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Jorge Cross

w kwietniu
03.04. – do Czerwieńska przyleciał pierwszy tej wiosny bocian. W 2015 roku bociany przyleciały do Czerwieńska 9 kwietnia, a w 2014 roku już 23 marca.
04.04. – w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie poświęcone budowie ścieżek rowerowych na terenie Województwa
Lubuskiego. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
05.04. – uczniowie z klas VI przystąpili do sprawdzianu na
zakończenie szkoły podstawowej. Zgodnie z decyzją MEN był
to już ostatni tego typu sprawdzian i w kolejnych latach nie
będzie już przeprowadzany.
11.04. – w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nietkowicach odbył się III Gminny Przegląd Teatrów
Profilaktycznych – „Profiscena 2016”.
12.04. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było min.: analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015
rok; analiza informacji o stanie mienia gminy.
12.04. – w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej w Międzyrzeczu
odbyły się Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia
Ochrony Zabytków. W uroczystościach uczestniczył Burmistrz
Piotr Iwanus.
13.04. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się spotkanie wójtów
i burmistrzów z powiatów: zielonogórskiego, nowosolskiego
oraz krośnieńskiego. Tematem spotkania były drogi i ścieżki rowerowe – inwestycje realizowane w ramach partnerstw publiczno-prywatnych oraz finansowanie inwestycji komunalnych metodą wykupu wierzytelności. Gospodarzem spotkania
był Burmistrz Piotr Iwanus.
13.04. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Wiceprezydentem Zielonej Góry Krzysztofem Kaliszukiem oraz Dyrektorem
Centrum Integracji Społecznej Wacławem Hanszem. Celem
spotkania było omówienie zadań, które będą realizowane w ramach ZIT-ów (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).
15.04. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad komisji było min.: ocena pod względem finansowym sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za
2015 rok; wypracowanie opinii do projektów uchwał.
15.04. – w Leśniowie Wielkim odbyło się zebranie wiejskie.
15.04. – w Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie odbyły się
uroczystości z okazji jubileuszu 10-lecia Zespołu Śpiewaczego „Nietkowianki”.
19.04. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji
było min.: analiza zużycia energii elektrycznej oraz ponoszonych
w związku z tym kosztów we wszystkich obiektach gminnych
(w rozbiciu na poszczególne remizy OSP, szkoły i przedszkole, obiekty kulturalne, sportowe, administracyjne, itd.), a także
oświetlenia ulic, placów i dróg w poszczególnych miejscowościach łącznie z kosztami zakupu usług remontowych oraz wydatkami inwestycyjnymi w tym zakresie za rok 2015. Perspektywy zmian i działań oszczędnościowych; wypracowanie opinii
do projektów uchwał.
19.04. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się spotkanie sołtysów i Rad Sołeckich w sprawie przejęcia świetlic wiejskich.
W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
20.04. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.:
analiza informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego w Gminie
Czerwieńsk; wydanie opinii do sprawozdania nt.: „Ocena zasobów
pomocy społecznej Gminy Czerwieńsk w 2015 r.”; wypracowanie
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opinii do sprawozdań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Gminnego Programu
Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2015 r.;
wypracowanie opinii do projektów uchwał.
20.04. – w Płotach odbyło się zebranie wiejskie.
21.04. – w MGOK w Czerwieńsku odbyła się konferencja
podsumowująca projekt pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy gmin nadodrzańskich”, który w partnerstwie realizowały
gminy Czerwieńsk, Dąbie i Sulechów. Gospodarzem konferencji
był Burmistrz Piotr Iwanus.
23.04. – na terenach przyległych do hali sportowej „Lubuszanka” odbyła się V edycja biegu przełajowego Jorge Cross.
Organizatorami imprezy byli: Hala Sportowa „Lubuszanka”,
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku,
Klub Zdecydowanych Optymistów, Ronin Czerwieńsk,
I Rock Triathlon Zielona Góra. Partnerem biegu była: Jorge
Sp. z o. o.
25.04. – w Czerwieńsku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki „POMAK”.
26.04. – w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku odbyło
się spotkanie dotyczące organizacji publicznego transportu
zbiorowego. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów
gminnych z terenu Powiatu Zielonogórskiego i Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze.
26.04. – w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku odbył się finał Gminnego Konkursu Ekologicznego pod nazwą „Nasze dzieci kontra śmieci”. Konkurs
skierowany był do uczniów z klas IV-VI. Uczestnicy konkursu
musieli wykazać się znajomością zasad dotyczących systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz istotnych pojęć związanych z jego funkcjonowaniem. Zwycięzcą konkursu
została reprezentacja z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim.
26.04. – w Laskach odbyło się zebranie wiejskie.
27.04. – odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Podczas sesji radni przyjęli następujące uchwały:
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na
rok 2016; w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023; w sprawie dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze;
w sprawie realizacji inwestycji gminnej w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego w Gminie Czerwieńsk; w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Czerwieńsk; w sprawie przekazania sołectwu wsi Bedów
składników mienia komunalnego do korzystania w ramach
zwykłego zarządu; w sprawie przekazania sołectwu wsi Leśniów Wielki składników mienia komunalnego do korzystania
w ramach zwykłego zarządu; w sprawie przekazania sołectwu
wsi Nietków składników mienia komunalnego do korzystania
w ramach zwykłego zarządu; w sprawie Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności na
terenie Gminy Czerwieńsk w 2016 roku; w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego na terenie Gminy Czerwieńsk;
w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody; w sprawie
złożenia petycji; w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Czerwieńsku zbadania skargi na działalność Burmistrza Czerwieńska.
29.04. – w Wysokiem odbyło się zebranie wiejskie.
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Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Witam Panie Burmistrzu. W poprzedni numerze „U nas”
zamiast naszej comiesięcznej rozmowy
o aktualnych sprawach samorządu
znalazł się artykuł o trwającej już od
lat kampanii na rzecz budowy mostu
łączącego oba brzegi naszej gminy.
Wydaje się, że mimo determinacji
stowarzyszenia walczącego w imieniu
mieszkańców zaodrza o tę inwestycję,
raczej szanse realizacji wydają się mizerne. Mylę się?
Piotr Iwanus: Bardzo bym chciał,
aby się Pan mylił, ale naprawdę nie
wiem. Przede wszystkim chciałbym
powiedzieć, że całym sercem popieram te opisaną w poprzednim numerze
inicjatywę. Jestem pod wrażeniem
działań stowarzyszenia „Szansa na życie”i w pełni podzielam przedstawione
argumenty za tą inwestycją, ale skala
przedsięwzięcia jest tak duża, że przekracza kompetencje samorządu gminy.
Na pewno w dalszym ciągu będziemy
lobbować na rzecz tej inwestycji. Na
razie staramy się wspierać projekt
wydłużenia pracy promu w godzinach
nocnych. Już w lutym zadeklarowaliśmy
uchwałą samorządu, , że udzielimy województwu lubuskiemu pomocy finansowej w wysokości do 25% wartości
kosztów dokumentacji projektowej na
realizację zadania pn: „Dostosowanie
przeprawy promowej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku do
kursowania poza porą dzienną”. Podstawą udzielania tej pomocy będzie umowa
zawarta pomiędzy Gminą Czerwieńsk,
Gminą Sulechów oraz Województwem
Lubuskim
A.S. - Skoro już jesteśmy przy sprawach mieszkańców prawobrzeżnej części gminy, to chciałbym jeszcze wrócić
do sprawy ośrodka zdrowia w Nietkowicach, o którym rozmawialiśmy zimą.
Obiekt już rok stoi nieczynny. Czy coś
w sprawie uruchomienia ośrodka się
zmieniło?
P.I.: Próbowaliśmy uruchomić tę
placówkę, o czym zresztą mówiliśmy

niedawno na zebraniu wiejskim. Informowałem mieszkańców, że znalazł
się nawet lekarz, który byłby zainteresowany podjęciem działalności
w ramach POZ. Podstawą jednakże
uruchomienia takiej placówki są deklaracje mieszkańców, że chcą skorzystać
z usług realizowanych w tej placówce.
Niestety do 15 kwietnia taką deklarację
złożyło jedynie 57 mieszkańców, a to
jest zdecydowanie zbyt mała liczba
pacjentów, która zapewniłaby funkcjonowanie gabinetu. W związku z tym
pomysł niestety upadł. Przed nami więc
decyzja o dalszym przeznaczeniu tego
obiektu. Jego zmiana jest nieunikniona
ponieważ dalsze utrzymywanie pustego i pozbawionego funkcji użytkowych
lokalu jest niepotrzebnym generowaniem kosztów.
A.S.: A co dalej z prezentowanym
tu na łamach pomysłem utworzenia
poradni rehabilitacyjnej w Czerwieńsku?
P.I.: Ten projekt jest w realizacji.
Obecnie uruchamiamy procedurę
partnerstwa publiczno-prywatnego dla
zrealizowania tego przedsięwzięcia.
Rada Miejska 27 kwietnia podjęła
uchwałę zobowiązującą burmistrza
do działania w trym zakresie, polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury prawnej, a także
znalezienia inwestora. Myślę, że
szczegóły dotyczące budowy Gminnego Centrum Rehabilitacji będziemy mogli przedstawić mieszkańcom
jesienią tego roku.
A.S.: A jak się mają sprawy z budową
nowej hali sportowej przy szkole podstawowej w Czerwieńsku?
P.I.: Tu mam dobre wiadomości dla
młodzieży , ale także dla nauczycieli,
ponieważ dzięki budowie tego obiektu,
poprawią się znacząco warunki pracy
i nauki. Udało nam się stworzyć taki
montaż finansowy, łączący środki
z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Regionalnego Programu

