Pora
na wakacje

w maju
02.06. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
05.06. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w uroczystościach
z okazji 20-lecia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Uroczystości
odbyły się w Klubie Garnizonowym w Żaganiu.
07.06. – w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Nietkowicach odbyła się uroczysta msza św.
z okazji 60-lecia święceń kapłańskich ks. Ludwika Walerowicza – byłego proboszcza tej parafii. W imieniu Samorządu
Gminy Czerwieńsk, Burmistrz Piotr Iwanus i Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszek Jędras, złożyli dostojnemu Jubilatowi
serdeczne życzenia. Ks. Ludwik Walerowicz służył mieszkańcom Zaodrza przez 34 lata swojego kapłaństwa (od 1 lipca 1961
r. do 21 sierpnia 1995 r.).
09.06. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Dyrektorem KRUS
w Zielonej Górze Krzysztofem Pawlakiem. Tematem spotkania było
dofinansowanie Poradni Rehabilitacyjnej w Czerwieńsku.
10.06. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego.
11.06. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się XVI Sympozjum Popularnonaukowe zorganizowane w ramach tegorocznych obchodów
Dnia Czystej Wody. Podczas obrad dyskutowano na temat „Źródeł
zanieczyszczeń powietrza i ich wpływu na zdrowie i warunki życia
ludzi”.
12.06. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
12-14.06. – w Rotenburg
Wümme (Niemcy) odbyła się
spartakiada związku miast
partnerskich (Rot(h)enburgów). W ogólnej klasyfikacji
reprezentacja Czerwieńska
zajęła II miejsce. Kolejna
spartakiada odbędzie się za
dwa lata w Rothenburgu ob
der Tauber.
13.06. – nad zalewem
w Czerwieńsku odbył się
festyn sportowo-rekreacyjny,
zorganizowany w ramach
XVII edycji Dnia Czystej
Wody. Organizatorami Festynu byli: Klub Zdecydowanych Optymistów Szkoła
Podstawowa im. Janusza
Korczaka w Czerwieńsku, Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne
i Koło Łowieckie „Jeleń” z Czerwieńska.
13.06. – w Leśniowie Wielkim odbył się festyn rodzinny. Organizatorem festynu był MGOK w Czerwieńsku.
15.06. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
16.06. – w Kargowej Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w spotkaniu wójtów i burmistrzów z Powiatu Zielonogórskiego ze Starostą
Dariuszem Wróblewskim.
16.06. – Gimnazjum im. Jana Pawła II było organizatorem VIII
Festiwalu Filmu z Przesłaniem. Festiwal zorganizowano pod honorowym patronatem Burmistrza Czerwieńska.
18.06. – na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie odbyło się posiedzenie Stowarzyszenia
Aglomeracja Zielonogórska. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz
Piotr Iwanus.
18.06. – w sali widowiskowej MGOK w Czerwieńsku wystąpił
kabaret ADI. Organizatorami koncertu byli; Klub Zdecydowanych
Optymistów i MGOK.
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20.06. – w Laskach odbył się festyn pn. „Noc Świętojańska”. Organizatorem festynu był MGOK w Czerwieńsku.
23.06. – w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty w Czerwieńsku odbyły się konkursy na dyrektorów szkół.
Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Czerwieńska wyłoniła: dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nietkowicach,
którym została Renata Strzelecka oraz Gimnazjum w Czerwieńsku,
którym został Przemysław Góralczyk. Z przyczyn formalnych nie wyłoniono dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku.
24.06. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus wręczył
swoje nagrody najzdolniejszym przedszkolakom i uczniom z terenu
gminy. Nagrody odebrało 32 wyróżnionych.
24.06. – odbyła się IX Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Podczas sesji radni przyjęli sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju
Gminy Czerwieńsk za 2014 rok oraz rozpatrzyli sprawozdanie i ocenili wykonanie budżetu Gminy w 2014 roku. Rada podjęła następujące uchwały: w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czerwieńsk”;
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu; w sprawie absolutorium dla Burmistrza – głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej
(radni jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Czerwieńska
– sic!); w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na
rok 2015; w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków, położonych w Gminie Czerwieńsk; w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sulechów; w sprawie przeprowadzenia przez Nadleśnictwo Sulechów zabiegów pielęgnacyjnych
pomnika przyrody – drzewa z gatunku dąb szypułkowy, znajdującego
się na działce nr 45/6 obręb Sycowice; w sprawie określenia regulaminu
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert; w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 20152017; w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na
ławników; w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy
Czerwieńsk” (pośmiertnie Wiesławowi Kwaśniewskiemu – sic!);
w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej (siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Płotach będzie Wiejski
Dom Kultury w Płotach, a była Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Płotach – sic!); w sprawie przystąpienia do partnerstwa Gminy
Czerwieńsk z Powiatem Zielonogórskim w realizacji projektu pod
nazwą „e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego”.
25.06. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w Walnym Zebraniu
Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska. Podczas zebrania miało miejsce podpisanie umowy koncesji na świadczenie
usług bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na obszarze obejmującym min. Gminę Czerwieńsk. Umowa
koncesyjna została podpisana do 31.12.2022 r.
26.06. – we wszystkich szkołach na terenie Gminy Czerwieńsk
uroczyście zakończono rok szkolny.
27.06. – w Czerwieńsku odbył się II Festyn Parafialny pn. „Bezpieczne wakacje”.
27.06. – w Płotach odbył się festyn rodzinny pn. „O! Płotki”. Organizatorem festynu był MGOK w Czerwieńsku.
30.06. – rozstrzygnięto konkurs pn. „Najpiękniejsza posesja w gminie
Czerwieńsk”.
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Flis Odrzański w Będowie
Jubileuszowy dwudziesty Flis Odrzański wyruszył 27 czerwca z Kędzierzyna Koźle,
by po 655 km 11 lipca dotrzeć do Szczecina.
Tradycją stało się uroczyste witanie
uczestników ﬂisu w naszej gminie. W
tym roku organizacja tego niezwykłego
spotkania przypadła w udziale mieszkańcom Będowa.
We wtorek 7 lipca najważniejsza
jednostka pływająca flisu – wielka
tratwa w towarzystwie wielu jednostek
pływających dobiła do brzegu. W imieniu gospodarzy uczestników powitał

burmistrz Piotr Iwanus oraz pani
sołtys Będowa – Urszula Murzyn. W
imieniu uczestników ﬂisu p. Elżbieta
Marszałek serdecznie podziękowała
mieszkańcom i władzom za niezwykle
ciepłe przyjęcie. Przy wtórze szant,
tanecznych występów dziecięcego
zespołu Rock'n'roll- a goście mogli

