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w maju
02.05. – bociany zagnieździły się na kominie przy ul. Zachodniej
w Czerwieńsku. Przed rokiem, to jedyne w mieście bocianie gniazdo,
zostało zajęte już 15 kwietnia. Ale przed dwoma laty bociany próbowały
się tu osiedlić dwukrotnie – po raz pierwszy 12 kwietnia (niestety tylko
na kilka godzin) i po raz drugi 10 maja. W ostatnich latach obserwujemy,
że bociany przylatują do Czerwieńska coraz później. W 2016 r. były tu
3 kwietnia, w 2015 r. – 9 kwietnia, a w 2014 r. nawet 23 marca. Może
ktoś zna przyczynę tego zjawiska?!
02.05. – przed Pomnikiem Pamięci w Czerwieńsku odbyły się
gminne uroczystości z okazji 15-lecia wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej, Dnia Flagi RP oraz Święta Konstytucji 3 Maja. Uroczystości poprzedziła Msza święta w intencji Ojczyzny, która została
odprawiona w kościele parafialnym pw. Św. Wojciecha.
08.05. – w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze odbyło się
kolejne, z serii spotkań, poświęcone zapowiedziom Prezydenta Zielonej
Góry, który zamierza ograniczyć rekrutację do szkół średnich, jedynie
do absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych z terenu miasta.
W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
10.05. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad
komisji było min.: analiza wydatków inwestycyjnych za I kwartał 2019 r.;
wypracowanie opinii do projektów uchwał wg zakresu działania komisji;
rozpatrzenie projektów uchwał przedłożonych Radzie; sprawy bieżące.
10.05. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus spotkał
się z sołtysami. Tematem spotkania były min.: fundusz sołecki, organizacja Spartakiady Rothenburgów oraz dożynek gminnych. Ustalono,
że gospodarzem tegorocznego święta plonów będą Laski. Dożynki
odbędą się 17 sierpnia.
11.05. – w Nietkowie odbyły się uroczystości z okazji Gminnego
Dnia Strażaka.
13.05. – obradowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było min.: wypracowanie sprawozdania z działalności komisji, sprawy organizacyjne.
13.05. – w Czerwieńsku miało miejsce uroczyste otwarcie Dziennego
Domu Seniora, który powstał dzięki programowi „Senior+”. W uroczystości wzięli udział m.in. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Elżbieta Rafalska oraz Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.
Dotacja z rządowego programu umożliwi uczęszczanie na zajęcia dla
15 seniorów powyżej 60 roku życia. Program ma na celu zwiększenie
aktywności społecznej osób starszych. Placówka funkcjonuje w godzinach od 8.00 do 16.00 przy ul. Ogrodowej 9 w Czerwieńsku – dawnym
budynku liceum ogólnokształcącego. Łączna wartość tej inwestycji to:
528 892,93 zł z tego 275 064,00 zł pochodziło z budżetu państwa oraz
253 828,93 zł środków własnych Gminy Czerwieńsk.
16.05. – w Sulechowie odbyła się VII sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego. Podczas sesji radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Zielonogórskim, a Gminą Czerwieńsk
w przedmiocie założenia i prowadzenia przez Gminę Czerwieńsk
publicznej szkoły ponadpodstawowej tj. pięcioletniego technikum.
Oznacza to, że gmina będzie dla tej szkoły organem prowadzącym.
Technikum będzie miało swoją siedzibę w budynku przy ul. Zielonogórskiej 43 B wraz z Liceum Ogólnokształcącym. Kolejnym krokiem
ma być powołanie, w oparciu o te dwie szkoły, Zespołu Szkół.
17.05. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.: Wypracowanie
opinii do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwieńsk za
rok 2018; wydanie opinii do sprawozdania nt. Oceny zasobów pomocy
społecznej Gminy Czerwieńsk w 2018 r. oraz Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
za 2018 r.; wypracowanie opinii do projektów uchwał wg zakresu działania komisji; rozpatrzenie projektów uchwał przedłożonych Radzie;
informacja dotycząca stanu wdrażania reformy oświatowej na terenie
Gminy Czerwieńsk w tym: plany rozwoju i przebieg promocji Liceum
Ogólnokształcącego. Propozycje na rok szkolny 2019/2020 w zakresie
zatrudnienia pracowników, w tym wygaszanego gimnazjum (ew. odpra-
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wy), ilość nauczycieli (przedmioty, których uczą) mających pracować
w więcej niż jednej placówce. Dożywianie dzieci i młodzieży - stan
obecny i plany; sprawy bieżące.
17.05. – w Gubinie odbył się XLV Konwent Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Prezesem Konwentu (po raz kolejny) wybrano Czesława
Fiedorowicza. Burmistrz Piotr Iwanus został członkiem Komisji
Rewizyjnej.
17 – 19.05. – odbyły się Partnerskie Dni Czerwieńska 2019.
20.05. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było min.: wypracowanie opinii o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2018 r.; sprawy bieżące.
21.05. – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 29 800 zł na realizacje programu
pn. „Edukacja dla bezpieczeństwa. Leśniowscy uczniowie bezpieczni nad
woda i w górach”. Projekt uzyskał rekomendację Międzyresortowego
Zespołu, który postanowił zakwalifikować projekt z Gminy Czerwieńsk
spośród aż 319 wniosków zgłoszonych z całej Polski.
22.05. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji było min.:
wypracowanie opinii do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
rok 2018, wg zakresu działania Komisji; informacja nt. działań podejmowanych przez Gminę w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
informacja Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w UG
i M Czerwieńsk z realizacji zadań gminy w zakresie zagospodarowania
odpadów komunalnych w obiektach użyteczności publicznej; wypracowanie opinii do projektów uchwał wg zakresu działania komisji;
rozpatrzenie projektów uchwał przedłożonych Radzie; sprawy bieżące.
27.05. – obradowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Przedmiotem obrad komisji było min.: rozpatrzenie skargi na Dyrektora
Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku; sprawy organizacyjne.
29.05. – w czerwieńskim ratuszu obradował Zarząd Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego. Przedmiotem obrad zarządu
był plan publicznego transportu zbiorowego.
29.05. – odbyła się IX sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Podczas
sesji radni min.: wysłuchali informacji Burmistrza Czerwieńska z jego
działalności w okresie międzysesyjnym; zapoznali się z oceną zasobów
pomocy społecznej Gminy Czerwieńsk w 2018 r., a także wysłuchali:
Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czerwieńsk
za 2018 rok; Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2018 – 2020 za 2018 rok; Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok; Sprawozdania z realizacji
Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi
za 2018 rok oraz podjęli następujące uchwały: w sprawie zmian budżetu
i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2019; w sprawie ustalenia sieci
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Czerwieńsk; w sprawie nadania nazwy drogom
wewnętrznym w miejscowości Płoty; w sprawie utworzenia Technikum
w Czerwieńsku; w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku.
29.05. – w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Zarządu ZIT
(Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). W posiedzeniu uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
31.05. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z przedstawicielami Państwowych Gospodarstw Wodnych „Wody Polskie”. Podczas spotkania
omówiono min. plany zagospodarowania czerwieńskiego zalewu. W lipcu
2019 r. kończy się umowa użyczenia zbiornika Gminie Czerwieńsk.
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Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Dzień dobry Panie
Burmistrzu. Czerwiec to tradycyjnie
czas na szkolne fety z okazji zakończenia kolejnego roku szkolnego, a dla
dzieciaków początek letniej kanikuły.
Tym razem jednak dla jednej z naszych
gminnych placówek oświatowych to nie
tylko koniec roku, ale w ogóle koniec jej
historii – Gimnazjum im. Jana Pawła II
przechodzi do historii. Jakie to w Panu
budzi refleksje?
Piotr Iwanus: Gimnazjum wygaszane jest już od trzech lat i chociaż
wiedzieliśmy wszyscy, że ten moment
nastąpi to jednak łezka wzruszenia
w oku się kręci. Pamiętam bowiem
doskonale jak z wprowadzeniem do
systemu oświaty gimnazjów od samego początku robiliśmy wszystko, by
zapewnić zarówno młodzieży, jak i kadrze pedagogicznej możliwie najlepsze
warunki pracy. Symbolem tej troski
z pewnością jest piękny i funkcjonalny
obiekt tej szkoły, którego niejedna gmina mogła nam pozazdrościć. Zarówno
ta nowoczesna baza, jak i praca kadry
pedagogicznej sprawiły, że nasze gimnazjum okrzepło, wypracowało ciekawe
metody kształcenia i wychowania i coraz lepiej wpisywało się w oświatowy
krajobraz Czerwieńska. Cóż, zapadły
jednak decyzje o likwidacji tego szczebla edukacji i stanęliśmy wszyscy przed
pytaniem – co dalej? Na szczęście konsekwentna polityka naszego samorządu,
który od początku swojej odrodzonej
działalności postawił na gruntowną modernizację bazy oświatowej sprawiła, że
udało nam się organizacyjnie opanować
chaos związany z wprowadzaniem
tzw. reformy oświatowej. Od września
w budynku przy Zielonogórskiej rozpoczną zajęcia uczniowie dwóch szkół
średnich – Liceum Ogólnokształcącego
oraz pierwszej klasy nowo utworzonego
Technikum Kolejowego. Obecnie trwa
nabór kandydatów i co mnie cieszy
jest duże zainteresowanie absolwentów
szkół podstawowych i ostatniego rocznika gimnazjum podjęciem nauki w obu
tych placówkach. Przypomnę, że są one
ewenementem w skali kraju, ponieważ
organem prowadzącym jest nasza gmina, a zwykle szkoły średnie podlegają
powiatom. To dla nas duże wyzwanie

