XVIII DZIEŃ
CZYSTEJ WODY

czytaj str.: 2-3

w maju
01.05. – w Czerwieńsku odbył się pierwszy w historii triathlon.
Impreza pod nazwą KM Sport Cross triathlon 2016 została rozegrana na terenach przyległych do Zbiornika Czerwieńsk. Konkurencje triathlonu stanowiły: pływanie na dystansie 300 m w Zbiorniku
Czerwieńsk, jazda na rowerze na dystansie 12 km po leśnych
ścieżkach i drogach szutrowych oraz bieg na dystansie 3 km (2 pętle
wokół Zbiornika). Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie
KM Sport IRT Zielona Góra, Hala Sportowa „Lubuszanka”
i Ronin Team Czerwieńsk. Honorowy patronat nad KM Sport
Cross triathlon 2016 objął Burmistrz Piotr Iwanus.
02.05. – w Czerwieńsku odbyły się gminne uroczystości
z okazji Dnia Flagi RP i Święta Konstytucji 3 Maja. Poprzedziła je Msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona w Kościele
parafialnym pw. św. Wojciecha, którą celebrowali: ks. Dariusz
Glama i ks. Marek Kidoń. Pod Pomnikiem Pamięci odbył się
uroczysty apel z udziałem kompani honorowej 4 ZPPL oraz
pocztów sztandarowych i przybyłych delegacji. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Piotr Iwanus.
03.05. – w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Konstytucji 3 Maja. W uroczystościach
uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
04.05. – w Nowogrodzie Bobrzańskim Burmistrz Piotr
Iwanus prowadził rozmowy na temat budowy ścieżek rowerowych, które mają powstać w ramach ZIT-ów (Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych).
10.05. – w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku odbyło
się otwarcie ofert na budowę Sali gimnastycznej i łącznika
przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku. Swoje oferty złożyło 6 firm. Kwoty zaproponowane przez oferentów wynosiły odpowiednio: 4 343 130,00
zł – najwyższa, 3 082 249, 97 zł – najniższa. Otwarcie ofert nie
zakończyło procedury przetargowej, gdyż Gmina zdecydowała
się skorzystać z nowej możliwości, jaką daje znowelizowana
Ustawa prawo zamówień publicznych i przeprowadzić dodatkowo aukcję elektroniczną, do której mogli przystąpić wszyscy
oferenci. Dopiero wynik tej aukcji był decydujący o wyborze
oferenta, który zaproponował najkorzystniejsze warunki. Aukcja została przeprowadzona 23 maja br. i zakończyła się wyborem firmy TECHGIPS Budownictwo z Modrzycy, która
wylicytowała kwotę 2 932 249,97 zł i udzieliła 72 miesięcy
gwarancji i rękojmi na swoje prace.
13-15.05. – odbył się XVII Polsko-Niemiecki Familijny
Rajd Rowerowy. W rajdzie udział wzięło 48 cyklistów z partnerskich gmin Czerwieńsk i Drebkau (Niemcy). Trasa rajdu
wiodła przez Czerwieńsk-Przytok-Zabór-Milsko-JesionkęWolsztyn-Jesionkę-Zabór-Czerwieńsk. Organizatorem rajdu
było Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne.
14-15.05. – w Skansenie Fortyfikacyjnym Czerwieńsk odbył
się V PIKNIK FORTECZNY.
16.05. – w auli czerwieńskiego ratusza odbył się Zjazd
Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
Podczas Zjazdu wybrano władze naszego Oddziału ZOSP RP na
następnych 5 lat. W skład Zarządu Oddziału weszli: Piotr Iwanus - prezes, wiceprezes – Jan Wota - wiceprezes, Marianna
Ostrowska – skarbnik/sekretarz, Jerzy Kuczak – komendant
gminny oraz Adrian Dąbrowski, Bartłomiej Frątczak, Paweł
Burny, Damian Wolski, Przemysław Półrolnik, Krzysztof
Zawalnik, Arkadiusz Kruś, Patryk Kurowski. Przedstawi-
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cielami do Zarządu Powiatowego zostali wybrani: Piotr Iwanus
i Jerzy Kuczak. W Zjeździe uczestniczyli również: Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras, komendant powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej Dariusz Mach i prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP Adam Jaskulski.
17.05. – obradowała Komisja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad Komisji było min.: wypracowanie
opinii o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy
za 2015 rok; rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza
Czerwieńska; sprawy bieżące.
19.05. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad Komisji
było min.: analiza skuteczności działań Spółki POMAK w ramach zimowego utrzymania dróg w sezonie 2015/2016 – drogi
powiatowe i gminne (w tym chodniki wzdłuż nieruchomości
gminnych); informacja Straży Miejskiej nt. zimowego utrzymania chodników w Czerwieńsku i w sołectwach; sprawy bieżące,
w tym wypracowanie opinii do projektów uchwał.
19.05. – w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku
odbyła się finałowa gala I Ogólnopolskiego Festiwalu Filmu
z Przesłaniem dla młodzieży gimnazjalnej „Nasze miejsce, nasz
czas”. Honorowym gościem festiwalu była Lubuska Kurator
Oświaty Ewa Rawa.
19.05. – w Dobrzęcinie odbyło się zebranie wiejskie.
20-22.05. – DNI CZERWIEŃSKA 2016.
20.05. – w Zielonej Górze odbyły się Powiatowe Obchody
Dnia Strażaka. W uroczystościach wzięli udział: Burmistrz
Piotr Iwanus i Komendant Gminny OSP Jerzy Kuczak.
22.05. – Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne i Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bolesnej w Płotach byli
organizatorami spływu kajakowego wodami Zimnego Potoku.
W spływie wzięło udział 28 miłośników kajakarstwa.
24.05. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad Komisji było min.: informacja o kwartalnym wykonaniu budżetu gminy, w tym nadwyżki/deficytu oraz o udzielonych umorzeniach nie podatkowych należności budżetowych
za I kwartał 2016 r.; rozpoczęcie prac nad sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2015 r.; prawy bieżące.
30.05. – Burmistrz Piotr Iwanus i Dyrektor ZEAO Danuta
Tomaszewska spotkali się z Wiceprezydent Zielonej Góry
Wiolettą Haręźlak. Tematem spotkania było współfinansowanie przedszkoli.
31.05. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad Komisji było
min.: informacja nt. funkcjonowania publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w Gminie
Czerwieńsk, wraz z danymi demograficznymi (ilość dzieci od
3 do 7 lat); pinia do sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok.; sprawy
bieżące, w tym wypracowanie opinii do projektów uchwał.
31.05. – w Nietkowie odbyło się zebranie wiejskie.
Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU
Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
Jacek Gębicki, Alina Juncewicz, Dariusz Grześkowiak (foto).
Adres: UGiM, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk,
tel./fax 68 327 80 91, e-mail: unas.redakcja@wp.pl
skład i druk: Fabryka Reklamy Sandmedia tel. 68 45 35 700
Materiały do składu przyjęto 16.06.2016 r., do druku przekazano 17.06.2016 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

XVIII Dzień Czystej Wody

Wciąż walczymy
o czyste środowisko
Upowszechnianie idei związanych z ochroną środowiska przyrodniczego stało się
naszą misją. Już od 18 lat prowadzimy edukację ekologiczną, szukamy nowych
rozwiązań i możliwości poprawy istniejącej rzeczywistości, staramy się zaszczepić
w młodych ludziach wrażliwość na otaczający ich świat i pobudzić do samodzielnego działania.
Dokładnie przed rokiem, podczas XVI
Sympozjum Popularnonaukowego „Czyste
powietrze – czyste środowisko”, uczestnicy
Dnia Czystej Wody podsumowali toczącą się
dyskusję stwierdzeniem, że jednym ze sposobów
na poprawę czystości powietrza jest upowszechnienie wykorzystywania odnawialnych źródeł
energii tzw. OZE. Ta konkluzja zainspirowała
nas do sformułowania tematu kolejnego przedsięwzięcia. Postanowiliśmy zachęcić młodzież
do oceny zasobów naszej Gminy w tej materii
i zaproponowanie najbardziej optymalnych
rozwiązań wykorzystania OZE. Ponieważ
na terenie Gminy nie znaleźliśmy zbyt wielu
przykładów korzystania z tego rodzaju energii,
poszerzyliśmy zarówno tematykę jak i obszar
naszych poszukiwań. Tak sformułowaliśmy 4
tematy prac konkursowych, z którymi zmierzyli
się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów
i liceum. Były to: Możliwości instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na obszarze
Gminy Czerwieńsk; Wpływ wykorzystania
OZE na środowisko przyrodnicze; OZE wykorzystywane przez człowieka; Przykłady
wykorzystania OZE w najbliższym otoczeniu
(gmina, powiat, województwo). Uczestnicy
konkursu mieli przedstawić, w formie prezentacji

multimedialnej, odnawialne źródła energii (energetyka wiatrowa, wodna, biogazowa, słoneczna,
geotermalna) na obszarze gminy Czerwieńsk,
powiatu zielonogórskiego lub województwa
lubuskiego. Musieli zwrócić szczególną uwagę
na inwestycje już zrealizowane oraz propozycje
budowy biogazowni rolniczych, elektrowni
wiatrowych, słonecznych i wodnych, a także
możliwości ich wykorzystania w najbliższym
otoczeniu.
XVII Sympozjum Popularnonaukowe „Czyste środowisko”, które odbyło się
w czerwieńskim ratuszu 2 czerwca br., było
okazją do rozstrzygnięcia tego konkursu
i prezentacji nagrodzonych prac. Tradycyjnie rozpoczął je Burmistrz Piotr Iwanus,
który omówił stopień wykorzystania OZE
na obiektach gminnych oraz przedstawił
projekt Centrum Rekreacyjno-sportowego
w Czerwieńsku – planowany w miejscu dotychczasowego basenu kąpielowego przy ul.
Zielonogórskiej. Ten projekt wzbudził wielkie
zainteresowanie wszystkich uczestników
sympozjum, gdyż zakłada wykorzystanie OZE
min. do podgrzewania wody znajdującej się
w niecce basenu, co ma pozwolić na wydłużenie okresu jego użytkowania.