skosztować pysznego białego barszczu i grochówki, a przede wszystkim
smakowitych będowskich pierożków.
Dla łasuchów przygotowano – jak na
jubileusz dwudziestolecia przystało – 20
rodzajów ciast. Na spragnionych czekały również wspaniałe kompoty z rabarbaru, porzeczek, jabłek i czereśni.
W spotkaniu w Będowie poza przedstawicielami rad sołeckich, radnymi,

mieszkańcami Będowa obecny był
również p. Bogdan Nowak – członek
zarządu Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego.
Wszystkim organizatorom i współorganizatorom należą się słowa podziękowania i gratulacji za świetnie przy-

gotowaną imprezę nad brzegiem Odry.
Z pewnością uczestnicy ﬂisu zachowają
w swojej życzliwej pamięci spotkanie w
naszej gminie nad rzeką, która zasługuje
na troskę - jak powiedziała p. Elżbieta
Marszałek - bo jest naszym wspólnym
dobrem.
Tomasz Zbieski
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Święto Ziel-Bruk-u
Ziel – Bruk – firma, która swą obecność w Płotach i w naszej gminie buduje już
ponad trzydzieści lat. Działa w branży betonowej (patrz styczniowy U nas nr 270)
a jej sztandarowe produkty – elementy „Skały Lubuskiej” dobrze widzi każdy
jadący drogą.
Te elementy - ogrodzeniowe, małej
architektury, elewacyjne posłużyły do
wykończenia nowego, powstającego od
roku, budynku ﬁrmy. Są one betonowe,
łupane, przez to niepowtarzalne. W katalogu ﬁrmy jest ponad 400 produktów,
w różnych kolorach, w sprzedaży w Polsce i zagranicą. Właśnie - sprzedaży.
W nowym budynku mieści się salon
obsługi klienta, siedziba zarządu i „oczko
w głowie” prezesa spółki, pana Edwarda
Makarewicza. Cóż takiego? Niby niepozorny pokój, dwa stoły, cztery stanowiska
a stanowiące klucz do postępu kryjącego
się pod hasłem „innowacyjność”. To
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dział badawczo – rozwojowy, gdzie we
współpracy z Wydziałem Budownictwa,
Architektury i Inżynierii Środowiska
naszego Uniwersytetu Zielonogórskiego
pomysły będą miały szansę przekuć się
na ﬁnalny produkt. A obok ogród wystawowo-pokazowy prezentujący niektóre
z licznych możliwości zastosowania
produktów zakładu.
I właśnie 19 czerwca lata pracy,
pomysłów i zabiegów znalazły swój
symboliczny finał, również w sensie
duchowym. Otóż przy udziale zaproszonych gości - władz gminy, powiatu,

województwa a nawet kraju, dokonano
symbolicznego przecięcia wstęgi. Symbolicznie kończącej jeden i zaczynającej
kolejne etapy rozwoju ﬁrmy. Firmy nowoczesnej, stosującej nowe technologie,
a której potencjał laik widzi dopiero
z bliska, zwiedzając zakład.
D. Grześkowiak

Akcja Lato 2015
W dniach 29.06 - 3.07 Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku zorganizował zajęcia dla dzieci w ramach „Akcji LATO”.
Bogaty program rekreacyjno- edukacyjny zainteresował blisko czterdzieścioro uczestników w wieku 7 -13
lat. Każdy dzień był inny i miał swoją
specyﬁkę, a dotyczył różnych sfer życia
lasu. Pierwszy dzień to czas integracji,
tworzenia drużyn leśnych, wymyślania dla niej nazwy (powstały: „Lisy”,
„Wilki”, „Wiewiórki” i „Jagódki”)

nie dzieci z informacjami na ich temat.
Z prezentacji multimedialnej dowiedziały się, które można zbierać, a które
omijać. Wykonano także atlasy grzybów
jadalnych i trujących. Kolejny dzień,
to zapomniane nieco, a przysparzające
mnóstwo zabawy „podchody”. Drużyna
„ścigająca” ochoczo wykonywała zadania tej „uciekającej”. W ofercie MGOK,

oraz przygotowania proporców. Z masy
solnej dzieci wykonały ﬁgurki żyjących
w lesie zwierzątek. Piękna, słoneczna
pogoda, zachęcała do spędzania czasu
na świeżym powietrzu, dlatego już
następnego dnia drużyny penetrowały
leśne ścieżki w poszukiwaniu ciekawych eksponatów, z których później
wykonano oryginalne mini - lasy zdobiące teraz wejście do naszego Domu
Kultury. Pojawiają się już pierwsze
grzyby, dlatego celowym było zapozna-

obok zajęć ruchowych i plastycznych
nie mogło zabraknąć akcentu muzycznego. Do znanej wszystkim piosenki
„Czarne jagódki” dzieci tworzyły własne teksty, które prezentowały na scenie,
charakteryzując się wcześniej na liski,
wilczki, wiewiórki i jagódki. Ostatni
dzień wspólnej zabawy to wycieczka
rowerowa do gościnnego Dobrzęcina na
spotkanie z drużyną świetlicy wiejskiej,
gdzie rozegrano zawody sportowe „na
leśną nutkę” i upieczono na ognisku

pyszne kiełbaski. Nieco wytrwalsi rowerzyści udali się na dalszą wycieczkę
i na promie w Pomorsku osobiście
sprawdzili stan rzeki Odry. Pamiątkowymi dyplomami, nagrodami i łakociami zakończono niezwykle udany czas
spędzony w MGOK.
W kolejnym tygodniu „Akcji LATO”,
instruktorzy MGOK odwiedzą świetlice
wiejskie, gdzie szukać będą nowych leśnych ludków...
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Dzień czystej wody 2015
Edukacja ekologiczna najmłodszego pokolenia mieszkańców naszej gminy ma
w przyszłości zaowocować nowym, bardziej zaangażowanym podejściem do spraw
związanych z ochroną środowiska przyrodniczego. Większa świadomość i wrażliwość na sprawy ekologii przyczynią się z pewnością do podniesienia walorów
środowiskowych gminy, a co za tym idzie wzrośnie jej atrakcyjność, jako miejsca
do życia i wypoczynku.
Taka idea już od 17 lat przyświeca
organizatorom Dnia Czystej Wody –
Klubowi Zdecydowanych Optymistów
i Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku, którzy są przekonani, że podnosząc poziom świadomości