Operacyjnego, że mogliśmy już 10 maja
rozpocząć procedurę przetargową na
realizację tego przedsięwzięcia. Według
naszego planu pod koniec 2017 roku powstanie nowa piękna sala gimnastyczna o wymiarach 20 x12 m, a nad nią
dodatkowo 3 izby dydaktyczne, które
polepszą znacząco warunki pracy szkoły. Istniejąca sala gimnastyczna, którą
przecież też kilka lat temu zmodernizowaliśmy służyć będzie w dalszym ciągu
m.in. na zajęcia korekcyjne, a także dla
dzieci najmłodszych.
A.S.: Panie burmistrzu już za
kilka dni kolejne doroczne Dni Czerwieńska. Tym razem jednak główna
scena i tym samym najważniejsze
plenerowe imprezy nie będą się odbywać na stadionie przy Kwiatowej,
ale w samym centrum Czerwieńska na
terenie przylegającym do zbiornika
retencyjnego. Czy to jakiś jednorazowy eksperyment, czy raczej nowa
czerwieńska tradycja?
P.I.: Czy to stanie się tradycją, to
oczywiście zdecydują mieszkańcy,
ale sądzę, że usytuowanie tych imprez właśnie tu może być zaczątkiem
jakiegoś nowego pomysłu. W tym
roku zamierzamy wykorzystać tereny
nowego parkingu za blokami na Zielonogórskiej, by tam w centrum osiedla
na te trzy dni zgrupować najważniejsze imprezy Dni Czerwieńska. Jest
wiele zalet tego miejsca, po pierwsze
położenie nieopodal zalewu, po drugie przygotowanie tego terenu, który
nawet podczas rzęsistego deszczu nie
stanie się grzęzawiskiem jak to było
kilka lat temu na trawnikach parku,
po trzecie zabezpieczenie logistyczne i uporządkowanie terenu będzie
znacznie łatwiejsze. Bliskość miasta,
łatwy dojazd to kolejne zalety tego
miejsca. Jest oczywiście pewna uciążliwość – mianowicie wyłączenia na
czas Dni Czerwieńska tego miejsca,
jako osiedlowego parkingu, ale liczę,
że mieszkańcy, którzy zwykle tam
parkują swoje auta podejdą do tej
wyjątkowej sytuacji ze zrozumieniem
i na czas imprez skorzystają z innych
miejsc do parkowania. Ponieważ
wiem, że jest to jednak jakaś uciążliwość i dyskomfort, to z góry za te
niedogodności w imieniu organizatorów imprez przepraszam.
A.S.: Dziękuję za rozmowę.
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BRD pod znakiem słońca
Tegoroczne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odbyły się pod znakiem słońca. Odnotowujemy tę łaskawość aury, ponieważ
tradycją tych zawodów były opady deszczu, ewentualnie śniegu – „umilające”
zawodnikom rywalizację.
W tym roku była piękna słoneczna
pogoda. Od wczesnych godzin rannych
22 kwietnia br. Witaliśmy serdecznie
uczestników zawodów. Gimnazjum
w Czerwieńsku już po raz szósty było
organizatorem gminnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Patronem honorowym tego wydarzenia był
burmistrz Czerwieńska - Piotr Iwanus.
Zawody, jak zawsze, miały na celu
popularyzację wśród młodzieży szkolnej
przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu
obsługi roweru.
Projekt skierowano do uczniów
szkół podstawowych naszej gminy oraz
uczniów gimnazjum. Zabawa i sportowa rywalizacja odbywała się pod
czujnym fachowym okiem policjantów:
kom. Katarzyny Świerkowskiej-Teska
z Wydziału Ruchu drogowego Komendy
Policji w Zielonej Górze, st. asp. Tomasza Korży, asp. Waldemara Kurczaby
i Straży Miejskiej komendanta Tadeusza
Boksy i Waldemara Bernackiego.
W zawodach wzięło udział sześć zespołów ze szkół podstawowych naszej gminy
oraz dziesięć zespołów z Gimnazjum.
Wyniki rywalizacji:
W konkurencji szkół podstawowych:
I miejsce - 2. drużyna z SP w Leśniowie
Wielkim,
II miejsce - 1. drużyna z Leśniowa
Wielkiego
III miejsce - drużyna z SP w Czerwieńsku
Indywidualnie:
I miejsce - Wojciech Okupnik SP Leśniów Wielki ,
II miejsce - Ola Zastawna SP Leśniów
Wielki,
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III miejsce - Marta Czyżyńska Leśniów
Wielki
W konkurencji Gimnazjum:
I miejsce - drużyna z klasy 2B,C,
II miejsce - drużyna z klasy 3 B,
III miejsce - drużyna z klasy 3 A
Indywidualnie:
I miejsce - Paweł Kurowski z klasy 3 A,
II miejsce - Kacper Łęc 2 C,
III miejsce - Michał Śmiałek 2 B
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się zawodnicy ze szkoły
w Leśniowie Wielkim oraz drużyna
z Gimnazjum.

Warunki pogodowe i atmosfera rozgrywek sprzyjała dobrej zabawie i rywalizacji. Było to możliwe dzięki wsparciu
i pomocy wielu osób. Nagrody ufundowali Pan Burmistrz Czerwieńska - Piotr
Iwanus, Prezes CPN EKOSERWIS - p.
Zbigniew Wasylkowski, Firma APEXIM AB Paliwa.
Nad organizacją i przebiegiem turnieju czuwali Joanna Dwornicka, Agnieszka Kostrzewa, Waldemar Dwornicki,
Małgorzata Piątkowska, Dariusz
Grześkowiak. Miasteczko Ruchu Drogowego i sprzęt przygotował Marian
Białobłocki. Koordynacją zawodów zajęli się Barbara Marczenia i Aleksander
Gruszczyński.
Realizacja takich projektów do doskonała promocja bezpiecznego jeżdżenia
rowerem, ale również promocja naszej
szkoły w środowisku lokalnym.

NA LICEUM PATRZ!

Ciekawe spotkanie
Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku gościło brytyjskiego policjanta
pracującego na co dzień jako antyterrorysta w Manchesterze. Michael Sharples
przyjechał do Zielonej Góry i korzystając
z okazji, chciał poznać pracę zielonogórskich policjantów. Był już m.in. z
wizytą w Komendzie Głównej Policji w
Warszawie, gdzie spotkał
się z przedstawicielami
kierownictwa, poznał
pracę warszawskich policjantów, a także miał
możliwość zwiedzania
budynków KGP.
W naszej szkole gościł
13 kwietnia br. i rozmawiał z
uczniami klas wojskowych,
strażackich i oczywiście policyjnych. I to zarówno po

angielsku jak i po polsku, ponieważ Michael
całkiem dobrze mówi w naszym języku.
Podczas wspólnych rozmów nasi uczniowie
mogli porównać różnice w funkcjonowaniu
policji angielskiej i polskiej. Nie zabrakło
też pytań o umundurowanie, wyposażenie
czy… zarobki.
Z wizyty policjanta z Wysp Brytyjskich skorzystała dziennikarka radia RMF Maxxx
i przeprowadziła wywiad
z nim, a także z naszym
nauczycielem edukacji
policyjno - prawnej i policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej
Górze. Rozmowa została
wyemitowana na antenie
radiowej.
Piotr Puchała

Finał projektu
Konferencja podsumowująca projekt
„Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin
Nadodrzańskich” oraz promująca Obszar
Funkcjonalny Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich: Czerwieńsk, Dąbie, Sulechów.
W dniu się 21 kwietnia 2016 r. w Miejsko
- Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwieńsku
odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin
Nadodrzańskich” oraz promująca Obszar
Funkcjonalny Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich: Czerwieńsk, Dąbie, Sulechów.
W konferencji wzięli udział zaproszeni
goście: Bogdan Nowak – Członek Zarządu
Województwa Lubuskiego, Przedstawiciele
Związku Miast Polskich: Tomasz Potkański
- Zastępca Dyrektora Biura ds. projektu i Małgorzata Ornoch-Tabędzka - koordynator
projektu, włodarze Gmin Partnerskich: Piotr
Iwanus - Burmistrz Czerwieńska, Krystyna
Bryszewska - Wójt Gminy Dąbie oraz Ignacy
Odważny - Burmistrz Sulechowa. Obecni

byli również przewodniczący rad gmin i radni
z gmin: Czerwieńsk, Dąbie i Sulechów oraz
sołtysi z sołectw tworzących Obszar Funkcjonalny, przedsiębiorcy. Nie zabrakło również
przedstawicieli świata nauki, przedsiębiorców,
przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji
pozarządowych oraz wykonawców poszczególnych działań w projekcie.
Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus
przybliżył historię Partnerstwa i wskazał
główne przesłanki jego powstania: brak
wspólnej strategii zagospodarowania terenów znajdujących się w dorzeczu Odry,
duży potencjał turystyczno-gospodarczy
obszaru dorzecza Odry i konieczność
jego efektywnego wykorzystania, zagwarantowanie dostępności do produktów
turystycznych wspólnego obszaru, uporządkowanie infrastruktury technicznej: wodno-ściekowej, transportowej na Obszarze
Funkcjonalnym, stworzenie wspólnej turystyki rozwojowej Obszaru Funkcjonalnego,
wzmocnienie lokalnych więzi społecznych

i budowa tożsamości lokalnej mieszkańców
Gmin Nadodrzańskich. Przedstawił również
efekty realizacji projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich”:
1. Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich;
2. Opracowanie ekofizjografii dla obszaru
funkcjonalnego objętego Partnerstwem Nadodrzańskich Gmin, poszerzonej o zwaloryzowanie zasobów naturalnych na terenie obszaru
funkcjonalnego szczególnie w odniesieniu do
OZE, określenie możliwości wykorzystania
turystycznego obszarów chronionych przyrodniczo w tym Natura 2000 oraz zidentyfikowanie zagrożeń i możliwości zagospodarowania
na terenach powodziowych;
3. Opracowanie studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru funkcjonalnego;
4. Opracowanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości zlokalizowanych na obszarze funkcjonalnym: Czerwieńsk, Będów, Bródki, Nietkowice, Laski, Boryń, Dobrzęcin, Ciemnice,
Połupin, Szczawno, Górki Małe, Górzykowo,
Cigacice, Leśna Góra, Brody, Pomorsko;

mikroregionów oraz ich wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców oraz
tworzenie warunków dla przedsiębiorców
do prowadzenia działalności gospodarczej
w myśl zasady: „większy może więcej”.
Wskazał na rolę projektu jako przełom
w sposobie myślenia w kontekście zarządzania strategicznego.
W kolejnej części konferencji wystąpili
wykonawcy poszczególnych działań w projekcie, którzy omówili zakres oraz efekty
swoich opracowań.
Projekt „Rozwój społeczno - gospodarczy Gmin Nadodrzańskich” był
wdrażany przez Partnerstwo Gmin Nadodrzańskich, w skład którego wchodzą:
Gmina Czerwieńsk (lider), Gmina Dąbie,
Gmina Sulechów oraz znajdujący się na
tym terenie przedstawiciele partnerów
społecznych i prywatnych: Stowarzyszenie Mieszkańców Lasek, Stowarzyszenie
Turystyczno-Motorowodne „Odra Czerwieńsk” oraz firma LFC Sp. z o. o.. Celem
projektu było wypracowanie modelu działania Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich,
które pozwoli wdrożyć przedsięwzięcia

