływające nad
głowami płaszczki,
rekiny i egzotyczne ryby. Ciekawie
prezentował się też
Ogród Japoński. Niespotykana w Polsce
roślinność, orientalne zapachy, urokliwe
elementy architektury ogrodowej – to
wszystko wpływało
na wyobraźnię. Stare
miasto zaprosiło turystów do poszukiwania i liczenia krasnali,
z których Wrocław słynie. Tak wiele
wrażeń na długo pozostanie w pamięci
młodego odbiorcy.
Dla uczniów klas VI czas nauki w murach szkoły podstawowej powoli dobiega
końca. Aby miło spędzić ostatnie tygodnie
nauki, uczniowie VI a mieli przyjemność uczestniczenia w wycieczce do
wrocławskiego ZOO. Oto krótka notatka
z wyprawy: „Wyruszyliśmy pociągiem
wczesnym rankiem, tuż po godzinie
5.00. Dotarliśmy do Wrocławia, gdzie
tramwajem dostaliśmy się do Ogrodu
Zoologicznego. Największą atrakcją oka-

zał się spacer po Afrykarium. To pierwsze
w Polsce oceanarium, a zarazem jedyne
na świecie poświęcone faunie wyłącznie
jednego kontynentu – Afryce.
Podziwialiśmy przeróżne zwierzęta:
min. groźne krokodyle nilowe, zabawne
małpy oraz kolorowe motyle. Ze smakiem
zjedliśmy obiad oraz słodki deser i udaliśmy się w drogę powrotną. Zadowolenie,
ale i zmęczeni dotarliśmy do Zielonej
Góry. Żałujemy, że to już ostatni wyjazd
w takim gronie. Za rok będziemy już
przecież gimnazjalistami.”
Klasa VI b także chciała przeżyć
niezapomniane wspólne chwile przed
zakończeniem nauki w szkole podstawowej. Wybrali Kraków. W ciągu czterech
dni poznali historię dawnej stolicy Polski,
zwiedzili Wzgórze Wawelskie, Kopalnię
soli w Wieliczce, stadion miejski. Mieli
także okazję wziąć udział w zajęciach
sportowych w Ogrodzie Jordanowskim.
Sporym przeżyciem była możliwość
uczestniczenia w widowisku plenerowym
nad brzegami Wisły w czasie Parady
Smoków. Nowym doświadczeniem dla
wielu było poruszanie się po dużym
mieście, przygotowywanie sobie posiłków i wspólne dbanie o przygotowane
dla grupy pokoje. Wyjazd ten pozostawił
ogromne wrażenia, które będą procentowały w przyszłości.
Podróże „te małe i duże” to niezwykłe
lekcje geografii, historii, czy przyrody.
Jednak nie do przecenienia są też emocje
im towarzyszące – wiele z nich pozostanie
w pamięci i sercach na długie lata. Na progu wakacji życzymy wszystkim uczniom
i czytelnikom wspaniałego letniego
wypoczynku oraz wędrówek w miejsca
nieznane i niezwykłe.
zebrała Beata Kaszewska
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Sport szkolny…
Uczniowie Szkoły Podstawowej w
Czerwieńsku uczestniczą w II edycji
programu sportowego Ministerstwa
Sportu i Turystki pod nazwą „Multisport”. Zajęcia dla dzieci odbywają się
trzy razy w tygodniu i obejmują różne
dyscypliny sportu. W dniu 9 czerwca
uczestnicy programu z naszej szkoły
brali udział w turnieju pod nazwą
„Festiwal Multisport” Województwa
Lubuskiego, który odbył się w hali

sportowej w Drzonkowie. Organizatorem imprezy była Lubuska Federacja
Sportu. W zawodach uczestniczyło
stu uczniów z dziesięciu gmin. Nasi
reprezentanci spisali się bardzo dobrze;
zajęli IV miejsce w gronie dziesiątki
startujących drużyn.
Od marca bieżącego roku nasza
szkoła uczestniczy również w programie ministerialnym „Lekkoatletyka dla
każdego”. Zajęcia dla dzieci odbywają

Wieści z hali

(Ronin I). Natomiast w teamie z paniami
burmistrzyniami wystąpił Lubomir Rotko. Ta rodzinna impreza obejmuje trasy o
różnej długości i różnym stopniu trudności i różnych kombinacjach, również dla
dzieci – oprócz biegowych są tam tory
przeszkód, rower, czteroosobowe narty i
ponton na Nysie.
Katowicki Duathlon rozegrano 3
maja. II miejsce wywalczył tam Paweł
Kamoda. Na trasie 5,2 km biegu, 22,5
km roweru i 3,5 km biegu rywalizowało
200 zawodników.
XXXII Pszczewska Dwudziestka (10
maja) zgromadziła 300 zawodników.

