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talentów

w marcu
01.03. – na terenie całej Gminy Czerwieńsk odnotowano przelotne
opady śniegu.
02.03. – w sali sesyjnej czerwieńskiego ratusza odbyło się posiedzenie Gminnej Spółki Wodnej. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz
Piotr Iwanus.
02.03. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z prof. dr hab. Leszkiem
Jerzakiem z Katedry Ochrony Przyrody Uniwersytetu Zielonogórskiego. Spotkanie było związane z przygotowaniami Gminy do realizacji projektu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej,
którego rozpoczęcie jest uzależnione od rozpoznania gniazdowania
ptaków na tych obiektach.
02.03. – w Czerwieńsku odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich”. Podczas posiedzenia omówiono i przyjęto sprawozdanie z realizacji projektu w 2015 roku. Komitet sterujący podjął również decyzję
w sprawie ustalenia terminu konferencji kończącej realizację projektu.
Odbędzie się ona 20 kwietnia br. w MGOK w Czerwieńsku.
08.03. – w Słubicach odbyło się spotkanie poświęcone zagospodarowaniu rzeki Odry, w ramach, którego powstaje sieć przystani rzecznych.
Dokończenie budowy tych przystani było właśnie głównym tematem
tego spotkania, uczestniczył w nim Burmistrz Piotr Iwanus.
08.03. – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku,
już po raz kolejny, zorganizował uroczyste obchody Dnia Kobiet.
Odbyły się one nie tylko w głównej siedzibie ośrodka, ale również w
placówkach wiejskich. Nie lada atrakcją okazał się okolicznościowy
program artystyczny zatytułowany „Za zdrowie Pań …” w wykonaniu
Teatru Rozrywki „Trójkąt” z Zielonej Góry.
10.03. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się
z sołtysami. Tematem spotkania była min. organizacja tegorocznych
dożynek gminnych, które odbędą się w Leśniowie Wielkim.
11.03. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji było
min.: analiza i dyskusja nad nową dokumentacją związaną z zagospodarowaniem przestrzennym Gminy Czerwieńsk (miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego); sprawy bieżące.
12.03. – w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Czerwieńsku odbyło się zebranie sprawozdawcze Rodzinnych
Ogrodów Działkowych im. XX-lecia w Czerwieńsku. Zebranie
zorganizował Zarząd ROD, którego pracami kieruje prezes Wojciech
Marek. W zebraniu wzięli udział Burmistrz Piotr Iwanus i Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras.
14.03. – w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C.
K. Norwida w Zielonej Górze otwarto wystawę zatytułowaną „Czas
honoru i wolności, gen. Grot-Rowecki”, którą przygotowali uczniowie
i nauczyciele z Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku. Wśród
zaproszonych gości znaleźli się m.in: Poseł na Sejm RP Artur Zasada,
Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski, Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus oraz przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK
Oddział w Zielonej Górze Antoni Skrendo i Leszek Wieniawa-Długoszowski. Honorowy patronat nad wystawą objęli: Marszałek Województwa Lubuskiego, Starosta Zielonogórski, Dowódca 4 Zielonogórskiego
Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku oraz TVP 3 Gorzów.
15.03. – w Leśniowie Wielkim odbyło się zebranie wiejskie.
15.03. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z organizatorami
Wojewódzkiego Konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Finał
wojewódzki tego konkursu odbędzie się w tym roku w Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Czerwieńsku.
16.03. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.: informacja
dotycząca reformy oświaty i jej ewentualne konsekwencje dla Gminy
Czerwieńsk; informacja na temat problemu bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Czerwieńsk; sprawy bieżące.
16.03. – odbyła się XV Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Sesja
została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza
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Czerwieńska. Podczas sesji radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia
do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czerwieńsk
na lata 2014-2020.
16-18.03. – w Karpaczu odbył się Konwent Zrzeszenia Gmin
Województwa Lubuskiego. W konwencie uczestniczył Burmistrz
Piotr Iwanus.
18.03. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było min.: kontrola realizacji
pracy i gospodarowania środkami budżetowymi Ośrodku Pomocy
Społecznej w Czerwieńsku za 2015 rok; sprawy bieżące.
18.03. – w Sycowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu
Dróg Wojewódzkich z mieszkańcami wsi. Tematem spotkania była
modernizacja drogi wojewódzkiej nr 276, która przebiega przez
Sycowice.
21.03. – ppłk Dariusz Gajek objął obowiązki zastępcy dowódcy
4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku.
21.03. – w Nietkowicach odbyło się zebranie wiejskie. Zebranie było
okazją do przedstawienia mieszkańcom Zaodrza lekarza, który jest zainteresowany otwarciem gabinetu lekarza rodzinnego w Nietkowicach.
24.03. – w 4 Zielonogórskim Pułku Przeciwlotniczym w Czerwieńsku odbyło się Spotkanie Wielkanocne. W spotkaniu wzięli
udział Burmistrz Piotr Iwanus i Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Jędras.
25.03. – w Leśniowie Małym odbyło się zebranie wiejskie.
27.03. – w niedzielę wielkanocną miała miejsce zmiana czasu
zimowego (astronomicznego) na letni.
29.03. – w Lubuskim
Urzędzie Wojewódzkim
w Gorzowie Wielkopolskim Burmistrz Piotr
Iwanus odebrał złoty medal „Za zasługi
dla obronności kraju”
nadany mu przez Ministra Obrony Narodowej.
Złote, srebrne i brązowe
medale zostały wręczone 38 osobom związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa w regionie
podczas wojskowej uroczystości, która odbyła się w LUW. Medale
„Za zasługi dla obronności kraju” przyznawane są osobom, które
swoją pracą zawodową lub działalnością w organizacjach społecznych
znacznie przyczyniły się do rozwoju i umocnienia systemu obronnego
kraju i osiągnęły bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych.
Obronność to nie tylko bezpośrednie działania militarne - składa
się na nią szereg przedsięwzięć natury organizacyjnej, polegających
między innymi na pracach planistycznych na wypadek sytuacji
nadzwyczajnych zagrożeń, na zabezpieczaniu magazynów, akcjach
kurierskich czy przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej.
30.03. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem
obrad komisji było min.: informacja w zakresie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne z uwzględnieniem ich
finansowania z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
w 2015 r. oraz aktualny stan należnych środków finansowych gminie
przy realizacji zadań z ich udziałem; informacja o zaległościach we
wpłatach świadczeń dokonywanych przez przedsiębiorców na rzecz
Gminy; sprawy bieżące.
30.03. – w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału
Powiatowego OSP RP. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr
Iwanus.
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Zaodrze nie odpuszcza
Już od kilku lat stowarzyszenie „Szansa na życie” prowadzi kapanię na rzecz
budowy mostu przez Odrę, który połączyłby obie części naszej gminy. Mimo wielu
przekonujących argumentów za realizacją takiego przedsięwzięcia i wsparcia wielu
środowisk oraz bezpośrednio zainteresowanych tym rozwiązaniem gmin, inicjatorzy
pomysłu wciąż trafiają na mur. Ale nie odpuszczają. Jeszcze w kwietniu planowane
są kolejne rozmowy na ten temat.
Sprawa mostu do Pomorska wraca
jak bumerang niemalże każdej wiosny,
ponieważ po zimie zwykle kończy się
cierpliwość mieszkańców miejscowości
prawobrzeżnej części gminy, którzy muszą
jechać kilkadziesiąt kilometrów, by dostać
się do położonego na drugim brzegu rzeki
Czerwieńska, czy kilkanaście kilometrów
dalej Zielonej Góry. Problem nie polega
jedynie na wygodzie mieszkańców, ale
często jak w przypadku pomocy medycznej, czy interwencji służb mundurowych to
czasem sprawa zdrowia i życia.
Na kwietniowe spotkanie w sprawie
budowy mostu stowarzyszenie przygotowało specjalną ulotkę informacyjną,
w której zebrało najważniejsze argumenty
za realizacją tej inwestycji. Odpowiadają
w niej na podstawowe pytanie: dlaczego
trzeba zrealizować budowę tego mostu na
drodze nr 281?
Według Zbigniewa Wasylkowskiego,
który od lat walczy o spełnienie marzeń
mieszkańców Zaodrza nie tylko o połączeniu miejscowości gminy w jeden organizm,
ale przede wszystkim o ożywienie gospodarcze tej części naszego regionu, budowa
mostu jest ważna zarówno ze względów
gospodarczych, jak i społecznych.
Względy gospodarcze:
• droga nr 278 łącząca Słubice – Krosno – Sulechów – Wschowa umożliwi
rozwój gospodarczy terenów prawobrzeżnej
Odry,
• węzeł komunikacyjny w Sulechowie
umożliwi doskonałe
połączenie z granicą
zachodnią przez Słubice oraz w kierunku
Poznania, Wrocławia
i Szczecina,
• droga nr 278, dzięki budowie mostu w Pomorsku na drodze nr
281, przebiegać będzie
przez dwie strefy ekonomiczne na obrzeżach
Czerwieńska i Sulecho-

