w marcu
01-03.03 – w hali sportowej 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku odbyły się coroczne zmagania
najlepszych wieloboistów Dowództwa Generalnego Rodzajów
Sił Zbrojnych nr 1.
03.03. – w Nietkowie odbyło się zebranie wiejskie. W zebraniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
06.03. – w Zielonej Górze odbyło się spotkanie Zarządu ZIT
(Zielonogórskie Inwestycje Terytorialne). W spotkaniu wziął
udział Burmistrz Piotr Iwanus.
08.03. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad Komisji było min.: zbadanie skargi złożonej przez mieszkańców ul. Wiosennej w Płotach
na działalność Burmistrza Czerwieńska.
09.03. – Burmistrz Piotr Iwanus przebywał w Warszawie
w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Celem wizyty było
przygotowanie gminy do wdrożenia reformy oświaty.
10.03. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się ze Starostą Zielonogórskim Dariuszem Wróblewskim
i Wicestarostą Waldemarem Kotlarskim. Tematem spotkania
było wdrożenie reformy oświaty.
13.03. – w Gorzowie Wielkopolskim Burmistrz Piotr Iwanus
i Kierownik OPS Beata Przymus wzięli udział w Konwencie
ZGWL (Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego).
15.03. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad Komisji
było min. Przyjecie informacji dotyczącej stanu zaawansowania prac projektowych Centrum Rehabilitacji oraz
bloku mieszkalnego; analiza zużycia energii elektrycznej oraz
ponoszonych w związku z tym kosztów we wszystkich obiektach gminnych (w rozbiciu na poszczególne remizy OSP, szkoły
i przedszkole, obiekty kulturalne, sportowe, administracyjne,
itd.), a także oświetlenie ulic, placów i dróg w poszczególnych
miejscowościach łącznie z kosztami zakupu usług remontowych
oraz wydatkami inwestycyjnymi w tym zakresie za rok 2016.;
perspektywy zmian i działań oszczędnościowych; budowa
i modernizacja nawierzchni dróg gminnych – plan na 2017 rok;
sprawy bieżące.
17.03. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Wójtem Gminy
Zabór Robertem Sidorukiem.
18.03. – odbyło się zebranie sprawozdawcze Rodzinnych
Ogrodów Działkowych im. XX – lecia w Czerwieńsku. W zebraniu wziął udział Burmistrz Piotr Iwanus.
18.03. – na terenie Gminy Czerwieńsk wystąpiły gwałtowne porywy wiatru, które doprowadziły do powalenia
wielu drzew i uszkodzenia linii energetycznych. W kilku

przypadkach potrzebna była interwencja OSP jak np. w parku
miejskim w Czerwieńsku, gdzie silny wiatr złamał okazałą
wierzbę.
21.03. – w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie odbyło się spotkanie pracowników ministerstwa z delegacją Gminy Czerwieńsk nt.
możliwości utworzenia w Czerwieńsku szkoły średniej, dla
której Ministerstwo GMiŻŚ byłoby organem prowadzącym.
Szkoła ta miałaby powstać na bazie wygaszanego Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Czerwieńsku. Delegacji przewodniczył
Burmistrz Piotr Iwanus, w jej skład wchodzili również dyrektor i nauczyciele gimnazjum: Przemysław Góralczyk,
Aleksander Gruszczyński, Agnieszka Kędzia i Agnieszka
Kostrzewa.
22.03. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad Komisji było
min.: Przyjecie informacji nt. dożywiania dzieci i młodzieży
w placówkach oświatowych w Gminie Czerwieńsk, w tym m.in.:
ilość dzieci korzystających z dożywiania przed i po wprowadzeniu Programu 500+ oraz nadzór nad jakością wydawanych
posiłków; wypracowanie opinii do sprawozdania z realizacji
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
w Gminie Czerwieńsk za 2016 r.; sprawy bieżące.
22.03. – odbyła się XXV Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na
wniosek Burmistrza Czerwieńska. Podczas sesji radni podjęli
następujące uchwały: w sprawie przyjęcia Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk w 2017 roku; w sprawie
zasad używania herbu i barw Gminy Czerwieńsk; w sprawie
zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Leśniów Wielki;
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Czerwieńska; w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego
ustawą – Prawo oświatowe.
23.03. – w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie
Wielkopolskim Burmistrz Piotr Iwanus i Dyrektor CUW Danuta Tomaszewska prowadzili rozmowy nt. nowej sieci szkół
w Gminie Czerwieńsk i budowy sali gimnastycznej przy szkole
podstawowej w Leśniowie Wielkim. W tej sprawie spotkali się
min. z Lubuskim Kuratorem Oświaty Ewa Rawą.
23.03. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
Przedmiotem obrad Komisji było min.: przyjęcie informacji
o stanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków
zewnętrznych (w tym unijnych), o które aplikowano w 2016
roku; przyjęcie informacji na temat zakresu prac remontowych
i tych związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz wysokością ponoszonych kosztów;
sprawy bieżące.
28.03. – w Sycowicach odbyło się zebranie wiejskie. W zebraniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
29.03. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się zebranie Zarządu
Ochotniczej Straży Pożarnej.
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 10.04.2017 r., do druku przekazano 11.04.2017 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.
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Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Panie burmistrzu,
w poprzednim numerze rozmawialiśmy
m. in. o planach związanych z przyszłością oświaty po wygaszeniu gimnazjum.
Po tej rozmowie otrzymałem kilka telefonów od nauczycieli gimnazjum, że przedstawiona przez pana koncepcja przejęcia
przez gminę Liceum i umiejscowienia go
w obiektach gimnazjum nie była z nimi
konsultowana, a jedynie przekazana do
wiadomości, jako gotowa koncepcja. Stąd
później wzięło się to całe zamieszanie
z wycofywaniem wniosku o to przekształcenie z obrad Rady Miejskiej. To jak to
w końcu było i przede wszystkim jaki jest
stan tej sprawy obecnie?
Piotr Iwanus: Sprawa dla nas wszystkich była od początku sporym wyzwaniem
i wymagała znalezienia jakiegoś rozsądnego pomysłu, ponieważ trzeba będzie
zdecydować nie tylko o przyszłości systemu
edukacji, ale również o miejscach pracy.
Stąd może tyle emocji się nagromadziło
i może niepotrzebnych niedomówień.
Przede wszystkim jeśli chodzi o ten brak
konsultacji-. Otóż, kiedy zrodził się pomysł na utworzenie tego liceum, o czym
rozmawialiśmy przed miesiącem zaprosiłem
na spotkanie przedstawicieli zainteresowanych stron, aby tę koncepcję przedstawić
do dyskusji i zaopiniowania. Czasu na
decyzję nie było dużo, ponieważ szybko
trzeba było podjąć rozmowy ze Starostą,
który jest przecież organem prowadzącym
dla liceum. Większość zebranych poparła
wstępnie tę koncepcję. Przedstawicielka
gimnazjum stwierdziła, że nie ma pełnomocnictwa grona pedagogicznego do wyrażenia opinii w imieniu wszystkich i musi
to skonsultować. Sprawa trafiła więc pod
obrady komisji rady i jak mówiliśmy w zeszłym miesiącu sprawa została zawieszona
do czasu wypracowania nowej koncepcji
w oparciu m. in. o pomysły opracowywane
przez nauczycieli. Stan prac na dzisiaj jest
taki, że trwają prace nad nad przyszłością tej
placówki. W tej chwili ten wstępny projekt
stworzenia liceum, którego organem prowadzącym byłaby gmina upadł. Natomiast
wykluwa się nowa koncepcja szkoły na poziomie licealnym, jednakże raczej o profilu
technicznym. Zespoły pracują nad możliwymi kierunkami, ale ponieważ sprawa
jest jeszcze na etapie uzgodnień, tworzenia
struktury organizacyjnej nowej placówki, to
za wcześnie jeszcze, by podawać do publicznej wiadomości szczegóły tych rozwiązań.

Wszystko to wymaga bowiem rozmów na
znacznie wyższym szczeblu – nawet ministerialnym. Na razie mogę tylko powiedzieć,
że te prace trwają, jestem w stałym kontakcie
z zespołem, który przygotowuje tę koncepcję
i jak tylko zapadną jakieś wiążące decyzje, to
oczywiście przekażę je na łamach „U nas”.
Jestem dobrej myśli, że nowa szkoła spełni
oczekiwania młodzieży.
A.S.: To trzymam pana za słowo
i oczywiście jak tylko coś się wykluje nie
omieszkamy o tym poinformować naszych
czytelników. Zostawmy więc tę sprawę
i przejdźmy do innych wydarzeń minionego
miesiąca. Właśnie rozstrzygnięty został
przetarg na realizację dużego projektu,
związanego z zagospodarowaniem zabytkowego parku dworskiego w Laskach. Kto
będzie ten projekt realizował i czego możemy się spodziewać po jego zakończeniu?
P.I.: To rzeczywiście dość duże przedsięwzięcie – wystarczy powiedzieć, że koszt
tej inwestycji to ponad 2,5 mln złotych.
W wyniku procedury przetargowej realizację
zadania powierzyliśmy firmie Garte Sp.z o.o.S.K. ze Swarzędza, a termin realizacji został
wyznaczony na 30 maja 2018 roku.
Co w ramach tej inwestycji zamierzamy konkretnie zrealizować?
Park w Laskach, który obejmuje teren
6,6 ha ma charakter zabytkowy i jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem
55 (obiekt kat. VIII). Założony został
ok. 1700 r. przez rodzinę Rothenburg,
jako park przylegający do pałacu, park
w Nietkowie oraz Arboretum niedaleko
Lasek, nad starorzeczem Odry. Gmina
Czerwieńsk, w związku z tym zasobem
realizuje projekt transgraniczny „Szlakiem
Rothenburgów”, w ramach którego odrestaurowane zostaną miejsca historycznozabytkowe Rothenburgów.
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu, zapewniające lepszą
ochronę kapitału przyrodniczego, a jednocześnie przyczyniającą się do zwiększenia
atrakcyjności turystycznej regionu. W ramach inwestycji przewiduje się roboty rozbiórkowe, w tym usunięcie napowietrznej
linii niskiego napięcia, usunięcie niektórych
elementów małej architektury, budowę
ciągów komunikacyjnych, wykonanie
instalacji elektrycznej i sanitarnej, w tym
wodnej, rozstawienie małej architektury
oraz zagospodarowanie zielenią (przewiduje się adaptację większości drzew rosnących

