Szczegóły str. 4

Ruszyła

budowa hali sportowej
str. 16

w czerwcu
01.06. – burmistrz Piotr Iwanus prowadził rozmowy na temat
budowy ścieżek rowerowych, które będą budowane w ramach
ZIT-ów (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Chodzi o
dwa odcinki: Zielona Góra-Płoty-Czerwieńsk-przeprawa promowa w Brodach oraz Zielona Góra-Cottbus (Niemcy), która
będzie przebiegała min. przez Leśniów Wielki.
02.06. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się XVII Sympozjum Popularnonaukowe „Nie ma wody nie ma nas - Czyste
środowisko”, którego tematem przewodnim było wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Organizatorami sympozjum
byli: Burmistrz Piotr Iwanus, Klub Zdecydowanych Optymistów i Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w
Czerwieńsku.
03.06. - burmistrz Piotr Iwanus podpisał umowę z firmą Techgips Budownictwo Krzysztof Goławski na budowę Sali gimnastycznej i łącznika przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2017 roku.
03.06. – burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Wiceprezydentem Nowej Soli Jackiem Milewskim. Tematem spotkania była
budowa przystani rzecznych na rzece Odrze.
04.06. – nad „Zalewem Czerwieńsk” odbył się XVIII Dzień
Czystej Wody.
07.06. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w
Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było min.: rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy za 2015 r.; wypracowanie opinii o sprawozdaniu finansowym Gminy Czerwieńsk za
2015 r.; podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Czerwieńska.
08.06. – burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Prezesem Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zielonej Górze. Tematem spotkania była zmiana lokalizacji inwestycji, jaką ma być budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego, który miałby powstać w Czerwieńsku przy skrzyżowaniu ulic Akacjowej i Bocznej.
09.06. – w Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie uroczyście
otwarto nowoczesną pracownię multimedialną. Pracownia powstała dzięki pomysłowi i pracy członków Stowarzyszenia Przyjaciół Nietkowa przy współfinansowaniu ze środków Związku
Lubuskich Organizacji Pozarządowych, które zostały przekazane na realizację projektu „Dobry Start Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa” w ramach konkursu „Trampolina - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich”.
11.06. – W Górzynie k. Lubska odbył się XI Festiwal Mundurowo na Ludowo. Zespół Nietkowianki zajął I miejsce w tym
festiwalu oraz ZŁOTĄ FANFARĘ 2016.
14.06. – Obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad Komisji było
min.: analiza sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Gminy
Czerwieńsk za 2015 r.; rozpatrzenie sprawozdania finansowego
gminy za 2015 r.; informacja dotycząca przygotowania projektów
w ramach gospodarki niskoemisyjnej; informacja na temat przygotowania wniosków aplikacyjnych do PROW, RPO Lubuskie
2020, ZIT; wypracowanie opinii do projektów uchwał.
15-17.06. – delegacja dyrektorów szkół i przedszkola z
Gminy Czerwieńsk przebywała z roboczą wizytą w partnerskim Rotenburg Wümme (Niemcy). Delegacji przewodniczy-
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li: Burmistrz Piotr Iwanus i dyrektor ZEAO Danuta Tomaszewska. Członkowie delegacji mieli możliwość zwiedzenia obiektów oświatowych znajdujących się na terenie miasta oraz poznania systemu edukacyjnego, który funkcjonuje na terenie landu Dolna Saksonia. Rozmawiano również o rozpoczęciu wymiany dzieci i młodzieży.
17.06. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad Komisji było min.: opinia do sprawozdania z wykonania budżetu i finansowego gminy za 2015 r.; informacja dotycząca przygotowania projektów w ramach gospodarki niskoemisyjnej; informacja na temat przygotowania wniosków aplikacyjnych do PROW, RPO Lubuskie 2020, ZIT; wypracowanie opinii do projektów uchwał.
18.06. – na terenach leśnych przyległych do Hali Sportowej
„Lubuszanka” w Czerwieńsku odbył się bieg przełajowy Ronin Race+. Organizatorami biegu byli: Hala Sportowa „Lubuszanka”, Ronin Czerwieńsk, KM Sport IRT Zielona Góra i Klub
Zdecydowanych Optymistów.
20.06. – W Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Zarządu
ZIT. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus. Podczas posiedzenia omówiono wnioski złożone na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.
21.06. – w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku odbyła się uroczystość wmurowania aktu
erekcyjnego pod budowę nowej sali gimnastycznej i łącznika.
Wmurowania aktu dostąpili: Lubuski Kurator Oświaty Ewa
Rawa, Starosta Powiatu Zielonogórskiego Dariusz Wróblewski, Burmistrz Piotr Iwanus, Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Jędras, dyrektor szkoły Jacek Gębicki, właściciel firmy
Techgips Budownictwo Krzysztof Goławski, przedstawicielka
Samorządu Szkolnego Rozalia Pukacka.
22.06. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad Komisji było min.: wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu i finansowego Gminy Czerwieńsk za 2015 r.; sprawozdanie
z realizacji Rozwoju Gminy Czerwieńsk za 2015 r.; wypracowanie opinii do projektów uchwał.
22.06. – w Sali sesyjnej czerwieńskiego ratusza odbyła się
uroczystość wręczenia Nagród Burmistrza dla najlepszych
przedszkolaków i uczniów uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk. Wyróżnienia
otrzymało 36 uczniów.
23.06. – w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. W zgromadzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
24.06. – we wszystkich szkołach na terenie Gminy Czerwieńsk
odbyły się uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego.
29.06. – odbyła się XVII Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Radni udzielili m.in. burmistrzowi Czerwieńska absolutorium z wykonania budżetu za 2015. Przyjęto także plany zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Będów, Dobrzęcin, Wysokie, Nietków, Laski, Nietkowice, Bródki. Szczegóły
sesji na stronie 6.
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Co
słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Panie Burmistrzu,
czerwiec był dla gminy niezwykle gorącym miesiącem i to nie tylko ze względu
na początek lata. To chyba najtrudniejszy
okres dla oświaty, bo przecież końcówka
roku to prawdziwy młyn w szkołach, a w
tym roku jeszcze dodatkowe zamieszanie i
niepewność jutro w związku z ogłaszanymi
przez rząd zmianami w systemie oświaty i
to zmianami fundamentalnymi. Jak sobie
gmina z tym radzi?

zujemy swoje zamierzenia i plany inwestycyjne, aby także oświacie zapewnić jak najlepsze warunki działania.

Piotr Iwanus: Od razu uspokoję czytelników, rodziców dzieci i pracowników
oświaty, że akurat w naszej gminie jesteśmy
organizacyjnie przygotowani na te zmiany.
Właściwie cała moja dorosła aktywność
społeczna i zawodowa w jakiś tam sposób
była związana z oświatą. Tyle już przeżyłem tzw. fundamentalnych zmian w jej systemie, że wiem iż najważniejsze jest zapewnienie właściwej bazy. Zmiany dokonujące się w systemie zawsze na końcu zderzają się z możliwościami lokalowymi, organizacją pracy, problemami logistycznymi.
Dziś mogę powiedzieć, że dzięki wieloletniej i konsekwentnej realizacji naszego planu zapewnienia młodzieży możliwie najlepszych warunków kształcenia, dwunastu latom inwestowania w bazę edukacyjną, jesteśmy przygotowani na różne warianty organizacyjne. Nawet jak zostanie zlikwidowane gimnazjum w swojej formalnej strukturze, to przecież istniejący zespół obiektów
łatwo będzie można wykorzystać w nowej
strukturze, a podjęta właśnie budowa nowej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Czerwieńsku tę bazę jeszcze bardziej wzbogaci – również o dodatkowe izby
lekcyjne. W te chwili jeszcze nie są znane detale tej kolejnej reformy, a jak zwykle
diabeł śpi w szczegółach. Dziś wygląda to
tak, że od 2017 roku klasy I-IV znajdą się w
szkole przy Granicznej, a klasy V-VIII przy
Zielonogórskiej. W zmodernizowanych niedawno szkołach w Nietkowicach, Nietkowie, Leśniowie Wielkim będą pełne szkoły
ośmioklasowe. Oczywiście zdaję sobie sprawę również z niebezpieczeństw, które nowa
struktura oświaty niesie, zwłaszcza dla takich szkół jak w Płotach, ale poczekajmy.
Jak wszystko będzie jasne, to trzeba będzie
zmierzyć się z problemem. Na razie reali-

