Czerwieńsk

w elicie przyjaznych środowisku

czytaj na str. 3

w styczniu
01.01. – w Płotach wybuchnął pożar na poddaszu jednego
z budynków mieszkalnych. W jego gaszeniu wzięło udział 5
jednostek straży pożarnej i wielu mieszkańców wsi. Budynek,
pomimo szkód wyrządzonych przez ogień i wodę pochodzącą z
akcji gaśniczej, nadaje się do dalszego zamieszkania. Mieszkańcy
Płotów pośpieszyli pogorzelcom z pomocą – także finansową.
05.01. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się spotkanie poświęcone wypracowaniu stanowiska, jakie władze gminy będą reprezentować w sprawie budowy obwodnicy kolejowej Czerwieńska,
w rozmowach z przedstawicielami inwestora.
05.01. – burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z wiceprezydentem
Zielonej Góry Krzysztofem Kaliszukiem.
09.01. – w całej
Polsce już po raz 19
zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Czerwieńscy wolontariusze
zebrali podczas tegorocznego Finału
7283,46 zł. Sztab
orkiestry miał swoją
siedzibę w Kawiarence „U Leona”, a jej pracami kierował Piotr Bykowski.
10.01. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i
Porządku Publicznego.
11.01. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W porządku obrad komisji
znalazło się spotkanie z przedstawicielami inwestora przygotowującego budowę obwodnicy kolejowej Czerwieńska, którego
reprezentowali: Waldemar Osypiński – kierownik kontraktu i
Andrzej Grochal – kierownik pracowni projektowej JACOBS.
12.01. – burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z dyrektor Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg Agnieszką Stelmasiuk.
Tematem spotkania był stan dróg powiatowych na terenie gminy
Czerwieńsk.
13.01. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w
Czerwieńsku.
13.01. – burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w posiedzeniu
Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Decyzją burmistrza uruchomiono, na potrzeby zarządzania kryzysowego, telefon alarmowy,
który jest dostępny przez całą dobę dla mieszkańców naszej
gminy. Telefon o numerze 761 802 605 znajduje się w dyspozycji
Spółki POMAK (oczyszczalnia ścieków) w Czerwieńsku.
14.01. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
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14.01. – w sali widowiskowej MGOK w Czerwieńsku odbyło
się spotkanie noworoczne, w którym uczestniczyli lubuscy parlamentarzyści oraz przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele
stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy Czerwieńsk. Gospodarzem spotkania był burmistrz Piotr Iwanus.
20-21.01. – delegacja z gminy Czerwieńsk wyjechała do miejscowości Klitz (Niemcy) w celu omówienia zakresu współpracy
pomiędzy gminami w roku 2011.
22.01. – w Laskach i Nietkowie odbyły się spotkania poświęcone zasadom, na jakich mieszkańcy z obu tych miejscowości,
będą korzystać z transportu zbiorowego w miesiącach lutym i
marcu br.
25.01. – burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w posiedzeniu
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem, które odbyło się w Zaborze.
26.01. – odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały: sprawie zmian
budżetu i w budżecie gminy na rok 2011; w sprawie udzielenia
dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków; w sprawie wyodrębnienia środków funduszu sołeckiego;
w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego; w sprawie ustalenia
cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego
na terenie Gminy Czerwieńsk; w sprawie Programu Współpracy
Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok;
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Nietkowice; w sprawie zarządzenia wyborów organów
jednostek pomocniczych Gminy Czerwieńsk; w sprawie składu
osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Czerwieńsku; w
sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Czerwieńsku; w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w
Czerwieńsku na 2011 rok; w sprawie przyjęcia planów pracy
Komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2011 rok;
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do
reprezentowania Rady Miejskiej w Czerwieńsku przed sądami
administracyjnymi; w sprawie uzgodnienia projektu uchwały
Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniającej rozporządzenie
Nr 4 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 15 kwietnia 1996 r. w
sprawie utworzenia Grażyńskiego Parku Krajobrazowego.
27.01. – w Kawiarence „U Leona” odbył się, pierwszy w tym
roku, wieczór kabaretowy. Na scenie wystąpiły kabarety Tiruriru
i FachoFcy z Zielonej Góry. Organizatorem koncertu byli: Klub
Zdecydowanych Optymistów i Kawiarenka U Leona.
31.01. – delegacja z gminy Czerwieńsk udała się z roboczą
wizytą do Rothenburga Oberlausitz (Niemcy).
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
skład i druk: sandmedia tel. 68 45 35 700
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Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Co
słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Panie burmistrzu,
dopiero co pisaliśmy o tym, że w zeszłym
roku gmina została została Liderem
Polskiej Ekologii, a tu widzę na pana
biurku kolejną statuetkę. Cóż to znowu
za wyróżnienie?
Piotr Iwanus: Tę piękną statuetkę i
certyfikat „Gmina przyjazna środowisku”
przyznała nam Narodowa Rada Ekologiczna, która działa pod patronatem Prezydenta
RP. W XII edycji Narodowego Konkursu
Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”
zdobyliśmy tytuł Laureata w kategorii
Samorząd Przyjazny Środowisku. Tytuł
ten odebraliśmy 4 lutego br. z rąk Przewodniczącego Rady prof. Jerzego Buzka
– obecnego Przewodniczącego Parlamentu
Europejskiego. Bardzo się cieszę z tego
wyróżnienia, ponieważ znaleźliśmy się w
gronie sześciu gmin w Polsce, które taki
tytuł w tej edycji otrzymały. Wśród nich:
UM Kołobrzegu, UM Gdyni, UM Gdańska, UG Świdnica, UG Mielno. Przyzna
Pan, że niezłe towarzystwo, prawda?
A.S. : Rzeczywiście, ale proszę powiedzieć tak konkretniej - kto to właściwie
przyznaje i za co?
P.I.: Narodowy Konkurs Ekologiczny
„Przyjaźni Środowisku” organizowany
jest już od dwunastu lat pod Patronatem
Honorowym Prezydenta RP. Organizatorem Głównym Konkursu jest Centrum
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Podstawowym celem konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz
ochrony środowiska naturalnego. Ponadto
konkurs ma za zadanie wyróżniać podmioty
zaangażowane w edukację ekologiczną
wśród dzieci i młodzieży, społeczności
lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania, mające istotny wpływ na poprawę
stanu środowiska naturalnego. Przy podejmowaniu decyzji o nadaniu tytułu Laureata
brana jest pod uwagę skala przedsięwzięcia,
nowatorstwo, kompleksowość rozwiązań,
a przede wszystkim wpływ na środowisko
naturalne. Liczy się również prowadzenie
działalności związanej z edukacją ekologiczną, promocją ochrony środowiska i
zdrowego trybu życia, organizacją imprez
proekologicznych oraz podnoszeniem świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa.
Nasza sztandarowa inwestycja ostatnich lat
– czyli uporządkowanie gospodarki wod-