5. Opracowanie gminnej ewidencji
zabytków wspólnej dla całego obszaru funkcjonalnego wraz z waloryzacją kulturową
poszerzoną o propozycje turystycznego
wykorzystania obiektów kulturowych;
6. Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy infrastruktury wodnościekowej na obszarze Gminy Dąbie (wraz
z kosztorysami i decyzją środowiskową).
Następnie głos zabrał przedstawiciel
Związku Miast Polskich Tomasz Potkański. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę,
jaką odgrywają Partnerstwa w rozwoju

przyczyniające się do rozwoju społeczno-gospodarczego zdefiniowanego Obszaru Funkcjonalnego oraz wzmocnienia
lokalnych więzi społecznych. Efektem
realizacji projektu jest opracowanie ww.
dokumentów strategicznych i planistycznych oraz projektów technicznych przedsięwzięć, które pozwolą w efektywny
sposób wykorzystać turystyczno - gospodarczy potencjał rozwojowy obszarów
w dorzeczu Odry, tworząc podwaliny
pod przyszłe zamierzenia inwestycyjne
realizowane przez Partnerstwo.
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Jubileusz Nietkowianek
Zespół Nietkowianki powstał w marcu 2006 roku, a jego pierwszy występ odbył się w Laskach 24 czerwca 2006r. Potem przyszły kolejne występy: w lipcu Nietkowianki śpiewały
na biesiadzie w Nietkowie, następnie na imprezie plenerowej w Płotach, w sierpniu na
Dożynkach w Czerwieńsku, a w październiku 2006 roku na Inauguracji Roku Kulturalnego
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwieńsku. Tak właśnie 10 lat temu rozpoczęła
się muzyczna przygoda Nietkowianek, która rozwija się i trwa po dzień dzisiejszy.
Pierwsze lata działalności to okres intensywnych prób w Wiejskim Domu Kultury
w Nietkowie, praca nad nowymi utworami,
wzbogacanie repertuaru i warsztatu oraz nowe
stroje i praca nad choreografią. Zespół ciągle
poszukiwał nowych, ciekawych aranżacji
muzycznych. Wiosną i latem realizował dobrze
zaplanowany harmonogram występów. Trudno
byłoby wymienić wszystkie koncerty, występy,
przeglądy i festiwale w których Nietkowianki
uczestniczyły i zdobywały nagrody - było ich
bardzo dużo. Zapotrzebowanie odbiorców na
energiczną muzykę biesiadną było wielkie,
a występy zespołu cieszyły się sporym zainteresowaniem. Rosła też liczba sympatyków
- zarówno w gminie Czerwieńsk, jak i daleko
poza jej granicami. Przykładem mogą być
organizowane w Spale we wrześniu 2011 roku
Dożynki Prezydenckie. W ramach wyróżnienia
województwo lubuskie na tych dożynkach
reprezentował nie kto inny tylko zespół Nietkowianki. Barwne stroje, wigor i niezwykła
energia zespołu wzbudziła zachwyt publiczności, a lubuski wieniec dożynkowy otrzymał
wyróżnienie Prezydenta RP.
Ważnym rozdziałem w działalności zespołu
był też wyjazd do Suzdal (Rosja) jako delegacja
Gminy Czerwieńsk na lokalne święto kulturalne. Brały w nim udział delegacje z Chin,
Meksyku, Finlandii, Norwegii, Danii, Szwecji
i Bułgarii. Wszystko w ramach współpracy
partnerskiej. Nietkowianki nie tylko zaprezentowały swój dorobek artystyczny (przyjęty
owacyjnie przez lokalną publiczność), ale też
prezentowały wyroby rękodzielnicze, korale,
obrusy i serwety, a także tradycyjne polskie
potrawy. Gadżety promujące naszą gminę

w dalekiej Rosji rozeszły się w mgnieniu oka.
Szczególnie miło zespół wspomina gościnność
lokalnego zespołu folklorystycznego RADUNICA, z którym zaprzyjaźnił się podczas
koncertów w Suzdal.
Aktualnie w skład zespołu wchodzą:
Regina Orzechowska, Marzena Majorczyk, Halina Bryndza, Genowefa Bieniek,
Krystyna Paprocka, Anna Wolska oraz
Tomasz Pilecki, który od 2014r. jest nowym
członkiem zespołu, a zarazem jego opiekunem muzycznym i aranżerem utworów.
Nietkowianki posiadają bogaty repertuar
artystyczny - wykonują piosenki ludowe, biesiadne, okolicznościowe. W repertuarze mają
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też piosenki żołnierskie oraz szanty. Zespół
specjalizuje się w utworach „na cygańską
nutę”. Rytmiczne, pełne energii i werwy
piosenki w ich wykonaniu potrafią wprawić
w doskonały nastrój każdą widownię.
Na przestrzeni ostatnich 10-ciu lat wyróżnienia, dyplomy i pamiątkowe statuetki
stanowią bogatą kolekcję w dorobku artystycznym Nietkowianek. Można je było podziwiać na wystawie w WDK w Nietkowie,
która towarzyszyła uroczystym obchodom
jubileuszu 10-lecia działalności zespołu.
Przybyło wielu zacnych gości, przyjaciół,
sympatyków i fanów Nietkowianek. Była
prezentacja dorobku zespołu, podziękowania, okolicznościowy tort z lampką szampana i - entuzjastycznie przyjęty - jubileuszowy
koncert. Wszyscy bez wahania orzekli, że
zespół Nietkowianki to „towar eksportowy
Nietkowa i całej Gminy Czerwieńsk”. Niech
następne lata przyniosą wiele nowych, ambitnych wyzwań, będących inspiracją do
kolejnych twórczych poszukiwań. Życzymy
Wam powodzenia, zapału i twórczego żaru,
natchnienia i inspiracji, wspaniałej publiczności i sukcesów artystycznych w kolejnych
latach działalności.
K.S.

Podziękowanie

Serdeczne podziękowania przedstawicielom władz samorządowych i wszystkim
gościom, za uświetnienie naszego Jubileuszu 10-lecia, chęć dzielenia z nami tej wyjątkowej dla nas chwili oraz otrzymane życzenia, prezenty, słodycze i kwiaty.
Szczególne podziękowania dla: Państwa Iwony i Krzysztofa Smorąg, Pani
Beaty Kłos-Wygas, Pani Elżbiety Śliwińskiej, Pani Haliny Kazmierczak, naszych
sponsorów, Pani Sylwii Paprockiej-Donaj, Pana Krzysztofa Bieńka, koleżanek
i kolegów z KGW i Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa, którzy zaangażowali
się w pomoc i uczestniczyli w obchodach Jubileuszu zespołu.
Dziękujemy bardzo, zespół NIETKOWIANKI.

Wiosenny Festiwal Tańca
W sobotę 16 kwietnia 2016 roku w
hali „Lubuszanka” odbył się Wiosenny
Festiwal Tańca o Puchar Burmistrza
Czerwieńska. Organizatorami
tego wydarzenia byli: Stowarzyszenie Taneczne „Hit”, Studio
tańca „Kraina Tańca”, Gmina
Czerwieńsk oraz Hala Sportowa
„Lubuszanka”. W całodziennej
imprezie wzięło udział ponad 500
tancerzy z wielu miejscowości
min. Zielonej Góry, Krosna Odrzańskiego, Sulechowa, Kargowej, Siedlca, Połupina, Gronowa
i Zaboru. Formacje z Czerwieńska

Jubilatom z okazji 10-lecia
Zespołu „Nietkowianki” wszelkiej
pomyślności i dalszych sukcesów
życzy Zespół „Melodia”.

zostały bardzo wysoko ocenione przez
jury. Pierwsze miejsce zdobyła najstarsza grupa Galaxy Girls. Pozostałe trzy

grupy zdobyły miejsca na podium. Dla
wszystkich uczestników przygotowano
upominki medale i dyplomy. Turniej był
niepowtarzalną okazją do pokazania się
przed szerszą publicznością. Głównym
założeniem organizacji była popularyzacja
tańca, jako formy aktywnego wypoczynku, promowanie różnych stylów
tańca oraz pokazanie ich w formie
widowiska. Niezależnie od wieku
każdy uczestnik dał wiele radości
opiekunom oraz publiczności.
5 czerwca br. tancerze ze Stowarzyszenia Tanecznego Hit wezmą
udział w Ogólnopolskim Festiwalu
Tańca w Sulechowie. Będzie to
okazja do konfrontacji z innymi
formacjami z całej Polski

Zapraszamy na Dni Czerwieńska!
Jak co roku w maju (20 – 22), po raz drugi w nowym miejscu – na parkingu
w okolicy zalewu, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury organizuje święto naszego
miasta i gminy czyli Dni Czerwieńska 2016! Atrakcji nie zabraknie dla nikogo!
Tegoroczne obchody święta miasta
rozpoczną się już w czwartek, 19 maja,
finałem Ogólnopolskiego Festiwalu Filmu
z Przesłaniem, którego głównym organizatorem jest czerwieńskie Gimnazjum.
Temat Festiwalu: „Nasze miejsce, nasz
czas” dotyczy pozytywnych i twórczych
działań, które podejmują gimnazjaliści
w szkole i środowisku lokalnym. Prezentacje filmów, które nadeszły na konkurs
z wielu miast, będzie można zobaczyć
w siedzibie MGOK w Czerwieńsku
o godz. 11:00.
Kolejny dzień to zmagania uczniów
naszych szkół podstawowych w Turnieju
o Puchar Przechodni Burmistrza Czerwieńska. Zanim jednak uczniowie staną
w turniejowe szranki, przemaszerują korowodem ulicą Zielonogórską, odbierając
po drodze klucze do bram miasta z rąk
Burmistrza Czerwieńska, Pana Piotra
Iwanusa. Po „przejęciu władzy”, barwny korowód, z motywem przewodnim
„Różany ogród” wyruszy na boisko przy
Gimnazjum, gdzie rozegrany zostanie 10.
Gminny Turniej Szkół Podstawowych
o Puchar Przechodni Burmistrza Czerwieńska. Zawodnicy zmagać się
będą w zabawnych konkurencjach sportowych, odpowiadać
też będą na pytania dotyczące naszej gminy oraz Henryka Sienkiewicza (to z okazji ogłoszenia
roku 2016 rokiem Sienkiewicza).
Tego samego dnia, o godz. 15:00
zapraszamy na plac przy zalewie
do „Bajkowego świata Pana
Kleksa i Pipi Pończoszanki”.
Na uczestników czeka „Festiwal
gier zapomnianych” (gra w klasy, w gumę, w kapsle), malowanie buziek, rodzinne rozgrywki
sportowe, bajkowe etiudy, szaleństwo taneczne z balonami,
bańki mydlane oraz wiele innych
atrakcji. Nie zabraknie słodkich
upominków i nagród dla zwycięzców konkursów.
Sobotnie popołudnie rozpoczniemy rozstrzygnięciem
konkursu ekologicznego „Nasze
dzieci kontra śmieci”, po czym
zaprezentujemy dokonania sceniczne naszych najmłodszych
artystów; wystąpią przedszkolaki, zespoły taneczne i wokalne,

czas na swoje prezentacje będą miały
również szkoły podstawowe z Czerwieńska, Nietkowa i Nietkowic oraz finaliści
PRO ARTE z Gimnazjum, a także podopieczni sekcji wokalnych i tanecznych
MGOK, WDK i świetlic wiejskich. Nie
zabraknie również występów gościnnych. Studia Tańca Keep On Dancing
i Street Dance to prawdziwe taneczne
torpedy, a dzieciaki ze Stowarzyszenia
Tanecznego HIT i Krainy Tańca, to wulkany energii. Około godziny 19:00, gdy
scena przygotowywana będzie do koncertów, zaprezentuje się Stowarzyszenie
Modelarzy „Jantar”. Pokaz w roku ubiegłym nie mógł się niestety odbyć z powody złych warunków atmosferycznych.
Mamy nadzieję, że w roku bieżącym aura
nie spłata nam figla i będziemy mogli
podziwiać wspaniałe latające modele. Na
scenie, w muzyczne klimaty rapu wprowadzi nas zespół IDYLA VINYLA prekursorzy zielonogórskiej sceny rapowej.
Gwiazdą tegorocznych Dni Czerwieńska
będzie zespół LOKA założony w 2012
roku przez producenta muzycznego
Kamila Mikułę i wokalistę Grzegorza