P.I.: Rzeczywiście ta infrastruktura
sportowo rekreacyjna to jeden z najważniejszych celów do realizacji, które wynikają z długoterminowej strategii rozwoju naszej gminy. Chcemy, żeby była ona gminą
przyjazną mieszkańcom, przedsiębiorcom,
ale także turystom i środowisku naturalnemu. To walory przyrodnicze i rekreacyjne
zdecydują w przyszłości o kierunkach rozwoju takich środowisk jak nasze. Decyzja o
budowie nowej hali przy SP nie tylko poprawi warunki uprawiania sportu, ale przy okazji także warunki nauczania w nowej strukturze. To był naprawdę celny strzał.
Budowa tej hali to nie jedyny gorący
temat inwestycyjny czerwca, ponieważ już
niedługo rusza program termomodernizacji
11 obiektów użyteczności publicznej , który
jeszcze w tym roku zostanie uruchomiony.
Termomodernizacją objęte zostaną świetlice
wiejskie, szkoły, domy kultury oraz remiza
OSP w Nietkowie. O tym, że warto to zrobić pokazała już termomodernizacja szkoły
podstawowej w Czerwieńsku, gdzie inwestycja spłaca się szybciej niż zakładaliśmy.
Te nowe inwestycje wg audytów przyniosą oszczędności kosztów energii na poziomie 25 – 30%. W liczbach bezwzględnych
to naprawdę spore pieniądze, które warto
wydać na pożyteczne cele.

A.S.: A skoro już o tych działaniach.
Rozpoczęły się wykopy pod fundamenty
tej wspomnianej przez pana hali sportowej. Muszę przyznać, że w dziedzinie inwestycji sportowych i rekreacyjnych należymy do prawdziwych liderów wśród samorządów. To taki pana konik?

A.S.: Z gorących tematów czerwca na
pewno warto powiedzieć o zakończeniu prac
nad planami zagospodarowania przestrzennego siedmiu miejscowości gminy. Rada Miejska przyjęła uchwały zatwierdzające miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
terenów w obrębach geodezyjnych: Będów,
Nietkowice, Bródki, Laski, Nietków, Wysokie i Czerwieńsk. Jakie znaczenie dla rozwoju gminy mają te dokumenty?

P.I.: Miejscowy plan zagospodarowania to jeden z najważniejszych, bodaj czy
nie najważniejszy dokument, który jest niezbędny przy podejmowaniu wszelkich decyzji o inwestycjach na danym terenie. Dlatego tak długo i starannie jest dyskutowany z różnymi zainteresowanymi środowiskami, ponieważ jego uchwalenie precyzuje gdzie jakie inwestycje są możliwe do zrealizowania. Istnienie tego dokumentu skraca również znacząco całą procedurę uzyskiwania pozwoleń na budowę, oszczędza czas
oraz pieniądze inwestorom. Miejscowe plany zagospodarowania pokazują również w
jaki sposób gmina w przyszłości ma gospodarować istniejącymi zasobami. Bardzo się
cieszę, że te siedem planów powstało i zostało przez Radę przyjęte.
A.S.: A skoro jesteśmy przy ostatniej sesji rady – jak się panu podoba pomysł utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej?
P.I.: Kiedy w końcu zeszłego roku z
taką inicjatywą wystąpili uczniowie liceum i gimnazjum w Czerwieńsku pomyślałem sobie, że to fajny pomysł na samorządową edukację młodego pokolenia. Bałem się tylko, żeby to nie był słomiany zapał. Na szczęście sprawa nabrała formalnego biegu, rada przyjęła statut – teraz wszystko w rękach młodzieży. Pewnie coś nowego będzie można powiedzieć po wyborach
do tej rady i oczywiście pierwszych działaniach. Pewnie nie będzie im łatwo na początku, ale postaramy się ich wspierać. Pomysły czasem maja naprawdę znakomite.
Przykładem choćby zwycięstwo naszych
gimnazjalistów w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Finansów na pomysł zagospodarowania kwoty 100 tys. zł. Ich pomysł na inwestycję okazał się najlepszy w
Polsce. Taki przykład rokuje tej młodzieżowej radzie jak najlepiej.
To bardzo dobrze świadczy również o
pracy nauczycieli i dyrekcji szkół, że umieją zachęcić młodzież do podejmowania podobnych wyzwań, że wspierają ich inicjatywy. Jeszcze raz gratuluję sukcesu i liczę na
równie ciekawe pomysły do realizacji.
Zachęcam młodzież do aktywnosci w
ramach Rady, bo już za kilka lat to oni przejmą stery w samorządzie.
A.S.: Panie burmistrzu dziękuję za rozmowę i życzę udanego urlopu.
P.I.: Dziękuję bardzo. Odwzajemniam
to życzenie Panu, ale przede wszystkim
młodzieży z naszych szkół, niech bezpiecznie spędzają wakacje i w komplecie zdrowi i wypoczęci meldują się w swoich szkołach we wrześniu.
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Ruszyła budowa sali sportowej
To, co dla wielu z nas było tylko marzeniem, dziś staje się faktem. Przystępujemy do budowy nowej sali gimnastycznej
i łącznika przy szkole podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku. Rozpoczynamy inwestycję, która będzie służyła
dzieciom i całej, naszej lokalnej społeczności.
Z inicjatywą budowy nowej sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku od wielu lat występowali rodzice uczniów, dyrektor szkoły oraz Samorząd Mieszkańców Czerwieńska. Wskazywano potrzebę rozbudowy szkoły,
gdzie obok sali mógłby powstać łącznik, a w nim dodatkowe klasy lekcyjne
i pracownie. Rodzice uczniów podnosili
problem niewystarczających warunków
do prowadzenia zajęć z WF i brak możliwości organizowania rozgrywek sportowych w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Wielokrotnie Burmistrz Czerwieńska i radni Rady Miejskiej spotykali
się z przedstawicielami rodziców, nauczycieli i uczniów oraz uczestniczyli w zebraniach Samorządu Mieszkańców Czerwieńska, gdzie omawiano problem niewystarczającej bazy sportowej
będącej na wyposażeniu szkoły podstawowej. Wspólnie zastanawiano się
nad możliwościami podniesienia bezpieczeństwa uczniów i zapewnienia im
odpowiednich warunków do nauki i rozwijania swoich zainteresowań.
Sala gimnastyczna, która zostanie wybudowana przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku, będzie wykorzystywana przede
wszystkim przez uczniów tej szkoły. Jest
to największa szkoła w Gminie, a dotychczasowy obiekt sportowy, który wchodzi
w skład obiektu szkolnego, ze względu na
swoje rozmiary (8 m X 16 m), nie pozwalał na realizację zajęć sportowych przez
wszystkich jej uczniów.
Powstanie nowej sali gimnastycznej pozwoli na pełną realizację obo-
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wiązkowych zajęć z WF dla wszystkich
uczniów szkoły, a dodatkowo umożliwi
przeprowadzenie większości organizowanych tu zajęć pozalekcyjnych, które
odbywają się w ramach SKS, oraz prowadzone są w szkole przez kluby spor-

towe i stowarzyszenia (w tym karate,
taniec nowoczesny, piłka ręczna, piłka
nożna, koszykówka).
Nowa sala gimnastyczna będzie również miejscem, w którym obok dzieci,
będą mogli również ćwiczyć i trenować
ich rodzice. Tradycją szkoły jest organizowanie corocznych turniejów w piłkę
siatkową dla rodziców. Planuje się, aby
w przyszłości zorganizować tu gminną
ligę piłki siatkowej dla rodziców.
W nowym obiekcie powstanie arena sportowa o wymiarach 12 X 24 m,
trzy nowoczesne pracownie dydaktyczne (przyrodnicza, matematyczna i informatyczna), salka treningowa oraz pełne