no-ściekowej w aglomeracji Czerwieńsk,
ze względu na swoją kompleksowość i
skalę przedsięwzięcia zyskały w członkach
kapituły wielkie uznanie. Ten certyfikat
jest dla nas zachętą do kontynuowania
dotychczasowych działań w tym zakresie.
Teraz, kiedy zakończył się ten najmniej
widoczny etap prac, bo ukryty pod ziemią, możemy podjąć kolejne, już bardziej
widoczne gołym okiem zadania, jak np.
dokończenie budowy zbiornika retencyjnego i zagospodarowanie terenu wokół
niego, regulację kanału Zimna Woda, czy
odnowę zabytków.
A.S.: A propos uporządkowania
terenów wokół zbiornika. Mówi się na
tzw. „mieście”, że gmina zamierza w
związku z tym zburzyć garaże w okolicach basenu, wykupując przymusowo
je od właścicieli, to prawda?
P.I.: No i następny powtarza tę plotkę.
Skąd pan wie o takim zamiarze gminy?
Tak, jak i paru innych mieszkańców,
którzy podobne wieści roznoszą na zasadzie: „ a sąsiad mówił…”, powtarza Pan
wyssane z palca informacje. Byli tu już
u mnie tacy, którzy nawet znali cenę, za
jaką będziemy ponoć wykupywać garaże.
Powtarzam raz jeszcze – zamiar wyburzania garaży, a tym bardziej ich odkupywania od właścicieli nie ma nic wspólnego z
rzeczywistością i nie jest prawdą. Nie ma
takiego planu, ani zamiaru. Porządkować
będziemy tereny w pobliżu zbiornika i
projektować dodatkowe miejsca parkingowe, bo już teraz nie ma gdzie stawiać
aut, ale nie kosztem garaży.
A.S.: Ok. To jeszcze jedna drażliwa
sprawa – budowa obwodnicy kolejowej.
Publikujemy pismo przewodniczącego
SMM Czerwieńska do Pani Marszalek
Polak, wzywające do wstrzymania tej inwestycji. Jednocześnie widzę, że trwa wycinka
lasu na trasie przyszłej obwodnicy. Czy ten
protest ma w ogóle jakieś znaczenie?
P.I.: To stanowisko samorządu, jak
każda opinia społeczeństwa, musi mieć
dla podejmujących decyzje o znaczących dla regionu inwestycjach znaczenie. Nawet jeżeli nie zostanie w pełni
uwzględnione przez decydentów, to
jednak zawsze wpływa na ewentualne
korygowanie planów, zwraca uwagę na