Porowskiego (dawniej wokalista Rotary
i autor ich wielkiego przeboju „Na jednej
z dzikich plaż”). „Prawdziwe powietrze”
- pierwszy singiel zespołu i dotychczas
największy hit grupy emitowany był na
najwyższych rotacjach stacji radiowych
i tv (nr 1 Airplay charts). Na koncertach
LOKA wykonuje swój autorski materiał,
w skład którego wchodzi również utwór
„Na jednej z dzikich plaż” autorstwa
m.in. Grzegorza Porowskiego. Zespół
współpracuje czynnie ze znanymi muzykami i producentami, czego owocem jest.
aktualnie promowany teledysk i utwór
„Tańczę sam” nagrany z gościnnym
udziałem Grzegorza Skawińskiego na
gitarze oraz Piotra Cyrwusa w teledysku.
Sobotni wieczór zakończymy dyskoteką
plenerową.
Niedzielne świętowanie, to już od
10 lat wielka biesiada. Nasz Festiwal
Piosenki Biesiadnej, w tym roku jubileuszowy i z nutką country, cieszy się dużą
popularnością wśród muzykującej braci.
Zaprezentuje się 15 zespołów z naszego
regionu, wystąpią także zdobywczynie
Grand Prix 8. edycji Festiwalu – zespół
Nietkowianki. Gwiazdą tego wieczoru
będzie Grupa Rogala, która występowała na największych imprezach muzyki
contry w całym kraju, a wielokrotnie
gościli w Mrągowie na Picnik
Country. To koncert dla miłośników country, ale także bluesa
i folku. Usłyszymy m.in. takie
przeboje, jak: ,,Sweet Home
Chicago”, ,,Brain Cloudy Blues”,
,,City of New Orleans”, ,,Knocking of Heaven's Door”, „Orange
Blossom Special”. Zapraszamy
wszystkich do wspólnej zabawy,
bo naprawdę będzie przy czym
potańczyć.
Gwarantujemy bogato zaopatrzone stoiska, park rozrywki dla
całej rodziny oraz, mnóstwo dobrej zabawy pod czujnym okiem
kamer i firm dbających o bezpieczeństwo uczestników.
Liczymy również na przychylność i wyrozumiałość mieszkańców ulic Zielonogórskiej, Krótkiej
i Kąpielowej, gdyż to właśnie
w okolicy tych ulic działo się
będzie najwięcej.
Już dzisiaj zwracamy się
również z gorącą prośbą, aby
w dniach 20 - 22 maja nie parkować aut na placu manewrowym
przy zalewie.
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„Wątpić i pytać jest podstawą myślenia,
choć nie dla wszystkich jest to oczywiste”
Wywiad z Panią Adelą Siemaszko zamieszczony w 284 numerze miesięcznika
„U nas’’ wskazał na pewne normy, zasady
wychowawcze, które zastosowane w życiu
rodzinnym trzech pokoleń zostały uwieńczone pasmem sukcesów. Przykładem jest
dr Karol Siemaszko, wnuczek Pani Adeli,
a syn Państwa Doroty i Jerzego Siemaszko,
który będąc uczniem liceum publikował
pierwsze swoje przemyślenia, a że były
przewidujące i roztropne, na miar jego
wieku i czasu zostały dostrzeżone w naszym
lokalnym środowisku. W trakcie prac w archiwum odnalezione zostało zdjęcie Karola
sprzed ok. trzynastu lat i ciekawe o nim
informacje, umieszczone wśród innych
zdjęć ludzi z pasją, ludzi sukcesu, którym
zorganizowana była wystawa w Izbie Pamięci. Karol zaistniał jako wyróżniający
się uczeń, poszukujący odpowiedzi na wiele
pytań związanych z historią.
Krystyna Nowakowska: Panie Karolu,
pierwszą datę w kalendarium osobistych
wydarzeń podaje Pan - czerwiec 2000.
Dlaczego
Karol Siemaszko: Jest to data ukończenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku. To właśnie w domu
rodzinnym i szkole ukształtowały się moje
zainteresowania, przede wszystkim historią
najnowszą. Atmosfera domu rodzinnego,
opowieści rodziców, dziadków sprawiły, że
moją pasją stało się szukanie odpowiedzi na
pytanie: jak było?
K. N. Jak to się stało, że w wieku niespełna trzydziestu lat stał się Pan autorem
ok. 30 naukowych publikacji, w tym dwóch
monografii ?
K. S.: Na ten wynik wpłynęła moja
dociekliwość naukowa, kształtująca się
już w I Liceum Ogólnokształcącym im. E.
Dembowskiego w Zielonej Górze w ciepłej
atmosferze, która sprzyjała nauce i zawieraniu znajomości, których większość
przetrwała. Następnie październiku 2004
podjąłem studia magisterskie na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako miejsce studiów wybrałem,
wraz z grupą znajomych, odległy od mojego
domu Kraków. Myślę, że wówczas uwiodła
nas legenda krakowskiego uniwersytetu.
W czasie studiów sporo czasu poświęciłem
historii prawa polskiego. Od tej pory to właśnie ta dyscyplina prawoznawstwa stała się
głównym przedmiotem moich zainteresowań
naukowych. W ramach seminarium magisterskiego przygotowałem pracę magisterską poświęconą zagadnieniom podżegania
i pomocnictwa w polskim kodeksie karnym
z 1932 roku.
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K. N.: Dalej to pewnie praca na tytuł
doktora, czy dalej na U.J?
K. S.: Od października 2009 do września
2013 to okres Studiów doktoranckich na
Wydziale Prawa i Administracji UJ. W okresie tych studiów przebywałem również na
krajowym stażu naukowym w ramach programu MOST na WPiA. Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza w Poznaniu. Przygotowałem,
obronioną z wyróżnieniem, rozprawę doktorską pt. „Tak zwany mały kodeks karny
z 13 marca 1946 r. w świetle orzecznictwa
Sądu Okręgowego w Krakowie w latach
1946-1950”. Praca ta została opublikowana
w formie książkowej nakładem wydawnictwa
Instytutu Pamięci Narodowej w 2015 r.
K.N.: Czy taka wiedza znalazła zastosowanie w różnych formach gratyfikacyjnych: funkcje, stanowiska? Czy była
motywem do kolejnych wyzwań?
K. S.: Od września 2013 r. zajmuję
stanowisko asystenta sędziego w Sądzie
Okręgowym w Poznaniu. W 2014 r. zdałem
egzamin radcowski. Obecnie współpracuję
z Uniwersytetem Medycznym im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Wyższą Szkołą Pedagogiki i Administracji im.
Mieszka I w Poznaniu, gdzie prowadzę
zajęcia dla studentów stacjonarnych, zaocznych oraz na studiach podyplomowych.
W latach 2014 – 2016 byłem kierownikiem
projektu badawczego - finansowanego przez
Narodowe Centrum Nauki w ramach „Preludium” p.t. „Przestępczość na Ziemiach
Odzyskanych w świetle orzecznictwa Sądów
Okręgowych w Zielonej Górze, Głogowie
z siedzibą w Nowej Soli oraz w Gorzowie
Wielkopolskim w latach 1945- 1950”.

K. N.: Panie Karolu, chciałabym
zapytać o tę przestępczość na Ziemiach
Odzyskanych. Są to odległe, powojenne
czasy, czemu miały służyć wyniki konkursu
„Preludium”?
K. S.: Był to projekt badawczy, prowadzony na Uniwersytecie Jagiellońskim,
a jego głównym celem była ocena i charakterystyka przestępczości na tzw. Ziemiach
Odzyskanych tuż po zakończeniu wojny.
Przede wszystkim chodziło o zbadanie ewentualnych odmienności w orzecznictwie sądowym między sądami na ziemiach zachodnich
a sądami w pozostałych częściach kraju.
K. N.: Wiedząc, że prawda jest wartością, a czas wymaga zmian, czy zdarzyło się
Panu nie zgadzać z niektórymi dowodami
naukowymi?
K. S.: Nie zdarzyło mi się podważać,
a tym bardziej nie zgadzać z naukowymi
dowodami, bo przyjmowałem je za podstawę
moich prac, ale już z tezami, argumentami,
wnioskami – tak. Przytoczę przykład wniosku, z którym się nie zgadzam i wyraziłem
swoją dezaprobatę. Otóż w czasie jednej
z konferencji naukowych występujący
prelegent stwierdził, że Józef Piłsudski,
wyznaczając na Prezydenta Rzeczpospolitej
płk. Walerego Sławka sformułował wiążącą
normę prawną. Oczywiście było to stanowisko błędne, bowiem o tym, kto był wybrany
prezydentem RP przesądzała nie obietnica
Marszałka, a akt wyborczy.
K. N.: Gratuluję osiągnięć, dziękuję
za wywiad i możliwość pogłębienia wiedzy
z zakresu literatury przedmiotu. Życzę
dalszych sukcesów. Mam też nadzieję, że
w „U nas” ukażą się kolejne Pana publikacje, a może dalsze sugestie?
Rozmawiała: Krystyna Nowakowska

Listy do redakcji
W kwietniowym miesięczniku „Czerwieńsk U NAS” ukazał się artykuł Karola Siemaszko proponujący zmianę nazwy ul. Marii
Rozwens na inną. Jak wynika z artykułu autor
chciałby ją zamienić na ul. Marszałka J.
Piłsudskiego. Autor pomysłu powołuje się na
uchwaloną 1 kwietnia 2016 br. ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
To jakieś szaleństwo. Jaki związek z propagowaniem totalitaryzmu czy komunizmu ma
działalność p. Marii Rozwens?
Nie wiem, czy Karol Siemaszko ma jakąkolwiek wiedzę na temat jej życia, postaw
społecznych czy działalności.
Mieszkam w Czerwieńsku na ul. Marii

Rozwens od 56 lat. Z opowiadań mieszkańców,
tych którzy już nie żyją i tych obecnych wiem,
że ta Pani była dobrym człowiekiem. Pomagała ludziom w ciężkich czasach powojennych.
Pracowała w przedszkolu, działała w Lidze
Kobiet. Dzięki niej dużo ludzi przetrwało te
ciężkie czasy. Pani Maria Rozwens jest pochowana na cmentarzu w Czerwieńsku. To, że
żyła w czasach komunistycznych nie znaczy, że
była złym człowiekiem. Czy fakt, że należała
do PZPR czyni ją automatycznie propagatorką
ustroju totalitarnego?
Myślę, że w Czerwieńsku są ważniejsze
sprawy, a nie zmiana nazwy ulicy, która
wiąże się z kosztami nie tylko mieszkańców
ją zamieszkujących.
E.S.