zaplecze szatniowe z natryskami. Rozwiąże to problem lokalowy szkoły i pozwoli na wygospodarowanie nowych,
stałych pomieszczeń na potrzeby świetlicy szkolnej, która zapewnia codzienną opiekę dla ponad 100 uczniów. Na
budynku zostaną zamontowane panele
fotowoltaiczne, pozwalające na znaczne ograniczenie kosztów, ponoszonych
na zakup energii elektrycznej. Zostanie on również podłączony do istniejącej już instalacji ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania, które są zasilane przez kolektory słoneczne. Tym samym w pełni wykorzysta się
możliwości tego układu.
21 czerwca br. odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę sali gimnastycznej. W
obecności całej szkolnej społeczności
oraz licznie zgromadzonych gości wmurowania aktu dokonali: Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa, Starosta Powiatu Zielonogórskiego Dariusz Wróblewski, Burmistrz Piotr Iwanus, Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras, dyrektor szkoły Jacek Gębicki, właściciel
firmy Techgips Budownictwo Krzysztof
Goławski oraz przedstawicielka Samorządu Szkolnego Rozalia Pukacka.
Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2017 roku. Jak jednak zapewnia Burmistrz Piotr Iwanus,
jeśli uda się w pełni zrealizować opracowany montaż finansowy i pozyskać
środki pozabudżetowe, oddanie nowego obiektu do użytkowania może nastąpić już 1 września 2017 roku.
Jacek Gębicki

STRONA PÓŁNOCNA

STRONA POŁUDNIOWA

STRONA WSCHODNIA
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Absolutoryjna sesja Rady Miejskiej
29 czerwca odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. W obradach uczestniczyło 14 Radnych.
Obrady poprzedziła minuty ciszy, którą uczczono pamięć zmarłej w przeddzień tej sesji śp. Aurelii Małej, długoletniej pracownicy urzędu gminy w Czerwieńsku.
Na wniosek Burmistrza Czerwieńsk jednomyślnie przyjęto propozycję zmiany w porządku obrad i wprowadzono nową uchwałę zwiększającą kapitał zakładowy Spółki POMAK.
Po wysłuchaniu informacji Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym Radni złożyli swoje interpelacje:
1. Krzysztof Smorąg pytał o jakość wody w Nietkowie i dalsze stosowanie preparatu SeaQuest,
2. Cezary Woch o zdiagnozowanie sytuacji
związanej z brakiem wody w Sycowicach.
3. Wojciech Zawada w sprawie możliwości zorganizowania specjalnych warsztatów, na których mieszkańcy mogliby zadecydować o formie zagospodarowania
terenów wokół zalewu w Czerwieńsku.
Ocenę realizacji wdrażania Strategii
Rozwoju Gminy Czerwieńska na lata
2011-2018 za 2015 rok poprzedziły wystąpienia Przewodniczących Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego.
W kolejnym punkcie obrad Skarbnik Gminy przedstawiła zebranym sprawozdanie z wykonania budżetu oraz
sprawozdanie finansowe. Przedstawiona została również informacja o stanie mienia komunalnego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych z wnioskiem komisji w sprawie absolutorium dla Burmistrza. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przedstawił opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące sprawozdania z
wykonania budżetu oraz wspomnianego wniosku Komisji Rewizyjnej.
Debatę o wykonaniu budżetu poprzedziły wystąpienia Przewodniczących poszczególnych komisji stałych, którzy
przedstawili opinie dotyczące wykonania budżetu. Radni jednomyślnie przyjęli dwie uchwały – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz w
sprawie absolutorium dla Burmistrza
z wykonania budżetu za rok 2015.
Jednomyślnie przyjęto sprawozdanie
z realizacji programu współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno-
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ści pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok. Na współpracę w ubiegłym roku przeznaczone było 200 tysięcy złotych, które głównie zostały przeznaczone na działania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu. Następnie jednomyślnie przyjęty został pakiet ośmiu uchwał związanych
z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Utworzenie planów i przedłożenie Radnym uchwał możliwe było dzięki projektowi „Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich” który nasza Gmina, jako lider,
tworzyła z Gminami Dąbie i Sulechów.
Kolejne przyjęte przez Radę uchwały
dotyczyły zmian w budżecie Gminy oraz
Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Na mocy przyjętych uchwał przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwieńsku na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – silnika zaburtowego - przeznaczonego na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostki OSP Czerwieńsk włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Na wniosek ks. proboszcza Marka Kidonia, Rada Miejska w Czerwieńsku podjęła uchwałę o przekazaniu dotacji na ochronę zabytków
w 2016 roku z przeznaczeniem na
opracowania programu prac konserwatorskich, ekspertyzy technicznej
oraz wykonanie projektu budowlanego remontu kościoła p.w. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Nietkowie.
W następnej kolejności Radni przyjęli pakiet czterech uchwał związanych z
ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Jednomyślnie przyjęto regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Czerwieńsk, sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wzór
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk oraz termin, częstotliwości i
tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Kolejne przyjęte uchwały dotyczyły: programu opieki nad zwierzęta-

mi bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności na terenie Gminy Czerwieńsk w 2016 roku, nadania nazwy
ulicy na terenie miejscowości Płoty i regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i wiejskich domów kultury na terenie Gminy Czerwieńsk.
W celu organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Zielonogórskiego powołano Zielonogórski
Związek Powiatowo-Gminny, w skład
którego wchodzą: Powiat Zielonogórski
oraz gminy: Babimost, Bojadła,Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów,
Zabór. W związku z tą inicjatywą Radni
jednomyślnie przyjęli Statut Związku.
Kolejny przyjęty statut dotyczył Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Dzięki przyjętej uchwale powstanie przestrzeń dla społecznej aktywności uczniów w placówkach oświatowych z terenu naszej Gminy. Pozwoli to również na kształtowanie obywatelskich postaw wśród młodzieży oraz zachęci do aktywnego włączenia się w działalność samorządową.
Większością głosów przyjęto uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów
wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Czerwieńsk. Uchwała ma związek z przejmowaniem przez
Sołtysów placówek kulturalnych znajdujących się na terenie naszej Gminy.
Kolejne dwie uchwały dotyczyły skarg na działalność Burmistrza
Czerwieńska. Rada Miejska jednomyślnie stwierdziła ich bezzasadność.
Ostatnia uchwała dotyczyła Spółki
POMAK. Decyzją Radnych przekazano spółce, w formie aportu, wydzieloną część działki pod oczyszczalnią
ścieków w Czerwieńsku. W ten sposób
zwiększono kapitał zakładowy spółki poprzez objęcie udziałów w spółce na kwotę 33.215 zł (tzn. 5 udziałów po 6.643 zł).
Krzysztof Smorąg, Wojciech Zawada

Wieści
z ratusza
UCHWAŁA NR 0007.134.2016
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie statutu Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Czerwieńsku

Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) na
wniosek samorządu uczniowskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku oraz samorządu uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku uchwala się, co następuje:
§ 1. W celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży, powołuje się Młodzieżową Radę Miejską w Czerwieńsku
§ 2. Nadaje się statut Młodzieżowej
Radzie Miejskiej w Czerwieńsku wraz z
załącznikiem.
(...)
§ 90. Zmiany w statucie następują poprzez
podjęcie stosownej uchwały przez Radę
Miejską w Czerwieńsku.
§ 91. Obsługę techniczną i administracyjną Rady zapewnia Koordynator Młodzieżowej Rady.
§ 92. W sprawach nieuregulowanych
w Statucie, Rada podejmuje odrębne
uchwały.
§ 93. Sprawy, których Rada nie zakończyła w czasie trwania kadencji, kontynuuje
Rada następnej kadencji.