istotne konsekwencje działań, nie zawsze
uwzględniane na etapie planowania. W
tej konkretnej sytuacji – mimo naszych
protestów, mimo mocnych argumentów,
decyzje o takiej skali zapadają jednak na
znacznie wyższym niż gmina szczeblu i
raczej nie uda nam się zatrzymać tej budowy. Wpłynąć możemy na ewentualne jego
korekty i obecnie na tym się skupiamy.
A.S.: Zima się powolutku zaczyna
zwijać, ale roztopy i lód na Odrze trochę
nam znowu napędził strachu, prawda?
P.I.: Rzeczywiście, po styczniowych
roztopach sytuacja zaczynała być znowu
groźna. Stan alarmowy dla naszego terenu
to poziom 400 cm, licząc od dna rzeki.
Ponieważ jakieś 60-80 cm jest zamulone,
to tak naprawdę ten poziom znajduje się
na wysokości 320 – 330 cm. Ponieważ
28 stycznia poziom ten wzrósł do 489
cm, Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego uruchomił procedury. Wały były
monitorowane, służby przygotowane. Na
szczęście specjalnych szkód rzeka nie
wyrządziła. Cóż, musimy się nauczyć żyć
ze świadomością, że poziom Odry będzie
się zmieniał. Ostatnie kilka śnieżnych
zim podniosło poziom wód gruntowych.
Przyroda ma swoje prawa. Niestety sporo
szkód w wałach czynią bobry, których jest
naprawdę sporo. W 2010 roku myśliwi
otrzymali prawo do odstrzału 50 sztuk,
ale tego limitu nie wykorzystali.
A.S.: Panie burmistrzu na koniec
proszę jeszcze powiedzieć kilka zdań
o wypoczynku zimowym dzieci naszej
gminy. Udało się coś fajnego zrealizować, prawda?
P.I.: W grudniu zatwierdzono nasz
wniosek z programu EFS Kapitał Ludzki pn. „Szybciej, dalej i w górę”, dzięki
któremu szkoły gminy mogą na dużą
skalę uruchomić zajęcia pozalekcyjne dla
uczniów. Program ma zapewnione środki
na dwa lata. Jego realizacja zaczęła się
właśnie od obecnych ferii. Setka dzieci ze
wszystkich szkół gminy wyjechała na obóz
narciarski do Karpacza. Dla wielu z nich to
pierwszy w życiu wyjazd na zimowisko.
O programie jeszcze będzie okazja porozmawiać, ponieważ zasięg i różnorodność
zajęć jest naprawdę imponująca. Informacje nt akcji rodzice mogą znaleźć na stronie
internetowej projektu www.sdw.pl , a także
na plakatach i ulotkach informacyjnych.
Oczywiście podczas ferii odbywały się
także inne ciekawe zajęcia, ale myślę, że
o tym jeszcze napiszą ich organizatorzy w
następnym numerze „U nas”, prawda?
A.S. Jestem pewien, że tak się stanie.
Dziękuję za rozmowę.
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Protest mieszkańców w sprawie obwodnicy kolejowej
Samorząd Mieszkańców zbiera obecnie podpisy poparcia pod tą społeczną inicjatywą. Listy są wyłożone we wszystkich
sklepach przy ul. Zielonogórskiej w Czerwieńsku oraz w Płotach, Nietkowie i Laskach. Zaplanowano, że na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Samorządu akcja zostanie podsumowana. Samorząd podejmie wówczas decyzję o kolejnych działaniach
w tej sprawie. O tym, co dalej z obwodnicą, napiszemy oczywiście w następnym numerze. A oto treść listu:
Szanowna Pani Marszałek,
jako przedstawiciele mieszkańców
Czerwieńska, zwracamy się z apelem o
odstąpienie od realizacji części planowanej inwestycji pn. „Modernizacja linii
kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek
- Czerwieńsk wraz z budową łącznicy
kolejowej Pomorsko - Przylep omijającej
stację Czerwieńsk”.
Modernizacja tej linii (rozumiana,
jako naprawa istniejącego torowiska) jest
bardzo potrzebna i bez wątpienia wpłynie
znacząco na skrócenie czasu przejazdu
pociągów na tej trasie. Budowa łącznicy
kolejowej Pomorsko-Przylep omijającej stację Czerwieńsk, w naszej ocenie
– to pomysł ekonomicznie całkowicie
nieracjonalny, prowadzący do degradacji
miejsc wyjątkowych pod względem przyrodniczym, mający daleko idące skutki
społeczne - gdyż realizacja tego projektu
przyczyni się niewątpliwie do obniżenia
rangi Czerwieńska, jako węzła kolejowego
i spowoduje zahamowanie rozwoju całej
gminy. Stracą na tym nie tylko mieszkańcy
gminy Czerwieńsk, ale również podróżni z
gmin Dąbie, Krosno Odrzańskie i Gubin
(łącznie 70 000 osób), którzy jadąc do
Warszawy czy Poznania rozpoczynają
podróż w Czerwieńsku, a nie w Zielonej
Górze, zyskując na tym przynajmniej 60
minut. Stracą na tym również pracujący
w Czerwieńsku kolejarze i pracownicy innych firm, którzy, na co dzień dojeżdżają tu
koleją z Sulechowa, Babimostu, Zbąszynka, Nowej Soli i Zielonej Góry. Ich podróż
nie tylko się wydłuży, ale i skomplikuje,
gdyż po dotarciu do Zielonej Góry będą
zmuszeni szukać nowego środka transportu na dojazd do Czerwieńska. Niektórzy z
nich już dziś obawiają się, że stracą zupełnie możliwość dotarcia do pracy, a co za
tym idzie i samą pracę. Budowa łącznicy
będzie się wiązała z degradacją istniejącego ekosystemu, koniecznością wycięcia
kilku ha lasu, zniszczeniem - unikalnych
pod względem przyrodniczym terenów
źródliskowych, na których występują rośliny prawnie chronione w Polsce.
Na długości projektowanej łącznicy
wystąpi dodatkowe utrudnienie w postaci
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 279
Czerwieńsk-Wysokie. Droga ta umożliwia
naszym mieszkańcom najszybszy i najmniej kolizyjny dojazd do Zielonej Góry.
Zaplanowano w tym miejscu skrzyżowanie
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na poziomie szyn i przejazd kategorii B z
półrogatkami zamykanymi automatycznie
przez składy trakcyjne. Takie rozwiązanie
bardzo obniży bezpieczeństwo podróżujących na tej trasie i znacząco wydłuży
czas przejazdu.
Lansowany przez Państwa projekt, nie jest nowym pomysłem. Po raz
pierwszy zajęło się nim Biuro Projektów
Kolejowych w Poznaniu, które w latach
1977-1979 opracowało studyjny projekt
identycznego zamierzenia. Ze wstępnych
wyliczeń tego zespołu wynikało, że jest
to zamierzenie bardzo pracochłonne i
kosztowne – niewspółmiernie do oczekiwanych efektów. Z oficjalnych informacji dotyczących projektowej łącznicy
kolejowej Pomorsko - Przylep wynika,
że jej budowa pochłonie ok. 80 mln zł.
Jej powstanie ma na celu skrócenie odległości pomiędzy stacjami Zielona Góra
i Sulechów, wyeliminowanie konieczności
zmiany kierunku jazdy pociągów oraz
podniesienie prędkości do 100 km/h.
Czas jazdy zostanie skrócony o około 33
minuty. (Źródło: www.plk-sa.pl. ).
Trudno nam się zgodzić z wyliczeniem
zaoszczędzonego czasu jazdy, gdyż jak
wynika z obowiązującego obecnie rozkładu jazdy pociągów, pociąg TLK wyjeżdżający z Zielonej Góry do Sulechowa
o godz. 5.18, potrzebuje na pokonanie tej
trasy 41 minut (postój na stacji w Czerwieńsku wynosi 12 minut). Jeśli zatem,
po wybudowaniu łącznicy i modernizacji
linii kolejowej nr 358, chce się zaoszczędzić aż 33 minuty, to pociąg osobowy
musiałby pokonać tę trasę w 8 minut!?
Jest to absurdalne założenie, które w
naszym odczuciu, ma na celu świadome
wprowadzenie w błąd opinii publicznej i
służyć uzyskaniu społecznego poparcia
dla realizacji tej inwestycji. Zwłaszcza
w sytuacji, kiedy likwidowane są kolejne
połączenia kolejowe na tej trasie (jest
ich obecnie 6 na dobę – w poprzednim
rozkładzie jazdy było 8 !!!).
Bardziej racjonalne wydają się wyliczenia, które podano w artykule pt.
„Plany rozwoju kolei w lubuskim”,
zamieszczone na stronie http://infokolej.
pl , w którym czytamy: (…) dzięki modernizacji linii kolejowej nr 358 na odcinku
Zbąszynek - Czerwieńsk wraz z budową
łącznicy kolejowej Pomorsko-Przylep
długości 2,625 km. - pociągi udające się

z Zielonej Góry w kierunku Poznania lub
Gorzowa nie będą już musiały zmieniać
czoła w Czerwieńsku. Pozwoli to na
skrócenie rozkładowych czasów jazdy o 5
do 10 minut. Dodatkowe skrócenie czasu
jazdy ma przynieść zwiększenie prędkości
maksymalnej do 100 km/h (…).
Potwierdzeniem tych informacji mogą być również wyliczenia,
które Waldemar Osypiński – inżynier
kontraktu, zawarł w materiałach przekazanych Urzędowi Gminy i Miasta w
Czerwieńsku. Zysk czasu w połączeniach
między Zieloną Górą, a Zbąszynkiem
przedstawił następująco: (…) Czas
przejazdu pociągu po modernizacji linii
do prędkości 120 km/h: Zbąszynek-Czerwieńsk-Zielona Góra – 46 minut; w przypadku budowy łącznicy – 35 minut. (…).
Różnica wynosi, więc 11 minut!
Budowa tej łącznicy ma pochłonąć
80 mln złotych, dając w zamian 11 minut
oszczędności, pozbawiając jednocześnie
dogodnego połączenia z Poznaniem i
Warszawą mieszkańców okolicznych miejscowości od Wysokiego po Gubin, oraz
bezpośredniego połączenia pracującym
w Czerwieńsku mieszkańcom Zbąszynka,
Babimostu i Sulechowa.
Wobec powyższych faktów nasuwają
się nam następujące pytania:
1. Czy warto wydawać blisko 10 mln zł
dla jednej minuty zaoszczędzonego czasu?
2. W czyim interesie leży inwestycja,
której realizacja spowoduje zahamowanie
rozwoju gminy Czerwieńsk, obniżenie poziomu życia jej mieszkańców i degradację
środowiska przyrodniczego?
3. Dlaczego nie rozważono innych
możliwości skrócenia czasu postoju pociągu na stacji w Czerwieńsku?
4. Jaki los spotka ludzi, którzy stracą
możliwość dojazdu do pracy?
5. Co się stanie z „łącznicą”, jeśli
w kolejnych latach zmniejszy się jeszcze
bardziej liczba pociągów jeżdżących po
linii kolejowej nr 358?
Apelujemy o wykreślenie budowy
łącznicy kolejowej omijającej stację
Czerwieńsk z planów inwestycyjnych
Województwa Lubuskiego.
Z poważaniem:
Przewodniczący
Samorządu Mieszkańców
Tadeusz Skowroński

