Jorge Cross

po raz szósty
czytaj str.: 14-15

w kwietniu
01.04. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbył się IV
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy oddziału wojewódzkiego Ochotniczych
Straży Pożarnych. W zjeździe uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
03.04. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze Burmistrz
Piotr Iwanus spotkał się z Sekretarzem Województwa Lubuskiego
Bogdanem Nowakiem. Tematem spotkania były uzgodnienia związane z budową zjazdu na drogę wojewódzką nr 280 z projektowanego
budynku wielorodzinnego, który ma powstać w Czerwieńsku przy
skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Kwiatowej.
03.04. – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku zorganizował Rodzinne Warsztaty Wielkanocne. Warsztaty odbyły się również
w WDK i w świetlicach wiejskich w: Dobrzęcinie, Sudole, Laskach,
Leśniowie Wielkim, Płotach, Bródkach, Nietkowicach i Nietkowie.
06.04. – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nietkowicach była organizatorem IV Gminnego Przeglądu Teatrów
Profilaktycznych – „Profiscena 2017”.
07.04. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem
obrad Komisji było min.: analiza informacji w zakresie wydatków
finansowych w sezonie grzewczym 2016/2017 w jednostkach organizacyjnych gminy i instytucjach kultury; wypracowanie opinii do
projektów uchwał; sprawy bieżące.
07.04. – w Nietkowicach odbyły się pierwsze, z całego cyklu,
warsztaty wikliniarskie prowadzone przez mistrza Uniwersytetu
Ludowego Rzemiosła Artystycznego z Woli Sękowej. Organizatorem
warsztatów jest Spółdzielnia Socjalna Nasze Zaodrze.
08.04. – w Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku odbył
Wiosenny Festiwal Tańca o Puchar Burmistrza Czerwieńska. Organizatorem festiwalu byli: Klub Tańca i Stowarzyszenie Taneczne HIT.
11.04. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad Komisji było
min.: analiza skuteczności i kosztów zimowego utrzymania dróg
w sezonie 2016/2017 – drogi powiatowe i gminne (w tym chodniki
wzdłuż nieruchomości gminnych); informacja Straży Miejskiej nt.
zimowego utrzymania chodników w Czerwieńsku i w sołectwach;
wypracowanie pinii do projektów uchwał; sprawy bieżące.
12.04. – do Czerwieńska przyleciał pierwszy tej wiosny bocian.
Niestety, po kilku godzinach ptak opuścił gniazdo i już do niego
nie wrócił. Gniazdo pozostało puste i wszystko wskazuje na to,
że w tym roku nie zostanie zasiedlone. To pierwsza taka sytuacja
w powojennej historii tego gniazda.
12.04. – w Leśniowie Wielkim odbyło się zebranie wyborcze,
na którym dokonano wyboru nowego sołtysa. Został nim Izydor
Zastawny. Poprzedni sołtys Leśniowa Wielkiego Jerzy Majkut
złożył rezygnację z pełnionej funkcji.
12.04. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad Komisji było min.: analiza
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2016;
analiza informacji o stanie mienia gminy; sprawy bieżące.
20.04. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Cezarym Nowakiem.
Tematem spotkania były inwestycje, które będą prowadzone przez
Rejon Dróg Wojewódzkich na terenie Gminy Czerwieńsk.
20.04. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad Komisji było min.:
wypracowanie opinii do następujących sprawozdań: Oceny zasobów
pomocy społecznej Gminy Czerwieńsk w 2016 r., Gminnego Programu Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2016 r.,
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii za 2016 r., Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk
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z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.; wypracowanie opinii do
projektów uchwał; sprawy bieżące.
22.04. – w Czerwieńsku odbyła się VI edycja biegu przełajowego Jorge Cross. Star to biegu głównego poprzedziły biegi dla
przedszkolaków oraz dzieci ze szkół podstawowych tzw. Mini
Jorge Cross. Organizatorami biegu byli: Hala Sportowa „Lubuszanka”, Ronin Team Czerwieńsk, Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Janusza Korczaka w Czerwieńsku. Partnerzy biegu: Jorge Sp. z o.o.
oraz Nadleśnictwo Zielona Góra. Jorge Cross jest klasyfikowanym
biegiem Lubuskiej Ligi Biegowej.
23.04. – w Czerwieńsku odbył się odpustowy festyn parafialny.
Dla uczestników odpustu przygotowano liczne atrakcje, wśród nich
min.: występy artystyczne, kuchnię wojskową, domowe wypieki
i konkursy z nagrodami. Dochód z festynu ma być przeznaczony na
odnowienie organów w kościele parafialnym w Czerwieńsku.
24.04. – w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku odbyła się konferencja pt. „Bądź dobry jak chleb” poświęcona idei
wolontariatu.
26.04. – odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Jeszcze przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący Rady Leszek
Jędras oddał głos, obecnemu na sali, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sulechowie Stanisławowi Kaczmarowi. Wystąpił on z apelem o zorganizowanie wspólnej sesji obu samorządów w sprawie
budowy mostu na Odrze w Pomorsku. Poinformował również, że
zaproszenie do udział w tej sesji wystosował także do wszystkich lubuskich parlamentarzystów, władz wojewódzkich i mediów. Po tym wystąpieniu oficjalnie rozpoczęto obrady. Podczas sesji radni wysłuchali
min. oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Czerwieńsk za 2016
rok oraz sprawozdania z realizacji Gminnych Programów Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czerwieńsk za 2016 rok. Podjęli
również następujące uchwały: w sprawie zmian budżetu i w budżecie
Gminy Czerwieńsk na rok 2017; zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą
kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2017 – 2023; zmieniającą
uchwałę nr XXVIII/290/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia
23 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na
terenie Gminy Czerwieńsk; w sprawie podziału gminy na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych; w sprawie podziału gminy na stałe okręgi
wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym; w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Nietkowice; w sprawie zarządzenia
wyborów Sołtysa Sołectwa Płoty; zmieniającą uchwałę w sprawie
utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług
Wspólnych w Czerwieńsku” oraz nadania jej statutu.
27.04. – w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku odbył
się VII Gminny Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla
szkół podstawowych i uczniów klas pierwszych gimnazjum pod
patronatem Burmistrza Czerwieńska.
29.04. – na stacji kolejowej w Czerwieńsku zatrzymały się
zabytkowe parowozy, które jechały na „Paradę Parowozów” do
Wolsztyna. Były to dwa niemieckie parowozy 35 1019 i 18 201
z Cottbus. Postój parowozów spotkał się z dużym zainteresowaniem
podróżnych i samych mieszkańców Czerwieńska.
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 11.05.2017 r., do druku przekazano 12.05.2017 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Panie Burmistrzu,
chciałbym tym razem zacząć naszą
rozmowę od pytania, o którego zadanie
poprosił mnie jeden z mieszkańców prawobrzeżnej części gminy. Pozwoli pan,
że je zacytuję z maila: „Co z inwestycją
związaną z kanalizacją naszej strony
gminy, jakie perspektywy, zamierzenia
na ten rok, sprawa ciągnie się od lat,
czy pozwolenie na budowę, które posiada gmina nie ekspiruje? Mieszkańcy
są bardzo zaniepokojeni marazmem
w tej sprawie i brakiem jakiejkolwiek
informacji na ten temat czy to w prasie
gminnej”. Mam pan jakieś dobre wieści
w tej sprawie?
Piotr Iwanus: Przede wszystkim
chciałbym uspokoić autora pytania, że
pozwolenie na budowę jest cały czas aktywne i od rozpoczęcia pierwszego etapu
porządkowania gospodarki ściekowej
w miejscowościach na Zaodrzu to pozwolenie nie straci ważności. Jeżeli natomiast
chodzi o dalsze działania w tej sprawie, to
inwestorem dla trzeciego etapu realizacji,
czyli dokończenie kanalizacji w całych
Nietkowicach, jest firma POMAK, która
złożyła do PROW wniosek o dofinansowanie tej inwestycji i obecnie trwa procedura jego weryfikacji. Wstępnie został on
pozytywnie oceniony i znalazł się na 52
poz. listy inwestycji kwalifikowanych do
wsparcia z programu. W tym roku PROW
ograniczył górną granicę wysokości dofinansowania. Koszt tej inwestycji to 2,5
mln zł, z czego dofinansowanie może
wynieść 2,1 mln. Decyzja w sprawie przyznania dotacji zapadnie do końca czerwca
br. Jeśli ją otrzymamy to w dalszym etapie
tradycyjna procedura przetargowa, podpisanie umowy i realizacja z terminem do
30 czerwca 2018 r.
A.S.: Jak już jesteśmy przy inwestycjach, to proszę powiedzieć czy w końcu
udało się znaleźć wykonawcę na termomodernizację obiektów użyteczności
publicznej za kwoty określone w warunkach zamówienia?
P.I.: Tak jak ostatnio o tym rozmawialiśmy, żaden z oferentów nie był

