Dni
2017
Czerwieńska
czytaj str.: 4,5,16

w maju
02.05. – w Czerwieńsku odbyły się uroczystości z okazji Dnia
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz 226 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
03.05. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w wojewódzkich
obchodach święta Konstytucji 3 Maja, który odbyły się w Gorzowie
Wielkopolskim.
07.05. – w Nietkowie odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka.
07.05. – na wodowskazie w Nietkowie odnotowano najwyższy
w tym roku poziom wody w Odrze. W godz. 5.50 – 6.50 było
to aż 447 cm. Woda przekroczyła, zatem stan alarmowy o 47 cm,
a stan ostrzegawczy o 77 cm. Przyczyną tak wysokiego poziomu
wody były bardzo intensywne opady deszczu, które na początku
maja wystąpiły w całym dorzeczu Odry.
08.05. – w Sycowicach odbyło się zebranie wiejskie. Podczas
zebrania przeprowadzono wybory sołtysa, którym ponownie został
Cezary Woch.
09.05. – w Gubinie odbyła się XLIII Konferencja Euroregionu
Sprewa-Nysa-Bóbr. W konferencji uczestniczył Burmistrz Piotr
Iwanus.
09.05. – w Laskach odbyło się zebranie wiejskie.
10.05. – do Czerwieńska przyleciały dwa bociany, które zasiedliły, puste do tej pory, gniazdo przy ul. Zachodniej. W opinii
najstarszych mieszkańców, jest to najpóźniejszy przylot tych
ptaków do tego gniazda. Jak informowaliśmy w poprzednim
numerze U Nas, jeden z bocianów przyleciał tu już 12 kwietnia,
jednak po kilku godzinach opuścił gniazdo.
17.05. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad komisji było min.: informacja o kwartalnym wykonaniu
budżetu gminy, w tym nadwyżki/deficytu oraz o udzielonych
umorzeniach nie podatkowych należności budżetowych za I kwartał
2017 r.; rozpoczęcie prac nad sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy za 2016 r.; sprawy bieżące.
17.05. – w Leśniowie Wielkim odbyło się zebranie wiejskie.
19.05. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji było
min.: rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za 2016 rok;
informacja na temat realizacji budowy nowej sali gimnastycznej
i łącznika przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czerwieńsku;
sprawy bieżące.
19 – 21.05. – odbyły się Partnerskie Dni Czerwieńska.
20.05. – Klub Sportowy „Piast” Czerwieńsk obchodził jubileusz
70-lecia swego istnienia.
22.05. – w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie odbyła się wspólna sesja samorządów Sulechowa i Czerwieńska. Była to XXVII sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Tematem przewodnim sesji były założenia do planu rozwoju śródlądowych dróg wodnych w tym rzeki Odry, oraz perspektywa budowy mostu przez rzekę Odrę w miejscowości Pomorsko w Gminie
Sulechów. Obrady sesji zakończyły się przyjęciem dwóch apeli
o budowę mostu oraz przywróceniem tej inwestycji w „Strategii Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 2014-2020
z perspektywą do roku 2030”, jako jednego z zadań priorytetowych dla rozwoju sieci połączeń drogowych województwa.
22.05. – w Nietkowie odbyło się uroczyste otwarcie przystani
rzecznej na Odrze. W uroczystości, obok władz samorządowych
Czerwieńska, dyrektorów szkół oraz licznie przybyłych mieszkańców Nietkowa wzięli udział min.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna,
Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zielona Góra Arkadiusz Kapała i Komendant Komisariatu
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II w Zielonej Górze podinsp. Jacek Wołoszański. Okolicznościowe
przemówienie wygłosił Burmistrz Piotr Iwanus.
23.05. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było min.: wypracowanie opinii o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy
za 2016 rok; sprawy bieżące.
24.05. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Posiedzenie miało charakter wyjazdowy,
podczas którego radni zwizytowali lewobrzeżną część Gminy Czerwieńsk i dokonali oglądu placów zabaw i obiektów rekreacyjnych.
Podczas posiedzenia przyjęto informację nt. realizacji Wieloletniego
Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czerwieńsk za lata 2012-2016 oraz nt. prac dotyczących przygotowań
placówek oświatowych do reformy; sprawy bieżące.
25.05. – w Płotach odbyło się zebranie wiejskie.
26.05. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło
się IV Lubuskie Forum Samorządowe. Jednym z prelegentów
był Jerzy Stępień – Senator RP I i II kadencji oraz Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2008. W forum uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
26.05. – w sali tradycji 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku odbyła się uroczystość pożegnania
z jednostką dotychczasowego szefa sztabu pułku ppłk Wiesława
Kaweckiego. Obejmie on obowiązki zastępcy dowódcy 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego.
28.05. – w Nietkowie zorganizowano festyn parafialny. Organizatorem festynu był Parafialny Zespół Caritas, który w ten sposób
zbierał pieniądze na remont pomieszczeń Caritas w Wiejskim Domu
Kultury w Nietkowie.
30.05. – w Zaborze odbyło się posiedzenie Lokalnej Grupy
Działania „”Między Odrą a Bobrem”. W posiedzeniu uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
31.05. – w Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku odbyła
się narada dyrektorów szkół, przedszkola i MGOK z Burmistrzem
Czerwieńska. Tematem narady było min. omówienie harmonogramu prac remontowych, które będą realizowane w ramach programu
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie
Czerwieńsk.
31.05. – odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Sesja miała charakter nadzwyczajny i została zwołana
na wniosek Burmistrza Czerwieńska. Podczas sesji radni podjęli
następujące uchwały: uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023;
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na
które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2017; w sprawie
określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu
Gminy Czerwieńsk, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na
cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu ich
rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania;
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie
wsi Zagórze, Gmina Czerwieńsk.
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 12.06.2017 r., do druku przekazano 13.06.2017 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Eko-festyn nad zalewem
Dzień Czystego Środowiska – pod takim hasłem odbył się już XIX EKO-festyn zorganizowany w ramach Dnia Czystej Wody. Tematyka festynu, jak i odbywającego
się w jego ramach XVIII sympozjum popularnonaukowego, poświęcone były tym
razem problemowi gospodarowania odpadami komunalnymi.
W sobotę 3 czerwca br. nad zalewem
w Czerwieńsku odbył się eko-festyn pn.
„Dzień Czystego Środowiska”. Został on
sfinansowany ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i był
adresowany do wszystkich mieszkańców
Gminy Czerwieńsk.
Eko-festyn rozpoczęło sympozjum popularnonaukowe pt. „Recykling – ochrona
środowiska przyrodniczego”. Po raz pierwszy zostało ono zorganizowane w specjalnie
do tego przygotowanym namiocie, który
postawiono nad brzegiem zalewu przy ul.
Zielonogórskiej w Czerwieńsku. W tak
malowniczej scenerii, obrady nabrały wyjątkowego znaczenia.
Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus
przywitał uczestników sympozjum i rozpoczął obrady. W czasie swojego wystąpienia
omówił organizację segregacji odpadów na

komisja konkursowa postanowiła nagrodzić
sześć z nich. W kategorii szkół podstawowych nagrody otrzymali: Aleksander
Szul - kl. 6a - PSP Czerwieńsk - „Proces
recyklingu odpadów i wpływ tego procesu
na ochronę środowiska i zasobów naturalnych.” Agata Woźniak – kl. 4 PSP Leśniów
Wielki - „Recykling – ochrona środowiska
naturalnego.”; Barbara Stasiuk – kl.6
PSP Nietków – „Organizacja recyklingu
odpadów na przykładzie wybranego kraju
Unii Europejskiej - Szwecja”; Aleksander
Pietryka – kl. 5 PSP Nietków – „Drugie
życie odpadów. Przykłady wykorzystania
odpadów w procesie produkcyjnym”; Maria Mikłaszewicz – kl. 5a – PSP Czerwieńsk
– Drugie życie odpadów”. W kategorii
gimnazjów nagrodzono prezentację przygotowaną przez Martynę Huttę i Karolinę
Szeląg – Gimnazjum w Czerwieńsku –
„Proces recyklingu odpadów i wpływ tego