Samorząd Czerwieńska się rozliczył!
Minął okres kadencji Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk wybranego na zebraniu wyborczym 2 marca 2007 roku.
W minionej kadencji SMM działał w następującym składzie:
- Skowroński Tadeusz - Przewodniczący;
- Twarowski Marek - członek;
- Świniarek Zygmunt - członek;
- Rotko Lubomir - członek;
- Lis Zbigniew - członek;
- Patrzykąt Krzysztof - członek;
- Grysiewicz Jarosław - członek;
- Kwaśniewski Wiesław - członek.
W okresie sprawozdawczym SMM odbył 26 posiedzeń,
9 zebrań mieszkańców miasta oraz uczestniczył w warsztatach
dotyczących opracowania strategii gminy Czerwieńsk na lata
2011 – 2018.
Podczas posiedzeń Samorząd określał i rozliczał z zadań statutowych swoich członków. Zebrania mieszkańców
odbywały się zgodnie ze Statutem SMM i pod względem
merytorycznym były dobrze przygotowane. Sprawy nurtujące mieszkańców Czerwieńska były na bieżąco wyjaśniane przez Burmistrza Czerwieńska Pana Piotra Iwanusa,
Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Leszka Jędrasa.
Problemy wymagające pisemnego wyjaśnienia kierowano
do władz samorządowych gminy w określonym w prawie
trybie. Należy zaznaczyć, że frekwencja podczas zebrań była
niezadowalająca. Praktycznie grupa około 30 mieszkańców
systematycznie i aktywnie uczestniczyła w zebraniach.
Sytuacja ulegała poprawie tylko wówczas, kiedy zbliżały
się wybory samorządowe. Wówczas frekwencja wzrastała,
jednocześnie wielu mieszkańców wykazywało się dużą ak-
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PUNKT KONSULTACYJNY

w Czerwieńsku ul. B. Chrobrego 2 udziela pomocy osobom
uzależnionym i członkom rodzin z problemem alkoholowym,
narkotykami oraz przemocy w rodzinie.
Oferujemy bezpłatnie pomoc psychologa, terapeuty.
mgr Marek Gieruszyński:
Konsultacje i usługi terapeutyczne dla osób uzależnionych
- w pierwszy czwartek miesiąca
- w ostatnią środę miesiąca
- w ostatni czwartek miesiąca
w godzinach od 16.00 – 19.00
mgr Wiesława Gieruszyńska
Konsultacje i usługi terapeutyczne dla osób współuzależnionych
(członków rodziny) w:
- pierwszy czwartek miesiąca
- w ostatnią środę miesiąca
- w ostatni czwartek miesiąca
w godzinach 16.00 – 19.00
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Czerwieńsku ul. Rynek 25 pok. 103
tel. kontaktowy: 68 327 83 02 – Barbara Marczenia

tywnością a także inicjatywą twórczą, która zaraz mijała i
zapewne będzie trwała do następnych wyborów Rady Miejskiej. Sądzę, że tak nie powinno być. W imieniu Samorządu
wielokrotnie prosiłem, aby mieszkańcy czynnie włączali się
do prac na rzecz naszego miasta. Jak było - wszyscy wiemy,
ale sądzę, że ta sytuacja się zmieni.
W minionym okresie czterech lat Samorząd dysponował na
realizację zadań statutowych funduszami w wysokości 61.500 zł,
które były ujęte w rocznych planach rzeczowo-finansowych
zatwierdzanych przez Burmistrza Czerwieńska, przy pełnej
akceptacji mieszkańców podczas zebrań. Z tych środków organizowano turnieje sportowe, imprezy rekreacyjno-kulturalne
takie jak: Dni Czerwieńska, Dni Czystej Wody, Noc na Wilczej,
Wigilię dla samotnych. SMM współfinansował organizację
dożynek gminnych oraz Święta Straży Pożarnej. Poza tym,
ze środków SMM współfinansowano także skate park dla
młodzieży, zagospodarowanie parku i stadionu miejskiego.
Zakupiono również nagłośnienie, które jest wykorzystywane
podczas organizowanych imprez masowych. Wspierano działalność społeczną działkowców, wspólnot mieszkaniowych,
zespołu Cantilena oraz cyklistów. Corocznie organizowano
konkurs „ Estetyczne zagospodarowanie balkonów” z nagrodami dla laureatów.
Członkowie Samorządu czynnie, osobiście pomagali przy czyszczeniu rynien przy budynkach mieszkańców oraz wycince drzew.
Samorząd Mieszkańców Miasta po zapoznaniu się z opiniami mieszkańców, wystąpił do Kapituły z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Czerwieńsk
Zbigniewowi Lisowi, który ten zaszczytny tytuł otrzymał.
W okresie kadencji statutową działalność SMM oraz wydatkowania przyznanych środków finansowych, kontrolowała Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej. Uwag nie stwierdzono, a to oznacza,
że nasze działania były zgodne z obowiązującym prawem.
Podsumowując działalność Samorządu Mieszkańców Miasta muszę stwierdzić, że problemów w mieście przybywa, przede
wszystkim tych związanych z dewastacją mienia przez młodych
ludzi. Jest to problem, na który SMM w swojej działalności
zwracał szczególną uwagę. Samorząd zdaje sobie sprawę, że
jest jeszcze dużo do zrobienia, dlatego liczy na większy udział
mieszkańców przy realizacji zadań statutowych, jak również
przy organizacji imprez masowych.
Za pomoc w realizacji zadań statutowych składam w
imieniu SMM serdeczne podziękowanie Panu Piotrowi Iwanusowi, Burmistrzowi Czerwieńska, Panu Leszkowi Jędrasowi Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Panu Mirosławowi
Kędzierskiemu – szefowi kawiarenki „ U Leona”, Klubowi
Zdecydowanych Optymistów, księżom i tym mieszkańcom,
którzy wspierali nas w działaniu.
Szczególne podziękowania kieruję pod adresem wszystkich
członków SMM, za ich społeczną, bezinteresowną pracę na
rzecz i dla dobra mieszkańców naszego miasta. Tym mieszkańcom, którzy zostaną wybrani do Samorządu nowej kadencji,
życzę jeszcze lepszej, owocnej pracy i osiągnięć.
Przewodniczący SMM Czerwieńsk
Tadeusz Skowroński
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Od marca PKS zastąpi MZK
Nie ma to jak wolny rynek. Jeszcze nie tak dawno monopolista w podmiejskich przewozach pasażerskich mógł sobie żądać
od gminy dowolnej kwoty dotacji, ponieważ samorząd nie miał innego wyjścia i musiał zapewnić mieszkańcom dojazd do
Zielonej Góry. Tym razem jednak MZK chyba przelicytowało i jego miejsce na tym rynku od marca zajmie firma, której ten
biznes jednak się opłaca bez milionowych dotacji.
MZK zaproponowało Gminie Czerwieńsk kilka wariantów dotyczących
finansowania linii 32 i linii 34. Warianty
te dość szczegółowo były opisane w „U
NAS” nr 222 oraz na stronie internetowej.
Budżet Gminy nie był w stanie udźwignąć
tych oczekiwań, a przy braku dotacji dla
MZK cena biletu jednorazowego oraz
biletu miesięcznego wzrosłaby o (bagatela!) 100%.
Do takiej sytuacji samorząd nie
chciał dopuścić i podjął rozmowy
z Przedsiębiorstwem PKS Zielona Góra,
które chętnie wyszło naprzeciw oczekiwaniom gminy i podpisało stosowne
porozumienie.
Zgodnie z tymi ustaleniami gmina
nie będzie dotowała PKS-u, natomiast
cena jednorazowego biletu relacji
Zielona Góra – Czerwieńsk wzrośnie
w stosunku do dotychczasowej o 30
groszy i będzie wynosiła 3,50 zł.
Korzystnym rozwiązaniem będzie
również przywrócenie dotychczasowych
ilości autobusów, do czego mieszkańcy
są przecież przyzwyczajeni.
Ile kosztować będą bilety do poszczególnych miejscowości?
1. Bilety jednorazowe:
• Czerwieńsk – Zielona Góra – 3,50zł,
• Laski, Nietków, Czerwieńsk – 3,50zł,
• Dobrzęcin, Wysokie, Czerwieńsk – 3,50zł,
• Nietków, Laski, Czerwieńsk, Płoty,
Przylep – 3,50zł,
• Laski, Czerwieńsk, Zielona Góra – 4,50zł,
• Dobrzęcin, Wysokie, Czerwieńsk, Zielona Góra – 4,50zł,