w stanie wykonać powierzonych prac za
kwotę, jaką dysponowaliśmy. Warunki
określone w programie nie mogły być
zmienione w przyjętym we wniosku
zakresie, a nie było firmy chętnej do
realizacji zadania. Ponieważ groziło
nam niewykorzystanie dotacji z powodu
braku chętnych do jej zrealizowania,
Rada Miejska podjęła uchwałę o uzupełnienie brakującej kwoty 750 tys. zł
z dochodów własnych. Oczywiście wiązało się to z koniecznością dokonania
zmian w przyjętym tegorocznym budżecie gminy, jak również w wieloletnim
planie finansowania. Dzięki tej decyzji
ta bardzo duża i przede wszystkim
niezwykle potrzebna inwestycja będzie
realizowana. Obecnie czekamy na przedstawienie przez wykonawcę gwarancji
bankowych i niebawem dalsza procedura
ruszy. Plan jest taki, by do końca czerwca przyszłego roku termomodernizacja
wszystkich obiektów ujętych w tym
programie została zakończona. Zresztą
podobnie jak dwie inne inwestycje,
o których już rozmawialiśmy wcześniej
– budowa ścieżki rowerowej oraz rewitalizacja parku w Laskach.
Jeśli chodzi o ścieżkę, to obecnie
trwają prace projektowe, które w ramach zadania należą do wykonawcy tej
inwestycji. Gdy zostaną zakończone, to
oczywiście przedstawimy mieszkańcom
mapkę przebiegu ścieżki przez naszą
gminę, a także na bieżąco będziemy informować o postępach prac.
Z dobrych informacji mam do przekazania jeszcze jedną, pochodzącą
z programu Europejskiej Współpracy
Terytorialnej. Tam złożyliśmy wniosek
o dofinansowanie rewitalizacji arboretum
i parku dworskiego w Nietkowie. Nasz
wniosek przeszedł pozytywnie ocenę
merytoryczną i został zakwalifikowany
do kolejnego etapu weryfikacji czyli
oceny strategiczno-horyzontalnej. Tutaj
walczymy o uzyskanie dotacji w wysokości 1 mln euro, więc gdyby udało
się przejść to sito weryfikacji, byłby to
naprawdę duży sukces. Najważniejsze,
że pozwoliłby dokończyć ten projekt
zainaugurowany programem „Szlakiem
Rothenburgów”.

A.S.: No i oczywiście bardzo by na
atrakcyjności zyskał Nietków. Zresztą
przystań rzeczna właściwie jest gotowa
na przyjęcie turystów, a jak zostanie
zrewitalizowane arboretum i park, do
tego jeszcze ścieżka rowerowa z Zielonej
Góry, to Nietków zaczyna być prawdziwą
atrakcją turystyczną.
P.I.: Taki był plan. Wszystkie te
poszczególne inwestycje służą bowiem
realizacji dużego, komplementarnego
planu rozwoju miejscowości naszej gminy. Już 22 maja zamierzamy oficjalnie
udostępnić wspomniany przez pana port
rzeczny. Baliśmy się trochę, jak przystań
zniesie te anomalia pogodowe i nagłe
podniesienie poziomu Odry. Okazało
się, że bardzo dobrze. Podniesienie poziomu wody Odry nawet do 4,5 m nie
zagraża przystani. Tak więc możemy
spokojnie udostępnić przystań do sezonu
letniego.
A.S.: Za kilka dni rozpoczynają się
imprezy dorocznych Dni Czerwieńska.
Na ostatniej stronie publikujemy program imprez. Wiele z nich odbywać się
będzie przy naszym zalewie. Ten parking
przy akwenie to nowe tradycyjne miejsce
występów artystycznych, prawda?
P.I.: Tak, to bardzo dobre miejsce
na plenerowe imprezy. Niestety ich
organizacja wiąże się z pewnymi utrudnieniami dla mieszkańców parkujących
tam zwykle swoje samochody. Bardzo
proszę w imieniu organizatorów, aby
w tych dniach od 19 do 21 maja zaparkowali swoje pojazdy poza tym miejscem. Oni bardzo ułatwi organizację
imprez. Bardzo proszę mieszkańców
o wyrozumiałość i pomoc w tym
względzie. W zamian organizatorzy
obiecują ciekawe imprezy i naprawdę
dobrą zabawę w ten szczególny, bo
przecież świąteczny dla naszego miasta
weekend.
A.S.: Dziękuję za rozmowę.
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Odpust i festyn parafialny
23 kwietnia parafia pod wezwaniem Świętego Wojciecha w Czerwieńsku świętowała swój Odpust.
W samo południe w kościele parafialnym odbyła się uroczysta Msza Święta,
którą odprawił ksiądz Robert Patro,
duszpasterz młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Po Mszy Świętej na
wiernych czekało sporo atrakcji przygotowanych na placu przy Ratuszu. Mimo
niesprzyjającej pogody, deszczu i gradu
w odpuście wzięło udział wielu naszych
parafian oraz gości i przyjaciół z okolicznych parafii. Do grochówki, bigosu,
żurku oraz kiełbasy i kaszanki z grilla,
przyrządzonych przez Jednostkę Wojskową z Czerwieńska, stały długie kolejki.
Upieczone przez nasze parafianki ciasta
cieszyły się ogromnym wzięciem, a dzieci
nie dały nawet chwili odpoczynku osobom
odpowiedzialnym za rozprowadzanie waty
cukrowej. Dla zebranych przygotowany
był również konkurs z ciekawymi nagrodami, a każdy chętny mógł wziąć udział
w licytowaniu obrazów. Przez cały czas
trwania festynu zebrani mogli podziwiać
występy dzieci z Przedszkola w Czerwieńsku oraz grup artystycznych działających
na co dzień w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Czerwieńsku. Dochód z festynu,
który wyniósł 2 294,25 zł, zostanie prze-

znaczony na remont organów w Kościele
w Czerwieńsku.
Z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować za wsparcie i współpracę
osobom, bez których organizacja festynu
odpustowego byłaby niemożliwa: Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerwieńsk Panu
Piotrowi Iwanusowi, Dowódcy Jednostki
Wojskowej w Czerwieńsku Panu Pułkownikowi Mirosławowi Szwedowi,
Prezesowi Spółki POMAK Panu Tomaszowi Frąckowiakowi, Pracownikom
i Dyrekcji Przedszkola w Czerwieńsku
oraz MGOK Czerwieńsk, Dominikowi
Brzezickiemu, Ryszardowi Paprzyckiemu i Juliannie Bielskiej oraz Sołectwu
Dobrzęcin i Zarządowi Samorządu
Mieszkańców Miasta Czerwieńsk.
Wszystkim parafianom, którzy piekli
ciasta i przekazali fanty na konkursy
składamy serdeczne Bóg zapłać.
Obszerna galeria zdjęć dostępna jest
na naszej stronie internetowej parafiaczerwiensk.pl oraz profilu parafii w serwisie
facebook. Ponadto na stronie INFOCzerwieńsk znajdziecie Państwo materiał
video z naszego festynu.
Aktywni Parafianie

Majowe Święta
2 maja 2017 roku odbyły się w Czerwieńsku uroczystości uświetniające
DzieńFlagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz
jednocześnie upamiętniające 226 rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody
rozpoczęły się Mszą św. sprawowaną
w intencji Ojczyzny w Kościele parafialnym pw. Św. Wojciecha w Czerwieńsku.
Następnie przy „Pomniku Pamięci” odbyła
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się dalsza część uroczystości. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz
Czerwieńska p. Piotr Iwanus. Wszystkich,
którzy walczyli i zginęli w służbie dla Ojczyzny uczczono Apelem Pamięci i salwą
honorową. Na zakończenie obchodów władze samorządowe, delegacje z przedszkoli
i szkół, instytucji i mieszkańców złożyły
przy pomniku wiązanki kwiatów.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Czerwieńska zgodnie z art. 35
ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami informuje,
że w dniu 10 maja 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku ul. Rynek 25 na okres 21
dni wywieszony został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych
przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu i w drodze bezprzetargowej.
1.Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
- obręb wsi Płoty działki oznaczone
numerami: 77/61 o powierzchni 0,1908 ha,
77/62 o powierzchni 0,1524 ha, 77/65 o powierzchni 0,1537 ha, 77/66 o powierzchni
0,1713 ha , 77/67 o powierzchni 0,1429 ha.
2.Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej
- obręb wsi Ploty nieruchomość
oznaczona numerem działki 169/11 o powierzchni 0,0197 ha
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta (pokój
109) tel. 68 3278179 oraz na stronie internetowej Urzędu i w BIP pod adresem
www.bip.czerwiensk.pl
(JB)

Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim
Pani Monice Stolińskiej wyrazy
szczerego współczucia z powodu
śmierci BRATA
składa
Rada Miejska, Burmistrz i pracownicy
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku

Podsumowanie działalności

Rady Miejskiej w Czerwieńsku w kwietniu
7 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Tematem obrad
była informacja w zakresie wydatków finansowych w sezonie grzewczym 2016/2017
w jednostkach organizacyjnych gminy
i instytucjach kultury. Placówki oświatowe
wydatkowały 254.562,60 zł, obiekty sportowe (hala wraz z Gimnazjum, rehabilitacja,
stadiony) 92.701,68 zł, instytucje kultury
59.084.54 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej
13.256,65 zł, Urząd Miasta i Gminy 30090
zł, remizy OSP 21632 zł, przychodnie
zdrowia 11149 zł. Uwagę Radnych zwróciły wysokie koszty utrzymania obiektów
kulturalnych. Należy rozważyć możliwość
komercyjnego wykorzystania obiektów
i zmniejszenie wydatków poprzez dochody
uzyskane ze świadczenia usług. Zwracając
uwagę na równie duże koszty utrzymania
obiektów gminnych Radni pozytywnie
odnieśli się do działań zmierzających do
termomodernizacji w/w obiektów.
Najwięcej emocji podczas posiedzenia
wzbudził projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenie nauczycieli w roku
2017. Omówiony w obecności Sekretarz
Gminy Czerwieńsk oraz Głównej Księgowej Centrum Usług Wspólnych projekt nie
został przez Komisję przyjęty.
11 kwietnia odbyło się posiedzenie
Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Głównym
tematem obrad było podsumowanie skuteczności i kosztów zimowego utrzymania
dróg w sezonie 2016/2017. Radni dokładnie
zapoznali się z materiałami przygotowanymi na ten temat przez urzędników Urzędu
Miasta i Gminy w Czerwieńsku, umowami
z wykonawcami usług oraz informacją funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Tegoroczna
zima, mimo swoich kaprysów, należała do
łagodnych. Urzędnicy gminy systematycznie rozliczali z odśnieżania wykonawców,
a pomocą były potwierdzenia sołtysów
poszczególnych sołectw o braku uwag do
świadczonych usług. Doraźne interwencje
od mieszkańców również były skutecznie
przekazywane wykonawcom i szybko
realizowane. Większych problemów z odśnieżaniem dróg powiatowych i gminnych
oraz chodników nie było. Potwierdza to
również informacja Straży Miejskiej, która
– zwłaszcza na początku sezonu zimowego – pouczała właścicieli nieruchomości
o obowiązku uprzątnięcia śniegu z chodnika
położonego wzdłuż ich posesji. W zdecydowanej większości zwrócenie uwagi lub
pouczenie strażnika przynosiło pozytywny
skutek. Ciągi piesze będące własnością gminy utrzymywane były przez pracowników

interwencyjnych pod nadzorem p. Jerzego
Kuczaka. Po zakończeniu zimy użyty piach
wzdłuż dróg i ulic (ograniczonych krawężnikami) został uprzątnięty. Ogólny koszt
zimowego utrzymania dróg powiatowych
i gminnych w sezonie 2016/2017 wyniósł
56.486,- złotych. Stałym punktem posiedzeń komisji przed sesją jest opiniowanie
projektów uchwał przedłożonych Radzie
Miejskiej. Radni wydali pozytywne opinie
do trzech projektów uchwał, ale negatywnie
zaopiniowali projekt uchwały w sprawie
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w roku
2017 ze względu na brak opinii związków
zawodowych (wymóg określony w art.
70a, pkt 2a ustawy – Karta Nauczyciela).
Komisja wnioskuje o wycofanie tego projektu z dalszego procedowania do czasu
uzyskania opinii związków zawodowych
zrzeszających nauczycieli. W sprawach
bieżących poruszono problem zanieczyszczenia wód kanału Zimny Potok w Nietkowie, który miał miejsce 30 marca, około
godziny 18:30. Przeanalizowano sposób
działania służb po zgłoszeniu tego faktu do
Straży Miejskiej oraz dalsze kroki w celu
wyjaśnienia przyczyn tego zanieczyszczenia. Kolejny raz będzie wystosowane pismo
do Prezydenta Zielonej Góry z wnioskiem
o podanie skuteczności działania oczyszczalni miejskiej i pytanie czy w tym terminie
nie doszło do awarii. Skład komisji został
również zapoznany z pismem interwencyjnym Burmistrza Czerwieńska do Starosty
Powiatu Zielonogórskiego w sprawie pilnej
potrzeby naprawy nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Laski-Nietków.
12 kwietnia odbyło się posiedzenie
Komisji Rewizyjnej. Główne tematy,
którymi zajęli się członkowie Komisji to
analizy informacji o stanie mienia Gminy
Czerwieńsk oraz sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy za rok 2016.
20 kwietnia odbyło się posiedzenie
Komisji Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. Podczas posiedzenia
członkowie Komisji jednomyślnie przyjęli
następujące dokumenty: Ocenę zasobów
pomocy społecznej Gminy Czerwieńsk
w 2016 roku, Gminny Program Przemocy
w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie
za 2016 rok, Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywana Problemów Alkoholowych
oraz Gminny Program Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Czerwieńsk za 2016
rok, Program współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi
za 2016 rok. W przypadku naszej Gminy
konieczne jest dążenie do zatrudnienia 5
pracowników socjalnych oraz kolejnego

asystenta rodziny. Pozwoli to na zapewnienie odpowiedniego wsparcia i pomocy
dla potrzebujących. Do realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie powołano Zespół Interdyscyplinarny w skład, które wchodzą przedstawiciele OPS, GKRPA, Policji, oświaty oraz
Sądu Rejonowego. GKRPA wykorzystała
149.754,02 zł z 167.481 zł, którymi dysponowała. Pieniądze przeznaczane są m. in. na
letni i zimowy wypoczynek uczniów szkół,
organizację akcji propagujących zdrowy
tryb życia i aktywność fizyczną czy też prowadzenie punku konsultacyjno-terapeutycznego. Pieniądze, które przeszły w nadwyżkę
budżetową z funduszy Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk planowane jest ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Parku w Czerwieńsku.
W ramach współpracy z organizacjami
pozarządowymi przeznaczono 161 tysięcy
złotych na wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu (wydatkowano
158.734,66 zł). Na realizację zadań w trybie
pozakonkursowym podpisano umowy na
15.104,72 zł. Kwota została wykorzystana
w 100 %.
26 kwietnia odbyła się XXVI sesja
Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Na
początku posiedzenia Radni zmienili porządek obrad wprowadzając, na wniosek
Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Czerwieńska, nowe projekty uchwał.
Głosowanie nad oceną zasobów pomocy
społecznej Gminy Czerwieńsk w 2016r.
i sprawozdaniem z realizacji Gminnych
Programów Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Czerwieńsk za 2016 rok poprzedziły opinie
Przewodniczącej Komisji Infrastruktury
Społecznej i Porządku Publicznego. Uchwały dotyczące zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej związane były
z rozstrzygniętymi niedawno przetargami na
informatyzację UMiG Czerwieńsk, budowę
drogi rowerowej łączącej Zieloną Górę
poprzez Płoty i Czerwieńsk z Nietkowem,
rewitalizację zabytkowego parku w Laskach
oraz termomodernizację jedenastu obiektów
użyteczności publicznej. Kolejne projekty
uchwał, które przyjęto dotyczyły: ustanowienia użytków ekologicznych na terenie
Gminy Czerwieńsk, podziału gminy na stałe
obwody głosowania, podziału gminy na
stałe okręgi wyborcze, zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Nietkowice i Sołtysa
Sołectwa Płoty oraz utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum
Usług Wspólnych w Czerwieńsku”. Warto
nadmienić, że wszystkie procedowane
w tym dniu dokumenty zostały przyjęte
jednomyślnie.
Krzysztof Smorąg, Wojciech Zawada
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Ciekawa chemia
Czyli „Dzień Chemiczny” w szkole to dobry sposób popularyzowania nauk ścisłych
i budzenia pożądanych zainteresowań wśród uczniów.
Dlatego 11 i 12 kwietni 2017 r. uczniowie klas od trzeciej do szóstej Publicznej
Szkoły Podstawowej w Nietkowie oraz
uczniowie wszystkich klas Gimnazjum
w Czerwieńsku uczestniczyli w warsztatach chemicznych przeprowadzonych
przez pracowników Centrum Chemii
w Małej Skali z Torunia. Pani Katarzyna
Kostecka oraz pan Krystian Ogeniewski
wprowadzili naszych przyszłych naukowców do techniki chemii w małej skali,
przeszkolili pod kątem bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania
doświadczeń, zachowania szczególnej
uwagi podczas prac z odczynnikami
chemicznymi oraz zwrócili uwagę na

znaczenie piktogramów na etykietach
różnych opakowań.
W trakcie eksperymentów laboratoryjnych nasi chemicy wykonali szereg
efektownych doświadczeń, wabiących
dźwiękiem i barwą. Otrzymywali wodór,
tlen i dwutlenek węgla, badali palność
powstałych gazów, wytrącali miedź, poznali na własnej skórze znaczenie reakcji
egzo- i endo- energetycznej (ciepło – zimno), sprawdzali jak działają wskaźniki
kwasowo - zasadowe, a także zamieniali
złoto w srebro.
Po części warsztatowej odbył się
pokaz pt „Barwne płomienie”. Uczniowie mieli okazję poznać właściwości