i satysfakcja, że mamy w Czerwieńsku
dwie własne szkoły średnie.
A.S.: Obecnie kończący gimnazjum
absolwenci przejdą do historii jako
ostatni rocznik tego szczebla kształcenia. Przypadnie im w udziale zwinąć
sztandar szkoły. Kolejny rocznik będzie
już kończył szkołę podstawową i pewnie
jakoś się z tym pogodzi, a jak wygląda
sytuacja nauczycieli zamykanego gimnazjum?
P.I.: Formalnie rzecz biorąc wraz
z likwidacją zakładu pracy, a szkoła
takim zakładem pracy przecież była,
z nauczycielami musimy rozwiązać dotychczasowe umowy, jednakże wszystkim zapewniliśmy możliwość pracy na
terenie gminy w innych placówkach
oświatowych. Nie wszyscy nauczyciele
wyrazili zgodę na te propozycje. W przeliczeniu na pełne etaty takich osób,
które nie zdecydowały się na przyjęcie
nowych warunków zatrudnienia było
siedemnaścioro. Oczywiście Ci, którzy
naszej oferty nie przyjęli skorzystają
zgodnie z prawem z należnej im odprawy w związku z likwidacją miejsca
zatrudnienia. Zrobimy to, ale jest mi
trochę przykro, że część nauczycieli
nie skorzystała z naszych propozycji.
Ustawa zmieniła system kształcenia,
ale wynikające z tego konsekwencje
finansowe zostały przerzucone na barki
samorządów. Jest to spory wydatek.
Takich pieniędzy w budżecie nie mieliśmy zaplanowanych i będziemy się
musieli nagimnastykować, aby dokonać
koniecznych korekt.
A.S.: Pewnie do problemów oświaty
wrócimy po wakacjach, więc będzie
okazja szerzej o tym porozmawiać.
Panie burmistrzu, w maju oddany został do użytku nowy obiekt z projektu
Senior+, zresztą uroczyście otwarty
przez p. wojewodę W. Dajczaka oraz
p. minister E. Rafalską. Czemu ma on
służyć?
P.I.: O tym już wielokrotnie mówiliśmy, że będzie to miejsce, gdzie seniorzy
będą mogli nie tylko miło spędzać czas,
ale także realizować swoje talenty np.
artystyczne, czy inne aktywności. Co