mieszkańców i odwołując się do ich
odpowiedzialności, doprowadzą w końcu
do większej dbałości o środowisko i nasze
najbliższe otoczenie.
Celem tegorocznego projektu było
zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia powietrza, co jest efektem spalania śmieci i odpadów poprodukcyjnych
w przydomowych kotłowniach, ogromna
ilość „dzikich” wysypisk śmieci czy
wreszcie brak ścieżek rowerowych, które
pozwoliłyby na ograniczenie ruchu samochodowego, a tym samym zmniejszenie
emisji spalin. Postanowiono również
stworzyć mapę naszej gminy i nanieść
na nią miejsca zagrożone degradacją.
Wszystko po to, aby lepiej przygotować
się do ich ochrony i przeciwdziałać wszelkim patologiom.
Tegoroczne obchody Dnia Czystej
Wody rozpoczęło XVI Sympozjum
Popularnonaukowe, któremu towarzy-

szyło hasło: „Czyste powietrze – czyste
środowisko”. Gospodarz sympozjum
– Burmistrz Piotr Iwanus, zaprosił do
udziału w nim osoby i instytucje, które,
na co dzień zajmują się monitorowaniem
i ochroną środowiska. Wśród uczestników
obrad znaleźli się, zatem: Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska Łukasz Pobierowski oraz Zastępca Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska Wojciech Konopczyński, który był jednym
z prelegentów. Dzięki jego prezentacji
można było ocenić czystość powietrza
na terenie Województwa Lubuskiego oraz
poznać system monitorowania poziomu
zanieczyszczeń powietrza na obszarze
zachodniej Polski.
Burmistrz Piotr Iwanus zaprezentował najważniejsze inwestycje proekologiczne, które zrealizowano na terenie

Gminy Czerwieńsk oraz przedstawił
plany kolejnych działań mających ograniczyć emisję do atmosfery szkodliwych
gazów i pyłów. Powiedział również o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii,
które już są montowane na budynkach
gminnych.
Dyskusji przysłuchiwał się Członek
Zarządu Województwa Lubuskiego

POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
„Trampolina – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich"
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Bogdan Nowak. Podkreślił on ogromny
walor edukacyjny Dnia Czystej Wody
i jego znaczenie dla integracji całej społeczności w dążeniu do poprawy stanu
środowiska przyrodniczego gminy.
Na tegoroczne Sympozjum Popularnonaukowe nadesłano 28 prac przygotowanych przez uczniów ze szkół
podstawowych i gimnazjów. Musieli się
oni zmierzyć z problemem źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz ich wpływem
na zdrowie i życie ludzi. Jest to bardzo
poważny problem, który nas Polaków
dotyczy w szczególności. Jak wykazali
uczestnicy obrad, aż 6 polskich miast
znalazło się na liście najbardziej zanieczyszczonych w Europie, a ok. 45 000
Polaków umiera, co roku z powodu zanieczyszczenia powietrza.
Komisja konkursowa dokonała oceny wszystkich prac i postanowiła nagrodzić 9 z nich, a 7 wyróżnić. Wszystkie
nagrodzone prace zostały zaprezentowane 11 czerwca br., podczas obrad XVI
Sympozjum.
W kategorii szkół podstawowych
nagrody otrzymali: Bartek Kupiec (SP
Czerwieńsk), Barbara Stasiuk (SP
Leśniów Wielki), Martyna Hutta i Karolina Szeląg (SP Nietków), Paulina
Dwornicka (SP Czerwieńsk), Michalina
Frąckowiak (SP Czerwieńsk), Agata Zaboklicka i Natalia Dolata (SP Nietków),
Szymon Rutkowski i Kacper Felusiak
(SP Czerwieńsk). Autorami wyróżnionych
prac byli: Martyna Marciniak i Aleksandra Dolata (SP Nietków), Remigiusz
Szul (SP Czerwieńsk), Mateusz Cichoń
i Eliasz Marchut (SP Czerwieńsk), Marta Czyżyńska i Aleksandra Wierucka
(SP Czerwieńsk).
W kategorii gimnazjów nagrody otrzymali: Bartosz Zdziebłowski (Gimnazjum
w Czerwieńsku) i Korneliusz Kupiec
(Gimnazjum w Czerwieńsku). Autorami
wyróżnionych prac byli: Weronika Kroczyńska i Weronika Durka (Gimnazjum
w Czerwieńsku) oraz Witold Grzesiak
(Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze).
Nieodłącznym elementem Dnia Czystej Wody jest również konkurs wiedzy
„Zdrowa woda”, który tym razem postanowiono wzbogacić o treści związane
z ochroną czystości powietrza.
W eliminacjach szkolnych do konkursu „Zdrowa Woda” wzięło udział
160 uczniów z 5 szkół podstawowych:
w Czerwieńsku, Nietkowie, Nietkowicach, Leśniowie Wielkim i Przylepie.
Finaliści konkursów szkolnych spotkali
się podczas festynu sportowo-rekreacyjnego nad zalewem w Czerwieńsku, gdzie
rozegrano gminny ﬁnał konkursu.

Wyniki finału: I miejsce – Nikola
Wziętek (SP Czerwieńsk), II miejsce –
Aleksandra Kozłowska (SP Nietków),
III miejsce – Barbara Stasiuk (SP
Leśniów Wlk.), IV miejsce – Weronika
Szulewska (SP Przylep), V miejsce –
Agata Kielka (SP Nietkowice).
13 czerwca br. nad zalewem w Czerwieńsku odbył się festyn sportowo-rekreacyjny, zorganizowany w ramach XVII
edycji Dnia Czystej Wody. Przeniesienie
festynu Dnia Czystej Wody nad zalew,
stało się urzeczywistnieniem marzeń
wielu dotychczasowych uczestników
imprezy. To właśnie podczas jednej
z pierwszych edycji Dnia Czystej Wody
zrodził się plan budowy zalewu oraz jego
późniejszego wykorzystania. Tegoroczne
przedsięwzięcie pokazało, że to miejsce
doskonale wpisuje się w ideę imprezy
i może służyć wszystkim mieszkańcom.
Festyn zorganizowano we współpracy ze Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych, Czerwieńskim
Towarzystwem Turystycznym i Kołem
Łowieckim „Jeleń”. W organizację im-