na terenie parku), odtworzenie labiryntu
w północnej części parku, wykonanie pola
do gry w bule o nawierzchni mineralnej
w centralnej części parku, wykonanie symbolicznego pola do gry w krykieta w części
centralnej parku oraz roboty polegające na
wykonaniu faszynowania celem umocnienia brzegów zbiornika wodnego. Zakres
rzeczowy zamówienia obejmuje również
wywiezienie ziemi z wykopów oraz roboty archeologiczne, w tym wykonanie
konserwacji dwóch filarów zabytkowej
bramy przy głównym wejściu oraz badań
archeologicznych szeroko płaszczyznowych polegających na odsłonięciu całego
założenia pałacowego. W ramach prac konserwatorskich przewiduje się oczyszczenie
powierzchni, uzupełnienie ubytków formy
architektonicznej oraz pomalowanie na
biało. Zgodnie z dokumentacją projektową
roboty będą obejmowały wykonanie m.
in. : robót rozbiórkowych (energetycznej
sieci napowietrznej, ławek i koszy na
śmieci), budowę odcinka sieci zasilania
energetycznego i budowa punktów oświetlenia drogowego i najazdowego, budowę
odcinka sieci wodociągowej, nasadzenia
zieleni: drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki, konserwację istniejących drzewostanów,
montaż wyposażenia parku (ławki, kosze
na śmieci, tablice informacyjne, stojaki
na rowery), wykonanie ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych i pieszych
o nawierzchni mineralnej z obrzeżem z listwy stalowej na ławach fundamentowych,
roboty archeologiczno-konserwatorskie
zabytków, wykonanie mostka nad ciekiem
melioracyjnym i faszynowanie brzegów
zbiornika wodnego, budowę trejaży stalowych na fundamentach betonowych.
Roboty archeologiczne i konserwatorskie
oraz odtworzeniowe będą wykonywane pod
nadzorem konserwatorskim.
Po zakończeniu tej inwestycji Laski
staną się kolejnym, ciekawym turystycznie miejscem na mapie naszej gminy.
A kiedy skojarzymy to również z drugą
inwestycją – budową ścieżki rowerowej
z Zielonej Góry do Nietkowa, a także
przystanią czy zabytkowymi bunkrami
nad Odrą, czerwieńskim akwenem i bazą
sportową, to wszystko zaczyna tworzyć
komplementarną, coraz atrakcyjniejszą
ofertę turystyczną i jednocześnie dająca
szansę na rozwój naszej gminy.
A.S. Na koniec chciałem jeszcze zapytać
pana w sprawie jakości wody w Nietkowie,
bo ta sprawa spędza sen z powiek mieszkańcom i trwa już od wielu miesięcy, ale
to wymaga chyba dłuższej rozmowy, więc
proponuję przełożyć ją na kolejne spotkanie. Do sprawy jednak musimy wrócić, bo
ona wymaga wreszcie jakiegoś trwałego
rozwiązania. Dziękuję za rozmowę.
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Konkurs wielkanocny rozstrzygnięty
Święta wielkanocne tuż, tuż, a jak Wielkanoc, to konkurs na najpiękniejszą
pisankę, palmę i dekorację świąteczną, organizowany przez Miejsko – Gminny
Ośrodek Kultury w Czerwieńsku.
Na tegoroczny konkurs wpłynęło167
prac z każdego zakątka naszej gminy.
W szranki stanęły przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum,
liceum ogólnokształcącego, a także Rady
Sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich,
zespoły śpiewacze, grupy nieformalne
oraz indywidualiści. Jedni farbowali, inni
malowali, jeszcze inni rzeźbili czy oklejali.
Komisji niezwykle trudno było wyłonić
zwycięzców, jednak po długiej, burzliwej
naradzie postanowiono nagrodzić:

Konkurs na pisankę wielkanocną
• I Kategoria (Przedszkola):
III miejsce Mateusz Kołodziejczyk z Niepublicznego Przedszkola ENCE PENCE
w Laskach
II miejsce Bartosz Patynko w Niepublicznego Przedszkola ENCE PENCE
w Laskach
I miejsce Krystian Mazur z Przedszkola
w Czerwieńsku
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• II Kategoria (Szkoła Podstawowa)
III miejsce Wiktoria Woźniak z Leśniowa
Wielkiego
II miejsce Marcel Jadczak z Leśniowa
Małego
I miejsce Laura Nóżka z PSP w Leśniowie Wielkim
• III Kategoria (Gimnazjum i Liceum)
Wyróżnienia: Katarzyna Gryń i Paula
Stafecka z Liceum Ogólnokształcącego
w Czerwieńsku

I miejsce Maciej Bogusz z Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku
• IV Kategoria (Dorośli)
Wyróżnienie - Natalia Zawalnik z WDK
w Leśniowie Wielkim
III miejsce Monika Talarek z Bródek
II miejsce Krystyna Biskup
I miejsce Jolanta Słaboń z Bródek

Konkursie na palmę wielkanocną:
• Kategoria II (Szkoła Podstawowa)
Wyróżnienie - WDK Nietków, WDK
Płoty, Świetlica w Bródkach, Świetlica
w Sycowicach
III miejsce WDK Nietkowice
II miejsce Świetlica w Dobrzęcinie
I miejsce Świetlica Szkolna klas I – III
SP Czerwieńsk
• Kategoria IV (Dorośli)
IV miejsce KGW Leśniów Wielki
III miejsce KGW Będów
II miejsce KGW Nietkowice
I miejsce KGW Płoty

Konkurs na dekoracje wielkanocną:
• I kategoria (Przedszkola)
III miejsce Emilia Żukiel z Niepublicznego
Przedszkola ENCE PENCE w Laskach
II miejsce Rafała Kołodziejczyk z Niepublicznego Przedszkola ENCE PENCE
w Laskach
I miejsce Marcin Dzierżyński z Oddziału
Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
w Nietkowicach

• II kategoria (Szkoła Podstawowa)
Wyróżnienia: Hania Radziejewska
z WDK w Płotach, Basia Stasiuk z PSP
w Nietkowie i Wiktoria Cieślik z PSP
w Nietkowie
III miejsce klasy I A, II A i III D z PSP
w Czerwieńsku
II miejsce klasy III C, II B z PSP w Czerwieńsku
I miejsce klasa V A z PSP w Czerwieńsku
• III kategoria (Gimnazjum i Liceum)
Wyróżnienie – Maciej Bogusz z Liceum

Ogólnokształcącego w Czerwieńsku
III miejsce Bartek Śliwiński z Gimnazjum
w Czerwieńsku
II miejsce Paulina Stefańska z Liceum
Ogólnokształcącego w Czerwieńsku
I miejsce Elżbieta Pacholska z Gimnazjum w Czerwieńsku
• IV kategoria (Dorośli)
Wyróżnienia: Rapsodia z Lasek, Janusz
i Nataniel Szul z Czerwieńska, Asia
Wójcik i Jola Fiedoruk w Leśniowa
Wielkiego

I miejsce KGW z Lasek
Dziękujemy wszystkim uczestnikom
konkursu, gratulujemy zwycięzcom,
a wszystkim mieszkańcom naszej gminy,
z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy
pogodnego nastroju, wzajemnej życzliwości, ciepła przy świątecznym stole
i szczęścia wszelakiego :)
Jolanta Matuszkiewicz Dyrektor MGOK
wraz z pracownikami

Dzień Kobiet w Płotach
„Dzień Kobiet... wierszem pisane” pod
taką nazwą, w dniu 09 marca 2017
roku, w Wiejskim Domu Kultury w Płotach odbyła się uroczystość dla Pań.
Konferansjerem całej uroczystości
był pan Michał Fiks, który w przerwach
między występami artystów recytował
wiersze o kobietach. Rozpoczął utworem
pt. „Cóż to za święto” przy którym sołtysi
z Płotów i Zagórza, pan Jan Dobrychłop
i Jerzy Jarowicz obdarowywali kobiety
kwiatkami.
Na małej scenie wystąpiły „Swojskie
Babki” z Płotów, prezentując piosenki
i skecze przygotowane przez panią Patrycję Frączak. Podczas występu do piosenki
„Za zdrowie pań” zostały złożone życzenia
oraz wzniesiony toast.
W ten wieczór, czas wszystkim umilały
dzieci z formacji tanecznej Dance Kids
z Płotów, prowadzone przez instruktorkę
tańca panią Milenę Kowalską, Nadia
Frączak, która zaprezentowała własną
improwizację gry na jumbalaya do utworu pt. „Idziemy do zoo”, siostry Jessica
i Roksana Czerniec, które przepięknie
wykonały i zaśpiewały utwór pt. „Break

free” wokalistki Ariany Grande, a także
Lesław Józefowicz, który swą grą na
gitarze, przeniósł nas w magiczny świat
poezji śpiewanej.
Po części artystycznej odbyło się losowanie nagród, za które odpowiedzialni
byli mali pomocnicy, Kacper Tarczyło
i Krystian Kmita. Nagrody zostały przygotowane przez panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Płotów.
Na zakończenie, pani Julia Budziszewska wraz z panią Anią Szymyślik,
zaprezentowały produkty firmy „Colway”.
Szczególnym zainteresowaniem cieszył się

kolagen - uważany za eliksir młodości. Nie
obyło się bez niespodzianek, panie przygotowały nagrody, którymi były produkty
tej firmy.
Dziękuję wszystkim, którzy pomogli
w przygotowaniu uroczystości, z okazji
Dnia Kobiet.
Wszystkim sponsorom, paniom Patrycji Frączak i Milenie Kowalskiej za
przygotowanie występów artystycznych,
paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za
przygotowanie przepysznego poczęstunku
oraz opiekunowi Wiejskiego Domu Kultury w Płotach, Pani Irenie Kamińskiej za
organizację imprezy.
Czas, na miłej zabawie i dobrej atmosferze, upłynął szybko. Do zobaczenia
w przyszłym roku.
I. Kamińska
Serdeczne podziękowania dla Pań
z Koła Gospodyń Wiejskich z Płotów
oraz Pani Ireny Kamińskiej opiekuna
Wiejskiego Domu Kultury w Płotach
za zorganizowanie wspaniałej uroczystości z okazji Dnia Kobiet.
Mieszkanki Płotów i Zagórza
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

Przyszła do nas wiosna
(…) a wiosna przyszła pieszo. Już kwiaty z nią się spieszą,
Już trawy przed nią rosną i szumią: - Witaj wiosno! (…)
		