Dla jadących w kierunku Lasek
autobusy PKS-u będą się zatrzymywać na:
• dworcu PKS,
• ul. W. Polskiego,
• ul. Zjednoczenia (CWW),
• ul. Zjednoczenia (ul. Lotników)
• wszystkich przystankach w m. Przylep,
Płoty, Czerwieńsk, Nietków, Laski.
Pasażerowie korzystać będą z autobusów przegubowych.

Dla jadących w kierunku Zielonej
Góry autobusy PKS-u będą się zatrzymywać:
• na wszystkich przystankach w Laskach,
Nietkowie, Czerwieńsku, Płotach, Przylepie,
• ul. Zjednoczenia (Naftowa),
• ul. Zjednoczenia (przy Energetyków),
• al. Wojska. Polskiego
• dworcu PKS.
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Bilety jednorazowe i miesięczne można
będzie zakupić:
• w kiosku „RUCH” ul. Rynek w Czerwieńsku,
• na dworcu PKS Zielona Góra,
• oraz u kierowcy autobusu.
Prowadzone są rozmowy z Zarządem
PKS-u, aby w celu usprawnienia obsługi

Wg stanu na dzień 01. 01. 2011 r.
Nr
ulgi
17
14
15
6
10
11
27
1
2
4
5
7
8
9
19

2. Bilety miesięczne – 32 krotność
ceny biletu jednorazowego.
Gdzie będą zatrzymywać się autobusy PKS?

Gdzie kupimy bilety?

3
21
18
20
22
23

Wykaz ULG USTAWOWYCH stosowanych w komunikacji PKS
Ulgi obowiązują w komunikacji zwykłej
Wysokość
Nazwa ulgi
Wyjaśnienie ulgi
ulgi
pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego
DZIECKO DO LAT 4
100%
miejsca
poseł
POSEŁ
100%
senator
SENATOR
100%
przewodnik towarzyszący w podróży osobie
PRZEWODNIK
95%
niewidomej
NIEWIDOMEGO
opiekun towarzyszący osobie niezdolnej do
OPIEKUN OSOBY
95%
NIESAMODZIELNEJ
samodzielnej egzystencji
opiekun inwalidy wojennego i wojskowego
OPIEKUN INWALIDY
95%
WOJENNEGO I GRUPY
zaliczanego do I grupy inwalidów
osoby niewidome, uznane za osoby niezdolne do
NIEWIDOMY NS -KZ
93%
samodzielnej egzystencji
jeżeli korzysta z oddzielnego miejsca
DZIECKA do 4 lat
78%
umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej
STRAŻ GRANICZNA-SŁUŻBA
78%
w czasie wykonywania czynności służbowych,
umundurowani policjanci w czasie konwojowania
POLICJANT-SŁUŻBA
78%
osób zatrzymanych lub chronionego mienia,
żołnierze wojskowych organów porządkowych
ŻOŁNIERZ ŻANDARMERII
78%
WOJ.
wykonujących czynności urzędowe,
dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub
DZIECKO
78%
NIEPEŁNOSPRAWNE
niepełnosprawna,
jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży
OPIEKUN DZIECKA
78%
NIEPEŁNOSPRAWNEGO
dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej
inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczenie do
INWALIDA WOJENNY
78%
I GRUPY
I grupy,
Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojŻOŁNIERZ NIEZAWODOWY
78%
skową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby spełniające obowiązek tej służby
w formach równorzędnych również kandydaci na
żołnierzy zawodowych (elewi i podchorążowie).
funkcjonariusze celni w czasie wykonywania
CELNIK - SŁUŻBA
78%
czynności służbowych, kontroli celnej w ruchu
granicznym
osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
OSOBA NIESAMODZIELNA
49%
dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki
DZIECKO 4-7 LAT
37%
w szkole podstawowej,
osoby niewidome jeśli nie są uznane za osoby
NIEWIDOMY
37%
niezdolne do samodzielnej egzystencji
inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do innej
INWALIDA WOJENNY
37%
niż I grupa,
kombatanci, emeryci i renciści, inwalidzi oraz
KOMBATANT
37%
wdowy, wdowcy, emeryci i renciści pozostali po
kombatantach

pasażerów zamontowano w autobusach
kasowniki, aby można było kasować
bilety zakupione w kiosku i na dworcu,
a nie tylko u kierowcy.
Co z ulgami za przejazd?
Zwolniony z opłat jest: przewóz
bagażu, wózków dziecinnych oraz wózków dla osób niepełnosprawnych. Gmina
uzgadnia z Zarządem PKS-u rodzaj
dokumentu – biletu okresowego (druk
ścisłego zarachowania), którym będą się
okazywać emeryci, renciści oraz osoby,
które ukończyły 70 lat i więcej.
Dokument ten można będzie uzyskać
w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Obok publikujemy też pełną listę ulg
ustawowych honorowanych przez PKS.