terenie gminy oraz zasady ich odbierania
i zagospodarowania. Kolejnym prelegentem był Prezes firmy POMAK Tomasz
Frąckowiak. Swoje wystąpienie poświęcił
gospodarce odpadami komunalnymi i praktycznym zasadom segregacji odpadów.
Na konkurs ogłoszony w ramach sympozjum popularnonaukowego napłynęło
13 prac przygotowanych przez uczniów, ze
wszystkich szkół znajdujących się na terenie
Gminy Czerwieńsk. Były to prezentacje
multimedialne na jeden z zaproponowanych
wcześniej tematów tj.: 1) Proces recyklingu
odpadów i wpływ tego procesu na ochronę
środowiska i zasobów naturalnych; 2) Co
się dzieje z odpadami w mojej miejscowości?; 3) Organizacja recyklingu odpadów na
przykładzie wybranego kraju Unii Europejskiej; 4) Drugie życie odpadów – przykłady
wykorzystania odpadów w procesie produkcyjnym; 5) Segregacja odpadów – jak jest,
a jak być powinno?; 6) Sortownia odpadów
– jak to działa? Po ocenie poprawności
merytorycznej wszystkich prac i różnorodności zastosowanych sposobów przekazu,

procesu na ochronę środowiska i zasobów
naturalnych.”
Podczas eko-festynu odbyły się liczne
konkursy i warsztaty poświęcone segregacji odpadów i ich dalszemu recyklingowi.
W konkursie międzyszkolnym pt. „Segreguję odpady” rywalizowały reprezentacje
czterech szkół podstawowych. Wyniki tego
konkursu przedstawiają się następująco: 1
m. PSP Nietków (Zofia Młoduchowska,
Barbara Stasiuk), 2 m. PSP Czerwieńsk
(Janina Frąckowiak, Patrycja Michalska),
3 m. PSP Nietkowice (Kamila Jóźwik, Maja
Kusiowska) i 4 m. PSP Leśniów Wielki
(Wiktor Rosiński, Filip Rosiński).
Wielką ilość uczestników zgromadził
konkurs plastyczny na plakat „Wszystkie
dzieci segregują śmieci”. Zakończył się on
następującym werdyktem: 1m. Alan Rafa,
2m. Ernest Ruszel, Agata Korsak, Olga
Góralczyk, 3 m. Aleksander Jadczak,
Janek Jędras.
Niezwykłe widowisko stworzyli uczestnicy pokazu mody ekologicznej „Ekofashion”.
Wśród wielu, niezwykle interesujących kre-

acji nagrodzono: 1m. Magdalena Siwińska
„Kolorowa moda”, 2 m. Lidia Węclewicz
„Nakrędkowo-zakrędkowy zawrót głowy”,
3 m. Ernest Ruszel „Strój marzeń”.
Dużym zainteresowaniem cieszył się
konkurs na stworzenie postaci strażnika
czystego środowiska „Ekomana”. Wystawa
pokonkursowa przyciągnęła liczną rzeszę
zwiedzających. Nie lada atrakcją okazał
się pokaz działania nowoczesnej śmieciarki
przygotowany przez Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej
Górze oraz pokaz ratownictwa ekologicznego w wykonaniu jednostki OSP w Czerwieńsku.
Zbierano również zużyte baterie w konkursie na przyniesienie na festyn jak

największej ich ilości, zebrano aż 4138
baterii. Baterie zostały zutylizowane przez
firmę Tönsmeier.
Uczestnicy eko-festynu bawili się słuchając piosenek o tematyce ekologicznej
w wykonaniu dzieci i młodzieży oraz raczyli
podniebienie wypiekami przyniesionymi
do szkolnej kawiarenki. Gościnnie podczas
festynu wystąpił zespół SZEŚCIOPAK.
Za pomoc w organizacji DNIA CZYSTEGO ŚRODOWISKA składamy
serdeczne podziękowania Burmistrzowi
Piotrowi Iwanusowi, spółce POMAK,
Samorządowi Mieszkańców, Zakładowi
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, firmie Tönsmeier
oraz sklepowi komputerowemu SEVEN.
Jacek Gębicki
Sfinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszy
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze
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Dni Czerwieńska
19-21 maja 2017
Świat motyli
Tegoroczny korowód to feeria barw,
dźwięków i setki cudownych motylków.
Dzieci – motyle odebrały klucze od bram
miasta z rąk Pana Burmistrza Piotra
Iwanusa i przemaszerowały ulicami
Czerwieńska, aby rozegrać jedenasty
już Gminny Turniej Szkół Podstawowych o Puchar Przechodni Burmistrza
Czerwieńska. Drużyny zmagały się

w przeróżnych zabawnych konkurencjach
sportowych, musiały się też wykazać
wiedzą o naszej gminie oraz znajomością
lektury „Akademia pana Kleksa”. Po
bardzo emocjonującej rywalizacji zwyciężyli uczniowie z Szkoły Podstawowej
w Czerwieńsku, II miejsce zdobyła drużyna z NSP w Płotach, III miejsce – SP
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Nietków, IV miejsce – SP Nietkowice,
V miejsce - SP Leśniów Wielki. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharem,
a także nagrodą finansową w wysokości
1200 złotych. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali puchary, dyplomy oraz
kosze pełne słodkości. W doskonałych
humorach i wspaniałej atmosferze dzieci
odjechały do swoich miejscowości.
Teatr i podwórkowe gry zapomniane
O godzinie 15 na boisku przy Zalewie
postał „Bajkowy świat zabawy”, a w nim:
konkursy plastyczne, zabawy sportowe,
nauka skręcania balonów, bańki mydlane,
malowanie buziek i festiwal gier zapomnianych, czyli gra w klasy, państwa
miasta, kapsle, gumę. Z dziećmi bawiły
się przecudnej urody motylki z MGOK. Na
deser – teatralna uczta, czyli spektakl interaktywny „Czego nie wiecie o smokach”
w wykonaniu Teatru Rozrywki „Trójkąt”
z Zielonej Góry. Wszystkie dzieci zostały
obdarowane słodkimi upominkami, a zwycięzcy konkursów nagrodami.
Sportowo – artystyczna sobota
W sobotnie przedpołudnie rozegrano
polsko – niemieckie turnieje: w szachy,
siatkówkę oraz piłkę nożną. W szachach
triumfowali Polacy zajmując dwa pierwsze miejsca, miejsca trzecie i czwarte
zajęli nasi goście z Drebkau. W siatkówce także puchar Dni Czerwieńska

wywalczyła drużyna polska stosunkiem
2 : 1, natomiast w piłce nożnej drużyna
Drebkau nie dała czerwieńskim chłopakom żadnych szans. Mecz zakończył się
wynikiem 8:5.
Sobota, obok zmagań sportowych,
to również prezentacje sceniczne. Po raz
pierwszy, we współpracy ze szkołą tańca
„Oriental Art”, zorganizowana została
„Różana Gala Taneczna”. Na scenie królowała pozytywna energia, tysiące uśmiechów i fantastyczna magia tańca…
Dni Czerwieńska nie byłyby tak radosne i kolorowe, gdyby nie nasze maluszki
z przedszkola w Czerwieńsku. „Dzieci
Mazowsza” wraz z małymi solistami
godnie reprezentowały swoją placówkę.
Wystąpili również podopieczni Ośrodka
Kultury, także z placówek wiejskich,
a gościnnie wystąpiły formacje taneczne
ze szkół tańca: „Kraina Tańca”, „Kip on
Dancing” oraz „Street Dance”.
Propozycje, jakie przygotowaliśmy
na sobotni wieczór były ogromną dawką
dobrego humoru i świetnej muzyki. Wystąpił niepowtarzalny kabaret CIACH,
a gwiazdą tegorocznych Dni Czerwieńska

był zespół ŁZY, kilkakrotnie bisując swym największym przebojem „Agnieszka”. Sobotni wieczór zakończyła dyskoteka.
Festiwalowa biesiada turystyczna
W tegorocznym festiwalu wzięło udział dziewiętnaście
zespołów, a motywem przewodnim była piosenka turystyczna.
Festiwal rozpoczął koncert muzyki niemieckiej i europejskiej
w wykonaniu „Musicgruppe V&S”. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników festiwalu, jurorzy udali się na naradę, a na
scenie pojawił się zespół Rezonans, laureat poprzedniej edycji
festiwalu. Po naradzie, Rada Artystyczna w składzie: Jadwiga
Macewicz – przewodnicząca oraz Eugen Merstein i Marek
Kieloch oraz ogłosiła werdykt, przyznając Grand Prix tegorocznego festiwalu zespołowi Sławianie ze Sławy!
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy,
statuetki, płyty i nagrody rzeczowe, a gdy emocje związane
z ogłoszeniem wyników nieco opadły, na scenie pojawiła się
niegasnąca gwiazda polskiej piosenki Felicjan Andrzejczak!
Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc prezesowi
spółki POMAK Tomaszowi Frąckowiakowi, Komendantowi
OSP Jerzemu Kuczakowi, dyrektorowi Gimnazjum Przemysławowi Góralczykowi, kierownikowi Hali Sportowej Lubuszanka, Lubomirowi Rotko wraz z pracownikami. Natomiast
wszystkim mieszkańcom ulicy Zielonogórskiej, Kąpielowej,
Krótkiej i Cichej kłaniamy się w pas i dziękujemy za wyrozumiałość ;)
Do wyrażania swych opinii, zapraszamy wszystkich obserwatorów Dni Czerwieńska na facebooku: www.facebook.
com/mgokCzerwiensk.
Jolanta Matuszkiewicz
dyrektor MGOK w Czerwieńsku