prezy włączyło się OSP w Czerwieńsku,
Klub taneczny HIT oraz ogromna rzesza
wolontariuszy, którzy przygotowali wiele atrakcji dla wszystkich uczestników
tego przedsięwzięcia. Festyn stał się
okazją do wspólnego spędzenia czasu
wolnego przez dzieci i ich rodziców,
oraz popularyzacji zdrowego trybu życia.
Wszystkie zaproponowane działania
sprzyjały proﬁlaktyce, budowaniu mocnych więzi między rodzicami i dziećmi
oraz uczyły prawdziwego bycia ze sobą.
Udział w projekcie organizacji pozarządowych miał służyć popularyzacji
ich działań i zachęcić mieszkańców do
skorzystania z przygotowanej już oferty,
oraz wyzwolić aktywność, która pozwoli
na zawiązywanie się kolejnych grup
i stowarzyszeń.
Projekt „Dzień Czystej Wody” zorganizowano POD HONOROWYM
PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO w ramach
„Trampolina – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich”.
Jacek Gębicki
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A w Nietkowie...
Piknik rodzinny
Świetne popołudnie spędzili uczniowie wraz z rodzicami na Pikniku Rodzinnym w szkole. Organizatorem Pikniku
był Uczniowski Klub Sportowy, Rada
Rodziców oraz nauczyciele. Przybyło
ponad 200 osób – dzieci wraz z rodzicami a także babciami i dziadkami.
Przygotowano dla nich mnóstwo atrakcji
sportowo-rekreacyjnych. W konkursach

z mamą skakali na skakankach, strącali
puszki, strzelali gole w okularach, rzucali
kaloszem do celu, operowali chińskimi
pałeczkami i strzelali z łuku. Szczególnie
ta ostatnia konkurencja wzbudzała wiele
emocji i wymagała nie lada umiejętności. Śmiechu i zabawy było mnóstwo.
Rodzice wykazali ogromną aktywność
i waleczność, a także otrzymali ogromne
wsparcie swoich pociech, zarówno na bo-

zręcznościowych rodzinnie walczono
o punkty i tytuł „Super rodzinki 2015”.
Nie było łatwo. Organizatorzy przygotowali wiele stanowisk, gdzie należało
wykazać się nie lada umiejętnościami.
Rozegrano też Drużynowy Turniej Rodzinny w mieszanych składach oraz mecz
piłkarski „Ojcowie kontra synowie”, który
po dogrywce zakończył się zwycięstwem
uczniów. Ciekawe i zabawne konkurencje
zręcznościowe zintegrowały rodziny i pokazały, że czas spędzony z dziećmi może
być wspaniały i bardzo pouczający. Tata

isku jak i w zmaganiach na stanowiskach
zręcznościowych. To była fantastyczna
zabawa. Wielkie gratulacje dla uczestników, podziękowania dla nauczycieli i pracowników szkoły za świetna organizację,
rodzicom, za pyszne ciasta i rodzinne
zaangażowanie. Wszyscy bawili się znakomicie, a to piękne, rodzinne popołudnie
będziemy długo wspominać. Rodzice
oraz dzieci dziękują sponsorom i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za wsparcie ﬁnansowe.
Takie sportowo-rekreacyjne popołudnie
to znakomity pomysł na rodzinne spotkania, warte kontynuacji, korzystnie
wpływające na zacieśnianie rodzinnych
więzi i spędzanie czasu wolnego wraz
z rodziną.
Święto Przedszkolaka
W Oddziale Przedszkolnym szkoły
podstawowej w Nietkowie odbyło się
w czerwcu radosne Święto Przedszkolaka. Dzieci z Niepublicznego Przedszkola
w Laskach przyjechały z kolejna integracyjną wizytą do naszych przedszkolaków
aby wspólnie pobawić się, spędzić czas
razem w piosenkach i pląsach i sportowych zadaniach. Tak jak w ubiegłym
roku Święto Przedszkolaka było bardzo
radosne, pełne aktywizujących zabaw
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i oczywiście smakołyków. Wspólne spotkania i zabawy mają na celu integracje
maluchów, przełamywanie nieśmiałości
i nawiązywanie przyjacielskich więzi.
Dzieci przecież za dwa miesiące spotkają
się szkole w trochę poważniejszym klimacie, Przyda się więc podróż autobusem,
bo co prawda będą dojeżdżać do szkoły
pod czujnym okiem opiekuna i starszych kolegów, ale z pewnymi zasadami
przestrzegania przepisów i zachowania
bezpieczeństwa trzeba się oswoić. Dzieci
z Oddziału Przedszkolnego w Nietkowie
szkołę znają już świetnie a szczególnie
jej najlepsze zakamarki czyli salę gimnastyczną, salę zabaw i plac zabawna świeżym powietrzu. Przedszkolaki chętnie pokazały kolegom z Lasek jak można u nas
spędzić czas w atrakcyjnej zabawie zanim
traﬁ się do szkolnej ławki. Ale nie obyło
się też bez zwiedzania klasy, obejrzenia
uczniowskich szafek, przymierzenia
mundurków i innych tajników klasowej
rzeczywistości. Wesoło, przy muzyce,tańcach i pląsach dzieci spędzały wspólnie
czas. Pyszne przekąski owocowe i ciasta
przygotowane przez rodziców dopełniły
dzieła. To była wspaniała zabawa i radosne wspomnienia ze wspólnych spotkań.
Nic dziwnego, że opowieściom w domu
nie było końca. Miejmy nadzieję, że taka
integracja dzieci już od przedszkola przełoży się na dobre relacje i wspólny start
...a szkoła tuż, tuż.
Beata K. W.

Podsumowanie roku
Szkoły, w tym i nasze Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku, na dwa miesiące letniej kanikuły zamykają swoje podwoje. Warto podsumować i pochwalić
się osiągnięciami, podziękować uczniom i nauczycielom, pogratulować rodzicom.
A co należy do najważniejszych osiągnięć uczniów Gimnazjum w minionym roku
szkolnym 2014 – 2015?
Konkursy przedmiotowe - Kornelia Pukacka uzyskała tytuł finalisty
(i 15 punktów rekrutacyjnych) z języka
polskiego w wojewódzkim konkursie
przedmiotowym organizowanym przez
Lubuskiego Kuratora Oświaty. Uczennicę przygotowała pani Małgorzata
Galik.

Pracę uczennicy wspierała pani Małgorzata Galik.
Śpiew - Roksana Czerniec i Michał
Hoziuk zostali ﬁnalistami (i uzyskali od 3
do 5 punktów rekrutacyjnych) etapu wojewódzkiego Lubuskiego Młodzieżowego
Festiwalu Piosenki PRO ARTE. Solistów
przygotował pan Stanisław Zimniewicz.

Literatura - Joanna Stekla uzyskała
tytuł laureata (i 5 punktów rekrutacyjnych) w XXXI Międzynarodowym
Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci
i Młodzieży Gimnazjalnej. Pracę uczennicy koordynowała pani Małgorzata
Galik. Natomiast Hanna Wojtasińska
zdobyła I miejsce (i 5 punktów rekrutacyjnych) w Ogólnopolskim Konkursie
Literackim „A to moja bajka właśnie…”.