Chcę się uczyć
Barbara Stasiuk jest uczennicą VI klasy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zofii
i Stanisława Wróblewskich w Nietkowie. To finalistka wojewódzkich konkursów
z przyrody, historii oraz religii.
Na początek powiedz kilka słów
o sobie…
Mam 12 lat, od urodzenia mieszkam
w Leśniowe Małym. Jestem jedynaczką, mieszkam z rodzicami i dziadkami
w dwurodzinnym domku. Lubię słuchać
pop-u; w wolnym czasie uwielbiam
czytać książki, jeździć na rolkach, na
rowerze. No i podróżować, kolorować,
rysować! Nie przepadam za mówieniem
o swoich zaletach i wadach, mocnych
i słabych stronach. Lepiej niech inni ocenią, jaka jestem.
Jesteś skromną uczennicą, może jednak zdradzisz swój sposób na „naukę”?
Mój sposób uczenia się jest bardzo
prosty – trzeba uważanie słuchać nauczyciela na zajęciach, dzięki temu nie
muszę poświęcać dużo czasu na odra-
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bianie lekcji, a mogę rozwijać swoje
zainteresowania. A należą do nich głównie
przyroda, historia i ekologia. I pamiętam,
by po przyjściu ze szkoły odrobić to, co
zadane. A potem mogę spędzać czas ze

fizyczne i chemiczne różnych substancji
chemicznych, zobaczyć „Zielonego
smoka” czyli palące się opary alkoholu
i kwasu ortoborowego, sprawdzić jak jony
metali wpływają na kolor płomienia oraz
zaobserwować „spalanie ławki”.
Wszystkim uczestnikom zajęcia bardzo się podobały a założone przez popularyzatorów nauki cele zostały osiągnięte.
Aleksandra Kwaśniewska

swoimi psami, robić to co lubię i to co
mnie interesuje.
Masz już jakąś wizję swej dalszej edukacji? Jakieś plany związane ze szkołą?
Moja przyszła szkoła to najpewniej
liceum ogólnokształcące, ponieważ chcę
kontynuować naukę na wyższych studiach.
Z tym musi wiązać się mój przyszły zawód najprawdopodobniej będzie związany z moimi zainteresowaniami, ale nie mam jeszcze
określonego. Mam na to jeszcze czas.
Masz już w swoim dorobku kilka osiągnięć. Które najmilej wspominasz?
To był konkurs - zeszłoroczny gminny
konkurs ekologiczny – „Nasze dzieci kontra śmieci”. Ale zdobyłam też wyróżnienie
w wielkanocnym konkursie plastycznym;
brałam udział w wojewódzkim konkursie
piosenki z zespołem „Rezonans”, w konkursie BRD i matematycznych - „Pangea”
i „Kangur”. Ale najważniejsze są wojewódzkie konkursy z przyrody i historii, gdzie
zostałam finalistą oraz wojewódzki konkurs
wiedzy z Ewangelii według św. Jana.
Przekażesz jakieś rady dla swoich
rówieśników?

Nietków w szkolnym kalejdoskopie
English Teaching w naszej szkole
Publiczna Szkoła Podstawowa iw
Nietkowie od września 2016 roku realizuje niezwykle ciekawy i projekt języka
angielskiego „English is fun”, którego
celem jest wspieranie działań na rzecz
promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród
dzieci i młodzieży z małych miast i wsi
Projekt wspiera naukę języka w naszej
szkole ciekawymi i nowatorskimi metodami – pomysł na pozalekcyjną naukę
angielskiego bez testowania i klasowych
podręczników. Projekt językowy szkoła
otrzymała z grantu Polsko Amerykańskiej
Fundacji Wolności, którego realizatorem
jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
i jest on już na półmetku. Grupa 15
uczniów ma głowy pełne angielskiego. Za
nami już ciekawe wydarzenia kulturowe,
występy na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w programie świątecznych
angielskich piosenek, Dzień Św. Patryka,
kulinarne eksperymenty w kuchni, „angielska nocka w szkole” pełna wrażeń
i dobrej zabawy, wprawki konwersacyjne
i zabawa z językiem. Słowem - wytchnienia nie ma. Miło nam poinformować, że
uczestniczka projektu uczennica klasy
szóstej Ola Kozłowska, wzięła udział
w ogólnopolskim konkursie artystycznojęzykowym na zorganizowanym przez
fundację NIDA na opracowanie pomysłu
na gadżet projektów English Teaching.
Komisja konkursowa miała pełne ręce
roboty bo do oceny trafiło ponad 100
projektów a pomysł Oli na „Świnkę
Podróżniczkę” i „Zakładkę Przydatniczkę” zyskał najwyższą ocenę w kategorii
projekt artystyczny. Tym samym nasza
Ola zdobyła pierwsze miejsce, świetną nagrodę – smart watch i pojedzie na 2 tygodniowy, grantowy obóz międzynarodowy

nauki języka angielskiego jaki odbędzie
się dla najlepszych uczestników programu
na pięknych Mazurach. Oli gratulujemy
i zazdrościmy tych zasłużonych atrakcji.
Cieszymy się z wyróżnień w skali całego
kraju bo przynosi nam to chlubę i radość
z utalentowanej młodzieży. Przed nami
w tym roku jeszcze fajne projektowe
atrakcje –2 dniowy rajd rowerowy i językowa wycieczka do Warszawy, która
jest tuż, tuż. a wszystko dopięte na ostatni
guzik. To będą trzy dni
wspaniałej przygody,
świetnego wypoczynku, ogromnej wiedzy
i zwiedzania najciekawszych miejsc stolicy
i oczywiście „smakowania angielskiego”
w atmosferze wielkiego
miasta. Rozwój kompetencji językowych to
najważniejsze zadanie
projektu, który nie tylko

bawi, ale i uczy. Dzieci nabierają kompetencji językowych, pewności siebie, przełamują bariery i wzmacniają otwartość na
komunikowanie.
„English is fun” – angielski przez
zabawę to też wielka przygoda dla
uczestników.

Uważam, że we wszystkim należy
odnajdować dobre strony. Radzę moim
rówieśnikom, aby rozwijali swoje zalety,
swoje mocne strony. No i mieli jakieś
zainteresowania, dbali o nie, bo to będzie
podstawą sukcesu.
A może coś dla dorosłych czytelników
miesięcznika U Nas?
Jako polityk postawiłabym na edukację, sport, kulturę i ekologię. A coś
bliżej nas - mieszkam w miejscowości,
w której nie ma atrakcji dla dzieci. Jeśli

coś mnie interesuje to muszę pojechać do
Nietkowa czy Zielonej Góry. Brak komunikacji, ścieżek rowerowych, boiska,
domu kultury uniemożliwia dzieciom
rozwijanie zainteresowań. Młodzi, zdolni
mieszkańcy naszej gminy powinni być
bardziej doceniani, a wtedy może innych
zmobilizuje to do lepszej pracy.
Chcesz komuś podziękować za osiągnięcie swoich sukcesów?
Bardzo chciałabym podziękować
moim kochanym rodzicom za zaspoka-

janie mojej ciekawości, odpowiadanie na
tysiące pytań, za czas jaki mi poświęcają
oraz moim nauczycielom (pani Aleksandrze Kwaśniewskiej, panu Grzegorzowi Pukackiemu i panu Marcinowi
Gorzelanemu) za przekazywanie wiedzy
i dopingowanie w konkursach. Bardzo
dziękuję!!!
Gratuluję Ci już osiągniętych i życzę
wielu następnych sukcesów!
Z Basią Stasiuk rozmawiała
Aleksandra Kwaśniewska

Koordynator i realizator projektu
Beata Kłos-Wygas
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W czerwieńskim Gimnazjum działo się…
Kwiecień - trochę zimy, trochę lata... i właśnie w takiej aurze, ale z ogromnymi
emocjami uczniowie klas III-ich przystąpili do egzaminów gimnazjalnych. Zaraz po
przerwie świątecznej rozpoczął się czas egzaminacyjnych zmagań. W tym roku szkolnym
egzaminy (przez trzy dni) zdawało 59 uczniów naszej szkoły. Zadania nie należały do
łatwych, ale mamy nadzieję, że również w tym roku osiągniemy wysokie wyniki.
12 kwietnia br. odbył się Finał Rejonowy w piłce ręcznej chłopców ze szkół
gimnazjalnych. W turnieju udział wzięły
drużyny z Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze, Gimnazjum z Maszewa oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku.
Nasi uczniowie zajęli II miejsce i uzyskali
awans do Półfinału Wojewódzkiego,
który (27 kwietnia) odbył się w Żaganiu.
Chłopcy zajęli tam IV miejsce.
24 kwietnia w naszej szkole odbyła
się konferencja popularno - naukowa pod
hasłem: „Bądź dobry jak chleb”. Było
to bardzo ważne wydarzenie wpisane

w obchody Roku Wolontariatu oraz Dnia
Patrona. W konferencji uczestniczyło
wielu znamienitych gości z naszej Gminy,
ale również z innych miejscowości.
25 kwietnia uczniowie klasy IIIb wybrali się do Poznania na wycieczkę, która była
nagrodą główną w Plebiscycie Gazety Lubuskiej „Pokażcie klasę”. Po egzaminacyjnym stresie przydało się trochę odpoczynku.
Nawet pogoda nam sprzyjała. Odkrywaliśmy z przewodnikiem ciekawe zakątki miasta, sprawdzaliśmy swoją wiedzę z historii
i geografii w praktyce. To ciekawe lekcje,
bo połączone ze zwiedzaniem…