Listy do redakcji
W artykule „Zbadaj swoje auto za darmo” wypisujecie
bzdury, niesprawdzone informacje. Po pierwsze to stacja
kontroli jest nieczynna. Chciałem sprawdzić auto, to pocałowałem przysłowiową klamkę. Nikt nie wie, kiedy będzie
czynna. […]. Na przyszłość należałoby sprawdzić pewne
informacje, zanim się je wydrukuje.
Od redakcji: Informacje zawarte w kwietniowym artykule pochodziły wprost od osób w nim wymienionych
– ścisłego kierownictwa firmy. Szkoda, że musiało dojść
do takiej sytuacji…

A oto odpowiedź, jaką otrzymaliśmy od pani Grażyny
Kremer z firmy Pol Truck Service Sp. z o.o.:
Dziękuję za tę informację. Faktycznie - stacja
była zamknięta ze względu na nieplanowaną naprawę
urządzeń i ścieżki diagnostycznej. Obecnie stacja jest
czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 20
a w soboty od 8 do 14. Za utrudnienia przepraszamy
i zapraszamy, oferta dla mieszkańców gminy jest nadal
aktualna.
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Zmiana przepisów dotycząca wycinki drzew
Dnia 2 czerwca 2017 r. opublikowano ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie
ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074), co oznacza, że nowe
przepisy wejdą w życie dnia 17 czerwca 2017 r.
Osoby fizyczne, będące właścicielami
nieruchomości, z których usuwane są
drzewa na cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej zobowiązane są dokonać zgłoszenia zamiaru
usunięcia drzewa do Burmistrza, jeżeli
obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli,
wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu
srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych
gatunków drzew.
Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą
usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Urzędnik w terminie 21 dni od daty
doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu sprawdzenia stanu faktycznego w terenie.

Po dokonaniu oględzin Burmistrz
w terminie 14 dni od dnia oględzin może,
w drodze decyzji administracyjnej wnieść
sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu
w terminie.
Burmistrz może przed upływem 14
dni wydać zaświadczenie o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu, dzięki czemu
drzewo będzie można usunąć szybciej.
W przypadku nieusunięcia drzewa
przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa
może nastąpić po dokonaniu ponownego
zgłoszenia.
Wydanie decyzji administracyjnej
w której wniesiono sprzeciw do wycinki
stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie
drzewa, którym mowa w art. 83 ust. 1
ustawy o ochronie przyrody.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania
oględzin właściciel nieruchomości wystąpił o wydanie decyzji o pozwolenie
na budowę, a budowa ta ma związek

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży
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 30 maja
2017 r i w dniu 31 maja 2017 r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25 i w miejscowości Nietkowice na okres
21 dni wywieszone zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości
gruntowych i nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu i w drodze bezprzetargowej.
1.Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
- obręb miasto Czerwieńsk działki oznaczone numerami: 115 o powierzchni
0,7139 ha, 118/1 o powierzchni 0,7200 ha, 119 o powierzchni 0,0391 ha.
2.Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego :
- obręb miasto Czerwieńsk lokal mieszkalny ul. Rynek 31/3
- obręb miejscowości Nietkowice lokal użytkowy Nietkowice 37/1 o powierzchni użytkowej 233,0 m2.
3. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaż w drodze
bezprzetargowej dla najemcy
- obręb miejscowości Nietkowice lokal mieszkalny Nietkowice 37/2 o powierzchni użytkowej 304,2 m2.
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)
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z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części
nieruchomości, na której rosło usunięte
drzewo, organ nakłada na właściciela
nieruchomości obowiązek uiszczenia
opłaty za usunięcie drzewa.
Usunięcie drzewa bez stosownego
zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin
przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem
administracyjnej kary pieniężnej.
W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem
działalności gospodarczej, obowiązek
uzyskania zezwolenia uzależniony jest od
obwodu pnia mierzonego na wysokości
5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na
wysokości 130 cm. Nie jest wymagane
uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew,
których obwód pnia na wysokości 5 cm
nie przekracza: 80 cm (topole, wierzby,
klon jesionolistny, klon srebrzysty), 65 cm
(kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny), 50 cm (pozostałe
gatunki drzew).
Więcej informacji można uzyskać pod
nr tel. 68 3278179.
TP

Irenie Wojnicz
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu
śmierci męża
Składają
Koleżanki i koledzy z Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku

Ułatwienia kontaktów
mieszkańców gminy z EWE

W dniach od 5 do 6 czerwca 2017 roku
przed Urzędem Gminy i Miasta w Czerwieńsku firma EWE w porozumieniu z burmistrzem
ustawiła mobilne biuro, które ma na celu ułatwienie kontaktu mieszkańców z firmą w celu
uzyskania informacji na temat możliwości
przyłączenia do sieci gazowej w ramach dostępnej promocji. W tym czasie mobilny punkt
odwiedziło codziennie ok. 20 osób, zainteresowanych odbiorem gazu ziemnego w swoim
domu. W obu dniach działania biura podpisano
ponad 10 umów na przyłączenie gospodarstw
domowych do sieci gazowej.
A.S.

Wspólne obrady Rady Miejskiej w Czerwieńsku
i Rady Miejskiej w Sulechowie
W gościnnych murach PWSZ w Sulechowie 22. maja 2017r. odbyło się wspólne,
nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej w Czerwieńsku oraz Rady Miejskiej
w Sulechowie.
W obradach uczestniczyli również szansa na bardzo poważne inwestycje na
parlamentarzyści ziemi lubuskiej i wielu rzece Odrze, których celem jest przystosoważnych przedstawicieli władz samo- wanie Odrzańskiej Drogi Wodnej E-30 do
rządowych szczebla wojewódzkiego, parametrów klasy Va (priorytet I.2.). Daje
powiatowego oraz gminy Czerwieńsk to nadzieję na powrót do idei budowy
i gminy Sulechów. Dlaczego? – Główny mostu w rejonie Wysokie - Pomorsko.
temat sesji był niezwykle istotny dla
Trzeba jednak dokonać pewnych
rozwoju i przyszłości naszego regionu. zmian w dokumentach strategicznych
Chodzi o budowę mostu drogowego przez opracowanych już na szczeblu wojewódzOdrę łączącego Wysokie z Pomorskiem. kim. Właśnie dlatego odbyła się wspólna
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie sesja rad miejskich: radni
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlą- obu gmin jednomyśldowej – p. Jerzy Materna – przedstawił nie podjęli apel o przyradnym „Założenia do planu rozwoju wrócenie zadania dotyśródlądowych dróg wodnych w Polsce czącego budowy mostu
na lata 2016-2020 z perspektywą do drogowego w Pomorsku
roku 2030”. Dokument tak zatytułowany w „Strategii Rozwoju
został już przyjęty przez Radę Ministrów Transportu Województwa
(uchwała nr 79 RM z dnia 14.06.2016r.). Lubuskiego 2014-2020
W ramach działań podejmowanych przez z perspektywą do roku
rząd i określonych już priorytetów istnieje 2030” jako jednego z za-

dań priorytetowych dla rozwoju sieci
połączeń drogowych województwa.
Nikt z obecnych nie miał wątpliwości,
że taka inwestycja przyczyni się do zdynamizowania gospodarczego rozwoju na
obszarze gmin Czerwieńsk i Sulechów,
ich integracji, wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej oraz zniweluje
trudności komunikacyjne mieszkańców
miejscowości położonych w sąsiedztwie
Odry. Podjęty apel stanowi wyraźny
sygnał dla władz wojewódzkich, aby
w strategii ująć to ważne dla naszych
mieszkańców zadanie. Będzie to dobry
początek dla „nowego otwarcia” i dalszych działań w tym temacie.
Krzysztof Smorąg

P R Z E T A R G
Burmistrz Czerwieńska podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Czerwieńsk:
Oznaczenie nieruchomości
KW

Nr
działki

1

2

Powierzchnia
Położenie
w ha
nieruchomości
3

4

ZG1E/00097197/9 293/1

0,1294 ha

Obręb wsi
Nietkowice

ZG1E/00097197/9 293/2

0,1172 ha

Obręb wsi
Nietkowice

ZG1E/00097197/9 293/6

0,0800 ha

Obręb wsi
Nietkowice

Pierwszy przetarg odbył się w dniu
18 maja 2017 r. Drugi przetarg odbędzie
się w dniu 21 lipca 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 17 lipca 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 datą
uznania rachunku bankowego Gminy.