Kolejnym prelegentem był Janusz Marciniak – prezes zarządu firmy OZAWO,
która zajmuje się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań obniżających koszty energii
elektrycznej i zwiększających niezależność
energetyczną swoich klientów. W swoim
wystąpieniu przedstawił on zasady działania
paneli fotowoltaicznych i proces zamiany
energii słonecznej na energię elektryczną.
Zaprezentował również jedną z inwestycji
zrealizowanych przez swoją firmę, którą
jest przydomowa instalacja fotowoltaiczna
w Płotach.
Prezentacje prac uczniowskich pokazały,
że młodzież doskonale poradziła sobie z zaproponowaną im tematyką. Nie tylko rzeczowo ocenili potencjał energetyczny naszego
województwa, ale również z dużą znajomością
rzeczy zaproponowali gotowe rozwiązania,
które byłyby najbardziej optymalne w naszych
warunkach. Szczególną uwagę zwrócili na
możliwości, jakie daje wykorzystanie fotowoltaiki, biogazowni i energii geotermalnej. Okazało się, że obszar naszego województwa
znajduje się w strefie, gdzie wykorzystanie
geotermii może być opłacalne, pomimo
sporych nakładów, które trzeba ponieść,
aby dotrzeć do jej podziemnych pokładów.
Uczestnicy Sympozjum zwrócili uwagę na
możliwość jej wykorzystania na zmodernizowanym basenie przy ul. Zielonogórskiej i do
ogrzewania osiedli mieszkalnych.
Na Sympozjum nadesłano łącznie 34
prace przygotowane przez uczniów ze szkół
podstawowych i gimnazjum z terenu naszej
Gminy, Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze oraz
Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku.
Komisja konkursowa w składzie: Lubomir
Rotko, Jacek Gębicki, Anna Wieczorek
i Przemysław Góralczyk po obejrzeniu
wszystkich nadesłanych prac postanowiła
przyznać 12 równorzędnych nagród oraz 11
wyróżnień. W kategorii szkół podstawowych
nagrody otrzymali: Remigiusz Szul i Aleksander Szul (SP Czerwieńsk), Laura Danielak (SP Czerwieńsk); Aleksandra Kozłowska
(SP Nietków); Aleksander Pietryka (SP
Nietków). Prace wyróżnione: Sandra Jadczak
i Monika Rzeszutek (SP Nietków); Szymon
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Mielczarek (SP Czerwieńsk); Bartosz Kupiec
(SP Czerwieńsk); Barbara Stasiuk (SP Leśniów Wielki); Agata Kielka i Antoni Karaś
(SP Nietkowice).
W kategorii gimnazjum i liceum nagrody
otrzymali: Olga Chłopek i Marcin Maciupa
(Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze); Korneliusz Kupiec (Gimnazjum w Czerwieńsku);
Julianna Grysiewicz (Gimnazjum w Czerwieńsku); Paulina Lebioda i Natalia Kuśmierska (Gimnazjum Czerwieńsk); Kamila
Raździewska (LO w Czerwieńsku).
Prace wyróżnione: Michał Krzyniak
i Konstanty Pless (Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze); Jakub Bonczyk (Gimnazjum
w Czerwieńsku); Anna Łukasik (Gimnazjum
w Czerwieńsku).
Nieodłącznym elementem każdego Dnia
Czystej Wody jest konkurs wiedzy „Zdrowa

Woda”, który adresujemy do najmłodszych
uczniów szkół podstawowych. Mimo upływu
lat i on cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem miłośników ekologii i zdrowego
trybu życia.
W tegorocznych eliminacjach konkursu
Zdrowa Woda wzięło udział 179 uczniów
z 5 szkół podstawowych. Finalistami zostali
uczniowie, którzy najlepiej napisali test eliminacyjny w swojej szkole. Nad prawidłowym
przebiegiem konkursu czuwało Jury w składzie: Anna Wieczorek, Hanna Borowczyk
i Przemysław Góralczyk, które po rozegraniu
6 konkurencji wyłoniło zwycięzców. Wyniki
przedstawiają się następująco: I miejsce ex
aequo – Damian Bugajny (SP Leśniów Wielki) i Aleksander Pietryka (SP Nietków), II
miejsce - Maciej Borowski (SP Nietkowice),
III miejsce - Paulina Lewkowicz-Głodek (SP
Czerwieńsk), IV miejsce - Bruno Zachariasz
(ZE Płoty).
4 czerwca br. nad zalewem w Czerwieńsku odbył się festyn sportowo-rekreacyjny,
który stanowił finał wszystkich działań, jakie
podejmowaliśmy w ramach XVIII edycji
Dnia Czystej Wody. Gościliśmy tu już po
raz drugi i nie wyobrażamy sobie lepszego
miejsca do realizacji naszych przedsięwzięć.
Festyn miał charakter familijny i stał się
okazją do wspólnej zabawy dla całych rodzin.
Zorganizowaliśmy go wspólnie z Klubem
Zdecydowanych Optymistów, Kołem
Łowieckim „Jeleń”, Radą Rodziców ze
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku, OSP w Czerwieńsku, Klu-

Zasady zachowania się ludności

na wypadek wystąpienia zagrożenia: burza, silny wiatr
Burza jest zjawiskiem bardzo niebezpiecznym zwłaszcza gdy towarzyszą jej silne
wyładowania elektryczne w postaci błyskawic
i grzmotów, bardzo silny i porywisty wiatr,
który przy prędkościach przekraczających 54
km/h stwarza poważne zagrożenia oraz intensywne opady, ulewy i nawałnice. Jej wynikiem
może być wiele zniszczeń w gospodarstwach
domowych oraz środowisku min. uszkodzenie
ciała i mienia, wiatrołomy, szybkie wezbrania
wód, powstawanie osuwisk .
W przypadku wystąpienia powyższych
zjawisk:
• słuchaj aktualnych prognoz pogody w środkach
masowego przekazu – zawierają one ostrzeżenia
przed groźnymi zjawiskami pogodowymi;
• usuń z balkonów, tarasów i parapetów okien
rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr.
Pamiętaj, że mogą one stworzyć niepotrzebne
zagrożenie dla Ciebie, Twoich bliskich i osób
postronnych;
• zamknij okna i drzwi;
• w miarę możliwości wyłącz urządzenia
elektryczne i gazowe;
• nie planuj wycieczek w góry, nie wychodź z
domu, np. na zakupy;
• zabezpiecz minimalny zapas wody pitnej,
żywności i niezbędnych lekarstw;
• sprawdź czy masz pod ręką oświetlenie
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awaryjne (np. latarkę) oraz naładowany telefon
komórkowy;
• nie obserwuj niebezpiecznych zjawisk pogodowych, w czasie nawałnicy nie podchodź
do okien i drzwi;
• jeżeli jesteś w budynku, w centrum huraganowego wiatru lub trąby powietrznej, usiądź pod
ścianą nośną, z daleka od okien i drzwi, najlepiej
na najniższej kondygnacji, np. w piwnicy;
• jeżeli bardzo silny wiatr lub intensywne opady
deszczu zaskoczą Cię podczas podróży samochodem, najlepiej nie kontynuuj jazdy (zatrzymaj się, poszukaj bezpiecznego schronienia);
• nie zatrzymuj się - nie parkuj samochodu pod
drzewami, słupami i liniami energetycznymi. Pamiętaj, że wysokie elementy doskonale przyciągają wyładowania atmosferyczne i najlepiej, aby
nie przebywać podczas burzy w ich pobliżu;
• bezwzględnie nie szukaj schronienia pod
drzewami, słupami i liniami energetycznymi
i tak lekkimi konstrukcjami, jak wiaty autobusowe i tramwajowe;
• nawałnicę najlepiej przeczekać w budynku;
• unikaj otwartej przestrzeni. Jeżeli nie masz
możliwości schronienia się przed burzą lub huraganem, to najlepiej wykorzystaj zagłębienia
terenu (rów, głęboki dół) – podczas huraganu
schroń się w nim, podczas burzy nie siadaj,
nie kładź się na ziemi – przykucnij;

bem tanecznym „HIT”, sklepem komputerowym SEVEN w Zielonej Górze i ogromną
rzeszą wolontariuszy, którzy przygotowali
wiele atrakcji dla wszystkich uczestników
tego przedsięwzięcia.
Za pomoc w organizacji tegorocznych
obchodów Dnia Czystej Wody składamy serdeczne podziękowania Burmistrzowi Piotrowi
Iwanusowi, Samorządowi Mieszkańców,
Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Czerwieńsku i spółce POMAK.
Dziękujemy również Jakubowi Kosiakowi z Młodzieżowego Centrum Kultury
i Edukacji DOM HARCERZA w Zielonej
Górze za wspaniałą prezentację modeli pływających, które mogliśmy podziwiać na wodach
czerwieńskiego zalewu.
Jacek Gębicki
• odsuń się od metalowych przedmiotów i nie
dotykaj ich.
Jeśli jesteś nad wodą:
• wyjdź z wody;
• opuść żaglówkę, łódź, ponton, rower wodny,
kajak itp. Przycumuj ją do brzegu;
• pamiętaj, że podczas silnego wiatru nie wolno
przebywać w żaglówce, pod jej pokładem. W
przypadku wywrócenia się łodzi ryzykujemy
życiem. Najlepiej, podczas burzy i huraganu,
nie przebywaj nad wodą.
Gdy jedziesz samochodem:
• zmniejsz prędkość jazdy i miej świadomość,
że gdy wyjeżdżasz z zalesionego lub zabudowanego terenu, gwałtowny podmuch wiatru
może spowodować utratę panowania nad
samochodem i doprowadzić do wypadku;
• najlepiej, jeśli możesz, zatrzymaj się na
poboczu (włącz światła awaryjne) lub na najbliższym parkingu. Jeśli zaskoczy Cię burza, a
nie możesz się schronić w budynku, to zostań
w odpowiednio zaparkowanym pojeździe;
• nie zatrzymuj się pod słupami i liniami
energetycznymi oraz pod drzewami. Złamana
gałąź lub drzewo może przygnieść samochód
i osoby w nim przebywające;
• podczas burzy, poza budynkiem, nie używaj
telefonu komórkowego .
Pamiętaj, że chwilowa poprawa pogody
oraz cisza nie oznaczają, że jest bezpiecznie.
Przed wyjściem upewnij się, jaka jest
sytuacja.
P.W.

17. Polsko - Niemiecki Familijny Rajd Rowerowy
13 maja przed ratuszem w Czerwieńsku Burmistrz Piotr Iwanus oficjalnie przywitał
uczestników 17. Polsko - Niemieckiego Familijnego Rajdu Rowerowego. W tym
roku na starcie rajdu stanęło ponad 48 uczestników, w tym 18 z partnerskiej
gminy Drebkau.
W pierwszym dniu rajdu cykliści przejechali 52 km, a trasa wiodła z Czerwieńska
przez Przytok, Zabór i Kolsko do Jesionki.
Po drodze uczestnicy odwiedzili pałac i park
krajobrazowy w Zaborze.
„Ideą organizowanych przez nas rajdów jest nie tylko przejażdżka rowerem, ale
również zwiedzanie zabytków i ciekawych
miejsc” - mówi Ryszard Napierała, prezes
Czerwieńskiego Towarzystwa Turystycznego
i zarazem organizator rajdu.
Na zakończenie pierwszego dnia w hotelu Tanzanit, który gościł uczestników rajdu
odbyły się zawody w kręgle. Polscy cykliści
okazali się bardzo gościnni, bo całe podium
zajęli nasi przyjaciele z Niemiec…
Drugi dzień rajdu okazał się jeszcze bardziej
atrakcyjny. Trasa tego etapu wiodła z Jesionki
przez Obrę do Wolsztyna. W miejscowości
Obra zwiedziliśmy opactwo Cystersów, który
w swoich zasobach posiada m.in. krucyfiks
z 1500 r. Punktem kulminacyjnym było jednak
dotarcie do parowozowni Wolsztyn.