Film - uczniowie klasy IIB uzyskali
II miejsce (i po 5 punktów rekrutacyjnych) w wojewódzkim konkursie
filmowym „Kibic na 6”za film „Mecz”.
Opiekunem uczniów była pani Joanna
Stanaszek. Z kolei ekipa filmowa
z klas IIA, IIB, IID i IIIA zdobyła
wyróżnienie (i po 5 punktów rekrutacyjnych) w ogólnopolskim konkursie
filmowym „Kulinarni odkrywcy” za

film „Yummy”. Pracą ekipy kierowały panie Małgorzata Galik i Joanna
Stanaszek. Natomiast ekipy filmowe z
klas IIIA i IIIB zdobyły I i II miejsce
(i po 5 punktów rekrutacyjnych) na V
Wojewódzkich Gimnazjalnych Spotkaniach Filmowych za filmy „Moja wina”
oraz „Ona”. Pracę ekip filmowych
wspierały panie Małgorzata Galik
oraz Joanna Stanaszek. I jeszcze
ekipa filmowa z klasy IIIA zdobyła
wyróżnienie (i po5 punktów rekrutacyjnych) w Ogólnopolskim Konkursie
Filmowym „Młode Albatrosy” za film
„Ona”. Opiekunem uczniów była pani
Joanna Stanaszek.
Sport - II miejsce w ﬁnale powiatowym koszykówki dziewcząt, IV miejsce

w ﬁnale powiatowym piłki ręcznej dziewcząt, II miejsce w ﬁnale powiatowym piłki
ręcznej chłopców, III miejsce w ﬁnale
powiatowym koszykówki chłopców, IV
miejsce w ﬁnale powiatowym piłki nożnej
chłopców. Reprezentantów naszej szkoły
przygotowali panowie Waldemar Dwornicki i Mirosław Nowakowski.
Joanna Stanaszek

PODZIĘKOWANIE
Pragniemy serdecznie podziękować właścicielom sklepu "Grażynka",
Państwu Grażynie i Leszkowi Grotmanom, za wyjątkową życzliwość oraz
hojność. Dzięki Państwu mogliśmy
się cieszyć z pięknych upominków
na zakończenie roku szkolnego.
DZIĘKUJEMY!
Uczniowie klasy V b ze Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka
w Czerwieńsku wraz z wychowawcą
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Festiwal Filmu z Przesłaniem
czyli lektury warte reklamy
VIII Festiwal Filmu z Przesłaniem odbył się w naszym Gimnazjum 16 czerwca
2015 roku, jak zwykle pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Czerwieńsk,
Pana Piotra Iwanusa.
Temat przewodni tegorocznego Festiwalu „Lektury warte reklamy” miał na
celu skłonić młodzież z gminnych szkół
podstawowych i gimnazjum do czytania
lektur szkolnych, zareklamowania książek, aby były dla młodych ludzi atrakcyjne i warte zainteresowania.
Uroczystą galę rozpoczęła projekcja
ﬁlmu „Zemsta po polsku” - będącego żartobliwą interpretacją lektury autorstwa Aleksandra Fredry - stworzonego przez uczniów
klasy IIIc, obecnie absolwentów gimnazjum.
Natomiast w części konkursowej zaprezentowano osiem ﬁlmów (4 ze szkół podstawowych oraz 4 z gimnazjum). Prezentacje
oceniało niezależne jury w składzie: Pani
Alina Suworow - reporterka realizującą
programy dla pierwszego i drugiego programu Telewizji Polskiej, Pani Izabela Cęcek
- przedstawicielka sponsorów, dyrektor ds.
projektów i public relation z ﬁrmy LFC oraz
Pan Paweł Ptaszyński - twórca ﬁrmy CNW
MEDIA oraz redaktora Radia Plus.
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Grand Prix w kategorii szkoły podstawowe otrzymał ﬁlm pt. „Bracia Lwie
Serce” zrealizowany przez uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku
pod kierunkiem Pań Bożeny Śmigaj i
Ewy Kościuk. Natomiast nagrodę publiczności przyznano uczniom ze Szkoły
Podstawowej w Nietkowie za ﬁlm pt.
„Zapraszamy do naszej bajki” zrealizowany pod kierunkiem Pani Elżbiety
Kozak. W kategorii gimnazjalnej Grand
Prix nagrodzono uczniów klas IIb i IId za
ﬁlm „Balladyna” zrealizowany pod opieką Pani Joanny Stanaszek. Natomiast
nagroda publiczności powędrowała do
uczniów klasy IIb za ﬁlm pt. „Pozłacana
rybka” zrealizowany pod kierunkiem Pani
Małgorzaty Galik.
Zwycięskie ekipy ﬁlmowe otrzymały
nagrody rzeczowe dla szkół i twórców
oraz przepiękne statuetki Anioła - symbol
naszego Festiwalu stworzone przez Panią
Joannę Wojtaszek.

Organizatorzy VIII Festiwalu Filmu z Przesłaniem pragną serdecznie
podziękować sponsorom konkursu:
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, firmie
LFC, firmie Arcobaleno, firmie
Ziel Bruk, ﬁrmie CPN Ekoservis,
ﬁrmie Seven, ﬁrmie Stimo, Gminnej
Spółdzielni Samopomoc Chłopska,
właścicielce Przedsiębiorstwa Gastronomicznego Zdzisławie Walczak, właścicielce pizzerii i domu
weselnego „Feniks” Małgorzacie
Jutrowskiej.
W swojej wypowiedzi podsumowującej konkurs Pani Alina Suworow
stwierdziła, iż poziom tegorocznych
prezentacji ﬁlmowych był wysoki i zachęcała młodzież do dalszych twórczych
poszukiwań. Organizatorzy Festiwalu
serdecznie dziękują uczniom i opiekunom
kół ﬁlmowych biorących udział w Festiwalu. Do zobaczenia za dwa lata!
Organizatorzy VIII Festiwalu
Filmu z Przesłaniem

Festynowo...
Maj i czerwiec obfituje w naszej gminie w imprezy plenerowe. W roku bieżącym,
stawiając na integrację międzypokoleniową, były to festyny rodzinne.
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
wraz z Radami Sołeckimi Nietkowa,
Nietkowic, Leśniowa Wielkiego, Lasek

oraz Płotów, zapewnił wszystkim - małym i dużym uczestnikom - sporo dobrej
zabawy. Były prezentacje artystyczne

dzieci i młodzieży oraz występy zespołów
śpiewaczych. Były akcenty sportowe,
konkursy, czyli mnóstwo atrakcji, a dodatkowo pyszne ciasta, kiełbaski z grilla,
gigantyczne bańki mydlane, cudaki z balonów i przepięknie pomalowane buźki
naszych Milusińskich. Bogaty program
imprez sprawił, że każdy uczestnik, niezależnie od wieku, jeśli tylko chciał, znalazł
coś ciekawego dla siebie :)