wa oraz połączy je z Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną,
• droga nr 278 oraz most na drodze
nr 281 zmniejszy obciążenie drogowe na
moście w Krośnie Odrzańskim, kierując
ruch na węzeł drogowy na S-3 w Sulechowie i most w Pomorsku (drogą nr 281),
• most połączy tereny gminy Czerwieńsk, tworząc z miejscowości gminy
położonych po obu stronach rzeki spójny
organizm,
• most na drodze nr 281 umożliwi
budowę „ringu komunikacyjnego” wokół
Zielonej Góry i ujście ruchu w kierunku
drogi nr 278 Berlin – Frankfurt – Sulechów (Babimost) – Poznań,
• droga 278 oraz most przez Odrę na
drodze 281 skraca czas transportu, obniża
jego koszty eksploatacyjne, a także jest
rozwiązaniem alternatywnym komunikacji Sulechów – Zielona Góra oraz mostu
w Cigacicach. Jak istotnym jest tworzenie
dróg alternatywnych, w dobie wzrostu
natężenia ruchu drogowego i w konsekwencji ich blokowania, przekonywać
nie trzeba nikogo.
Względy społeczne
Most łączy w całość tereny gminy
Czerwieńsk, umożliwiając jej realizowanie zadań, wynikających z ustawy
o samorządzie gminnym, między innymi w zakresie utrzymania prawidłowej

sieci placówek oświatowych, korzystania mieszkańców zamieszkałych
po prawej stronie rzeki Odry z opieki
służby zdrowia i dobrze rozwiniętej
w Czerwieńsku sieci obiektów użyteczności publicznej, w tym kulturalnych,
sportowych, rehabilitacyjnych. Obecnie pomoc interwencyjna pogotowia
ratunkowego, policji oraz straży w godzinach popołudniowych, jak i nocnych wydłuża znacznie czas niesienia
pomocy, gdyż dojazd do miejscowości
„zaodrzańskich” możliwy jest jedynie
przez Krosno Odrzańskie lub Sulechów.
W okresie zimy ten dojazd wydłuża się
dramatycznie. Zielona Góra jest dużym
rynkiem pracy, gdzie mieszkańcy gmin
Sulechów i Czerwieńsk znajdują zatrudnienie, Uniwersytet Zielonogórski
daje wykształcenie młodzieży gmin
oraz stymuluje rozwój gospodarczy
regionu, dlatego połączenie drogowe
drogi nr 278 oraz mostu w Pomorsku
zapobiegnie wyludnianiu się terenów
gmin Sulechów i Czerwieńsk.
Siła tych argumentów wydaje się
oczywista i pożytki płynące z realizacji tej
inwestycji znacznie przekraczają dzisiejsze nasze oczekiwania, ponieważ trudno
sobie nawet wyobrazić, jak zmieniłaby się
rzeczywistość tego terenu, jak ten wciąż
nieodkryty gospodarczo, turystycznie i historycznie obszar naszej gminy zacząłby
żyć. Jakie szanse otwiera to również przed
całą aglomeracją zielonogórską?
Będziemy oczywiście śledzić dalsze
losy tej inicjatywy i trzymamy kciuki za
jej powodzenie.
Andrzej Sibilski
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W poszukiwaniu talentów
PRO ARTE – Program Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży, to program edukacji
kulturowej, realizowany w województwie lubuskim przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze oraz lokalnych partnerów w formie prezentacji gminnych,
powiatowych i wojewódzkich w dziedzinie muzyki, tańca, teatru i sztuki słowa.
Celem programu jest promocja najciekawszych zjawisk kulturowych amatorskiego ruchu artystycznego oraz integracja podmiotów realizujących program.
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury od
wielu lat uczestniczy w tym projekcie,
organizując przeglądy gminne Lubuskiego
Konkursu Recytatorskiego, Lubuskiego
Festiwalu Piosenki oraz powiatowy Lubuski Festiwal Piosenki „Scena Dziecięca”.
Lubuski Konkurs Recytatorski
– eliminacje gminne
14 marca w siedzibie MGOK w Czerwieńsku, odbyły się eliminacje gminne do
Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego.
Spośród 52 wykonawców reprezentujących wszystkie szkoły podstawowe naszej
gminy oraz czerwieńskie gimnazjum,
jury, biorąc pod uwagę opanowanie
tekstu, dobór repertuaru, interpretację
i kulturę słowa przyznało 7 nominacji
do przeglądu powiatowego. W kategorii
I (klasy I – III) reprezentować naszą gminę będzie Kamila Jóźwiak ze SP w Nietkowicach oraz Agata Stanisławiszyn ze
SP w Czerwieńsku. W kategorii II (klasy
IV – VI) nominacje otrzymały: Paulina
Dwornicka i Rozalia Pukacka – SP
Czerwieńsk oraz Justyna Wilczak – SP
w Nietkowie. W kategorii III (gimnazjum)
nominowano Daniela Śmigielskiego
oraz Eliasza Marchuta. Jury przyznało
także 8 wyróżnień: Patrycja Drzewiecka, Aleksandra Dolata i Aleksander
Pietryka - SP w Nietkowie, Agata Dłubała, Kinga Stec - SP w Czerwieńsku,
Lena Szkolniak i Barbara Stasiuk - SP
w Leśniowie Wielkim oraz Dominika
Sokołowska – gimnazjum w Czerwień-
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sku. Eliminacje powiatowe odbędą się 26
kwietnia w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Lubuski Festiwal Piosenki
– eliminacje gminne „Scena
dziecięca” i „Scena Młodzieżowa”
15 marca odbyły się eliminacje gminne
do Lubuskiego Festiwalu Piosenki – „Scena Dziecięca” (roczniki 2003 i młodsze)
i „Scena Młodzieżowa” (roczniki 1991 do
2002). W konkursie wzięły udział czerwieńskie przedszkolaki oraz uczniowie
szkół podstawowych z Czerwieńska i Nietkowa, a także gimnazjaliści i licealistka,
łącznie 25 podmiotów wykonawczych,
w tym 4 zespoły wokalne. W kategorii
„Scena dziecięca” nominację otrzymały:
Zuzia Paprzycka – przedszkole w Czerwieńsku i Patrycja Michalska – SP
w Czerwieńsku. W kategorii „Scena
młodzieżowa” reprezentować nas będą:
Roksana Czerniec i Kornelia Wierucka
z czerwieńskiego gimnazjum. W kategorii
zespoły nominowano zespół „Rytm” ze
szkoły podstawowej w Nietkowie oraz
zespół „Rezonans” z Wiejskiego Domu
Kultury w Nietkowie. Przyznano także
wyróżnienia, które otrzymały: Weronika
Przybyła, Justyna Wilczak oraz zespół
„Dzieci Mazowsza”. Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział
w eliminacja gminnych.
Lubuski Festiwal Piosenki - eliminacje
powiatowe „Scena dziecięca”
23 marca MGOK w Czerwieńsku
był organizatorem eliminacji powiatowych Lubuskiego Festiwalu Piosenki
„Scena dziecięca”. Wielkim zaszczytem
i niespodzianką była
dla nas obecność Starosty powiatu zielonogórskiego, Pana
Dariusza Wróblewskiego. Do udziału
w przeglądzie zgłosiło się 15 podmiotów
wykonawczych (28
wykonawców) w tym
3 zespoły wokalne
i 1 duet z Babimostu,
Sulechowa, Klenicy,
Kargowej, Bukowa
i Czerwieńska. Jury,
po naradzie, posta-