będzie się tam działo zależy zarówno
od instruktorów tam zatrudnionych,
jak i od kreatywności i zainteresowania
osób starszych. Zadaniem samorządu jest
stworzenie takich możliwości i zapewnienie środków na funkcjonowanie. Z tego
zadania się wywiązujemy.
A.S.: W czerwcu czeka nas jeszcze
dużą impreza sportowo-integracyjna,
którą co dwa lata organizują kolejne
miasta partnerskie tzw. Związku Rot(h)
enburgów, do którego należymy od wielu
lat. Dwukrotnie przypadło nam w udziale
organizowanie Spartakiady Rot(h)enburgów, a 21 czerwca powitamy naszych
przyjaciół z sześciu miast partnerskich.
Czego Pan oczekuje po tej imprezie?
P.I. Spartakiada to nie tylko zawody
sportowe, które zresztą rozgrywane są
nie przez zawodników sensu stricto,
ale rzeczywiście przez mieszkańców
naszych miast partnerskich. Tu bardziej
chodzi o zabawę, rekreację, wzajemne
poznawanie i nawiązywanie przyjacielskich kontaktów niż o współzawodnictwo, choć i ono jest dla wszystkich
ważne. Zależy nam również na wymianie
wzajemnych doświadczeń w różnych
dziedzinach życia, także tych gospodarczych. Pamiętam pierwszą spartakiadę
w Czerwieńsku w roku 1997, której
– przypomnę na marginesie - był pan
szefem organizacyjnym. Było to dla nas
szczególne wyzwanie, ale daliśmy radę.
Miesiąc po imprezie nawiedziła nas
powódź stulecia. Kto wówczas przybył
nam z ogromną pomocą materialną,
i sprzętową? Właśnie przedstawiciele
miast partnerskich pospieszyli nam ze
wsparciem, którego im nie zapomnimy.
Wtedy najlepiej poczuliśmy jak ważna
jest współpraca, zacieśnianie kontaktów,
burzenie granic i barier.
Za kilka dni przyjedzie do nas
ponad 250 uczestników spartakiady.
Jak zawsze przywitamy ich serdecznie
i zorganizujemy perfekcyjnie wszystkie zaplanowane konkurencje, a trochę ich będzie: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, strzelectwo, tenis
stołowy, tenis ziemny, szachy, kometka, unihokej. A co najważniejsze – to
w odróżnieniu od tamtej spartakiady
z 1997 roku wszystkie konkurencje
będziemy mogli przeprowadzić u nas
w Czerwieńsku.
A.S.: Cóż, życzę kolejnych sukcesów
– tak sportowych, jak i organizacyjnych.
Będzie o czym pisać w lipcowym numerze. Dziękuję za rozmowę.
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Partnerskie Dni Czerwieńska 2019
Tegoroczne święto miasta rozpoczął korowód pod hasłem „Zaczarowany ogród”.
Na placu pod Ratuszem zrobiło się kolorowo i bardzo wesoło.
Po odebraniu klucza od bram miasta
z rąk Pani Sekretarz Gminy Małgorzaty
Kuźniar, barwny, kwiecisty korowód
przemaszerował ulicami Czerwieńska,
aby rozegrać 13. 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
z różnych innych dziedzin. Po bardzo
emocjonującej rywalizacji, ponownie
zwyciężyli uczniowie z Szkoły Podstawowej w Nietkowicach, II miejsce
zdobyła drużyna SP w Czerwieńsku, III
miejsce – SP Nietków, IV miejsce – SP
Leśniów Wielki, V miejsce – SP Płoty.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharem,
a także nagrodą finansową w wysokości 1200 złotych. Wszyscy uczestnicy
Turnieju otrzymali puchary i dyplomy.
W doskonałych humorach i wspaniałej
atmosferze dzieci odjechały do swoich
miejscowości.
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
królowała pozytywna energia, tysiące
uśmiechów i fantastyczna magia tańca
i piosenki.
Propozycje, jakie przygotowaliśmy na
sobotni wieczór były ogromną dawką do-
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brego humoru i świetnej muzyki. Wystąpił
kabaret WEŹRZESZ, zielonogórska
grupa Jackie Kozz, a gwiazdą tegorocznych Dni Czerwieńska był DANZEL
– twórca przeboju „Pump It Up”, którym
podbił listy przebojów w całej Europie.
Podczas koncertu Danzel wykonał zarówno swoje największe przeboje, jak
i światowe covery. Występ artysty był to
fenomenalnym muzyczno – tanecznym
show, z dużą dawką pozytywnej energii.
Sobotni wieczór zakończyła dyskoteka
z fantastycznym pokazem laser show
w wykonaniu DJ Salis.
Niedziela także rozpoczęła się na
sportowo – rozegrano finały turniejów
sportowych o puchar Dni Czerwieńska, a tuż po południu rozpoczął się
I Konkurs Dziecięcej Piosenki Ludowej o Czerwieńską Różę. W muzycznej rywalizacji wzięło udział pięć
dziecięcych zespołów, śpiewających
piosenki ludowe i nie tylko. Zwyciężyli goście – Kapela Oliwiera Niemca
z Dąbrówki Wielkopolskiej. Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród rozpoczął się koncert muzyki niemieckiej
i europejskiej w wykonaniu „Eugena
Mersteina”, a następnie 13. Festiwal
Piosenki Biesiadnej, w którym wzięło
udział 19 zespołów. Po wysłuchaniu
wszystkich uczestników festiwalu,
Komisja Artystyczna w składzie: Eugen Merstein i Dariusz Sieroń pod
przewodnictwem Mariusza Woźniaka
ogłosiła werdykt, przyznając Grand

Prix tegorocznego festiwalu zespołowi
Fajna Ferajna z Wiechlic.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe, a gdy emocje związane z ogłoszeniem
wyników nieco opadły, na scenie pojawił
się zespół Cocktail Boys – finaliści 4.
edycji Disco Star w Polo TV prezentujący
nową jakość coverowego grania, którzy
żywiołowym występem zakończyli tegoroczne Dni Czerwieńska.
Organizatorzy serdecznie dziękują za
pomoc prezesowi spółki POMAK Tomaszowi Frąckowiakowi, 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: Karolinie
Aulich, Patrykowi Mordalowi, Wiktorii
Adam, Zuzannie Rysman, Julii Wojtas,
Oli Tomaszewskiej, Marzenie Tomaszewskiej, Zygmuntowi Świniarkowi,
Krzysztofowi Kaszewskiemu i Wojciechowi Zarembie. Natomiast wszystkim
mieszkańcom ulicy Zielonogórskiej,
Kąpielowej, Krótkiej i Cichej dziękujemy
za wyrozumiałość ;)
Do wyrażania swych opinii, zapraszamy wszystkich obserwatorów Dni
Czerwieńska na facebooku: www.facebook.com/mgokCzerwiensk oraz stronie
internetowej: www.mgok.czerwiensk.pl
Jolanta Matuszkiewicz
dyrektor MGOK w Czerwieńsku

XXI DZIEN CZYSTEJ WODY

Porządki nad zalewem

Tegoroczny Dzień Czystej Wody odbył się w zupełnie innej, niż dotychczas formule.
Jego organizatorzy zaprosili dzieci i młodzież do wykonania prac porządkowych
i pielęgnacyjnych nad zalewem.
Od przeszło 20 lat, początek czerwca
kojarzył się wielu mieszkańcom gminy
z popularną imprezą proekologiczną,
jaką jest Dzień Czystej Wody. Wpisała
się ona na stałe do naszego kalendarza
i nieodłącznie związana jest z prowadzeniem różnorodnych działań, które służą
edukacji ekologicznej i poprawie stanu
środowiska przyrodniczego. Nie inaczej
było i w tym roku, z tą jednak różnicą, że
zamiast sympozjum popularnonaukowego i festynu nad zalewem – odbyły się tam
wielkie porządki.
Blisko 50-osobowa grupa dzieci
i młodzieży ze szkoły podstawowej

w Czerwieńsku odpowiedziała na zaproszenie pomysłodawców Dnia Czystej
Wody i w piątkowe popołudnie 7 czerwca
br. posprzątała teren zalewu oraz przeprowadziła zabiegi pielęgnacyjne przy
lipowej Alei Optymistów i szpalerze
jarzębin. Wymieniono większość palików
zabezpieczających drzewka, przytrzymujące je taśmy oraz wycięto dzikie odrosty.
Uporządkowano również miejsce, gdzie
przez całą zimę stały karmniki „ptasiej
stołówki”, a także otoczenie postawionego tu przed rokiem symbolu Dnia Czystej
Wody – wielkiego głazu, któremu dzieci
nadały nazwę Duch zalewu. Akcję zakoń-

czyło wspólne ognisko i przyrzeczenie, że
spotkamy się tu jesienią.
Przy tej okazji pragniemy serdecznie
podziękować Tomaszowi Mazuro z Koła
Wędkarskiego nr 1 w Czerwieńsku
i Pawłowi Bazylewiczowi z firmy SEVEN Sp. z o.o. za pomoc w organizacji
tego przedsięwzięcia.
Jacek Gębicki, Lubomir Rotko
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Dzień Strażaka

