Dzień Czystej

Wody 2018
czytaj str.: 3

w maju
02.05. – w Czerwieńsku odbyły się uroczystości z okazji
Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święta Narodowego
Trzeciego Maja. Tradycyjnie już, obchody poprzedziła Msza
św. w intencji Ojczyzny, a następnie pod Pomnikiem Pamięci
odbył się capstrzyk z udziałem kompanii honorowej 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku i pocztów
sztandarowych.
07.05. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej.
07.05. – Burmistrz Piotr Iwanus wziął udział w posiedzeniu
Zarządu ZOSP RP w Zielonej Górze.
09.05. – w Leśniowie Wielkim odbyła się rada budowy
w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej na terenie Gminy Czerwieńsk”.
11.05. – Burmistrz Piotr Iwanus odbył spotkanie w Zarządzie
Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w sprawie uzgodnień
dotyczących przebiegu ścieżki rowerowej w Płotach, która
powstaje wzdłuż DW nr 280.
11.05. w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku odbyło się
postępowanie przetargowe na „Budowę sali gimnastycznej wraz
z zagospodarowaniem otoczenia Szkoły Podstawowej w miejscowości Leśniów Wielki”. Nie została złożona żadna oferta.
11.05. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus
prowadził rozmowy z przedstawicielami firmy Tonsmeier.
Dotyczyły one organizacji odbioru odpadów komunalnych
z terenu Gminy.
12.05. – w Czerwieńsku uroczyście obchodzono Dzień Strażaka. Obchody rozpoczęła Msza święta, następnie strażacy i ich
goście przemaszerowali nad zalew przy ul. Zielonogórskiej, gdzie
odbyła się uroczysta zbiórka jednostek OSP z całej gminy. Wzięła
w niej również udział zaprzyjaźniona jednostka z Czech.
13-18.05. – w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku
przebywała na wymianie młodzież z Reichsstadt-Gymnasium
w Rothenburg ob. der Tauber (Niemcy). Podczas pobytu
młodzi Rothenburczycy mieli okazję zwiedzić Gdańsk i Zieloną
Górę. Wspólnie z kolegami z Czerwieńska nagrali też teledysk,
który dokumentuje ich pobyt i wzajemną współpracę. Była to
już 10. wymiana młodzieży, w której od początku prowadzonej współpracy, wzięło udział 178 uczniów z obu szkół.
14.05. – w Zielonej Górze Burmistrz Piotr Iwanus spotkał
się z Radosławem Brodzikiem z Biura Współpracy Transgranicznej Urzędu Marszałkowskiego. Tematem spotkania było
omówienie projektu rewitalizacji parku dworskiego w Laskach, który jest realizowany ze środków EWT.
14.05. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji
było min.: rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za
2017 r., sprawy bieżące.
15.05. – w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nietkowicach odbył się V Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych „Profiscena 2018”.
15.05. – w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku odbyło
się posiedzenie Zarządu Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego.
15.05. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Dyrektorem
Powiatowego Urzędu Pracy Edmundem Prekuratem.
16.05. – w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra odbyło się
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spotkanie poświęcone nowym procedurom szacowania szkód
łowieckich. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez
Nadleśnictwa Zielona Góra i Przytok. W spotkaniu uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
16.05. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus
spotkał się z Komendantem Komisariatu Policji II podinsp.
Jackiem Wołoszańskim.
17.05. – przyszłość zbiorników retencyjnych w Czerwieńsku
była tematem rozmów, jakie Burmistrz Piotr Iwanus prowadził
z kierownictwem Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody
Polskie w Zielonej Górze.
18-20.05. – odbyły się Partnerskie Dni Czerwieńska 2018.
18.05. – w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku
uroczyście pożegnano, przebywającą tu na wymianie, młodzież
i ich opiekunów z Reichsstadt-Gymnasium w Rothenburg ob.
der Tauber (Niemcy). W pożegnaniu uczestniczyli: Burmistrz
Piotr Iwanus, Dyrektor CUW Danuta Tomaszewska, Kierownik Hali Sportowej „Lubuszanka” Lubomir Rotko, Dyrektor
Gimnazjum Przemysław Góralczyk i Magdalena Grysiewicz
(Dyrektor Gimnazjum w latach 2010-2015).
22.05. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było
min.: Informacja dotycząca stanu wdrażania reformy oświatowej
na terenie Gminy Czerwieńsk (m.in. propozycje zatrudnienia
pracowników wygaszanego gimnazjum w roku szkolnym
2018/19, oraz aktualne informacje dotyczące planowanych
zmian organizacyjnych w oświacie na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem gimnazjum); sprawy bieżące, w tym
omówienie tematu związanego z nowym Centrum Rehabilitacji
w Czerwieńsku.
22.05. – w Płotach odbyło się zebranie wiejskie.
23.05. – 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 2018 r.; rozpoczęcie prac nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 r.; sprawy bieżące.
23.05. – w Nowogrodzie Bobrzańskim Burmistrz Piotr Iwanus
spotkał się z Burmistrzem Pawłem Mierzwiakiem. Tematem spotkania był zastępczy punkt składowania odpadów stałych PSOS.
28.05. – w Filharmonii Zielonogórskiej odbyły się obchody
Dnia Samorządowca pn. „Niepodległa Samorządna”. Gminę
Czerwieńsk reprezentowały: Sekretarz Gminy Małgorzata
Kuźniar i Skarbnik Urszula Napierała.
29.05. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było min.: wypracowanie opinii o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu
gminy za 2017 r.; sprawy bieżące.
29.05. – w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku odbył się
drugi przetarg na „Budowę sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem otoczenia Szkoły Podstawowej w miejscowości
Leśniów Wielki”. Postępowanie jest ważne, nie wyłoniło jednak
oferenta.
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 13.06.2018 r., do druku przekazano 14.06.2018 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

XX Dzień Czystej Wody
Dzień Czystej Wody to sztandarowa impreza proekologiczna w naszej Gminie.
Przez lata stał się znakiem rozpoznawczym Klubu Zdecydowanych Optymistów
i Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku. 9 czerwca br. odbyła
się jego XX – edycja.
Dziś, brzmi to już trochę jak fantastyczna
opowieść, ale jeszcze w 1998 r. w przepływającym przez Czerwieńsk Złotym Potoku
(popularnie zwanym „Smródką”) płynęły
ścieki komunalne i przemysłowe z całej
Zielonej Góry. Dopiero oddanie do użytku
oczyszczalni ścieków „Łącza” w Łężycy
odmieniło ten stan rzeczy, a w potoku znów
pojawiła się czysta woda. Dla upamiętnienia
tego wydarzenia Lubomir Rotko i Jacek
Gębicki postanowili zorganizować Dzień
Czystej Wody, który z czasem stał się cykliczną imprezą o charakterze edukacyjnym
- mającą uwrażliwiać wszystkich miesz-

wreszcie sadzenie drzew nad zalewem.
Sympozja popularnonaukowe, których
odbyło się już 19, były okazją do popularyzacji wiedzy ekologicznej, nowoczesnych
technologii z dziedziny ochrony wód i powietrza oraz odnawialnych źródeł energii
i segregacji śmieci - czy też refleksji nad
aktualnym stanem środowiska, w którym
żyjemy. Organizatorzy Dnia Czystej Wody
zapraszali do udziału w sympozjach osoby,
które zawodowo zajmowały się poruszaną
tematyką oraz dzieci i młodzież, którzy
przygotowywali swoje wystąpienia ucząc
się przy okazji wielu interesujących za-