nowiło przyznać 5 nominacji do udziału
w konkursie wojewódzkim:
1. Zuzanna Paprzycka z Przedszkola
w Czerwieńsku,
2. Patrycja Michalska z Publicznej
Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku,
3. Maria Sołtys z Zespołu Szkół w Sulechowie,
4. Kacper Jarysz z Gminnego Ośrodka
Kultury w Babimoście,
5. Zespół wokalno – instrumentalny
„RYTM” z Publicznej szkoły Podstawowej w Nietkowie.
Wyróżnienia otrzymali:
1. Noemi Śliwińska ze Społecznego
Ogniska Muzycznego w Sulechowie,
2. Kinga Hojka ze Szkoły Podstawowej
w Klenicy,
3. Joanna Pasek ze Szkoły Podstawowej
w Klenicy,
4. Julia Kaczmarek z Gminnego Centrum Kultury w Kargowej.
Finały wojewódzkie odbędą się:
„Scena dziecięca” - 6 maja w Międzyrzeczu, „Scena Młodzieżowa” – 5 maja
w Sulechowie.
Życzymy powodzenia wszystkim
reprezentantom naszej gminy!
Z ostatniej chwili:
Podczas eliminacji powiatowych
Lubuskiego Festiwalu Piosenki “Scena
Młodzieżowa”, który odbył się 11 kwietnia w Sulechowskim Domu Kultury, Roksana Czerniec uczennica Gimnazjum
im. Jana Pawła II otrzymała nominację
do finału wojewódzkiego. Instruktorem
muzycznym Roksany jest Stanisław
Zimniewicz.
Natomiast zespół wokalno – instrumentalny „Rezonans”, reprezentujący
Wiejski Dom Kultury w Nietkowie otrzymał wyróżnienie. Instruktorem muzycznym zespołu jest Iwona Klamecka.
Finał wojewódzki odbędzie się 5
maja 2016 roku w Sulechowskim Domu
Kultury.

Konkurs wielkanocny
Ogromne zainteresowanie warsztatami wielkanocnymi zorganizowanymi przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaowocowało przepiękną kolekcją prac wystawionych
do konkursu na najpiękniejszą palmę, pisankę i dekorację świąteczną.
Komisja oceniająca miała niezwykle
trudne zadanie. Na konkurs wpłynęło
ok. 200 prac w różnych kategoriach
wiekowych i wyłonić spośród nich te
najpiękniejsze było nie lada wyczynem.
Po długiej naradzie, komisja, kierując się
walorami estetycznymi, artystycznymi
i wzorowaniem się na tradycjach ludowych oraz inwencji twórczej przyznała
nagrody i wyróżnienia, które wręczono na
przemiłym spotkaniu przy kawie i pysznym cieście upieczonym na tę okazje
przez Ewę Rogalską, za co Jej serdecznie
dziękujemy.

Wyniki:
DEKORACJE ŚWIĄTECZNE
• Kategoria „Przedszkola”
Wyróżnienie – grupa oddziału przedszkolnego przy PSP Leśniów Wielki
I miejsce – Nikola Nowicka, oddział
przedszkolny przy PSP Nietkowice
• Kategoria „Szkoła Podstawowa”
III miejsce – świetlica szkolna przy PSP
w Czerwieńsku, grupa III

II miejsce – Wiejski Dom Kultury w Płotach
I miejsce - świetlica szkolna przy PSP
w Czerwieńsku, grupa IV
• Kategoria „Gimnazjum”
Wyróżnienie – Andżelika Sabadach,
Czerwieńsk
• Kategoria „Dorośli”
Wyróżnienie – Krystyna Biskup, Będów
III miejsce – Czesława Jurgielaniec,
Leśniów Wielki
II miejsce – Jolanta Słaboń, Bródki
I miejsce – Barbara Piwońska, Czerwieńsk

PISANKI
• Kategoria „Przedszkola”
Wyróżnienie – Marcin Dzierżyński,
oddział przedszkolny przy PSP w Nietkowicach
III miejsce – Maksymilian Pietryka
i Lena Styś, oddział przedszkolny przy
PSP Nietkowice
II miejsce – Konrad Malicki, oddział
przedszkolny przy PSP Nietkowice

I miejsce – Zuzanna Korbal, Niepubliczne Przedszkole w Nietkowie
• Kategoria „Szkoła Podstawowa”
III miejsce – Ada Chołuj, Dobrzęcin
II miejsce – Dominika Gąsiewska, świetlica wiejska w Sycowicach
I miejsce – Wiktoria Woźniak, PSP
Leśniów Wielki
• Kategoria „Gimnazjum”
III miejsce – Maciej Bogusz, Czerwieńsk
II miejsce – Jessica Greguła, Dobrzęcin
I miejsce – Patrycja Król, Czerwieńsk
• Kategoria „Dorośli”
III miejsce – Sylwia Lisowska, Leśniów
Wielki
II miejsce – Krystyna Rosińska, Leśniów
Wielki
I miejsce – Jolanta Słaboń, Bródki
PALMY WIELKANOCNE
• Kategoria „Przedszkola”
Wyróżnienia – Niepubliczne Przedszkole „wesoła Gromadka” w Leśniowie
Wielkim oraz Niepubliczne Przedszkole
w Nietkowie
• Kategoria „Szkoła Podstawowa”
Wyróżnienie – świetlica wiejska w Dobrzęcinie
III miejsce – Wiejski Dom Kultury
w Płotach
II miejsce – świetlica wiejska w Sycowicach
I miejsce – świetlica wiejska w Bródkach
• Kategoria „Gimnazjum”
Brak prac
• Kategoria „Dorośli”
III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich
w Będowie
II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich
w Płotach
I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich
w Leśniowie Wielkim
Wszystkim uczestnikom serdecznie
dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy!
Organizatorzy
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NA LICEUM PATRZ!

Promocja wartości
Marzec był w naszym liceum miesiącem wielu inicjatyw, w których promowaliśmy
wartości ważne dla naszej społeczności.
W dniach 5 - 7 marca byliśmy na wycieczce w Warszawie. Udaliśmy się tam z wizytą studyjną do Sejmu,
Senatu, Pałacu Prezydenckiego i Muzeum Powstania
Warszawskiego. Była to nagroda za zwycięstwo w konkursie na inicjatywę lokalną, który realizowany był
w ramach projektu LUBUSKA AKADEMIA DEBAT
SZKOLNYCH z programu Obywatele dla Demokracji.
Projekt został objęty Patronatem Prezydenta RP, Marszałka Województwa Lubuskiego i Przewodniczącego
Sejmiku Województwa Lubuskiego, Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Zielonej Górze. Pokonaliśmy ponad 50
innych szkół! Chcieliśmy przybliżyć mieszkańcom Czer-

wieńska tak ważną dla nas ideę samorządności. Wspólnie
z uczniami Gimnazjum im. Jana Pawła II, Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka oraz Przedszkola w Czerwieńsku przy dużym wsparciu burmistrza
pana Piotra Iwanusa zobowiązaliśmy się zaprojektować
miejsce edukacyjno - rekreacyjne dostosowane do potrzeb wszystkich mieszkańców. Uzyskaliśmy również
wsparcie radnych, a szczególnie Przewodniczącego
Rady Miejskiej Leszka Jędrasa dla projektu utworzenia
młodzieżowej Rady Miejskiej w Czerwieńsku.