Dnia 11 maja 2019 roku odbył się Gminny Dzień Strażaka połączony z zawodami
sportowo-pożarniczymi w Nietkowicach.
Uroczystość rozpoczęła się o godz.
1100 Mszą Święta w Kościele Parafialnym
w Nietkowicach którą, celebrował Ks
Andrzej Drutel przy współudziale pocztów sztandarowych i zaproszonych gości
z SDH Mezilesi z Republiki Czeskiej.
Po mszy przemaszerowano pod
remizę OSP w Nietkowicach, gdzie odbył się uroczysty apel, podczas którego
zebranych gości i druhów przywitał
Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus
który podziękował strażakom za zaangażowanie i ciągłą gotowość niesienia
pomocy potrzebującym oraz życzył
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
i w zaszczytnej służbie na rzecz ochrony
przeciwpożarowej. Następnie wręczono
odznaczenia Wzorowy Strażak dla dh Jakuba Iwanusa i dh Grzegorza Staszaka.
Na boisku sportowym odbyły się Zawody Sportowo-Pożarnicze w których,
uczestniczyło 5 drużyn. Po zakończonych
zmaganiach wręczono puchary i dyplomy. I miejsce zdobyła Wojskowa Straż
Pożarna w Czerwieńsku, II miejsce OSP
Leśniów Wielki, III miejsce OSP Sycowice. Uroczystość prowadził Komendant

Gminny dh Jerzy Kuczak. Na zakończenie gości i przybyłych druhów zaproszono
na poczęstunek.
Kończąc składam serdeczne podziękowanie za włożony trud w przygotowanie tej doniosłej uroczystości Prezesowi
Damianowi Wolskiemu, Naczelnikowi
Pawłowi Burnemu wszystkim strażakom z OSP w Nietkowicach oraz Panią
za przygotowanie pysznego poczęstunku.
Sekretarz Zarządu Miejsko-Gminnego
OSP RP w Czerwieńsku
Marianna Ostrowska

Razem posprzątajmy Czerwieńsk!
Wspólne sprzątanie Czerwieńska powoli staje się tradycją. Niedawno odbyła się
akcja spontanicznego sprzątania okolicy, którą zainicjowała jedna z mieszkanek
naszego miasta. Jak sama mówi, nie mogła dłużej przechodzić obojętnie obok
kilogramów śmieci znajdujących się w na obrzeżach parku oraz zalewu. Z każdego spaceru wracała z pełnymi rękami m.in. plastikowych butelek i opakowań
po chipsach.
Padł pomysł o wspólnej akcji sprzątania, która spotkała się z dość sporym entuzjazmem. Szybko udało się zmotywować
kilkoro mieszkańców i ruszyć w teren,
zaowocowało to uprzątnięciem obrzeży
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parku i wypełnieniem 15 dużych worków
na śmieci a podczas kolejnego sprzątania
uzbierano 10 worków.
Niestety, jest to kropla w morzu potrzeb,
ponieważ świat tonie w odpadach a środo-

wisko naturalne jest z każdym dniem coraz
bardziej degradowane. Jesteśmy odpowiedzialni za naszą planetę i powinniśmy o nią
dbać, to nic nie kosztuje a efekty wspólnej
pracy mogą być fantastyczne.
Nasi lokalni aktywiści będą organizować kolejne spotkania i zachęcać do
uczestnictwa innych wiec śledźcie wydarzenia w Internecie oraz wyszukujcie
plakatów które niebawem pojawią się
w naszym pięknym mieście. Dajmy dobry
przykład innym.

Otwarcie Dziennego Domu Seniora+
Dnia 13 maja 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie Dziennego
Domu seniora które zrealizowane zostało dzięki programowi
Senior+.
W uroczystości uczestniczyli m.in. Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Wojewoda Lubuski
Władysław Dajczak.
Dotacja z rządowego programu umożliwiła uczęszczanie na
zajęcia dla 15 seniorów powyżej 60 roku życia. Program ma na
celu zwiększenie aktywności społecznej osób starszych. Placówka
funkcjonuje w godzinach od 8.00 do 16.00 przy ul. Ogrodowej 9
w Czerwieńsku. Łączna wartość inwestycji wyniosła 528.892,93 zł
z tego 275.064,00 zł z budżetu państwa oraz 253.828,93 zł środków
własnych gminy.

Dzień dziecka w Zagórzu
Sołtys i Rada Sołecka Zagórza przy pomocy sponsorów zorganizowali 2 czerwca br.
cyrkowy dzień dziecka. Zabawa z klaunami, wiele atrakcji i pyszny poczęstunek
skutkowały wspaniałą zabawą dla dzieci i rodziców.
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
w okresie 01.07.2019 do 31.12.2019

CZERWIEŃSK: Akacjowa, Boczna, Bolesława Chrobrego, Cicha, Działkowa, Graniczna, Jasna, Klonowa, Kolejowa, Ks. Ignacego
Zonia, Ks. Muchy, Kwiatowa, Marsz. Józefa Piłsudskiego, Ogrodowa, Pl. Wolności, Podgórna, Polna, Przyleśna, Rycerska, Rynek,
Strażacka, Strzelecka, Zachodnia
TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (dni miesiąca)
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD

1
5
2
7
4

GRUDZIEŃ

2

Odpady zmieszane
8
15 22 29
12 19 26
9
16 23 30
14 21 28
12 18 25
9

16

23

30

1
12
9
7
4

MAKULATURA
15 29
26
23
21
18

TWORZYWA SZTUCZNE
8
22
5
19
2
16 30
14 28
12 25

9
6
3
1
12

23
20
17
15
26

2

16

9

10

24

30

23

SZKŁO

29

BIO
11
8
5
3
14

25
22
19
17
28

12

27

31

CZERWIEŃSK: Brzozowa, Cytrynowa, Jagodowa, Kąpielowa, Krótka, Kukułcza, Leśna, Łężycka, Młyńska, Moniuszki, Naftowa, Piaskowa, Składowa, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Wiosenna, Wodna, Zielonogórska
TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (dni miesiąca)
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD

2
6
3
1
5

GRUDZIEŃ

3

Odpady zmieszane
9
16 23 30
13 20 27
10 17 24
8
15 22 29
13 19 26
10

17

23

30

1
12
9
7
4

MAKULATURA
15 29
26
23
21
18

TWORZYWA SZTUCZNE
8
22
5
19
2
16 30
14 28
12 25

9
6
3
1
12

23
20
17
15
26

2

16

9

10

24

30

23

SZKŁO

29

BIO
11
8
5
3
14

25
22
19
17
28

12

27

31

PŁOTY: Akacjowa, Brzozowa, Borówkowa, Bukowa, Czeremchowa, Dębowa, Jodłowa, Kalinowa, Lawendowa, Leśna, Leśny Zakątek,
Leśny Zaułek, Modrzewiowa, Nowa, Osiedlowa, Piękna, Potokowa, Rajska, Ruczajowa, Rzemieślnicza, Sosnowa, Sportowa, Srebrzysta, Szyszkowa, Świerkowa, Tęczowa, Wodna, Wrzosowa, Zagórska, Zdrojowa, Źródlana
TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (dni miesiąca)
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD

3
7
4
2
6

GRUDZIEŃ

4

Odpady zmieszane
10 17 24 31
14 21 28
11 18 25
9
16 23 30
14 20 27
11

18

27

2
13
10
8
5

MAKULATURA
16 30
27
24
22
19

TWORZYWA SZTUCZNE
9
23
6
20
3
17
1
15 29
12 26

10
7
4
2
13

24
21
18
16
27

3

17

10

11

27

31

23

SZKŁO

30

BIO
12
9
6
4
4
13

26
23
20
18
15

29

28

DOBRZĘCIN, LEŚNIÓW MAŁY, WYSOKIE, WYSZYNA
TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (dni miesiąca)
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ

Odpady zmieszane
10 24
7
21
4
18
2
16 30
14 27
11 28

2
27
24
22
19

MAKULATURA
30

17

TWORZYWA SZTUCZNE
23
20
17
15
12

24
21
18
16
13

SZKŁO
12
9
6
4

BIO

10

11

28

4

29

SUDOŁ, ZAGÓRZE
TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (dni miesiąca)
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ

Odpady zmieszane
10 24
7
21
4
18
2
16 30
14 27
11 28

MAKULATURA
16
13
10
8
5
3

31

TWORZYWA SZTUCZNE
9
6
3
1
29
26

10
7
4
2
27

SZKŁO

23

28

30

BIO
12
9
6
4
4

29

28

Pojemniki oraz worki muszą być wystawione przed posesję w danym dniu wywozowym do godz. 6:00. Do pojemników na odpady komunalne nie wrzucamy gorącego popiołu! W przypadku uszkodzenia pojemnika z winy właściciela nieruchomości - koszty
zniszczenia pojemnika obciążać będą właściciela nieruchomości.
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PŁOTY: Aroniowa, Jagodowa, Kameliowa, Letnia, Lubuska, Łąkowa, Malinowa, Młyńska, Mostowa, Ogrodnicza, Okrężna, Os. Widok,
Pogodna, Polna, Sadowa, Słoneczna, Strumykowa, Szkolna, Truskawkowa, Wąska, Wiosenna
TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (dni miesiąca)
LIPIEC
SIERPIEŃ

4
1

WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD

5
3
7

GRUDZIEŃ

5

Odpady zmieszane
11 18 25
8
16 22 29
12
10
15
12

19
17
21

26
24
28

19

27

31

2
13

MAKULATURA
16 30
27

TWORZYWA SZTUCZNE
9
23
6
20

10
7

24
21

10
8
5

24
22
19

3
1
12

17
15
26

4
2
13

18
16
27

3

17

10

23

11

27

31

29

SZKŁO

30

BIO
12
9

26
23

6
4

20
18
15

4
13

29

28

LEŚNIÓW WIELKI
TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (dni miesiąca)
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ

Odpady zmieszane
11 25
8
22
5
19
3
17 31
15 28
12 27

MAKULATURA
16
13
10
8
5
3

31

TWORZYWA SZTUCZNE
9
6
3
1
29
26

10
7
4
2
27

SZKŁO

23

28

BIO
12
9
6
4

30

4

29

28

LASKI
TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (dni miesiąca)
Odpady zmieszane
18
16 29

MAKULATURA

LIPIEC
SIERPIEŃ

4
1

4
1

WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD

12
10
7

26
24
21

26
24
21

GRUDZIEŃ

5

19

19

29

TWORZYWA SZTUCZNE
25
22
19
17
14
12

SZKŁO
3
28

31

BIO
17
14

25
23
20

11
9
6

18

4

PIAŚNICA
TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (dni miesiąca)
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ

Odpady zmieszane
3
17 31
14 28
11 25
9
23
6
20
4
18

MAKULATURA
4
1
26
24
21
19

29

TWORZYWA SZTUCZNE
25
22
19
17
14
12

SZKŁO
3
28
25
23
20
18

31

TWORZYWA SZTUCZNE
25
22
19
17
14

3
28
25
23
20

31

12

18

BIO
17
14
11
9
6
4

BORYŃ, NIETKÓW
TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (dni miesiąca)
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ

Odpady zmieszane
12 26
9
23
6
20
4
18
15 29
2
13 30

MAKULATURA
4
1
26
24
21

29

19

SZKŁO

BIO
17
14
11
9
6
4

BĘDÓW, BRÓDKI, NIETKOWICE, SYCOWICE
TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (dni miesiąca)
LIPIEC
SIERPIEŃ

5
2

WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ

13
11
8
6

Odpady zmieszane
19
16 30
27
25
22
20

MAKULATURA
5
2
27
25
22
20

30

TWORZYWA SZTUCZNE
26
23

16
13

SZKŁO

20
18
15
13

10
8
5
3

BIO
18

31

16
12
10
7
5

Pojemniki oraz worki muszą być wystawione przed posesję w danym dniu wywozowym do godz. 6:00. Do pojemników na odpady komunalne nie wrzucamy gorącego popiołu! W przypadku uszkodzenia pojemnika z winy właściciela nieruchomości - koszty
zniszczenia pojemnika obciążać będą właściciela nieruchomości.
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Dotacja celowa z budżetu Gminy Czerwieńsk na wymianę starych kotłów
węglowych na gazowe, elektryczne, pompy ciepła, automatyczne kotły
retortowe z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Czerwieńsk
Informujemy, że do Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku w wyznaczonym
terminie tj. do dnia 01 kwietnia 2019 roku
wpłynęło 14 wniosków o przyznanie
dotacji na wymianę starych pieców
węglowych oraz 1 wniosek po terminie.
Mieszkańcy wnioskowali o wymianę
pieców w 12 przypadkach na gazowy
i 3 na kotły retorowe (pelet, ekogroszek).
Powołana zarządzeniem Burmistrza
Czerwieńska Komisja Oceny Wniosków

do spraw udzielania dotacji celowej na
zadania służące poprawie jakości powietrza, po stwierdzeniu kompletności
wniosków, zakwalifikowała 7 wniosków
i przyznała dotację. Wnioski były rozpatrywane według kolejności zgłoszeń,
zgodnie z uchwałą nr 0007.20.2018
Rady Miejskiej w Czerwieńsku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej z budżetu Gminy Czerwieńsk
na zadania służące poprawie jakości
powietrza.