„To jedyne takie miejsce, gdzie można obejrzeć warsztaty i urządzenia oraz inne obiekty
zaplecza technicznego, służące utrzymaniu
i naprawie parowozów, nie jest to skansen ani
muzeum, ale czynna od ponad 100 lat prawdziwa parowozownia” - relacjonuje Józef Kluj,
współorganizator rajdu. Szczególne wrażenie
na rowerzystach zrobiła wyprawa parowozem
na trasie Wolsztyn- Zbąszyń-Wolsztyn. Wagony
w stylu retro dały impuls do ciekawych rozmów
o historii naszych krajów. Nasi koledzy z Niemiec niechętnie odjeżdżali z Wolsztyna. Nie
mogli uwierzyć, że widok gorącego, buchającego parą parowozu, to tutaj codzienność. Na
zakończenie dnia odbyła się uroczysta kolacja,
a dla tych, którzy mięli jeszcze siły na tańce,
do wspólnej zabawy zapraszał miejscowy DJ.
Muzyka z lat 70 i 80 niosła się po wodach
pobliskiego Jeziora Rudzieńskiego do późnych
godzin nocnych. Trzeciego dnia w drodze powrotnej do Czerwieńska, dzięki uprzejmości
Urzędu Marszałkowskiego WLL odwiedziliśmy
Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze.
Jak relacjonował nam Grzegorz Grynkiewicz, nasz przewodnik po obiekcie: „LCW ma
spełniać funkcję reprezentacyjną, turystyczną,
rekreacyjną, dydaktyczną i muzealną, ponadto
ma stanowić także bazę naukowo – dydaktyczną
umożliwiającą kształcenie studentów na kierunku winiarstwa oraz ośrodek doradztwa dla
winiarzy”. W budynku można znaleźć coś i dla
duszy, i dla ciała. W sali konferencyjnej można
uczestniczyć w warsztatach winiarskich, somielierskich czy kulinarnych. W hali pokazowej

Should I stay or should I go

– nasza wizja wymiany międzynarodowej
W dniach od 9 do 13 maja 2016r. odbyła się druga część wymiany polsko - niemieckiej Gimnazjum w Czerwieńsku z Reichsstadt - Gymnasium w Rothenburgu ob
der Tauber. Realizowaliśmy projekt pt.: „Friendship on record” współfinansowany
przez Polsko - Niemiecką Współpracę Młodzieży przy wsparciu Stowarzyszenia Gmin
RP i Euroregionu Sprewa – Nysa - Bóbr w Gubinie. Tym razem to nasi koledzy
i koleżanki odwiedzili Polskę.
Wraz z rodzicami, nauczycielami powitaliśmy ich serdecznie w progach naszej
szkoły w poniedziałek. Przełamywanie lodów
rozpoczęliśmy od wspólnej kolacji, którą pomogli nam przygotować rodzice. Pierwszą noc
spędziliśmy razem, śpiąc w salach szkolnych.
We wtorek trochę niewyspani ale wciąż pełni
zapału od rana przygotowywaliśmy się do
nagrania teledysku. Pan Stanisław Zimniewicz z wielką radością uczył wszystkich słów
piosenki w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim na melodię „Should I stay or
should I go”. Po wielu wysiłkach poczuliśmy

rocka i udało się nagrać podkład muzyczny.
Wyruszyliśmy więc nad zalew, by razem
nakręcić wideoklip. Wspólne granie sprawiło
nam wiele frajdy i tym bardziej smakował
nam obiad, po którym jeszcze dogrywaliśmy
scenki. W końcu przyszedł czas wolny, kiedy
zabraliśmy naszych niemieckich kolegów na
spacer po Czerwieńsku. Zapewniali, że im
się podoba.
W środę ruszyliśmy w podróż do Poznania, gdzie zwiedziliśmy katedrę, Stare Miasto
i Muzeum Makiety Dawnego Poznania. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wieczorem wró-

zapoznaliśmy się z procesem produkcji wina,
dowiedzieliśmy się również m.in. o Lubuskim
Szlaku Wina i Miodu. Niemieccy goście z wypiekami na twarzy słuchali o historii winiarstwa
na tym terenie a także o zamierzeniach miejscowych winiarzy. Jeszcze raz na łamach gazety
chcielibyśmy w tym miejscu podziękować Panu
Grzegorzowi i jego małżonce, że w niedzielne
popołudnie mogliśmy poznać tajniki produkcji
wina, szczepów winorośli i inne ciekawostki.
Przed godz. 15 dotarliśmy do Czerwieńska.
W takt niemieckiego Poloneza (tak ten taniec
nazywa się w Niemczech) grupa przeszła do
miejscowej restauracji, gdzie odbyło się oficjalne
zakończenie rajdu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.
„Pogoda dopisała, zwiedziliśmy sporo
ciekawcy miejsc, nie mogę doczekać się przyszłorocznego rajdu” - twierdzi Monika, jedna
z uczestniczek rajdu. Najstarszym cyklistą
okazał się nasz 82-letni przyjaciel z Niemiec
i wbrew pozorom jego kondycji mogą pozazdrościć nawet dużo młodsze osoby.
Tomasz Pietruszka
ciliśmy do domu. Czwartek upłynął nam na
zwiedzaniu Zielonej Góry. Spędziliśmy miło
czas, spacerując po deptaku, gdzie wspólnie
udzieliliśmy wywiadu Gazecie Lubuskiej. Po
południu w szkole odbyła się dyskoteka, na
której bawiliśmy się z naszymi przyjaciółmi
z Niemiec i z całą szkołą. Po kolacji zaczęły
się pierwsze pożegnania, wspólne zdjęcia,
wspominanie miłych zdarzeń. W piątek, zdając sobie sprawę, że to już ostatnie wspólne
godziny, wykorzystywaliśmy czas maksymalnie. Naszym zadaniem było przygotowanie
kolażu ze zdjęć z wymiany. W tym czasie
obejrzeliśmy także filmiki z takich spotkań w
poprzednich latach. Ciężko było się rozstać.
Pożegnania przed autokarem nie miały końca.
Każdy chciał sobie jeszcze powiedzieć ostatnie
kilka słów. Z żalem, ale przede wszystkim
radością, że mieliśmy okazję poznać tak
wspaniałych ludzi, pomachaliśmy odjeżdżającemu autokarowi. I za tę okazję dziękujemy
naszym nauczycielkom, które całe to spotkanie
i październikowe, i majowe zorganizowały,
paniom: Joannie Stanaszek, Joannie Dwornickiej i Agnieszce Kędzi.
Kornelia Pukacka
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Z życia Gimnazjum
Bardzo szybko w Gimnazjum w Czerwieńsku minęły dni nauki w maju. Był to
niezwykle ważny czas dla uczniów, bo
otrzymywali oni propozycje ocen rocznych. Był to także istotny okres w życiu
szkoły: organizowaliśmy I Ogólnopolski
Festiwal Filmu z Przesłaniem.
I sukces gonił sukces! O tym wszystkim warto tym razem nieco szerzej
napisać.
Udało się! Uczniowie klasy II b –
Jakub Bonczyk, Piotr Conio i Norbert
Rosiński – wygrali konkurs ogłoszony
przez Ministerstwo Finansów w ramach
programu edukacyjnego „Finansowoaktywni – Misja Budżet”. Nie było łatwo,
swój pomysł musieli obronić przed komisją konkursową, złożoną z pracowników
Ministerstwa Finansów. Chłopcy pod
opieką p. Agnieszki Kostrzewy godnie reprezentowali naszą szkołę i naszą gminę.
W poprzednim numerze miesięcznika
informowałem także, że trzy uczennice
naszego gimnazjum: Barbara Wojtaszek, Julianna Grysiewicz oraz Aleksandra Majorczyk zostały laureatkami
XXXII Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży
im. Wandy Chotomskiej. 23 maja zostały
zaproszone do Słupska na uroczystą galę
podsumowującą imprezę. Podczas niej
odebrały nagrody za swoje opowiadania,
które opublikowano w antologii „Krzyk
pióra”. Wiele emocji wzbudziło spotkanie z prezydentem Słupska Robertem
Biedroniem. Należy pogratulować tego
wielkiego sukcesu i wyróżnienia uczennicom i ich opiekunowi, p. Małgorzacie
Galik.
Uczniowie naszego Gimnazjum brali
udział w wojewódzkim konkursie „Czytanie warte zachodu”, który decyzją Lubuskiego Kuratora Oświaty daje finalistom
i laureatom punkty rekrutacyjne do szkół
ponadgimnazjalnych. Do etapu szkolnego
zgłosiło się 14 osób z klas Ic, IIb i IIId.
Do drugiego etapu zakwalifikowali się
Julianna Grysiewicz i Eliasz Marchut,
którzy dumnie reprezentowali nas w Gorzowie Wielkopolskim. W ścisłym finale
znalazł się Eliasz Marchut, który musiał
zaprezentować swoją wiedzę na temat
wskazanych wcześniej w regulaminie
konkursu utworach literackich. I udało
się. Eliasz uzyskał tytuł laureata.
19 maja 2016 roku miało miejsce ważne wydarzenie w życiu szkoły. Tego dnia
byliśmy organizatorami I Ogólnopolskiego Festiwalu Filmu z Przesłaniem „Nasze
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miejsce, nasz czas”. Temat festiwalu dotyczył pozytywnych i twórczych działań,
które podejmują gimnazjaliści w szkole
i w środowisku lokalnym. Uczestnictwo
w naszym Festiwalu miało pokazać, jak
wiele dobrego dzieje się w gimnazjach.
Swoim patronatem festiwal został
objęty przez Burmistrza Czerwieńska
– Piotra Iwanusa, posła na sejm RP
Bożennę Bukiewicz, senatora Rzeczypospolitej Polskiej p. Roberta Dowhana, Lubuskiego Kuratora Oświaty – p.
Ewę Rawę, Marszałka Województwa
Lubuskiego – p. Elżbietę Annę Polak,
Starostę Powiatu Zielonogórskiego – p.
Dariusza Wróblewskiego, Centrum
Edukacji Obywatelskiej. Patronatem
medialnym festiwal został objęty przez
Gazetę Lubuską, Radio Zachód i Radio
Zielona Góra.
Gościliśmy wiele znamienitych osób,
w tym m.in. Lubuską Kurator Oświaty p.
Ewę Rawę, Starostę Powiatu Zielonogórskiego p. Dariusza Wróblewskiego,
Burmistrza Czerwieńska p. Piotra Iwanusa, przewodniczącego Rady Miejskiej
w Czerwieńsku p. Leszka Jędrasa,

radnych Rady Miejskiej w Czerwieńsku,
Nadleśniczego Nadleśnictwa Zielona
Góra p. Arkadiusza Kapałę, dyrektorów szkół i innych instytucji gminnych,
przewodniczącą Rady Rodziców p. Edytę
Ożóg. List do uczestników festiwalu
skierowali Marszałek Województwa Lubuskiego p. Elżbieta Anna Polak oraz
senator RP p. Robert Dowhan.
Na nasze zaproszenie odpowiedziało
12 szkół z całej Polski, które zgłosiły
łącznie 28 filmów. Do finału, decyzją
jury w składzie Alina Suworow, Izabela Cęcek i Krzysztof Gawałkiewicz,
zakwalifikowanych zostało ostatecznie
10 filmów. Nagrodę publiczności otrzymał film „Gimcho2 - nasze miejsce”,
zrealizowany przez uczniów Gimnazjum
nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Chojnowie. I miejsce uzyskał film „Na tropach
zwierząt”, zrealizowany w Gimnazjum
nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie, II miejsce film naszych
gimnazjalistów „Gdzie jest Kuba?”, z kolei miejsce trzecie uzyskał film „My…”
z Publicznego Gimnazjum nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. ks. prof. Józefa
Tischnera w Chrzanowie.
Ogromne podziękowania należą
się wszystkim osobom wspierającym
naszą inicjatywę w tym m.in. firmom:

Finansoaktywni w Warszawie
Jesteśmy zwycięzcami II edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Finansoaktywni. Misja: Budżet”. Dziesięć najlepszych zespołów z całej Polski uczestniczyło
w wyjątkowej debacie budżetowej w Ministerstwie Finansów.
Wśród tych gimnazjalistów znaleźli
się uczniowie Czerwieńskiego Gimnazjum: Jakub Bonczyk, Norbert Rosiński
i Piotr Conio, którzy zajęli pierwsze
miejsce i tym samym są laureatami
tego konkursu! Opiekę nad projektem i
uczniami sprawowała pani Agnieszka
Kostrzewa.
Podczas debaty w Ministerstwie
Finansów gimnazjaliści argumentowali
konieczność realizacji swoich projektów
i odpowiadali na pytania komisji konkur-

sowej. Budowa miasteczka ruchu drogowego, o czym pisaliśmy w poprzednim U
nas, okazała się najlepiej przygotowanym
i najlepiej zaprezentowanym projektem.
Nagrody wszystkim uczestnikom finału
wręczył wiceminister finansów Leszek
Skiba.
Po debacie, podczas drugiej części
naszego warszawskiego dnia, młodzież
odwiedziła Sejm RP i Pałac Prezydencki.
Było to niezwykle ciekawe przeżycie. Obserwowaliśmy obrady Sejmu, głosowanie
i debatę poselską. Dla gimnazjalistów to bardzo ciekawa
i praktyczna lekcja wiedzy
o społeczeństwie. Mogliśmy
zobaczyć, jak zapadają ważne
dla społeczeństwa decyzje.
Reprezentowaliśmy naszą
szkołę, ale przede wszystkim
Gminę Czerwieńsk, o której
mówiliśmy w Ministerstwie
Finansów.
Agnieszka Kostrzewa

LfC, CPN EKOSERWIS SP. Z O.O.,
Toppoint Polska Sp. z o.o., Zielbruk,
Seven Sp. z o.o., AMK Serwis Naprawa
Taboru Kolejowego. Dziękujemy senatorowi RP p. Robertowi Dowhanowi,
Burmistrzowi Czerwieńska p. Piotrowi
Iwanusowi, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Nadleśnictwu Zielona Góra.