Młodzieżowa Rada Miejska
Młodzież naszej gminy postanowiła włączyć się aktywnie w działalność samorządową, by wzorem wielu innych środowisk
młodzieżowych nie tylko uczyć się mechanizmów funkcjonowania samorządu, ale
przede wszystkim mieć realny wpływ na
stanowione przez Radę prawo lokalne. Inicjatywa zrodziła się w samorządach gimnazjum i liceum w Czerwieńsku w końcu zeszłego roku. Oficjalnie wniosek o utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta wpłynął 22
grudnia 2015 r.
Rada Miejska bardzo przychylnie przyjęła inicjatywę młodzieży i zgodnie z proś-

bą wnioskodawców podjęła pracę nad Statututem, na mocy którego utworzona Młodzieżowa Rada Miejska będzie mogła rozpocząć formalnie swoje działanie.
Przyjęta przez radnych uchwała pokazuje, że udział młodych, aktywnych osób w
ważnych, zwłaszcza dla ich przyszłości sprawach gminy, traktowany jest poważnie i nie
jest zabawą w samorządność, tylko szansą
na prawdziwy udział we współdecydowaniu o sprawach gminy. Trzymamy kciuki, aby
wystarczyło im determinacji i wytrwałości w
korzystaniu ze swoich uprawnień.
A.S.

§ 94. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 95. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

telskim oraz kształtowaniu samorządności lokalnej - w zakresie spraw bezpośrednio dotyczących młodzieży.
Aktywne uczestnictwo młodych ludzi w decyzjach i przedsięwzięciach na
szczeblu lokalnym jest niezbędne, jeżeli
chcemy budować społeczeństwo obywatelskie i demokratyczne.Wspierając i promując to uczestnictwo przyczynimy się
także do społecznej integracji młodzieży, która zapewnia większą skuteczność w
stawianiu czoła nie tylko problemom środowiska młodych ale także wyzwaniom
współczesnego społeczeństwa.
W związku z powyższym podjęcie
uchwały jest w pełni uzasadnione.
(Małgorzata Kuźniar)

UZASADNIENIE UCHWAŁY:
Celem powołania Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Czerwieńsku jest stworzenie
w szkołach podstawowych, szkole gimnazjalnej oraz ponad gimnazjalnej z terenu
Gminy Czerwieńsk, przestrzeni dla społecznej aktywności uczniów.
Rada Miejska w Czerwieńsku powołując niniejsza uchwałą Młodzieżową
Radę Miejską, będzie tym samym wspierać i upowszechniać idee samorządności
wśród młodzieży. Jednocześnie zapewni
warunki umożliwiające jej czynny udział
w nowoczesnym społeczeństwie obywa-

Pełny tekst uchwały wraz z treścią Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej
dostępna na stronie internetowej Gminy Czerwieńsk w zakładce:

http://www.bip.czerwiensk.pl/akty/261/56/Uchwala_w_sprawie_statutu_Mlodziezowej_Rady_Miejskiej_w_Czerwiensku/

Wyrazy głębokiego współczucia oraz
szczere słowa wsparcia i otuchy
rodzinie oraz bliskim
zmarłej 28 czerwca br. Naszej koleżanki

śp. Aurelii Małej
składają:
Burmistrz Czerwieńska,
Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta
oraz Rada Miejska w Czerwieńsku

Wyrazy szczerego żalu oraz współczucia
Rodzinie, a także bliskim
Naszego byłego pracownika

śp. Marii Krystyny
Cieślarczyk
składają:
Burmistrz Czerwieńska
oraz Pracownicy Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku

Koleżankom i Koledze
Jolancie i Irenie Matysikom
oraz Mariuszowi Nojszewskiemu
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Mamy i Babci

śp. Stefanii Brojek
składa
Zespół „Melodia”

„Byłeś na nami
i zostaniesz w naszej pamięci”
Wyrazy szczerego współczucia
dla żony i całej rodziny z powodu
śmierci naszego Kolegi

Ryszarda Piskorskiego
składają
członkowie zespołu
„Malinki i rodzynki” z Nietkowa
nr 288 • 07.2016
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Flis Odrzański zacumował w Będowie
Śpiew, taniec, smakowite potrawy, a
przede wszystkim serdeczność i gościna. Tak witaliśmy uczestników 21 Flisu
Odrzańskiego w Będowie. Przybyło wiele jednostek pływających, od tych małych
aż po okazałych rozmiarów Barkę Barę.
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców
Będowa można było skosztować lokalnych przysmaków. Była pyszna ogórkowa, grochówka i będowskie pierożki. Dla
tych którzy woleli słodkości przygotowano aż 8 rodzajów ciast. Na spragnionych
czekały smakowite kompoty z rabarbaru,
porzeczek, jabłek i czereśni. A wszystko
przy dźwiękach szant.
Serdeczne podziękowania za gorące
przyjęcie, na ręce sekretarz Gminy Czerwieńsk Małgorzaty Kużnar i sołtys Będowa Urszuli Murzyn, złożyła inicjatorka Flisu Odrzańskiego pani Elżbieta Marszałek.
Życie nad rzeką na pewno nie jest łatwe ale ma wiele uroku.Elżbieta Marszałek stwierdziła że trzeba się o rzekę troszczyć, a Ona na pewno się odwdzięczy.
Tomasz Zbieski

Święto Plonów 2016
I Turniej Wsi
Tegoroczne dożynki odbędą się 27
sierpnia, a gospodarzem uroczystości
będzie sołectwo Leśniów Wielki.
Być może dziwi Państwa nowa nazwa Turnieju, wyjaśniam więc…
Do ubiegłego roku, zarówno MGOK,
jak i nasi partnerzy z Drebkau korzystali z dofinansowania Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska
– Brandenburgia na organizację dożynek.
Program niestety skończył się, a do dnia
dzisiejszego nie ogłoszono nowego. Nie
będzie więc dofinansowania z Unii Europejskiej, a w związku z tym, nie odbędzie
się Turniej Gmin Partnerskich.
My jednak z organizacji tej uroczystości, integrującej społeczność gminy,
nie rezygnujemy. Zgodnie z tradycją z
lat ubiegłych zapraszamy Państwa do
wspólnego świętowania. W tegorocznym programie, zaplanowaliśmy m.in.
mszę z poświęceniem wieńców, korowód dożynkowy, występy artystyczne
dzieci i młodzieży, zarówno wokalne jak
i tanecznie, prezentacje zespołów śpiewaczych i zabawę plenerową. Nie chcemy rezygnować z turnieju, który zawsze
był doskonałą okazją do wspólnej zaba-
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wy. Dlatego też zapraszamy do Turnieju
Wsi! W Turnieju wezmą udział sołectwa, które do dnia 29 lipca zadeklarują
swój udział, a następnie dostarczą wypełnioną kartę zgłoszeniową.
Każda wieś w gminie Czerwieńsk
może wystawić do Turnieju drużynę składającą się z 6 osób; musi to być drużyna
mieszana – 3 kobiety i 3 mężczyzn. Turniej przeprowadzony zostanie w dwóch
kategoriach:
1. Sport
2. Konkurs artystyczny
Wszystkie drużyny, biorące udział w
Turnieju, otrzymają nagrody i dyplomy,
a zwycięzcy, dodatkowo, puchar. Karty
zgłoszeń będą wysyłane do zainteresowanych sołectw, po telefonicznej deklaracji
udziału w turnieju.
Przypominamy również o konkursie
na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Zapraszamy serdecznie wszystkich
mieszkańców naszej gminy do udziału
w uroczystych obchodach tegorocznego
Święta Plonów!
Jolanta Matuszkiewicz
Dyrektor MGOK

Konkurs na wieniec dożynkowy
Burmistrz Czerwieńska oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza do udziału w dorocznym konkursie
na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Wymogi regulaminowe zamieszczamy poniżej.

CELE KONKURSU:
1. Kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi oraz wzbogacenie ludowego
charakteru tradycyjnego Święta Plonów,
którego symbolem jest bochen chleba i
wieniec dożynkowy.
2. Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy.