27 kwietnia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku było organizatorem
Gminnego Turnieju BRD, któremu patronuje Burmistrz - pan Piotr Iwanus. Jest
to już tradycja, że w naszej szkole co roku
spotykają się uczniowie szkół podstawowych naszej gminy, aby rywalizować ze
sobą w różnych konkurencjach turnieju.
Zwycięzcami zostali uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Nietkowie.
Uczennice naszego Gimnazjum: Ania
Żelazna, Ewa Zdyb, Paulina Dwornicka, Ola Wojtasińska oraz Sandra
Zaskórska wzięły udział w konkursie
na recenzję pt. „Młodzieżowy Remanent Historii Filmu” zorganizowanym
przez Społeczne Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcące „Szkoła Myślenia
Twórczego” w Zielonej Górze. Miło nam
poinformować, że Sandra Zaskórska
z IIIb zdobyła II miejsce w tym konkursie.
Gratulujemy!
28 kwietnia uczniowie klasy Ic wybrali się do Zielonej Góry do Mobilnego
Centrum Informacji Zawodowej na
warsztaty z doradztwa zawodowego.
Młodzież mogła poznać zasady pracy
Centrum oraz wziąć udział w bardzo
ciekawych zajęciach. Uczniowie poznali
pierwszą ogólną klasyfikację zawodów.
Próbowali przypisać konkretne czynności ludzi do nazwy zawodu. Okazało się,
że nie wszystkie zawody znamy. Była
to bardzo ciekawa nauka, ale i świetna
zabawa.
Agnieszka Kostrzewa

Czym zajmuje się dekarz?
Uczniowie klasy IC Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku poszukiwali
odpowiedzi na pytania, czym zajmują się: dekarz, programista, itp. Odbywało się
to podczas bardzo ciekawych warsztatów doradztwa zawodowego - 28.04.2017 r.
w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Zielonej Górze.
Uczniowie wraz z opiekunkami :paniami Joanną Dwornicką
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i Agnieszką Kostrzewą mieli możliwość zwiedzić Centrum, które mieści
się w OHP. Przywitała nas pani dyrektor,
przedstawiła ofertę
edukacyjną i zaprosiła
na warsztaty zawodoznawcze, które poprowadził pan Aleksander
Cesarz. Nasze zajęcia
były też dobrą zabawą,
ponieważ w zespołach rywalizowaliśmy

ze sobą, rozwiązując łamigłówki,
poszukując odpowiedzi na pytania,
jakie czynności wykonują ludzie
poszczególnych profesji. Dziś już
wiemy, czym zajmuje się dekarz
i jaką szkołę trzeba ukończyć, aby
mieć taki zawód.
Agnieszka Kostrzewa

Konferencja popularno-naukowa
w Gimnazjum w Czerwieńsku
24 kwietnia 2017 roku w Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Czerwieńsku odbyła się
konferencja popularno-naukowa pt.:
„Bądź dobry jak chleb. Idea pomocy
drugiemu człowiekowi w nauczaniu
i działalności dwóch wielkich polskich
świętych – Jana Pawła II i brata Alberta
Chmielowskiego”.
Celem przedsięwzięcia była popularyzacja nauczania i działalności Jana
Pawła II i brata Alberta Chmielowskiego, wszelkich działań społecznych i charytatywnych nastawionych na pomoc
drugiej osobie, promowanie inicjatyw
i akcji Wolontariatu uczniów z Gimnazjum w Czerwieńsku.
Organizatorzy chcieli także, by młodzi
i nieco starsi jego
uczestnicy wspólnie mogli podzielić
się swoimi przemyśleniami na temat
pomocy innym.
W wydarzeniu udział wzięły władze miasta:
Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwieńsku p. Leszek Jędras,
Radni Rady Miejskiej w Czerwieńsku,
dyrektorzy szkół, pracownicy instytucji z terenu Gminy Czerwieńsk, nauczyciele Gimnazjum w Czerwieńsku,
uczniowie i rodzice.
Zaproszenie do udziału w konferencji i wygłoszenie referatu bądź

podzielenie się swoimi doświadczeniami w ramach działań wolontariackich
przyjęli: dr hab. Daniel Koteluk, ks.
Stanisław Podfigórny – dyrektor
Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej,
który był także reprezentantem biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ks. Tadeusza
Lityńskiego, ks. proboszcz Marek Kidoń
i p. Adam Runiewicz
w Fundacji hospicyjnej „Dajmy nadzieję”,
p. Stefan Łyskawa,
prezes Koła Żarskiego
Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta, p.
Paulina Wybieracka
wolontariuszka od lat wspierająca nasze
gimnazjalne działania. Prace naszego
szkolnego koła wolontariatu przedstawiły Panie Agnieszka Kędzia i Joanna
Dwornicka oraz uczniowie Kacper Łęc
i Eliasz Marchut.

wanego przez uczniów i nauczycieli
z naszego Gimnazjum, w którym
swoje spostrzeżenia odnośnie pomocy drugiej osobie wyrazili uczniowie
i mieszkańcy naszego
miasta.
Zwieńczeniem
przedsięwzięcia
było podzielenie się
przez jego wszystkich uczestników
chlebem, wypieczonym specjalnie na tę
okazję.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili
się do organizacji tego
wydarzenia oraz przygotowania materiałów konferencyjnych.
Przemysław Góralczyk

List do uczestników konferencji
skierowała Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, która podziękowała za zaproszenie, wyraziła uznanie dla tych
wszystkich, którym bliska jest idea
wolontariatu oraz złożyła życzenia siły
do podejmowania kolejnych wyzwań
i wielkiego zapału do dalszej pracy na
rzecz najbardziej potrzebujących.
Konferencja była także okazją
do zaprezentowania filmu przygotonr 298 • 05.2017
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Ludzie z pasją – Marek Mizera
Z przyjemnością przedstawiam Czytelnikom gazetki „U nas‘’ Pana Marka Mizerę, czterdziestosiedmiolatka, mieszkańca
Czerwieńska, nauczyciela i wychowawcę, pasjonata fotografii i kolekcjonera aparatów fotograficznych. Ukończył WSP
w Zielonej Górze, studia podyplomowe na AWF we Wrocławiu ASP –kier. Sztuki Zintegrowane, także we Wrocławiu.
Pracuje w Zespole Edukacyjnym nr.6 w Zielonej Górze - Przylepie. Jest nauczycielem zajęć technicznych i plastyki oraz
prowadzi warsztaty fotograficzne dla dzieci. Ma żonę Teresę i dwoje dzieci ; córkę Magdę – uczennicę PSP im Janusza
Korczaka w Czerwieńsku i syna Jakuba ucznia II klasy I LO im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze. Jest autorem dwóch
fotoksiążek: „Fotografie w mojej szafie” wyd. w 2014 r. oraz „Photography by Marnikt”, wydana w 2016 r.
wspomnieć to fotografia otworkowa. światło, ruch, piękno, moja wyobraźnia,
K. N. Panie Marku, Pana twórczość
Foto0grafia przenosi nas do czasów nietypowa pogoda: burza, szron, własny
fotograficzna, dotychczas zebrana,
minionych –początków powstawania księgozbiór, fachowa prasa. Szukam też
wydaje się być wyjątkowa ze wzglęzdjęć. Aparat można wykonać samemu, inspiracji w uczeniu innych. Ponadto
du na dobór różnorodnych technik,
np. z puszki po napoju. Obiektywem pewne drobne sukcesy potwierdzają
czerwieńskich plenerów a w szczególjest maleńki otwór w puszce, a migaw- o słuszności tego, co robię.
ności to, że fotografie budzą zachwyt
ką – taśma klejąca, zdjęcie natomiast
K. N. Kolekcjonuje Pan aparaty foobserwatora. Czy jest tak, że tenże
trzeba wywołać i utrwalić. To już historia tograficzne? Jakie? Ile?
obserwator doszukuje się ponadczasoi przygoda. Można też użyć przerobioM.M. Pewnie już od dzieciństwa
wych elementów fotografii w sposobie
nego aparatu cyfrowego, ale to nie to biegałem z pierwszym aparatem o napowstawania obrazu, czy też w użyciu
samo. Zdjęcia robione w podczerwieni zwie Druh, podglądając naturę i robiłem
nowoczesnych technik, tworzących, np.
pozwalają w ciągu lata obejrzeć zimę, niezdarnie pierwsze utrwalone piękno
obrazy w ruchu?
zieleń wygląda jak śnieg, a cały świat, Kotliny Kłodzkiej, mojej ziemi z dzieM. M. Wykonuję różne typy fotografii
ciństwa. Dobierałem różne
: krajobrazy, architekturę,
aparaty, myśląc że któryś
zdjęcia przyrodnicze, rez nich wykona lepsze zdjęcie.
portaż, abstrakcje, zdjęcia
Z czasem nagromadziłem ich
minimalistyczne, czy madużo. Są tajemnicze i piękne.
krofotografię. Najbardziej
Dzisiaj kolekcja liczy ok.
lubię rzadziej używane
100 szt. Zbieram też różne
sposoby fotografowania :
akcesoria i elementy ciemni
zdjęcia nocne, time lapse,
fotograficznej. Dzięki kofotografię w podczerwielekcji uświadomiłem sobie,
ni, czy ostatnio fotograjak obecnie łatwo jest zrobić
fię otworkową. Zdjęcia
zdjęcie i zmobilizowałem się
nocą wykonuję ze statywu.
do dbałości o końcowy efekt.
Najprostsze, pokazująDawne zdjęcia wymagały
ce gwiazdy, czy księżyc
czasu, nie były przypadkowe,
robi się około pół minuty.
trzeba było je zaplanować
Ciekawy efekt uzyskui poddać obróbce. Dzisiaj ta
je się składając kilkaset
magia zanika. Zdjęcia robi
takich zdjęć lub naświesię zawsze i wszędzie, nawet
tlając zdjęcie nawet kilka
interesujące.
godzin. Gwiazdy tworzą Marek Mizera z młodzieżą podczas warsztatów fotografii otworkowej
K. N. Czy planuje Pan
wtedy kręgi pokazujące
ich pozorny ruch. Przy okazji ze zdjęć jak z baśni, ba nawet zwykłe miejsca przyszłość z aparatem fotograficznym?
M. M. Tak. Chciałbym robić zdjęcia
składowych można stworzyć film po- stają się wyjątkowe. To wszystko można
klatkowy, pokazujący w krótkim czasie uzyskać przy pomocy specjalnych filtrów przy pomocy dronów, podwodne, próbować projektów długoterminowych,
zmiany nieba przez całą noc. Dobry lub przerobionym aparatem.
K. N. Skąd Pan czerpie inspiracje do techniki hyperlapsa i inne. Obecnie jedyną
efekt samoloty przelatujące przez nocprzeszkodą jest brak czasu i koszty lepne niebo. Na zdjęciach przypominają własnej aktywności twórczej?
M. M. Budujące są takie momenty, gdy szego sprzętu. Myślę, że w najbliższym
spadające gwiazdy, które zresztą też już
ktoś się zainteresuje, dopyta. Ważne są też czasie nie zabraknie mi pomysłów i będę
fotografowałem.
K. N. Co było dla Pana największym gratyfikacje: wyróżnienie w cyklicznym nadal szukał światła, które wciąż w tym
konkursie „ Szerokiego kadru” za zdjęcie samym miejscu tworzy inną fotografię.
wyzwaniem?
Stare aparaty wraz z moimi zdjęciami
M.M. Wszystko wcześniej było za- „O człowieku” - listopad 2016;
3 miejsce w XXII edycji Ogólnopol- można będzie obejrzeć we wrześniu b. r.
planowane ze starannością i precyzją,
a następnie wykonane zostały zdjęcia skiego Konkursu Literacko – Plastyczno podczas planowanej wystawy w Gimnazaćmień Księżyca i Słońca. Dla mnie – Fotograficznego „Natura moich okolic” zjum im Jana Pawła II w Czerwieńsku.
Dziękuję za pomoc w zorganizoten proces był cudem techniki, bo potem za cykl zdjęć łabędzi, organizowanego
następnych mógłbym już nie doczekać. przez Zarząd Okręgu Lubuskiego ZNP - waniu tego wydarzenia Dyrekcjom:
Inna ciekawa technika, o której chcę kwiecień 2017. Inspiruje mnie technika, Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicz-
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