NIETKÓW 30-05-2015

NIETKOWICE 06-06-2015

LEŚNIÓW WIELKI 13-06-2015

LASKI 20-06-2015
nr 276 • 07.2015
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Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

Informacja w sprawie
jakości wody
Wodociąg w Płotach
Burmistrz Czerwieńska informuje, że na podstawie §14
ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze
po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr OL-LMiP-54/2015 z dnia 26.01.2015r., nr OL-LBŚ-29/2015 z dnia
26.01.2015r., nr DL.OAI.9051.11.N.15 z dnia 23.01.2015r.,
nr DL.OBŚ.9051.52.N.2015 z dnia 02.02.2015r., i nr OL-LBŚ-69/2014 z dnia 12.02.2015r., próbki wody pobranej w dniu
21.01.205r. z wodociągu publicznego w Płotach o produkcji
100≤1000 m3/d, administrowanego przez „POMAK” Sp. z o.o.
w Czerwieńsku stwierdził przydatność wody do spożycia
przez ludzi.
Analiza próbek wody o nr OL-49 i OL-50, pobranych
dnia 21.01.2015r. zgodnie z protokołami pobrania próbek

wody do spożycia na NS-HK-ZG-4a/15 i NS-HK-ZG4b/15 wykazała, że woda w zakresie parametrów objętych
monitoringiem kontrolnym i przeglądowym odpowiada
wymaganiom § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r, Nr 61, poz. 417
ze zm.).
Indywidualne ujęcie wody PKP w Czerwieńsku
Burmistrz Czerwieńska informuje, że na podstawie §14
ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze poinformował, że po zapoznaniu się ze sprawozdaniami
z badań nr OL-LMiP-656/2015 z dnia 15.06.2015r. i nr OLLBŚ-517/2015 z dnia 18.06.2015r., próbek wody pobranych
w dniu 09.06.2015r. z indywidualnego ujęcia wody PKP
Czerwieńsk o produkcji 100 m3/d, administrowanego przez
„POMAK” Sp. z o.o. w Czerwieńsku stwierdził przydatność
wody do spożycia przez ludzi.
Analiza próbek wody nr OL-804 i OL-805 pobranych dnia
09.06.2015r., zgodnie z protokołem pobrania próbek wody do
spożycia nr NS-HK-ZG-96/15 wykazała, że woda w zakresie
parametrów objętych monitoringiem kontrolnym odpowiada
wymaganiom § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61,
poz. 417z późn. zm.).
(MPS)

Burmistrz Czerwieńska podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenie
o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału w nieruchomości
będącej w gminnym zasobie nieruchomości
Oznaczenie nieruchomości
KW
1
ZG1E/00036021`/0

Nr działki
2
udział ½ w
działce
203
udział ½ w
działce 204

Powierzchnia
w ha
3
całej działki

1,80

0,97

Położenie nieruchomości
4
obręb wsi
Wysokie

Opis i przeznaczenie nieruchomości, oraz sposób jej zagospodarowania

5
6
cena udziału – 19.950,00 zł
Sprzedaż udziału wynoszącego ½ w działce 203
i 204 obręb wsi Wysokie.
wadium - 2.000,00 zł godz. 11oo
Zagospodarowanie działek na cele rolnicze, brak
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego,
w ewidencji gruntów działka nr 203 sklasyﬁkowana
jest jako: grunty orne RIVa – 1,42 ha, łąki trwałe
ŁIV – 0,25 ha, rowy W-ŁIV – 0,03 ha, łąki trwałe ŁVI
-0,10 ha
działka 204 to grunty orne RIVa – 0,40 ha, łąki trwałe
ŁIV – 0,57 ha

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2015 r. w wyżej podanej godzinie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
ul. Rynek 25.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 20 lipca 2015 r. przelewem
na konto Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku: PKO BP. SA.
I O Zielona Góra 74 1020 5402 0000 0602 0027 8861.
UWAGA ! Data dokonania wpłaty wadium jest data
uznania rachunku bankowego Gminy. Wadium powinno
być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku najpóźniej w dniu 20 lipca 2015 r. – pod
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Cena wywoławcza, wysokość wadium,
godzina przetargu

rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został
spełniony.
Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie
internetowej Urzędu www.czerwiensk.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25. i we wsi
Wysokie.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie
Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój
109 lub pod nr tel. (68) 3278179.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

UWAGA MIESZKAŃCY
Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
na placu za Narzędziownią
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że na placu za
narzędziownią, przy ul. Rycerskiej wyznaczony jest Mobilny Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czerwieńsku.
Punkt czynny jest przez 3 godziny, raz w tygodniu, we
wtorki w godzinach od 13.00 do 16.00.
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
nieodpłatnie przyjmuje dostarczone indywidualnie (własnym
transportem) luzem lub w workach do selektywnej zbiórki,
następujące rodzaje odpadów:
• papier, tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe;
• metale, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe;
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie
i akumulatory;
• przeterminowane leki i chemikalia, opony samochodowe
(z samochodów osobowych),
• odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe (wytworzone
w ramach prowadzonych remontów we własnym zakresie).
Odpady należy dostarczać w godzinach funkcjonowania
Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów!!!
Zakazuje się składowania odpadów w innych dniach i godzinach niż są wyznaczone!!! Nie wywiązanie się z tego
obowiązku skutkować będzie mandatem karnym!!!
(MPS)

Wynik przetargu na odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu gminy Czerwieńsk
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że został
rozstrzygnięty przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu
Gminy Czerwieńsk.
Do przetargu przystąpiła jedna ﬁrma, która spełniła warunki
określone w SIWZ. W trybie przetargu nieograniczonego wyłonio-

no wykonawcę i jest nią ﬁrma „Tonsmeier” Zachód Sp. z o. o.
25 czerwca 2015 roku została podpisana umowa z ﬁrmą „Tonsmeier” Zachód Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczu, ul. Szosa Bytomska
1. Czas trwania umowy to od 01.08.2015 r. do 31.12.2018 r.
W związku z tym, że jest to ﬁrma, która obsługuje już naszą
Gminę nie będzie żadnych niedogodności związanych ze zmianą
wykonawcy. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie
na dotychczasowych zasadach i na dzień dzisiejszy przy tych
samych stawkach!
W najbliższym czasie podane będą do publicznej wiadomości nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych
z poszczególnych miejscowości; harmonogramy funkcjonowania dwóch Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych oraz jesiennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.
Harmonogramy obowiązywać będą od 01 sierpnia 2015 roku
do końca 2015 roku.
(MPS)