14 marca br. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze
otwarta została wystawa Czas honoru i wolności, gen.
Grot - Rowecki, której inicjatorem jest nasza szkoła.
Patronat nad nią objęli m.in. Urząd Marszałkowski
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Województwa Lubuskiego,
Starostwo Powiatowe, 4 Pułk
Przeciwlotniczy w Czerwieńsku oraz Telewizja Polska.
Podczas uroczystości nadano
kadetom stopnie awansu. Na
otwarcie wystawy przyjęli zaproszenie znakomici goście z gminy, powiatu
i miasta. Relację z wystawy przeprowadziły Radio Zielona Góra, a także
lokalny oddział Telewizji Polskiej.
21 marca br. w ramach Dni Otwartych razem z żołnierzami, policjantami i funkcjonariuszami straży pożarnej przedstawialiśmy ofertę
edukacyjną naszej szkoły. Zainteresowani gimnazjaliści mogli m.in.
obejrzeć prezentację multimedialną dotyczącą naszego liceum, zwiedzić
sale lekcyjne, wziąć udział w teście wiedzy o służbach mundurowych.
Mieli także niepowtarzalną okazję zapoznać się ze sprzętem oraz umundurowaniem wojskowym, policyjnym i strażackim, a także porozmawiać
z przedstawicielami służb mundurowych. Ogromne zainteresowanie
nasza oferta wzbudziła również podczas Targów Edukacyjnych, gdzie
wyróżnialiśmy się pośród tłumu innych placówek.
Nasza szkoła promuje idee samorządności, patriotyzmu i służy ojczyźnie oraz obywatelom.
SU

Zapraszamy do udziału w Rajdzie
Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus wraz z członkami
Czerwieńskiego Towarzystwa Turystycznego zapraszają
mieszkańców Gminy Czerwieńsk do wzięcia udziału w 17.
Polsko-Niemieckim Familijnym Rajdzie Rowerowym.
Tegoroczny Rajd odbędzie się w dniach od 13 do 15 maja.
Trasa Rajdu
Pierwszego dnia trasa będzie wiodła z Czerwieńska przez
Zabór do Jesionki (58 km).
Drugiego dnia z Jesionki do Wolsztyna, tam przesiadka
do pociągu z lokomotywą parową do Zbąszynka i powrót do
Jesionki na rowerach przez Babimost i Kargowę (65 km).

Trzeciego dnia powrót do Czerwieńska przez Trzebiechów
i Sulechów (60 km).
Tempo jazdy dostosowane do najsłabszego uczestnika.
W trakcie podróży uczestnicy będą zwiedzać ciekawe miejsca i zabytki. Planowana liczba uczestników 50 osób, po 25
każdej ze stron z Polski i Niemiec.
Lista miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.
Szczegółowych informacji mailowo udziela i zapisy prowadzi
pan Ryszard Napierała. Zgłoszenia należy dokonać w formie
elektronicznej na adres: napierysz@interia.pl .
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Rajdzie.

O ulicę Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwieńsku
W dniu 1 kwietnia 2016 roku Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Tekst ustawy został przesłany do Senatu, a więc nie jest
jeszcze obowiązującym prawem jednakże nie należy spodziewać się zbyt wielkich zmian w brzmieniu wspomnianej
powyżej ustawy. Zgodnie z art. 6 ust. 1 obowiązujące w dniu
wejścia w życie ustawy nazwy budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów,
upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące
taki ustrój w inny sposób, właściwy organ jednostki samorządu
terytorialnego zmienia w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Z tego też względu uznałem za słuszne i celowe
rozpoczęcie dyskusji nad zmianą nazwy ul. Marii Rozwens –
lokalnej działaczki komunistycznej.
Ulica Marii Rozwens jest niewielką uliczką położoną
w centrum naszego miasta. Z tego względu można uznać, że jej
lokalizacja jest dość prestiżowa. W naszym mieście upamiętniliśmy już jednego z dwóch wielkich naszych rodaków XX
wieku, mianowicie Jana Pawła II. Natomiast nadal wielkim
nieobecnym w czerwieńskiej przestrzeni miejskiej pozostaje
Józef Piłsudski. Wprawdzie 11 lat temu, w 70 rocznicę śmierci
Marszałka staraniem środowisk kombatanckich i patriotycznych
umieszczono w kościele parafialnym skromną tablicę poświęconą pamięci Naczelnika Państwa, jednakże jest to w mojej
opinii niewystarczające. W związku z przywołaną powyżej

ustawą nadarza się okazja aby imieniem Marszałka Józefa
Piłsudskiego nazwać obecną ulicę Marii Rozwens. Podkreślenia wymaga, że ulica ta jest ostatnią ulicą naszego miasta,
która upamiętnia osobę związaną z komunizmem. Swoistym
znakiem czasu będzie zatem nadanie tej uliczce imienia twórcy
niepodległego państwa polskiego Józefa Piłsudskiego. Bez jego
osoby nie byłoby bowiem Polski ani tej przedwrześniowej jaki
i tej pojałtańskiej. Czyn niepodległościowy, którego symbolem
jest Józef Piłsudski w mojej ocenie zasługuje na upamiętnienie
w przestrzeni naszego miasta.
Karol Siemaszko

Kol. Bożenie Wołek
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu
śmierci MAMY
składa
Burmistrz wraz z pracownikami Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
Od wielu lat w naszej szkole uczymy się wrażliwości na drugiego człowieka.
Rozumiemy ją szeroko. Każdy z nas ma swoją definicję wolontariatu, wynikającą z osobistych odczuć, jakie się z nim wiążą. Codziennie pomagamy naszym
najbliższym, kolegom i koleżankom, osobom napotkanym. Jednak staramy się
sięgać jeszcze dalej.
Naszym działaniom przewodzi
Szkolne Koło Wolontariusza, które
organizuje cykliczne akcje. Włączamy
się w akcje ogólnopolskie takie jak
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
Góra Grosza, Pola Nadziei, ale mamy
także własne sposoby na dzielenie
się sercem i czasem z tymi, którzy
tego potrzebują. Zbiórka przyborów
szkolnych, paczki świąteczne w akcji
„Rodzina – rodzinie”,
pomoc w przygotowaniu „Wigilii dla seniorów”, czy pozyskiwanie
funduszy na wycieczki dla najuboższych
poprzez sprzedawanie
słodkości – to niektóre
z naszych poczynań.
W szkole podejmowane
są także inne działania, którym prześwieca
idea pomagania, które
pokazują jak wielkie
serca noszą w sobie
nasi uczniowie.
POLA NADZIEI
W październiku
2015 roku Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku włączyła się
w akcję charytatywną dla pacjentów
z hospicjum w Zielonej Górze. Akcja, którą koordynowała pani Magda
Szakoła, polegała na zakupieniu
sadzonek żonkili i zasadzeniu ich
na terenie szkoły. Zbiórka pieniędzy
trwała dwa tygodnie, łącznie udało
nam się przekazać na ręce pracowników hospicjum kwotę 400 zł. Cebulki
jesienią na terenie szkoły zasadzili
uczniowie klas I-III. W marcu kwiaty,
niczym podziękowanie, pięknie zakwitły i przypomniały nam wszystkich
o potrzebie pomocy innym ludziom.
Żonkile są bowiem symbolem nadziei,
a akcja ta ma na celu głosić, iż ludzie
chorzy potrzebują naszego wsparcia
nieustannie, a nie tylko okazjonalnie.
Dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca za czynny udział w tym
przedsięwzięciu. Każdego dnia mijając żółty klomb cieszymy się nie tylko
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jego wyglądem, ale przede wszystkim
ukłuciem w sercu i myślą –„ja też
umiem pomagać”.
POMÓŻMY MARYSI
Pomysłodawcami tej akcji są
uczniowie klasy VI b i wychowawczyni pani Ewa Kościuk. Od ubiegłego roku pomagają Marysi Niedźwieckiej - trzyletniej dziewczynce

z Zielonej Góry. Dziecko urodziło
się z poważną wadą serca. W prawej komorze zdiagnozowano guz,
który został zoperowany. Marysia
dużo czasu spędza w szpitalu i jest
pod ścisłą kontrolą kardiologiczną.
Uczniowie klasy VI b utrzymują
stały kontakt z dziewczynką oraz jej
mamą, Panią Aleksandrą. Przekazują
upominki z okazji urodzin, świąt,
Dnia Dziecka. Sprzedawali również
ciasto, a zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczyli na jej leczenie.
Odwiedzają też Marysię w domu.
Uczniowie zadbali także, by cała
szkoła włączyła się w akcję „Pomóżmy Marysi". Od tego roku szkolnego
wszyscy uczniowie mogą wesprzeć
dziewczynkę, zbierając nakrętki. Tak
oto mała Marysia stała się niezwykle
ważnym członkiem klasy VI b, która
udowodniła, że nawet „mały” może
zdziałać naprawdę wiele.