optymizmem i pasją działania. Pozyskali
ich do organizacji swojej imprezy i włączyli
w realizację wielu podejmowanych działań.
Najbardziej aktywnych uhonorowali na-

kańców na potrzebę ochrony środowiska
przyrodniczego.
Dzień Czystej Wody stał się finałem
wielu działań ekologicznych, które szkoła
podstawowa w Czerwieńsku i Klub Zdecydowanych Optymistów prowadzili w ciągu
całego roku. Służyły temu min.: sympozja
popularnonaukowe „Nie ma wody, nie ma
nas”, konkursy wiedzy „Zdrowa woda”,
„Zielony patrol”, konkursy plastyczne
„Nasze środowisko”, akcje „Kochasz dzieci
– nie pal śmieci” i „Sprzątanie świata” czy

gadnień. To podczas jednego z sympozjum
„zrodził” się pomysł odtworzenia stawu,
który rozciągał się dawniej pomiędzy Płotami, a Czerwieńskiem. Pomysł ten doprowadził do budowy zbiornika retencyjnego,
który powstał przy ul. Zielonogórskiej.
Dzień Czystej Wody to przedsięwzięcie, które swoim zasięgiem kilkakrotnie
przekroczyło granice gminy, powiatu czy
województwa. Brali w nim udział uczniowie
z zaprzyjaźnionej szkoły w Drebkau (Niemcy) oraz ówczesny Burmistrz Drebkau,
a później Starosta Powiatu Sprewa-Nysa
Harald Altekrüger.
Od samego początku, patronat nad
Dniem Czystej Wody sprawuje Burmistrz
Piotr Iwanus, który jest zawsze gospodarzem sympozjum i jednym z jego głównych
prelegentów.
Osobą nierozerwalnie związaną z Dniem
Czystej Wody jest też dr Karol Gajewski,
emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego, przewodniczący Komitetu Programowego Dnia Czystej Wody.
Organizatorzy Dnia Czystej Wody
potrafili skupić wokół siebie dziesiątki
osób, których „zarazili” swoim życiowym

dając im tytuł i piękną statuetkę „Złotego
Optymisty”. Ogółem przyznali już 25 takich
tytułów, z tego podczas tegorocznego sympozjum 5. Tegoroczni „Złoci Optymiści”
to: Wanda Gola – nauczyciel SP w Czerwieńsku, Arkadiusz Kapała – Nadleśniczy
Nadleśnictwa Zielona Góra, Zbigniew Nowacki – Prezes Koła Łowieckiego „Jeleń”
Czerwieńsk, Tomasz Frąckowiak – Prezes
POMAK w Czerwieńsku i ks. Paweł Konieczny – Proboszcz Parafii Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Żarach.
W 2005 r. Klub Zdecydowanych
Optymistów, za popularyzację działań
ekologicznych, otrzymał za pośrednictwem
ówczesnej Marszałek Senatu RP Jolanty
Danielak – Srebrny Medal Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
W 2018 r. z okazji XX edycji Dnia Czystej Wody, organizatorzy otrzymali prezent
od Koła Łowieckiego „Jeleń” Czerwieńsk
w postaci blisko 10 tonowego głazu, który
posadowiono w najwyższym punkcie nad
zalewem. Tym samym Dzień Czystej Wody
ma swój materialny symbol, a organizatorzy
pamiątkę swojej 20-letniej działalności.
Jacek Gębicki
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Partnerskie
Dni Czerwieńska
Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharem,
a także nagrodą finansową w wysokości
1200 złotych. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali puchary, dyplomy oraz słodkie upominki. W doskonałych humorach
i wspaniałej atmosferze dzieci odjechały
do swoich miejscowości.

Korowód „Mali patrioci”
Tegoroczny korowód odbył się pod
hasłem „Mali patrioci” – to dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. Po odebraniu klucza od
bram miasta z rąk Pana Burmistrza Piotra Iwanusa, biało – czerwony korowód
przemaszerował ulicami Czerwieńska,
aby rozegrać 12. Gminny Turniej Szkół
Podstawowych o Puchar Przechodni
Burmistrza Czerwieńska. Drużyny zmagały się w przeróżnych zabawnych kon-

Bardzo Fajny Klown
i podwórkowe gry zapomniane
O godzinie 15 na boisku przy Zalewie
postał „Bajkowy świat zabawy”, a w nim:

Sportowo – artystyczna sobota
W sobotnie przedpołudnie rozegrano
polsko – niemieckie turnieje sportowe.
Zawodnicy zmagali się w takich konkurencjach, jak: w szachy, siatkówka, tenis
stołowy i tenis ziemny oraz piłka nożna.
Sobota, obok zmagań sportowych, to
również prezentacje sceniczne. Na scenie

kurencjach sportowych, musiały się też
wykazać wiedzą w zakresie odzyskania
przez Polskę niepodległości. Po bardzo
emocjonującej rywalizacji zwyciężyli
uczniowie z Szkoły Podstawowej w Nietkowicach, II miejsce zdobyła drużyna SP
w Czerwieńsku, III miejsce – SP Nietków
zdobyła drużyna z NSP w Płotach, III
miejsce – SP Nietków, IV miejsce – NSP
Płoty, V miejsce – SP Leśniów Wielki.

konkursy plastyczne, zabawy sportowe,
nauka skręcania balonów, bańki mydlane,
malowanie buziek i festiwal gier zapomnianych, a także stoiska animacyjne, na
których można było sprawdzić celność,
spryt i umiejętności manualne. Z dziećmi
bawił się klown Bodzio czyli „Bardzo
Fajny Klown”. Wszystkie dzieci zostały obdarowane słodkimi upominkami,
a zwycięzcy konkursów nagrodami.

królowała pozytywna energia, tysiące
uśmiechów i fantastyczna magia tańca
i piosenki.
Propozycje, jakie przygotowaliśmy na
sobotni wieczór były ogromną dawką dobrego humoru i świetnej muzyki. Wystąpił
niepowtarzalny kabaret ZACHODNI,
a gwiazdą tegorocznych Dni Czerwieńska
była Kasia Wilk z zespołem. Sobotni wieczór zakończyła dyskoteka, fantastycznie
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poprowadzona przez rodzimego DJ-a,
Dominika Brzezickiego.
Biesiada z patriotyczną nutą
W tegorocznym festiwalu wzięło
udział 20 zespołów, a motywem przewodnim była – dla uświetnienia 100-lecia
niepodległości – piosenka patriotyczna.