Przyznano 5 wnioskodawcom dotację
w wysokości 2.500,00 zł na wymianę
pieca na gazowy, 1 wnioskodawcy
1.200,00 zł na wymianę pieca na automatyczny kocioł retorowy i 1 wnioskodawcy
1.300,00 zł na wymianę pieca na gazowy.
Łącznie przyznano dotację w wysokości
15.000,00 zł to jest do wysokości środków finansowych przeznaczonych na
ten cel w uchwale budżetowej Gminy
Czerwieńsk na 2019 rok.
MPSZ

Wybory europejskie w naszej gminie
W niedzielę 26 maja wybraliśmy swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Wyniki w skali całego kraju wielokrotnie przez wszystkie media zostały
opublikowane i skomentowane, więc nie ma powodu by to jeszcze raz roztrząsać.
Jednakże choćby dla historii warto odnotować wyniki wyborów w naszej gminie.
Czy w jakiś szczególny sposób różniły się od średniej krajowej i jaki komitet
wyborczy najskuteczniej przekonał do siebie mieszkańców?
Na terenie gminy Czerwieńsk utworzono 7 obwodów głosowania, a łączna
liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 7691. Ogólna liczba
osób, która wzięła udział w głosowaniu
to 2994, co daje frekwencję na poziomie
38,93 %.
A jak rozkładały się głosy na poszczególne komitety przedstawia poniższa
tabela:

miejscu w tej klasyfikacji uplasował
się KOMITET WYBORCZY PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który uzyskał
poparcie 36,5% głosów. Na trzecim
stopniu podium znalazł się KOMITET
WYBORCZY WIOSNA ROBERTA
BIEDRONIA, przekonując do siebie
7,7% głosujących. W naszej gminie
i województwie zdecydowaliśmy, że
w Parlamencie Europejskim reprezen-

KOMITET WYBORCZY
KWW KONFEDERACJA
KORWIN
BRAUN
LIROY NARODOWCY

KOMITET
WYBORCZY
WIOSNA
ROBERTA
BIEDRONIA

KWW
KOALICJA
EUROPEJSKA PO
PSL SLD
.N ZIELONI

KOMITET
WYBORCZY
PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ

KWW
LEWICA
RAZEM –
RAZEM,
UNIA PRACY, RSS

KWW
KUKIZ’15

Czerwieńsk 1

33

70

432

249

5

17

Czerwieńsk 2

38

66

298

181

11

15

Nietków

16

18

137

178

5

17

KOMISJA
OBWODOWA

Leśniów Wielki 11

17

116

101

5

10

Nietkowice

5

14

78

131

3

15

Płoty

21

41

280

132

5

20

Laski

10

5

49

112

1

2

RAZEM

134

231

1390

1084

35

96

Wynika z niej, że z oddanych prawidłowo 2970 głosów w naszej gminie
zwyciężył KWW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI
zdobywając 46,8% głosów. Na drugim
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tować będą Polskę europosłowie tylko
z dwóch komitetów: PiS (Joachim
Brudziński i Elżbieta Rafalska) oraz
z Koalicji Europejskiej (Bartosz Arłukowicz).

Po wakacjach czeka nas jeszcze
bardziej emocjonująca rywalizacja
między ugrupowaniami politycznymi.
Jej wynikiem będzie nie tylko podział
miejsc w Sejmie i Senacie RP, ale
także kierunek w jakim podąży nasze
państwo przez następną kadencję. Na
pewno i te wyniki odnotujemy na naszych łamach.
Andrzej Sibilski

Koleżance Irenie Wojnicz
Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Teściowej
Składają koleżanki i koledzy
z Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu
śmierci syna Mirosława,
koleżance Krystynie Motykiewicz
składają koleżanki zespołu
MELODIA i KOŁA GOSPODYŃ
WIEJSKICH w Płotach

Aktywnie w Leśniowie Wielkim
Za oknem piękne słońce i skwar lejący się z nieba, w głowie mamy zbliżające się
wielkimi krokami wakacje, a w szkole w Leśniowie Wielkim nikt nie próżnuje.
Mimo, że niecierpliwie odliczamy dni do lata to jednak nie przestajemy działać!
Ostatnie tygodnie obfitowały w wydarzenia i sukcesy.
Martyna Nowicka i Agata Woźniak z klasy VI zdobyły wyróżnienie
w wojewódzkim konkursie na opracowanie najlepszej rozgrzewki na lekcję
wychowania fizycznego. Konkurs swoim
patronatem objęła Marszałek Województwa pani Elżbieta Anna Polak. Klasy 0
i V wykonały wspaniałą makietę rakiety, które wzięły udział w konkursie pt:
„Moja klasa leci na księżyc”, natomiast
klasa VI uczestniczyła w dwóch audycjach na żywo w Radiu Zachód w ramach
lekcji języka polskiego. Również w maju
obchodziliśmy tydzień bibliotek, kiedy
to odbył się konkurs pt: „Jak nie czytam,
jak czytam”.
Ponadto z radością i ogromnym
zaangażowaniem przedszkolaki przedstawiły swój program artystyczny przygotowany dla Rodziców z okazji Dnia
Mamy i Dnia Taty. Było pięknie, wesoło
i wzruszająco.

W bieżącym miesiącu świętowaliśmy
bardzo ważny dzień – Dzień Dziecka.
Była to dla nas wspaniała okazja do zabaw plenerowych i legalnych „ucieczek”
z lekcji. Pogoda dopisała więc klasa VI
wraz z wychowawcą wybrała się na niezapomnianą wcieczkę rowerową, klasa
VII obchodziła swoje święto na basenie,
natomiast klasa IV w centrum przyrodniczym. Jednak w tym ważnym dniu
pamiętaliśmy także o dzieciach, które
spędzały go w szpitalu. Zorganizowana
w szkole zbiórka pluszaków spotkała
się z niesamowtym zaangażowaniem ze
strony leśniowskich uczniów. Cała góra
pluszaków pojechała na zielonogórski
oddział pediatryczny Szpitala Uniwersyteckiego by tam znaleźć kochających
właścicieli i wywołać na ich twarzach
uśmiech.
Pierwszy tydzień czerwca obfitował w upalne dni- idealne do plażo-

wania i odbywania lekcji w terenie.
A takich właśnie w naszej szkole nie
zbarakło, bowiem klasy I-III wyjechały do Kołobrzegu na zieloną szkołę.
Słońce, piasek, plaża, beztroska i odpoczynek...to tak jakby już rozpoczęły
się wakacje...
Życzymy wszystkim bezpiecznych,
radosnych, wspaniałych wakacji – aktywnych, z książką, pod chmurką, pełnych
słońca i kolorowych przygód!
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