ORGANIZATORZY KONKURSU:
1. Gmina Czerwieńsk,
2. MGOK w Czerwieńsku;

UCZESTNICY KONKURSU:

1. Koła Gospodyń Wiejskich;
2. Rady Sołeckie;
3. Grupy nieformalne;
4. Osoby prywatne nie będące artystami zawodowymi.

KRYTERIA OCENY:
I Kategoria – wieńce tradycyjne:
a) Podstawowe materiały wykorzystywane przy tworzeniu wieńców muszą
być związane ze Świętem Plonów, np.:
kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty.
b) Wygląd zewnętrzny:
- kształt korony,
- materiał (dopuszcza się użycie takich
materiałów, jak: zasuszone części roślin,
w tym zboża, zioła i kwiaty oraz owoce,
warzywa, żywe kwiaty, papier),
- do konstrukcji można użyć metalu
lub drewna,
- kolorystyka – dowolna,
- kompozycja – kształt korony.
c) Wymiary – wysokość do 180 cm,
szerokość do 150 cm (należy zwrócić
uwagę na stabilność konstrukcji).
d) Wieńce nie mogą być wykonane
z wykorzystaniem plastiku, styropianu,
sztucznych kwiatów, etc.

ści roślin, w tym zboża, zioła i kwiaty
oraz owoce, warzywa, żywe kwiaty, papier, tkanina,
- do konstrukcji można użyć metalu
lub drewna,
- kolorystyka – dowolna,
- kompozycja – dowolna, dopuszcza się wprowadzenie elementów ruchomych.
c) Wymiary – wysokość do 180 cm,
szerokość w podstawie, w obwodzie na
całej wysokości wieńca do 150 cm.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W KONKURSIE:

1. Dostarczenie wieńców w dniu 25
sierpnia br. w godz. 12.00 - 16:00 do
Wiejskiego Domu Kultury w Leśniowie Wielkim;
2. Dołączenie do każdego wieńca opisu zawierającego nazwiska twórców, nazwę wsi oraz inne informacje o wieńcu wg
uznania twórców; UWAGA! Wieńce bez
metryczki nie będą oceniane!
3. Wieńce niespełniające kryteriów
zawartych w niniejszym regulaminie
nie będą oceniane w konkursie.

PRZEBIEG I OCENA KONKURSU:

a) oceny wieńców dokona Komisja
Konkursowa w dniu 26 sierpnia.
b) oceniane będą wieńce w dwóch kategoriach:
- wieńce o formie tradycyjnej,
- wieńce o formie współczesnej.
c) z oceny wieńców sporządzony zostanie protokół.
Wieńce, które zajmą I miejsce w konkursie gminnym, w obu kategoriach, reprezentować będą Gminę Czerwieńsk na
konkursie powiatowym.
Wieńce biorące udział w konkursie
będą eksponowane podczas uroczystości dożynkowych na boisku w Leśniowie Wielkim i zostaną zwrócone twórcom, którzy odbierają je po zakończeniu
uroczystości.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wieńce pozostawione
na placu dożynkowym po zakończonej imprezie.

II Kategoria – wieńce współczesne
a) Podstawowe materiały wykorzystywane przy tworzeniu wieńców muszą być
związane ze Świętem Plonów, np.: kłosy,
ziarno, warzywa, owoce, kwiaty.
b) Wygląd zewnętrzny:
- kształt - dowolny,
- materiał – dopuszcza się użycie takich materiałów, jak: zasuszone częnr 288 • 07.2016

U NAS

9

Kangur 2016
Czerwiec – koniec roku szkolnego – to czas rozstrzygnięcia międzynarodowego konkursu „Kangur Matematyczny”. Odbył
się on 17 marca, po raz dwudziesty trzeci w regionie zielonogórskim (dwudziesty piąty w Polsce) i jednocześnie po raz
dziesiąty mogli w nim uczestniczyć uczniowie z klas drugich szkół podstawowych.
Organizatorem był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, który współpracuje z Towarzystwem Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konkurs wywodzi się z Australii, w 1990 roku został
po raz pierwszy zorganizowany w Europie na terenie Francji i w chwili obecnej
jest najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie.
„Kangur Matematyczny” integruje
młodzież świata, bowiem w tym samym
dniu uczniowie wielu krajów rozwiązują te same zadania, na odpowiednich poziomach wiekowych. W zawodach mogą
uczestniczyć wszyscy uczniowie deklarujący swój udział. Konkursy tego typu
służą szerokiej popularyzacji matematyki (i nauk ścisłych) wśród młodzieży
szkolnej.
W roku szkolnym 2015/2016 wśród
6924 uczestników z regionu zielonogórskiego znaleźli się również uczniowie

Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka (15 uczniów) oraz Gimnazjum im.
Jana Pawła II (11 uczniów) w Czerwieńsku. Wyróżniające wyniki uzyskali: w kategorii Żaczek Daniel Przymus (II klasa
PSP), w kategorii Maluch Oliwia Krzyniak i Jakub Walkowiak (IV klasa PSP),

Nietypowa lekcja przyrody
W ostatnim tygodniu roku szkolnego uczniowie klasy IIb Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Czerwieńsku wybrali się
na nietypową lekcję obcowania z naturą.
Była to ciekawa przygoda, którą zafundował nam Wojewoda Lubuski jako nagrodę
za zajęcie I miejsca w Plebiscycie Gazety
Lubuskiej i Lubuskiego Kuratora Oświaty „Pokażcie klasę”. Przewodnik biura podróży zawiózł nas do Parku Narodowego
Ujście Warty koło Kostrzyna. Najpierw
odbyliśmy zajęcia teoretyczne, poznaliśmy gatunki ptaków, zwierząt i roślin występujące na terenie parku.
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Następnie, uzbrojeni w lornetki, poszliśmy podglądać przyrodę. Rozpoznawaliśmy różne gatunki roślin, obserwowaliśmy łabędzie i inne ptaki. Była to
naprawdę świetna przygoda. Warto brać
udział w różnych plebiscytach i konkursach, reprezentować swoją szkołę i gminę.
Są to niezwykle ciekawe doświadczenia.
Uczniowie klasy IIb w minionym roku
szkolnym naprawdę pokazali klasę!
Agnieszka Kostrzewa

w kategorii Kadet Eliasz Marchut (I klasa Gimnazjum).
Serdecznie gratuluję uczniom i ich nauczycielom osiągniętych wyników. Do
zobaczenia w przyszłym roku – od września ruszy kolejna edycja konkursu.
Dorota Grześkowiak