Festiwal rozpoczął koncert muzyki
niemieckiej i europejskiej w wykonaniu
„Eugena Mersteina”. 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 Złote Łany z Bożnowa.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, statuetki i nagrody
rzeczowe, a gdy emocje związane z ogłoszeniem wyników nieco opadły, na scenie
pojawiła się... Maryla. Właściwie była
to tzw. „Druga Maryla” czyli sobowtór
Maryli Rodowicz, jednakże głos, wygląd
i kreacja sceniczna sprawiły, że widzowie
do końca nie byli pewni czy to aby nie
prawdziwa, pierwsza dam polskiej piosenki. Przy znanych i lubianych hitach
(m.in. „Niech żyje bal”, „Małgośka”,
„Szparka sekretarka”, „Sing sing”, „Dziś

prawdziwych Cyganów już nie ma”), we
wspaniałych nastrojach, publiczność bawiła się, śpiewając razem z „Marylą”.
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. Serdeczne podziękowania składamy naszym wolontariuszom,
którzy bezinteresownie pomagali przy
organizacji Dni Czerwieńska: Angelice Pieczarce, Patrycji Bujnowskiej,
Paulinie Dąbrowskiej, Dominikowi

Zielezińskiemu, Klaudii Frątcza, Nikoli Ptaszyńskiej, Oli Lewandowskiej,
Oli Wieruckiej, Natalii Tyrakowskiej,
Wiktorii Bryczkowskiej, Oli Tomaszewskiej, Marzenie Tomaszewskiej,
Hani Łuczak,Mariuszowi Matli i Józefowi Strancowi. Natomiast wszystkim
mieszkańcom ulicy Zielonogórskiej, Ką-

pielowej, 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

Informacja dla Par obchodzących
Jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego w 2018 roku
Zgodnie z przyjętą tradycją Urząd Stanu Cywilnego w Czerwieńsku ma
przyjemność organizowania uroczystości nadania Medali za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. Zapraszam Szanownych Jubilatów – stałych mieszkańców Gminy
Czerwieńsk, którzy w 2018 r. obchodzą 50-tą rocznicę ślubu - do zgłaszania się
w Urzędzie Stanu Cywilnego osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu
68 32 78 295 do dnia 31 lipca 2018 r,. w godzinach pracy urzędu.
Burmistrz Czerwieńska
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Wędkarski Dzień Dziecka
Nad naszym zalewem co rusz coś się dzieje. A właściwie zbliża się czas nadania
mu nazwy, bo zaczynamy być z nim zżyci…
Koło Wędkarskie nr 1 w Czerwieńsku,
w niedzielę 3 czerwca, zorganizowało
nad nim zawody wędkarskie adresowane
do dzieci, wnuków, braci, kuzynostwa
członków Koła oraz sponsorów. Wiek
uczestników – od 3 do 14 lat. A ponieważ
dzieci mogą wędkować tylko pod opieką
osób dorosłych – zawody przerodziły się
w rodzinny wędkarski piknik.
Do rywalizacji zgłosiła się też rekordowa liczba osiemdziesięciorga dzieci.
Było, a jakże, losowanie stanowisk, łowienie w ściśle określonym czasie (10.00
– 11.30), ważenie połowu na stanowisku
i, co nie każdy wie a praktykowane jest
na zawodach od dawna – wypuszczenie
zdobyczy do wody. Wszystko po to, by nie
poczynić im szkody… A na towarzyszącym festynie były dmuchane zjeżdżalnie,
lody, grill i chyba ciesząca się największym
powodzeniem cukrowa wata. Wielką frajdę dzieciakom sprawili strażacy, bo była
okazja potrzymać prawdziwą prądownicę
i poczuć niemałą siłę wody…

6

nr 311 • 06.2018

U NAS

A wyniki? Nie były tu najważniejsze,
ale z kronikarskiego obowiązku należy je
podać. I tak największą rybę zawodów,
730 g lina, złowiła Maja Franciszkiewicz.
W grupie wiekowej 3 - 6 lat zwycięzcami
okazali się Filip Bakowski (920 g), Piotr
Stolarski (865) i Hubert Jokś (740).
W grupie wiekowej 7 – 10 lat wygrali Jakub
Zarzycki (925), Maja Franciszkiewicz
(730), Szymon Juszczak (480) i Wiktor
Dziurć (480). Z kolei w grupie wiekowej
11 – 14 lat dominowały dziewczęta: Zosia
Bortnowska (780), Marysia Wieczorek
(690) i Natalia Cybulska (680).
Udział w zawodach był bezpłatny,
ale wszystkie dzieci wyszły z prezentem
lub nagrodami. I tu należą się wielkie
słowa podziękowania - jak jednoznacznie
stwierdza prezes Koła p. Grzegorz Marciniak – sponsorom imprezy: Urzędowi
Gminy i Miasta w Czerwieńsku oraz
zielonogórskim firmom Dasa (branża budowlana), Irek (betoniarnia) i Esox (branża ciepłownicza). Dziękuję sponsorom

indywidualnym – członkom Koła nr 1 oraz
wszystkim zaangażowanym w przygotowane i przeprowadzenie święta dla naszych
pociech. Do zobaczenia za rok!
Zainteresowanych wędkarskimi wiadomościami odsyłamy również na stronę
Koła nr 1 – www.jedynka.lh.pl Najbliższe
zawody – „Nocne Parami” zostaną rozegrane w Pomorsku z 23 na 24 czerwca.
A na 30 czerwca zaplanowano warsztaty i pokaz wędkarstwa Mistrza Polski
Patryka Świątkiewicza.
D. Grześkowiak

Rodzinny piknik w Nietkowie
Jak co roku bawili się w Nietkowie uczniowie oraz rodzice na rodzinnych potyczkach i zmaganiach czyli na wesołym
Pikniku Rodzinnym . Organizatorem wydarzenia jest Rada Rodziców, Uczniowski Klub Sportowy oraz nauczycielska kadra
szkoły podstawowej w Nietkowie.

W tym roku Piknik Rodzinny był przedłużeniem imprezy z okazji Dnia dziecka.
Która odbyła się do południa, również
w atmosferze wesołej zabawy i czasu mile
spędzonego na wesołych rozgrywkach
i karaoke. Po południu czas przyszedł na
piknik z rodzicami. Przy znakomitej pogodzie i jeszcze wspanialszej atmosferze
drużyny rodzinne walczyły o tytuł „Super
Rodzinki”. Konkurencje były bardzo wymyślne , wymagały nie tylko wiele sprytu
i zręczności ale też dużo szczęścia no
i poczucia humoru. . Skoki na skakance,
w worku, rzuty do celu, wyrzucanie kości i inne zadania przysporzyły zdrowej
rywalizacji i poczucia „jedności w rodzinie”. Przysłowiową wisienką na torcie był
mecz ojcowie kontra synowie rozegrany
pomiędzy uczniami a ich rodzicami.
Tradycyjna impreza, na którą młodzi piłkarze czekają cały rok. Drużyny
młodych i old boyów walczą o Puchar
Przechodni Dyrektora Szkoły. W tym
roku, po wielu latach puchar trafił
w ręce rodziców, ale walka trwała do
końca i rozstrzygnięcie dały rzuty karne.
Podczas sportowych zmagań odbyły się
również występy aktorskie i taneczne
uczniów dla rodziców oraz odtańczenie
wspólnej zumby, która bardzo podobała
się szczególnie mamom. Przy słodkim
bufecie i grillu minęło nam to popołudnie bardzo szybki. Rozdano nagrody,
puchary i dyplomy. A najważniejsze
były uśmiechy uczestników i świetna
zabawa. Piknik Rodzinny pokazuje, że
takie imprezy muszą się po prostu udać,
bo radość dzieci jest niezastąpiona,

gdy tata na skakance skacze, a mama
w worku się przewraca. Grill, ciasta
i prawdziwie letnia pogoda stworzyły

nam już przedsmak lata, które zbliża się
przecież wielkimi krokami.
Dyrektor szkoły Beata Kłos-Wygas