Osobno dziękuję nauczycielom naszego Gimnazjum p. Magdalenie Grysiewicz, p. Joannie Stanaszek, p. Małgorzacie Galik, p. Dorocie Litwie, p.
Małgorzacie Skalskiej, p. Małgorzacie
Piątkowskiej i pozostałym pracownikom,
którzy w mniejszy i większy sposób
pomagali w przygotowaniach. Dziękuję
także p. Edycie Ożóg i Radzie Rodziców

Rok szkolny na finiszu
Kto twierdzi, że mała szkoła to niewielkie szanse na dobrą przyszłość dla dzieci?
Osiągnięcia dzieci z leśniowskiej szkoły im. K. Makuszyńskiego przeczą takiemu
osądowi.
Jak zawsze koniec roku to czas podsumowań, wyciągania wniosków. Nie
inaczej odbywa się to w malutkiej szkole
w Leśniowie Wielkim. Może niektórym
trudno w to uwierzyć, ale to właśnie tu,
w tym roku, zanotowaliśmy sukcesy na
arenie ogólnopolskiej, wojewódzkiej,
regionalnej i środowiskowej.
W konkursie prowadzonym przez
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej zdobyliśmy Europen
Language Label – Europejski znak
innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.
Leśniowska szkoła znalazła się wśród
11 laureatów w Polsce!
Na arenie wojewódzkiej po laury
sięgnęła Basia Stasiuk, uczennica klasy V, która została laureatką konkursu
przyrodniczego i finalistką konkursu
historycznego.
Drużyna złożona z Basi Stasiuk,
Wojtka Okupnika i Szymona Chojnackiego reprezentowała szkołę w konkursie
„W Europie jeździmy bezpiecznie”.
Uczestnicy błyskotliwie przechodzili
przez kolejne etapy, aby dotrzeć do finału wojewódzkiego w Brodach Żarskich,
gdzie uplasowali się na 9 miejscu.
Sukces zanotowaliśmy również w turnieju Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego,
zajmując I i II miejsce na etapie powiatowym, kwalifikując się do zmagań wojewódzkich w Sulęcinie.
Dzieciom z leśniowskiej szkoły nie
brakuje aktywności. Uczestniczą w konkursach wiedzowych, artystycznych,
sportowych. Od pewnego czasu biorą
udział w turniejach karate kyokushin
„Samuraj”. W tym roku III miejsce grappling i III miejsce kumie zdobyła Oliwia
Wieczorek oraz Maciek Fabiszczak – III
miejsce grappling.

W rejonowym Konkursie Pierwszej
Pomocy drużyna składająca się z Julity
Zastawnej i Szymona Chojnackiego
zajęła III miejsce, wykazując się dużą
wiedzą i praktycznymi umiejętnościami
w udzielaniu pierwszej pomocy.
Swoje prace plastyczne uczniowie
wysłali na konkursy organizowane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia, Agencję
Rynku Rolnego i Komendę Policji.
Brali udział w Między narodowym
Konkursie Matematycznym „Pangea”.
Na etapie szkolnym najlepszy wynik
osiągnęła Julita Zastawna.
Nasze dzieci są zauważalne na
konkursach i zawodach gminnych,
w których chętnie biorą udział. Drużyna złożona z Szymona Chojnackiego,
Basi Stasiuk i Julity Zastawnej zajęła
II miejsce w Gminnym Konkursie Matematyczno – Przyrodniczym. Podczas
sympozjum popularnonaukowego „Nie
ma wody – nie ma nas” została wyróżniona praca Basi Stasiuk: „Możliwości
instalacji OZE na obszarze Gminy Czerwieńsk”. Basia Stasiuk została również
wyróżniona w eliminacjach Gminnego
Konkursu Recytatorskiego. Z zakresu
wiedzy przyrodniczej „Zdrowa Woda”
nasz uczeń Damia Bugajny podczas
finału Dnia Czystęj Wody w Czerwieńsku zdobył I miejsce.
Żeby osiągnąć dobre wyniki w konkursach pozaszkolnych, trzeba dobrze
przygotować pracę w szkole i motywować dzieci do systematycznej i rzetelnej
pracy. W ciągu roku szkolnego w naszej
szkole nie zabrakło różnorodnych konkursów: przedmiotowych, literackich,
artystycznych i sportowych, prowadzonych w różnych formach – zabawowych,
tak bardzo lubianych przez dzieci,
aktywnych i tych, w których należało
się wykazać konkretną wiedzą i umie-

za wparcie, Andrzejowi Rutkowskiemu
za wsparcie graficzne, Lubomirowi
Rotko za wsparcie dźwiękowe, Jolancie
Matuszkiewicz za udostępnienie sali
widowiskowej w MGOK-u dla młodzieży
gimnazjalnej. Wszystkim wymienionym
i niewymienionym z nazwiska serdecznie
dziękuję.
Przemysław Góralczyk

jętnościami. Zaowocowało to osiągnięciem wysokiego wyniku w sprawdzianie
szóstoklasisty: 66,8%, gdzie najwyższe
wyniki osiągnęli: Julitka Zastawna,
Ola Zastawna, Szymon Chojnacki
i Wojtek Okupniak.
Warto również wspomnieć o ciekawym projekcie, w którym biorą
udział najmłodsi uczniowie „Edukacja
poprzez szachy w szkole”. To nauka
gry w szachy, która uczy logicznego
myślenia, przewidywania i planowania.
Nasze dzieci już zmagają się w pozaszkolnych turniejach, radząc sobie
nieźle i udowadniając, że rosną nam
przyszli mistrzowie. Laura Nóżka,
Hania Żytkowiak i Kacper Kaliński
rywalizowali na wojewódzkim turnieju
szachowym. Wszystkim dzieciakom
gratulujemy osiągnięć.
Na sukcesy naszych uczniów i szkoły
wpłynął wspólny wysiłek całego grona
pedagogicznego, rodziców i pracy samych dzieci. Wszyscy staramy się, aby
ich dzieciństwo było nie tylko beztroskie, ale i mądre – aby nabyli wiedzy,
umiejętności i umieli przypatrywać się
światu po to, by w odpowiedniej chwili
dokonywać właściwych wyborów. Stąd
też umożliwiono im wyjazdy do Niemiec i poznanie życia ich niemieckich
rówieśników, do Warszawy, udział,
już powtórny, w obradach Dziecięcego
Sejmiku Młodzieżowego w Zielonej
Górze, gdzie wcielali się w rolę radnych
i dziennikarzy.
Te wszystkie działania wzbogacają
dzieci, pogłębiają ich zainteresowania
i budzą wiarę, że wyrosną z nich mądrzy
ludzie. I tego im życzymy. A ponieważ zbliżają się upragnione wakacje,
WSZYSTKIM UCZNIOM ŻYCZYMY
WSPANIAŁEGO WYPOCZYNKU,
SŁONECZNYCH PRZYGÓD I RADOSNEGO WYKORZYSTANIA CZASU
WOLNEGO OD OBOWIĄZKÓW
SZKOLNYCH.
W imieniu społeczności szkolnej
Leśniowa Wielkiego
ABat
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Majowo w szkole czyli Nietków
w szkolnym kalejdoskopie
Maj upłynął nam szybko i intensywnie ze względu na dużą ilość imprez ze
szkolnego kalendarza. Rozpoczęliśmy na sportowo biorąc udział już po raz piaty
w Ogólnopolskiej Akcji „Polska biega”. Zarówno uczniowie jak i przedszkolaki
wraz nauczycielami w dobrej kondycji i z wielkimi humorami przebiegli wytyczone trasy. Nagrodzono najlepszych, ale zwycięzcami są przecież wszyscy, którzy
przystąpili do biegu.
Tydzień Promocji Zdrowia – to realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki.
Cały tydzień poświęcony był działaniom edukacyjnym przygotowanym
przez uczniów i nauczycieli w zakresie
zdrowego żywienia, aktywności, działaniom ekologicznym oraz przeciwdziałania uzależnionym. Duże uznanie
dla nauczycieli za ciekawe podejście
do ważnych tematów przekazanych

w interesującej dla uczniów formie występy sceniczne i teatralne, plakaty,
wystawy, tańce i kulinarne poczęstunki.
Cały tydzień dzięki temu był bardzo
kolorowy, dynamiczny, pełen wiedzy
i bardzo smaczny.
26 maja zaprosiliśmy nasze mamy
koncert muzyczny „Kocham Cię
mamo”. Szkoła się rozśpiewała i roztańczyła, a wszystko to w prezencie
dla naszych mam. Brawurowe występy
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muzyczno – taneczne w wykonaniu
wszystkich uczniów, prezenty, torty i wspólnie spędzone popołudnia
w klasach wywołały na twarzy naszych mam oczekiwane uśmiechy
i dobry nastrój.
A w naszym oddziale przedszkolnym świętowano równie uroczyście
„Dzień Rodziny” Przedszkolaczki
przygotowały świetny występ teatralny o „Królewnie Śnieżce”, życzenia
i piosenki dla mamy i taty. Po rozdaniu
prezentów były tez niespodzianki w postaci wspólnych zabaw, które wzbudziły
wiele entuzjazmu i śmiechu, zarówno
wśród dzieci jak i rodziców. Należy
tez przyznać, że nasza przedszkolna
grupa bardzo aktywnie włącza się we
wszystkie szkolne akcje i działania.
Przygotowane przez przedszkolaków
występy z okazji Tygodnia Promocji
Zdrowia wzbudziły wiele entuzjazmu
wśród uczniów, którzy docenili i nagrodzili maluchy ogromnymi brawami.
Dzień dziecka w naszej szkolewszystkie dzieci się śmieją. Tak właśnie
było 1 czerwca. Dzień bez plecaków
i tablicy, za to z mnóstwem zabawy,
konkursów, zawodów i występów najbardziej utalentowanych uczniów. Szkoła
odświętnie udekorowana, stanowiska do
zawodów przygotowane. Rada Rodziców
przygotowała smaczne przekąski- desery,
hot dogi, nie mogło zabraknąć i lodów.

Dzień dziecka z pewnością należy do najradośniejszych dni w ciągu roku szkolnego, ale jak przyznają rodzice najbardziej
pracowitych.
W maju nie obyło się i bez sukcesów. Drugie miejsce na podium
w Turnieju Szkół o Puchar Burmistrza
Czerwieńska oraz pierwsze miejsca

zarówno indywidualne jak i zespołowe w Gminnym Konkursie „Mistrz
Matematyki” oraz pierwsze miejsce
w Gminnym Konkursie „Matematyka + Przyroda = Sukces”. Brawa dla
uczniów, którzy reprezentowali szkołę
w tych zmaganiach: Łukasz Naumowicz, Martna Marciniak, Martyna
Hutta, Ola Brzezińska, Amelka Rudnicka oraz Wiktoria Cieslik. Uczennica kl. III naszej szkoły Sandra Kaczor
otrzymała wyróżnienie w Wojewódzkim
Konkursie Plastycznym „Mój przyjaciel
Lupo” zorganizowanym przez Wydział
Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.
i Fundację Contra Crimen.
Ogromne podziękowania dla nauczycieli i rodziców, którzy wspierają
nas w naszych działaniach i pomagają
w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych. Zgodnie z ogłoszonym
przez MEN Rokiem Otwartej Szkoły
nasi uczniowie dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców i nauczycieli
mają u nas szkolę i „przyjazną”
i „otwartą”.
Beata K. W.