Rozważania wokół Dnia Ziemi
Jeszcze pokolenie naszych rodziców ze słowem ekologia spotykało się sporadycznie. Lekcje związane z ochroną środowiska na lekcjach biologii realizowane były tuż przed zakończeniem roku szkolnego, kiedy to myśli uczniów były
już wprawdzie na łonie przyrody, ale o jej ochronie niewielu myślało. Na szczęście dla naszego i przyszłych pokoleń
problematyka dbałości o zdrowe i czyste środowisko wpleciona jest w całoroczną pracę szkoły.
Od wielu już lat jednym z priorytetów szkolnych jest kształtowanie postaw
proekologicznych. Ekologia szeroko
rozumiana jest tematem lekcji oraz zajęć
dodatkowych. Wielokrotnie organizujemy
akcje i happeningi mające zmienić nas
samych i przemówić do mieszkańców
naszego miasteczka. SPRZĄTANIE
ŚWIATA, działalność ZIELONEGO
PATROLU, DZIEŃ CZYSTEJ WODY,
projekt KOCHASZ DZIECI NIE PAL
ŚMIECI, to tylko niektóre przykłady
naszych działań.
ZIELONY PATROL, który pracuje
już kolejny rok, nadal nie próżnuje.
Młodzi adepci ekologii z właściwą sobie
werwą i dziecięcą ciekawością poznają
świat przyrody oraz wyposażeni w odpowiedni sprzęt patrolują najbliższe
środowisko. „Strażnicy” podejmują wiele
ciekawych inicjatyw. Martwi ich, iż nadal
ulubionym miejscem wyrzucania śmieci
jest las. Dorośli pozbywają się starych
mebli, sprzętu RTV, dywanów itp. Nie
odstraszają dotkliwe kary za zaśmiecanie środowiska. Jest to tym bardziej
dziwne, że gmina umożliwia nieodpłatny
odbiór odpadów wielkogabarytowych.
Niestety nasi uczniowie też muszą się
zarumienić. Niektórym z nas łatwiej wyrzucić opakowanie od mleka, soku czy

nej w Czerwieńsku oraz Gimnazjum
w Czerwieńsku w osobach p. Bożeny
Tietz i p. dr. Przemysława Góralczyka.
Szczególne podziękowania przekazuję
dr. hab. Danielowi Kotelukowi, który
zainspirował mnie i przekonał do wyjścia
ze swoimi zdjęciami do szerszego grona
odbiorców.
Swoje zdjęcia publikuję na portalach:
https://500 px. com/marnikt/galeries
https://www.eyeem.com/u/mizera
http:www.Panoramio.com/user/2766008
http:www.Insgy.net/unser/marnik
2o14/4045468340
Dziękuję za wywiad i życzę sukcesów
Krystyna Nowakowska

słodyczy wprost pod nogi. To w końcu
tylko „malutki śmieć” twierdzą złapani
na gorącym uczynku. Ci sami uczniowie
podczas akcji Sprzątania Świata zbierają
te „malutkie góry śmieci”. I tak oto kręci
się to „śmieciowe” koło, a Zielony Patrol
nadal ma pełne ręce roboty. Strażnicy
mają też inne miłe zajęcia. Uwielbiają
dokarmianie zwierząt leśnych. Ptaki już
przyzwyczaiły się do zimowych stołówek.
Pomoc czworonogom z zielonogórskiego
schroniska dla zwierząt to kolejne działanie Zielonego Patrolu, który wraz ze
Szkolnym Klubem WIEWIÓRKA – ogłosił akcję pod hasłem „POMÓŻMY IM”.
Jak zwykle prośba o pomoc spotkała się
z niezwykłym odzewem. Pojawiła się pokaźna ilość wszelakiej karmy oraz koce,
kołdry – tak bardzo potrzebne podczas
zimowych chłodów. Zebrane dary zostały
przekazane pracownikom i wolontariuszom Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt
oraz schroniska zwierząt w Zielonej Górze. Byliśmy z siebie dumni, bo przecież
„mały może naprawdę dużo”!
Wierząc w te słowa po raz kolejny
przystąpiliśmy do akcji ogłoszonej przez
FUNDACJĘ EKOLOGICZNĄ ARKA
pod hasłem LISTY DLA ZIEMI. Listy
dla Ziemi pisane 22 kwietnia – w DZIEŃ
ZIEMI, to edukacyjna akcja proekologiczna zainicjowana w 2013 roku. W dotychczasowych edycjach wzięło udział
ponad 1000 gmin, ponad 10 000 gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli
oraz ponad milion uczestników! Akcja
Listy dla Ziemi polega na pisaniu przez
młodych ludzi listów na wykonanym
z makulatury papierze, który wraz z materiałami edukacyjnymi został przekazany
przez do szkół zgłoszonych się do akcji.
Pisanie listów poprzedziliśmy lekcjami
tematycznymi. Klasy trzecie zaczęły od
lekcji „Jak funkcjonuje układ oddechowy?”. Wielkie wrażenie na uczniach zrobiły prezentacje pokazujące jak łatwo jest
zatruć i uszkodzić płuca. Analiza innych
zebranych materiałów zadziałała równie
zatrważająco. Po takich przygotowaniach
napisanie listów, w których znalazł się
apel do dorosłych było już proste. Ucznio-