Kowale własnego losu,
czyli rzemieślnicy
Zbliżają się wakacje, więc czas na
podsumowania działań projektowych
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku. W mijającym roku szkolnym
realizowaliśmy dwa projekty: pierwszy
to rządowy program „Bezpieczna PLUS”,
drugi dotyczył zajęć z doradztwa zawodowego. Uczniowie gimnazjum mogli
uczestniczyć w warsztatach specjalistycznych z psychologami, socjoterapeutkami,
pedagogami, dziennikarką Radia Zachód.
W efekcie uczniowie współtworzyli audycję radiową, przeprowadzili wywiad

ze znanym rzeźbiarzem - Janem Papiną.
Najciekawszą przygodą były warsztaty
w muzeum w Ochli. Młodzież poznała
dawne rzemieślnicze profesje, uczestniczyła w warsztatach związanych z tradycją Świąt Wielkanocnych. Nasze działania
sprawdził koordynator Fundacji EFC im.
Romana Czerneckiego w Warszawie.
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że nauka
metodą projektu przynosi największe
efekty i daje dużo satysfakcji. Warto brać
udział w takich działaniach!
Agnieszka Kostrzewa
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Neverending story
of friendship 2010-2018
„Niekończąca się opowieść o przyjaźni” to temat ostatniej polsko - niemieckiej wymiany młodzieżowej pomiędzy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku, a Reichsstadt
- Gymnasium w Rothenburg ob der Tauber. 10 wymian, 10 projektów, 178 uczestników,
6 opiekunów… Tak kończy się cykl naszych spotkań, ale nie przyjaźń…
Nasza opowieść rozpoczęła się w 2008
roku. Inspiracją do nawiązania kontaktu
była nazwa naszych miast, czyli Rothenburg. Rodzina von Rothenburg założyła
takich miast siedem w Europie: pięć
w Niemczech, jedno w Szwajcarii i jedno
w Polsce (Czerwieńsk). Kierując się tym
powiązaniem, pani Agnieszka Kędzia
wysłała ofertę współpracy do wszystkich
burmistrzów miast Rothenburg w Niem-

dyrektor Magdalena Grysiewicz. Szkoły
podpisały umowę o wzajemnej współpracy. Od października 2010 roku rozpoczęły
się regularne wyjazdy uczniów na wymiany młodzieżowe. Każde spotkanie było
projektem realizowanym jednocześnie
przez nauczycieli i młodzież z Gimnazjów
w Czerwieńsku i Rothenburgu.
Pierwsza wymiana miała miejsce
w październiku 2010 roku. Spotkaliśmy

czech. Na zaproszenie odpowiedziała pani
Susanne Nagy, nauczycielka z Reichsstadt
- Gymnasium w Rothenburg ob der Tauber
i tak to się zaczęło. Jesienią 2009 r. naszą
szkołę w Czerwieńsku odwiedziły dwie
nauczycielki z Rothenburga. Rewizyta
strony polskiej w Rothenburgu odbyła
się w lutym 2010 r. i uczestniczyli w niej
nauczyciele języków obcych oraz pani

się w Czerwieńsku. Potem był maj 2011
w Rothenburgu i tak po kolei: październik
2012, 2014, 2015, 2017 i maj 2013, 2015,
2016 i 2018. Braliśmy udział w wielu ciekawych przedsięwzięciach. Nakręciliśmy
film „Matrix Regeneration”, stworzyliśmy
ulotki na temat przyrody, sportu w Czerwieńsku, dwujęzyczne podcast’y prezentujące najbardziej znane miejsca w Rothen-
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burgu, rozważaliśmy co dla nas typowe,
a co stereotypowe, stworzyliśmy teledyski
„Friendship on record” i „Neverending
story” oraz wystawę plakatów na temat
naszej długoletniej przyjaźni, zwiedziliśmy
Czerwieńsk, Zieloną Górę, Rothenburg,
Norymbergę, Würzburg, Poznań, Kraków,
Bochnię, Auschwitz i Gdańsk.
Czego dowiedzieliśmy się o sobie? Nie
różnimy się tak bardzo, jak sądziliśmy.
Słuchamy podobnej muzyki, oglądamy te
same filmy, lubimy uczyć się języków i nie
tylko, bywamy nieśmiali, wychodzimy
przed szereg, mamy różne talenty, baaardzo się lubimy i tęsknimy…
Wszystko dobre, co się nie kończy…
Na koniec nie mogę się oprzeć dygresji: Oto fragment e-maila od przewodnika
z Auschwitz skierowanego do nas po wizycie naszych uczniów w 2015 roku:
„Witam Szanowną Panią Dyrektor,

z tej strony przewodnik z Muzeum Auschwitz - Sebastian Reczek (...) Chciałem
Pani serdecznie pogratulować wspaniałych, dojrzałych, empatycznych Uczniów.
Miałem zaszczyt oprowadzać, spotkać,
mieć kontakt ze wspaniałymi ludźmi,
których Państwo wychowaliście i wychowujecie. Bardzo rzadko się zdarza,
by młodzi ludzie w tym wieku tak byli

Mama. Tata.
„Każdą inną ludzką miłość trzeba
zdobywać, trzeba na nią zasługiwać
pokonując stojące na jej drodze
przeszkody, tylko miłość Matki ma się
bez zdobywania i bez zasług”.
			
H. Auerbach
Jest taka miłość, która nigdy się nie
kończy. Nigdy nie blednie, nigdy nie
stygnie. Jest to miłość matki do dziecka.
Wstawanie w nocy, zamartwianie się, gdy
dziecko chore, ciągły niepokój i obawa,
żeby dziecku nic złego się nie stało. To
matczyna miłość, nieco inna od rzeczowej i pragmatycznej miłości ojcowskiej.
Obydwoje rodzice są bardzo ważnymi

osobami dla małego dziecka, nieocenionymi dla ich prawidłowego rozwoju. Maj
to ważny miesiąc dla przedszkolaków.
Odbywają się wtedy uroczystości dla
rodziców. Również w naszej placówce
miały miejsce tego typu spotkania. We
wszystkich grupach dzieci przygotowały
program artystyczny. Odświętnie ubrane
recytowały wiersze, śpiewały piosenki,
tańczyły i składały życzenia. Nie obyło się
bez wręczenia samodzielnie wykonanych
prezentów. Miło było patrzeć na uśmiechnięte i dumne twarze rodziców, bo naprawdę zasłużyli na takie przeżycie.
Dla dzieci
4 czerwca obchodzony był w naszym
przedszkolu Dzień Dziecka. W tym dniu,
na dzieci czekało wiele niespodzianek.
Niewątpliwie, największą atrakcją była
obecność grupy „Klaun Wesołek i animatorzy”. Klauni nie szczędzili sił, aby
zabawić dzieci. I w pełni im się to udało!
Zabawy, konkurencje, przedstawienia,
pokaz jazdy na rowerku jednokołowym
z humorystycznym komentarzem, wesołe piosenki przy akompaniamencie
gitary, żonglerka… i jeszcze pyszny tort.

zainteresowani, tak wspaniali, kulturalni, uprzejmi, wychowani.
Pokazali na cmentarzu Auschwitz, że są przyszłością Polski, życzę
im wszystkiego najlepszego w życiu, całej Waszej wspaniałej szkole. Takie osoby się wspaniale oprowadza, człowiek może się skupić
na swojej misji i uczuciach w czasie tej okrutnej historii, którą
przekazuje. Życzyłbym sobie, żeby wszyscy byli jak oni (…)”.
Joanna Stanaszek