Opis i przeznaczenie nieruchomości, oraz sposób jej
zagospodarowania

Cena wywoławcza,
wysokość wadium,
godzina przetargu

5
Sprzedaż na własność, działka niezabudowana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nietkowice w Gminie Czerwieńsk przeznaczona jest
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprzedaż na własność, działka niezabudowana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nietkowice w Gminie Czerwieńsk przeznaczona jest
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprzedaż na własność, działka niezabudowana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nietkowice w Gminie Czerwieńsk przeznaczona jest
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
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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

Wadium powinno być wniesione z takim
wyprzedzeniem, aby środki pieniężne
znalazły się na koncie Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku najpóźniej w dniu
17 lipca 2017 r. – pod rygorem uznania, że
warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Wyżej wymienione nieruchomości
ogłoszone do przetargu nie są obciążone
prawem osób trzecich, jak również nie są
przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań
wobec osób trzecich. Wadium wpłacone
przez uczestnika, który wygra przetarg
zalicza się na poczet ceny nabycia nieru-

chomości. Ogłoszenie o przetargu zostało
opublikowane na stronie internetowej
Urzędu www.czerwiensk.pl, 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.
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
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Trzy razy BRD
W miesiącu kwietniu i maju odbył się szereg Turniejów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 27 kwietnia br. odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju BRD.
VII Gminny Turniej BRD zgromadził reprezentacje szkół podstawowych z Leśniowa
Wielkiego, Czerwieńska, Nietkowa i Nietkowic oraz uczniów Gimnazjum.
Do prowadzenia konkurencji zaproszeni zostali funkcjonariusze Wydziału Ruchu
Drogowego KMP i Komisariatu Policji
II w Zielonej Górze oraz straż miejska

z Czerwieńska. Policjanci zwracali uwagę
na naruszenia przepisów ruchu drogowego
potencjalnie stwarzające zagrożenia, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej lub
znaków drogowych oraz błędy uczestników na pokonywanych przeszkodach.
Młodzież wykazała się bardzo dobrą
wiedzą z zakresu przepisów ruchu drogowego, udzielania pomocy przedmedycznej
oraz sprawnością jazdy na rowerze. W sportowej rywalizacji poszczególne szkoły
zajęły: I m-ce Nietków (Barbara Stasiuk,
Aleksandra Brzezińska, Błażej Ląd, Szy-

mon Domagała), II m-ce Nietków (Beata
Zaboklicka, Miłosz Bryndza, Patryk
Wilczak, Zuzanna Zielonka), III m-ce
Czerwieńsk (Marysia Mikłaszewicz, Natalia Kieżun, Hubert Świerczyński, Piotr
Biernacki). Wśród uczniów Gimnazjum
najlepsi byli: I – Kacper Łęc, II – Eryk
Glinka, III – Igor Brzeziński.
Pierwsza drużyna z Nietkowa oraz
uczniowie Gimnazjum reprezentowali
gminę Czerwieńsk w Etapie Powiatowym
Ogólnopolskiego Turnieju BRD, który
odbył się 10 maja w Gimnazjum w Czerwieńsku. Nasze reprezentacje zajęły
wśród szkół podstawowych III miejsce
- reprezentacja Nietkowa w składzie:
Barbara Stasiuk, Zuzanna Zielonka,
Błażej Ląd, Szymon Domagała a wśród
gimnazjów II miejsce (Kacper Łęc, Eryk
Glinka, Igor Brzeziński) Reprezentacja
Gimnazjum awansowała do Etapu Wojewódzkiego i zajęła 10 – miejsce.
Z kolei 24 maja również w Gimnazjum
w Czerwieńsku odbył się Wojewódzki
Turniej BRD, na który przyjechało 17
najlepszych drużyn z całego województwa
lubuskiego. W tym etapie, prowadzonym
przez Polski Związek Motorowy w Zie-

lonej Górze i Komendę Wojewódzką
Policji w Gorzowie, najlepszą okazała
się reprezentacja Babimostu która będzie
reprezentować województwo lubuskie
w turnieju krajowym w Nidzicy w dniach
12 – 14 czerwca br.
Gmina Czerwieńsk już kolejny raz
była gospodarzem i organizatorem turniejów powiatowych i wojewódzkich.
W ocenie przedstawicieli PZM w Zielonej
Górze i KWP w Gorzowie poziom organizacji i prowadzenia turnieju był na bardzo
wysokim poziomie.
Jako koordynator całego przedsięwzięcia dziękuję wszystkim, którzy włożyli duży
wkład pracy w przygotowanie i sprawne
przeprowadzenie tego wieloetapowego
konkursu. W szczególności M. Białobłockiemu i P. Maciejewskiemu za przygotowanie Miasteczka Ruchu Drogowego
i sprzętu rowerowego. Sędziom zawodów:
H. Kwaśniewskiej, B. Perczyńskiej,
D. Budeń, J. Dwornickiej i A. Kostrzewie
oraz uczniom klasy III B Gimnazjum.
Aleksander Gruszczyński

Ostatnia wycieczka, ostatnia przygoda…
Czas upływa nieubłaganie szybko. Dopiero co uczniowie obecnych klas trzecich rozpoczynali naukę w Gimnazjum. Dziś zmierzają ku końcowi, ku zakończeniu tego etapu.
Rodzi się wiele refleksji. To był bardzo
dobry czas, okres nauki i zabawy, 15 wycieczek i wyjazdów klasowych. Zawsze
pozostają wspomnienia. W tym roku
postanowiliśmy wybrać się do Czech, aby
tam podczas uroczystej kolacji oficjalnie
zakończyć nasz czas wyjazdów i zabawy.
Zwiedziliśmy Liberec, byliśmy w Aquaparku Babilon. Zauroczyły nas pokazy
laserowej iluzji podczas kąpieli. Następnym etapem była Praga, która zachwyciła
pięknymi zabytkami, cudownym ogrodem
różanym i niepowtarzalną atmosferą. Całości dopełniła uroczystość, pod miastem,
w starym ludowym dworku. Tu podjęto nas
uroczystą kolacją. Mogliśmy uczestniczyć
w koncercie zespołu folklorystycznego.
Niektórzy z nas mogli uczyć się podsta-

8

nr 299 • 06.2017

U NAS

wowych kroków do mazura. Zachwyciła
nas sama restauracja, będąca starym
wiejskim dworkiem, ale najważniejsza
była atmosfera na tej uroczystości. Trzeci
dzień to Adrspach z przecudnym Skalnym
Miastem. Nie
można wyjść
z podziwu, jakie natura potrafi tworzyć cuda,
jak piękna jest
przyroda. Pogoda nam sprzyjała, słonko
świeciło, chwilami nawet zbyt
mocno, dlatego
urzekło nas je-

zioro, w lustrze którego odbijały się przecudne skały.
Wróciliśmy do domu pełni wrażeń,
zmęczeni, ale szczęśliwi. Tylko łezka się
zakręciła w oku, bo to już koniec naszych
wspólnych wypadów…
Uczniowie klasy IIIb i ich wychowawca
Agnieszka Kostrzewa

W czerwieńskim gimnazjum działo się…
Maj raczył nas różną pogodą, ale upłynął bardzo szybko. Uczniowie realizują
ostatnie projekty, zdobywają oceny i marzą o wakacjach, które są tuż tuż…
A 19 maja w Kostrzynie nad Odrą
odbył się wojewódzki etap Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego Pro
Arte 2017. Gimnazjum reprezentowała
uczennica klasy IC Paulina Dwornicka.
Uczennicę przygotowała pani Agnieszka
Kostrzewa.
Z kolei 24 maja w naszym Gimnazjum
odbył się wojewódzki konkurs BRD.
Gościliśmy uczniów z 17szkół naszego

województwa. To bardzo dobra forma
promocji naszej szkoły w województwie
i regionie. Trzeba dodać, że 10 maja
gościliśmy drużyny z powiatu, ponieważ
organizowaliśmy etap powiatowy tego
konkursu. A 27 kwietnia odbył się gminny turniej BRD. Tak więc Gimnazjum
w Czerwieńsku było miejscem, w którym
drużyny spotykały się trzykrotnie, aby
sprawdzić swoją znajomość przepisów