Z życia Gimnazjum
Rok szkolny 2015/2016 dobiegł końca. Rozpoczęły się wakacje, będące czasem odpoczynku: dla uczniów po 10 miesięcy
wytężonej nauki, zdobywania wiedzy i umiejętności, z kolei dla nauczycieli i pracowników szkoły po miesiącach solidnej
pracy, przygotowującej młodego człowieka do życia we współczesnym.
W bieżącym roku szkolnym do naszego gimnazjum uczęszczało 208 uczniów.
Spośród nich 185 uzyskało pozytywne
oceny na koniec roku szkolnego. Średnia ocen wszystkich klas wyniosła 3,48.
Najwyższą średnią w szkole uzyskał
uczeń klasy I c – Eliasz Marchut. Aż 24
uczniów uzyskało świadectwo z wyróżnieniem, osiągnęli bowiem średnią ocen
z wszystkich przedmiotów 4,75 i wyżej
oraz otrzymali bardzo dobrą lub wzorową ocenę z zachowania. Na szczególne
wyróżnienie zasłużyło 11 uczniów, którzy
otrzymali Nagrodą Burmistrza Czerwieńska. Są to: Roksana Czerniec, Gabriel
Leszczyk, Kornelia Pukacka, Kornelia
Wierucka, Jakub Bonczyk, Piotrek Conio, Norbert Rosiński, Eliasz Marchut,
Julianna Grysiewicz, Aleksandra Majorczyk i Barbara Wojtaszek. Z kolei
6 uczniów otrzymało Nagrodę Dyrektora Szkoły i byli nimi: Patrycja Kotowska, Agata Zaboklicka, Konrad Stanisławiszyn, Jakub Wardyn, Wojciech
Wiśniewski, Daniel Zawadzki.
23 uczniów czekają egzaminy poprawkowe w sierpniu, gdyż z jednego lub
dwóch przedmiotów nie poradzili sobie.
Daliśmy im szansę i czas, by nadrobili zaległości. Niestety dla ośmiu uczniów możliwości opanowania minimum programowego okazało się za trudne, stąd też będą
musieli powtórzyć klasę. Liczę, że w nowym roku szkolnym pokonają wszelkie
w tej mierze trudności.
Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II z powodzeniem brali udział w licznych konkursach krajowych i międzynarodowych. O naszych sukcesach informowaliśmy stale na łamach miesięcznika.
Szkoła to nie tylko budynek i nie tylko instytucja. Szkoła to przede wszystkim ludzie, którzy w sposób twórczy, odpowiedzialny i przyzwoity w niej pracują, aby zrealizować dwa cele, jakimi są
nauka i wychowanie. Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku
nie osiągnęliby tylu sukcesów, gdyby nie
także pomoc grona wspaniałych ludzi i
instytucji, którym należą się nasze podziękowania.
Dziękuję więc Gronu Pedagogicznemu za ogromny wkład w rozwój wiedzy,
umiejętności i kompetencji oraz kształ-

towanie postaw naszych uczniów, władzom samorządowym - Panu Burmistrzowi Czerwieńska Piotrowi Iwanusowi oraz Radzie Miejskiej w Czerwieńsku za życzliwe spoglądanie na nasze szkolne potrzeby, personelowi administracyjnemu i pomocniczemu Gimnazjum za zaangażowanie w prace na rzecz
szkoły, Radzie Rodziców i wszystkim Rodzicom za wsparcie nas w procesie wychowania swoich dzieci, naszym sponsorom, którzy wspomagają nas materialnie
i duchowo. Na koniec wszystkim instytucjom gminnym i nie tylko za okazywane
wsparcie i pomoc.
Na zakończenie chciałbym życzyć
wszystkim, by okres wakacji był czasem
dobrego odpoczynku, czasem nabierania
sił do dalszej nauki i pracy, by z wielką radością korzystać z możliwości jakie daje
lato, by często ulegać pokusie tak czasami potrzebnego „nic nie robienia”, by z
pasją podróżować w najdalsze nawet zakątki ziemi, by poznawać nowe miejsca
i nowych ludzi.
Uczniom życzę, by bezpiecznie i w
pełni sił wrócili z tych wakacji i 1 września 2016 roku rozpoczęli nowy rok szkolny, który ma nadzieję będzie obfitował w
wiele ważnych wydarzeń i chwil.
Przemysław Góralczyk

Post scriptum...
27 czerwca 2016 roku Minister
Edukacji Narodowej p. Anna
Zalewska ogłosiła, że w wyniku
nowej reformy oświatowej
powstaną
8-letnie
szkoły
powszechne i 4-letnie licea.
Oznacza to, że za trzy lata
znikną w Polsce gimnazja.
Zostaną wygaszone, jak chcą
jedni, lub zlikwidowane,
Nie zgadzam się z tą decyzją, bo
wypracowane metody pracy z
jednej i oddzielenie młodzieży
w tym wieku od młodszych z
drugiej strony, sprawdzały się,
ale przyjmuję ją jednocześnie.
Mam tylko nadzieję, którą chcę
tutaj wyrazić, że reforma nie
dotknie negatywnie uczniów.
Bo tak naprawdę nic o niej
jeszcze pewnego nie wiemy, a
już wiemy o niej tak dużo.
I po drugie, że z powodu
reformy nie stracą pracy
nauczyciele. O naszą gminę,
patrząc na działania władz
samorządowych i troskę, z
jaką podejmują trudne tematy
oświatowe,
nie
martwię
się. Ale o inne już tak. A to
najgorsza rzecz pracować w
niepewności.

Składam serdeczne podziękowanie Dyrekcji, Pracownikom
oraz uczniom Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku
za pamięć i życzenia świąteczne, które co roku od nich otrzymuję.
Niech Was wszystkich Bóg Błogosławi
i wynagrodzi za miłe słowa i pamięć.
Płyną mi łzy radości, że są ludzie, którzy pamiętają o mnie i o tym,
co przeżyłam jako dziecko.
Dziękuję
Sybiraczka Halina Paszkowska
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Nietków w szkolnym kalejdoskopie
Czerwiec to miesiąc wytężonej pracy w każdej szkole, czas podsumowań i rozliczeń. Uczniowie wszystkich klas rozjechali się
na klasowe wycieczki w różne strony Polski przywożąc ze sobą wiele wspomnień i wrażeń. W Nietkowie przedsmak wakacji
był bardzo obiecujący za sprawą licznych szkolnych przedsięwzięć, które bardzo poprawiały wszystkim i humor, i nastrój.

KONKURSY RECYTATORSKIE
10 czerwca w naszej szkole odbył
się XIV Gminny Konkurs Ortograficzny, do którego przystąpiło 24 uczniów ze
szkół podstawowych naszej gminy. Możemy poszczycić się nie lada sukcesem,
ponieważ główne nagrody trafiły do na-

niak z kl. VI, która również zajęła pierwsze miejsce. Świetnie przygotowani w
tym roku uczniowie naszej szkoły zdobyli również pierwsze miejsca w kategorii drużynowej. Tym samym, Puchar
Przechodni XIV Gminnego Konkursu
Ortograficznego „Mały Mistrz Ortografii” oraz Puchar Przechodni XIV Gmin-

szych uczniów. Pierwsze miejsce w kategorii „Mały Mistrz Ortografii” zdobyła Amelka Rudnicka kl. III, a w kategorii uczniów starszych – „Mistrz Ortografii” najlepsza okazała się Martyna Marci-

nego Konkursu Ortograficznego „Mistrz
Ortografii” wróciły do szkoły podstawowej w Nietkowie. Brawa dla dzieci, rodziców i dla nauczycieli, którzy tak wspaniale przygotowali wszystkich uczniów.

PIKNIK RODZINNY
Kolejne świetne popołudnie spędziły dzieci wraz z rodzicami na II Pikniku
Rodzinnym w szkole w Nietkowie. Orga-
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nizatorem Pikniku był Uczniowski Klub
Sportowy, Rada Rodziców oraz nauczyciele. Przybyło ponad 150 osób – dzie-

ci wraz z rodzicami a także babciami i
dziadkami. Przygotowano dla nich mnóstwo atrakcji sportowo-rekreacyjnych.
Przygotowano moc atrakcji. Były wielkie emocje, rywalizacja, nagrody, grill i
słodkości. Piknik Rodzinny to pomysł na
sportowo-rekreacyjne popołudnie, zacieśnianie rodzinnych więzi i aktywne spędzanie czasu wolnego z mamą i tatą.
Szczególnie cieszy aktywność rodziców.
W konkursach zręcznościowych rodzinnie walczono o punkty i tytuł „Super rodzinki 2016”. Organizatorzy przygotowali wiele stanowisk, gdzie należało wykazać się nie lada umiejętnościami.
Śmiechu i zabawy było mnóstwo. Rodzice wykazali ogromną aktywność i waleczność, a także otrzymali ogromne wsparcie
swoich pociech, zarówno na boisku jak
i w zmaganiach na stanowiskach zręcznościowych. Rozegrano też Drużynowy
Turniej Rodzinny w mieszanych składach
oraz mecz piłkarski „Ojcowie kontra synowie”, który zakończył się po raz drugi
zwycięstwem uczniów. Ciekawe i zabawne konkurencje zręcznościowe zintegrowały rodziny i pokazały, że czas spędzony z dziećmi może być wspaniały i bardzo pouczający. Tata z mamą skakali na
skakankach, strącali puszki, rzucali kaloszem do celu, operowali chińskimi pałeczkami i strzelali z łuku. Szczególnie
ta ostatnia konkurencja wzbudzała wiele
emocji i wymagała nie lada umiejętności. To była fantastyczna zabawa. Rodzice
oraz dzieci dziękują sponsorom i Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wsparcie finansowe. Takie sportowo-rekreacyjne popołudnie to
znakomity pomysł na rodzinne spotkania, warte kontynuacji, korzystnie wpływające na zacieśnianie rodzinnych więzi i
spędzanie czasu wolnego wraz z rodziną.