Leśniowskie spotkania z książką
W tym roku szkolnym praca biblioteki w szkole Leśniowskiej przebiegała pod
hasłem „Promocja czytelnictwa”. Celem całorocznej pracy było rozwijanie potrzeb czytelniczych, upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych oraz
popularyzacja wartości czytania. Wszystko zaczęło się jeszcze w ubiegłym roku
szkolnym, kiedy przystąpiliśmy do projektu „Książki naszych marzeń”.
W czerwcu sporządziliśmy listę takich
książek. We wrześniu powołany został Klub
Miłośników Książki złożony z uczniów kl.
V i VI, który od razu przystąpił do działania.
Najpierw ogłosiliśmy konkurs na hasło
promujące czytelnictwo wśród uczniów,
rodziców, pracowników szkoły. Wybrane,
najciekawsze hasła pojawiły się na stronie
internetowej szkoły oraz na ogólnoszkolnej
gazetce ściennej. Potem został przeprowadzony ranking ulubionych książek oraz
najnudniejszych książek. W rankingu
uczestniczyli uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły. Opracowane listy umieściliśmy na gazetkach szkolnych. Następnie
braliśmy udział w akcji „Cała Polska czyta
dzieciom”. Nastąpił wybór lektury oraz
gremialne czytanie: bibliotekarz dzieciom,
nauczyciele dzieciom, dzieci dzieciom,
rodzice dzieciom (Dzień Kundelka, Mikołajki, Bibliotekarz czyta dzieciom klasykę).
W październiku na spotkaniu z rodzicami
bibliotekarka przedstawiła prezentację
„Dlaczego warto czytać? Wpływ czytania
na rozwój dziecka”. Skrót wystąpienia
otrzymał każdy uczestnik spotkania oraz
został umieszczony na stronie internetowej
szkoły. Przeprowadziliśmy również ankiety wśród rodziców, pracowników szkoły
i uczniów na temat znaczenia czytania
w życiu każdego z nas. Wyniki wykorzystaliśmy przy planowaniu dalszej pracy. Pod
koniec listopada przyszły książki z projektu
„Książki naszych marzeń”. Rozpoczęła się
ich promocja: czytanie, wykonywanie ilustracji, pisanie recenzji, wystawy. Efekt tej
pracy KMK przedstawił na ogólnoszkolnej
gazetce, ciągle uzupełnianej i dopełnianej.
Przy dokonywaniu podsumowania wypożyczeń na zakończenie I semestru okazało
się, że nastąpił znaczny wzrost wypożyczeń
porównując z analogicznym okresem ubiegłego roku szkolnego (wcześniej-193 ks.,
obecnie-296 ks.). Każdą książkę z projektu
wypożyczono w tym czasie 2 razy, a 57,3%
wszystkich wypożyczeń stanowiły książki
z projektu. W kwietniu z okazji Międzynarodowego Dnia Książki ogłoszono konkursy dla grup wiekowych: kl. I-III – książka
moim przyjacielem- konkurs plastyczny
oraz kl. IV-VI- książka i ja – konkurs
plastyczno-fotograficzny. Wcześniej zbieraliśmy książki na kiermasz „książki za
symboliczną opłatę”. Cieszył się on dużym

zainteresowaniem. Odwiedzili go chyba
wszyscy szkolniacy i nauczyciele, nawet
przedszkolaków nie zabrakło. Zarobiliśmy
ok. 80 zł (ceny od złotówki do 4 złotych
za pozycję), za które kupiliśmy 7 nowości
do biblioteki szkolnej. Prace konkursowe
natomiast zostały nagrodzone na apelu. Nagrody ufundował sponsor. Prace te można
było podziwiać w czasie kiermaszu książek.
Dziś zdobią one pomieszczenie biblioteki
szkolnej. W maju zrealizowaliśmy projekt
„Tydzień z książką”. Pracy mnóstwo, ale
satysfakcji też sporo. Wykorzystaliśmy
książki popularno-naukowe z projektu ministerialnego. Zaczynając od poniedziałku
przeprowadziliśmy:
- cykl zajęć z etyki pod hasłem „Dzieci
filozofują dla kl. I-III
- cykl zajęć na godz. wychowawczych: kl. I – Ja. Co to takiego?; kl. IIIII – Uczucia. Co to takiego?; kl. IV-V
– Jak sobie radzić z uczuciami?; kl. VI
– klasowy komiks do wybranej książki
z projektu.
- akcję „Przystanek na czytanie” – codziennie głośne czytanie dzieciom przez
10 minut wybranej książki z projektu
w świetlicy szkolnej,
- akcja „Starsi czytają młodszym” –

10 minut głośnego czytania w kl. I-III od
poniedziałku do środy książek z projektu
przez starsze koleżanki z kl. V i VI,
- konkurs na najciekawszą kolorowankę do „Harrego Pottera” wśród dzieci
i pracowników szkoły, prace można oglądać na gazetce szkolnej.
1 czerwca zorganizowaliśmy obchody Dnia Dziecka i Dnia Patrona Szkoły
oczywiście z książką. Zaczęliśmy od prezentacji przygotowanych przez uczniów kl.
I-VI wybranej książki autorstwa K. Makuszyńskiego. Dzieci przebrane za bohaterów
prezentowały wybrane lektury. Formy
były różne od plakatów poprzez pokazy,
recytacje, streszczenia. Wszystkie klasy
wykonały transparenty z tytułem wybranej
książki. Pomagali w tych pracach rodzice.
Efekty znakomite. Po prezentacjach planowaliśmy „korowód z książką” po ulicach
Leśniowa, niestety aura sprawiła nam
psikusa. Lało konsekwentnie. Tego dnia
dzieci w grupach wiekowych obejrzały
jeszcze filmowe adaptacje dwóch książek
Makuszyńskiego. Mogły też obejrzeć
wystawę jego książek oraz biogramów
wykonanych przez uczniów.
Z zorganizowanych imprez czytelniczych na stronie internetowej szkoły
były umieszczane krótkie sprawozdania,
a w albumie fotograficznym zdjęcia. Należy zaznaczyć, że biblioteka szkolna działa
tylko 10 godzin w tygodniu, co stanowi
jedną trzecią etatu bibliotekarskiego.
Dorota Rabiko

Rodzinnie w Płotach
Pierwszy piątek czerwca upłynął
w Płotach pod znakiem rodziny. Tego
dnia bowiem odbył się zorganizowany
przez Radę Sołecką i zaangażowanych
mieszkańców Festyn Rodzinny. Wspaniałą zabawę zapewniły dzieciom panie
animatorki, które nie pozwoliły nikomu
z uczestników festynu się nudzić organizując im przeróżne gry i konkursy.
Jednak największą atrakcją dnia było
zorganizowane przez Pana Sławomira
Drzewieckiego spotkanie z Żużlowcem
Bartoszem Kibałą. Ten wspaniały sportowiec zaszczycił wszystkich nie tylko
samą obecnością, ale także niecodziennymi pokazami swoich umiejętności.
Ponadto każdy zainteresowany mógł
obejrzeć motor Pana Bartka a także zrobić sobie z Nim zdjęcie, czy chociażby
porozmawiać.

To był dzień pełen wrażeń, dlatego też
dziękujemy wszystkim zaangażowanym
za pomoc w realizacji festynu a uczestnikom za wspaniałą rodzinną zabawę.
Bożena Gutor
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Na liceum patrz! Brawo my!!!
Za nami kilka miesięcy nauki, przed nami - wakacje. Zanim jednak nadejdą, czeka
nas jeszcze wiele atrakcji: obóz szkoleniowo – rekreacyjny - Kadet 2016, udział
w obchodach Dnia Dziecka w Zielonej Górze, czy krótki kurs płetwonurkowania.
Rok szkolny 2015/2016 powoli
zmierza ku końcowi. To dobry moment
na podsumowanie naszych sukcesów
i aktywności. W zawodach sportowo
- obronnych „Sprawni jak żołnierze
2016” województwa lubuskiego w klasyfikacji indywidualnej zajęliśmy trzy
pierwsze miejsca, a w zespołowej – III
i IV. W Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy
o Pożarnictwie w etapach gminnych nasi
uczniowie zajęli dwa I miejsca, a w powiatowych – II i III. Wzięliśmy również
udział w Zawodach pożarniczych OSP,
co dało nam I m. w powiecie. Wraz
z funkcjonariuszami PSP z JRG nr 2
w Zielonej Górze przeprowadziliśmy
próbną ewakuację szkoły. W Wojewódzkim Turnieju Klas o Profilu Policyjnym nasz zespół zajął VII miejsce.
W XXIV Rejonowych Mistrzostwach
Pierwszej Pomocy PCK spisaliśmy się
na szóstkę. Jak co roku mamy również
swoje osiągnięcia w gminnym Konkursie
Wielkanocnym. Za ozdobę wielkanocną
nasza uczennica otrzymała wyróżnienie,
a w robieniu pisanek byliśmy bezkonkurencyjni, zdobywając I i III m.
W Młodzieżowym Konkursie
Filmów o Prawach Człowieka
w ramach 13. Objazdowego
Festiwalu Filmowego WATCH
DOCS znowu stanęliśmy na
podium, zajmując III miejsce. Najlepsi okazaliśmy się
w XVIII Międzyszkolnym
Konkursie Recytatorskim - I m.
Nie do pobicia byliśmy także
w konkursie na inicjatywę
lokalną Lubuskiej Akademia
Debat Szkolnych – I m. Nie
zabrakło nas także na Olimpiadzie Języka Niemieckiego oraz
podczas Zielonogórskiego Dyktanda
z Języka Niemieckiego zorganizowanego przez UZ. Wielką satysfakcją był
udział w Ogólnopolskim Konkursie
Fotograficznym Granice rzeczywistości.
Z niecierpliwością czekamy na wyniki
konkursu na opowiadanie fantastyczne,
który organizowany jest przez Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra - Fantazje Zielonogórskie. Niezaprzeczalnym
sukcesem jest wynik osiągnięty w XVII
edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Języka Niemieckiego Sprachdoktor.
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Uczeń naszej szkoły zajął II miejsce
w województwie lubuskim, a 115 w kraju. W konkursie plastycznym Historia
malowana reprezentantka naszej szkoły
zajęła II m. w województwie.
Nie sposób nie wspomnieć o aktywności sportowej: Mistrzostwach Powiatowych w Indywidualnych Biegach
Przełajowych, Mistrzostwach Powiatowych w Tenisie Stołowym, Mistrzostwach
Powiatu Zielonogórskiego w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2015/2016
w skoku w dal, w pchnięciu kulą , w biegu
na 800m, w biegu na 100 m.
Rok szkolny 2015/2016 to czas
wielu inicjatyw i projektów, np. Młodzi
Głosują, Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu, Projekt: kultura czytelnicza,
Książka - najlepszy prezent na święta. Nie
zabrakło również konkursów szkolnych:
Łamańce językowe - konkurs wiedzy
o krajach niemiecko - i anglojęzycznych
z okazji Europejskiego Dnia Języków; na
kaligram związany z wojskiem, z policją,
ze strażą; szkolny konkurs plastyczny
o tematyce związanej z Hallowe’en -

słowniczki obrazkowe; mikołajkowy konkurs literacki na najbardziej oryginalny
list do św. Mikołaja.
W ramach współpracy z naszymi
partnerami zabezpieczaliśmy podczas
X Europejskiej Nocy Muzeów pokazy
grup rekonstrukcyjnych oraz pilnowaliśm wyposażenia muzealnego w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej
Górze z/s w Drzonowie. Uczestniczyliśmy w imprezie rekreacyjnej Majówka w Parku zorganizowanej przez
Zielonogórski Ośrodek Kultury. Nie

mogło nas zabraknąć na uroczystych
obchodach święta pułku i podczas III
Sztafetowego Biegu Przeciwlotników.
W ramach współpracy z Jednostką
Strzelecką 4053 Zielona Góra kadeci
klas wojskowych przeszli przez ciekawe
szkolenie specjalistyczne z czerwonej
taktyki. Uczniowie klas pożarniczych
odbyli zajęcia w komorze dymowej na
terenie JRG nr 2 w Zielonej Górze. Kadeci mieli możliwość nie tylko ćwiczyć
na sprzęcie zarezerwowanym dla
funkcjonariuszy pożarnictwa, ale
również ćwiczyć razem z nimi,
biorąc udział w przygotowaniu
do próbnej ewakuacji w Domu
Pomocy Społecznej dla Kombatantów. Uczniowie klas policyjnych w ramach wycieczki
do Komendy Miejskiej Policji
w Zielonej Górze mieli możliwość poznania codziennych
zadań policji.
W roku szkolnym 2015/2016
nie zabrakło nas także w życiu
kulturalnym regionu. Zwiedziliśmy ekspozycje stałe i czasowe
Muzeum Ziemi Lubuskiej; Muzeum Dawnych Tortur i Muzeum Wina. W Teatrze
Lubuskim w ramach projektu Teatr nie
gryzie – spróbuj go oswoić oglądnęliśmy
sztukę M. Prześlugi pt. Besta w reż.
P. Jaszczaka. Zwiedziliśmy zasoby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. C.K. Norwida, gdzie z naszej inicjatywy otwarta została wystawa Czas honoru
i wolności, gen. Grot-Rowecki. Byliśmy
w Warszawie, Krakowie…
Jak na małą szkołę, to dużo, prawda?
SU