Nasze dzieci kontra śmieci
Burmistrz Czerwieńska informuje, że dnia 26 kwietnia 2016 roku w Publicznej
Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku odbył się Gminny Konkurs
Ekologiczny pod nazwą „NASZE DZIECI KONTRA ŚMIECI”. Konkurs skierowany był
do uczniów klas 4-6 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Czerwieńsk.
Uczniowie wykazali się dużą znajomością zasad dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz istotnych
pojęć związanych z jego funkcjonowaniem,
jak np. recyklingiem. Poniżej przedstawiamy
wyniki konkursu:
I MIEJSCE – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
w Leśniowie Wielkim, reprezentowana
przez uczniów:
1) Barbarę Stasiuk,
2) Aleksandrę Zastawną,
3) Julitę Zastawną.
II MIEJSCE – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku, reprezentowana przez uczniów:

1) Aleksandrę Wierucką,
2) Piotra Śniocha,
3) Martynę Cieślik.
III MIEJSCE – Zespół Edukacyjny w Płotach, reprezentowany przez
uczniów:
1) Cyntię Sikorę,
2) Milenę Rolewicz,
3) Filipa Dobrychłopa.
IV MIEJSCE – Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Zofii i Stanisława Wróblewskich w Nietkowie, reprezentowana
przez uczniów:
1) Martynę Huttę,
2) Martynę Marciniak,
3) Karolinę Szeląg.

V MIEJSCE – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Brzechwy w Nietkowicach, reprezentowana przez uczniów:
1) Antoniego Karasia,
2) Karolinę Kogut,
3) Julię Stachowską.
Uczniom biorącym udział w konkursie
przyznano jednakowe nagrody, tj. karty
upominkowe do wykorzystania w sieci
sklepowej „Media Markt” oraz puchary
dla szkół, ufundowane przez Burmistrza
Czerwieńska.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie
się podczas obchodów Dni Czerwieńska,
tj. 21.05.2016r. Ponadto oprócz nagród
każdy uczestnik konkursu otrzyma gadżety reklamowe ufundowane przez firmy:
„Tonsmeier Zachód” Sp. z o.o. z siedzibą
w Kiełczu i „Rekopol Organizację Odzysku
Opakowań S.A.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!
MS/ZK

Dzień matematyki i przyrody
Dzień 6 kwietnia w naszej szkole był szczególny – było to święto nauk matematyczno – przyrodniczych. To popularyzacja nauk ścisłych i okazja dla uczniów do
wykazania się swą wiedzą. Także praktyczną, ale w formie dobrej zabawy.
Zaczęło się od tabliczki mnożenia.
Z wcale niełatwym sprawdzianem zmagali
się wszyscy uczniowie klas IV-tych, V-tych
i VI-tych. Na tytuł mistrza za jej wzorową
znajomość zasłużyło 13 czwartoklasistów,
9 piątoklasistów i 6 szóstoklasistów. Przykłady łatwiejsze, co zrozumiałe, dostali do
rozwiązania uczniowie klas trzecich, których
również zaproszono do wspólnej zabawy. Tu
na tytuł mistrza zasłużyło 11 uczniów.
Na przerwach chętni mogli spróbować
swych sił w szacowaniu ilości przedmiotów,
quizie i krzyżówce. Oraz poszukać ciekawostek na gazetce „Przyroda w liczbach”. Bo
tego dnia wszyscy uczniowie zmagali się
również ze szkolnym konkursem przyrodni-

czym. Ponadto były krzyżówki, rozpoznawanie zwierząt, geograficzne pytania „Zgadnij,
gdzie?” i „Kierunki geograficzne na wesoło”
oraz „Kalendarz zwierzęcych zachowań”.
Za znajomość tabliczki mnożenia na
wyróżnienie zasłużyli: Julia Hołodowska,
Marcin Urbański, Aleksander Radkiewicz, Hanna Tomiak, Michał Rutkowski,
Hubert Miczek, Amelia Klimaszewska,
Michał Radkiewicz, Kinga Stec, Zofia
Tyrakowska, Mieszko Urbański, Aleksandra Balik, Dominik Zapalski, Natalia
Kieżun, Piotr Biernacki, Paulina Lewkowicz – Głodek, Maria Mikłaszewicz,
Klaudia Sarnowska, Oliwia Krzyniak,
Aleksandra Siwińska, Janina Frąckowiak, Kacper Juras, Jakub Walkowiak, Michał Bieniek, Patrycja
Iwanicka, Nikola Wziętek, Bartosz
Towpik, Rozalia Pukacka, Weronika Dudek, Wiktoria Bryczkowska, Daria Zawadzka, Martyna
Wierucka, Jakub Baliniak, Piotr
Kozak, Aleksandra Wierucka,
Julian Przymuszała, Mateusz
Cichoń, Piotr Śnioch, Paulina
Dwornicka, Kamil Placety. Nato-

miast w konkurencjach matematycznych
wyróżnili się Kacper Matuszczak, Aleksandra Piątkowska, Mateusz Powchowicz
i Alan Boksa.
Z kolei w Szkolnym Konkursie przyrodniczym na szczególne wyróżnienie
zasłużyli zdobywcy trzech pierwszych
miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych. I tak w klasach czwartych byli to
Jakub Walkowiak, Janina Frąckowiak,
Paulina Lewkowicz-Głodek. W klasach
piątych - Rozalia Pukacka, Jakub Baliniak, Martyna Cieślik i Piotr Kozak. Oraz
w klasach szóstych - Weronika Radyńska,
Julian Przymuszała, Ewa Zdyb i Paulina
Dwornicka.
Szkolne święto odbyło się pod opieką
nauczycieli: Hanny Borowczyk, Doroty
Grześkowiak i Dariusza Grześkowiaka,
którzy dziękują wszystkim uczniom biorącym udział w tym szkolnym święcie.
D. Grześkowiak
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Z życia… Gimnazjum
Coraz bliżej wakacji i coraz więcej sukcesów. Wiele pozytywnych rzeczy działo
się ostatnio w życiu społeczności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku.
Warto się nimi podzielić.
Pierwsze tygodnie kwietnia były dość
stresujące dla uczniów klas trzecich, przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego,
który został przeprowadzony w dniach od
18 do 20 kwietnia 2016 roku. Składał się
on z trzech części: humanistycznej (historia
i wiedza o społeczeństwie oraz język polski),
matematyczno - przyrodniczej (przedmioty
przyrodnicze oraz matematyka) i egzaminu
z języka obcego nowożytnego (w naszym
Gimnazjum język angielski i język niemiecki
na poziomie podstawowym i rozszerzonym).
Tegoroczne wyniki poznamy 17 czerwca.
Z przystąpienia do egzaminu z języka
polskiego w części humanistycznej zwolniona
była Kornelia Pukacka, uczennica klasy IIId.
Stało się to możliwe dzięki sukcesowi, który
odniosła. Kornelia została bowiem laureatką
konkursu przedmiotowego z języka polskiego,
organizowanego przez Lubuskiego Kuratora
Oświaty. Uzyskała 37 na 40 możliwych punktów, plasując się na 2 miejscu. Gratulacje!

To nie jedyny ostatnio sukces gimnazjalistów z Czerwieńska. Eliasz Marchut, uczeń
klasy Ic, został laureatem III konkursu dla
uczniów gimnazjów województwa lubuskiego „Czytanie warte Zachodu”. Ogromnym
sukcesem mogą poszczycić się Julianna Grysiewicz, Aleksandra Majorczyk i Barbara
Wojtaszek, uczennice klasy Ic, które zostały
laureatkami XXXII Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej w kategorii
„Proza – grupa wiekowa I – III Gimnazjum”.
W tym samym konkursie Kornelia Wierucka otrzymała wyróżnienie. Z kolei Roksana
Czerniec z klasy IIId wywalczyła II miejsce
w finale Konkursu Talentów „Czas Na Blask”.
Uczennica wyśpiewała miejsce na podium
piosenką Lany del Rey „Blue jeans”.
Na uwagę zasługuje sukces na zupełnie
innej płaszczyźnie. Jakub Bonczyk, Norbert
Rosiński i Piotr Conio z klasy IIb zakwalifikowali się do III etapu Konkursu w programie