Chemia na talerzu
Gimnazjum zaprosiło (29 maja 2017 r.)
warsztaty chemiczne.
Zajęcia laboratoryjne były organizowane w ramach projektu edukacyjnego „Chemia na talerzu” pod opieką
nauczyciela chemii p. Aleksandry
Kwaśniewskiej. Nasi mali goście mieli

dzieci z Przedszkola w Czerwieńsku na
okazję dowiedzieć się co to jest chemia,
jak wygląda i czym się zajmuje chemik.
Zapoznali się również z przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni chemicznej oraz z oznaczeniami,

ruchu drogowego, zasad pierwszej pomocy przedmedycznej, ale też dobrze
się bawić.
Trwają wyjazdy klasowe, wycieczki
szkolne. Uczniowie klas: IIA, IID, IB wybrali się do Krakowa i Zakopanego. Natomiast uczniowie klasy IIIB postanowili
zwiedzić Czechy. Odwiedzili Liberec,
Pragę oraz Skalne Miasto w Adrspachu.
Pozostali uczniowie szykują się też do
wyjazdów. Powodzenia!
Agnieszka Kostrzewa

piktogramami, jakie mogą spotkać na
opakowaniach różnych artykułów dostępnych w domu.
Wykorzystując obecne w każdym
domu substancje mali laboranci wykonali szereg fascynujących doświadczeń,
obrazujących ciekawe przemiany chemiczne. Mali naukowcy przy pomocy
bezpiecznych odczynników obecnych
w naszych kuchniach i pod okiem instruktorów z klasy II wykonali „obraz
malowany mlekiem”, przygotowali
kolorowy makaron, olejną lampę,
a także przeprowadzili erupcję wulkanu
w oparciu o gwałtowną reakcję sody
oczyszczonej i octu.
Przeprowadzanie nieskomplikowanych doświadczeń to niezwykle
pouczająca przygoda, która procentuje
u dzieci zainteresowaniami z dziedzin
ścisłych. Mamy nadzieje, że udało nam
się zaciekawić naszych 5-letnich badaczy
z przedszkola taką dziedziną nauki, jaką
jest chemia.
A. Kwaśniewska
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Muzyczne tradycje z Nietkowiankami
Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa zakończyło realizację zajęć projektu
„Muzyczne tradycje z Nietkowiankami”. Głównym celem projektu była realizacja
warsztatów wokalno-instrumentalnych oraz rozwijanie zainteresowań tradycjami
muzycznymi Nietkowa.
Projekt był realizowany ze wsparciem
finansowym Gminy Czerwieńsk, a motorem napędowym działań był, jak nie
trudno zgadnąć, flagowy zespół naszej
gminy - NIETKOWIANKI.
Na bazie utworów zespołu kształtowano świadomość muzycznych tradycji
Nietkowa i ekspresję uczestników zajęć.
Projekt pozwolił uczestnikom usystematyzować wiedzę na temat emisji głosu
i uwierzyć w swoje możliwości wokalne.

Podczas otwartych warsztatów ćwiczono
emisję głosu, poprawną dykcję, ruch sceniczny, pracę z mikrofonem oraz zasady
autoprezentacji na scenie. Nie bez znaczenia jest też fakt, że przez trzy miesiące
oferta zajęć Domu Kultury w Nietkowie
była bogatsza i bardziej atrakcyjna dla
mieszkańców. To dodatkowy wymiar
tego projektu. Wszystkie zajęcia w formie
wolontariatu prowadził muzyk i wokalista – Tomasz Pilecki. Ta ciekawa oferta
zajęć cieszyła się dużym zainteresowaniem, a wspólne muzykowanie zacieśniło
współpracę międzypokoleniową i zapewniło
płynne przekazanie lokalnych tradycji. Efekty projektu można było
zobaczyć i usłyszeć
podczas uroczystego otwarcia przystani rzecznej na Odrze
w Nietkowie. Zespół

Nietkowianki zaprezentował kilka swoich
utworów w nowej aranżacji oraz z udziałem najmłodszego pokolenia miłośników
śpiewania. Występ został przyjęty bardzo
ciepło i nagrodzony wielkimi brawami.
Podsumowanie działań to dobry moment na podziękowania dla osób, dzięki
którym projekt powstał i został sprawnie
zrealizowany. Dziękuję Panu Tomaszowi,
Paniom z zespołu Nietkowianki i wszystkim uczestnikom zajęć za poświęcony
czas, wielkie zaangażowanie i wysiłek
włożony w dobrą realizację projektu.
Dziękuję też wszystkim członkom stowarzyszenia za okazaną pomoc i wsparcie
– tylko wspólnie można realizować takie
przedsięwzięcia.
Krzysztof Smorąg

Nietków w szkolnym kalejdoskopie - majowo
Jak co roku maj upływa w naszej
szkole w rytmie muzyczno-konkursowym. Uczniowie gromadnie reprezentowali szkołę w Turnieju Szkół o Puchar
Burmistrza Czerwieńska w „motylowej
odsłonie” wystąpili w koncercie na Dzień
Mamy oraz przeglądach muzycznych
i kalendarzowych konkursach gminnych
i rejonowych. Za nami też Dzień Dziecka,
który staramy się obchodzić tak jak lubią
dzieci – czyli dzień bez książek ,dużo zabawy i atrakcji smakowych. W tym roku
dopisała pogoda i udały się przygotowane
dla dzieci zabawy i konkurencje, włącznie
z prezentacją szkolnych talentów na świeżym powietrzu. Warto się pochwalić naszymi uczniami z kategorii „ znakomici „.
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Jest to z pewnością nominowany laureat
Zespół „Tęcza” z Oddziału Przedszkolnego, który rozbłysnął na scenie gminnego
przeglądu Lubuskiego Festiwalu Piosenki
w Czerwieńsku, 2 drużyny i zwycięzcy
zmagań Gminnego Turnieju Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego oraz soliści
Basia Stasiuk I miejsce w konkursie
wiedzy ekologicznej „Segreguję odpady”
podczas Dnia Czystej Wody i Aleksander
Pietryka – laureat konkursu Biblioteki
Wojewódzkiej w Zielonej Górze – „Mistrz
Pięknego Czytania”.
„English is fun” w Warszawie
W Nietkowie grupa uczniów realizuje projekt językowy „English is fun”
z Programu „English Teaching” PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności .Zajęcia i konwersacje, spotkania z kulturą,
piosenki, „angielskie nocki i gotowanie,
wypady rowerowe w plener, biwaki
i wycieczki – a wszystko wokół nauki
języka angielskiego. Minął już półmetek
naszych językowych zmagań z j angielskim Właśnie wróciliśmy z trzydniowego

podboju naszej stolicy – projektowy wypad językowy. Do Warszawy jechaliśmy
wiele godzin pociągiem, a dla wszystkich
było to pierwsze spotkanie ze stolicą. Wycieczka wspaniała, wniosła wiele wrażeń,
wiedzy i wspomnień. Wiele się można
nauczyć chodząc po muzeach, parkach
i zaglądając w różne zakątki wielkiego
miasta. Zajrzeliśmy również na Stadion
Narodowy oraz udało się nam wejść do
Sejmu i posiedzieć na galerii. Słówka
angielskie w Warszawie stały się jakby
łatwiejsze i bliższe, szybciej można je zapamiętać a już na pewno świetnie odtworzyć z pamięci. Co prawda było mnóstwo
zwiedzania, również nauki , nogi trochę
bolały ale było warto przeżyć wspaniałą
przygodę z językiem angielskim w stolicy. Nasza grupa projektowa języka
angielskiego „English is fun” z radością
odnotowała fakt, że koleżanka - Ola
Kozłowska wspaniale wypadła w ogólnopolskim konkursie na gadżet Programu
English Teaching. Ola, jako, że uwielbia
podróżować i czytać, zaprojektowała
glinianą skarbonkę – „świnkę podróż-

niczkę” oraz zakładkę
do książki. Mozolnie
lepiła w glinie skarbonkę, do której trafią
oszczędności na wycieczkę do Londynu.
Praca pięknie wykonana zdobyła uznanie jury
oraz pierwsze miejsce
za projekt artystyczny. Ola za swoją pracę
otrzymała „smartwatcha” i będzie reprezentować naszą grupę na międzynarodowym obozie dla młodych anglistów jaki
odbędzie się na Mazurach w lipcu. Od nas

uzyskała szampańskie uznanie w postaci
słodkiego poczęstunku i gratulacji. Brawo
Ola, brawo my.
Opiekun grupy – dyr. Beata Kłos-Wygas

Podsumowania nadszedł czas
„Dzieci! Dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy.
Coś z tego zawsze się stanie.”
				