/Jan Brzechwa/

Kiedy śniegi topnieją, a słońce „puszcza do nas oko”, wszystko nabiera innego
kolorytu. I nie chodzi tu tylko o soczystą zieleń, wśród której ścielą się białe
plamy przebiśniegów, a różnobarwne krokusy i sasanki uśmiechają się do nas.
Po zimowym uśpieniu i rozleniwieniu nabieramy energii, chce nam się działać,
zmieniać rzeczywistość – także tę szkolną.
Naszej szkole „skrzydeł” dodały też
wyniki EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ.
Zamarliśmy, kiedy pod koniec stycznia br.
otrzymaliśmy wiadomość o zamiarze przeprowadzenia przez Lubuskiego Kuratora
Oświaty tej najważniejszej oceny skuteczności podejmowanej przez szkołę działań.
Któż, bowiem lubi, kiedy osoby z zewnątrz
pytają, zaglądają, sprawdzają, wreszcie
oceniają. Z jednej strony wiedzieliśmy,
że od lat pracujemy rzetelnie, zgodnie
z wymaganiami, z pasją. Jednak, jak często
bywa w tego typu sytuacjach, zadawaliśmy
sobie pytanie – a może jednak wcale nie
jest tak dobrze, jak nam się wydaje? Panie
wizytatorki były skrupulatne, rzeczowe
i z wielką starannością przeprowadzały
wszystkie czynności ewaluacyjne. Wśród
nich były min. liczne wywiady z osobami
współpracującymi ze szkołą, rodzicami,
uczniami, pracownikami obsługi, nauczycielami i dyrekcją. Do wszystkich skierowały także anonimowe ankiety, obserwowały 11 lekcji w wybranych przez siebie
klasach. Były życzliwe i uśmiechnięte,
ale do ostatniego dnia nie dawały odczuć
jak oceniają naszą placówkę. Z zapartym
tchem grono pedagogiczne wysłuchało
szczegółowej oceny, było dobrze, ale
dopiero ostatnie stwierdzenie – SZKOŁA
SPEŁNIA WYMAGANIA NA POZIOMIE
WYSOKIM, pozwoliło na szczerą radość
i nieukrywaną satysfakcję, tym bardziej,
że jesteśmy pierwszą placówką w gminie,
która była poddana ewaluacji w tej formule i uzyskała najwyższą, możliwą do
uzyskania ocenę.
Potwierdzeniem oceny stał się kalejdoskop wydarzeń, które gościły w naszej
szkole w ostatnim czasie.
W ZGODZIE Z PRZYRODĄ
W ramach tzw. tematycznych przerw
zorganizowaliśmy tydzień pod hasłem:
„Wiosennie, zdrowo i radośnie”. W poniedziałek szukaliśmy ukrytych w różnych
zakamarkach szkoły karteczek, na których
wypisane były symbole – oznaki wiosny.
Najlepsi okazali się Kacper Juras, Bartosz Kupiec i Michalina Felusiak. Odnalezione karteczki zamieniły się w piękne
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kwiaty, które ozdobiły wiosenną dekorację
szkolnych korytarzy. Wtorkowy bieg z zadaniami niektórym pokazał zwiększoną
potrzebę ruchu, bo kondycja nie dopisała,
ale wszystkim zagwarantował dawkę
dobrej zabawy. Kolejny dzień to niezła
„porcja” zdrowego
jedzenia. Królową
była marchewka.
Wykorzystano ją
nie tylko do konsumpcji, ale także do tworzenia
„marchewkowych
rzeźb”. Czwartek
zapewne był najradośniejszym dniem –
królował śmiech i żart. I choć niektórzy
śmiali się do łez, to były to łzy radości.
Szkołę ozdobiły uśmiechnięte słoneczka,
obok których nazajutrz znalazły się liście
z wiosennymi zobowiązaniami. Na wypadek gdyby harce i igraszki skończyły
się przez nieuwagę wypadkiem, przypomnieliśmy sobie zasady pierwszej pomocy przedmedycznej. Całość uzupełniły
filmy promujące „zdrowe” pomysły na
spędzanie wolnego czasu. Po tak intensywnym tygodniu poczuliśmy, że wiosna
zawitała w naszych
progach.
I znowu zakwitły
żonkile – symbol
akcji charytatywnej
POLA NADZIEI organizowanej przez
zielonogórskie hospicjum. Jak co roku
wiosną przypominają nam o potrzebie
wspierania wynikającej z odruchu
serca. Pomaganie
w naszej szkole jest po prostu „w modzie”.
Dziękujemy wszystkim, którzy zakupili
cebulki żonkili.
NIEZWYKŁE LEKCJE
Z zapartym tchem uczniowie słuchali
opowiadania podróżnika i autora bloga

„Autostopem w świat sportu” Mateusza
Koszeli. Spotkanie połączone z pokazem
filmów z podróży miało na celu rozbudzenie
ciekawości świata, ale niosło ze sobą także
przesłanie o potrzebie tolerancji.
Wielkim zainteresowaniem cieszyły
się warsztaty chemiczne prowadzone przez
instruktorów Centrum Chemii w Małej Skali
z Torunia. Każdy uczestnik sam wykonał
pachnące i kolorowe mydełko.
Równie wiele emocji towarzyszyło
uczniom klas I-III, którzy uczestniczyli
w niezwykłej lekcji przyrody „Owady czy
robaki” prowadzonej przez entomologa
Sebastiana Pilichowskiego. Towarzyszące
mu stworzenia (pochodzące z domowej
hodowli) zadziwiły nas wszystkich. Najodważniejsi mieli okazję wziąć na rękę
najprawdziwszą modliszkę. I choć odpowiedź na pytanie
o znaczenie owadów początkowo
sprawiała kłopoty,
to zrozumieliśmy,
że świat bez tego
gatunku po prostu
nie może istnieć.
Kolejnymi
warsztatami pozwalającymi uczniom
na alternatywne
poznawanie świata
są warsztaty ceramiczne dla klas III-ich,
które prowadzi pani Joanna Wojtaszek
z zaprzyjaźnionego gimnazjum. Okazuje
się, że zwykła glina może stać się zaczątkiem wytworu ograniczonego jedynie
wyobraźnią i wielkością pieca do wypalania. W tym miejscu dziękujemy pani Joasi
i dyrekcji Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czerwieńsku za umożliwienie organizacji warsztatów.
Kreatywne myślenie rozwijali uczniowie klas IV-VI podczas warsztatów prowadzonych przez instruktora Zielonogórskiego Stowarzyszenia
AKADEMIA KREATYWNOŚCI.
Technikę decoupage poznali
uczniowie klas III.
Warsztaty poprowadziła pani Małgosia – instruktorka
MGOK-u. Własnoręcznie ozdobione
zakładki zapewne
skłonią doczęstego
sięgania do książki.
KONKURS DLA KAŻDEGO
Uczniowie klas III-ich wzięli udział
w konkursie logicznego myślenia ZUCH.
Po eliminacjach szkolnych odbyła się
kolejna edycja MATEMATYCZNEGO
KANGURA dla klas II-VI.

Klasy edukacji wczesnoszkolnej sprawdziły swoje umiejętności posługiwania się
komputerem w konkursie informatycznym.
Pierwsze przesłuchania w ramach PRO
ARTE na poziomie gminnym za nami. Do
kolejnego etapu konkursu recytatorskiego
nominacje uzyskali: Agata Stanisławiszyn,
Aleksandra Balik, Kinga Stec i Lidia
Węclewicz. Eliminacje do Lubuskiego Festiwalu Piosenki zakończyły się szczęśliwie
dla Patrycji Michalskiej, która wyśpiewała
nominację do etapu powiatowego.
Zainspirowani konkursem na pisankę
wielkanocną ogłoszonym przez dyrektora
szkoły wyczarowaliśmy naprawdę cudeńka.
Zrobiliśmy też kolejny krok – zgłosiliśmy
nasze pisanki do podobnego konkursu organizowanego przez MGOK – wiemy, że jury
miało nie lada kłopot. Zwycięzcą okazała
się klasa V a z wychowawcą Sławomirą
Jankowiak. W gronie laureatów znalazły
się też klasy: III c, III d, I a.
Z KULTURĄ ZA PAN BRAT
DZIEŃ APASZKI I KRAWATA – tradycją w naszej szkole stało się wspólne
świętowanie Dnia Kobiet - 8 marca i Dnia
Mężczyzn - 10 marca. Zgodnie z powiedzeniem „dla każdego coś dobrego” nie
zabrakło słodyczy, życzeń, uśmiechów no
i dobrej zabawy w każdej z klas.
Wychowawca VI b w nagrodę za dobre
wyniki w nauce zaprosił klasę do kina na
film pt. „Był sobie pies”.
Film pt. „Munio – strażnik Księżyca”
obejrzały wszystkie klasy edukacji wczesnoszkolnej.
Klasa IV a wybrała się na spektakl pt.
„Piotruś Pan” do Teatru Lubuskiego, odwiedziła także Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Comiesięczne spotkania z filharmonią
tym razem zaprowadziły nas do Peru. Niezwykli artyści, niezwykła opowieść o Indianach, niezwykłe przeżycia i niezwykła
muzyka – tegowszystkiegodoświadczyliśmy na ostatnim koncercie.
Jak widać wiosna ma naprawdę magiczną moc – daje siły, motywuje do działania
i po prostu cieszy.
Beata Kaszewska
P.s.
Dziękujemy wszystkim osobom współpracującym z naszą szkołą, a także rodzicom i uczniom, którzy włączyli się
proces przeprowadzanej przez Lubuskiego
Kuratora Oświaty ewaluacji zewnętrznej.
Dzięki Wam zebrano bogaty i wyczerpujący materiał badawczy umożliwiający
dokonanie pełnej oceny podejmowanych
przez nas działań.
Grono pedagogiczne i dyrekcja
Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku

Zbadaj swoje auto za darmo
Tak to możliwe w Pol Truck Service. Ale o tym potem. W krajobraz Płotów już
na stałe wrosła firma transportowa, mająca swą bazę przy Lubuskiej, w kierunku
Zielonej Góry. I każdy przejeżdżający obok widzi do dziś ślady nieszczęścia,
które ją dotknęły.
„Tak, nieszczęścia - mówi prezes Waldemar Kłos - wypadamy na długi czas
z rynku, trzeba było zwolnić część pracowników, a co to znaczy, również dla tych ludzi,
nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć”.
Pożar w nocy z 30 na 31 stycznia
strawił całkowicie halę, w której można
było jednocześnie serwisować nawet sześć
maszyn. I jej specjalistyczne wyposażenie.

I jeszcze ciut historii. W 1988 roku powstała firma transportowa Corrado, znana
również w naszej gminie m. in. ze sponsorowania piłkarzy czerwieńskiego Piasta. 1
VIII 2003 roku rozpoczął działalność Pol
Truck Service, odkupując obiekty od Corrado
i stając się autoryzowanym serwisem DAF-a.
Jest tu jeszcze portalowa myjnia samochodowa (również dla aut osobowych) i stacja

A na dodatek trzy ciężarówki. Pożar gasiło
20 zastępów zawodowej i ochotniczej straży
pożarnej. Ściągnięto też dwie cysterny i specjalistyczny pojazd przeciwgazowy. Temperatury mogły sięgać nawet tysiąca stopni.
Ale udało się uratować sąsiadujące budynki
Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów oraz
budynek biurowy, w których uszkodzeniu
uległy dachy. Spisały się drzwi pożarowe,
które nie przepuściły ognia. Dziś, po tygodniach sprzątania, odnawiania pomieszczeń,
o ogniu przypomina tylko osmolona „dziura” po hali…
„Ustalanie przyczyn
pożaru jeszcze trwa. Procedury budowlane i ubezpieczeniowe też potrwają,
więc na odbudowę trzeba
poczekać… A to nie pomniejszy naszych strat,
stwierdza księgowa firmy
Grażyna Kremer. O ich
skali może świadczyć fakt,
że jedna ciężarówka kosztuje w granicach 80 tysięcy, ale euro…”

paliw na potrzeby pojazdów ciężarowych,
autoryzowany serwis Toll Collect (urządzenia
poboru opłat autostradowych dla ciężarówek
w Niemczech) oraz - co przede wszystkim
może interesować naszych mieszkańców Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów. Ponadto
część terenu dzierżawi firma transportowa
będąca osobnym podmiotem gospodarczym.
Myjnia jest czynna w godzinach 8.00 –
17.00, natomiast Stacja 8.00 – 20.00 a w sobotę 8.00 – 14.00. I właśnie do niej zaprasza
prezes Waldemar Kłos. Otóż oferuje tym
mieszkańcom naszej gminy, którzy rejestrują tutaj
swe samochody, darmowe
sprawdzanie ich aut. Przy
zakupie, sprzedaży pojazdu lub przed dalszą podróżą warto, w trosce o swoje
i innych bezpieczeństwo,
skontrolować stan najważniejszych podzespołów
czy ustawienie świateł.
Gratis! Stacja zaprasza!
D. Grześkowiak