OGŁOSZENIE
Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że w dniu 24 czerwca
2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ulica Rynek 25 (I piętro) oraz na tablicy
ogłoszeń w Sycowicach na okres 21 dni wywieszono wykazy
nieruchomości przeznaczonych do:
1) oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej (działka
numer 809/17 o powierzchni 40 m2 położona w Czerwieńsku z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy) – wykaz nr 1/2015,
2) oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej (działka
numer 173/2 o powierzchni 0,4726 ha, położona w Sycowicach
z przeznaczeniem pod uprawy rolnicze) - wykaz nr 2/2015.
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.
(M.M.)

dziękowały wszystkim za uśmiech, życzliwość i mile spędzony czas. Tak naprawdę
to początek nowego etapu w ich młodym
życiu. Pomyślnie ukończyły edukację
przedszkolną i jednocześnie uzyskały status ucznia Szkoły Podstawowej.

redaguje:
mgr Beata Frąckiewicz
Trudny był ten pierwszy raz, gdyśmy mieli mało lat
Buzie stale zapłakane, miny smutne, zatroskane
Minął rok, drugi, trzeci, z nas wyrosły duże dzieci
Mądre, silne, pomysłowe i do szkoły już gotowe.

„Żegnamy cię dziś przedszkole, szkoła
już woła nas! Nie martw się tylko bardzo,
bo wpadniemy tu jeszcze nie raz”. Tak
recytowały starszaki podczas uroczystego
pożegnania przedszkola. Podczas uroczystości dzieci wierszem, piosenką i tańcem

Bezpieczne wakacje
Wreszcie rozpoczęły się upragnione i
długo oczekiwane wakacje! To czas kiedy
dzieci więcej niż zwykle przebywają na
powietrzu, podróżują, bawią się, biegają,
jeżdżą rowerami i pływają…to czas wspaniałych przygód, fantastycznej zabawy i
odpoczynku od codzienności, szczególnie, gdy pogoda dopisuje a dni są długie
i słoneczne. Pamiętajmy, że aby zabawa
wakacyjna była przednia i pozostawiła za
sobą miłe wspomnienie musi być przede
wszystkim bezpieczna. W tym temacie
upływały nam ostatnie przedwakacyjne
dni w przedszkolu. We wszystkich grupach
odbyły się pogadanki i zajęcia zorganizowane poświęcone zasadom bezpiecznego

spędzania czasu w piękne letnie dni. Warto
przypomnieć dzieciom kilka ważnych
zasad, których przestrzeganie pomoże im
bawić się bezpiecznie:
1. Nie wchodź do wody bez opieki dorosłych,
2. Nie skacz do wody w niedozwolonych
i niestrzeżonych miejscach,
3. Nie oddalaj się od opiekunów,
4. W słoneczne dni pamiętaj o nakryciu
głowy,
5. Zachowaj ciszę w lesie, pozostaw
za sobą porządek w miejscu, w którym
przebywałeś.
Pamiętajmy też o bezpieczeństwie na
drodze i… do zobaczenia w Przedszkolu po
powrocie z niezapomnianych wojaży!!!
Z radością informujemy, iż Przedszkole w Czerwieńsku otrzymało Certyfikat w Ogólnopolskim Konkursie
Bezpieczne Dziecko- Bezpieczne Przedszkole zorganizowanym przez Studium
Prawa Europejskiego.
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Sport szkolny…
Uczniowie PSP im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku w roku szkolnym 2014
- 2015 brali udział w wielu zawodach
sportowych na różnych szczeblach rozgrywek. Osiągali dobre wyniki a tym samym przyczyniali się do promocji naszej

szkoły, gminy i miasta. Najlepsi z nich
zostali wyróżnieni tytułem Sportowca
Roku podczas uroczystego pożegnania
klas szóstych. Wyróżnieni uczniowie
to: Aleksandra Majorczyk, Zuzanna
Kapela, Hanna Lubas, Oliwia Lorek,

…i gimnazjalny
W minionym roku szkolnym uczniowie naszego Gimnazjum im. Jana Pawła II
brali udział w następujących finałach
powiatowych: piłka ręczna chłopców (2
m-ce w ﬁnale powiatowym), piłka ręczna
dziewcząt (4 m-ce w ﬁnale powiatowym),
koszykówka chłopców (3 m-ce w ﬁnale
powiatowym), koszykówka dziewcząt
(2 m-ce w finale powiatowym), piłka
nożna chłopców (4 m-ce w ﬁnale powiatowym). A w indywidualnych biegach przełajowych Weronika Zaremba uzyskała
6 m-ce w ﬁnale powiatowym i awans do
ﬁnału wojewódzkiego.
Koniec roku szkolnego to okazja
do podziękowania absolwentom naszej
szkoły a zarazem jej reprezentantom. Są
to: Weronika Durka, Weronika Zaremba, Izabela Bogulak, Katarzyna Le-

wandowska, Łukasz Nahorski, Adam
Lebioda, Konrad Zagórski.
Dziękujemy również uczniom klas
pierwszych i drugich. Reprezentowali nas:

Najpiękniejsza posesja
Rozstrzygnięta została kolejna, już XVIII edycja naszego gminnego konkursu na
najładniejszą posesję. Jego ideą, od samego początku, od 1996 roku, jest zachęcanie naszych mieszkańców do większej dbałości o swe posesje i ich najbliższe
otoczenie. By zyskała estetyka naszych miejscowości i by mieszkało nam się
przyjemniej, po prostu w zadbanym otoczeniu.
I tak Gminna Komisja Konkursowa
pod przewodnictwem radnej Krystyny
Motykiewicz, w składzie której byli
pracownicy UGiM Tomasz Pietruszka
i Monika Pietrowicz-Szmyt oraz przedstawiciel KRUS Agata Dulat i pracownik
ODR Kalsk Andrzej Sikorski, w dniu 30
czerwca 2015 roku dokonała przeglądu
i oceny zgłoszonych posesji do gminnego
konkursu „Najpiękniejsza posesja w gminie Czerwieńsk”.
Według regulaminu konkursu ocenie
podlegały następujące kryteria: zagospodarowanie ogrodu, rekreacja i wypoczynek,
estetyka ogrodzenia, elewacja budynków,
utrzymanie czystości i porządku, ogólny
wygląd posesji. Ogółem komisja oceniła
11 posesji zgłoszonych do konkursu.
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Posesje, które zostały zgłoszone
do lustracji, mogą stanowić przykład
pięknego zagospodarowania, komisja
przy ich ocenie miała jak zwykle trudny
wybór. Komisja jest pełna uznania za
wkład pracy wniesiony przez wszystkich właścicieli posesji biorących udział
w konkursie oraz za to, że miała przyjemność oglądać tak pięknie urządzone
i zadbane ogrody. A co najważniejsze,
komisja zauważa duży wkład osobisty
włożony w dekorację ogrodów. Ogród to
szczególne miejsce, gdzie człowiek żyje
w harmonii z naturą, a każdy z nich ma
inny charakter i inną formę, które uzależnione są od pomysłowości i stanowią
owoc wieloletniej konsekwentnej pracy
ich właścicieli.