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
Maj i czerwiec przez wielu uważane są za najpiękniejsze miesiące w roku. Dokoła
nas „kwiatowy zawrót głowy”, przyroda daje nam wszystko, co najpiękniejsze –
zapach łąk, świergot ptaków, powiew wiatru.
To doskonały czas, aby odwiedzić
OGRÓD BOTANICZNY w Zielonej Górze. Klasy II b I II d rozpoczęły wizytę od
pysznych lodów zjedzonych nad brzegiem
stawu pełnego kolorowych ryb. Potem
była przechadzka alejkami, wokół których
porastają dostojne okazy drzew, krzewów
i roślin zielnych. Zadziwił nas HOTEL
dla owadów, który wyglądał jak wielokondygnacyjny ul. Najpiękniejszą częścią
wycieczki okazała się wizyta w bajkowym MINI ZOO. Zwierzęta przyjaźnie
spoglądały w naszą stronę, tylko paw
wykrzykiwał, jakby był zmęczony gwarem. Tego dnia jedna z klasa II d odwiedziła schronisko dla zwierząt i pozostawiła
czworonogom „pyszne niespodzianki”.
Klasa II b została zaproszona na warsztaty
„Hipermarket od zaplecza”. Mieliśmy
okazję zobaczyć to, czego oko zwykłego
klienta AUCHAN nie ogląda – magazyny,
chłodnie, miejsca rozładunku, dział reklamy i ochrony. Ogromna waga pokazała, że
nasza klasa waży ponad 800 kg! Tego dnia
nikt nie mógł się nudzić, a słońce jakby
z radości grzało jak szalone.
Maj i czerwiec to miesiące najpiękniejszych świąt – Dzień Matki, Dzień
Dziecka i niedługo po nich Dzień Ojca.
Jednym słowem Święto Rodziny. Kwiaty,
laurki, podziękowania, wiersze i piosenki
– wszystko po to, aby pokazać jak bardzo
kochamy naszych rodziców. Uczniowie
przygotowali uroczyste spotkania okraszone występami i słodkim poczęstunkiem –
tego dnia mamusie nie biegały wokół stołu
– mogły poczuć się wyjątkowo. Tatusiowie
byli dumni ze swoich pociech i nie kryli
wzruszenia. Klasy drugie dla uczczenia
święta Mam, zaprosiły Je na uroczyste
lekcje i warsztaty plastyczne. Naprawdę,
były one inne i wyjątkowe. Każdy uczeń
starał się najbardziej jak potrafił, nikt się
nie ociągał z odpowiedzią, aktywność
była najwyższa w całym roku szkolnym.
Wykonana przez II, a biżuteria błyszczała
szczególnym blaskiem. Było łatwiej,
bo nieopodal siedziały najbliższe sercu
osoby i to dla Nich dzieciaki robiły, co
mogły. W tak ciepłej atmosferze uczniowie
zaprezentowali, czego już się nauczyli –
czytali, pisali, wypowiadali się, rozwiązywali różnorodne zadania, była gramatyka
i ortografia. Donośnie zabrzmiały głosy
podczas piosenek, zaś wiele śmiechu było
podczas wspólnych z mamami pląsów,
a wykonane przez dzieci upominki cieszy-

ły najbardziej. Chciałoby się, aby każdy
dzień w szkole był tak miły i uroczysty.
Jeszcze raz wszystkim rodzicom życzymy
wiele dobrego, a przede wszystkim dumy
i pociechy z dzieci.
Pamiętając o słowach Janusz Korczaka,
„Kiedy śmieje się dziecko – śmieje się
cały świat”, uczyniliśmy wszystko, aby
Dzień Dziecka wypełnił uśmiechem twarze najmłodszych. Rodzice w niektórych
klasach przygotowali upominki, nauczyciele raczyli uczniów miłymi życzeniami
i „zakazanymi” słodyczami. Pan dyrektor
przybył na apel z orszakiem niosącym lody
i wafelki. Niczym kolorowe ptaki na niebie
zawirowały kolorowe balony, które dostało
każde dziecko. Na przerwach bawiła nas
muzyka, lekcje minęły szybko i przyjemnie. Na deser była dyskoteka dla klas IV
–VI połączona z konkursem karaoke.
Dzieci ratownicy – dlaczego nie!
Od kilku już lat staramy się uczynić
wszystko, abyśmy czuli się bezpiecznie
w szkole, domu i na ulicy. Podejmowaliśmy wiele działań, odbywaliśmy spotkania
z osobami, które uczyły nas jak postępować
w różnych sytuacjach. Sami również uczyliśmy się jak udzielić pierwszej pomocy
osobie poszkodowanej. Szkolenia prowadziły nauczycielki – instruktorki w zakresie
udzielania pierwszej pomocy. Wykorzystują materiały i sprzęt przekazany przez
fundację Jurka Owsiaka. Nauka przez
własne działanie, wielokrotne powtarzanie
czynności z zakresu udzielania pomocy
poszkodowanym w wypadkach pozwoliły
uwierzyć, że każdy z nas może pomóc, jeśli
tylko zachowa zimną krew i wykorzysta
umiejętności zdobyte podczas ćwiczeń na
zajęciach. Właśnie tę wiedzę sprawdzał

organizowany przez szkołę w Leśniowie
Wielkim Gminny Konkurs Ratujemy Życie.
Nasza drużyna w składzie: Nikola Wziętek,
Zuzia Ignaczak i Piotr Śliwiński wywalczyła I miejsce. Przedstawiciele naszej
szkoły poradzili sobie świetnie ze wszystkimi zadaniami – zarówno praktycznymi,
jak i teoretycznymi.
W dziennikarskim skrócie:
• Mistrzami czytania w SZKOLNYM
KONKURSIE PIĘKNEGO CZYTANIA
KLAS I-III zostali: w klasach I - Szymon
Wojnarowski; w klasach II - Katarzyna
Dopadło; w klasach III - Amelia Klimaszewska;
• Mistrzami tabliczki mnożenia w klasach II zostali: Katarzyna Dopadło,
Agata Dłubała, Daniel Przymus;
• Laureaci szkolnego konkursu MAM
TALENT oraz FESTIWALU PIOSENKI
RELIGIJNEJ zaprezentowali się na scenie
nad zalewem w DNIU CZYSTEJ WODY;
• Klasy VI odwiedziły Warszawę, zaś
uczniowie klas III i V odpoczywali na
ZIELONEJ SZKOLE – relacja w kolejnym wydaniu „Czerwieńsk U Nas”;
• Klasy II wybrały się na wycieczkę do
STAREJ CHATY KOWALA w Kluczewie;
• Grupa uczniów z naszej szkoły przebywała w partnerskiej szkole w Drebkau
(Niemcy) i wzięła udział w odbywającym się
tam święcie teatru. Nasi uczniowie zaprezentowali pantomimę pt. Cztery pory roku, która
podbiła serca niemieckich widzów;
• W Gminnym Konkursie Ortograficznym nasza szkoła zdobyła III
miejsce zespołowo wśród uczniów klas
młodszych oraz II miejsce wśród uczniów
klas IV – VI. Indywidualnie II miejsce
wywalczyła Małgorzata Żmuda, zaś III
miejsce Amelia Klimaszewska. W grupie
starszej Paulina Dwornicka zajęła II
miejsce, a Piotr Kozak III.
Beata Kaszewska

Piast dziękuje
Klub Sportowy „Piast” Czerwieńsk serdecznie dziękuje firmie LFC Sp. z o.o. za okazaną
pomoc i wsparcie finansowe dla naszego
klubu. Dzięki Państwa pomocy mogliśmy
zakupić dla naszej najmłodszej grupy „Żak”
dresy sportowe. Wyjeżdżając na turnieje i
mecze w nowych strojach prezentują się
teraz jak prawdziwa drużyna!
Sportowe pozdrowienia przesyłają młodzi
piłkarze, rodzice, trenerzy i zarząd klubu.
Klub Sportowy „Piast” Czerwieńsk składa
również serdeczne podziękowanie Państwu

Indze i Leszkowi Kaczorom, właścicielom firmy
„Inex” s. c. za okazaną pomoc i wsparcie dla
naszego klubu w sezonie 2015 – 2016.
Sportowe pozdrowienia przesyłają piłkarze,
kadra trenerska oraz zarząd klubu.
Waldemar Dwornicki
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Wieści
z ratusza

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

PRZETARGI
Burmistrz Czerwieńska podaje do publicznej
wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym
ograniczonym na sprzedaż udziału w nieruchomości
będący w gminnym zasobie nieruchomości.
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.
przelewem na konto Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku:

PKO BP. SA. I O Zielona Góra 74 1020 5402 0000 0602 0027 8861.
UWAGA ! Data dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Wadium powinno być wniesione z takim
wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku najpóźniej w dniu 15 czerwca 2016
r. – pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został
spełniony.
Wyżej wymieniony udział w nieruchomości ogłoszonej do
przetargu nie jest obciążony prawem osób trzecich , jak również nie
jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań wobec osób trzecich
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości . Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu nastąpi w terminie 3
dni od dnia zamknięcia bądź odwołania przetargu , przelewem
na podane konto bankowe. Zastrzega się prawo do odwołania
przetargu tylko z uzasadnionej przyczyny w formie właściwej
dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.czerwiensk.pl,
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.