źródłem cennych rad, które pomogą im
w dorastaniu i rozwijaniu się. Jeszcze raz
życzymy STO LAT wszystkim babciom
i dziadkom!
Z okazji Dnia Babci i Dziadka, przedszkolaki z każdej grupy z przejęciem
śpiewały, recytowały wierszyki, a także
tańczyły dla swoich Dziadków. Grupa
„Motylków”, wspólnie z rodzicami,
poświęciła także swój wolny czas na
warsztaty plastyczne, by wykonać wyjątkowe laurki dla babć i dziadków. Każdy
maluszek wie, że babcie i dziadkowie są
bardzo potrzebni. Nie tylko rozpieszczają, ale również dzielą się swoją życiową
mądrością. Dziadkowie mogą widzieć
pewne sprawy z dystansu, przez co są
bardziej obiektywni i stają się dla dzieci

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
Dopiero witaliśmy Nowy Rok, a już minął styczeń.
Był to gorący i pracowity czas zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.
Zakończyliśmy I semestr nauki w
roku szkolnym 2010/2011. Każdy uczeń
„zebrał plony” swojej pracy w postaci
ocen. Nie wszyscy byli z nich zadowoleni.
Niektórzy podjęli zobowiązania lepszej i
efektywniejszej nauki w drugim półroczu. Ten miniony czas to nie tylko praca
dydaktyczna, ale również inne działania.
Rozpoczęliśmy od włączenia się w akcję
Jurka Owsiaka – „Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy”. Nasi wolontariusze wraz ze starszymi kolegami zbierali
pieniądze w różnych punktach miasta.
Cieszymy się, że wnieśliśmy swój wkład
w to piękne dzieło. Realizowaliśmy się
również w organizacji karnawałowych
szaleństw. Dzieci młodsze uczestniczyły
w balu pod hasłem „Dziki zachód”. Sala
Domu Kultury w Czerwieńsku zamieniła
się w miejsce pojedynków tanecznych
Indian i kowbojów. Rywalizację w turniejach podjęli również ci, którzy byli przebrani za rycerzy, księżniczki, królewny i

inni. Dziękujemy p. dyrektor MGOK-u za
udostępnienie sali. Dzieci starsze bawiły
się w rytmie disco na szkolnej dyskotece.
W tym czasie gościliśmy też w naszych
murach znanego artystę - Stanisława
Sielickiego. Jego interaktywne przedstawienie pt. „Europa” jak zwykle porwało
wszystkie dzieci. Czujemy się jeszcze
bardziej związani z Europą, ale widzimy
swoją odrębność, wspaniałą historię i
patriotyczne tradycje.
I wreszcie nadeszły ferie – czas
laby i odpoczynku. Od pierwszego dnia
ich trwania są prowadzone działania
związane z projektem „Szybciej, dalej
i w górę” realizowanym przez Gminę
Czerwieńsk ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Dzięki temu
oferta zimowego wypoczynku stała się dla
dzieci atrakcyjna, ale o tym napiszemy w
następnym wydaniu gazety.

Styczeń to również czas szalonych
zabaw karnawałowych. W przedszkolu nie zabrakło więc corocznego Balu
Przebierańców. 20 lutego do przedszkola
wchodziły śliczne wróżki, księżniczki,
kolorowe motyle, bajkowe spidermany,
mały, przytulny zajączek i inne zwierzątka, a nawet przyleciał astronauta chcąc
podzielić się swą wiedzą o kosmosie.

Zofia Blandzi, Wiesława Śliwińska

Bal poprowadziła sympatyczna
krówka Paula (w tej roli – mgr Bożena
Gutor). W takim bajecznym towarzystwie, wspólne tańce i śpiewy cieszyły
każdego. Dziecięca energia okazała się
niewyczerpana. Można stwierdzić jedno:
„Maluchy potrafią imprezować!”
B.F.
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WOŚP grała też w Nietkowie!
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już po raz dziewiąty zagrała w Nietkowie
a wraz z nią uczniowie miejscowej szkoły, ich rodzice i mieszkańcy. Jak co
roku, sztab Wielkiej Orkiestry utworzył się w Publicznej Szkole Podstawowej
a huczny Koncert w wykonaniu najmłodszych mieszkańców odbył się w Wiejskim
Domu Kultury.
W 2011 roku zebraliśmy 2336,60 zł
Akcja WOŚP w Nietkowie przebiega już
od wielu lat i cieszy się dużym poparciem
naszej młodzieży, gromadzi licznych
mieszkańców Nietkowa i Lasek oraz daje
nam wszystkim wiele satysfakcji. W akcję
zaangażowani są wszyscy nauczyciele na
czele z p. Dyrektor oraz rodzice, którzy
wspomagają akcję ciastami. Pieniądze
ze zbiórki jak zawsze trafiają na wspólny
cel - zakup sprzętu do ratowania najmłodszych. Któż więc jak nie rodzice
najbardziej rozumieją potrzebę takiej
ogólnonarodowej zbiórki. Nasi mali

pieniędzy zebrali: Gabrysia G.: 273,20 zł,
Iza O.: 254,04 zł, Joasia W.: 182,37 zł. Razem
do puszek wszyscy zebrali 1361,15 zł.