MALI UCZNIOWIE IDĄ DO SZKOŁY
Ten projekt realizowały dwa szkolne
kluby: Klub ciekawskich oraz Szkolny
wolontariat pod opieką pani Iwony
Mielczarek i Moniki Szymańskiej. Na
spotkaniu z klubowiczami opracowany
został plan działań. Dzieci zaproponowały przygotowanie informacji o Mali
w formie plakatów. Zaproponowały
również przygotowanie wystawy, która przybliży obraz Afryki, jej kulturę
i tradycje. Wystawa została zorganizowana w jednej z sal lekcyjnych. Do
jej obejrzenia zaproszono wszystkie
klasy. Każdy uczestnik obejrzał prezentację multimedialną o Mali, wysłuchał
informacji o projekcie
i mógł obejrzeć wystawę. Zapoznaliśmy z sytuacją dzieci żyjących
w jednym z najuboższych
krajów świata, podkreśliliśmy to, jak ważna jest
edukacja. Zaprosiliśmy
do udziału w zajęciach
popołudniowych, w czasie, których będziemy
wykonywać książeczki
o Afryce. Do pracy nad
książeczką przystąpiły
22 osoby (przedstawiciele
klas II – VI). Książeczki
zaprezentowaliśmy na
specjalnie przygotowanej
tablicy. „Dzieła” mogła
podziwiać cała społeczność szkolna przez kilkanaście dni.
Podczas marcowego spotkania z rodzicami książeczki zostały „wykupione”.
Udało się nam zebrać 280 zł. Uznaliśmy
do za nasz sukces. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że możemy liczyć na
wsparcie. Wiemy, że nasze hasło: „Nie
możemy zmienić całego świata, ale możemy zmienić świat jednego człowieka”
jest zawsze aktualne. Nasi uczniowie
wiedzą, że warto pomagać. Wystarczy
tylko proste słowo DZIĘKUJĘ i szczery
UŚMIECH afrykańskich dzieci.
Serce rośnie i dusza śpiewa, kiedy
można opowiadać pięknie o młodych
ludziach. Dobro wraca – życzymy, więc
wszystkim, którzy je czynią, aby pojawiało się jak najczęściej. Dziękujemy
także rodzicom naszych uczniów za
wsparcie i wrażliwość.
Beata Kaszewska

Wiosna zawitała do Nietkowa
W „Naszym przedszkolu „wiosna zawitała radośnie z wielkim rozmachem. Przedszkolaki wzięły udział w wielkiej paradzie wiosennych Marzann, po której odbyło
się pierwsze w tym roku grillowanie na szkolnym placu zabaw. W przedszkolu
w marcu wiele się działo.
Dzień chiński – to okazja do
poznania ciekawych obyczajów,
zabaw, chińskiego pisma i jedzenia ryżu pałeczkami. Było
bardzo śmiesznie. W marcu
odbyły się też zajęcia wspólne
z rodzicami – przygotowanie
świątecznych dekoracji. Wspólny czas z mamą i tatą jest zawsze
niezwykle cenny. Wspólna praca
i entuzjazm twórczy charakteryzowały bardzo miłe popołudnie
spędzone w naszym oddziale
przedszkolnym.
Marzec w szkole był także
bardzo twórczy i pracowity. Dzieci przygotowywały się do konkursów Pro –Arte
i uzyskały nominacje do dalszych etapów.
Na powitanie wiosny klasy przygotowały stosowne kukły i dekoracje po czym

w kolorowym korowodzie przeszły przez
Nietków robiąc dużo hałasu. 21 marca
jest według Kalendarza Europejskiego
uznany za Dzień Tolerancji, czyli dzień
szacunku, akceptacji i uznania dla różnorodności oraz odmienności. W szkole
uczestniczyliśmy w ciekawej
prezentacji przygotowanej
przez dzieci z klasy trzeciej
w ramach realizacji Szkolnego
programu profilaktyki. Dzień
wiosny nie zabrakło tez sportu
oraz wspólnego śpiewania
i grillowania.
Wiosna powitała nas
w szkole również wieloma talentami. W programie promocji i twórczości dzieci i młodzieży PRO ARTE 2016 nasza
szkoła była reprezentowana
bardzo szeroko. W Gminnym Konkursie recytatorskim

Justyna Wilczak nominowana do dalszych powiatowych eliminacji, wyróżnienia zdobyli – Aleksander Pietryka
i Ola Brzezińska. W powiatowych
eliminacjach Lubuskiego Festiwalu

Piosenki szkolny zespół wokalno-instrumentalny „Rytm „otrzymał nominację do
finału wojewódzkiego jaki odbędzie się
w Międzyrzeczu. Nasz szkolny zespół
działa od sześciu lat, na swoim koncie
ma wiele sukcesów i wyróżnień, pięknie

prezentuje i promuje szkołę w środowisku
nie tylko w gminie. Zespół wywalczył
nominację w składzie: Aleksandra
Kozłowska, Justyna Wilczak, Sandra
Rzeszutek, Monika Rzeszutek, Klaudia
Zaboklicka, Beata Zaboklicka i Sandra Cichecka. Zespół
prowadzi nauczyciel muzyki
p. Iwona Klamecka.
Realizowany od grudnia
w naszej szkole artystyczny projekt szkolnej świetlicy „Nie ma
sztuki bez fantazji”, na który
szkoła otrzymała grant Banku
Zachodniego WBK z programu
„Bank dziecięcych uśmiechów”
jest już tez na półmetku. Zajęcia
artystyczne jakie odbywają się
w ramach projektu to cykl spotkań warsztatowych w pracowni
gliniarskiej, które będą prowadzone do
końca roku szkolnego. Dzieci wykonują
prace artystyczne różnymi metodami,
rozwijają swoje umiejętności i ekspresję
twórczą. Zajęcia te to szansą na efektywne

spędzenie czasu wolnego dzieci a przede
wszystkim rozwój ich zdolności i kreatywności. Dzieci wykonują wiele prac
na konkursy plastyczne i przedmioty użytkowe dla siebie - na prezenty i dekoracje.
Pod kierunkiem nauczyciela plastyki
p. J. Wojtaszek dzieci przygotowały piękny kiermasz wielkanocny dla rodziców a pieniądze
przeznacza na dodatkowe przyjemności i wyjazdy. Uczniowie
z pewnością będą mieć ogromną
satysfakcję z efektów własnej
pracy Będą to ozdoby i prezenty
ceramiczne, zegar do pokoju,
koszulki własnoręcznie malowane. Jedno trzeba przyznać,
realizacja projektu z programu
„Banku dziecięcych uśmiechów” to rzeczywiście wielka
frajda i ogromny uśmiech.
Beata K. W.
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Targi edukacyjne
Uczniowie klas III naszego Gimnazjum uczestniczyli (8 marca) w XIV edycji Targów
Edukacyjnych Absolwent 2016.
Targi są niepowtarzalną szansą na
uzyskanie informacji dotyczących oferty
edukacyjnej szkół, których nie znajdziemy w informatorach i na stronach internetowych. Takie spotkania dają okazję
do bezpośrednich rozmów z przedstawicielami różnych placówek, zarówno z nauczycielami jak i z uczniami. Młodzież
mogła wyjaśnić ewentualne wątpliwości,
uzyskać najaktualniejsze informacje.
Szczególnie ciekawe są formy prezentacji
szkół, dodatkowym atutem staje się fakt,

że wszystkie placówki prezentują się
w jednym miejscu w tym samym czasie.
Warto zatem korzystać z różnych źródeł
informacji, aby podjąć właściwą decyzję,
co do dalszego kształcenia.
W dokonywaniu wyborów dzieci są
wspierane przez rodziców. To oni, dbając
o przyszłość swoich najbliższych, analizują z nimi różne możliwości uzyskania
zawodu, pomagają w podejmowaniu
decyzji. 15 marca w Gimnazjum w Czerwieńsku odbyło się kolejne spotkanie

Grupy Wsparcia dla rodziców. Tym
razem gościem specjalnym była pani
Magdalena Jakubowska - nauczyciel
II Liceum Ogólnokształcącego z klasami integracyjnymi w Zielonej Górze.
Zaprezentowała zasady naboru uczniów
w roku szkolnym 2016/2017. Poinformowała o metodach pracy z dziećmi ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Nadal w polskim systemie edukacyjnym brakuje alternatywnych propozycji
edukacyjnych dla dzieci z orzeczeniami.
Dlatego też staramy się pomóc rodzicom
i dzieciom w wyborze szkół ponadgimnazjalnych tak, aby w przyszłości mogły
być samodzielne i by mogły podjąć pracę
zawodową. Rodzic poczuje się naprawdę
szczęśliwy, kiedy jego dziecko będzie
samodzielne i niezależne od innych.
Agnieszka Kostrzewa

Gminny konkurs ekologiczny
„Nasze Dzieci kontra śmieci”
Burmistrz Czerwieńsk informuje,
że w dniu 26 kwietnia 2016 r. w Szkole
Podstawowej w Czerwieńsku odbędzie się
konkurs ekologiczny pod hasłem „Nasze
dzieci kontra śmieci”.
Celem konkursu jest upowszechnienie
idei selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w środowisku dziecięcomłodzieżowym.
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Partnerami w zorganizowanym przez
Burmistrza Czerwieńska konkursie są
firmy: „Tonsmeier Zachód” Sp. z o.o. z
siedzibą w Kiełczu oraz „Rekopol” Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
W konkursie będą uczestniczyli
uczniowie klas 4-6 Szkół Podstawowych
w: Czerwieńsku, Płotach, Nietkowie, Leśniowie Wielkim, Nietkowicach.