Bogactwo różnorodności

Szkoła, choć jest kuźnią wiedzy i dobrego wychowania, jest też miejscem wielu
innych różnorodnych działań. Do najbardziej lubianych i wyczekiwanych są wspólne wyjazdy, zielone szkoły, wycieczki. To właśnie podczas nich zawierane są
najtrwalsze przyjaźnie, na próbę wystawiana jest kultura i umiejętność radzenia
sobie w pozaszkolnej rzeczywistości.
Chcąc oddać atmosferę wspólnych
podróży poprosiłam nauczycieli i uczniów
o krótkie relacje. Oto niektóre z nich.
Dinopark z zimną Zośką
15 maja klasy pierwsze i drugie wybrały się w Karkonosze do Szklarskiej
Poręby. Mieliśmy połączyć przyjemne
z pożytecznym. Na lekcjach mówiliśmy
o krajobrazie górskim – oglądaliśmy prezentacje i zdjęcia, ale posłuchać o górach,
a zobaczyć je pokryte mimo maja śnieżną
pierzynką i poczuć kamieniste szlaki pod
stopami - to dwie różne sprawy. Wiemy,
że góry bywają kapryśne i wymagają
pokory. I naprawdę wystawiły nas na
próbę – przygotowały nam nie lada niespodziankę – zimę pod koniec wiosny.
Kiedy dojechaliśmy na miejsce naszym
oczom ukazały się pokryte śniegiem
szczyty. Biały puch leżał też na drogach,
było naprawdę zimno. Na szczęście
przygotowaliśmy się odpowiednio – jak
na zimę przystało i dostaliśmy nagrodę.
Wizyta w DINOPARKU przesłoniła chłód.
Spotkanie z dinozaurami w naturalnych
wymiarach naprawdę zapierało dech
w piersiach. Ścieżki dydaktyczne uzupełniły luki w wiedzy. Jednak najlepiej
bawiliśmy się w lin parku i na placu zabaw.
Kino 6d – świetna wycieczka po lodowym

miasteczku - podobało się chyba najbardziej. Po takich emocjach obiad zniknął
w okamgnieniu. Jeszcze z okien autobusu
pożegnaliśmy szlaki, na które zapewne
wrócimy latem i tym razem nie zabierzemy ze sobą „zimnej Zośki”.
Rowerem przez świat
Klasa V d gościła Panią Małgorzatę Górską – podróżniczkę, która wraz
z mężem organizuje i realizuje wyprawy
rowerowe w kraju i za granicą. Dzieci
dowiedziały się jak przygotować się do
takiej wyprawy oraz jak zadbać o bezpieczeństwo podczas jazdy, a dzięki przygotowanej przez Panią Małgorzatę prezentacji multimedialnej mogły zobaczyć
przepiękne widoki i poznać ciekawostki
podróżnicze z wielu krajów europejskich
m.in. z Chorwacji, Austrii, Francji, Sardynii, Krety, Turcji, Gruzji, Czech, Włoch,
Korsyki, Norwegii, Rumunii, Słowacji
i malowniczych regionów Polski.
Podziękowaliśmy za dar sakramentu
Klasa III a swoją podróż powiązała
z dziękczynieniem za otrzymany sakrament
Pierwszej Komunii Świętej. Wielomiesięczne przygotowania i sama uroczystość zostały uwieńczone w Rokitnie. To
właśnie tam, pewnie ostatni raz, dzieci
ubrały swoje białe szatki i wyszeptały do
ucha Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej
swoje podziękowania i prośby. Po mszy
dzieci miały okazję zwiedzić Muzeum Jana
Pawła II – naszego ukochanego papieża.
Wiele radości przyniosły wszystkim gry i zabawy integracyjne na świeżym powietrzu
w sanktuaryjnych ogrodach. Wiele emocji,
zmęczenie doskwierało, ale ta wycieczka na
długo pozostanie w naszej pamięci.
W majsterkowie
W czasach, kiedy wszystko można kupić, do lamusa odchodzą domowe sposoby
wykonywania różnych przedmiotów. Może
właśnie, dlatego z trudem posługujemy
się szydełkiem, młotkiem, dłutem czy
strugiem. Znana wszystkim CASTORAMA
realizuje projekty dla dzieci, które uczą jak
z niczego wyczarować coś wartościowego.
Uczniowie klasy III a skorzystali z takiego
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zaproszenia. Pod kierunkiem instruktorów
wykonywali skrzynki narzędziowe. Początkowe przerażenie szybko zastąpiło zaciekawienie. Wystarczyło uważnie słuchać
i trochę pomyśleć. Nieco problemu przysporzyło posługiwanie się narzędziami , ale
każdy chciał zawieść do domu wykonane
przez siebie dzieło. I udało się – do domu
zabraliśmy nie tylko skrzynki, upominki,
nagrody za konkursy, ale też wiarę, że dla
każdego nic trudnego.
Z wizytą u sasiadów
Wspólnie z klasą wybrałam się na
wycieczkę do Berlina. Jest to piękne, pełne
wspaniałych miejsc miasto. Można tam
spotkać wielu turystów z najróżniejszych
miejsc świata. Wiele emocji wywołały
przejażdżki metrem oraz S-bahnami – to
niezwykle szybkie i punktualne środki
lokomocji miejskiej. Widzieliśmy słynną
Bramę Brandenburską, Kościół Pamięci
oraz wieżę telewizyjną. Zwiedziliśmy
Europa – Centre i zegar wodny. Byliśmy
także w Muzeum Techniki, w którym
oglądaliśmy samoloty, okręty, pociągi.
Mieliśmy możliwość podpatrzeć jak powstają filmy. Wyjazd uważam za udany
i polecam wybrać się tam każdemu.
(Patrycja Michalska V b)
W nagrodę zwiedzili Berlin
Jak każdego roku grupa najbardziej
pracowitych uczniów z każdej szkoły
w gminie dostępuje wielkiego zaszczytu, jakim jest odebranie NAGRODY
BURMISTRZA. Jest to ukoronowanie
całorocznej nauki, udziału w konkursach
i przedsięwzięciach szkolnych. Podobnie
jak w zeszłym roku 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, Mur
Berliński, kościół pamięci – to tylko niektóre punkty programu. Słynny dworzec
ZOO na niektórych wywarł wielkie wrażenie i zadziałał niczym niema przestroga.
Niezwykłe miejsca i niezwykli uczniowie.
„Pierwszy garnitur” naszej szkoły stanowią: Zuzanna Ignaczak VIII a, Aleksandra
Kokowicz VIII a, Nikola Wziętek VIII a,
Szymon Strzelczyk VIII a, Szymon Galicki,
Martyna Wierucka b, Alicja Piwońska b,
Wiktoria Bryczkowska VIII b, Aleksander
Pietryka VII b, Małgorzata Żmuda VI b,
Zuzanna Paprzycka II a.
Gratulujemy i życzymy cudownych
wakacji oraz kolejnych sukcesów.
Beata Kaszewska