Sezon sportowy trwa w najlepsze.
Amatorzy ruchu, zdrowego trybu życia
– mają w czym wybierać – różnego typu
imprez w bród. I tak 2 maja, w Neisse Adventure Race, w zaprzyjaźnionym z naszą
gminą Rothenburgu, rywalizowały dwie
ekipy Ronina Czerwieńsk na trasie Original Trail 4er Team: Arkadiusz Przymuszała, Grzegorz Pukacki, Paweł Forgel
i Michał Kowalski (Ronin II – 4 miejsce)
oraz Dorota Szymkowiak, Jacek Jędro,
Tomasz Pietruszka i Grzegorz Fabisiak
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się trzy razy w tygodniu i mają charakter typowo lekkoatletyczny. W dniu 15
maja uczestnicy tych zajęć brali udział
w Wojewódzkich Zawodach Lekkoatletycznych. Najlepiej spisali się tam:
Kacper Szwal – I miejsce w skoku w
dal; Wiktoria Markowska – II miejsce
w skoku w dal; Weronika Dudek – III
miejsce w skoku w dal oraz I miejsce
w biegu na 600 m. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów,
na lekkoatletycznych i innych arenach
sportu!
B. Oleszek, D. Siemaszko

W tym półmaratonie pobiegli Bolesław
Brzeziński, Agnieszka Woch i Michał
Kowalski.
Z kolei w XIV Run & Bike w Neuzelle, 16 maja, rywalizowały dwa nasze
zespoły: Lubomir Rotko i Grzegorz
Pukacki (3:18:33) oraz Michał Kowalski
i Jacek Jędro (3:37:44). Tu na 45 km
trasie na zmianę jeden zawodnik biegnie,
a drugi w tym czasie jedzie rowerem.
III Lubuski Duathlon (bieg 3 km,
rower 15 km, bieg 1,5 km) odbył się 17
maja. Rywalizował tam Hubert Gaudyn
(0:51:42; pracownik Arcobaleno).
A 23 maja, w górskich okolicach
Sobieszowa, odbył się Chojnik Maraton.
Byli tam też nasi zaprzyjaźnieni biegacze
i dali radę go ukończyć – Daria Kudosz (9:24:09) i Zbigniew Gawroński
(9:24:11). W tym samym czasie i miejscu
rozegrano Chojnik Półmaraton. Startował
tam Michał Kowalski (4:16:20).
XXXII Półmaraton Solan (30 maja)
zgromadził około 600 biegaczy. Byli
wśród nich: Agnieszka Woch, Bolesław
Brzeziński, Paweł Forgel, Krzysztof
Gnatowicz i Robert Pałucki.
A co w najbliższym czasie? 20 czerwca w okolicach naszej Hali Sportowej
„Lubuszanka”, na 10,5 km trasie, z trudnymi podbiegami, rozegranie zostanie
bieg Ronin Race Plus. Informacje – zainteresowani znajdą na stronie Ronina.
D. Grześkowiak

mali artyści- zespół „Dzieci Mazowsza”
i przedszkolaki z najstarszych grup wystąpili na scenie. Uzdolnieni wokaliści
swoimi wesołymi, pełnymi życia i radości piosenkami ujęli liczną widownię
i otrzymali gromkie brawa, a słoneczna
aura dodawała jeszcze większego blasku
naszym gwiazdom estrady.
redaguje:
mgr Beata Frąckiewicz