Każdy z uczestników konkursu zostanie nagrodzony podczas obchodów
tegorocznych „Dni Czerwieńska”, tj. dnia
21.05.2016 r.
Zachęcamy uczniów w/w szkół do
wzięcia udziału w konkursie.
ZK/MS

Marzanna została przepędzona, a wiosna powitana znanymi piosenkami. Teraz już tylko pozostało nam oczekiwanie na ciepłe,
słoneczne dni i na czas, kiedy bez kurtek i czapek będzie można
poszaleć na placu zabaw.

redaguje: mgr Beata Frąckiewicz

Dzień Kota
W Dniu Kota w całym przedszkolu oraz miejskiej bibliotece
panowała niecodzienna atmosfera - „kocie” zabawy, konkursy,
malowanki i wycinanki wypełniły dzieciom każdą chwilę.

8 marca- Święto Kobiet
Z okazji Dnia Kobiet dzieci z grupy „Mali Odkrywcy” udały
się z kwiatkami i życzeniami do pobliskiego Urzędu Miasta
i Gminy Czerwieńsk, Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego
Oświaty oraz do Banku PKO w Czerwieńsku. Mali dżentelmeni
wręczając Paniom kwiaty życzyli aby każdy dzień był wyjątkowy, pełen uśmiechu i radości.
Jednocześnie w obu budynkach Przedszkola dzieci spędziły
ten dzień bardzo radośnie i w świątecznej atmosferze, chłopcy
składali dziewczynkom życzenia, nie obyło się też bez cukierków, drobnych upominków i kwiatów.
Już wiosna!
Wiosna powoli zaczyna panować w przyrodzie! Jeszcze
trochę i w powietrzu rozniesie się woń zieleni, ptaki się rozkwilą, a różnobarwne kwiaty będą cieszyły oko. Przedszkolaki
z wielkim rozmachem świętowały pożegnanie zimy. Tradycyjna

„Słoneczne, pachnące - Święta Wielkanocne…”
Wraz z nadejściem wiosny nadeszły długo oczekiwane Święta Wielkanocne! Oczekiwane, ponieważ, jak co
roku, przedszkolaki z sercem przygotowywały się do nich.
Wzorem lat ubiegłych w każdej z grup odbyły się warsztaty świąteczne, w których dzieci wspólnie z rodzicami
tworzyły różne ozdoby wielkanocne- zajączki, kurczaczki,
palmy i dekorowane jajeczka, które później mogły zagościć
w naszych domach.

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2016/2017
31 marca zakończyliśmy rekrutację dzieci do Przedszkola w Czerwieńsku na kolejny rok szkolny. Informujemy, że
wszystkie dzieci spełniające obowiązujące kryteria rekrutacyjne
zostały przyjęte.
Pro Arte 2016
Podczas tegorocznego gminnego przeglądu dziecięcego
festiwalu piosenki Pro Arte Przedszkole reprezentowali między
innymi: Zuzanna Paprzycka w piosence „Laleczka z saskiej
porcelany” oraz zespół wokalno-muzyczny „Dzieci Mazowsza”
z wykonaniem utworu „Płynie Wisła”. Zespół ten wyśpiewał
sobie wyróżnienie, natomiast Zuzanna otrzymała nominację
do udziału w konkursie powiatowym, który odbył się 23 marca
w MGOK w Czerwieńsku. Zuzia i tym razem zdobyła serca jury
i będzie reprezentowała nasze Przedszkole w Wojewódzkim
konkursie PRO ARTE.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów wokalnych!
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Polska cyfrowa
Szanowni Mieszkańcy,
zważywszy, że Internet stanowi podstawę nowoczesnego
funkcjonowania i jest kluczowym elementem komunikowania się
w dzisiejszym świecie oraz z uwagi na fakt, że znacznej liczbie
użytkowników niezbędne jest wsparcie w rozwijaniu kompetencji cyfrowych w zakresie korzystania z e-usług i zasobów sieci
Gmina Czerwieńsk pragnie aktywnie włączyć się w działania
związane z podnoszeniem kompetencji cyfrowych i edukacją
w zakresie świadomego i bezpiecznego korzystania z zasobów
sieci i usług elektronicznych.
W związku z powyższym Gmina Czerwieńsk (jako Partner)
przygotowuje dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie
projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, w ramach którego realizowane będą działania związane z podnoszeniem kompetencji
cyfrowych wśród mieszkańców Gminy i edukacją w zakresie
świadomego i bezpiecznego korzystania z zasobów sieci i usług
elektronicznych. Przeprowadzone zostaną szkolenia/zajęcia
edukacyjne dla tych mieszkańców Gminy, którzy nie korzystają z Internetu a chcieliby zdobyć niezbędne umiejętności
i doświadczyć korzyści z coraz większej i różnorodnej oferty

usług i treści cyfrowych, także tych oferowanych przez administrację publiczną. Przygotowana zostanie również oferta dla
bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy posiadają już
podstawowe umiejętności, lecz nadal chcą się rozwijać.
Mieszkańcy zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są
o wypełnienie ankiety będącej diagnozą zasobów i potrzeb w zakresie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy. Formularz
ankiety dostępny jest do pobrania na stronie internetowej www.
czerwiensk.pl w Zakładce Aktualności, w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku, pokój 106 oraz u Sołtysów poszczególnych
Sołectw. Wypełnione ankiety należy przesłać za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: k.wadiak@czerwiensk.pl, złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku, pokój 106 lub
przekazać Sołtysowi.
Dodatkowych informacji oraz odpowiedzi na pytania dotyczące projektu udziela Katarzyna Wadiak - Kurowska – pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku, pokój 106 - tel.:
68 321 90 52, e-mail: k.wadiak@czerwiensk.pl.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

Spółdzielnia Socjalna Nasze Zaodrze
Działa na terenie Nietkowic. To w tej chwili stołówka i poczta, ale jak zapewnia pani Katarzyna Wajler – Kielka, radna
naszej gminy i dobry duch całego przedsięwzięcia, niedługo
będzie więcej.
Spółdzielnia zawiązała się w grudniu 2014, wpis do KRS
-u uzyskała w czerwcu 2015. Formalności trochę się przeciągały,
bo spółdzielcy musieli przecierać urzędnicze szlaki. Ale najważniejsze - założyły ją osoby bezrobotne, często długotrwale,
a uzyskując dofinansowanie z Urzędu Pracy, od lipca zeszłego
roku mogły zacząć działać. Prezesem Zarządu jest p. Joanna
Kuryluk, wiceprezesem p. Waldemar Kielka, członkami są
p. Karolina Sebadach, p. Damian Przyracki, p. Mieczysław
Kustusz, p. Robert Lebel i p. Dariusz Jóźwiak. Spółdzielnia
zatrudnia też na umowę o pracę wykwalifikowanego kucharza
– p. Annę Przyracką.
Spółdzielnia może prowadzić szeroką działalność, by wykorzystać zdolności i umiejętności każdego ze swych członków.
I usługi budowlane, i proste prace fizyczne. Oraz imprezy oko-
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licznościowe. I najważniejsze
– wystawi fakturę. Bo jak każdy
podmiot gospodarczy – płaci
pensje i ZUS oraz podatki do US.
I wszystko co ma i będzie mieć,
musi wypracować sama.
Działalność spółdzielnia prowadzi w dzierżawionym od
gminy budynku obok Szkoły
Podstawowej. Niewygórowany
czynsz jest realną pomocą ze
strony gminy i na pewno pomaga
okrzepnąć młodej firmie. A budynek zyskał gospodarza, który o niego zadba. Spółdzielcy własną
pracą i za własne środki wyremontowali, póki co, parter, by
sprostać również wymaganiom SANEPID-u.
W tej chwili najważniejsza jest stołówka szkolna. Obiady
(około 60) są głównie dla szkoły, ale też dla mieszkańców.
Pierwsze posiłki wydano 16 listopada – i ta data chyba powinna
zostać uznana za „prawdziwy” początek spółdzielni.
Od nowego roku ruszył, ku zadowoleniu zapewne wszystkich mieszkańców całego Zaodrza, Punkt Pocztowy. Już nie
trzeba jechać do Sulechowa po awizo. Czy wysłać list. Skrzynka
pocztowa co prawda była, ale skąd znaczek?... Tak więc spotkała
się potrzeba i środowiska i miejsce pracy.
Spółdzielnia to skrystalizowana idea, by zacząć robić coś dla
siebie, tutaj, na Zaodrzu – mówi p. Katarzyna. Bo jest potencjał
w postaci ludzkich zdolności. I tylko potrzebny jest motor, który
ruszy „do przodu”. A do wykorzystania są nisze, jak działająca
już stołówka i poczta.
Ustawa stanowi, że w razie likwidacji Spółdzielni Socjalnej,
80% wypracowanego przez nią majątku przechodzi na własność