Finansoaktywni: Misja: BUDŻET
Uczniowie klasy IIb Gimnazjum w Czerwieńsku odnieśli swój duży sukces. Jakub Bonczyk, Norbert Rosiński oraz Piotr Conio zakwalifikowali się do III etapu
Konkursu w programie Ministerstwa Finansów na projekt inwestycji społecznej
„Finansoaktywni. Misja: Budżet” to program edukacyjny Ministerstwa dla uczniów
i nauczycieli szkół gimnazjalnych.
Głównym celem projektu jest pokazanie,
w jaki sposób mamy wpływ na kształtowanie
budżetu państwa i jak ten budżet przekłada
się na wygląd naszego otoczenia. Uczniowie
uczestniczyli w zajęciach dotyczących istoty
tworzenia budżetu państwa, angażowania się
w planowanie miejscowych inwestycji. Młodzież pod opieką pani Agnieszki Kostrzewy
i pana Aleksandra Gruszczyńskiego zaplanowała stworzenie Miasteczka Ruchu Drogowego na terenach zalewu w Czerwieńsku.
Projekt zaprezentowali na zorganizowanej
w Gimnazjum debacie. Gościem naszego
spotkania był radny Rady Miejskiej – pan
Henryk Góralczyk, który w pierwszej części debaty wytłumaczył młodzieży zasady
tworzenia oraz gospodarowania budżetem
gminy. Gimnazjaliści mogli zobaczyć, jak
wygląda Ustawa Budżetowa. Gość pokazał,

jak w budżecie rozdysponowane są środki
finansowe. W trakcie spotkania komisja
konkursowa w składzie pan Henryk Góralczyk, pan dyrektor Przemysław Góralczyk
oraz pani Agnieszka Kostrzewa, wyłoniła
najlepszą pracę konkursową. Zwyciężył
projekt Jakuba Bonczyka, Piotra Conio
oraz Norberta Rosińskiego. Praca została
wysłana do komisji konkursowej w Warszawie. Tak o to odnieśliśmy sukces. Projekt
został wyróżniony, jako jeden z 10 najlepszych w kraju. Zespół wyjeżdża 19 maja do
Warszawy, aby w Ministerstwie Finansów
wziąć udział w debacie z udziałem ministra
finansów Pawła Szałamachy, na której będziemy prezentować swoją pracę, odpowiadać na pytania komisji i walczyć o pierwsze
miejsce w kraju. Dla nas już dziś jest to wielka
wygrana, sam wyjazd do Warszawy, wizyta
w Pałacu Prezydenckim,
Sejmie czy Ministerstwie
Finansów to duża atrakcja.
Nie zamierzamy jednak na
tym poprzestać, będziemy
walczyć dalej, godnie reprezentując nasze Gimnazjum
oraz naszą gminę.
Agnieszka Kostrzewa
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edukacyjnym Ministerstwa Finansów pt.
„Finansoaktywni. Misja: Budżet”. Zadaniem
konkursowym było stworzenie i opisanie pomysłu na wykorzystanie budżetu partycypacyjnego
w wysokości 100 000 złotych, przeprowadzenie
debaty na jego temat oraz przygotowanie odpowiedniej wizualizacji. Przygotowany przez
uczniów projekt Miasteczka Ruchu Drogowego
w okolicy zbiornika małej retencji w Czerwieńsku został uznany za jeden z 10 najlepszych
w kraju. Przed zespołem ostatni etap – udział
w debacie na temat zgłoszonych inicjatyw
podczas dwudniowej wycieczki do Warszawy
i walka o pierwsze miejsce. Powodzenia!
Wszystkim uczniom gratuluję wyżej
wymienionych osiągnięć, dziękując także nauczycielom i rodzicom za pomoc i wsparcie
w rozwijaniu poszczególnych talentów.
Na terenie Gimnazjum 22 kwietnia 2016
roku zorganizowano gminne eliminacje
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego dla szkół podstawowych
oraz szkół gimnazjalnych. W turnieju wystartowały drużyny ze szkół podstawowych
z Czerwieńska, Leśniowa Wielkiego, Nietkowa i Nietkowic oraz drużyny z Gimnazjum
w Czerwieńsku. Do etapu wojewódzkiego
z grona szkół podstawowych zakwalifikowała
się drużyna ze Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim. Finał wojewódzki odbędzie
się 31 maja w Sulęcinie. Z kolei gimnazjaliści
będą uczestniczyć w finale wojewódzkim 21
maja 2016 roku w Drezdenku.
Przed nami kolejne znaczące przedsięwzięcie. 19 maja 2016 roku w Gimnazjum
im. Jana Pawła II oraz w MGOK-u w Czerwieńsku odbędzie się gala finałowa I Ogólnopolskiego Festiwalu Filmu z Przesłaniem, do
którego zgłoszono także filmy przygotowane
przez naszych uczniów. Z niecierpliwością
czekamy na werdykt jury.
Nie można zapomnieć także o innym ważnym przedsięwzięciu. W dniach od 9 do 13 maja
w ramach polsko - niemieckiego projektu wymiany uczniów gościliśmy gimnazjalistów wraz
z opiekunami z zaprzyjaźnionego Reichsstadt
- Gymnasium w Rothenburg ob der Tauber.
Na realizację projektu otrzymaliśmy dotację
z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
organizacji utworzonej przez rządy Polski i Niemiec mającej na celu wspieranie wzajemnego
poznania, zrozumienia i współpracy młodych
Polaków i Niemców. W czasie tygodniowego
pobytu uczniowie wspólnie przygotowali teledysk o ich przyjaźni, wyruszyli w podróż do Poznania, gdzie zwiedzili najważniejsze miejsca
związane z początkami państwa polskiego oraz
spacerowali ulicami Zielonej Góry, poznając
tajemnice Winnego Grodu. Więcej szczegółów
dotyczących wymiany zamieścimy w kolejnym
numerze miesięcznika.
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku jest szkołą, w której jak widać dzieje
się wiele pozytywnych rzeczy. Uczniowie
osiągają sukcesy na forum krajowym i międzynarodowym. To szkoła, którą warto wybrać. To szkoła, która z powodzeniem równa
się do tych najlepszych.
Przemysław Góralczyk

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
TANECZNYM KROKIEM PRZEZ SZKOLNY ROK
Wiosna już w pełni, wszystko wokół budzi się do życia, świat wydaje się mienić
cała paletą barw. W szkole także czuje się jakby świat przyspieszył, uczniowska codzienność nabiera teraz większego kolorytu, staje się intensywna. Wiele
inicjatyw i działań znajduje się niemal na finiszu, nadchodzi czas odpowiedzi na
pytania czy było warto, co wynieśliśmy z lekcji, co dały nam zajęcia pozalekcyjne,
w czym jesteśmy dobrzy. Nadszedł czas festiwali i konkursów, które są okazją
do sprawdzenia się.
Od września uczniowie naszej
szkoły mają okazję rozwijać swoje
zdolności taneczne. Na zajęcia zaprasza
pani Aleksandra Barska, która od najmłodszych lat związana jest z tańcem.
Wraz ze swoimi podopiecznymi próbuje
nim zarazić całą społeczność szkolną.
Przygotowała wspólnie z pierwszakami układ na Pasowanie Pierwszaków,
uatrakcyjnia różnorodne imprezy szkolne „wciągając” wszystkich do zabawy.
Szkolne Koło Taneczne postawiło sobie
za cel nauczyć poruszać się w rytm muzyki
wszystkie chętne dzieci.
Tańczą, więc maluchy,
które nie zawsze wierzyły
w swoje możliwości oraz
te, które należą do formacji tanecznych. Wielogodzinne ćwiczenia
niekiedy „dają w kość”,
ale radość z opanowania
kolejnego układu wynagradza wszystko. Okazję
do sprawdzenia siebie
mali tancerze mieli na
zorganizowanym przez
Stowarzyszenie Taneczne HIT WIOSENNYM
FESTIWALU TAŃCA.
Wśród 23-ech zespołów z całego województwa lubuskiego cztery reprezentowały Czerwieńsk. Formacja Galaxy
Guls zdobyła I miejsce w kategorii
junior SHOW DANCE, formacja KOLOROWE SHOW wywalczyła II
miejsce w kategorii młodzik SHOW
DANCE, zaś BOOM BOX zajął III
miejsce w HIP HOP show. Gratulujemy
sukcesów, ale jeszcze bardziej cieszymy się, że nasza szkoła jest po prostu
roztańczona.
PALACZOM MÓWIMY –
„NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ!”
Od zawsze wiemy, że palenie papierosów zabija. Postanowiliśmy zrobić
coś więcej, aby włączyć się w walkę
z tym okrutnym nałogiem. Od wrze-

śnia realizujemy program edukacji
antynikotynowej dla uczniów klas I-III
„NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ”.
Jego głównym celem jest kształtowanie
odpowiedzialności za własne zdrowie
oraz wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie
przy nas palą. Już w październiku
uczniowie klas młodszych mieli okazję
do zapoznania się z zagrożeniem, jakie
niesie palenie tytoniu nie tylko dla palaczy, ale także dla tych, którzy przeby-

wają w ich otoczeniu. Były prezentacje
multimedialne, poszukiwania wiedzy
w INTERNECIE na lekcjach informatyki. Klasy drugie napisały do dorosłych palaczy list, który ma poruszyć
serca i przemówić wzruszającą prośbą
NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ. Na
lekcjach plastyki wykonaliśmy plakaty
mające wpłynąć na palaczy. Liczymy
na to, że wystawa prac zorganizowana
na korytarzach szkoły spełni swoją
rolę i stanie się momentem, w którym
wielu dorosłych podejmie decyzję
o porzuceniu nałogu. Uczniowie klas
pierwszych postanowili przemówić
do dorosłych z ekranu tworząc „Bajkę
antynikotynową”. Bajka ta została
zaprezentowana na festiwalu filmów
PROFISCENY organizowanym przez

Szkołę Podstawową w Nietkowicach.
Ucieszyło nas wyróżnienie, ale jeszcze bardziej cieszymy się, że nasza
produkcja zostanie zaprezentowana
rodzicom i być może przemówi do nich
najdonośniej. Mamy nadzieje, że choć
projekt realizują najmłodsi uczniowie,
to jednak będą mieli w sobie moc, która
wpłynie na starszych.
ŚMIECI – TO DLA NAS NIE PROBLEM
Od wielu już lat jednym z priorytetów
naszej pracy jest kształtowanie postaw
proekologicznych. Ekologia szerokorozumiana jest tematem lekcji oraz zajęć
dodatkowych. Wielokrotnie organizowaliśmy akcje i happeningi mające zmienić
nas samych i przemówić do mieszkańców naszego miasteczka. SPRZATANIE
ŚWIATA, działalność ZIELONEGO
PATROLU, DZIEŃ CZYSTEJ WODY,
projekt KOCHASZ DZIECI NIE PAL ŚMIECI to
tylko niektóre przykłady
naszych działań. Wiedzę
i umiejętności mieliśmy
okazję sprawdzić podczas Gminnego Konkursu
Ekologicznego pod nazwą
„NASZE DZIECI KONTRA ŚMIECI”. W murach
naszej szkoły gościliśmy
uczniów klas IV-VI z całej
gminy. Organizatorami
konkursu i fundatorami nagród były firmy:
„Tonsmeier Zachód” Sp.
z o.o. z siedzibą w Kiełczu
i „Rekopol Organizacja
Odzysku S.A. Uczestnicy
bez trudu poradzili sobie z zagadnieniami związanymi z zagospodarowaniem
odpadów, ich segregacją, czy recyklingiem. Nasza reprezentacja - Aleksandra
Wierucka, Martyna Cieślik i Piotr
Śnioch poradziła sobie doskonale – wywalczyła II miejsce. Wiedzę posiadamy
całkiem niezłą, teraz wystarczy ją tylko
zastosować w praktyce i śmieci nie będą
już tak niemiłym problemem.
Kalejdoskop wydarzeń mieni się
jeszcze innymi odcieniami – czekamy na
kolejne konkursy i imprezy, wycieczki
– napiszemy o nich na łamach U NAS.
Słońce dodaje nam energii i choć czasami
nie niemal nie starcza nam tchu, to jednak
lubimy ten wiosenny zawrót głowy.
Beata Kaszewska
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W i e ś c i Polska cyfrowa
z ratusza

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

OGŁOSZENIE
Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że w dniu
6 maja 2016 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku, w sołectwach objętych wykazem
oraz na stronie internetowej urzędu (www.czerwiensk.pl) został
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania
w najem w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem pod ustawienie pojemników na odzież używaną.
Wykaz obejmuje następujące nieruchomości:
a) część działki nr 645 o powierzchni 1,25 m2 położonej
w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej,
b) cześć działki nr 252/3 o powierzchni 1,27 m2 położonej
w Płotach,
c) część działki nr 366/1 o powierzchni 1,31 m2 położonej
w Nietkowie przy ul. Ogrodowej,
d) część działki nr 50 o powierzchni 1,30 m2 położonej
w Sycowicach.
(M.M.)