MAMA I TATA
Dziś w przedszkolu wielkie święto, mama z buzia uśmiechniętą
tata też zadowolony, śle uśmiechy w różne strony.
Ostatnie dni maja upłynęły we wszystkich grupach w Przedszkolu głównie na
przygotowaniach uroczystości z okazji
Dnia Mamy i Taty. W tym szczególnym,
magicznym dniu dzieci prezentowały
swoje talenty wokalne, taneczne, recytatorskie które niejednokrotnie wywoływały łzy wzruszenia. Zaprezentowały się
też w roli aktorów w inscenizacji pt. „Bal
na łące”. W ten sposób wyraziły swoją
miłość, szacunek i radość ze wspólnego
przebywania. Dzieci, bardzo dumne i zadowolone, złożyły też życzenia swoim
najmilszym, wręczyły kwiaty, upominki,
których oryginalność ciągle zaskakuje.
Rodzice z podziwem i wzruszeniem oklaskiwali swoje pociechy. Na zakończenie
nie mogło zabraknąć wspólnego biesiadowania w gronie zaproszonych gości.
PARTNERSKIE DNI CZERWIEŃSKA
Tradycyjnie co roku nasze przedszkolaki uczestniczą w obchodach Partnerskich
Dni Czerwieńska. Tym razem starszaki
przemaszerowały w barwnym korowodzie
pod hasłem „Matka Ziemia”, a maluszki
pozdrowiły wszystkich uczestników korowodu kolorowymi kwiatami i radosnym
uśmiechem. Bogactwo kolorów- kwiatów,
motyli, wstążek i balonów towarzyszyło
naszym dzieciom i dodawało im jeszcze
większego uroku. Następnego dnia nasi

FESTYN RODZINNY
1 czerwca 2015r. w Przedszkolu odbył
się Festyn Rodzinny połączony z obchodami Dnia Dziecka. Wszystkich przybyłych
na festyn czekała moc wrażeń i dobrej
zabawy. Zawody sportowe, zabawy taneczne, pokaz tańca rock&rolla byłych absolwentów naszego Przedszkola, malowanie
twarzy. Dużym zainteresowaniem cieszyła
się kawiarenka „Pod Chmurką”, pieczone
kiełbaski oraz cukrowa wata, która mieniła
się różnymi kolorami. Pogoda dopisała,
dzięki czemu rodzice ze swoimi dziećmi
spędzili popołudnie w bardzo przyjaznej
i rodzinnej atmosferze.
Zorganizowanie festynu możliwe
było dzięki pomocy Rady Rodziców,
zaangażowaniu wszystkich pracowników
placówki i naszym sponsorom: panu Adamowi Malerowiczowi oraz firmom:
1. Chata Polska Iwona i Robert Matuszak
2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe INEX Inga i Leszek Kaczor
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RED
Maria i Aleksander Wojnarowscy
4. Firma Handlowo-Usługowa TRANSHAN Bogdan Binkowski
5. Usługi Transportowo-Handlowe
Mirosław Bagrowicz
6. IceQB Sp. z o.o.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.
EDUKACJA PATRIOTYCZNA
W PRZEDSZKOLU
Pamiętając o tym, że dla dzieci najważniejsze jest postrzeganie świata dostępnymi
zmysłami, starajmy się dawać im dobry
przykład szacunku i przywiązania do oj-

czyzny i historii. Kształtowanie postawy
patriotycznej jest jednym z celów edukacji
przedszkolnej. Nauka wartości nie odbywa
się wyłącznie poprzez pogadanki i moralizowanie. Ważne jest ukazywanie dzieciom
konkretnych zachowań i sytuacji, których są
aktywnymi uczestnikami. Nasze przedszkolaki regularnie uczestniczą w imprezach
i uroczystościach wewnątrzprzedszkolnych
i lokalnych, są więc jednocześnie obserwatorami i realizatorami takich wydarzeń .
Uczą się patriotyzmu poprzez poznawanie
przeszłości Polski, oczywiście na miarę
swoich możliwości, deklamacje wierszy,
naukę piosenek i utworów związanych
z wydarzeniami istotnymi w naszej historii.
Tak było i tym razem, kiedy to dzieci wystąpiły przed przedszkolakami, rodzicami, na
gali z okazji 30 lecia działalności muzeum
w Drzonowie oraz na uroczystości obchodów 25 lecia Samorządności. W myśl słów
Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie
szanuje swej przeszłości nie zasługuje
na szacunek teraźniejszości i nie ma
prawa do przyszłości” dbamy o to, aby
nasze pociechy wyrosły na prawdziwych
patriotów.