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Serdecznych spotkań w gronierodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”.
Życzy Panu Burmistrzowi, pracownikom Gminy i całemu personelowi
medycznemu „Agia Medica” w Czerwieńsku, „EKOMED” w Nietkowie
oraz wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do wsparcia
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Czerwieńsku
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W czerwieńskim Gimnazjum działo się…
Marzec - pełen wrażeń dla gimnazjalistów, dla nauczycieli oraz rodziców.
Przed nami egzaminy gimnazjalne, więc
gorący czas przygotowań, ostatnich
powtórek. A co oprócz tego?
Otóż, działo się… 15 marca uczniowie klas III wzięli udział w Targach
Edukacyjnych „Absolwent 2017”.
Zapoznaliśmy się z ofertą edukacyjną
w naszym województwie. Młodzież
mogła uzyskać informacje o profilach
i warunkach kształcenia w szkołach,
które ich interesują. Tego samego dnia
w naszym Gimnazjum odbył się „Dzień
liczby π”.
Uczniowie zmagali się z różnymi
zadaniami i łamigłówkami matematycznymi. „Oswajaliśmy” matematykę. To był
dobry czas zabawy i nauki. Zwyciężyła
klasa IIIa.
Rozpoczęliśmy realizację projektu PTE. Są to zajęcia wyrównawcze,
które odbywają się w Planetarium oraz
w Centrum Przyrodniczym w Zielonej
Górze. W projekcie biorą udział uczniowie wszystkich klas w Gimnazjum. Jest
to ciekawa metoda przyswajania wiedzy
z zakresu przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych w formie doświadczeń,
zabawy i obserwacji.
Uczniowie naszego Gimnazjum: Julia
Kuśmierska, Natalia Kuśmierska, Jakub Bonczyk wraz z opiekunem - panią
Agnieszką Kostrzewą zajęli II miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie „Inwestujemy u siebie” organizowanym przez
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej
w Polsce. Zadanie polegało na stworzeniu
w istniejącej już lokalnej firmie miejsca
pracy tak, aby zyskali: pracodawca,
pracownik, a przede wszystkim lokalne
środowisko.
To nie koniec naszych sukcesów. 27
marca odbył się etap gminny Lubuskiego

Uczniowie klasy IIIb Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Czerwieńsku - Julia Kuśmierska, Natalia Kuśmierska i Jakub
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Zespół Promocji - A. Kostrzewa

Samorząd Uczniowski ma głos
Grudzień - ostatni miesiąc roku - Samorząd uczniowski zorganizował dwie
akcje: Góra grosza” oraz konkurs na świąteczny wystrój sal lekcyjnych. Konkurs na
dekorację wygrali uczniowie klasy IIIa,
drugie miejsce zajęli uczniowie klasy IIIc,
a trzecie Ib. Gratulujemy zwycięzcom.
Przewodniczący Szkolnego Samorządu
oraz Przewodniczący Młodzieżowej

Inwestujemy u siebie
Wielki sukces gimnazjalistów w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej
w Warszawie.

Konkursu Recytatorskiego „Pro Arte”.
Nasi gimnazjaliści odnieśli tam też swoje
sukcesy. Wyróżnienie otrzymały: Marta
Czyżyńska z klasy Ic, Eliza Czyżyńska
z klasy IIIb - opiekun pani Agnieszka Kostrzewa. Do etapu powiatowego zakwalifikowali się Daniel Śmigielski z klasy
IIc – opiekun - panie Joanna Stanaszek
i Małgorzata Galik oraz Paulina Dwornicka z klasy Ic - opiekun pani Agnieszka
Kostrzewa.
10 kwietnia odbędzie się konkurs na
szczeblu powiatowym. Trzymamy kciuki
za naszych uczniów!

Bonczyk – pod opieką pani Agnieszki
Kostrzewy zajęli II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Inwestujemy
u siebie”. Stworzyli projekt inwestycji
w innowacje na lokalnym rynku pracy.
Organizatorzy konkursu chcieli zwrócić
uwagę młodych ludzi na ważne aspekty

Rady Miasta - w jednej osobie - Jakub
Bonczyk złożył w imieniu społeczności
szkolnej serdeczne życzenia wszystkim
uczniom, gościom oraz pracownikom
szkoły podczas naszej wspólnej szkolnej
Wigilii. A teraz Samorząd trzyma kciuki
za naszych uczniów podczas zbliżających
się egzaminów!

działalności gospodarczej, która służy nie
tylko zyskowi przedsiębiorcy, ale też ma
pozytywny wpływ na rozwój społeczności
lokalnej, funkcjonowanie rynku pracy czy
poprawę jakości życia w regionie. Celem
było również zachęcenie młodych ludzi
do nawiązania kontaktów z lokalnymi
przedsiębiorcami, poznanie warunków
funkcjonowania firm oraz zmierzenie się
z wyzwaniem, jakim jest projektowanie
innowacyjnych rozwiązań czy pozyskiwanie inwestorów. Stworzyliśmy „Projekt
Baby”.
W rodzinnej firmie „Dariusz” zaproponowaliśmy stworzenie nowego miejsca
pracy - działu sprzedaży żywności dla
dzieci chorujących na choroby genetyczne - metaboliczne, np. fenyloketonurię.
Nakręciliśmy też spot reklamowy.
Jury oceniało nie tylko spot, ale także
cały projekt: uwzględnienie zastanego
kontekstu (profilu, zasobów, możliwości
firmy), uzasadnienie ekonomiczne, korzyści dla społeczności lokalnej, możliwe
utrudnienia w realizacji projektu, koszty,
współpracę uczniów z firmą oraz w ramach
zespołu uczniowskiego. Brano również
pod uwagę potencjał i pomysłowość
projektu oraz dopasowanie przekazu do
potencjalnych odbiorców - inwestorów.

Szkoła w Nietkowie

„Razem zmieniamy Internet na lepsze”
W tym roku po raz kolejny Publiczna Szkoła Podstawowa w Nietkowie aktywnie włączyła się do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu - DBI. Przeprowadzono szereg działań mających na celu uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających
z korzystania z Internetu oraz innych urządzeń (telefonów komórkowych).
Podczas obchodów podkreślono, że
każdy internauta może przyczynić się
do tego, że Internet będzie miejscem
bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas
ponosi odpowiedzialność za to, co robi
w sieci i w jaki sposób z niej korzysta.
Chcieliśmy również zwrócić szczególną
uwagę na potencjał sieci, który dzieci
mogą wykorzystać zarówno w edukacji,
kontaktach z rówieśnikami jak również
jako formę twórczej rozrywki. Aby zapoznać uczniów z propagowaniem działań na
rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów
internetowych, postanowiliśmy zrealizować poniższe przedsięwzięcia. Na lekcjach
informatyki przeprowadzono serię pogadanek oraz warsztatów z wykorzystaniem adresów internetowych takich jak: www.dbi.
pl, www.sieciaki.pl, www.dzieckowsieci.
pl, zapoznano dzieci z kreskówkami oraz
filmami edukacyjnymi. Były to między
innymi takie filmy jak „3...2...1..Internet”
czy „Gdzie jest Mimi?”. W klasach IV – VI
przeprowadzono lekcje wychowawcze dotyczące cyberprzemocy oraz uzależnień od
komputera, a w klasach młodszych zajęcia
edukacyjne na temat bezpiecznego korzystania z komputera, Internetu, telefonów
komórkowych. Na korytarzach szkolnych
pojawiła się gazetka informująca uczniów
o możliwych zagrożeniach, które istnieją
w sieci, objaśnienia pojęć związanych
z Internetem oraz wskazówki, gdzie
szukać pomocy na wypadek doświadczenia nadużycia w Internecie. Uczniowie,
nauczyciele i rodzice PSP w Nietkowie
wzięli udział w kursach e-learningowych,
dotyczących bezpieczeństwa online. Zorganizowano konkurs na rymowanki pro-

mujące bezpieczne korzystanie z Internetu.
Zwycięzcą został Aleksander Pietryka
z kl. 5. Gratulujemy! :) Uczniowie kl. 5
przedstawili apel pt. „Bezpieczny Internet”. Zorganizowano konkurs plastyczny
na plakat „Bądź bezpieczny w sieci”. Zwycięzcami zostały Wiktoria Śniegowska
z kl.5 oraz Aleksandra Kozłowska z kl. 6.
Gratulujemy! :) Dnia 24 lutego odbyło się
spotkanie uczniów kl. 0 - VI z funkcjonariuszem Komendy Policji w Zielonej Górze
sierż. sztab. Waldemarem Towpikiem.
Celem tego spotkania było przedstawienie uczniom problemu cyberprzemocy
z wykorzystaniem Internetu i telefonu
komórkowego. Omawiano najczęściej występujące formy przemocy: zastraszanie,

ośmieszanie, wyzwiska i inne obraźliwe
treści przekazywane drogą elektroniczną
w e-mailach, zamieszczane na portalach
społecznościowych, czy też kierowane
bezpośrednio SMS-em do innej osoby.
Uczniowie zostali zapoznani z przepisami prawa w zakresie odpowiedzialności
karnej za popełnianie czynów prawnie
niedozwolonych. Koordynatorem wszystkich zadań związanych z realizacją działań
dotyczących bezpieczeństwa w Internecie
była nauczycielka A. Bazylewicz.
Dziękujemy uczniom i rodzicom za
zaangażowanie w obchody DBI oraz
nauczycielom za pomoc w organizacji
inicjatywy.
opracowała Aneta Bazylewicz