To się dzieciom podobało. Możliwość
swobodnej zabawy, puszczania baniek
mydlanych ile tylko dusza zapragnie, zawody sportowe na Orliku – czegóż więcej
dziecku trzeba? W imieniu dzieci i personelu przedszkola, serdecznie dziękujemy
Państwu Matuszakom za przekazanie
wielkich tortów, które okazały się miłą
i jakże słodką niespodzianką dla wszystkich uczestników zabawy.
Wycieczki
Podróże kształcą. Prawda znana od
pokoleń. Planowany wyjazd zawsze
budzi wiele emocji wśród dzieci. Rozmawiają, planują, nie mogą się doczekać.
Dla nich to wielkie wydarzenie: podróż
autokarem do miejsca, którego się nie
zna. I wreszcie próba dojrzałości, samoregulacji i umiejętności radzenia sobie
w warunkach innych niż zwykle. W maju
dzieci odwiedziły skansen w Ochli, park
krasnala w Nowej Soli, wioskę indiańską w Ostaszowie, Jednostkę Wojskową
w Czerwieńsku. Wyjazdy się udały, pogoda dopisała, a wrażenia i doświadczenia
– bezcenne.

Serdecznie dziękujemy osobom i instytucjom, które
wspierały nasze projekty: burmistrzowi Czerwieńska
Piotrowi Iwanusowi, burmistrzom miasta Rothenburg
ob der Tauber Walter’owi Hartl i Dieter’owi Kölle,
Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Verein für
Städtepartnerschaften und internationale Begegnungen
Rothenburg ob der Tauber e.V., dyrektorom Gimnazjum
w Czerwieńsku Sławomirowi Baranowskiemu, Magdalenie Grysiewicz, Przemysławowi Góralczykowi,
dyrektorom Reichsstad - Gymnasium w Rothenburgu ob
der Tauber Anton’owi Gernert i Walter’owi Först, kierownikowi Hali Sportowej „Lubuszanka” Lubomirowi
Rotko, nauczycielom Giseli Heusinger-Herz, Susanne
Nagy, Danielowi Beck, Agnieszce Kędzi, Joannie
Stanaszek, Joannie Dwornickiej, rodzicom i pracownikom obu szkół. To dzięki Wam nasze spotkania stały
się opowieścią o prawdziwej przyjaźni!
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

Przedwakacyjny smak wędrówek
Patrząc za okno można mieć wrażenie, że tegoroczne lato zaczęło się już w maju.
Wiele osób jest już zmęczonych tą pogodą, dla nas jest ona jednak wspaniałym
dopełnieniem szkolnych wojaży.
Smak ukochanego przez wszystkich lata
poczuliśmy w tym roku bardzo wcześnie.
Słońce i upały towarzyszą nam od początku maja. Ma to oczywiście dwa oblicza.
Nieprzyjemne – no, bo jak tu skupić się
przed ostatnimi, ale niezwykle ważnymi
powtórkami, sprawdzianami, kiedy pogoda
wyraźnie puszcza do nas szelmowskie oko
i namawia do błogiego leniuchowania. Jest
i druga strona medalu – ta przyjemna – maj
i czerwiec to czas klasowych wycieczek,
pikników, zielonych szkół. Zapytaliśmy
o wrażenia z tych przedwakacyjnych wędrówek. Poniżej zamieszczamy wybrane
z wielu wypowiedzi uczniów.
Zielona szkoła życia klasy Vb
W maju tego roku nasza klasa uczestniczyła w wyjątkowym przedsięwzięciu
– zielonej szkole „w siodle”. Przez 5 dni
mieszkaliśmy w ośrodku nieopodal lotniska
w Przylepie. Codziennie uczyliśmy się jazdy
konnej. Niektórzy z nas po raz pierwszy
mieli okazję jechać na koniu. Przeżycia były
niezapomniane! Musieliśmy pokonać swoje
obawy, strach i wykazać się opanowaniem
oraz cierpliwością. Okazało się, że konie –
podobnie jak ludzie – mają różne charaktery
i należy to uszanować.
Oprócz jazdy konnej każdego dnia czekały na nas miłe niespodzianki. Raz była
to dyskoteka i warsztaty, podczas których
wyplataliśmy kolorowe bransoletki; innym
razem – wycieczka do galerii BWA w Zielonej Górze, ognisko, konkursy, potyczki
sportowe (tenis ziemny, tenis stołowy,
koszykówka, siatkówka, badminton) oraz
zwiedzanie wieży i hangarów na lotnisku.
Mnóstwo czasu spędzaliśmy na świeżym
powietrzu, w ruchu. Nuda nam nie groziła!
Przekonaliśmy się, że dzień bez telewizora,

komputera czy telefonu może być naprawdę
udany i ciekawy.
Pobyt w Przylepie okazał się dla nas
„zieloną szkołą życia”. Wiele się nauczyliśmy, dowiedzieliśmy się dużo o nas samych,
poznaliśmy lepiej naszą okolicę i mogliśmy
obcować z tak pięknymi i szlachetnymi
zwierzętami, jakimi są konie. Kilka osób już
zapowiedziało, iż w sierpniu zapiszą się na
naukę jazdy konnej w Klubie Jeździeckim
Zielona Góra, gdzie pragną trenować pod
okiem naszych wspaniałych instruktorek –
Pani Karoliny i Pani Dominiki.
Wizyta klas iva i ivd
w laboratorium wyobraźni
Nasze klasy wspólnie wybrały się
do Laboratorium Wyobraźni w Poznaniu - mnóstwo zabawy i interaktywnej
nauki. Przeprowadzaliśmy doświadczenia
w Experymentarium, poznaliśmy zjawiska
z różnych dziedzin naukowych. Niebywałą
atrakcją okazało się Mobilne Planetarium
Cyfrowe - dmuchany balon, do którego
mogliśmy wejść i obejrzeć projekcję filmu
o gwiazdach i planetach. Dopełnieniem
naszej wizyty w Poznaniu był spacer
po Starym Rynku i wizyta w Palmiarni
Poznańskiej, gdzie mogliśmy podziwiać
niesamowite rośliny, żywe ptaki i akwaria
pełne egzotycznych ryb. Przyjemne z pożytecznym – tak możemy podsumować nasz
niezwykle udany wyjazd.
Podróż do poznania klasy IV c,
– czyli złe dobrego początki
Długo nie mogliśmy doczekać się wyjazdu do Poznania, szczególnie, że mieliśmy
jechać pociągiem, a w dzisiejszych czasach
pociągiem jeździmy bardzo rzadko. Kiedy
dotarliśmy do Zielonej Góry na stację ko-