gminy, zatem własność budynku jest
tu istotna – jakby co, jest i pozostanie
gminny. Tak jak i dofinansowanie, które
spółdzielcy uzyskali z Urzędu Pracy –
87,5 tys. zł wyłącznie na zakup sprzętu.
Od lipca staną się w pełni właścicielami
wyposażenia kuchni i stołówki.
W planach są również działania na
rzecz środowiska, nie tylko okolicznościowe imprezy, ale usługi opiekuńcze
czy świetlica środowiskowa dla osób starszych, z ofertą różnorakich warsztatów,
a nawet drużyna harcerska dla dzieci. Bo
spółdzielnie mają ten komfort, że mogą
łączyć różne pomysły w jedno. Przyroda
w ubiegłym roku pokazała, że należy
zadbać o siebie tu, na miejscu. Niski stan

Odry i odległości stały się naprawdę dużą
przeszkodą. Jeśli można, trzeba zarabiać
(i wydawać) tu, na miejscu. Jednocześnie
walory przyrodnicze i turystyczne kuszą,
by poddasze przystosować na pokoiki
gościnne. Wszystko zależy od kreatywności i pomysłów. Obserwujemy rynek
i patrzymy na to, co się dzieje.
Można szukać wsparcia finansowego
z różnych źródeł, w tym unijnych, ale
barierą jest wkład własny, zauważa p.
Joanna. Bo trzeba najpierw zrealizować
zadanie, a potem występować o refundacje części kosztów. Barierą jest też
zrozumiała obawa spółdzielców przed
kredytami czy innymi zobowiązaniami.
Ale są programy aktywizacyjne, może

z czasem po nie sięgniemy. Jednak
naszym najbliższym planem musi być
remont dachu, bo cieknie…
Za trzy lata będziemy na pewno w innym miejscu naszego rozwoju, zapewnia
p. Katarzyna. Póki co cieszymy się też
z naszych wzajemnych relacji, które są
wartością, na której można budować.
I dziękuję życzliwym ludziom, którzy nas
wspierają. Wśród nich byli też żyranci
naszej dotacji i władze naszej gminy.
Ze swej strony życzę spółdzielcom
powodzenia. A zainteresowanych odsyłam do zakładki na stronie internetowej
gminy, gdzie można znaleźć informacje
o „Naszym Zaodrzu”.
D. Grześkowiak

P R Z E T A R G I
Burmistrz Czerwieńska działając na podstawie art.35 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego .
1.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34
ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - 6
tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 7 kwietnia
2016 roku.
Oznaczenie nieruchomości
KW

Nr działki

Powierzchnia
w ha

Położenie nieruchomości

1
ZG1E/00097766/9

2
77/60

3
0,0986

4
Obręb wsi Płoty

ZG1E/00097766/9

77/61

0,1908 ha

Obręb wsi Płoty

ZG1E/00097766/9

77/62

0,1524 ha

Obręb wsi Płoty

ZG1E/00097766/9

77/65

0,1537 ha

Obręb wsi Płoty

ZG1E/00097766/9

77/66

0,1713 ha

Obręb wsi Płoty

1E/00097766/9

77/67

0,1429 ha

Obręb wsi Płoty

Cena nieruchomości
i informacja o przeznaczeniu do sprzedaży
5
6
Działka niezabudowana w planie miejscowym przeznaczona cena netto 31.000 zł.
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
sprzedaż na własność
Przeznaczenie w planie miejscowym jak działka 77/60
cena netto 60.000 zł.
sprzedaż na własność
Przeznaczenie w planie miejscowym jak działka 77/60
cena netto 48.000 zł.
sprzedaż na własność
Przeznaczenie w planie miejscowym jak działka 77/60
cena netto 52.000 zł.
sprzedaż na własnośc0
Przeznaczenie w planie miejscowym jak działka 77/60
cena netto 54.000 zł. zł.
sprzedaż na własność
Przeznaczenie w planie miejscowym jak działka 77/60
cena netto 45.100 zł.
sprzedaż na własność
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Czerwieńsk, dnia 25 marca 2016 r.
Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) oraz Zarządzenia Nr 0050.33.2016
z dnia 23 marca 2016 roku podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego ograniczonego.
Oznaczenie nieruchomości
KW

Nr działki

Powierzchnia Położenie nieruchow ha
mości

1

2

3

ZG1E/00053669/9

218/18

0,0390 ha

1

4
Obręb miasto Czerwieńsk ul. Klonowa

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 7 kwietnia
2016 r. do dnia 28 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25, a ponadto wykaz zostanie
opublikowany w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku i w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w miejscowości
w której nieruchomość jest położona.
2. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
pokój 109, lub pod nr tel. 68 327 81 79.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 30 marca
2016 roku do dnia 20 kwietnia 2016 roku na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu, na stronie internetowej Urzędu i w BIP.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1
pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - 6 tygodni licząc
od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

5

6

Sprzedaż na własność udziału 25/100 w nieruchomości oznaCena nieruchomości
czonej numerem 218/18 położonej w obrębie miasta Czerwieńsk - 2.500 zł.
w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla współwłaścicieli nieruchomości oznaczonej numerem działki 218/18 o
powierzchni 0,0390 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym
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Wyłowił sukces...
...wędkarski. Uczeń klasy IIIb naszego Gimnazjum im. Jana Pawła II – Patryk
Świątkiewicz – może pochwalić się laurem zdobytym podczas XXVIII Indywidualnych
Spinningowych Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów, jakie zostały rozegrane na
początku października na jeziorach Pisz i Tumiany koło Biskupca (który leży na
trasie Olsztyn – Mrągowo). Zajął tam wysokie V-te miejsce. I to będąc pierwszy
raz na zawodach takiej rangi.
Patryk należy do wielopokoleniowej rodziny
zapalonych wędkarzy, więc
o rybach, wędkach, zanętach
może opowiadać godzinami.
Ale że jest bardzo skromnym młodym człowiekiem,
więc nie bardzo lubi się
chwalić a w miarę opowieści zdobycz nie przybywa na
wadze czy wymiarze…
Zapytałem więc, czym
różni się spinningowe łowienie od spławikowego? Po pierwsze
łowi się z łódki a po drugie przynęty są
sztuczne, gumowe czy blaszane, woblery
imitują naturalny pokarm ryb drapieżnych. No i nie ma spławika. A w ogóle jest
wiele rodzajów wędkarstwa. Na przykład
muchowe. Uff…
Patryk interesuje się wędkarstwem
od ósmego roku życia, ale „od zawsze”
był na łowisku. A to za sprawą rodziców
(przede wszystkim taty Stanisława)
i dwóch starszych braci (Artura i Kamila) oraz dziadka (Jana). Jako junior (do
pełnoletności) zawsze musi być na łódce

z opiekunem. Ale z brzegu
czternastolatek może łowić
na zawodach sam. Czyli
kwalifikowane wędkarstwo
jest sportem bezpiecznym
i jak najbardziej powiązanym z przyrodą. Najwięcej
emocji dostarcza moment
brania, ale ważne też jest
szukanie odpowiedniego
miejsca, „sposobu” na rybę
itd. Patryk swój połów
praktycznie zawsze zwraca
przyrodzie i uważa to za właściwe. A bardzo „nie w porządku” jest zostawianie
po sobie śmieci na łowiskach. Tak nie
postępuje prawdziwy wędkarz i miłośnik