Projekt musiał się opierać o koncepcje planu Juckera - szefa Komisji Europejskiej.
Nasz projekt zyskał uznanie jury,
a uczniowie uczestniczyli w gali finałowej
konkursu w Przedstawicielstwie Komisji
Europejskiej w Warszawie. Tam 28 marca br. reprezentowaliśmy Gimnazjum,
naszą gminę i cały region. Było warto.
To ogromne przeżycie, ciekawe doświadczenie i jeszcze większa radość, kiedy
odczytano werdykt komisji - II miejsce
w Polsce! Jest to tym większy sukces, że
nasz projekt spełnił wszystkie kryteria
unijnych programów.
Agnieszka Kostrzewa
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Szli na zachód osadnicy
„Na Zachód wiodły wszystkie drogi
Z dalekich ziem, z dalekich stron,
Kto by pomyślał Boże drogi,
Że tutaj będzie jego dom?
Szli na Zachód osadnicy”
Obraz, jak z piosenki przedstawił Pan
Bronisław Barski, dziewięćdziesięciodwuletni mieszkaniec Czerwieńska, który trafił
tu, jak wielu innych, by zostać kolejarzem.
Jego miejscem docelowym stała się kamienica
przy ulicy Granicznej. Mieszkanie to zajmuje
do dzisiaj. Poprosiłam o wywiad, by czytelnicy gazetki „U nas” poznali skrawek historii
przedstawiciela pierwszych mieszkańców,
z którego losami mogą utożsamiać się nasi
rodzice, dziadkowie.
K. N.: Czerwieńsk jest dla Pana nie tylko
miejscem zamieszkania, ale było też miejscem
pracy, życia rodzinnego, wychowywania dzieci, miejscem relacji sąsiedzkich itd. Zapewne
często Pan myśli o tym, jak było i porównuje
do tego, co jest. Czy to prawda?
B. B.: Wspomnienia wypełniają dużą część
mojego życia. Mogę nimi podzielić się z młodszymi mieszkańcami, bo starzy pamiętają
trudne, powojenne życie, zresztą każdy miał
podobnie. Musieliśmy nauczyć się radzić w sytuacjach problematycznych, by przeżyć, utrzymać rodzinę i nie zatracić szacunku do siebie
i innych. Pochodzę z Poznańskiego, z rodziny,
gdzie wolność i patriotyzm były dla nas tak
ważne, jak pacierz, Kościół. Tak też te wartości
przekazywałem moim dzieciom. Krótko po
zajęciu Polski przez okupanta, w 1940 r. rodzice
zostali wywłaszczeni ze swoich dóbr, więc
zamieszkaliśmy 20 km dalej w dużo gorszych
warunkach. Pamiętam wejście Niemców i akcje
likwidowania polskiej inteligencji - nauczycieli, księży. W 1941 r. zostałem przymusowo
zabrany od rodziców, chociaż miałem zaledwie
14 lat i wcielony do niemieckiej rodziny jako
najemnik w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez samotną kobietę, której mąż był na
wojnie. Pracowałem na roli, karmiłem bydło
i opiekowałem się końmi. Wróciłem do domu
w 1945 r. i powołano mnie do wojska. Odbywałem służbę w VII Łużyckiej Dywizji Piechoty
w Bytomiu na Śląsku. Wcześniej poznałem
piękną pannę Cecylię i w 1949 r. wzięliśmy ślub
w Czerwieńsku. Rok wcześniej ukończyłem
kurs telegrafisty z wyróżnieniem. W nagrodę
otrzymałem książkę p. t. „Ludzie Pierwszej
Armii”, którą mam do dzisiaj. Od tego momentu
rozpocząłem pracę na kolei. W 1954 r. awansowałem na dyżurnego ruchu i pracowałem do
1981r. na stacji w Czerwieńsku.
K. N.: Budynek przy ul. Granicznej
przejęło PKP już w 1945r. i przygotowało
mieszkania dla swoich pracowników, którzy
zaczęli wprowadzać się już w 1946 r. Jakie
były warunki mieszkaniowe i materialne
tych rodzin?
B. B.: Mieszkania były duże i wygodne, przeważnie 2 – 3 pokojowe, akurat dla
małżeństw rozwojowych. Mieszkańcy mieli
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mogły podgrzać jedzenie, przebrać, a nawet
umyć swoje pociechy. Był też bar, w którym
można było kupić gorący posiłek. Dzisiaj
do użytku piwnicę, strych i pralnię. Ponadto budynek stacji świeci pustkami. Na dodatek
każdy miał drewnianą komórkę na drewno, zlikwidowano nam kierunek do Warszawy.
węgiel i drobny sprzęt. Budynek ma swoje Mieszkańcy, jadący do stolicy, najpierw mudwie studnie i smaczną wodę, której nigdy szą dostać się do Zielonej Góry, by stamtąd
nie brakowało. Zarobki były niskie 400 – 600 wrócić pod sam Czerwieńsk i jechać dalej
zł miesięcznie. Nie było łatwo, ale musiało do Sulechowa, Poznania i Warszawy. Kiedyś
wystarczyć. Pamiętam jak rodziły się dzieci od było tak, że mieszkańcy wracający z pracy
2 do 10 w rodzinie, więc podwórko było ople- wysiadali z pociągów i szli, i szli zajmując
cione sznurami, na których wisiały pieluszki całą długość ulicy Kolejowej, aż do przejazi dziecięce ubranka. Czas upływał, dzieci rosły du. Wszystko się zmienia. Na początku były
i obowiązków przybywało. Hodowałem owce, 2-3 sklepy: Piekarnia P. Świniarka, gdzie
tak do 6 sztuk i pszczoły, bo miód potrzeb- zaopatrywaliśmy się w chleb, bułki i wyroby
cukiernicze, Piekarnia
ny był dla dzieci. Mam
P. Goryczki i Sklep mięich sześcioro; Zdzisię,
sny P. Jasiaka. Cóż to
Rysia, Konrada, Jolę,
był za człowiek? „Złoty
Donię i Wojtka. Każde
człowiek’’. Dzielił mięso
miało przydzielone zai wyroby mięsne tak, by
dania, by pomóc żonie.
w każdej rodzinie nie zaWszyscy musieliśmy
brakło dla dzieci. Nieco
przestrzegać pewnych
później powstały sklerodzinnych zasad i trapy GS, usługi - szewc,
dycji. Żyliśmy skromnie,
fotograf, restauracja
ale jedzenia nam nie braitd. Czerwieńsk szybko
kowało. Uprawialiśmy
uznaliśmy za nasz dlatedziałkę kolejową, by
go nie wyprowadziłem
warzyw wystarczyło na
się do Zbąszynka czy
zimę. Wszystko, co roWolsztyna.
biłem miało sens. Cieszę
K. N.: Czy chciałby
się, że dzieci wyrosły na
Bronisław Barski
Pan jeszcze o czymś ważporządnych ludzi i nie
muszę się za nie wstydzić. Pewnie mogłoby nym opowiedzieć?
B. B.: Nie mogę zapomnieć o pozostałych
być lepiej, ale bez przesady. Jestem dumny
z 12 dorosłych wnuków i 24 prawnuków. mieszkańcach kamienicy, bo bym się czuł,
jak grzesznik nie wyspowiadany do końca.
Wszyscy pamiętają o mnie.
K. N.: Wróćmy do lat 50 -60, kiedy to Przecież żyliśmy wszyscy, jak w rodzinie.
wszyscy obowiązkowo brali udział w pracach Dzieci bawiły się razem. Starsze opiekowały
się młodszymi. Moimi sąsiadami najbliższymi
społecznych. Jakie to były prace?
B. B.: W ramach obowiązkowych czynów byli Państwo Przybyłowie z czworgiem dzieci:
społecznych zwanych szarwarkami wykła- Leszek, Elżbieta, Zbyszek i Zygmunt. Na
daliśmy trylinką ulice i miejsca publicznego piętrze mieszkały dwie rodziny Zenkierów,
użytku, np. utwardziliśmy ul. Graniczną, Koźlików. Drugie piętro zajmowała rodziktórej nawierzchnia przetrwała do dzisiaj. na Romana Nowakowskiego z żoną Pelą
Teraz potrzebna jest naprawa lub całkowita i czwórką dzieci: Andrzej, Jacek, Bożena
wymiana. Upiększaliśmy tereny. Braliśmy i Józek, obok rodzina Grzywnowiczów
udział w porządkowaniu cmentarza. Wyci- z czwórką dzieci: Jerzy, Zdzisław, Ryszard,
naliśmy krzewy, wydobywaliśmy korzenie, Wiesława. W dwóch bocznych wejściach
wyrównywaliśmy teren, robiliśmy alejki mieszkały rodziny: Obiałów, Mroczkowwymienialiśmy ogrodzenie pod kierunkiem skich, Glazów, Podlaskich, Paprzyckich,
p. Mieczysława Skórzewskiego. Wówczas Naruszewiczów, Śliwińskich i Raków.
zaopiekowałem się czerwonym bukiem, bo Rodziny te są częstymi gośćmi w moich
wiedziałem, że jest unikatowym, egzotycznym wspomnieniach.
K. N. Podziwiam Pana dobrą pamięć,
drzewkiem. Przez te wszystkie lata pilnowałem, by go przez przypadek nie wycięto. a za te chwile zadumy – serdecznie dziękuję.
Pisałem kartki i zawieszałem na gałęziach, Wspomnienia uzupełniają historie pierwaby wszyscy wiedzieli że jest to okaz. Kiedyś szych osadników, pionierów, bohaterów
nawet go ogrodziłem. Dzisiaj jest wielkim Czerwieńska.
Pan Bronisław Barski, przez skromność,
drzewem z szeroko rozłożoną koroną. Drugie
takie drzewo rośnie w górnej części cmentarza nie chciał wymieniać swoich zasług, chociaż
ma ich sporo. Nadal jest zaangażowany
i kto wie, czy nie jest starsze.
K. N.: Jaki obraz Czerwieńska zapisał się w działalność Związku Kombatantów. Pan
Barski prosi, aby w tej publikacji przekazać
w Pana pamięci?
B. B.: Czerwieńsk był głównym węzłem podziękowanie Dowództwu 4 Zielonogórkolejowym. Przyjeżdżało mnóstwo pociągów skiego Pułku Przeciwlotniczego im Generała
z różnych stron Polski. Podróżujący często Dywizji Stefana Roweckiego „Grota” - za
czekali na swój pociąg w budynku stacji. dotychczasową pamięć i upominki, co z przyByła duża poczekalnia, często zatłoczona. jemnością czynimy.
Krystyna Nowakowska
Pomagaliśmy matkom z małymi dziećmi, by

Biblioteka publiczna w Czerwieńsku w latach 1949-1956
Osłabione pod względem osobowym oraz materialnym instytucje książki po
1945 r. znalazły się w nowych realiach społeczno-ustrojowych. Kształtujące
się w kraju polskie władze komunistyczne dążyły do budowy społeczeństwa
socjalistycznego.
Niebagatelna rola w tym procesie przypadła książce, a zarazem placówkom kultury
z nią związanym. Obowiązywał, bowiem
w państwie polskim pogląd radzieckiego przywódcy Włodzimierza Lenina, że „biblioteka
i świetlica przez dłuższy czas, szczególnie na
wsi, służyć będą jako główne źródło i prawie
jedyna instytucja do politycznego wychowania
mas”. Skutkowało to tym, że absolwentom
kursów dla analfabetów polecano w poszczególnych bibliotekach książki, jak to określano,
zaangażowane w postaci chociażby „Kapitału”
Karola Marksa.
Nie inaczej rzecz się miała w funkcjonujących bibliotekach na terenie osady wiejskiej
Czerwieńsk. Możliwe, że jedną z pierwszych,
która rozpoczęła tutaj działalność w 1947 r.
była Biblioteka Filii Koła Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej Sulechów w Czerwieńsku.
Mieściła się ona przy ulicy Klonowej w domu
nr 3. Zarządzała nią Stanisława Czelna.
W dniu rejestracji, tj. 15 kwietnia 1948 r. jej
księgozbiór stanowiło 169 tomów. Działała tutaj również książnica w istniejącej od 1949 do
1953 r. Centralnej Szkole Kultury Fizycznej.
Oprócz wymienionych instytucji ich szkolny
odpowiednik umiejscowiono w placówce
oświatowej w Czerwieńsku. Początkowo, jej
skromny księgozbiór znajdował się w szafie
w świetlicy. Dopiero w 1954 r. umieszczono
ją w osobnym pomieszczeniu. Prowadziła tę
bibliotekę Jadwiga Kurzewska.
Natomiast interesująca nas Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku powstała 20
stycznia 1949 r. Podlegały jej cztery punkty biblioteczne we wsiach: Laski, Łężyca, Nietków
oraz Wysokie. W 1953 r. budżet tej placówki,
którą tworzyły pomieszczenia w postaci czytelni i wypożyczalni, wynosił 10 tys. zł. Nie
była to zawrotna kwota, uwzględniając fakt,
że w połowie września 1948 r. w Warszawie
męskie półbuty na kartki kosztowały 940 zł,
zaś na wolnym rynku 7 tys. zł, a za materiał na
sukienkę płaciło się 200 zł lub 1650 zł.
Pod koniec 1954 roku, podobnie jak w latach 1950-1951, książnica ta funkcjonowała
w dzisiejszym ratuszu przy Placu Bohaterów
Stalingradu 25. Szacowano wówczas, że we
wspomnianej czytelni może się pomieścić
osiemnaście osób. Była ona czynna, wraz z
wypożyczalnią, jak to zawarto w zachowanej
szczątkowej dokumentacji, trzy razy w tygodniu. 31 grudnia 1954 r. księgozbiór biblioteki
stanowiło 1628 woluminów, w tym przynajmniej 181 to były pozycje upolitycznione,
które określano mianem literatury społeczno-politycznej. Odnotowano w omawianym
czasie 415 czytelników, przy czym w samej
bibliotece w Czerwieńsku 267 osób, zaś
w podlegających jej punktach 148 odbiorców
„słowa drukowanego”. Dominowali wśród
nich ludzie powyżej 20 roku życia. Z zasobów
książnicy w Czerwieńsku korzystało między
innymi 28 robotników zatrudnionych poza

rolnictwem i leśnictwem, 39 członków spółdzielni produkcyjnych, a także robotników
pracujących w rolnictwie bądź leśnictwie oraz
16 chłopów gospodarzących indywidualnie.
W następstwie reformy administracyjnej
z 1954 r. wprowadzono w kraju w miejsce
gmin mniejsze jednostki czyli gromady. Pociągnęło to za sobą konieczność przemianowania
będącej przedmiotem naszych rozważań,
miejscowej gminnej biblioteki w Gromadzką
Bibliotekę Publiczną. Dotychczas ustalono