Maciej Kluj, Jakub Lewgowd, Filip
Rasiak, Marcel Janicki, Kacper Flis,
Bartosz Przybyła, Tymoteusz Daraszkiewicz, Maksymilian Balcerowski
i Marcin Kuchta. Wszystkim sportowcom serdecznie dziękujemy, gratulujemy
i życzymy równie dobrych lub lepszych
wyników w gimnazjum!
Barbara Oleszek, Dorota Siemaszko
Daniel Zawadzki, Kacper Kokot, Konrad
Stanisławiszyn, Szymon Laskowski, Patryk Szymański, Robin Kuczak, Maksymilian Szczublewski, Mateusz Badecki.
Wszystkim absolwentom dziękujemy
za sportową postawę i życzymy sukcesów
w nowych szkołach !!!
Waldemar Dwornicki

Po szczegółowej lustracji i na podstawie zestawienia oceny punktowej wszystkich członków Komisji Konkursowej, posesje z terenu Gminy zgłoszone do oceny
w konkursie, zajęły następujące lokaty:
I miejsce – Stefania i Grzegorz Hołobotowscy (Będów), II miejsce – Jolanta
Wawrowicz (Płoty), III miejsce – Alicja
Strzelecka-Bajon (Zagórze).
Pozostałe posesje otrzymały wyróżnienia: Krystyna Biskup (Będów),
Wanda Precel (Czerwieńsk), Iwona
i Romuald Sapikowscy (Leśniów Mały),
Mirosława Kołodziej (Zagórze), Bożena
i Kazimierz Ruszel (Nietków), Henryka
Pyka (Będów), Halina Korszun (Będów)
oraz Renata Mikołajczyk (Zagórze).
Komisja postanowiła przyznać nagrody posesjom, które zajęły I, II i III
miejsce. Będą one ufundowane przez
Burmistrza Czerwieńska oraz Kasę
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
- Oddział Regionalny w Zielonej Górze.
Nagrody i wyróżnienia zostaną uroczyście wręczone w dniu 22 sierpnia 2015
roku podczas Gminnego Święta Plonów
w Nietkowie.
Monika Pietrowicz-Szmyt

Stefania i Grzegorz Hołobotowscy - I miejsce

Jolanta Wawrowicz - II miejsce

Alicja Strzelecka-Bajon - III miejsce

Krystyna Biskup - wyróżnienie

Mirosława Kołodziej - wyróżnienie

Halina Korszun - wyróżnienie

Henryka Pyka - wyróżnienie

Iwona i Romuald Sapikowscy - wyróżnienie

Renata Mikołajczyk - wyróżnienie

Bożena i Kazimierz Ruszel - wyróżnienie

Wanda Precel - wyróżnienie

Konkurs na „Estetycznie
zagospodarowane balkony” rozstrzygnięty!
Balkon niewątpliwie pełni funkcję użytkową. To tutaj suszymy pranie i przetrzymujemy różne przedmioty. Jednakże
na balkonie możemy sobie urządzić namiastkę ogrodu, miejsce
do odpoczynku i relaksu. Wystarczy pomysł i dobre chęci.
W tym roku zainteresowanie konkursem było niewielkie.
Udział zadeklarowały trzy Panie: Elżbieta Jabłońska, Teresa
Łuczak oraz Irena Skowrońska. Oceniane balkony okazały
się bardzo zadbane i estetyczne. Widoczna była troska właścicieli o posadzone rośliny i ogólny wygląd balkonu. Dlatego
też postanowiono przyznać trzy pierwsze miejsca i jednakowo
Panie nagrodzić.
Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy!
Zarząd Samorządu Mieszkańców
Miasta Czerwieńsk

Bezpieczne wakacje
27 VI odbył się w Czerwieńsku festyn „Bezpieczne Wakacje” organizowany przez
grupę działającą przy Parafii w Czerwieńsku oraz OSP Czerwieńsk.
Celem akcji było podnoszenie poziomu
bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu
podczas wakacji. Głównymi adresatami festynu były dzieci, które mogły dowiedzieć
się wielu ciekawych rzeczy związanych
z szeroko rozumianym bezpieczeństwem,
pierwszą pomocą, zachowaniem nad
wodą. Ciekawe wykłady i prezentacje
przedstawili strażacy, ratownicy wodni
i policjanci. Przez cały czas trwania festynu

zgromadzonych zabawiał konferansjer,
który przeprowadził szereg konkursów.
Każdy uczestnik otrzymał nagrodę ;) Dodatkowo każde dziecko mogło skorzystać
ze stoiska kosmetycznego, przy którym
malowano twarze i zjeżdżać z dmuchanej
zjeżdżali ile tylko chciało, kolejki były
bardzo długie… ;)
Za pomoc i życzliwość przy organizacji
festynu chcielibyśmy podziękować: Burmistrzowi Czerwieńska Panu Piotrowi Iwanusowi, Prezesowi Spółki POMAK Panu
Tomaszowi Frąckowiakowi, Dyrektorowi
LO Czerwieńsk Panu Mirosławowi Zelisko, Naczelnikowi OSP Czerwieńsk Panu
Janowi Wocie, Panu Mikołajowi Bombale
z WOPR, Pani Annie Nejman z Avon,
Kierownikowi Rewiru Dzielnicowych
II Komisariatu Policji w Zielonej Górze
Panu Tomaszowi Przyłębskiemu, Pani

Ewie Potockiej, Pani Iwonie Matuszak,
Pani Sylwii Bożęckiej, Pani Małgorzacie
Jutrowskiej, Panu Lubomirowi Rotko,
Panu Andrzejowi Rutkowskiemu, Panu
Dawidowi Lubasowi, Grupie Producentów
Owoców i Warzyw HORTUS, Caritas
Poznań i Bydgoszcz oraz Zarządowi
Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk.
Szczególne podziękowania dla
wszystkich, którzy bezinteresownie
wsparli organizację festynu przepysznymi
ciastami.
Aktywni Paraﬁanie