wie zanieśli listy do domów i starali się
nimi zainteresować rodziny. Imponujący
był fakt, iż po niektórymi listami podpisali
się nie tylko domownicy, ale także sąsiedzi. Cieszymy się, że w naszej szkole
po raz kolejny głośno wybrzmiało hasło:
KOCHASZ DZIECI NIE PAL ŚMIECI.
Jak widać nawet najmłodsi mogą
„brać sprawy w swoje ręce”, a edukacja
przez własne działanie i doświadczenie
jest najbardziej skuteczna. Umiejętności i wiedzę ekologiczną mieli okazję
sprawdzić uczniowie podczas Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego zorganizowanego przez Zespół Edukacyjny
nr 6 w Przylepie. Nasza reprezentacja
w składzie: Weronika Dudek, Rozalia
Pukacka, Nikola Wziętek i Aleksander
Szul, bez problemu poradziła sobie z zadaniami teoretycznymi. Równie dobrze
zaprezentowała się w konkurencjach
sprawnościowych, które nawiązywały do
tematyki konkursu. Cieszymy się i gratulujemy zdobycia I miejsca.
Wierzymy, iż zdobyta wiedza będzie
wyniesiona w dorosłe życie, a dobre
nawyki pozostaną w każdym z nas na
zawsze. Skoro ZIEMIA JEST NASZĄ
MATKĄ - DBAJMY O NIĄ, bo co się
stanie, gdy nam jej zabraknie?
Już dziś zapraszamy na kolejną edycję
Dnia Czystej Wody, który w tym roku
organizujemy, jako Dzień Czystego Środowiska. W ramach tego przedsięwzięcia
zajmiemy się tematyką segregacji śmieci,
recyklingu odpadów i wpływem tego
procesu na ochronę środowiska i zasobów
naturalnych. Nasz eko-festyn tradycyjnie
odbędzie się w pierwszą sobotę czerwca
nad zalewem w Czerwieńsku.
Beata Kaszewska
P.s.
Po raz kolejny pragniemy podziękować wolontariuszom i ich opiekunom
z Gimnazjum w Czerwieńsku za wrażliwość i wsparcie naszego wolontariatu
w akcjach mających na celu pomoc ludziom będącym w potrzebie. To wspaniałe
uczucie, gdy w trudnych chwilach można
liczyć na drugiego człowieka.
Szkolne Koło Wolontariusza
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dzicom dziękujemy za poranne, sobotnie
zaangażowanie.
Znowu śmieci
22 kwietnia obchodziliśmy święto
naszej planety – Dzień Ziemi. Jak zwykle,
przedszkolaki postanowiły uczynić coś
ekologicznego, co przyczyni się do ochrony naszej przyrody. Wybór zadania nie
nastręczał żadnych trudności. Wystarczy
wyjść z przedszkola, aby zobaczyć skutki
ludzkiej ignorancji – śmieci. Kolejny już
raz, dzieciaki pouczone i wyposażone
w rękawice, zaczęły sprzątać. Kolejny

już raz, to samo miejsce: lasek przy ulicy
Kwiatowej. Jak zwykle dominowały
opakowania po napojach alkoholowych
i gazowanych. Czyli? Czyli dorośli tu
byli i naśmiecili. Mamy XXI wiek. Nie
wszystkim udało się jednak oderwać
od praprzeszłości i podążyć do przodu
zgodnie z procesem ewolucji. Cała nadzieja w edukacji młodego pokolenia.
I szczególna prośba do wszystkich, którzy
relaksują się w uprzątniętym lasku: nie
śmiećcie!
Jorge Cross
Warunki pogodowe nie najlepsze. Jednakże nie stanowiły przeszkody dla tych,
którzy cenią sobie wszelką aktywność fizyczną na powietrzu. Każdy powód jest dobry, żeby wyjść z domu, uciec od ekranów
i monitorów i choć na chwilę, od codziennych obowiązków. Miłym zaskoczeniem
okazała się wysoka frekwencja przedszkolaków, którzy uczestniczyli w biegu. Na
podium stanęli: Jan Strzelczyk, Bartosz
Bukowski, Aurelia Pukacka, Urszula
Pokrzyńska, Maja Śliwińska, Maja Gałat, Wiktor Rau, Sebastian Barańczuk,
Bartosz Filar. Gratulujemy dzieciom, a ro-
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Jesteśmy dumni
Tacy mali, a tyle już potrafią! Pisali-

śmy o kolejnych etapach przeglądu PRO
ARTE i sukcesach naszych dzieci w tej
dziedzinie. Temat nadal nie jest zakończony, bo nasz wychowanek Wojtek
Lebioda trzymał nominację do przeglądu
piosenki dziecięcej PRO ARTE na szczeblu wojewódzkim!
Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu
zorganizowała Międzynarodowy Konkurs
Plastyczny Jak pies z kotem, czyli łamiemy stereotypy. Miło nam poinformować,
że praca Martynki Gorzelańczyk otrzymała wyróżnienie.
D. Nowicka

Utrudnienia w czasie
Dni Czerwieńska 2017
W związku z organizacją obchodów
„Dni Czerwieńska” w dniach 19 – 21 maja
2017 r. Burmistrz Czerwieńska zwraca się
do mieszkanców z prośbą o nieparkowanie pojazdów wzdłuż ulicy i bloków
w obrębie placów i parkingu nad zalewem,
gdzie będą odbywać się główne imprezy

w ramach obchodów „Dni Czerwieńska”.
Na załączonym planie miasta zaznaczyliśmy dla Państwa alternatywne
miejsca parkingowe.
Za utrudnienia burmistrz i organizatorzy imprez przepraszają i proszą
o wyrozumiałość.

Sport szkolny…
Drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku brała udział
w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej.
Zawody odbyły się 14 marca w Nowogrodzie Bobrzańskim. Nasze uczennice
spisały się bardzo dobrze. Zajęły II miejsce i zostały wicemistrzyniami powiatu.
A oto skład naszej „srebrnej” drużyny:
Wiktoria Janicka, Aleksandra Kokowicz, Rozalia Pukacka, Nikola Wziętek,
Weronika Dudek, Wiktoria Markowska, Alicja Piwońska i Nikola Zapalska.
Serdecznie gratulujemy!
Reprezentacje dziewcząt i chłopców
z naszej szkoły brały udział w Mistrzostwach Powiatu w sztafetowych biegach
przełajowych. Impreza odbyła się 12

kwietnia w Kargowej z udziałem biegaczy
z siedmiu szkół. W klasyfikacji końcowej
dziewczęta z naszej szkoły zajęły IV
miejsce a chłopcy III miejsce. Dziewczęta pobiegły w składzie: Aleksandra
Kokowicz, Rozalia Pukacka, Kinga
Stec, Zofia Tyrakowska, Maria Rolewicz, Oliwia Krzyniak, Nikola Wziętek,
Angelika Tokarska, Janina Frąckowiak
i Wiktoria Janicka. Natomiast drużyna
chłopców walczyła w składzie: Kacper
Lorek, Piotr Kozak, Szymon Strzelczyk, Aleksander Szul, Piotr Biernacki,
Damian Fabisiak, Jakub Stranc, Mateusz Powchowicz, Kornel Daraszkiewicz
i Dominik Zapalski. Dziękujemy za
godne reprezentowanie naszej szkoły!
Barbara Oleszek

…i gimnazjalny
Nasze czerwieńskie Gimnazjum było
organizatorem Finału Rejonowego w piłce ręcznej chłopców szkół gimnazjalnych.
12 kwietnia w zawodach udział wzięły,
oprócz nas, Gimnazjum nr 1 z Zielonej
Góry oraz Gimnazjum Maszewo. Awizowana czwarta ekipa z Gimnazjum nr 2
z Zielonej Góry nie stawiła się na zawody.
Awans do Półfinału Wojewódzkiego uzyskiwały dwie najlepsze drużyny.
Nasi reprezentanci spisali się na miarę
swoich możliwości i po zwycięstwie nad
Maszewem 12:6 oraz porażce z Gim
nr 1 (13:9) zajęli II miejsce w turnieju,
premiowane awansem do Półfinału Wojewódzkiego.
Zawody półfinałowe odbyły się 27
kwietnia w Żaganiu. Wystąpiły w nich drużyny: Gim Żagań, Gim nr 1 Zielona Góra,
Gim Bytom Odrzański i Gim Czerwieńsk.
Niestety, po porażkach 11:9 z Bytomiem

14:9 z Żaganiem zajęliśmy IV miejsce.
Do Finału Wojewódzkiego awansowały
drużyny Gim nr 1 Zielona Góra i Gim
Żagań. Jednak IV miejsce w Półfinale
Wojewódzkim jest wielkim sukcesem naszych uczniów, ponieważ w przeciwnych
drużynach występowali zawodnicy na co
dzień trenujący piłkę ręczną.
Naszą szkołę reprezentowali: Ka-