W pracowni mistrza
Projekt z grantu Fundacji Banku Zachodniego WBK „ W pracowni mistrza - Nie ma sztuki bez fantazji” – zakończony.
Przy współpracy Stowarzyszenia
Mieszkańców Nietkowa zakończył się
szkolny projekt warsztatów artystycznych w szkole podstawowej w Nietkowie
pt. „W pracowni mistrza - Nie ma sztuki
bez fantazji” dofinansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK - Programu „Banku Dziecięcych Uśmiechów”.
Projekt opracowany przez p. dyrektor
szkoły Beatę Kłos-Wygas został zrealizowany od 1.12.2015 do 30 czerwca 2016
jako cykl zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, wyrównujących szanse edukacyjne naszych uczniów oraz rozwijający
pasje i zainteresowania plastyczne. Udział
w projekcie wzięło 23 uczniów z różnych
klas szkoły podstawowej Nietkowie. Dwa
razy w tygodniu dzieci pod fachowym
okiem plastyka p. J. Wojtaszek wykonywały prace artystyczne wg opracowanego harmonogramu zajęć w czasie pozalekcyjnym i na szkolnej świetlicy. Dzieci pracowały różnymi metodami, rozwijały swoje umiejętności, kreatywność, wyobraźnię i ekspresję twórczą. Zajęcia ceramiczne były pomysłem na efektywne spędzenie czasu wolnego dzieci na świetlicy
szkolnej, pracy w grupie a przede wszyst-

kim rozwój ich zdolności i kreatywności
oraz sprawności manualnych. Dzieci wykonały wiele prac na konkursy plastyczne ale tez przedmioty użytkowe dla siebie
- na prezenty i dekoracje - ozdoby świąteczne, prezenty ceramiczne, koszulki
wakacyjne. Satysfakcja z efektów własnej pracy była ogromna. W ramach projektu zorganizowano również świątecz-

ne warsztaty ozdób i dekoracji z rodzicami w których uczestniczyło ponad 150
osób – zarówno w grudniu jak i marcu.
Wspólna praca była niezwykle miłym i efektywnym czasem dla rodziców
i dzieci wpisując się w kampanię społeczną „Postaw na rodzinę” Grupa projektowa przygotowała kiermasz prac świątecznych dla rodziców a za sprzedane prace
dzieci pojechały na wycieczkę do kina.
Na podsumowanie projektu przygotowano wystawę fotograficzną obrazującą wszystkie działania projektowe oraz prezentację. Uczestnikiem
podsumowania była również pani dyrektor Banku WBK w Zielonej Górze
– p. Halina Hyży–Powchowicz oraz
prezes Stowarzyszenia Mieszkańców
Nietkowa i radny p. Krzysztof Smorąg.
W miłej atmosferze, przy słodkim poczęstunku dzieci opowiedziały o swoich zainteresowaniach i pasjach. Z pewnością będą mieć ogromną satysfakcję z efektów własnej pracy.

pożegnali się nasi wspaniali szóstoklasiści, którzy zamknęli sześcioletnią edukację w naszej szkole bardzo dobrymi wynikami z ogólnopolskiego sprawdzianu szóstoklasistów. Za dobrą pracę, dobra płaca, były więc nagrody i wyróżnienia, podziękowania i gratulacje dla najlepszych
uczniów i ich rodziców. Z pewnością był
to jeden z najmilszych momentów jakie
uczniowie przeżyli w naszej w szkole.

Działania projektowe w szerokim
mierze przyczyniły się do promocji i rozwoju talentów, wspierania i wzmacniania
osobowości oraz dowartościowania dzieci. Praca grupowa na warsztatach była tez
dobrym, bezpiecznym i jakże kreatywnym
sposobem na spędzenie czasu wolnego.
Projektpozostawiłposobiedobrewspomnienia i wielkie dziecięce uśmiechy, które z pewnością przydadzą się na wakacje.

Dyrektor szkoły w Nietkowie
Beata Kłos-Wygas

Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa
– Szkoła Podstawowa w Nietkowie.

ŚWIĘTO PRZEDSZKOLAKA
Radosne Święto Przedszkolaka w naszym Oddziale Przedszkolnym to już tradycja. Również i w tym roku odwiedziły
nas dzieci z Niepublicznego Przedszkola w Laskach, które przyjechały z kolejną integracyjną wizytą aby wspólnie pobawić się i spędzić razem czas. Tak jak
w ubiegłym roku Święto Przedszkolaka było bardzo radosne, pełne aktywizujących zabaw i oczywiście smakołyków. Wspólne spotkania i zabawy mają
na celu integracje maluchów, przełamywanie nieśmiałości i nawiązywanie przyjacielskich więzi. Ogromną atrakcją tego
popołudnia był prezent od Rady Rodziców na powitanie wakacji - wizyta Klauna Bodzio w naszej szkole, który porwał
wszystkie dzieciaki do szalonej zabawy.
Były tańce, skoki, wygibasy, balony i cukrowa wata. Pyszne przekąski owocowe i
ciasta przygotowane przez rodziców dopełniły dzieła. To była wspaniała zabawa
i przedsmak upragnionych wakacji, które były tuż, tuż. Na koniec roku pięknie
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Sport szkolny…
Nauczyciele wychowania fizycznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku serdecznie dziękują młodzieży,
która przez trzy lata godnie reprezentowała naszą szkołę w rozgrywkach sportowych. Przez ten czas osiągnęliśmy sukcesy na różnych szczeblach rozgrywek.
Na uroczystym zakończeniu roku
szkolnego klas III uczniowie Ci zostali nagrodzeni pamiątkowymi pucharami,
dyplomami oraz drobnymi upominkami.

Nasi reprezentanci to: Kluj Jessica, Kotowska Patrycja, Greguła Jessica, Czerniec Roksana, Szymanowska
Klaudia, Dubowska Martyna, Gac Damian, Kujawski Patryk, Kuczak Robin,
Kokot Kacper, Stanisławiszyn Konrad,
Laskowski Szymon, Szymański Patryk,
Zawadzki Daniel.
Życzymy wszystkim dalszego zapału do sportu i samych sukcesów w nowych szkołach!
W. Dwornicki

Lato
biegaczy
Agnieszka Woch była dziewiąta
w K40 (51 wśród kobiet, z czasem
1:43:18), Bolesław Brzeziński trzeci w M70 (1:49:36), Michał Kowalski 257 w M35 (1:51:25), Agnieszka
Hosa 99 w K40 (2:19:48) w X Hunters Grodziski Półmaraton „Słowaka”, który odbył się 12 czerwca
w Grodzisku Wielkopolskim. Na 21
km trasie sklasyfikowano około 2400
zawodników.
Tego też dnia odbył się bieg
„Szczęśliwa 10”. Na 10 km trasie w
Zielonej Górze Suchej wystartowali Aleksandra Plonkowska i Sebastian Pionkowski. W zawodach rozegranych w ramach Lubuskiego Festiwalu Wolontariatu wzięło udział 70
zawodników.