lejową, byliśmy podekscytowani, niestety
okazało się, że pociąg spóźni się o 70 minut.
To nie był miły początek podróży, minuty
dłużyły się w nieskończoność, ale gdy
pociąg przyjechał ogarnął nas entuzjazm.
Podczas jazdy bawiliśmy się świetnie.
Graliśmy w państwa-miasta, obserwowaliśmy przez okna uciekające pola, lasy,
wsie. W Poznaniu staraliśmy się dogonić 70
minut opóźnienia. Najpierw tramwajem pojechaliśmy do Muzeum Archeologicznego,
które znajduje się na Starym Rynku. Spotkanie z Egiptem było bardzo interesujące.
W południe wspólnie oglądaliśmy słynne
Koziołki. Potem poszliśmy na obiad. Każdy
był zadowolony, bo podano spaghetti. Po
obiedzie znów tramwajem pojechaliśmy
na Maltę, gdzie zagraliśmy mecz mini
golfa i zjechaliśmy torem saneczkowym.
Ostatnim punktem wycieczki była wizyta
w Katedrze Poznańskiej, gdzie spoczywa
Mieszko I. Mimo wielkiego zmęczenia
i ciągłego pośpiechu wycieczka była bardzo ciekawa i pouczająca. Już nie możemy
doczekać się kolejnej.
Cudze chwalicie…
Klasy pierwsze, mimo, iż najmłodsze,
zwiedziły już wiele odległych miejsc, jednak nie były jeszcze bardzo, blisko, czyli
w Ochli. Podróż nie była męcząca, bo trwała
krótko. Mieliśmy szczęście, bo trafiliśmy
na TYDZIEŃ GINĄCYCH ZAWODÓW
I UMIEJETNOŚCI. Przy każdej chacie
czekała ciekawa postać, która zabierała nas
w podróż w czasie. Mieliśmy okazję poznać ginące rzemiosło – m.in. garncarstwo,
hafciarstwo, zabawkarstwo, wikliniarstwo,
czy rękodzieło ludowe. Zobaczyliśmy też
jak niegdyś wyglądało przetwórstwo zboża,
tkactwo, obróbka lnu. Mogliśmy sami popróbować swoich sił w wielu umiejętnościach.
Jednak największe wrażenie zrobiła na nas
chata, w której mieściła się szkoła i dom
nauczycielki. Jakże inaczej wyglądała lekcja
dawniej. Napisanie kilku słów gęsim piórem
zajęło nam wiele czasu – pojawiły się kleksy
i poplamione palce. Po tak wyczerpującym
dniu przejażdżka bryczką i ognisko z kiełbaskami na wyspie były prawdziwą przyjemnością. I choć tak blisko, to jednak warto
było odwiedzić skansen w Ochli i odbyć tak
odległa w czasie podróż.
Pierwszy garnitur w Berlinie
Jak każdego roku grupa najbardziej
pracowitych uczniów z każdej szkoły
w gminie dostępuje wielkiego zaszczytu,
jakim jest odebranie NAGRODY BURMI-
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Dziewczyny z talentem!
Wiele osób dąży do sukcesu, chce się wyróżnić, marzy o sławie. Jak ten sukces
osiągnąć? Przepis wydaje się prosty: mamy różne zdolności, trzeba je odnaleźć
i rozwijać. Właśnie rozwijać. Co to oznacza w praktyce?
Zapytałam o to dwie najlepiej poinformowane osoby, siódmoklasistki, które
w tym roku znalazły się w gronie najlepszych w całym województwie lubuskim:
Zuzannę Ignaczak – laureatkę Konkursu
Przedmiotowego z Języka Polskiego oraz
Rozalię Pukacką – laureatkę Lubuskiego
Konkursu Recytatorskiego.
Opowiedzcie o Waszych konkursach,
na czym one polegały?
Rozalia: Konkurs recytatorski
składa się z czterech
etapów: szkolnego,
gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Polega na interpretacji wybranego
tekstu literackiego. Bardzo ważny jest
wybór odpowiedniego utworu. Zdecydowałam się po długim szukaniu, w którym
pomogła mi siostra Kornelia, na wiersz
K. I. Gałczyńskiego „Zwierzęta patrzą
na nas”. Do etapu szkolnego i gminnego
przygotowywałam się sama. Pomogło mi to,
że już siedmiokrotnie brałam udział w tym
konkursie. Później wskazówek dotyczących
interpretacji udzieliły mi panie J. Stanaszek
i M. Galik.
Zuzia: Konkurs
przedmiotowy z języka polskiego też
ma kilka etapów:
szkolny, rejonowy
i wojewódzki. To test
literacko – językowy
o wspólnym motywie. Trzeba również ułożyć pracę literacką.
W etapie rejonowym pisałam opowiadanie

twórcze, w wojewódzkim recenzję powieści
M. Musierowicz „Język Trolli”.

STRZA. Jest to ukoronowanie całorocznej
nauki, udziału w konkursach i przedsięwzięciach szkolnych. Tym
razem w zamian za poświęcony
czas i trud Burmistrz zaproponował najlepszym z najlepszych
wycieczkę do Berlina. Pogoda
afrykańska, ale było warto. Brama Brandenburska, Kolumna
Zwycięstwa, Aleksander – Platz,
Czerwony Ratusz, Wyspa Muzealna, Reichstag, Forum Frydricianum, pomnik holokaustu – to
tylko niektóre punkty programu.
Słynny dworzec ZOO na niektórych wywarł wielkie wrażenie

i zadziałał niczym niema przestroga.
Dosłownie i w przenośni najgorętszym

Tytuły laureatów w obydwu konkursach, to duże osiągnięcie. Rozalia znalazła
się wśród piątki najlepszych recytatorów
w naszym województwie, Zuzia wśród 16
najlepszych z języka polskiego. Ile czasu
zajęło Wam przygotowanie się do konkursów?
Zuzia: Etap szkolny nie wymagał ode
mnie jakiegoś szczególnego przygotowania,
podeszłam do niego spontanicznie. Po wiadomości o przejściu do rejonu uczęszczałam
na dodatkowe zajęcia przygotowujące do
konkursu z moją nauczycielką, panią M.
Galik. W sumie przez kilka miesięcy rozwiązywałam testy, pisałam prace. W ostatnim, wojewódzkim etapie musiałam wykazać się znajomością dodatkowej lektury.
Rozalia: Ja też pracowałam kilka
miesięcy. Z każdym kolejnym etapem
spędzałam nad tekstem coraz więcej czasu,
doskonaląc wiersz, który chciałam jak najlepiej zaprezentować.
Czy każdy może osiągnąć to co Wy?
Zuzia: Nie każdy jest humanistą, ale
moim zdaniem, nawet „ścisłowiec” – angażując się – mógłby zostać laureatem lub
finalistą tego konkursu. Ważne, by czegoś
pragnąć.
Rozalia: Trzeba wykazać się zdolnościami aktorskimi. Na konkursach recytatorskich
ważne są zarówno dykcja i warsztat, jak
i pomysł na ciekawą interpretację tekstu, by
zainteresować jurorów i publiczność. Tekst
musi być żywy. Ja wymyśliłam sobie na przykład, że jeden wers utworu zaśpiewam.