/Janusz Korczak/
Mijający rok szkolny jest niemal na finiszu. Wszyscy z niedowierzaniem spoglądamy w kalendarz - kolejna klasa za nami, jeszcze tylko świadectwa i opustoszeją
szkolne mury.
Jednak zostało jeszcze kilka chwil,
kilka spraw, ostatnie sprawdziany, zaliczenia. Tradycyjnie rozwiązał się
„konkursowy worek”. Z gazetek spoglądają na nas zachęcające zaproszenia
do spróbowania swoich sił. Na początku
roku szkolnego założyliśmy sobie, że
stworzymy każdemu uczniowi szansę
na sukces. Przedsięwzięcie nazwaliśmy:
KONKURS DLA KAŻDEGO UCZNIA.
Przez cały rok odbywały się zmagania
sprawdzające wiedzę z różnych dziedzin
nauki, ale nie zabrakło też okazji do wykazania się w konkursach plastycznych,
wokalnych, recytatorskich, sprawnościowych, konstrukcyjnych, czytelniczych,
logicznego myślenia, informatycznych
i innych. Jednym słowem „dla każdego
coś dobrego”. Byli wśród nas uczniowie,
którzy uczestniczyli w wielu różnorodnych konkursach, ale byli i tacy, którym
się po prostu nie chciało. I czy był to
strach, brak wiary w siebie, czy brak aspiracji, a może znany nam wszystkim stan
powszechnie określany lenistwem – na to
pytanie muszą sobie odpowiedzieć sami.
My cieszymy się sukcesami tych, którzy
nie boją się stawić czoła wyzwaniom.
O wynikach zmagań informowaliśmy
systematycznie na łamach naszej gazetki.
Oto ostatnie doniesienia:
• Aleksander Jadczak kl. III b, Maciej Lebioda kl. III d, Bartosz Augustyniak kl. III b – laureaci Ogólnopolskiego
Konkursu Logicznego Myślenia ZUCH;
• II miejsce szkoły w Ogólnopolskim

konkursie z języka niemieckiego DaFKenner;
• Kamila Wasąg uczennica kl. IV
b - laureatka XXIII Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego „Dbam o Piękno
Mego Domu - Ziemi - Zasoby przyrody puszcze, lasy, parki narodowe. Wystawa
pokonkursowa została otwarta w Muzeum
Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze;
• Weronika Dudek kl. VI b - finalistka
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego;
• W Wojewódzkim Czwórboju Lekkoatletycznym Nestle Cup w Zielonej
Górze najlepsze wyniki osiągnęli: 2 m-ce
Mateusz Powchowicz kl. V b, 8 m-ce
Wiktoria Markowska kl. VI b, 10 m-ce
Aleksandra Kokowicz kl. VI a;
• Aleksandra Balik kl. IV a i Amelia
Klimaszewska kl. IV a – wyróżnienie
w XVIII Przeglądzie „Mistrz Pięknego
Czytania” organizowanym przez WiMBP
w Zielonej Górze;
• Lidia Węclewicz kl. IV a – wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie
Recytatorskim „PRO-ARTE”;
• Wyróżnienie dla redaktorów i opiekunów gazetki szkolnej „Miotła” w XII
Konkursie na Najlepszą Gazetkę Szkolną
województwa lubuskiego.
• Patrycja Michalska kl. III b – nominacja do finału Lubuskiego Festiwalu
Piosenki „Scena młodzieżowa”;
• Ogólnopolski Konkurs Matematyczny KANGUR – wyróżnienia: Anna
Boksa kl. III d, Szymon Dudek kl. III d.

Ilayda Genderka kl. III b, Oliwia
Krzyniak kl. IV b, Weronika Dudek
kl. VI b
• Agata Stanisławiszyn kl. III b wyróżnienie w Powiatowym Konkursie
Recytatorskim PRO-ARTE;
• I miejsce naszej reprezentacji
w Gminnym Turnieju Szkół o Puchar
Burmistrza Czerwieńska;
• II miejsce teatrzyku szkolnego FERAJNA w gminnym przeglądzie grup
teatralnych PROFISCENA w Nietkowicach. Zaprezentowaliśmy sztukę pt.
„Palący problem”;
• Agata Dłubała kl. III b, Szymon
Dudek kl. III d, Gabrysia Zielińska kl.
III c – nominacje do gminnego konkursu
ortograficznego;
• Olek Jadczak kl. III b, Szymon
Dudek kl. III d, Jan Kozak kl. III c- nominacje do gminnego konkursu klas I-III
MAŁY MISTRZ MATEMATYKI;
• Zdobyliśmy II miejsce w gminnym
konkursie SEGREGUJĘ ODPADY
sprawdzającym wiedzę teoretyczną
i praktyczną z zakresu sozologii (zabrakło nam 0, 5 punktu do zwycięstwa:)
Dziękujemy zaprzyjaźnionym szkołom
za przybycie i rywalizację zgodną ze
sportowym duchem;
• W konkursie na zebranie jak największej ilości zużytych baterii wygrała
Lena Sadowska II a. Drugie miejsce
przypadło Filipowi Władykowskiemu III
d a trzecią lokatę zajął Ernest Ruszel II c.
Ogółem zebrano 4138 sztuk baterii. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim
dbającym o nasze środowisko, którzy
przynieśli baterie na szkolny festyn;
• W szkolnym konkursie z jęz. niemieckiego MEIN TRAUM HAUS najpiękniejsze instalacje wykonali: Nataniel
Szul kl. III b, Jakub Kęcik kl. III c, Anna
Boksa kl. III d, Amelia Kaczor kl. III d,
Bartosz Kupiec kl. IV a, Agata Stanisławiszyn kl. III b.
Całoroczny trud dzieci i młodzieży
tradycyjnie docenił także Burmistrz
Czerwieńska. Spośród uczniów naszej
szkoły po najwyższą nagrodę w gminie
w mijającym roku szkolnym sięgnęli:
Patrycja Michalska kl. III b, Kinga Stec
IV b, Amelia Klimaszewska IV a, Lidia
Węclewicz IV a, Weronika Dudek VI b,
Wiktoria Markowska VI b.
Gratulujemy wszystkim laureatom
zwycięstw, ale gratulujemy też każdemu,
kto postanowił zmierzyć się w jednym
z proponowanych konkursów i po prostu
„chciało mu się chcieć”. Każde doświadczenie wzbogaca nas, powoduje, że stajemy się silniejsi, zahartowani.
Beata Kaszewska
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Działo się w Leśniowie...
Maj obfitował w naszej szkole w rozmaite wydarzenia... ech... tyle się działo...
Dni Czerwieńska
Jak co roku nasza szkoła brała udział
w barwnym pochodzie i gminnym turnieju szkół z okazji Dni Czerwieńska.
Tym razem w pochodzie motywem
przewodnim były motyle. Przeszliśmy
ulicami Czerwieńska ubrani w piękne
koszulki z motylami, w rękach niosąc
transparent, a na ustach okrzyki promujące szkołę w Leśniowie Wielkim. Nasza

Adama Bahdaja, pt.: „Wakacje z duchami”, rozwiązywanie pełnej zagadek i trudności krzyżówki (której bez
wrodzonego sprytu i nabytej w szkole
wiedzy nie sposób rozwiązać), zabawy
ruchowe, twórcze popisy plastyczno-literackie, a i nie obeszło się bez
tajemniczych odgłosów i duchów
naszej szkoły! Pełni wrażeń padliśmy
po północy, a rano, mimo niedospania,

drużyna dzielnie walczyła w turnieju,
świetnie radziła sobie nie tylko z zadaniami z wiedzy ogólnej, ale również
z konkurencjami sportowymi. To był
dzień pełen wrażeń...

udało nam się jeszcze pobawić w różne
zabawy...
Humory dopisały, a najlepszym
dowodem na to był rozbrzmiewający
w szkolnych murach śmiech dzieci.
Duchy biblioteki zostały poskromione
i pewnie z niecierpliwością czekają na
kolejną podobną imprezę ;-)

Magiczna noc w szkole
Piątkowa noc 26/27 maja była
dla uczniów klas III-V niezwykła...
Tej nocy spotkaliśmy się wspólnie
w szkole aby poskromić duchy naszej
biblioteki. Frekwencja była prawie
100-procentowa i dzięki temu impreza na 100% się udała! Było wspólne
głośne czytanie przygodowej powieści
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Rodzinne świętowanie
31 maja w młodszych klasach oraz
w oddziale przedszkolnym odbyła się
wspaniała uroczystość z okazji Dnia
Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Takie
rodzinne świętowanie to doskonały

pretekst do spędzania czasu wspólnie
z najbliższymi, do zatrzymania się
w biegu codziennych spraw i obdarowania tych, których kochamy odrobiną
siebie...
Dzieci pod okiem swoich nauczycielek - Izabelli Nowak, Elżbiety
Błońskiej, Marty Dragon i Agnieszki
Przybysz przygotowały dla Rodziców
program artystyczny, w którym pochwaliły się swoimi umiejętnościami
tanecznymi, wokalnymi i oratorskimi.
Aż łzy kręciły się w oku niejednej Mamie i niejednemu Tacie... Były wiersze
i piosenki związane z rodziną, był śpiew
w języku angielskim (przygotowany

przez p. Annę Kijewicz) oraz popisy
tańca współczesnego, które poprowadziła nasza szkolna instruktorka tańca
- p. Marta Maciejewska!
Po występie Dzieci obdarowały
Rodziców samodzielnie wykonanymi
niespodziankami a później zaprosiły
swoich Gości na poczęstunek, w czasie
którego nie zabrakło wspólnych rozmów,
przytulania i zabaw.
To było popołudnie pełne rozmaitych
wrażeń - radości, wzruszenia, szczęścia...obyśmy więcej ich doznawali na
co dzień!