OGŁOSZENIE
Gmina Czerwieńsk poszukuje pilnie opiekuna
cmentarza w Nietkowie.
Bliższych informacji udziela Referat GKiM
Marianna Ostrowska tel. 68 3278565

PRZETARG
Burmistrz Czerwieńska podaje do publicznej wiadomości
wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym ograniczonym
na sprzedaż udziału w nieruchomości stanowiący
własność Gminy Czerwieńsk
Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2016 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 15
czerwca 2016 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku: PKO BP. SA. I O Zielona Góra 74 1020 5402 0000 0602
0027 8861.
PowierzchPołożenie
nia
nieruchomości
Nr działki
w ha

Oznaczenie nieruchomości
KW

1
2
ZG1E/00053669/9 218/18
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3
0,0390 ha

4
obręb miasto
Czerwieńsk
ul. Klonowa

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

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie
internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku ul. Rynek 25.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie
Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój
109 lub pod nr tel. (68) 3278179.

Opis i przeznaczenie nieruchomości,
oraz sposób jej zagospodarowania
5
przetarg ustny ograniczony dla współwłaścicieli działki 218/18
położonej w obrębie miasta Czerwieńsk przy ul. Klonowej
sprzedaż na własność udziału 25/100 w w/w nieruchomości
zabudowanej budynkiem gospodarczym

Cena wywoławcza,
wysokość wadium,
godzina przetargu
6
cena wywoławcza 2.500,00 zł.
wadium - 250,00 zł.
godz. 11oo

redaguje:
mgr Beata Frąckiewicz
Słodki dzień
12 kwietnia Przedszkolaki obchodziły Światowy Dzień Czekolady. To pyszne święto było
okazją do zapoznania się z historią czekolady
i jej pochodzeniem, a także do wspólnej zabawy
i- co sprawiło dzieciom największą radość- do
degustacji wspomnianego smakołyku.
To był niezwykle słodki i wesoły dzień!

W zdrowym ciele zdrowy duch!
Wzorem lat ubiegłych, 23 kwietnia,
dzieci z Przedszkola w Czerwieńsku wzięły
udział w corocznych zawodach Jorge Cross.
Uprawianie sportu i aktywny styl życia to
wartości, które warto wpajać dzieciom już
od najmłodszych lat, a jeśli dodać do tego
szczyptę rywalizacji to otrzymamy świetną
zabawę i dużo radości. Mali biegacze dali nam
tego dnia wiele powodów do dumy- sportowy
duch walki, zabawa fair play i wreszcie wysokie miejsca na podium (1 miejsce- Kacper

Kryś z gr. IV i 2 miejsce- Urszula Pokrzyńska
z grupy V) to tylko niektóre z nich.
Gratulujemy wszystkim młodym sportowcom i zachęcamy do aktywności sportowej
każdego dnia, nie tylko podczas zawodów!
Dzień Ziemi
Jest taki dzień w kalendarzu, w którym
w sposób szczególny pamiętamy o naszej planecie. 22 kwietnia- Dzień Ziemi. Aby go uczcić
przyszliśmy do przedszkola ubrani na zielono,
zwracając uwagę na to jak ważne jest aby Ziemia
była zielona i czysta. Śpiewaliśmy piosenki, tańczyliśmy i złożyliśmy uroczyste przyrzeczenie
szanować środowisko naturalne i propagować
wartości proekologiczne. Dodatkowo dzieci ze
starszych grup przeszły ulicami Czerwieńska
głosząc „zielone” hasła, a na koniec wszystkie
Przedszkolaki posadziły w ogródku przedszkolnym drzewo i krzewy ozdobne.
Pamiętajmy, że o Ziemię trzeba dbać ciągle
i zawsze, nie tylko wtedy gdy przypada jej dzień!

Dom Kombatanta
Już naszą tradycją stały się odwiedziny
Przedszkolaków w Domu Kombatanta w Zielonej Górze. Tym razem, 19 kwietnia, swój
program artystyczny zaprezentowały drogim
Seniorom dzieci z grup: „Zajączki”, „Mali
odkrywcy” oraz zespół „Dzieci Mazowsza”.
Występom towarzyszyły łzy wzruszenia i uśmiechy na twarzach Rezydentów, a po zakończonym programie artystycznym dzieci wręczyły
wszystkim ręcznie wykonane kwiaty i zaprosiły
Gospodarzy na naszego przedszkola.

Bardzo dziękujemy dyrekcji, całemu personelowi i wszystkim Mieszkańcom Domu
Kombatanta za ciepłe przyjęcie i gościnę.
Cudze chwalicie...
Nasze Przedszkole odwiedziła kapela
ludowa Mała Watra z Brzeźnicy kontynuująca
w swoich działaniach tradycje Górali Czadeckich. Barwny, odmienny występ młodych
artystów okraszony pięknymi strojami ludowymi wprawił Przedszkolaków w prawdziwy
zachwyt. Była to dla nich niezwykła lekcja
folkloru i tradycji polskiej, żywa lekcja patriotyzmu, która na pewno na długo wyryła
się w ich sercach i ich pamięci.
Nie zapominajmy o polskim dorobku
kulturowym, nie wyrzekajmy się go lecz
pielęgnujmy i przekazujmy dzieciom aby nie
zatraciły tego co naprawdę polskie i piękne!

Nietków w szkolnym kalejdoskopie

Uczniowie szkoły w Nietkowie w tym roku
szkolnym bezpiecznie podróżują po świecie
w edukacyjnym projekcie „Stacja kultura”
realizowanym przez Szkolny Samorząd.
W ramach poznawania Europy i reszty świata
samorząd uczniowski koordynuje ciekawe
działania przygotowywane przez poszczególne
klasy dotyczące jednego wybranego państwa.
W ramach podróży po świeci byliśmy już
w Niemczech, Włoszech, Brazylii, Polsce
w a nawet w Chinach. W kwietniu pociąg
„kultura” stanął na stacji Włochy i Holandia.
Tym razem było bardzo tanecznie. Uczniowie
wraz z wychowawcami przygotowali ciekawostki dotyczące tych krajów, piosenki, tańce
i degustacje potraw. Ku uciesze organizatorów,
Zumbę zatańczyło pół szkoły .
22 kwietnia obchodziliśmy też Światowy Dzień Ziemi. Uczniowie klasy drugiej
wraz z wychowawcą przygotowali dla szkolnej społeczności ciekawy i wesoły występ
profilaktyczny dotyczący wo-

lontariatu i pomocy jakiej udzielamy naszej
planecie. Nie obyło się również beż wycieczki
w teren w celu posprzątania najbliższego otoczenia i założeniu na nasze kasztanowce opasek
ochronnych przeciwko szkodnikom.

Konkursy, konkursy.
11 kwietnia odbył się III Gminny Przegląd
Teatrów Profilaktycznych dla szkół naszej
gminy – konkurs na małą formę teatralną
o charakterze profilaktycznym „Profiscena”
w gościnnej szkole w Nietkowicach. Treść
spektakli profilaktycznych była związana
z szeroko rozumianą problematyką uzależnień
oraz promocją zdrowego stylu życia. Teatr Publicznej Szkoły Podstawowej w Nietkowie
„Szczęśliwa Siódemka” zdobył I miejsce za
spektakl pt. „Dopalacze-lekcja życia”. Aktorzy i opiekunowie wrócili bardzo dumni
ze swoich osiągnięć.
Nasi uczniowie reprezentowali też w kwietniu Gminę
Czerwieńsk na powiatowych
konkursach Pro-Arte. Justyn-

ka Wilczak wystąpiła w Lubuskim Konkursie
Recytatorskim –przegląd powiatowy w Nowogrodzie Bobrzańskim a szkolny zespół
„Rytm” w kategorii zespołów muzycznych
w Powiatowym przeglądzie w Międzyrzeczu.
Sandra Kaczor, uczennica klasy trzeciej
została wyróżniona w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Mój Przyjaciel Lupo”
zorganizowanym przez Wydział Komunikacji
Społecznej Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie. Gratulacje i podziękowania dla dzieci
za godne reprezentowanie naszej szkoły oraz
nauczycieli, którzy przygotowują artystów.
Beata K.W.
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Sport szkolny…
Uczniowie SP z Czerwieńska uczestniczyli w Mistrzostwach Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych. Zawody
odbyły się 13 kwietnia w Trzebiechowie.
Nasi reprezentanci spisali się bardzo
dobrze zajmując trzecie miejsca zarówno
w kategorii dziewcząt jak i chłopców.
Dziewczęta startowały w składzie: Gabriela Łepkowska, Małgorzata Matuszak, Marta Czyżyńska, Aleksandra
Kokowicz, Wiktoria Markowska,

Nikola Zapalska, Rozalia Pukacka,
Janina Frąckowiak, Nikola Wziętek
i Weronika Dudek. Natomiast zespół
chłopców tworzyli: Igor Brzeziński,
Mateusz Turowski, Piotr Śmiałek,
Julian Przymuszała, Jan Tański, Wojciech Rapeła, Alan Boksa, Dominik
Zapalski, Jakub Jasiński i Szymon
Strzelczyk.
W Nowogrodzie odbyły się zawody
ośrodkowe w piłce nożnej chłopców.