Strona inwentarza ze zbiorów Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Czerwieńsku
nazwiska pięcioro jej pracownic. W początkowym okresie jej działalności od 1949 do 1951 r.
zatrudniono osobę o nazwisku Mrugalska,
a następnie Czesławę Śliwińską (obecnie
Pielichaty). Natomiast w latach 1954-1956
pracowały tam kolejno Marta Jarecka, p.
Gajdzińska i Irena Brzozowska. Do marca
1955 r., tj. do czasu ukończenia remontu w pomieszczeniach obecnego ratusza, bibliotekę tę
umiejscowiono poza tym obiektem. Ta bliżej
nieokreślona lokalizacja odpowiadała mieszkańcom, ponieważ doprowadzili oni w wyniku
interwencji u miejscowych władz do przejściowego wstrzymania jej umieszczenia w zasygnalizowanej siedzibie Gromadzkiej Rady
Narodowej Czerwieńsk II. Co ciekawe, nie
przeszkadzał im fakt, że książnica egzystowała
w pozbawionym ogrzewania pomieszczeniu.
Ostatecznie, mimo zasygnalizowanych perturbacji, trafiła ona do byłego wówczas ratusza,
gdzie była czynna jak sąsiadująca z nią świetlica od poniedziałku do piątku w godzinach
15-22. Sobota zaś była zarezerwowana między
innymi na „wymianę książek z punktami bibliotecznymi”. W rezultacie reformy administracyjnej powstał rozgardiasz organizacyjny,
gdyż były punkt biblioteczny w Nietkowie
nadal utrzymywano ze środków finansowych
książnicy w Czerwieńsku, ponieważ miejscowa administracja zwlekała z powołaniem tam

gromadzkiej placówki kulturalnej. Stan ten
unormował się dopiero w 1956 r., gdyż w tym
czasie biblioteka w Czerwieńsku obejmowała
wyłącznie tę miejscowość.
Od grudnia 1954 do kwietnia 1956 r.
wzbogacono jej odgórnie ukształtowany
przez władze partyjno-państwowe księgozbiór
o 205 publikacji. Doprowadziło to do karykaturalnych sytuacji, ponieważ do omawianej
biblioteki trafiały pozycje o górniczych przodownikach pracy, a do Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Zielonej Górze dostarczano prace
fachowe dotyczące rolnictwa. 31 grudnia 1956
r. wspomniany księgozbiór składał się z 2043
woluminów. W liczącym 1825 mieszkańców
Czerwieńsku odnotowano 250 czytelników,
którzy wypożyczyli w ciągu roku 3580 woluminów. Stosunkowo dużą liczbę bywalców
w tej placówce stanowiła młodzież do lat 14
– 104 osoby. W rzeczywistości liczba, jak to
ujęto, „żywotnych” odbiorców była mniejsza,
ponieważ w kwietniu tego roku określono ją na
129 ludzi. Jest to zrozumiałe, zważywszy na
okoliczność, że treść księgozbioru, chociażby
w odniesieniu do obcej literatury współczesnej, stanowiły jedynie prace radzieckie lub
utwory komunizujących pisarzy. W tej sytuacji niektórzy z miejscowych bibliotekarzy
uchylali się od gloryfikowania za pomocą tego
rodzaju książek wśród czytelników Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich na
czele z Józefem Stalinem. To tłumaczy,
dlaczego w 1955 r. jedna z tego rodzaju osób
została zwolniona ze stanowiska za brak aktywności zawodowej. Natomiast czytelnicy
unikali upolitycznionych książek na rzecz
polskiej oraz obcej klasyki dziewiętnastowiecznej, stanowiącej też nierzadko kanon
lektur szkolnych, autorstwa Bolesława Prusa,
Marii Konopnickiej, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Stefana Żeromskiego, a także
Lwa Tołstoja i Iwana Turgieniewa.
Daniel Koteluk

Artykuł powstał w oparciu o dokumentację
źródłową dostępną w zbiorach Archiwum Państwowego w Zielonej Górze i Archiwum Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
C. Norwida w Zielonej Górze oraz dzięki wydatnej pomocy Pań: Aleksandry Pawłowskiej
starszego kustosza z WiMBP im. C. Norwida
w Zielonej Górze, Doroty Rutkowskiej, Marity
Miśta, Pana Tomasza Zbieskiego, jak również
relacji byłej bibliotekarki w Czerwieńsku Pani
Czesławy Pielichaty. Wykorzystano też na
potrzeby tej publikacji maszynopis pracy magisterskiej autorstwa Marty Lewandowskiej,
pt. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku w latach 1945-1989, Zielona
Góra 2006 napisanej pod kierunkiem prof. UZ
dr hab. Ryszarda Stankiewicza przechowywanej w zasobach Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także poniższe opracowania:
M. Jastrząb, Puste półki. Problem zaopatrzenia ludności w artykuły powszechnego użytku
w Polsce w latach 1949-1956, Warszawa
2004; D. Koteluk, „Papierowa propaganda”
w bibliotece w osadzie wiejskiej Czerwieńsk
w powiecie zielonogórskim od 1949 do 1956,
Zielona Góra 2016.
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Wieści
z ratusza

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

Ogłoszenie dot. ptasiej grypy
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. poz. 722) w sprawie
zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej
grypy ptaków, Gmina Czerwieńsk informuje, iż przestał obowiązywać
nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie,
w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych
miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub
innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz
ograniczający kontakt z dzikimi ptakami.
Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem, zakazuje się:
- pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą
ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.
Ponadto nakazuje się:
- utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi
ptakami,
- zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest
utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
- utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed
kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
- karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli
w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków
oraz ich odchodami,
- wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapew-

niającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku
ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
- stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego,
przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku
ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
- stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą
drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do
budynków inwentarskich,
- oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi
drobiu przed każdym ich użyciem,
- powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin
uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności
związanych z obsługą drobiu,
- dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu, wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat
liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.
TP

Informacja dla Par obchodzących w 2017 roku
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
Zgodnie z przyjętą tradycją Urząd Stanu Cywilnego w Czerwieńsku
będzie organizował uroczystość nadania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Zapraszam
Dostojnych Jubilatów – mieszkańców Gminy Czerwieńsk, którzy w 2017
r. obchodzić będą 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego do zgłaszania
się w USC lub telefonicznie: 68 3278 295 do dnia 31 maja 2017 r.
w godzinach pracy urzędu, w celu potwierdzenia zawarcia związku
małżeńskiego w roku 1967.
Z-ca Kierownika USC Marita Miśta

UWAGA ROLNICY!

Gmina Czerwieńsk informuje, że dnia 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
od godz. 9:00 do godz. 13:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
(sala sesyjna) oraz dnia 21 kwietnia 2017 r. (piątek) od godz. 9:00 do godz.
13:00 w Wiejskim Domu Kultury w Nietkowicach doradca LODR Kalsk
będzie odpłatnie pomagał rolnikom z terenu Gminy Czerwieńsk wypełniać
wnioski o dopłaty bezpośrednie.
TP

P R Z E T A R G
Burmistrz Czerwieńska podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż nieruchomości będący własnością Gminy Czerwieńsk:
Oznaczenie nieruchomości Powierz.
Położenie
Opis i przeznaczenie nieruchomości, oraz sposób
Nr działki
KW
w ha nieruchomości
jej zagospodarowania
1
2
3
4
5
ZG1E/00097849/5 169/2
0,0100 Obręb wsi
Sprzedaż na własność ,działka zabudowana budynkiem garażowym
ha
Płoty
o powierzchni zabudowy 36 m2, brak planu miejscowego w ewidencji
gruntów działka ta jest sklasyfikowana jako B - tereny mieszkaniowe
ZG1E/00097197/9 293/1
0,1294 Obręb wsi
Sprzedaż na własność, działka niezabudowana w miejscowym
ha
Nietkowice
planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nietkowice
w Gminie Czerwieńsk przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
ZG1E/00097197/9 293/2
0,1172 Obręb wsi
Sprzedaż na własność, działka niezabudowana w miejscowym
ha
Nietkowice
planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nietkowice
w Gminie Czerwieńsk przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
ZG1E/00097197/9 293/6
0,0800 Obręb wsi
Sprzedaż na własność, działka niezabudowana w miejscowym
ha
Nietkowice
planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nietkowice
w Gminie Czerwieńsk przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2017 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 12 maja 2017 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 12 maja 2017 r. – pod rygorem
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Cena wywoławcza, wysokość
wadium, godzina przetargu
6
cena wywoławcza - 7.000 zł.
wadium - 700 zł
godz. 1030
Cena wywoławcza netto 25.000 zł.
wadium - 2.500 zł.
godz.1130
Cena wywoławcza netto 16.000 zł.
wadium - 1.600 zł.
godz. 1230
Cena wywoławcza
netto - 9.000 zł
wadium - 900 zł
godz. 1300

uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. 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 i na tablicy ogłoszeń w Sołectwie
Nietkowice i Płoty. 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