MegaMisja świetlicy

w PSP w Leśniowie Wielkim
Pod koniec roku szkolnego 2015/2016 świetlica wzięła udział
w rekrutacji do programu MegaMisja. Zadaniem dzieci było
stworzenie 3minutowego filmiku i przekonaniu w nim organizatorów do wybrania właśnie ich placówki. Udało się!
Z województwa lubuskiego jedynie 7 szkół zakwalifikowało
się do programu, w tym i MY!
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017 zaczęły
się cotygodniowe zajęcia podczas których dzieci odkrywały
dobre i bezpieczne strony technologii. Wszystko w formie
przyjaznej zabawy w cyfrowe laboratorium, w którym pomagali animowanym bohaterom złapać niesfornego psotnika, ucząc się przy tym ważnych zasad młodego internauty.
Poznawały specjalnie dla nich przygotowane ciekawostki
i z niecierpliwością czekały na kolejny tydzień aby dowie-

dzieć się jakie przygody są dla nich przygotowane. Pomimo
iż uczniowie posiadają dużą wiedzę zawsze dowiadywali się
czegoś nowego. Chętnie rozwiązywali zagadki ponieważ forma lekcji była bardzo ciekawa oraz tematyka bardzo zbliżona
ich zainteresowaniom. Uczyli się między innymi tworzenia
najlepszych haseł, bronienia swoich praw czy poznawali
zasady bezpiecznego korzystania z mediów. Zaangażowanie
dzieci przekładało się na uzyskiwane punkty, które zamieniały
się na cenne nagrody. Dzięki temu świetlica zyskała między
innymi dwa tablety, zestaw książek i audiobooków, różnego
rodzaju gry a także mnóstwo artykułów plastycznych. Radość
uczestników była ogromna. Przekonali się sami, że ciężka
praca jest czasami bardzo dobrze nagradzana. Żałujemy, że
nasza przygoda z Megamisją dobiega końca ale pozostaną
nam miłe wspomnienia.
Renata Kapica
Wychowawca świetlicy, szkolny koordynator
programu MegaMisja

Wreszcie tłumny pochód ulicą Zielonogórską: głośny, wesoły,
kolorowy. Bardzo ważne, w wychowaniu małego człowieka,
są wszystkie święta. Nie tylko te rodzinne, ale też państwowe
i lokalne. Dzięki nim, dziecko przyswaja pewne wartości
i uświadamia sobie, że jest częścią określonej jedności: rodziny, miejscowości, regionu, kraju.
D. Nowicka

Mama.
Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze, a przebacza, odepchnięta wraca – to miłość
macierzyńska.
J. I. Kraszewski
No właśnie – mama, najważniejszy człowiek na świecie.
To od niej wszystko się zaczyna: cud narodzin, bezustanna
opieka i troska, nieprzespane noce, ale też wielka radość
i spełnienie. Dzień Matki obchodzony jest na całym świecie.
W Polsce przypada 26 maja. Piękny miesiąc, piękne święto.
Starsze dzieci już wiedzą, jak odwdzięczyć się mamie za
wszystkie trudy. Pamiętają o konieczności złożenia życzeń
i sprawienia niespodzianki. Młodszym, przedszkolakom
trzeba trochę pomóc. Jednak zawsze hasło: mama i jej
święto, stawia dzieci w pełnej gotowości. Z wielkim zaangażowaniem uczą się wtedy piosenek i wierszy. Z przejęciem
wykonują laurki, kwiatki, wycinają serduszka. Wiedzą, że
mama jest najważniejsza. W każdej grupie przedszkolnej
odbyły się stosowne uroczystości. Dzieci prezentowały
swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne.
A później – poczęstunek, swobodne rozmowy i wielka
duma z dzieci.
Dni Czerwieńska
Piękna, słoneczna pogoda. Chmara ludzi przed miejscowym urzędem i ostatnie przygotowania do corocznego korowodu. Poczucie wielkiej wspólnoty, radości i przynależności.
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Święto Piasta
W sobotę, 20 maja, Klub Sportowy Piast Czerwieńsk obchodził 70 lecie swojego
istnienia 1947 - 2017. Na stadionie miejskim im. Romana Winnickiego rozgrywano
okolicznościowe mecze. Zmagania rozpoczęły „Żaki” - Piast – Start Płoty.
Tu nie liczono wyniku z uwagi na
formę zabawy dla najmłodszych adeptów
piłkarstwa. Potem „Orliki” - Piast – Zryw
I Zielona Góra (4:6). Następnie „Młodziki” – Piast – UKP Falubaz III Zielona
Góra (2:0). Z kolei „Oldboy’si” – Piast
– Drebkau (5:8). Aż przyszedł czas na
„Seniorów” – Piast I Czerwieńsk - Piast
Corrado Czerwieńsk (dawna III LIGA)
– (4:2).
A w części oficjalnej uroczystości
najważniejszy był rys historyczny, wszak
„siedemdziesiątka” zobowiązuje do
wspomnień…
W 1947 r. grupa młodych chłopców
i repatriantów jak Julian Pielichaty,
Czesław Pyrka, Tadeusz Sołtysik,
Roman Winnicki i inni zakładają koło
Ludowego Zespołu Sportowego w Czerwieńsku. Pierwsze mecze rozgrywano
w …Płotach, ponieważ w Czerwieńsku
nie było miejsca na boisko. A tu, gdzie
obecnie rozgrywane są mecze miejscowego Piasta, znajdował się sad drzew
owocowych, które w 1948 r. zostały
wycięte pod tworzone boisko piłkarskie.
W 1953 r. prezes Julian Pielichaty,
Tadeusz Sołtysik i Roman Winnicki
zgłosili drużynę do rozgrywek klasy „C”
w strukturach LZS.
W latach 1953 - 1956 powstaje sekcja siatkówki z panią Jadwigą Weiss na
czele. W 1956 r. zostaje opracowany
statut z nazwą Ludowy Klub Sportowy
Piast Czerwieńsk o barwach niebiesko
– białych. W latach 1956 – 1962 prezesem klubu był Jerzy Krupa. W tym
czasie przy klubie Piast powstaje sekcja
lekkoatletyczna, która w latach 1958,
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1959, 1960 zdobywa tytuł mistrza okręgu
(zawodnicy: Aleksander Nadolny, Józef
Dudkowiak).W 1961 r. drużyna piłkarska
po raz pierwszy awansuje z klasy „B”
do klasy „A” (czołowi zawodnicy to:
Czesław Pyrka, Tadeusz Kopczyński,
Kazimierz i Zbigniew Przybylscy, bracia Nadolni).
W latach 1963 – 1972 funkcję prezesa klubu pełni Roman Winnicki i drużyna „Piasta” pierwszy raz w historii
awansuje z klasy „A” do ligi okręgowej
(czołowi zawodnicy tej drużyny to:
Jan Nowak, Alojzy Gnatowicz, Jan
Leszczyński, Marian Gorzelańczyk,
Andrzej Trawiński, Zygmunt i Jan
Świniarek – pod wodzą trenera Ryszarda Biczyka).
W latach 1973 – 1976 funkcję prezesa klubu pełni Zbigniew Muszyński.
W kolejnych latach powstaje sekcja tenisa
stołowego, za którą odpowiedzialny jest
Wiesław Sarnowski. A w roku 1976
prezesem zostaje ponownie Roman
Winnicki. W 1985r. drużyna po raz
drugi awansuje do ligi okręgowej. Grającym trenerem tej drużyny był Zygmunt
Świniarek (czołowi zawodnicy to: Jan
Mierzwiński, Krzysztof Śnieżko, Jan
Lusznia, Ryszard Kopczyński, Czesław
Szatkowski, Roman Patrzykąt, Krzysztof Nowak).
W 1985r. umiera wieloletni piłkarz,
prezes, jeden z najaktywniejszych działaczy klubu „Piast” pan Roman Winnicki.
W 1985r. prezesem klubu zostaje wychowanek Piasta Czerwieńsk pan Andrzej
Trawiński. Swoją funkcję pełni aż do
2001r.