Oznaczenie nieruchomości Powierzch- Położenie
Opis i przeznaczenie nieruchomości,
nia
nieruchomoNr
oraz sposób jej zagospodarowania
KW
w ha
ści
działki
1
2
3
4
5
ZG1E/00053669/9 218/18 0,0390 ha obręb miasto Przetarg ustny ograniczony dla współwłaścicieli
Czerwieńsk
nieruchomości oznaczonej numerem 218/18 położonej
ul. Klonowa 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

Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) oraz Zarządzenia Nr 0050.61.2016 z dnia
06 czerwca 2016 roku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
Oznaczenie nieruchomości Powierzch- Położenie
Przeznaczenie nieruchomości i sposób
nia
nieruchomoNr
jej zagospodarowania
KW
w ha
ści
działki
1
2
3
4
5
ZG1E/00095452/1 338
0,7900
Obręb wsi
Sprzedaż na własność , działka niezabudowana - rolna,
Nietkowice
brak planu miejscowego, w ewidencji gruntów i budynków
sklasyfikowana jest jako użytek : grunty orne RV – 0,4000
ha, RVI – 0,3900 ha
ZG1E/00099171/5 484/1
1,4000
Obręb wsi
Sprzedaż na własność , działka niezabudowana - rolna,
Nietkowice
brak planu miejscowego, w ewidencji gruntów i budynków
sklasyfikowana jest jako użytek : łąki trwałe –ŁVI- 1,3600
ha, grunty zadrzewione i zakrzewione –Lz-ŁVI- 0.0400 ha
ZG1E/00099171/5 528
2,6100
Obręb wsi
Sprzedaż na własność , działka niezabudowana - rolna,
Nietkowice
brak planu miejscowego, w ewidencji gruntów i budynków
sklasyfikowana jest jako użytek : łąki trwałe – ŁIV-1,6400
ha, ŁV-0,9500 ha rowy – 0,0200 ha
ZG1E/00099171/5 550
3,5100
Obręb wsi
Sprzedaż na własność , działka niezabudowana- rolna,
Nietkowice
brak planu miejscowego, w ewidencji gruntów i budynków
sklasyfikowana jest jako użytek –łąki trwałe ŁIV-0,4600
ha, ŁV- 2,2100 ha , ŁVI-0,5600 ha , grunty zadrzewione i
zakrzewione Lz-ŁIV-0,0100 ha , Lz-ŁV-0,5600 ha

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 07
czerwca 2016 r. do dnia 28 czerwca 2016 r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu i w miejscowości Nietkowice, na stronie
internetowej Urzędu i w BIP. Termin do złożenia wniosku
przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieru-
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Cena nieruchomości
6
Cena nieruchomości
- 14.000 zł.

Cena nieruchomości –
16.000 zł.

Cena nieruchomości
-28.500 zł.

Cena nieruchomości –
40.500 zł.

chomości na podstawie art. 34 ust 1pkt 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami - 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia
niniejszego wykazu.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

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 przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargowej
Oznaczenie nieruchomości Powierzch- Położenie
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodania
nieruchomoNr
rowania
KW
w ha
ści
działki
1
2
3
4
5
ZG1E/00098703/7 349
0,0374 ha Obręb miasto Sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego
- dla gruntu
Czerwieńsk
nieograniczonego lokalu użytkowego nr 4, powierzchnia
ul. Rynek 16 użytkowa 125,7 m2, udział w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu - 47/100
ZG1E/00066857/8 26/1
0,0797 ha Obręb wsi
Sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego
- dla gruntu
Bródki
nieograniczonego, lokal użytkowy nr 3, powierzchnia
Bródki 3
użytkowa 38,0 m2, udział w częściach wspólnych budynku
i prawie własności gruntu - 16/100.
ZG1E/00097196/2 185/2
0,5600 ha Obręb wsi
Sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego
Nietkowice
nieograniczonego, nieruchomość gruntowa zabudowana
budynkami gospodarczymi w tym: budynek gospodarczy
murowany, budynek gospodarczy o konstrukcji drewnianej oraz stodoła drewniana

1.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabyciu nieruchomości na podstawie
art.34 ust. pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
- 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od 30 maja 2016 r.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 30 maja 2016 r.
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek
25, a ponadto wykaz zostanie opublikowany na stronie interne-

6
Cena nieruchomości
lokalowej – 101.000 zł.

Cena nieruchomości
lokalowej –
26.000 zł.
cena nieruchomości
gruntowej 43.000 zł.

towej 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) 3278179.
Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus

Koncesja na roboty budowlane
w formule PPP
Burmistrz Czerwieńska informuje, że
zostało ogłoszone postępowanie w sprawie realizacji inwestycji gminnej pn.:
„Adaptacja budynku gospodarczego na
Centrum Rehabilitacji” zlokalizowanego
na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 649/3 przy ul. Zielonogórskiej
w Czerwieńsku. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji we współpracy
z sektorem prywatnym na zasadach
określonych w ustawie z 19 grudnia 2008
r. o partnerstwie publiczno – prywatnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 696 z późn. zm.).
Partner Prywatny wybrany zostanie w postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy z 9 stycznia 2009 r. o koncesji
na roboty budowlane lub usługi (Dz.U.
z 2009 r. nr 19, poz. 101, z późn. zm.).
Planowana do realizacji inwestycja polega na przebudowie i adaptacji istniejącego
budynku po byłej kotłowni zlokalizowanej
w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej na
działce o numerze ewidencyjnym 649/3 na
utworzenie Centrum Rehabilitacji.
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie
profesjonalnej, nowoczesnej i komfortowej infrastruktury dostosowanej do
potrzeb poprawy sprawności ogólnej
pacjentów.

Cena nieruchomości

Obiekt powstały w ramach planowanej
inwestycji, zgodnie z zamiarem Gminy,
powinien spełniać najwyższe standardy dla
tego typu działalności. Gabinety rehabilitacji
i odnowy biologicznej powinny spełniać
oczekiwania zarówno pod względem wyposażenia, funkcjonalności i profesjonalizmu.
Współpraca Gminy Czerwieńsk, jako
Partnera Publicznego z Partnerem Prywatnym będzie polegała na podziale zadań
i ryzyk oraz współdziałaniu stron w celu
realizacji planowanej inwestycji.
Wnioski o zawarcie umowy o Partnerstwie Publiczno – Prywatnym należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku w terminie do dnia 28.06.2016 r.
do godziny 10:00.
Szczegółowe informacje na temat
postępowania znajdują się na stronie internetowej Gminy Czerwieńsk: www.bip.
czerwiensk.pl, w menu Przetargi.
(KWK)

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania dla Pana Piotra
Władykowskiego właściciela firmy
ARSIM w Czerwieńsku i dla Pana Daniela
Białasa za zaopatrzenie świetlicy w Dobrzęcinie w komputer. Sprawiliście Panowie
wielką radość dzieciom uczęszczającym
na zajęcia. Życzę pomyślności i dalszych
sukcesów w pracy.
Ewa Wójtowicz - Radna RM
i Joanna Rynkiewicz - Sołtys Dobrzęcina.

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję Panom Zajączkowskim i Pracownikom Zakładu Stolarskiego w Czerwieńsku za wykonanie tablic
ogłoszeniowych. Tablice będą służyły
mieszkańcom ul. Klonowej i ul. Akacjowej
w Czerwieńsku. Życzę powodzenia i sukcesów w pracy.
Ewa Wójtowicz - Radna Rady
Miejskiej w Czerwieńsku

Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa wsparcia i otuchy
Rodzinie naszego byłego pracownika
Ś.P. Romana Wincka
składają:
Burmistrz Czerwieńska, Przewodniczący Rady Miejskiej, Rada Miejska
oraz Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
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redaguje:
mgr Beata Frąckiewicz

Wojewódzki Przegląd Piosenki
Dziecięcej PRO ARTE 2016
6 maja, w Międzyrzeczu, odbył się Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej PRO
ARTE 2016. Nasza wychowanka Zuzanna
Paprzycka z grupy IV otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy sukcesu i cieszymy się
razem z Zuzią!
Aktywnie w przedszkolu
- podsumowanie roku szkolnego
W roku szkolnym 2015/2016, nasza
placówka objęła opieką 196 wychowanków.
Wszystkie zgłoszone przez rodziców dzieci,
zostały przyjęte do przedszkola. Utworzono
dziewięć grup dziecięcych: pięć w budynku
przy ul. Granicznej oraz cztery w budynku
przy ulicy Kwiatowej. Okres przedszkolny
to czas bardzo intensywnego rozwoju dziecka. Im młodsze dziecko, tym szybciej się
uczy. Od dwóch lat otaczamy opieką dzieci
2,5 letnie. Maluchom stworzono warunki
do rozwijania samodzielności, rozwoju
społecznego i komunikacyjnego, dzięki
czemu zyskały solidne podstawy współżycia
z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Pobyt
i nauka w przedszkolu są szczególnie ważne, ponieważ wiedza i umiejętności, które
dzieci zdobędą we wczesnym dzieciństwie,
stanowią bazę dla ich dalszego rozwoju. Wychowanie przedszkolne, zgodnie z podstawą
programową, ma wspomagać ten rozwój,
zaś głównym zadaniem nauczyciela jest
pomaganie podopiecznym w rozwijaniu ich
umiejętności. W pracy z dziećmi korzystano
z kompleksowego programu Klucz do uczenia się. Konstrukcja programu umożliwia
dzieciom rozwinięcie umiejętności uczenia
się, czyli przygotowywanie do korzystania
ze swojego potencjału umysłowego. Decyzją
Minister Edukacji Narodowej, w bieżącym

roku szkolnym, jednym z podstawowych
kierunków realizacji polityki oświatowej
państwa jest edukacja matematyczna. Oczywiście, nieocenioną pomocą jest program
Klucz do uczenia się. Aby jednak optymalnie przygotować dzieci starsze do nauki
matematyki w szkole, przygotowano szereg
zajęć wspomagających rozwój umysłowy.
Uwzględniono w nich zalecenia metodyczne prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej.
Celem tych działań było uzyskanie takiego
poziomu rozwoju, aby dziecko posiadało
orientację w czasie i przestrzeni, rozumiało
pojęcie liczby w aspekcie kardynalnym i porządkowym, liczyło, dodawało, odejmowało,
mierzyło, klasyfikowało. Koncentrowano
się na myśleniu operacyjnym oraz umiejętnościach praktycznych. Korzystano z gier
dydaktycznych, planszowych, uczono dzieci
grać w szachy. Wspomaganie rozwoju umysłowego potrzebne jest wszystkim przedszkolakom: tym rozwijającym się wolniej
oraz tym rozwijającym się szybciej. Wszystkie dzieci bowiem chcą odnieść sukces. Dla
jednych sukcesem będzie sprawne przeliczanie w zakresie pięciu, dla innych dodawanie
w pamięci w zakresie dwudziestu.
Z sukcesem kontynuowano zajęcia z preorientacji zawodowej, a nasze przedszkolaki
miały okazję w sposób bezpośredni obcować
z pszczelarzem, stomatologiem, policjantem,
funkcjonariuszem żandarmerii, urzędnikiem
pocztowym, czy chemikiem. Na szczególną
uwagę zasługuje systematyczna, serdeczna
współpraca z Seniorami, na których obecność zawsze mogliśmy liczyć. Ponadto, dla
starszych dzieci, zorganizowano wyjazd
do Domu Kombatanta. Pensjonariusze zrewanżowali się rewizytą i odwiedzili nasze
przedszkole.
Wyjątkową lekcję przyrody przeżyły
dzieci, które wybrały się na wycieczkę do
wrocławskiego ZOO. To niezwykłe miejsce
pełne zwierząt, które dotychczas dzieci znały
tylko z telewizji czy książek, wywarło na
nich ogromne wrażenie. Wiadomo przecież,
że emocje sprzyjają nauce. Wycieczki bliższe
i dalsze, cykliczne „rozgrywki szachowe”,
udział w przeróżnych konkursach, poruszające serca akcje charytatywne, systematyczne czytanie książek oraz nieustająca i pełna
radości współpraca z Seniorami, to tylko
niektóre z przedszkolnych form aktywności.