Podsumowanie działalności Rady Miejskiej w Czerwieńsku w marcu
8 marca odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Głównym tematem, którym zajęli się członkowie komisji było zbadanie skargi mieszkańców ul. Wiosennej w Płotach na działalność Burmistrza Czerwieńska.
15 marca odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Koncentrowało się ono
na zaawansowaniu prac projektowych przy Centrum Rehabilitacji
i bloku mieszkalnym, analizie zużycia energii elektrycznej w obiektach gminnych oraz budowie i modernizacji dróg gminnych w 2017
roku. Na podstawie przygotowanych materiałów komisja stwierdziła
zgodny z założeniami stan zaawansowania prac projektowych zarówno
Centrum Rehabilitacji (termin wykonania projektu: 30.03.2017r.), jak
i komunalnego bloku mieszkalnego przy ul. Kolejowej (termin wykonania projektu: 30.06.2017r.). Szczegółowo przeanalizowano koszty
ponoszone na energię elektryczną we wszystkich obiektach gminnych
oraz na oświetlenie uliczne (w rozbiciu na poszczególne miejscowości).
Perspektywy zmian i działań oszczędnościowych widoczne są już na
modernizowanym osiedlu w Czerwieńsku, gdzie zamontowanych będzie 36 lamp oświetlenia LED. Komisja będzie monitorować ponoszone
wydatki gminy na energię w cyklu rocznym. W ramach informacji
dotyczących propozycji budowy i modernizacji dróg gminnych na rok
2017 przyjęto propozycję Burmistrza Czerwieńska co do następujących
dróg: odcinek od Borynia do wału Odry w Nietkowie, droga gruntowa w Leśniowie Wielkim (od drogi nr 32 do skrzyżowania z drogą
wojewódzką koło „starej poczty”), ulica Jagodowa w Czerwieńsku,
ulica Strażacka w Czerwieńsku i ulica Ogrodnicza w Płotach. Przy
wyborze tych dróg kierowano się możliwością realnego pozyskania
dofinansowania inwestycji, przygotowaną dokumentacją projektową,
szacunkowymi kosztami oraz możliwościami budżetu gminy. Na zakończenie posiedzenia omówiono sytuację związaną z rezygnacją trzech
sołtysów z pełnienia swoich funkcji. Radni wyrazili zaniepokojenie
narastającymi problemami w realizacji zadań w sołectwach.
22 marca odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. W obecności Burmistrza Czerwieńska zaopiniowano projekty uchwał. Następnie Radni zapoznali się z informacją
na temat dożywiania dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych
w Gminie Czerwieńsk. Do szkół podstawowych i gimnazjum w roku
szkolnym 2017/18 uczęszcza 757 uczniów. 231 z nich korzysta z dożywiania. Do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 383 uczniów.
Z dożywiania korzysta 171 przedszkolaków. Forma żywienia w Szkole
Podstawowej w Czerwieńsku oraz Przedszkolu w Czerwieńsku (ul.
Graniczna) to własna kuchnia. W pozostałych placówkach obowiązuje
żywienie w formie cateringu. W naszych placówkach prowadzone
są następujące programy związane z żywieniem: ,,Owoce i warzywa
w szkole’’, ,,Mleko w szkole’’, ,,Śniadanie daje moc’’, ,,Szklanka
mleka’’, ,,Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz’’, ,,Zdrowy
styl żywienia i życia’’. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
jest realizatorem programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania na lata 2014-2020. Do zadań Gminy wynikających z tego
programu należy przede wszystkim jego koordynowanie na naszym
terenie oraz przyznawanie wynikającej z Programu pomocy za pośrednictwem kierowników ośrodków pomocy społecznej. Zadanie to w roku
2016 finansowane było ze środków budżetu Państwa oraz środków
własnych Gminy w proporcji 69,97% do 30,03%. Kolejnym punktem
obrad, omówionym tak jak poprzedni w obecności Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, było wypracowanie opinii do sprawozdania
z realizacji ustawy i wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
w Gminie Czerwieńsk za 2016 r. Gminny Program Wspierania Rodziny
na lata 2015 – 2017 ma na celu przywrócenie rodzinie przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zdolności
do wypełniania tych funkcji. Wsparcie potrzebującym rodzinom zostało
zapewnione w formie asystenta rodziny. Pracą z asystentem rodziny
objętych było 26 rodzin, w tym 3, które wsparciem objęte były mniej
niż 3 miesięcy, 5 pracujące powyżej 3 do 12 miesięcy oraz 18 pracujące
powyżej 1 roku. Asystenci rodzin zakończyli pracę z 6 rodzinami ze
względu na osiągnięcie celów oraz z 4 rodzinami ze względu na zmianę
metody pracy (większa praca pracownika socjalnego i monitoring asystenta rodziny). Na realizację zadania wydatkowano w roku 2016 kwotę
40.578,59 zł. W związku z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych
i placówkach opiekuńczo - wychowawczych Ośrodek poniósł koszty na

łączną kwotę – 132.915,00 zł, z tego rodziny zastępcze – 55.861,00 zł,
natomiast placówki opiekuńczo-wychowawcze – 77.054,00 zł.
22 marca odbyła się XXV, nadzwyczajna, sesja Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. W zwołanym na wniosek Burmistrza Czerwieńska
posiedzeniu uczestniczyło 13 Radnych. Po jednomyślnym przyjęciu
porządku obrad Radni przystąpili do procedowania uchwał.
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Czerwieńsk w 2017 roku. Zgodnie z przepisami do 31 marca Rada
Miejska musi przyjąć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt. Wysokość środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie Gminy na ten cel to 120 tysięcy złotych.
Uchwała w sprawie zasad oraz warunków używania herbu oraz barw
Gminy Czerwieńsk. herb i barwy Gminy Czerwieńsk jako dobra
niematerialne są własnością Gminy i muszą być używane na ściśle
określonych w uchwale zasadach. Przyjęcie uchwały spowodowane
jest wpływającymi wnioskami do Gminy Czerwieńsk o wyrażenie
zgody na użycie herbu i barw naszej Gminy.
Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Leśniów
Wielki. Z uwagi na rezygnację z pełnienia funkcji Sołtysa, 12 kwietnia
2017 r. o godz. 18:00 w Wiejskim Domu Kultury w Leśniowie Wielkim,
odbędzie się Zebranie Wyborcze.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Czerwieńska. Rada Miejska w Czerwieńsku, po rozpatrzeniu skargi mieszkańców
ul. Wiosennej w Płotach na działania Burmistrza Czerwieńska w zakresie
budowy, stanu technicznego i zimowego utrzymania drogi i zapoznaniu się ze
stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwieńsku w sprawie
zarzutów postawionych w skardze, uznała skargę za bezzasadną.
Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe. Na mocy podjętej uchwały na terenie Gminy Czerwieńsk
funkcjonować będą cztery ośmioklasowe Publiczne Szkoły Podstawowe – w Czerwieńsku przy ulicy Granicznej oraz w Leśniowie Wielkim,
Nietkowie i Nietkowicach. Rozważany jest również pomysł powołania
szkoły średniej w budynku Gimnazjum przy ulicy Zielonogórskiej.
Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie.
23 marca odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.
Pierwszym omówionym zagadnieniem był stan realizacji projektów
współfinansowanych ze środków zewnętrznych/unijnych, o które
aplikowano w 2016 roku. 6 października Gmina Czerwieńsk podpisała
z Województwem Lubuskim umowę o dofinansowanie projektu pn.:
„Wdrożenie kompleksowego pakietu IT dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk poprzez budowę zintegrowanego systemu informatycznego”.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje stworzenie 7 aplikacji: e-podatki,
e-ewidencja gruntów, e-śmieci, e-zapisy, e-usterka, e-biblioteka,
e-Czerwieńsk. W ramach realizacji projektu zakupione zostanie oprogramowanie w zakresie podatków lokalnych, opłat za wywóz nieczystości, ewidencji gruntów i budynków, informowania o wydarzeniach
i ostrzegania mieszkańców oraz sprzęt ICT (serwer i komputery wraz
z monitorem do obsługi programów). Głównym celem projektu jest
ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji
szczebla samorządowego w Gminie Czerwieńsk. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie naszej Gminy planuje
się następujące prace: budowa drogi rowerowej na odcinku Zielona
Góra-Nietków (planowane zakończenie tej inwestycji to 31 maja 2018
roku). Odrestaurowanie zabytkowego Parku Dworskiego w Laskach.
Termomodernizację 11 budynków użyteczności publicznej na terenie
Gminy Czerwieńsk. Kolejny punkt obrad dotyczył informacji na temat
planowanych prac remontowo-utrzymaniowych oraz kosztów utrzymania obiektów sportowych w 2017 r. We wrześniu bieżącego roku
do użytku zostanie oddany budynek szatniowo-socjalny w Płotach,
z którego korzystać będzie, poza sportowcami, również Sołectwo
Zagórze. Cały teren będzie ogrodzony. Pozostałe obiekty sportowe
znajdujące się na terenie naszej Gminy są systematycznie grodzone
w celu zapewnienia bezpieczeństwa i uniemożliwienia dewastacji m.
in. przez dzikie zwierzęta. W roku 2017 planuje się zakup materiałów
i wyposażenia obiektów sportowych na kwotę wynoszącą ponad 76
tysięcy złotych.
Krzysztof Smorąg, Wojciech Zawada
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Rekrutacja zakończona
Informujemy, że rekrutacja do Przedszkola w Czerwieńsku została zakończona.
O jej wynikach poinformujemy Państwa
w terminie do 30 kwietnia, w zwyczajowy
sposób.
Wreszcie wiosna!
Nadeszła. I to wcale nie po cichu, nie
powoli, ale z rozmachem. Słońcem ziemię
ogrzała, ptaki rozkwiliła, pośpieszyła rośliny do wzrostu. Na twarzach pojawiły się
okulary przeciwsłoneczne, a co odważniejsi zakładali koszulki z krótkim rękawem.
Niemała w tym zasługa przedszkolaków
i tradycyjnego pożegnania zimy. 21 mar-

ca w przedszkolu odbyła się impreza na
cześć wiosny i przegonienia Marzanny.
Dzień zrównał się z nocą, która od tej
pory będzie coraz krótsza. W tym dniu,
cała społeczność przedszkolna pojawiła
się na placu zabaw. Piosenki, wspólne
zabawy i konkursy przyrodnicze, to tylko
preludium do meritum, czyli przepędzenia
Marzanny. Zwyczajowa kukła, wykonana
z ekologicznych materiałów, została obficie
polana wodą. Kolejnym zadaniem dzieci
było wyszukanie oznak wiosny w najbliższym otoczeniu. Nie było to trudne, gdyż
to taka pora roku, która angażuje wszystkie
zmysły. A nasze przedszkolaki to naprawdę
wnikliwi obserwatorzy. Szkoda więc, że ciekawe obiekty przyrodnicze są bezmyślnie
usuwane. W pobliżu naszego przedszkola
rosło sobie drzewo. Nie byle jakie drzewo
i nie należące do gatunków pospolitych. To
była topola Maksymowicza. Rozpoznanie
zawdzięczamy specjaliście z Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Niestety, o tej topoli na
terenie naszego miasta, możemy mówić
w czasie przeszłym! Przykro to stwierdzić,
ale niektórzy z nas wykazują się wyjątkową
nonszalancją i ignorancją. Naszym moralnym obowiązkiem jest chronienie przyrody
i bioróżnorodności. Kolejnym przykładem
braku odpowiedzialności jest wypalanie
łąk. Często słyszymy: Na co przekazujemy nasze podatki? Odpowiedź prosta: na
pokrycie kosztów związanych z akcjami
straży pożarnych w celu ugaszenia płonących łąk i nieużytków. Ileż to paliwa,
ileż wody, ileż roboczogodzin i ryzyka!
O aspekcie przyrodniczo – ekologicznym
nie wspomnę.

NA LICEUM PATRZ!