Nasza drużyna zajęła II miejsce uzyskując
awans do dalszych rozgrywek. Kolejnym
etapem były Mistrzostwa Powiatu w Sulechowie, gdzie ekipa szkoły wywalczyła III
miejsce. Oto skład naszej reprezentacji:
Piotr Kozak, Piotr Biernacki, Michał
Bieniek, Jakub Wota, Kacper Szwal,
Mateusz Turowski, Kamil Placety
i Piotr Śmiałek.
B. Oleszek, D. Siemaszko

…i gimnazjalny
Finał Powiatowy szkól gimnazjalnych
w piłce nożnej chłopców odbył się 11
kwietnia w Nowogrodzie. Rywalizacja
była bardzo zacięta i wyrównana. Po remisie z Trzebiechowem i dwóch nikłych
porażkach zajęliśmy ostatecznie IV miejsce. A do finałów rejonowych awansowały
dwie najlepsze drużyny. Dziękujemy za
zaangażowanie i godne reprezentowanie
Gimnazjum. A nasza ekipa wystąpiła
w składzie: 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.
W. Dwornicki

Wieści z hali

Hala Sportowa „Lubuszanka” była
ostatnio współorganizatorem dwóch
dużych imprez sportowych. 23 kwietnia
rozegrana została 5 edycja biegu przełajowego Jorge Cross oraz zawodów dla
dzieci Mini Jorge Cross. Z kolei 1 maja,
wraz z I Rock Triathlon Zielona Góra
przeprowadziła Crosstriathlon. Było
tam pływanie (300 m po zalewie), jazda
rowerem (12 km) i bieg (3 km). Koloryt
zawodom na pewno dodawał trudny teren
naszych okolic i zdecydowanie zimna
woda…
Wśród mężczyzn zwyciężył Paweł
Kamoda (48:35) a wśród pań Agnieszka
Gadomska (1:1:32). Startowały również
sztafety – zwycięska (46:34) rywalizowała w składzie Dawid Romanowski
i Jacek Bondia. W sztafecie, która zajęła
II miejsce (49:48) wystąpił Zbigniew
Gawroński z Jerzym Bielińskim i Jackiem Likszo.
Jakie najbliższe plany? Co będzie się
działo w naszej hali i okolicy?
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Na boiskach naszej gminy toczą się
grupowe rozgrywki piłkarskie w ramach
Turnieju o Puchar Burmistrza Czerwieńska.
A teraz kosz: „Lubuszanka Cup
– Puchar Basketligi”. W niedzielę 22
maja, w naszej hali sportowej odbędzie
się turniej pucharowy Basketligi Zielona
Góra - jednej z największych amatorskich
lig koszykówki w Polsce. Całodniowe
zawody rozpoczną się o godz. 10:00. To
doskonała okazja do zobaczenia efektownego basketu w Czerwieńsku. Zapraszamy do hali „Lubuszanka” całe rodziny!
Wstęp wolny.
Na zaplanowany na 18 czerwca Ronin
Race jest już kilkadziesiąt zapisów. Ta
impreza biegowa jest wpisana w cykl KM
Super Sport. Informacji można szukać na
cross.wlubuskiem.pl Zawodnicy i kibice
mile widziani!
I jeszcze trochę informacji.
Prawie 2,5 tys. zawodników stanęło

na trasie XLIII Maratonu w Dębnie. 3
kwietnia pobiegli tam dwaj „nasi” - Paweł
Forgel – zajął 58 miejsce w kategorii M40
z czasem 3:18:50 i Sebastian Plonkowski
(271 w M40; 3:56:34).
Z kolei XIV Półmaraton Przytok odbył
się 9 kwietnia. Pobiegł tam Pawel Forgel,
któremu dystans 21 km zajął 1:30:34.
Na trasie IX Piekła Przytoku rywalizował też, i to z powodzeniem, Jarosław
Michałowski. Bowiem 10 kwietnia
wygrał (i to po raz szósty!) tę rowerową
rywalizację w czasie 2:13:34. Ścigał się
tam też Paweł Kamoda. Trasa liczyła 10
okrążeń po 6,7 km.
Miłośnicy militariów i fortyfikacji
mieli swą Forteczną Wiosnę. Oprócz
noclegu (9 na 10 kwietnia) w gościnnej
hali uczestniczyli również w seminarium
poświęconemu ich pasji.
W Czempinie, 7 maja, na ChampionMan Duathlon Paweł Kamoda zajął
I miejsce. 177 zawodników rywalizowało
na trasie 10km bieg - 60km rower - 10km.
(W tych zawodach był też krótszy dystans,
który wybrało 151 zawodników).
D. Grześkowiak

Jubileuszowy JORGE CROSS
– V EDYCJA
JORGE CROSS wpisał się już na stałe do kalendarza imprez biegowych. Z każdym
rokiem bije kolejne rekordy popularności i ugruntowuje swoją pozycję, jako ciekawa propozycja dla wszystkich miłośników biegania. Zwycięzcą biegu głównego
został w tym roku Adam Marysiak z klubu MKS ASTRA Nowa Sól, wśród kobiet
tryumfowała Agnieszka Stachowiak z ZLKL Świebodzin.
Kiedy przed rokiem na starcie biegu
stanęło 620 biegaczy (od przedszkolaków
po seniorów) wydawało się, że takiego wyniku nie uda się już powtórzyć.
Tymczasem 23 kwietnia br., w piątej już
edycji JORGE CROSS, wzięło udział 707
zawodników i zawodniczek. Padł, zatem
kolejny rekord frekwencji, co świadczy
nie tylko o coraz większej popularności,
jaką cieszy się impreza, ale jest również
dowodem na wciąż rosnącą popularyzację
biegania w naszym kraju.
W zamyśle pomysłodawców biegu,
JORGE CROSS ma mieć familijny charakter i służyć popularyzacji biegania.
To dla tego uczestnicy crossu przyjeżdżają tu całymi rodzinami, chwaląc organizatorów za to, że pomyśleli zarówno
o najmłodszych, którzy mają możliwość
startu w MINI JORGE CROSS jak i o początkujących biegaczach, startujących
w biegu hobby. Trasa biegu głównego
została wytyczona wśród malowniczych,
leśnych zakątków Czerwieńska, przez co
dostarcza biegaczom wielu pozytywnych
wrażeń i zadowolenia z faktu bezpośredniego obcowania z przyrodą.
Organizatorami biegu byli: Hala
sportowa „Lubuszanka”, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku, Klub Zdecydowanych Optymistów, Ronin Czerwieńsk, I Rock
Triathlon Zielona Góra. Partnerem
biegu była: Jorge Sp. z o. o.
Wyniki biegów szkolnych (MINI
JORGE CROSS – 260 uczestników):
• Przedszkolaki – dziewczęta:
1. Urszula Pokrzyńska (Czerwieńsk);
2. Maja Śliwińska (Czerwieńsk);
3. Nikola Dybała (Zielona Góra).
• Przedszkolaki – chłopcy:
1. Kacper Kryś (Czerwieńsk);
2. Bartosz Filar (Zielona Góra);
3. Fabian Rasiak (Czerwieńsk).
• Klasy I-II – dziewczęta: 1. Emilia Chołyńska (SP 5 Zielona Góra);
2. Maja Przymuszała (SP Czerwieńsk);
3. Wiktoria Jarosz (SP Gronów).

• Klasy I-II – chłopcy: 1. Szymon Filipowski (SP 11 Zielona Góra); 2. Hubert
Jasek (SP 25 Zielona Góra); 3. Fabian
Haręża (SP 2 Krosno Odrzańskie).
• Klasy III-IV – dziewczęta: 1. Zofia
Mejza (SP Gronów); 2. Zuzanna Mejza
(SP Gronów); 3. Nikola Machcińska
(SP 2 Krosno Odrzańskie).
• Klasy III-IV – chłopcy: 1. Mateusz Powchowicz (SP Czerwieńsk);
2. Dominik Zapalski (SP Czerwieńsk);
3. Andrzej Choroskin (SP Stary Kisielin).
• Klasy V-VI – dziewczęta: 1. Aleksandra Jodłowska (SP 2 Krosno Odrzańskie); 2. Wiktoria Markowska
(SP Czerwieńsk); 3. Gabriela Łepkowska (SP Czerwieńsk).
• Klasy V-VI – chłopcy: 1. Mateusz
Jędraszak (SP Gronów); 2. Jan Tański
(SP Czerwieńsk); 3. Oliwer Uruski
(SP Siedlisko).
Wyniki biegu (JORGE CROSS
– 447 zawodników):
• Bieg hobby 6,5 km (Gimnazjum
dziewczęta – 7 zawodniczek): 1. Agata
Zaboklicka 0:33:51; 2. Eliza Czyżyńska
0:38:09; 3. Aleksandra Plonkowska
0:39:08.
• Bieg hobby 6,5 km (Gimnazjum
chłopcy – 14 zawodników): 1. Bartosz
Przybyła 0:29:09; 2. Jędrzej Stasik
0:30:29; 3. Mateusz Kostecki 0:33:08.
• Bieg hobby 6,5 km (open kobiet –
67 zawodniczek): 1. Agnieszka Gadomska 0:27:23; 2. Aleksandra Chruściel
0:29:24; 3. Anna Bazan 0:29:40.
• Bieg hobby 6,5 km (open mężczyzn
– 89 zawodników): 1. Szczepan Kogut
0:23:22; 2. Dawid Romanowski 0:24:23;
3. Łukasz Haręża 0:25:03.
• Bieg główny 13 km (open kobiet –
77 zawodniczek): 1. Agnieszka Stachowiak 0:52:19; 2. Sandra Nowak 0:55:30;
3. Agnieszka Lorenc 0:58:28.
• Bieg główny 13 km (open mężczyzn
– 214 zawodników): 1. Adam Marysiak
0:44:55; 2. Adam Draczyński 0:44:56;
3. Paweł Kamoda 0:45:24.

Za pomoc w organizacji V edycji
JORGE CROS kierujemy szczególne
słowa podziękowania do: firmy Jorge
Fireworks sp. z o.o. i jej właścicieli Jacka
Dudkowiaka i Mariusza Dudkowiaka,
Burmistrza Czerwieńska Piotra Iwanusa,
Grzegorza Pukackiego i wolontariuszy z Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czerwieńsku, Hanny Łuczak, Idy
Łuczak, nauczycieli z Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku, Medycznego Studium
Zawodowego w Zielonej Górze, strażaków z OSP w Czerwieńsku, strażników
miejskich oraz Michała Rotko i całej
ekipy, która przygotowywała trasę biegu.
Jacek Gębicki
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