wolontariusze – skrzętnie zbierający
pieniądze do puszek na ulicach Nietkowa
i Lasek to uczniowie z: Iza O.,Weronika
J.,Klaudia B., Ania F.,Patrycja K.,
Maciek K., Marcin D., Gabrysia G.,
Justyna W., Daria W., Klaudiusz Ł.,
Piotr M., Bartek D., Wioletta S., Daria
G., Iza B., Martyna D., Wiktoria P.,
Kornela Sz., Kamil H.
Pogoda sprzyjała w tym roku Orkiestrze - nasze aniołki dziarsko rozdawały
serduszka i zbierały pieniądze. Radości
było co nie miara, kiedy puszki stawały
się coraz cięższe. Po kilku godzinach
kwestowania okazało się, że najwięcej

przy szkle podstawowej w Nietkowie.
Wystąpiły dzieciaki z każdej klasy 0,
I, II, i III. Wielkie owacje zdobyli piosenkarze solo – szczególnie Julia Karczmarek – zdobywczyni wielu nagród
muzycznych i Gabrysia Grzywacz.
Dziewczyny wyśpiewały wiele przebojów, również tych w wersji anglojęzycznej. Dzieci szczególnie lubią loterię
fantową, która jak zwykle robiła furorę,
ponieważ dzięki sponsorom nie było
pustych losów, tyle, że każdy musiał
liczyć na przysłowiowe szczęście. Nasi
sponsorzy na loterię – od wielu lat pan
radny Kazimierz Ruszel, firma Top-
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Wielkie gratulacje dzieciaki!
A po południu jak co roku na gościnnych deskach Domu Kultury Nietkowie
- Koncert Wielkiej Orkiestry dla mieszkańców. Popisy i występy zaczęły się od
występów szkolnego zespołu „Rytm„
przedszkolaki, które wyśpiewały cały
swój zimowy repertuar, zakręcone
dzieciaki z grupy tanecznej „Hit” na co
dzień trenujące swoje taneczne układy

point, Wiejski Dom Kultury w Nietkowie oraz wiele innych szlachetnych
osób wspomagających loterię.
W Nietkowie mamy nie tylko wspaniałe
dzieciaki ale tez wspaniałych Rodziców,
z których zawsze jesteśmy dumni, bo wspierają nasze działania jak tylko mogą. Tradycyjnie już na Wielka Orkiestrę rodzice pieką
pyszne ciasta, które w kawiarence idą jak
świeże bułeczki i oczywiście mnożą nam
zebrane kwoty pieniędzy. Również Panie
z Koła Gospodyń wrzuciły do puszki swoje
skrzętnie gromadzone środki w kwocie 200
zł Wszystkim i dużym i małym jak by powiedział Jurek Owsiak „Wielkie Dzięki”.
Wieczorem oczywiście Dyskoteka
-podziękowania dla Pawła Radziejewskiego za obsługę sprzętu i pomoc nie tylko
w czasie WOŚP (Nie ma to jak dobrze żyć
z byłymi uczniami – zawsze można liczyć
na ich pomoc mimo, że oni przecież już nic
nie muszą). No i światełko do nieba, które
w tym roku było bardzo widowiskowe.
Snopy fajerwerków rozświetliły niebo
i było rzeczywiście wystrzałowo dzięki
panu Henrykowi Olizarowiczowi i Marianowi Jabłońskiemu, który przygotował nam taką atrakcję. Pieniądze zostały
zliczone szybko i sprawnie przez komisję
w składzie: Elżbieta Kozak – nauczyciel
polonista, Iwona Smorąg i Katarzyna
Lewandowska – nauczyciele I-III, Beata
Kłos-Wygas dyrektor szkoły, Krzysztof
Smorąg - radny.
Wielkie uśmiechy dla naszych pozostałych nauczycieli, którzy co roku asystują
swoim uczniom, organizują Koncert, prowadzą kawiarenki i loterię i włączają się
do tej ogólnopolskiej wielkiej akcji – Teresie Wasiak., Gabrysi Jesiołowskiej.,
Małgosi Kozłowskiej, Joannie Wojtaszek. Również dziękujemy pracownikom
szkoły za pomoc i paniom z miejscowego
klubu – Zosi Kuczak i Halince Bryndzy
za przygotowanie pomieszczeń i pomoc
w organizacji
Dziękując za XVIII Finał trzeba
podkreślić, że wszystkim się należą
wielkie brawa za to, że zaistnieliśmy
na polskiej mapie Wielkiej Orkiestry.
W tym roku dla dzieciaków wolontariuszy, które w niedzielę kwestowały i zebrały najwięcej pieniędzy jeszcze niespodzianka: Wielki bonus – wyjazd na
narty do Karpacza – w ramach gminnego
projektu „Szybciej, dalej i w górę"
Sztab WOŚP

Wyróżnienie dla Eryka
Eryk Zielonka z PSP w Nietkowie - otrzymał wyróżnienie na Jubileuszowym V
Diecezjalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Zielonej Górze. Przepięknie także
zaśpiewali przygotowane kolędy oraz pastorałki: Julia Kaczmarek, Gabriela Grzywacz i Alan Salejko.

Siarczysty mróz i oszronione drzewa,
bajeczne drogi prowadzące do kościoła,
przyjemne ciepło w świątyni p. w. św.
Brata Alberta Chmielowskiego w Zielonej
Górze, zapach sianka z wyjątkowej bożonarodzeniowej szopki towarzyszyły tym,
którzy wzięli udział w Jubileuszowym - V
Diecezjalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek, który odbył się 29 grudnia 2010 r.
pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa
Diecezjalnego dr Stefana Regmunta oraz
Prezesa Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Urszuli Furtak. Piękne kolorowe,

radosne widowisko wychwalające Nowo
narodzonego Boga, podczas którego
wysłuchano ponad 100 kolęd przeszło
do historii. Organizatorem, wzorem lat
ubiegłych, była młodzież z Oddziału
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
działająca przy parafii. Do kolędowania
zgłosiło się: 10 grup dużych, 20 małych
oraz 44 solistów. Udział wzięło ponad
350 uczestników, reprezentujących 28
miejscowości z całej diecezji. Przybyli
zaśpiewali po dwa utwory, w tym jedną
tradycyjną kolędę. Wykonanie kolęd
oceniało czteroosobowe Jury, dostrzegło
wysoki poziom artystyczny Festiwalu i
w każdej z kategorii wyłoniło laureatów
Festiwalu przyznając również dodatkowe
wyróżnienia. Wszyscy otrzymali dyplomy za uczestnictwo oraz pamiątkowe
statuetki. Bardzo chciałabym podziękować wszystkim moim wykonawcom za
przepiękny występ oraz życzę dalszych
sukcesów muzycznych.
Iwona Klamecka

Niech żyją nam
babcie i dziadkowie!

Prawdziwie wystrzałową imprezę z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
przygotowały dzieciaki ze szkoły w Nietkowie.
Maluchy wraz z wychowawcami przygotowały dla swoich najukochańszych babć i
dziadków koncert piosenek i wierszy. Wzięli
w nim udział wszyscy uczniowie z klas 0
- III. Dzieciaki wyśpiewały i wyrecytowały
wszystkie możliwe życzenia, rozdały przy-

gotowane prezenty. Goście dopisali – aż
85 seniorów podziwiało występy dzieci i
zachwycało się szkołą, jakiej sami nie mieli.
Po hucznych brawach słodki poczęstunek w
szkolnej świetlicy umilił i dopełnił przyjemne popołudnie dla dziadków i wnuków.