Tenisiści rozpoczynają sezon
Jak co roku na przełomie kwietnia i maja rozpoczyna się letni sezon tenisowy.
Na razie na ogrodzeniu kortów pojawiły się nowe banery dwóch naszych miejcowych firm INEX-u i CPN Ekoserwis, które postanowiły wesprzeć stowarzyszenie
w organizacji tej dyscypliny. Zanim „U nas” trafi do rąk czytelników zapewne
i nawierzchnia kortów będzie przygotowana profesjonalnie do rozgrywek.
Oficjalnie nowy sezon tenisowy
zainauguruje otwarty turniej
z okazji Dni Czerwieńska. Zanim to się jednak stanie CST
rozpoczyna rekrutację dzieci do
szkółki tenisowej, którą zamierza reaktywować. W placówkach
oświatowych pojawią się plakaty informujące o zasadach rekrutacji. Jak zapewnił nas
Prezes Jacek Potocki nowemu zarządowi
stowarzyszenia bardzo zależy na tym, aby
jak największa grupa dzieci i młodzieży
rozpoczęła przygodę z tą dyscypliną sportu.
Trzymamy kciuki za powodzenie i oczywiście będziemy w naszym miesięczniku
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wspierać tę działalność na bieżąco
informując o wydarzeniach. Tych
wydarzeń tenisowych w bieżącym sezonie letnim będzie
całkiem sporo. Właściwie poza
normalnymi rozgrywkami ligowymi co miesiąc planowany jest
jakiś turniej.
W maju bowiem mamy wspomniany wyżej turniej Dni Czerwieńska.
W czerwcu poza tradycyjną imprezą
tenisową dla najmłodszych z okazji Dnia
Dziecka zarząd organizuje I Turniej
Tenisowy INEX CUP pod patronatem
prezesa firmy – Leszka Kaczora. Na

przyrody. I w ogóle wędkarstwo uczy
pokory, bo można przez całe zawody
nic nie złapać… Chodzi o tę całą magię,
wrzucenie blaszki, przepuszczenie po kamieniach, uderzenie ryby… to wciąga.
Przykład Patryka dowodzi, że najważniejsza jest pasja i jej realizacja. Wtedy
można liczyć na osiągnięcia i sukcesy.
A na co dzień jest członkiem koła nr1
w Czerwieńsku (najliczniejsze u nas,
skupia około 350 wędkarzy; na zebrania
też chodzi). Lubi podpatrywać „gwiazdy”
wędkarstwa w akcji. A przed mistrzostwami był tylko trzy razy na łódce. Najczęściej jest nad naszą Odrą i chciałby kiedyś
spróbować swoich sił na Wiśle.
Wędkarstwo nie jest dochodowym
sportem, jak wiele innych dziedzin,
piłka czy tenis. Tu trzeba w swoją pasję
inwestować, a dobry sprzęt potrafi być
kosztowny. Trzeba umieć zbierać cały
rok, żeby kupić sobie kołowrotek… Patryk swojemu konikowi chce być dalej
oddany. Nie odpuści mu też w Technikum
Budowlanym, do którego chce pójść po
skończeniu Gimnazjum. Życzymy powodzenia!
D. Grześkowiak

przełomie lipca i sierpnia planowany
jest I Tenisowy Turniej Firm „TTF
CZERWIEŃSK CUP”. To będzie
pierwsza impreza tenisowa, w której
rywalizować będą zawodnicy reprezentujący firmy, a trofeum turnieju będzie
puchar przechodni Przewodniczącego
Rady Miejskiej. Zarząd CST przedstawi
w maju zasady udziału w turnieju oraz
regulamin. Mamy nadzieję, że na stałe
wpisze się on do kalendarza imprez
sportowych naszej gminy.
Tradycyjnie we wrześniu odbędzie się
kolejny turniej CPN EKOSERWIS CUP
o puchar prezesa Zbigniewa Wasylkowskiego, a sezon zakończy w listopadzie
Halowy Turniej o Puchar Burmistrza
Czerwieńska.
Mamy nadzieję, że ten ambitny plan
stowarzyszenia zostanie zrealizowany,
a tenis amatorski w naszej gminie będzie przyciągał na korty kolejnych jego
miłośników.
Andrzej Sibilski

Wieści z hali
Hala Sportowa „Lubuszanka” była
głównym organizatorem (wraz z KM
Sport IRT oraz Ronin Team Czerwieńsk)
KM Sport Crossduathlon, które odbyły
się 20 marca. Wygrał Paweł Kamoda
(z czasem 58:47). Wśród zawodników
był też Grzegorz Pukacki i Wojciech
Zawada. Wyniki są na stronie: www.
super-sport.com.pl Rywalizowano na 22
km trasie – bieg – rower – bieg na wcale
niełatwej trasie w okolicach naszej hali.
Na mecie sklasyfikowano ostatecznie
ponad 40 zawodników.
Co w najbliższym czasie będzie
się działo w okolicach naszej hali? 23
kwietnia rozegrana zostanie 5 edycja biegu przełajowego Jorge Cross.
Organizatorzy serdecznie zapraszają
zainteresowanych do udziału do udziału i kibicowania! Również sobotnich
spacerowiczów, których zwykle tu nie
brakuje. Rywalizować będą też dzieci
w Mini Jorge Cross.

(500m), jazdy rowerem (24 km) i kolejnego biegu (6 km).Trasa jest wytyczona
w naszych okolicach i obiecuje sporo
emocji i dużą dawkę wysiłku. I jeszcze
na 18 czerwca zaplanowano Ronin Race.
Wszyscy zainteresowani są proszeni
o szukanie informacji i zapisywanie się
na stronie cross.wlubuskiem.pl
A co słychać u miłośników biegania?
Wśród ponad 5 tys. biegaczy w IX Półmaratonie Ślężańskim (19 marca w Sobótce)
wystartował Robert Pałucki, który uzyskał czas 2:27:56.
Prawie 500 zawodników wystartowało 20 marca w XLII Crossie Żagańskim

na trasie 10 km. Wśród nich pobiegli
Agnieszka Woch, Bolesław Brzeziński
i Dariusz Ciechacki.
Świąteczny IV Bieg do Pustego Grobu
– 28 marca w Nowej Soli (10 km) zgromadził ponad 900 zawodników. Wśród
nich nie zabrakło silnej ekipy naszych
biegaczy w składzie: Agnieszka Woch,
Bolesław Brzeziński, Lubomir Rotko,
Michał Kowalski, Krzysztof Filar i Jacek Jędro.
Serdeczne gratulacje dla naszych
zawodników!
D. G.

Z kolei 1 maja Hala Sportowa „Lubuszanka” i I Rock Triathlon Zielona Góra
zaplanowały przeprowadzenie Crosstriathlonu. Będzie składać się z pływania

Sport
gimnazjalny
Nasze Gimnazjum było organizatorem
(22 marca) ośrodkowych rozgrywek w piłce nożnej chłopców. Mecze rozegrano na
stadionie miejskim im. Romana Winnickiego w Czerwieńsku. W zawodach udział
wzięły trzy ekipy gimnazjalne: z Zaboru,
Nowogrodu i Czerwieńska.
Nasi zawodnicy po zwycięstwie
nad Zaborem i porażką z Nowogrodem
zajęli II miejsce premiowane awansem
do finałów powiatowych, które odbędą
się 11 kwietnia w Nowogrodzie. Szkołę reprezentowali: K. Stanisławiszyn,
D. Doliński, R. Kuczak, K. Enkot,
P. Węclewicz, M. Badecki, Ł. Sulkowski, W. Zając, M. Szczublewski, D. Gac,
P. Kujawski, M. Janicki i S. Lipiński.
Dziękujemy za sportową postawę
i życzymy powodzenia w dalszym etapie
rozgrywek!
W. Dwornicki
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