Co poradzicie osobom, które chcą osiągnąć podobny sukces?
Rozalia: Nie można przestać wierzyć
w swoje siły; wiara w to, że możesz coś
osiągnąć jest najważniejsza. Trzeba dużo
ćwiczyć i nie ociągać się, właśnie wtedy
jest szansa na sukces.
Zuzia: Aby wygrać jakikolwiek konkurs, trzeba włożyć w to naprawdę dużo
pracy. Z tym nie było inaczej, musiałam
odmówić sobie wielu rzeczy, takich jak
choćby wyjście ze znajomymi. Czas wolny
spędzałam na poszerzaniu wiedzy, pisaniu
prac literackich. Nie ukrywam, że było to
męczące, ale opłacało się. Korzyści są duże:
zostałam zwolniona z egzaminu z języka
polskiego w ósmej klasie i mam wolny start
do szkół średnich!
A czy wiążecie swoją przyszłość ze zdolnościami, które rozwijacie, przygotowując
się do takich konkursów?
Rozalia: To może dziwnie zabrzmi, ale
nie wiążę swojej przyszłości z teatrem, nie
myślę o artystycznym ani humanistycznym
kierunku. Ale występy na scenie dużo dają –
czuję się pewniej, opanowuję stres, wiem, że
sobie poradzę występując publicznie.
Zuzia: Jestem pewna – bliską przyszłość
wiążę z przedmiotami humanistycznymi.
Kręci mnie muzyka, plastyka i wszelkie
języki, chcę więc wybrać się do liceum na
profil językowy albo humanistyczny. Mam
plany na co najmniej najbliższe 5 lat, lecz
jeszcze nie zadecydowałam co potem. Na
razie nie wiem, kim zostanę, ale zdecydowanie będzie to związane z czymś, co lubię.
Wierzę, że tak będzie. Obie pokazałyście, że potraficie walczyć o swoje marzenia. Dziękuję za wywiad.
Rozmawiała: Laura Danielak
momentem wycieczki było wręczenie
uczniom NAGRÓD BURMISTRZA POD
BRAMĄ BRANDENBURSKĄ
– niezwykłe miejsce i niezwykli
uczniowie. „Pierwszy garnitur”
naszej szkoły stanowią: Zuzanna
Ignaczak, Rozalia Pukacka, Paulina Lewkowicz-Głodek, Patrycja
Michalska, Weronika Przybyła,
Wiktoria Bryczkowska, Michał
Rutkowski, Kinga Stec, Lidia
Węclewicz, Małgorzata Żmuda.
Gratulujemy i życzymy wszystkim cudownych wakacji oraz kolejnych sukcesów.
Beata Kaszewska
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Majowe wydarzenia
w leśniowskiej szkole
Dni Czerwieńska
Jak co roku PSP im. Kornela Makuszyńskiego aktywnie brała udział w uroczystych obchodach Dni Czerwieńska.
W piątek, 18 maja wspólnie z innymi
placówkami oświatowymi z naszej gminy
ruszyliśmy w barwnym pochodzie ulicami
Czerwieńska. W tym roku, aby uczcić
świętowanie setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości wszyscy

nasze dwie drużyny (starsza- w kategorii klas IV-VI oraz młodsza (klasy I-III)
walczyły o tytuł Mistrza Województwa
Lubuskiego w Edukacji dla Bezpieczeństwa Ekologicznego „Uczę się bezpiecznie żyć”. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na zagadnienia związane
z ochroną i dbaniem o środowisko oraz
propagowanie wiedzy na temat ochrony
przeciwpożarowej, zasad ruchu drogo-

uczestnicy korowodu ubrani byli w barwy
narodowe. Jako „Mali Patrioci” machaliśmy biało- czerwonymi chorągiewkami
i dawaliśmy dobre świadectwo o naszym
umiłowaniu ojczyzny.
Następnego dnia na scenie odbyły się
pokazy umiejętności wokalnych, tanecznych, a nawet i sportowych. Pani Aneta
Żuk wraz ze swoimi podopiecznymi pokazała na czym polega karate kyokushin,
a także jak pięknie można połączyć dwie
pasje- taniec i karate.
Tego dnia czerwieńska publiczność
nie szczędziła oklasków i zachwytów.

wego, czy udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy konkursu stawili czoła
wielu trudnym zadaniom związanym
z bezpieczeństwem i odpowiedzieli na
niemało trudnych pytań. Warto było,
ponieważ młodsza drużyna, w której
skład wchodziła Nadia Frączak, Karolina Machowiak i Bartłomiej Bugajny
zdobyła pierwsze miejsce i tytuł Mistrza
Województwa Lubuskiego. Gratulujemy
wiedzy i posiadanych umiejętności!
Do konkursu dzieci przygotowywały
pani Marta Dragon i pani Patrycja
Frączak.

Mistrzowie Województwa Lubuskiego
28 maja w Gorzowie Wielkopolskim

Historyczna noc w szkole
Ostatnią majową noc spędziliśmy
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w szkole. Wzorem ubiegłego roku
i tym razem udało się zorganizować
całonocną imprezę szkolną dla klas IV
-VI. Organizatorami przedsięwzięcia
były panie Renata Kapica-Miarka
i Beata Frąckiewicz. Tym razem
hasłem przewodnim wydarzenia było
„Śladami przeszłości- jestem Polakiem”. Patriotyczny akcent imprezy
skierowany był na obchody „roku
niepodległości”. I choć cel spotkania,
jakim było propagowanie wiedzy
historycznej i krzewienie wśród leśniowskiej młodzieży patriotyzmu,
brzmi nieco patetycznie, to jednak
okazało się, że taka forma przedsięwzięcia jest do tego doskonałym
narzędziem. Podczas podchodów

uczniowie rozwiązywali trudne zagadki i zadania związane z historią
Polski, na ognisku śpiewali wydawać
by się mogło- zapomniane piosenki,
przed snem czytali polskie legendy,
natomiast rano - zanim rozeszli się
do domów - zdążyli jeszcze rozegrać
pojedynek wiedzowy z zakresu polskiej historii.
To była noc pełna wrażeń, bogata
w wydarzenia, a zarazem wartościowa
pod kątem wychowawczym i edukacyjnym.
Już dziś z niecierpliwością czekamy
na kolejną „nockę” w szkole!
Beata Frąckiewicz

Ścieżka historyczna w Nietkowie

OGŁOSZENIE

Młodzież projektu „Co nam w duszy gra” złożona z uczniów klasy siódmej naszej
szkoły oraz gimnazjum – realizuje kolejne zadania w Ogólnopolskim Konkursie
Grantowym „Równać szanse 2017”.
Teraz grupa przygotowuje się do
otwarcia edukacyjnej ścieżki historycznej
w Nietkowie. Będzie to trasa wytyczona
i złożona z 11 plansz, które będą rozmieszczone w różnych miejscach w Nietkowie
tworząc ciekawy ślad lokalnej historii.
Ścieżka edukacyjno historyczna będzie
interesująca nie tylko dla miejscowej
ludności, ale z pewnością zaciekawi turystów i gości przyjezdnych. Stare zdjęcia
i pocztówki z archiwów historycznych
nabiorą blasku, gdy zostaną wyeksponowane w naturalnym, przyrodniczym
terenie, pokazując kawałek odległej już
historii i miejsca, których w Nietkowie
już nie ma.
Symboliczne otwarcie ścieżki nastąpi
podczas „Pikniku pod chmurką” jaki
odbędzie się w parku w Nietkowie 20
czerwca o godzinie 11.00. Rano uczniowie szkoły podstawowej poznają ścieżkę
edukacyjną w formie gry terenowej, podczas której będą popisywać się swoją wiedzą historyczną z zakresu historii lokalnej

Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)
informuje, że w dniu 5 czerwca
2018 r. został wywieszony do
publicznej wiadomości na okres
21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
w drodze bezprzetargowej na czas
nieoznaczony z przeznaczeniem na
ogródek przydomowy: na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku oraz na
stronie internetowej urzędu (www.
czerwiensk.pl). Wykaz obejmuje
część nieruchomości położonej
w Czerwieńsku przy ulicy Składowej, oznaczonej numerem działki
724/44 o powierzchni 360 m2.
Dodatkowe informacje można
uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta
w Czerwieńsku (pok. 109), tel. 68
3278179.
(MM)

i 100 letniego okresu odzyskania niepodległości. Przy słodkim bufecie i grillu
będzie tez można odpocząć i zrelaksować się w nietkowskim parku słuchając
wokalnych popisów naszych najlepszych
wokalistów. Pomysłowi utworzenia takiej
ścieżki w Nietkowie patronuje Burmistrz
, pan Piotr Iwanus, który znany jest z tego
, że jest wielkim orędownikiem wszelkich działań wnoszących nowatorskie
spojrzenia i rozwiązania edukacyjne na
terenie gminy Czerwieńsk. Poznawanie
historii w działaniu to nowatorskie poznawanie historii i wielka wartość dodana
jeśli chodzi o działania na rzecz naszej
lokalnej społeczności. Młodzież podczas
projektu nabywa wielu kompetencji
społecznych, min. czerpie z lokalnych
zasobów społecznych i działa na rzecz
integracji lokalnej. Otwarcie edukacyjnej
ścieżki historycznej to impreza otwarta
dla mieszkańców, zaprasza serdecznie
grupa projektowa „Równać szanse”.
Koordynator projektu Beata Kłos-Wygas

P R Z E T A R G
Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do
zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Oznaczenie nieruchomości PowierzchPołożenie
Przeznaczenie nieruchomości
nia
Nr
nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
KW
w ha
działki
1
2
3
4
5
I. Księga
284/8 0,0896 ha Obręb miejsco- Zbycie na własność. Nieruchomość niezabudowana w miejwieczysta
wości Laski
scowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczoZG1E/00096630/0
na jest symbolem MNR(b)- teren zabudowy mieszkaniowej,
(b)-nieruchomość znajduje się na obszarach zagrożenia powodzią Q 0,2 %
284/9 0,2614 ha Obręb miejsco- Zbycie na własność Nieruchomość niezabudowana w miejII. Księga
wieczysta
wości Laski
scowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczoZG1E/00096630/0
na jest symbolem część MNR(b)- teren zabudowy mieszkaniowej, (b)-nieruchomość znajduje się na obszarach
zagrożenia powodzią Q 0,2 %, część R – teren rolniczy
III. Księga
638/9 0,0351 ha Obręb miasto
Zbycie na własność. Nieruchomość niezabudowana w miejwieczysta
Czerwieńsk
scowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaZG1E/00064906/3
czony jest symbolem MU2- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Na przedmiotowej działce ustanowiona jest
służebność drogowa-pas drogowy o szerokości 6 m polegający na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez
działkę 683/9 dla każdoczesnych właścicieli działki 638/3

Niniejszy wykaz wywiesza się na
okres 21 dni tj. od dnia 04 czerwca 2018
roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu i miejscowości Laski oraz wykaz
ten zostanie ogłoszony na stronie interne-

towej Urzędu i w BIP, a także w gazetce
„U NAS”.
Termin do złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
nabycia na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1

Cena nieruchomości
6
Cena netto
20.000,00 zł

Cena netto
26.000,00 zł

Cena netto
23.000,00 zł

i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 6 tygodni, licząc od dnia
wywieszenia wykazu.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus
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Sport szkolny
Uczniowie z SP Czerwieńsk brali udział w rozgrywkach piłki nożnej w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Pierwszy etap to turniej ośrodkowy, który odbył się
w Nowogrodzie 15 maja. Po wyrównanych pojedynkach
nasza reprezentacja zajęła II miejsce i awansowała do
rozgrywek powiatowych. Mistrzostwa Powiatu odbyły się
28 maja w Kargowej. Na tym etapie nasi chłopcy nie mieli
sobie równych. Zdecydowanie byli najlepszą drużyną turnieju. Zajęli I miejsce a tym samym zdobyli tytuł Mistrza
Powiatu. Zwycięstwo dało naszym reprezentantom awans
do półfinału wojewódzkiego. Ten zaś etap rozgrywek
odbył się 29 maja w Gubinie. Wszystkie mecze były bardzo wyrównane i tylko detale zadecydowały o końcowej
klasyfikacji drużyn. Ostatecznie nasi uczniowie zajęli
wysokie III miejsce. Serdecznie gratulujemy!

Nasza reprezentacja wystąpiła w składzie: Piotr Biernacki,
Michał Bieniek, Marcin Zaskórski, Hubert Świerczyński,
Dominik Zapalski, Jakub Stranc, Hubert Dwornicki, Bar-

tosz Augustyniak, Dominik Marzec, Michał Rutkowski
i Jakub Stefaniak. Opiekunem drużyny był p. Waldemar
Dwornicki.
B. Oleszek

Sport
gimnazjalny
Uczniowie czerwieńskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II wzięli udział
w rozgrywkach piłki ręcznej dziewcząt i chłopców. Półfinał wojewódzki
przyniósł naszym reprezentantkom IV
miejsce, a chłopcom III-cie, o czym informowaliśmy w poprzednim numerze
miesięcznika. Z kolei
w rozgrywanym
w Czerwieńsku
finale powiatowym w piłce nożnej
nasi chłopcy
wywalczyli II miejsce.
Reprezentacja
Gimnazjum wystąpiła w składzie:
N. Leszczyk, J. Lewgowd, D. Śmigielski,
A. Salejko, K. Flis, M. Kluj,
K. Frątczak, J. Brzeziński, M. Janicki,
B. Wojtkowski, E. Jadczak, T. Daraszkiewicz i K. Placety.
Dziękujemy naszym uczniom za zaangażowanie w walkę na boisku!
W. Dwornicki
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Tenisowy Turniej Dni Czerwieńska
W dwudniowym turnieju tenisa o puchar Dni Czerwieńska
wystąpiło 15 uczestników. Rozegrano mecze w kategoriach
mężczyzn, kobiet oraz juniorów. W pierwszym dniu trunieju rozegrane zostały mecze kwalifikacyjne w grupach, które wyłoniły
finalistów. Ci rozegrali swoje spotkania w niedzielę.
Turniej kobiet wygrała Sylwia Hejduk, pokonując w finale Agatę Czarkowską w dwóch setach (6:1/6:1). W meczu
o trzecie miejsce Dorota Rudzińska pokonała Annę Poźniak
(6:0/6:0).
W kategorii mężczyzn zwycięzca turnieju został Waldemar
Napora, który pokonał po trudnym meczu Krzysztofa Tołoczkę

(7:6/3:6/8:6). Trzecie miejsce zajął Bogdan Matysik, wygrywając z Jackiem Potockim (6:3/0:6/7:6).
W turnieju juniorów wystapiło tylko trzech zawodników. Rozegrali więc turniej „każdy z każdym”. Zwyciezcą został Kornel Plonkowski, wygrywając z Tymkiem Daraszkiewiczem
(6:3/6:3) i Kornelem Daraszkiewiczem (6:2/6:2). W meczu
braci Daraszkiewiczów zwyciężył Tymek (6:3/6:2).
W tym roku pogoda była niezwykle łaskawa dla tenisistów i dwudniowy turniej przebiegł bez deszczowych
niespodzianek.
Andrzej Sibilski
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