DNI OTWARTE

Dni otwarte dla dzieci nowo przyjętych do Przedszkola na rok szkolny
2015/2016 odbędą się:
Ulica Graniczna: 23-24 czerwca
w godzinach od 9.30 do 11.00
Ulica Kwiatowa: 25-26 czerwca
w godzinach od 9.30 do 11.00

Serdecznie zapraszamy!
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Sukces naszej reprezentacji w Wümme
W niedzielę w Rotneburgu Wümme 14 czerwca br. zakończyła się kolejna trzydniowa Spartakiada Miast Partnerskich. Reprezentacja naszej gminy po raz kolejny
znalazła się na podium, zajmując w klasyfikacji ogólnej II miejsce.
W spartakiadzie uczestniczyły reprezentacje miast tworzących związek
miast partnerskich - Rot(h)enburgów.
W tym roku w imprezie uczestniczyły
drużyny z sześciu miast: Rotenburga
Wuemme, Rotenburga Saale, Rothenburga ob der Tauber, Rothenburga
Luzern (Szwajcaria), Rotenburga Fulda
i Czerwieńska.
Nasz gmina wystawiła zawodników
w następujących dyscyplinach: piłce

nożnej, w siatkówce, koszykówce, tenisie stołowym oraz tenisie ziemnym. We
wszystkich tych turniejach plasowaliśmy
się na podium.
W grach zespołowych piłkarze nożni
oraz koszykarze zajęli w turniejach drugie miejsca, natomiast siatkarze wygrali
rywalizację. W konkurencjach indywidualnych w tenisie stołowym pierwsze
miejsce zajął Jakub Werner, drugie
Kacper Zając, a piąte jego ojciec Dariusz Zając. W tenisie ziemnym nasz
mikst – rodzeństwo Emilka i Wojtek
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Gniadzik nie dali szans przeciwnikom,
a indywidualnie Emilka zajęła drugie
miejsce.
Nic zatem dziwnego, że podczas
podsumowania spartakiady burmistrz
Czerwieńska z dumą przyjmował
gratulacje od gospodarza – burmistrza Andreasa Webera. Nagrodę
za trzecie miejsce odebrał w imieniu Rothenburga Fulda – Christian
Grunwald.

Pechowcami tegorocznej spartakiady
okazali się nasi reprezentanci w koszykówce (Mateusz Koncur) i siatkówce
(Rafał Huszcza), którzy z kontuzjami
trafili na oddział ortopedii miejscowego szpitala. Wprawdzie zamiast na sali
sportowej znaleźli się na sali zabiegowej,
ale przynajmniej mogli zapoznać się z
poziomem usług medycznych naszych
sąsiadów. Zdaniem naszych pacjentów
warto było na własnej skórze sprawdzić
jak może wyglądać opieka zdrowotna.
Spartakiadzie jak zwykle towarzyszyły liczne spotkania, zabawy i imprezy.
Zwłaszcza impreza na zakończenie spar-

takiady nie tylko, że przeciągnęła się do
wczesnych godzin porannych, to również
odbywała się nie tylko w specjalnym
namiocie, ale przeniosła się także do sali
sportowej miejscowej szkoły, którą na
czas imprezy zamieniono na hotel dla
zawodników.
Podczas spotkania burmistrzów miast
uzgodniono, że kolejna spartakiada za
dwa lata odbędzie się w Tauber, a za
cztery lata sportowców gościć będzie
ponownie Czerwieńsk.
Andrzej Sibilski
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DZIEŃ CZYSTEJ WODY 2015
Dzień Czystej Wody bez wątpienia stał się marką, która wszystkim mieszkańcom Gminy Czerwieńsk
kojarzy się z upowszechnianiem działań służących poprawie środowiska przyrodniczego. Jego organizatorzy: Klub Zdecydowanych Optymistów i Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku, już od 17 lat edukują nas, bawią, zmuszają do refleksji i zadziwiają swoją pomysłowością.
Wszystko po to, aby hasło promocyjne Gminy Czerwieńsk – „Gmina przyjazna środowisku” nie było
czystym frazesem.
11 czerwca br. w czerwieńskim ratuszu
odbyło się XVI Sympozjum Popularnonaukowe, którego uczestnicy dyskutowali
na temat „Źródeł zanieczyszczeń powietrza
oraz ich wpływu na zdrowie i warunki życia
ludzi”.
13 czerwca br. nad zalewem w Czerwieńsku
odbył się festyn sportowo-rekreacyjny, zorganizowany w ramach XVII edycji Dnia Czystej
Wody. Przygotowano go we współpracy ze
Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych, Czerwieńskim Towarzystwem

Turystycznym i Kołem Łowieckim „Jeleń”
z Czerwieńska.
Projekt „Dzień Czystej Wody” zorganizowano POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
L U B U S K I E G O w r a m a c h „ Tr a m p o l i n a
– regionalny program wspierania inicjatyw
obywatelskich”.
Szczegółowa relacja z Dnia Czystej Wody
2015 w lipcowym numerze gazety.
Jacek Gębicki

POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
„Trampolina – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich"