…i gimnazjalny

Zakończenie roku szkolnego jest doskonałą okazją do podsumowania zmagań, jakie toczyli na różnych arenach nasi
uczniowie. Zawodnicy z PSP im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku w sezonie
2015/2016 uczestniczyli w wielu zawodach sportowych i osiągnęli w nich wysokie rezultaty. Za ogromny wysiłek, zaangażowanie i godne reprezentowanie
naszej szkoły zostali wyróżnienie tytułem „Sportowca Roku”. Tytuł ten otrzymali: Julia Aleksander, Zuzanna Chy-
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lińska, Paulina Dwornicka, Ewa Zdyb,
Agata Mazur, Julianna Bielska, Małgorzata Matuszak, Gabriela Łepkowska, Marta Czyżyńska, Igor Brzeziński, Mateusz Turowski, Kamil Placety,
Julian Przymuszała, Jan Tański, Piotr
Śmiałek, Bartosz Wojtkowski i Mateusz Cichoń.
Wszystkim wyróżnionym bardzo
dziękujemy, gratulujemy i życzymy wielu sportowych sukcesów w Gimnazjum.
B. Oleszek, D. Siemaszko

IV PKO Nocny Wrocław Półmaraton ukończyło około 9,5 tys.
zawodników. Wśród nich pobiegli:
Lubomir Rotko (52 w M50, 1:36:
46), Mirosław Tworek (1:44:31),
Mateusz Kaziów (JW 1517; 1:55:
30), Adam Biniszkiewicz (1:59:39),
Grzegorz Zdyb (1:59:06), Agnieszka Hosa (2:14:17).
„Parszywa 12” – VI Cross
Zielonogórski został rozegrany 26
czerwca. (parszywa – bo 12 km leśnych duktów, górek, podbiegów, słowem – Wzgórz Piastowskich…).
Wystartowali tam: Paweł Forgel, Lubomir Rotko, Michał Kowalski, Grzegorz Fabisiak, Mateusz Kaziów, Dariusz Ciechacki,
Grzegorz Zdyb, Bolesław Brzeziński, Agnieszka Woch, Dawid
Zachariasz, Adam Biniszkiewicz.
W zawodach na mecie zameldowało się prawie 600 biegaczy.
„Czas na sport” - na 5 km trasie, 25 czerwca w Zielonej Górze,
pobiegli Sylwia Skorupska, Bolesław Brzeziński i Tomasz Fiedorowicz. Natomiast na 10 km wystartowała Agnieszka Woch. Impreza biegowa odbywała się w ramach festynu sportowo – rekreacyjnego zielonogórskiego MOSiR-u.

Newsy
z Lubuszanki

Ronin Race

Rozstrzygnięty został kolejny, już
XXVI Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Burmistrza Czerwieńska. Do rozgrywek
zgłosiło się sześć ekip – Start Płoty, Piast
Czerwieńsk, Sparta Nietkowice (grupa A)
oraz Odra Nietków, Znicz Leśniów Wielki
i Oldboy’s Czerwieńsk (grupa B). Po etapie grupowych pojedynków na boiskach
naszej gminy, (od połowy kwietnia), 18
czerwca na Stadionie Miejskim im. Romana Winnickiego odbył się wielki finał.
Niestety, na mecz o trzecie miejsce Odra
Nietków nie stawiła się i tak walkowerem (3:0) miejsce na „pudle” zapewnił sobie Start Płoty. Natomiast mecz o pierwsze miejsce w regulaminowym czasie (3:
3) nie przyniósł rozstrzygnięcia i o zwycięstwie (jakby preludium horroru niektórych pojedynków mistrzostw we Francji)
Piasta Czerwieńsk nad Zniczem Leśniów
Wielki zadecydowały rzuty karne (3:2).
Piąte miejsce Turnieju przypadło Oldboy‘som Czerwieńsk a szóste Sparcie
Nietkowice.
Najlepszym strzelcem Turnieju okazał
się Grzegorz Lipiński, najlepszym bramkarzem – Jakub Iwanus a najlepszym zawodnikiem – Jakub Turowski. Organizatorzy – Rada Sportu i Hala Sportowa „Lubuszanka” serdecznie dziękują zawodnikom i wszystkim zaangażowanym w
sprawne przeprowadzenie imprezy. Dziękują też klubom za udział w rozgrywkach,
szczególnie Oldboy’som i Sparcie.

Bieg „Ronin Race” odbył się 18
czerwca br. w Czerwieńsku. Impreza biegowa wpisana w cykl KM Super Sport
była okazją do startu dla „naszych” zawodników.
Udział w niej wzięli Paweł Kamoda
(wygrał zawody), Paweł Forgel, Arkadiusz Przymuszała, Agnieszka Woch,
Michał Kowalski, Wojciech Zawada i
Bolesław Brzeziński.

Czerwieńsk 2016

Jakieś najbliższe plany? 18 września
wystartuje „VII MTB Wilcza” - w ramach
VII Grand Prix Województwa Lubuskiego. Na tę rowerową imprezę można zapisywać się na stronie pulsarsport.pl
D. Grześkowiak

Z OSTATNIEJ CHWILI:
2 lipca w Szklarskiej Porębie,
w VIII PZU Maratonie Karkonoskim,
Michał Kowalski zajął 90 miejsce
w M30 (6:57:15).
Bieg ukończyło 430 zawodników.
Natomiast w rozegranym dzień
później VIII PZU Półmaratonie
Karkonoskim był 83.
w swej kategorii (3:00:09).
Ten dystans pokonało 380 biegaczy.
Gratulujemy!
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Wakacje z kwiatkiem
1. lipca zakończyła się, zorganizowana przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
w Czerwieńsku, tegoroczna Akcja Lato pod nazwą „Impresje Kwiatowe”.
Głównym celem programu letniego było zagospodarowanie i urozmaicenie czasu wolnego dzieciom i młodzieży
oraz integracja poprzez aktywne uczestnictwo w zabawach, konkursach, quizach,
spacerach i wycieczkach. Przez cały tydzień dzieci aktywnie spędzały czas ko-

rzystając z wielu atrakcji przygotowanych
przez instruktorów MGOK. Przy rozmowach o technikach malarskich, powstały przepiękne kwiatowe motywy na płótnach. Na wycieczce w Laskach, szukano
kwiatu paproci, a z ziół, kwiatów i traw
powstały wianki świętojańskie, które popłynęły do morza. Rusałki, we wspaniałych, własnoręcznie pomalowanych kreacjach, odtańczyły czarodziejski taniec
i porwały wszystkich w podróż po uroczych, laskowskich okolicach. Nie obyło

się bez podchodów, w czasie których dzieci
musiały wykazać się sprawnością i wiedzą.
Z wielkim zainteresowaniem wszyscy wysłuchali gości specjalnych, zaproszonych
po to, aby przypomnieć, jakie zagrożenia
mogą nas spotkać latem.
Pani Dagmara Wróblewska z Policji
oraz Pan Waldemar Bernacki ze Straży
Miejskiej, opowiadali jak należy zachować
się nad wodą, gdzie bawić się bezpiecznie,
jak nie dać się okraść i nie dać się skusić
szkodliwym używkom. Była to bardzo pouczająca lekcja dla wszystkich.
Jak każdego roku podczas naszej akcji, wybraliśmy się na wycieczkę rowerową do Dobrzęcina, gdzie wspólnie z rodzicami bawiliśmy się na świeżym powietrzu. Oczywiście nie zabrakło ogniska i
pieczonych kiełbasek. Wytrwalsi podążyli w dalszą drogę nad Odrę, w celu sprawdzenia poziomu wody na rzece, natomiast
pozostali zajęli się tworzeniem girland i
ozdób bibuły i liści. Nauczyliśmy się tańca hula-gula, który wspólnie z mamami
odtańczyliśmy na zakończenie wycieczki. Słodkie nagrody uprzyjemniły nam powrotną drogę.
Ostatniego dnia powstały przepiękne kreacje kwiatowe, które z wielką gracją zaprezentowano na scenie w pokazie mody. Na zakończenie „Akcji Lato
– Impresje kwiatowe” wszystkie dzieci
otrzymały pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki.

Organizatorzy serdecznie dziękują
za wsparcie finansowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także Pani Dagmarze Wróblewskiej i Panu Waldemarowi Bernackiemu
za bardzo pouczające rady.
Jolanta Matuszkiewicz