Wszystkie te spotkania i wydarzenia były
nie tylko wspaniałym sposobem sprzyjającym ogólnemu rozwojowi dzieci, ale także
pobudzającym sferę uczuć i emocji.
Do najważniejszych tegorocznych sukcesów zaliczamy:
- ogólnopolski konkurs plastyczny Sznupek o bezpieczeństwo dba i swój portret ma
- Melania Piotrowicz, III miejsce;
- ogólnopolski konkurs plastyczny
Oznaki wiosny - Wiktor Bryndza, wyróżnienie;
- Wojewódzki Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Bezpieczna zerówka - Patryk
Seweryn, Marysia Rutkowska, Oskar
Szczepaniak, I miejsce;
- IX międzynarodowy festiwal kolęd
i pastorałek w Będzinie – Dzieci Mazowsza,
wyróżnienie;
- Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej PRO ARTE 2016 w Międzyrzeczu
- Zuzanna Paprzycka, wyróżnienie
Dni Czerwieńska
Przedszkolaki jak co roku z radością
i ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły
w obchodach Dni Czerwieńska. Pierwszego

dnia tradycyjnie przeszły barwnym korowodem, którego motywem przewodnim
był tym razem „Różany ogród”, natomiast
drugiego dnia uroczystości nasi mali artyści
zaprezentowali swoje umiejętności wokalne
na dużej scenie, otrzymując od publiczności
gromkie brawa.
Obecność i aktywne uczestnictwo
w podobnych wydarzeniach daje dzieciom
poczucie przynależności do społeczności
lokalnej i uczy je patriotyzmu lokalnego, co
jest bardzo ważne w kształtowaniu osobowości młodego człowieka.
Festyn rodzinny
1 czerwca na terenie naszego Przedszkola odbył się coroczny Festyn Rodzinny.
Atrakcji było co nie miara: zabawy, konkursy, tańce na świeżym powietrzu oraz stoiska
z różnymi pysznościami.
Składamy wyrazy wdzięczności dla
Rady Rodziców za wspaniałe rodzinne
popołudnie, a także dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji
festynu.
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Tenisowy Turniej Dni Czerwieńska
Podczas tegorocznych Dni Czerwieńska odbył się tradycyjny turniej tenisowy,
otwierający sezon letni rozgrywek na naszych kortach. W tym roku zwycięzcą
w kategorii mężczyzn został Tomasz Obst, natomiast w kategorii kobiet zwyciężyła
Sylwia Hejduk.
Losowanie par turniejowych w tym
roku poprzedziła miła uroczystość. Nowy
zarząd CST w towarzystwie Burmistrza
Piotra Iwanusa oraz Przewodniczącego
Rady Miejskiej Leszka Jędrasa uhonorował specjalnym dyplomem dotychczasowego prezesa stowarzyszenia - Andrzeja
Sibilskiego. W imieniu zawodników,
członków CST oraz władz samorządowych
burmistrz serdecznie podziękował b. prezesowi i twórcy stowarzyszenia za jego
aktywną działalność i stworzenie w Czerwieńsku prężnie działającego towarzystwa
propagującego tenis ziemny, jako formę
rekreacji i aktywności fizycznej zarówno
dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.
Po tej miłej uroczystości, organizatorzy przeprowadzili losowanie par turniejowych i przez całą sobotę trwały mecze
eliminacyjne.
W niedzielę natomiast rozegrano
półfinały i finały turnieju. Do półfinałów
awansowali: w kategorii kobiet – Sylwia
Hejduk, Aleksandra Bińkowska, Marta
Paron i Sylwia Rogowicz.
W kategorii panów w półfinałach
zagrali: Tomasz i Henryk Obstowie,
Wojciech Gniadzik i Bogdan Matysik.
W finale kobiet Sylwia Hejduk

pokonała Martę Paron, trzecie miejsce
wywalczyła Aleksandra Bińkowska.
W finale mężczyzn Tomasz Obst pokonał
Wojciecha Gniadzika, natomiast trzecie
miejsce zajął Bogdan Matysik.
Zwycięzcom gratulujemy sukcesu, a organizatorom sprawnego przeprowadzenia
turnieju. W czerwcu znów tenisiści powalczą na korcie – ty razem w I. Turnieju INEX
CUP, z którego sprawozdanie przekażemy
oczywiście w kolejnym numerze „U nas”.
A.S.

Wieści z hali
Na boiskach naszej gminy toczyły się
grupowe rozgrywki piłkarskie w ramach
Turnieju o Puchar Burmistrza Czerwieńska. Wielki finał odbędzie się 18 czerwca
(godz. 14.30) na Stadionie Miejskim im.
Romana Winnickiego. Tego też dnia wystartuje „Ronin Race” – impreza biegowa
wpisana w cykl KM Super Sport. W chwili zbierania materiału było zapisanych już
39 chętnych zawodników.
Niestety, zaplanowany na 22 maja
„Lubuszanka Cup – Puchar Basketligi”,
turniej amatorskiej ligi koszykarskiej
z Zielonej Góry (jednej z największych
w Polsce – byłoby na co popatrzeć…)
został odwołany przez zielonogórskiego
organizatora. Szkoda.
Ale za to 9 lipca odbędzie się bieg
Zielona Góra – Cottbus. Tradycyjnie jego
trasa wiedzie przez Leśniów Wielki. Póki

co, nie słychać, by wystąpiła w nim jakaś
nasza ekipa…
A co słychać u naszych miłośników
biegania?
Pialiśmy już, ale warto przypomnieć,
że na Champion Man Duathlon w Czempinie (7 maja) Paweł Kamoda zajął
I miejsce.
I Memoriał Zbigniewa Majewskiego
w biegach przełajowych Anneberg 2016
rozegrano w Drzonkowie 15 maja. Na
dystansie 10 km pobiegła Agnieszka
Woch. Natomiast na krótszym (5km)
dystansie - Sylwia Skorupska (Płoty)
i Eliasz Marchut (Czerwieńsk).
II Bieg Memoriałowy im. Piotra
Szwajkowskiego odbył się 21 maja w Bojadłach (10km). Pobiegli tam Agnieszka
Woch i Paweł Forgel.

Z kolei 28 maja odbył się XXXIII
Półmaraton Solan. Na nowosolskiej trasie rywalizowali Paweł Forgel (1:36:19),
Grzegorz Fabisiak (1:46:51), Agnieszka
Woch (1:55:57), Paweł Olech (2:04:29),
Dariusz Ciechacki (2:04:39) oraz Bolesław Brzeziński (2:07:49). Wystartowało
650 zawodników.
Paweł Kamoda zajął 12 miejsce
w Mistrzostwa Polski Masters w jeździe
indywidualnej rowerem na czas. W Zduńskiej Woli 28 maja rywalizowało prawie
900 kolarzy.
Michał Kowalski wystartował 28
maja w Półmaratonie Chojnik – blisko
1300 metrów wspinaczki oraz trudny
technicznie zbieg z grzbietu Karkonoszy.
Ten „Półmaraton z górką”, bowiem trasa
liczyła 28 km, pokonał w czasie 4:28:23.
Do rywalizacji stanęło prawie 800 zawodników.
D. Grześkowiak
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Dni Czerwieńska 19-22 maja 2016
udział szesnaście zespołów z różnych części
naszego regionu, a motywem przewodnim
była muzyka country. Po wysłuchaniu
wszystkich uczestników festiwalu, jurorzy
udali się na naradę, a na scenie pojawiły się
Nietkowianki, zdobywczynie Grand Prix
ósmej edycji festiwalu. Po naradzie, Rada
Artystyczna w składzie: Eugen Merstein przewodniczący, Sławomir Kozłowski oraz
Jadwiga Macewicz ogłosiła werdykt, przyznając Grand Prix tegorocznego festiwalu
zespołowi Rezonans z Nietkowa!
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, statuetki, płyty i nagrody
rzeczowe, a gdy emocje związane z ogłoszeniem wyników nieco opadły, na scenie
pojawiła się Grupa Rogala która porywała
do tańca swoimi rytmami w stylu country.

Nasze miejsce, nasz czas
Tegoroczne obchody święta miasta
rozpoczęliśmy już w czwartek, 19 maja,
finałem Ogólnopolskiego Festiwalu Filmu
z Przesłaniem, zorganizowanego przez czerwieńskie Gimnazjum. Temat tegorocznego
Festiwalu: „Nasze miejsce, nasz czas” dotyczył pozytywnych i twórczych działań, które
podejmują gimnazjaliści w szkole i środowisku lokalnym. I miejsce wywalczyli
uczniowie gimnazjum nr 119 w Warszawie
filmem „Na tropach zwierząt”, a wyróżnienie i nagrodę publiczności otrzymali
uczniowie gimnazjum nr 2 w Chojnowie za
film „Gimcho2 – nasze miejsce”.
Rożany korowód
Tegoroczny korowód to feeria barw
i dziesiątki odmian róż. Różane dzieci
odebrały klucze od bram miasta z rąk Pana
Burmistrza Piotra Iwanusa i przemaszerowały ulicami Czerwieńska, aby rozegrać
dziesiąty już Gminny Turniej Szkół
Podstawowych o Puchar Przechodni

Burmistrza Czerwieńska. Drużyny
zmagały się w przeróżnych zabawnych
konkurencjach sportowych, musiały się
też wykazać wiedzą o naszej gminie. Po
bardzo emocjonującej walce zwyciężyli
uczniowie z Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku, II miejsce zdobyła drużyna ze
SP w Nietkowie, III miejsce - NSP Płoty,
IV miejsce – SP Leśniów Wielki, V miejsce – SP Nietkowice. Zwycięzcy zostali
nagrodzeni pucharem otrzymanym z rąk
Pani Sekretarz, a także nagrodą finansową w wysokości 1000 złotych. Wszyscy

uczestnicy Turnieju otrzymali puchary
oraz dyplomy. W doskonałych humorach
i wspaniałej atmosferze dzieci odjechały
do swoich miejscowości.

Organizatorzy serdecznie dziękują za
pomoc dowódcy Jednostki Wojskowej płk.
Mirosławowi Szwedowi, prezesowi firmy
POMAK Tomaszowi Frąckowiakowi,
Komendantowi OSP w Nietkowie, panu

Festiwal Gier Zapomnianych
O godzinie 15 na boisku przy Zalewie
postał „Bajkowy świat zabawy”, a w nim:
konkursy plastyczne, zabawy sportowe,
nauka skręcania balonów, bańki mydlane,
malowanie buziek i festiwal gier zapomnianych, czyli gra w klasy, państwa miasta,
kapsle, gumę. Z dziećmi bawił się Pan
Kleks oraz Pipi Pończoszanka. Wszystkie dzieci zostały obdarowane słodkimi
upominkami, a zwycięzcy konkursów
nagrodami.
Koncertowa sobota
Sobotnie prezentacje artystyczne dzieci
i młodzieży rozpoczęły czerwieńskie przedszkolaki, czyli „Dzieci Mazowsza” wraz
z solistami. Wystąpili również podopieczni
Ośrodka Kultury, także z placówek wiejskich. Dzięki doskonałej pogodzie (co było
miłą odmianą po kilku deszczowych latach),
wspaniały pokaz modeli latających mogło
zaprezentować Stowarzyszenie Modelarzy
„Jantar”.
Koncerty, jakie przygotowaliśmy na sobotni wieczór, były ogromną dawką dobrej
muzyki. Wystąpił hip hopowy zespół Idyla
Vinyla z Zielonej Góry, a gwiazdą tegorocznych Dni Czerwieńska był zespół LOKA,
kilkakrotnie bisując swym największym
przebojem „Prawdziwe Powietrze”. Sobotni
wieczór zakończyła dyskoteka.
Wielka, niedzielna biesiada
Kolejne edycje Festiwalu Piosenki Biesiadnej wciąż przyciągają amatorskie zespoły śpiewacze i cieszą się niesłabnącą popularnością. W tegorocznym festiwalu wzięło

Jerzemu Kuczakowi, dyrektorowi Gimnazjum Przemysławowi Góralczykowi,
kierownikowi Hali Sportowej Lubuszanka
Lubomirowi Rotko wraz z pracownikami.
Szczególne podziękowania kierujemy do
Pana Jana Woty za błyskawiczną pomoc
oraz wolontariuszkom: Hani Łuczak,
Emilii Łuczak, Marzenie Tomaszewskiej,
Aleksandrze Tomaszewskiej, Elizie Czyżyńskiej i Julii Ceremudze.
Do wyrażania swych opinii, zapraszamy
wszystkich obserwatorów Dni Czerwieńska
na facebooku: www.facebook.com/mgokCzerwiensk.
Jolanta Matuszkiewicz
dyrektor MGOK w Czerwieńsku