W międzyczasie przy klubie powstaje
sekcja szachowa (czołowi zawodnicy to:
Marta Michalska, Katarzyna Małolepsza, Daniel Michalski, Damian, Daniel
i Olaf Blandzi).
W 1986r. powołany do życia zostaje
klub Oldboy’s Czerwieńsk. Lata 90 – te
to pasmo największych sukcesów klubu
(do tej pory – mamy nadzieję, że to się
jeszcze zmieni…).
W 1994 r. firma Corrado Transport z prezesem Waldemarem Kłosem
zostaje sponsorem tytularnym klubu.
Sponsorem pomocniczym jest firma
pana Janusza Sarnowskiego. Trenerem
drużyny zostaje w tym czasie Andrzej
Michalski. W 1995 r. drużyna po raz
pierwszy awansuje do klasy makroregionalnej Zielonogórsko – Legnicko
– Leszczyńskiej (zawodnicy miejscowi:
Dariusz Łuczak, Waldemar Dwornicki, Leszek Kaczor, Adam Kapela,
Krzysztof Piwoński).
W 1996 r. drużyna Piasta zdobywa
Puchar Polski na szczeblu Wojewódzkim
pokonując Błękitnych Buding Kisielin 4:2
(bramki: Jarosław Grysiewicz 2, Grzegorz
Buchowski, Stasiu Gąsior) i awansuje do
szczebla centralnego. Sezon 1996 – 1997
przynosi największy sukces klubu w postaci
awansu do III ligi (zawodnicy: Zbigniew
Kędzierzyński, Sławomir Czarkowski,
Dominik Wabno, Stasiu Gąsior, Walde-

Zarząd KS Piast składa serdeczne podziękowania burmistrzowi
Czerwieńska panu Piotrowi Iwanusowi, przewodniczącemu
Rady Miejskiej panu Leszkowi Jędrasowi, panu Tomaszowi
Zbieskiemu za pomoc w organizacji naszego jubileuszu.
Dziękujemy również panu Lubomirowi Rotko za pomoc techniczną, państwu Indze i Leszkowi Kaczor, państwu Iwonie
i Robertowi Matuszak z Chaty Polskiej i państwu Grażynie
i Leszkowi Grotman za poczęstunek dla wszystkich uczestników rywalizacji.
Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy zaangażowali się
w organizację obchodów 70-cio lecia KS Piat Czerwieńsk.
Prezes Zarządu Waldemar Dwornicki

mar Dwornicki, Jarosław Grysiewicz, Dariusz Łuczak, Sebastian Gramza, Robert Dawidziak, Sławomir Manyś, Krzysztof
Romańczuk, Grzegorz Buchowski, Robert Tchórz, Tomasz
Mierzwiak, Paweł Ratajczak, Krzysztof Romańczuk, Maciej
Wysocki, Michał Michalski, Sebastian Gramza).
W 1997 r. odbyły się obchody 50 – cio lecia klubu i nadanie
Miejskiemu Stadionowi w Czerwieńsku imienia Romana Winnickiego (piłkarza i długoletniego działacza klubu). W 2001 r.
prezesem klubu zostaje Janusz Sarnowski, trenerem zespołu
zostaje Tadeusz Makowski. Pierwszy zespół występuje w klasie
okręgowej, a druga drużyna w klasie „B”.
12 grudnia 2002 r. zarząd klubu nadaje tytuł Honorowego
Prezydenta panu Giulio Piantiniemu (wieloletniemu sponsorowi – prezesowi firmy „Arcobaleno”). W 2003 r. drużyna Piasta
opuszcza klasę okręgową. Ponowny awans uzyskuje w 2006 r.
Trenerem drużyny jest Mirosław Nowakowski (zawodnicy:
Maciej Kamiński, Marcin Gałka, Łukasz Michalski, Michał
Warszawski).
W 2006 r. klub pozyskuje strategicznych sponsorów. Firmę GutMar Gustawa i Marzeny Warszawskich oraz Ziel-Bruk z prezesem Edwardem Makarewiczem. Sezon 2007 - 2008 przynosi awans
do IV ligi. Po trenerze Mirosławie Nowakowskim zespół prowadzi
Tadeusz Makowski, a do drużyny Piasta wraca po wielu latach gry
w Lechii Zielona Góra Krzysztof Gnatowicz. Po rundzie jesiennej
Piast nieoczekiwanie zajmuje I miejsce w tabeli.
W 2010 r. prezesem klubu zostaje Jerzy Januszkiewicz,
a trenerem Sylwester Buczyński. Zespół, mimo wielkich na-

Sport szkolny…
W „Dniu Czystego Środowiska” uczniowie PSP z Czerwieńska mogli skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych specjalnie
dla nich. Jedną z nich był cross rowerowy. Wzięło w nim udział
34 zawodników podzielonych na kategorie wiekowe oraz płeć.
Najlepsi w swoich kategoriach to: przedszkolaki: Aurelia Pukacka, kl. I-II Maja Wziętek, Szymon Wojnarowski, kl. III-IV
Agata Stanisławiszyn, Hubert Dwornicki, kl. V-VI Nikola
Wziętek, Kacper Juras. Gratulujemy!
Miło nam poinformować, że od stycznia bieżącego roku
ruszył PROGRAM MINISTERIALNY pod nazwą „Szkolny
Klub Sportowy”. Do programu przystąpiło 40 uczniów PSP
z Czerwieńska. Zajęcia są bezpłatne, odbywają się dwa razy
w tygodniu w grupach 20 osobowych. Dzieci rozwijają swoją
sprawność fizyczną, poznają różne dyscypliny sportu a wiodącymi na naszych zajęciach są gry zespołowe. Program będzie
kontynuowany również po przerwie wakacyjnej.
Barbara Oleszek

dziei, w 2011 r. opuszcza szeregi czwartoligowców. W 2011 r.
prezesem klubu zostaje Waldemar Dwornicki. W 2013 r.
drużyna ponownie wraca do IV ligi. Po dwóch sezonach zespół spada jednak do klasy okręgowej, w której występuje do
chwili obecnej.
Aktualny Zarząd Klubu Sportowego „Piast” Czerwieńsk
stanowią: prezes – Waldemar Dwornicki, v-ce prezes - Andrzej Nawrocki, v-ce prezes ds. młodzieży Damian Świniarek,
sekretarz Zygmunt Świniarek i skarbnik Krzysztof Śnieżko.
Waldemar Dwornicki,
Zygmunt Świniarek

Wieści z hali

Wielka impreza biegowa – Jorge Cross został rozegrany
22 kwietnia. O jej wynikach informowaliśmy już naszych
czytelników.
Lubuska Liga Biegowa, na swym spotkaniu w hali 11 maja,
omawiała sprawy związane z cyklem biegowym i nowymi
propozycjami dla Ligi.
Szósty już bieg przełajowy Ronin Race plus odbędzie się 17
czerwca. A pod koniec miesiąca – w dniach 23, 24, 25 – nasze gminne
reprezentacje w różnych dyscyplinach sportowych wezmą udział
w Spartakiadzie w zaprzyjaźnionym Rothenburgu ob der Tauber.
Już rozpoczęły się przygotowania do Pucharu Burmistrza
w piłce nożnej. Rada Sportu zaplanowała go w nowej, jednodniowej formule na 5 sierpnia i serdecznie na niego zaprasza!
Trwają już zapisy na Wilcza MTB. Rowerowy przełaj po
leśnych drużkach w okolicach naszej hali zaplanowano na 17
września. Chętni do udziału w zawodach są proszeni o odwiedzenie strony pulsarsport.pl
A co słychać u miłośników, nie tylko biegania?
W polsko - niemieckim cross duathlonie (30 kwietnia w Zielonej Górze - Drzonkowie) brała udział Agnieszka Woch.
W półmaratonie w Pszczewie (7 maja) - XXXIV Pszczewska
Dwudziestka Biegajmy Razem! – wystartował Bolesław Brzeziński, Magda Piwowska i Kamil Jermak. Pan Bolesław wygrał
swoją kategorię biegową M70+ z czasem 1:57:31. Gratulujemy!
W Bojadłach (20 maja) odbył się III Bieg Memoriałowy im.
Piotra Szwajkowskiego. Na 10 km trasie pobiegli Paweł Forgel
i Agnieszka Woch.
W Nowej Soli rozegrano już XXXIV Półmaraton Solan.
Wśród ponad 600 zawodników (27 maja) byli Krzysztof Filar,
Michał Kowalski, Paweł Olech i Agnieszka Woch.
I jeszcze I Piknikowy Bieg o Puchar Marszałka Województwa Lubuskiego – 4 czerwca w Drzonkowie pobiegli Piotr
Śliwiński i Joanna Śliwińska.
D. Grześkowiak
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