Kangur matematyczny 2019
Zbliżający się koniec roku szkolnego to czas rozstrzygnięcia „Kangura matematycznego”. Jest to międzynarodowy konkurs
adresowany do uczniów różnego typu szkół na całym świecie. Jego organizatorem na terenie Polski jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, a przedsięwzięciu patronuje Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Edycja tegoroczna odbyła się 21
marca - po raz dwudziesty ósmy w Polsce
i dwudziesty siódmy w regionie zielonogórskim, gdzie rolę naszego koordynatora
pełni Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Zielonej Górze.
Zadania oraz termin konkursu ustalane są przez władze stowarzyszenia
Kangourou Sans Frontie`res na podstawie propozycji przesyłanych przez
organizatorów krajowych. Wspólna dla
wszystkich krajów data konkursu oraz te
same zestawy pytań dla poszczególnych

poziomów wiekowych służą popularyzacji wiedzy matematycznej, począwszy od
najmłodszych jej adeptów.
Sam konkurs narodził się w Australii,
co tłumaczy jego nazwę, a od 1990 roku
jest obecny w Europie – właśnie wtedy
od Francji zaczęły się „kangurki”. Do
tegorocznych zmagań przystąpiło ponad
6,1 mln uczniów z 65 krajów z całego
świata, w tym blisko 380 tys. z Polski.
W tym roku szkolnym do konkursu w naszym regionie zielonogórskim
przystąpiło 7156 uczniów ze 157 szkół.

W gronie uczestników tej najbardziej masowej imprezy matematycznej na świecie
znalazła się siedemnastka uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku.
Miło jest poinformować, że wynik wyróżniający uzyskało czworo „kangurków”.
Są to: Natalia Żurek (IIc), Dawid Cieślak (IIb), Daniel Przymus (Vd) i Szymon Dudek (Vd).
Serdecznie gratuluję uczniom i ich nauczycielom osiągniętych wyników i zapraszam do przyszłorocznej edycji konkursu.
Dorota Grześkowiak
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Turniej tenisowy o puchar Dni Czerwieńska
Tradycyjną imprezą tenisową dorocznego święta był turniej na czerwieńskich kortach, który otwiera letni sezon tenisowy.
W tym roku do turnieju zgłosili się
zawodnicy we wszystkich planowanych
kategoriach. W kategorii junior w meczu
finałowym zwyciężył Mateusz Wziętek,
który pokonał Mateusza Olczaka 6:4,
6:2. W kategorii kobiet Sylwia Hejduk
pokonała Agatę Czarkowską 4:6, 6:0;
10:4. W kategorii mężczyzn Piotr Krzyżanowski pokonał Mirosława Kiełba
6:1, 5:7, 10:5.
Po raz pierwszy organizator, Czerwieńskie Stowarzyszenie Tenisowe,
ufundowało oprócz pucharów również
nagrody rzeczowe dla finalistów w każdej
kategorii. I tradycyjnie wszyscy zawodnicy, jak również kibice mogli korzystać
i korzystali z zimnych i ciepłych napojów
oraz kiełbasy z grilla.
Pogoda tym razem nie spłatała figla
i walczyć z osuszaniem kortów nie trzeba

było. To dobry prognostyk na rozgrywki
tegorocznego sezonu. Zwycięzcom turnieju gratulujemy sukcesu, a miłośnikom
tenisa życzymy dobrej pogody w rozpo-

czętym sezonie i zapraszamy na korty.
Szczegóły jak zawsze na stronie internetowej stowarzyszenia www.cstenis.pl
A.S.

Wiosenny Festiwal Tańca

łodziennej imprezie wzięło udział ponad
500 tancerzy z wielu miejscowości - z Zielonej Góry, Krosna Odrzańskiego, Dąbia,
Połupina, Gronowa, Świdnicy i Drągowiny. Formacje z Czerwieńska zostały bardzo
wysoko ocenione przez jury. Formacje
Kaczuszki, Zozole i Kolorowi zdobyli
I miejsce w swoich kategoriach wiekowych, a formacja Galaxy girls zdobyła
III miejsce. Turniej był niepowtarzalną
okazją do pokazania się przed szerszą
publicznością. Głównym założeniem
organizacji była popularyzacja tańca jako
formy aktywnego wypoczynku, promowanie różnych stylów tańca oraz pokazanie
ich w formie widowiska. Niezależnie od
wieku każdy uczestnik dał wiele radości
opiekunom oraz publiczności. Każdy
uczestnik otrzymał okolicznościowy medal oraz dyplom. Impreza nie mogłaby się
odbyć bez wsparcia Gminy Czerwieńsk
oraz Hali Sportowej „Lubuszanka”.
Składamy podziękowania burmistrzowi

Balet, taniec współczesny, modern jazz, show dance, hip-hop, video - clip, formacje cheerleader’s – te wszystkie style tańca mogliśmy podziwiać na kolejnym
Wiosennym Festiwalu Tańca o Puchar Burmistrza Czerwieńska, który odbył się
13 kwietnia w Hali Sportowej „Lubuszanka”.
Organizatorami tego wydarzenia byli:
Stowarzyszenie Taneczne „HIT”, Studio
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Tańca „Kraina Tańca”, Gmina Czerwieńsk
oraz Hala Sportowa „Lubuszanka”. W ca-

Piotrowi Iwanusowi oraz kierownikowi
Lubomirowi Rotko. 9 czerwca br. tancerze ze Stowarzyszenia Tanecznego Hit
wezmą udział w Ogólnopolskim Festiwalu
Tańca w Przytocznej. Będzie to okazja do
konfrontacji z innymi formacjami z całej
Polski.

Stowarzyszenie Taneczne HIT corocznie organizuje obóz taneczny dla dzieci,
które uczestniczą w zajęciach tanecznych,
ale również dla dzieci, które chciałyby
rozpocząć swoją przygodę z tańcem. Zapraszamy serdecznie do udziału w obozie
tanecznym, który w tym roku odbędzie

się nad morzem w Rewalu. Zachęcamy
także do udziału w półkoloniach tanecznych, które w trakcie wakacji odbywać
się będą w Studiu Tańca „Kraina Tańca”
w Zielonej Górze.
Stowarzyszenie Taneczne HIT
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