Wieści

z Lubuszanki
Okolice naszej hali były areną zmagań (22 kwietnia) dzieci i dorosłych na
trasach VI edycji biegów przełajowych
Jorge Cross. Ruszyły już zapisy na VI
Ronin Race plus. Chętni do udziału
w tym biegu przełajowym (17 czerwca)
mogą zapisywać się na stronie supersport.com.pl
Rozpoczęły się również przygotowana do Wilcza MTB. Miłośnicy rowerowych przełajów będą rywalizować
u nas po okolicznych leśnych duktach
17 września.
Na dobre zaczął się sezon biegowy.
23 kwietnia w piątej edycji Orlen Warszawski Maraton Szymon Pyrka (PKP
Cargo Czerwieńsk) był 466 w kategorii
M30 z czasem 3:26:55. Blok imprez
zgromadził 17 tys. zawodników; wśród
nich na dystansie 10 km pobiegł Zbigniew Gawroński.
A nieco wcześniej, w okresie świątecznym, (Wielkanocny Poniedziałek
- 17 kwietnia) odbył się V Bieg do Pustego Grobu. W Nowej Soli, na 10 km
trasie pobiegli Agnieszka Woch, Bolesław Brzeziński, Krzysztof Filar, Lubomir Rotko i Jacek Jędro. Na starcie
stanęło ponad 900 zawodników.
D. Grześkowiak
jetan Enkot, Dominik Śmigielski,
Tymoteusz Daraszkiewicz, Mateusz
Badecki, Jakub Piwoński, Bartosz
Rafa, Marcel Janicki, Maciej Kluj,
Łukasz Sulkowski, Mateusz Szczublewski, Szymon Lipiński, Wiktor
Zając i Patryk Węclewicz.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za godne reprezentowanie naszej
szkoły i życzymy dalszych sukcesów
sportowych!
Nauczyciele wychowania fizycznego
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JORGE CROSS – VI edycja
Przenikliwe zimno towarzyszyło uczestnikom VI edycji biegu przełajowego Jorge
Cross. To wciąż największa impreza sportowa w naszej gminie i jedna z najciekawszych imprez biegowych w regionie. W tym roku udział w biegu liczył się w
kwalifikacji generalnej Lubuskiej Ligi Biegowej. Nie było, zatem zaskoczenia, że
na starcie Jorge Cross pojawili się czołowi lubuscy biegacze. Zwycięzcą biegu
głównego został Adam Draczyński z klubu Nowosolska Grupa Biegacza, wśród
kobiet tryumfowała Patrycja Drozd z Popławski Team, Nowogrodziec.
Cieszy fakt, że mimo dość ekstremalnych, jak na tę porę roku warunków
pogodowych, do Czerwieńska znów
przyjechała czołówka lubuskich biegaczy.
Jest to tylko potwierdzeniem faktu, że
miłośników biegania nic nie jest w stanie
zniechęcić, a dobra organizacja biegu
gwarantuje pewną satysfakcję i radość
z udziału w naszej imprezie.

22 kwietnia br. odbyła się już VI edycja Jorge Cross. Tak jak w poprzednich
edycjach, bieg główny poprzedziły biegi
szkolne, w których obok uczniów ze szkół
podstawowych wystartowały również
przedszkolaki. To właśnie tak liczny
udział tej najmłodszej grupy biegaczy,
najbardziej ucieszył organizatorów imprezy. Na starcie stanęło aż 122 przedszkolaków (106 z przedszkola w Czerwieńsku),
którzy rywalizowali w dwóch kategoriach
wiekowych. Wszystkie biegi z udziałem
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przedszkolaków budziły wielkie emocje
wśród licznej rzeszy rodziców i dziadków,
którzy przyszli dopingować swoje pociechy. Każdy z uczestników biegu otrzymał
piękny medal, specjalnie przygotowany
na tegoroczną edycję biegu – taki sam,
jaki wręczano dorosłym biegaczom.
Równie dużo emocji towarzyszyło biegom z udziałem uczniów ze szkół podstawowych. Stanęło ich na starcie 165.
To trochę mniej niż w ubiegłym roku,
z uwagi na rozgrywane równolegle w tym
dniu mecze piłkarskie.
Bieg główny i bieg hobby zostały
rozegrane na tej samej trasie, co w poprzednich edycjach crossu. Rywalizowało w nich 412 biegaczy. Najstarszym
zawodnikiem biorącym udział w biegu
był Bolesław Brzeziński z Czerwieńska
(73 lata), który pokonał trasę liczącą 13
km w czasie 1:09:49.
Organizatorami biegu byli: Jorge
Sp. z o.o., Hala sportowa „Lubuszanka”, Szkoła Podstawowa im. Janusza
Korczaka w Czerwieńsku, Klub Zdecydowanych Optymistów, Ronin Team
Czerwieńsk. Partnerem biegu było Nadleśnictwo Zielona Góra.
Wyniki biegów szkolnych
(MINI JORGE CROSS – 287 uczestników):
• Przedszkolaki (3-5 lat): 1. Jan Strzelczyk (Czerwieńsk); 2. Bartek Bukowski (Czerwieńsk); 3. Aurelia Pukacka
(Czerwieńsk).

• Przedszkolaki – dziewczęta (6 lat):
1. Ula Pokrzyńska (Czerwieńsk);
2. Maja Śliwińska (Czerwieńsk);
3. Maja Gałat (Czerwieńsk).
• Przedszkolaki – chłopcy (6 lat):
1. Wiktor Rau (Czerwieńsk);
2. Sebastian Barańczuk (Czerwieńsk);
3. Bartosz Filar (Zielona Góra).
• Klasy I-II – dziewczęta: 1. Emilia Hołyńska (SP Dąbrówka); 2. Aleksandra
Drozd (ZE nr 6 Zielona Góra, Przylep);
3. Maja Wziętek (SP Czerwieńsk).
• Klasy I-II – chłopcy: 1. Fabian Haręza
(SP 2 Krosno Odrzańskie); 2. Ernest
Ruszel (SP Czerwieńsk); 3. Jacopo Dobraczyński (SP Czerwieńsk).
• Klasy III-IV – dziewczęta: 1. Julia Bokła (SP 2 Krosno Odrzańskie); 2. Agata
Stanisławiszyn (SP Czerwieńsk);
3. Wiktoria Jarosz (SP Połupin).
• Klasy III-IV – chłopcy: 1. Jakub Stefaniak (SP Czerwieńsk); 2. Kajetan
Plonkowski (SP Czerwieńsk); 3. Michał
Rutkowski (SP Czerwieńsk).
• Klasy V-VI – dziewczęta: 1. Weronika
Dudek (SP Czerwieńsk); 2. Zuzanna
Mejza (SP Gronów); 3. Wiktoria Markowska (SP Czerwieńsk).
• Klasy V-VI – chłopcy: 1. Piotr Wawrzy-

Święto Piasta
W sobotę, 20 maja, Klub Sportowy Piast Czerwieńsk będzie obchodził 70 lecie swojego istnienia
1947 - 2017. Od godz. 11.00 na stadionie miejskim im.
Romana Winnickiego będą rozgrywane mecze grup
młodzieżowych oraz oldboy’sów. Zmagania rozpoczną
„Żaki” Piast – Start Płoty. O godz. 12.00 mecz „Orliki”

niak (SP 2 Krosno Odrzańskie); 2. Andrzej Chorostin (ZE nr 7 Zielona Góra,
Stary Kisielin); 3. Mateusz Powchowicz
(SP Czerwieńsk).
Wyniki biegu
(JORGE CROSS – 412 zawodników):
• Bieg hobby 6,5 km (Gimnazjum dziewczęta – 6 zawodniczek): 1. Agata Zaboklicka 0:32:25; 2. Gabriela Łepkowska
0:33:31; 3. Maja Niesyn 0:37:08.
• Bieg hobby 6,5 km (Gimnazjum chłopcy
– 10 zawodników): 1. Grzegorz Błaszczyk 0:25:40; 2. Jędrzej Stasik 0:27:52;
3. Łukasz Suchocki 0:31:18.
• Bieg hobby 6,5 km (open kobiet – 57
zawodniczek): 1. Agnieszka Gadomska 0:26:31; 2. Katarzyna Durzyńska
0:28:48; 3. Agnieszka Woch 0:29:16.

Piast – Zryw Zielona Góra. O godz. 13.30 zagrają Oldboy’s Piast – Drebkau. A o godz.
15.15 rozegrane zostanie spotkanie
towarzyskie Piast I Czerwieńsk - Piast
Corrado Czerwieńsk (dawna III LIGA).
Po tym meczu (godz. 16.30) rozpocznie
się część oficjalna uroczystości.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców
gminy na nasze sportowe święto.
Waldemar Dwornicki

• Bieg hobby 6,5 km (open mężczyzn
– 62 zawodników): 1. Sebastian Sobczak 0:23:10; 2. Jakub Wawrzykowski
0:23:58; 3. Marcin Piotrowski 0:24:02.
• Bieg główny 13 km (open kobiet – 87 zawodniczek): 1. Patrycja Drozd 0:55:43;
2. Anna Respondek 0:57:43;
3. Agnieszka Jurczak 0:58:47.
• Bieg główny 13 km (open mężczyzn –
206 zawodników): 1. Adam Draczyński
0:44:51; 2. Jacek Stadnik 0:44:45;
3. Piotr Mikołajczak 0:45:21.
Za pomoc w organizacji VI edycji
JORGE CROS kierujemy szczególne
słowa podziękowania do: firmy Jorge
Fireworks sp. z o.o. i jej właścicieli
Jacka Dudkowiaka i Mariusza Dudkowiaka, Burmistrza Czerwieńska Piotra

Iwanusa, Barbary Marczeni i Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Beaty Zawady i nauczycieli Przedszkola w Czerwieńsku,
Grzegorza Pukackiego i wolontariuszy z Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czerwieńsku, Hanny Łuczak, Michała Kowalskiego, nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Czerwieńsku, Medycznego
Studium Zawodowego w Zielonej Górze, strażaków z OSP w Czerwieńsku
oraz Michała Rotko i całej ekipy, która
przygotowywała trasę biegu.
Jacek Gębicki
Ps. Wszystkie zdjęcia z zawodów Jorge Cross jak zwykle otrzymaliśmy od
twórców strony www.super-sport.com.pl
(Bardzo dziękujemy!)
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