Bądź przeciw rakowi
Ogólnopolska Kampania Profilaktyczna RAKOOBRONA miała również swą odsłonę
w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku. Niestety, każdego roku w Polsce
rejestruje się ok. 150 tys. zachorowań na nowotwory złośliwe. I liczba ta stale
rośnie. Wygraj z chorobą! Wygraj z czasem! Wygraj życie! To starają się powiedzieć nam autorzy kampanii RAKOOBRONA.
Autorami kampanii są Fundacja Rosa
oraz Fundacja Sensora, pragnące zwrócić
uwagę, że profilaktyka nowotworowa to
nie tylko badanie czy obserwacja swojego
ciała, ale też zmiana stylu życia, bo „najlepszy czas na działanie jest TERAZ”.
My, szkolni profilaktycy, rozumiemy
przesłanie organizatorów, dlatego podjęliśmy wyzwanie, wprowadzając szkolną
społeczność w świat profilaktycznej nowotworowej rzeczywistości. Przekazaliśmy informacje na temat zagrożeń oraz sposobów
unikania, czy minimalizowania zagrożenia,
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które może wkroczyć w nasze życie za
sprawą trzech bezlitosnych zabójców: raka
szyjki macicy, czerniaka, raka płuc.
Niesiemy profilaktyczny kaganek świadomie i z pełną odpowiedzialnością. Nie
tylko dlatego, że przemawiają do nas statystyki. Na 3000 zachorowań na raka szyjki
macicy w ciągu roku w Polsce umiera 1700
kobiet. A przecież tak nie musi być! - starają
się mówić autorzy kampanii RAKOOBRONA. W profilaktyce pierwotnej pamiętajmy
o szczepieniu przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV. W profilaktyce

Wielkanoc tuż, tuż
Wiosna to zieleń, słonko i Wielkanoc.
W domach wiosenne porządki, przygotowania do świąt. Przedszkolaki też nie
próżnują. Doskonalą swoje umiejętności
wokalne, literackie, plastyczne. Piosenki, wiersze i opowiadania o tematyce
wielkanocnej zajmują czas spędzany
w przedszkolu. Dopełnieniem są ulubione
zajęcia plastyczne. Przecież pisanki, żółte
kurczaczki i uśmiechnięte zające same
się nie zrobią. Zadziwiająca jest dziecięca
kreatywność i pomysłowość.
Pro Arte
Gratulujemy dzieciom, które reprezentowały naszą placówkę w przeglądzie
piosenki Pro Arte: Michalinie Musiałowskiej, Agacie Libera, Wojciechowi
Lebiodzie, Marii Kłopot, Zuzannie Jokś,
Marii Rutkowskiej, Indze Piwowarczyk,
Joannie Świątek, Zuzannie Paprzyckiej.
Silny, czysty głos oraz umiejętność manipulacji głosem, to cechy, którymi wykazały
się nasze przedszkolaki. Troje dzieci otrzymało nominację do przeglądu na poziomie
powiatowym. Trzymamy kciuki!
D. Nowicka
Abyśmy nie zapomnieli o tym, co ważne.
Abyśmy zauważali drugiego człowieka.
Radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, dobrego czasu spędzonego
z bliskimi oraz wiosennego nastroju
życzą
Dyrektor i Pracownicy
Przedszkola w Czerwieńsku

wtórnej regularnie wykonujmy badania
cytologiczne. Dziś czerniak to nie wyrok
śmierci. Wczesne rozpoznanie to nawet
90% – 100% wyleczalność. Badajmy swoje
ciało! Unikajmy słońca, solarium! Bądźmy
czujni i odpowiedzialni! Rak płuc to dziś
zabójca numer jeden wśród kobiet. Rozwija
się przez wiele lat bezobjawowo. Każdy
kolejny papieros zbliża nas do tragicznej
walki o życie. Można niemal całkowicie
wyeliminować występowanie tego niezwykle groźnego typu nowotworu złośliwego
poprzez zaniechanie palenia tytoniu.
Człowiek, młody czy dorosły, zawsze
ma nadzieję, silne przekonanie, że ten
problem go nie dotyczy. Gdy choroba
zaatakuje, walczy jednak z całych sił, by
żyć. Warto dać sobie czas TERAZ, bo
teraz jest czas na działanie, nim okaże się,
że wygrywamy bitwy, ale nie jesteśmy
w stanie wygrać walki.
Organizatorzy kampanii zapraszają
na swój fanpage: www.facbook.comm/
rakoobrona
Marlena Działabij Drupka

Wieści z Lubuszanki…
Kraina Tańca i Stowarzyszenie Taneczne HIT organizowało w naszej Hali
(8 kwietnia) Wiosenny Festiwal Tańca.
Z kolei skupieni wokół Ronina miłośnicy
biegania planują bardziej masowo zacząć
nowy sezon uczestnicząc 17 kwietnia w V
Biegu do Pustego Grobu. Spotkają się
w drugi dzień Świąt, na 10 km trasie w Nowej Soli. Impreza ma atest PZLA i weźmie
w niej udział (limit) około tysiąca zawodników. Ponadto, ale to już u nas, 22 kwietnia
odbędzie się VI edycja biegu przełajowego
Jorge Cross. Ważną częścią tej imprezy
(której partnerem jest Nadleśnictwo Zielona
Góra) będą biegi dla przedszkolaków oraz
uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. I tak Mini Jorge Cross to biegi dla
przedszkolaków (dystans 100 m, dziewczęta i chłopcy razem) i uczniów szkół podstawowych - odbędzie się na dystansie 470 m
(kl. I - IV) i 940 m (kl. V - VI), dziewczęta
i chłopcy osobno. Natomiast Jorge Cross
hobby to bieg przełajowy - odbędzie się na
jednej leśnej pętli o dystansie 6,5km. I to
jest też trasa dla uczniów Gimnazjum. Oraz
bieg główny - JORGE Cross ma dwie pętle
i jest klasyfikowanym biegiem Lubuskiej
Ligi Biegowej.

I to nie koniec. Bo już 17 czerwca wystartuje kolejny przełaj – VI Ronin Race
plus. Chętni mogą zapisywać się na obie
imprezy na super-sport.com.pl
A co jeszcze słychać u miłośników
biegania? III Ultramaraton Nowe Granice
rozegrano 25 lutego. Trasa wiodła głównie
leśnymi ścieżkami wokół Nowej Zielonej
Góry (103 km). W sztafecie dwuosobowej
wzięli udział Pawel Forgel i Grzegorz
Fabisiak (z czasem 10:27:14), w sztafecie
czteroosobowej Monika Chocaj, Marcin
Jankowiak, Mateusz Kowalczyk, Agata
Tresenberg (10:09:34), w duathlonie
Marcin Dziub (5:53:18) i Tomasz Ignasiak (6:56:58), w duathlonie sztafetowym:
Paweł Drozd i Szymon Krawczyk
(5:50:35), Katarzyna Boczkowska-Pidek
i Leszek Słowik (6:27:23) oraz Krzysztof
Filar i Hubert Wades (9:01:09).
W X Półmaratonie Ślężańskim (25
III, Sobótka) Michał Kowalski uzyskał
czas 1:51:17 i zajął 439 miejsce w kategorii M35. Bieg ukończyło około 3800
zawodników. Uczestniczył także w XXXII
Biegu Sokoła (2 IV, gmina Włoszakowice,
15 km).
D. Grześkowiak

Sport
gimnazjalny
Finały powiatowe w piłce nożnej chłopców szkół gimnazjalnych
odbyły się 20 marca w Sulechowie.
Do rywalizacji przystąpiły cztery
szkoły: Gim. nr 3 Sulechów, Gim.
Nowogród, Gim. Trzebiechów i Gim.
Czerwieńsk.
Po bardzo zaciętej rywalizacji
nasza drużyna uzyskała następujące
wyniki: z Nowogrodem 2:3, z Sulechowem 1:3 i Trzebiechowem 5:2.
Po podsumowaniu wyników okazało się, że zajęliśmy III miejsce. Do
finałów rejonowych awansowały
dwie najlepsze drużyny. Gratulujemy trzeciego miejsca w silnej
stawce i życzymy dalszych sukcesów sportowych!
W. Dwornicki

Tenisowy Puchar Przedwiośnia
Pierwszym turniejem tegorocznego sezonu tenisowego, a jednocześnie oficjalnym zwieńczeniem rozgrywek halowych stał się od kilku już lat halowy turniej
przedwiośnia, rozgrywany na hali „Lubuszanka”.
Do tegorocznego turnieju zgłosiło się
11 zawodników – 5 kobiet oraz 6 mężczyzn. Mecze eliminacyjne rozgrywane
były w grupach na wzór turnieju masters,
kończącego w zawodowym tenisie każdy
sezon.
W naszym czerwieńskim turnieju, trwającym przez trzy kolejne weekendy na przełomie
lutego i marca w kategorii kobiet
zwyciężyła Agata Czarkowska,
która w finałowym pojedynku
pokonała Martynę Rogowicz
w dwóch setach (6:1; 6:4). W pojedynku o trzecie miejsce Sylwia
Hejduk pokonała Aleksandrę
Binkowską również w dwóch
setach (6:0, 6:0).
W kategorii mężczyzn zwycięzcą turnieju został Piotr Krzyżanowski, który w finale pokonał Bogdana Matysika w stosunku 6:2 i 6:1.
Trzecie miejsce przypadło w udziale

Waldemarowi Naporze, po zwycięstwie
w niezwykle wyrównanym pojedynku
z Krzysztofem Tołoczką (7:5; 7:6).
Zwycięzcom gratulujemy sukcesu,
a wszystkich miłośników tenisa ziem-

nego zapraszamy już niebawem na korty
ziemne. Zapewne po świętach wielkanocnych będą już w takim stanie, że
ruszy kolejny sezon na mączce. Tradycyjnie oficjalnym rozpoczęciem sezon
będzie otwarty turniej Dni Czerwieńska,
do udziału w którym organizatorzy serdecznie już dziś zapraszają.
Andrzej Sibilski
PS. Dużą nadzieją napawa
także reaktywacja szkółki tenisowej, która po przerwie, w tym
sezonie zimowym bardzo intensywnie szkoli nowych adeptów
tenisa, zwłaszcza wśród dzieci.
Mam nadzieję, że za kilka lat
to one właśnie triumfować
będą nie tylko na gminnych
turniejach. Patrząc na zaangażowanie trenera szkółki, p.
Alana Matelskiego, którego
praca przysparza szkółce coraz
to nowych chętnych, prędzej czy
później tak się stanie. Trzymamy
kciuki!
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Lubuski Konkurs Recytatorski
Do eliminacji gminnych Lubuskiego
Konkursu Recytatorskiego zgłosiło się 49
wykonawców. Rada Artystyczna, biorąc
pod uwagę opanowanie tekstu, dobór repertuaru, interpretację oraz kulturę słowa przyznało wyróżnienia: Zosi Dolacie, Martynie
Strumiłło, Patrykowi Sajdakowi, Ilaydzie
Genderce, Beacie Zaboklickiej, Rozalii

Pukackiej, Mai Kusiowskiej, Aleksandrowi Pietrykowi, Marcie Czyżyńskiej
oraz Elizie Czyżyńskiej. Nominacje do
dalszego etapu konkursu otrzymali: Kamila
Jóźwiak z Nietkowic, Justyna Wilczak
z Nietkowa oraz Agata Stanisławiszyn,
Kinga Stec, Lidia Węclewicz, Aleksandra
Balik, Daniel Śmigielski oraz Paulina

Lubuski Festiwal Piosenki
Eliminacje gminne do Lubuskiego
Festiwalu Piosenki (27 marca) obfitowały
w wyróżnienia i nominacje. W scenicznych zmaganiach wzięło udział aż 74
wykonawców! Jury w składzie: Jadwiga
Macewicz, Jolanta Matuszkiewicz oraz
Zdzisława Orkwiszewska przyznało 4

wyróżnienia: Weronika Przybyła, Karolina Kogut, Justyna Wilczak oraz Zespół
Kanon. Nominacje do konkursu powiatowego otrzymali: Patrycja Michalska,
Zuzia Paprzycka, Marysia Rutkowska,
Wojtek Lebioda, Małgosia Żmuda, Iga
Kumka, Paweł Karbownik oraz zespoły:

Dwornicka z Czerwieńska. Nominowani
zmierzą się z koleżankami i kolegami z powiatu zielonogórskiego w Nowogrodzie
Bobrzańskim 10 kwietnia br.
Z ostatniej chwili!
W Nowogrodzie Bobrzańskim nominacje do finałów wojewódzkich otrzymała
Lidka Węclewicz oraz Paulina Dwornicka. Wyróżniono Agatę Stanisławiszyn.
Gratulujemy!

Tęcza, Trzy plus Dwa i Rezonans. Z radością informujemy, że Paweł Karbownik
z przeglądu powiatowego w Sulechowie
(Scena młodzieżowa) przywiózł nominację do finału! Eliminacje powiatowe
(Scena dziecięca) odbędą się 11 kwietnia
w MGOK w Czerwieńsku i również mamy
duży apetyt na nominacje do finału ;)
Jolanta Matuszkiewicz
Dyrektor MGOK