Sukces
piłkarek ręcznych
Publiczna Szkoła Podstawowa w
Nietkowie zajęła I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Lubuskiej Olimpiady
Młodzieży w Piłce Ręcznej dziewcząt
w kategorii szkół podstawowych.

W gościnnej hali sportowej „Lubuszanka” odbył się 5.01.2011 r. turniej
piłki ręcznej dziewcząt oraz chłopców.
Po niesamowitej walce ze szkołą
podstawową z Czerwieńska udało się
drużynie dziewcząt uzyskać I miejsce
oraz awansować do rozgrywek ośrodkowych, które również odbyły się w
Czerwieńsku. W kategorii dziewcząt
brały udział drużyny z Przylepu oraz
Drzonkowa. Po wspaniałej grze udało
nam się zdobyć również I miejsce.
Wszystkie zawodniczki z Nietkowa
grały rewelacyjnie i awansowały do
finału powiatowego.
W Sulechowie 18 stycznia br.
odbyły się Mistrzostwa Powiatu Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w Piłce
Ręcznej w kategorii Szkół Podstawowych. Drużyna z Nietkowa rywalizowała z reprezentacjami Drzonkowa,
Trzebiechowa, Sulechowa oraz Kargowej. Wszystkie mecze były bardzo
zacięte i emocjonujące. W rezultacie
dziewczęta z naszej szkoły zajęły doskonałe i zasłużone I miejsce. Wielki
sukces naszych zawodniczek, które
grały z wielkim zaangażowaniem oraz
nadzieją na zwycięstwo.
Skład drużyny dziewcząt:
Gabriela Grzywacz, Weronika
Jarosz, Julia Kaczmarek, Daria Majewska, Iza Ośka, Natalia Rzeszutek,
Daria Śniegowska, Justyna Wojciechowska oraz kapitan Paulina
Połczyńska.
Serdecznie dziękuję wszystkim
za udział w rozgrywkach sportowych
i zdobywanie laurów dla naszej
szkoły. Życzę dalszych sukcesów
sportowych!
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Wieści
z ratusza

LASKI
Lp.
1.

Nazwisko
i imię
Garbaciak
Marzena

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

DYŻURY RADNYCH
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
na 2011 rok

Lp.
1.

2.

3.

4.

Nazwisko
i imię
Góralczyk
Henryk

Miejscowość
Czerwieńsk

Jędras Leszek Czerwieńsk

Kwaśniewski
Wiesław

Czerwieńsk

Przybyła
Zygmunt

Czerwieńsk

5.

Wójtowicz
Ewa

Czerwieńsk

6.

Zawada
Wojciech

Czerwieńsk

Data
w godzinach
od - do
10.03.2011 r.
Od 1300 do 1500
10.10.2011 r.
Od 1400 do 1600
06.06.2011r.
Od 1400 do 1600
05.09.2011 r.
Od 1400 do 1600
09.05.2011 r.
od 1400 do 1600
03.10.2011 r.
od. 1400 do 1600
07.02.2011 r.
Od 1400 do 1600
07.11.2011 r.
Od 1400 do 1600
03.03.2011 r.
Od 1300 do 1500
18.10.2011 r.
Od 1300 do 1500
28.04.2011 r.
Od 1300 do 1500
26.09.2011 r.
Od 1400do 1600

Lp.
1.

Nazwisko
i imię
Łyczkowska
Jadwiga

Urząd Gminy i Miasta w
Czerwieńsku
(biuro rady pokój nr 101)
Urząd Gminy i Miasta w
Czerwieńsku
(biuro rady pokój nr 101
Urząd Gminy i Miasta w
Czerwieńsku
(biuro rady pokój nr 101)
Urząd Gminy i Miasta w
Czerwieńsku
(biuro rady pokój nr 101)

Nazwisko
i imię

Miejscowość

1.

Motykiewicz
Aleksander

Płoty

2.

Jarowicz
Jerzy

Zagórze

Data
W godzinach
Od – do
każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca
II; IV; VI i X. 2011 r.
Każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca
Od 1800 do 2000

Miejsce dyżuru
Płoty
ul. Rzemieślnicza
nr 9
Zagórze 6

NIETKÓW
Lp. Nazwisko
i imię

Miejscowość

1.

Ruszel
Kazimierz

Nietków

2.

Smorąg
Krzysztof

Nietków
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Data
W godzinach
Od – do
08.06.2011 r.
od 1700 do 1900
25.10.2011 r.
od 1700 do 1900
31.03.2011 r.
09.06.2011 r.
29.09.2011 r.
08.12.2011 r.
od godz. 1700 do 1900

Miejsce dyżuru

Nietków ul.
Kasprowicza 10

Wiejski Dom Kultury
w Nietkowie

Data
Miejscowość W godzinach
Od - do
Leśniów
02.05.2011 r.
Wielki
od 1800 do 2000
05.09.2011 r.
od 1800 do 2000

Przychodzka Sudoł
Żaneta
Leśniów Mały

Urząd Gminy i Miasta w
Czerwieńsku
(biuro rady pokój nr 101)

PŁOTY, ZAGÓRZE
Lp.

2.

Miejsce dyżuru

Urząd Gminy i Miasta w
Czerwieńsku
(biuro rady pokój nr 101)

Miejsce dyżuru
Wiejski Dom Kultury

LEŚNIÓW WIELKI, LEŚNIÓW MAŁY, SUDOŁ

Według dat, godzin i miejsc zawartych w tabeli
CZERWIEŃSK, DOBRZĘCIN, WYSOKIE

Data
Miejscowość W godzinach
Od - do
Laski
01.06.2011 r.
od 1700 do 1800
03.10.2011 r.
od 1700 do 1800

04.03.2011 r.
od 1600 do 1800
03.06.2011 r.
od 1600 do 1800
02.09.2011 r.
od 1600 do 1800

Miejsce dyżuru
Leśniów Wielki 36
Leśniów Wielki 36

Świetlica wiejska w
Sudole

NIETKOWICE, BĘDÓW, BRÓDKI, SYCOWICE
Lp.

Nazwisko
i imię

1.

Abramowicz
Marek

2.

Woch
Cezary

Data
Miejscowość W godzinach
Od - do
Nietkowice
każdy pierwszy piątek
parzystego miesiąca
od godz. 1700 do 1900
Będów
14.05.2011 r.
17.09.2011 r.
Od 1800 do 2000
Bródki
13.05.2011 r.
16.09.2011 r.
Od 1800 do 2000
Sycowice
12.05.2011 r.
15.09.2011 r.
Od 1800 do 2000

Miejsce dyżuru
Biblioteka
Publiczna
w Nietkowicach
Świetlica wiejska
w Będowie
Świetlica wiejska
w Bródkach
Świetlica wiejska
w Sycowicach

§ 79 Statutu Gminy Czerwieńsk:
„1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać
nie rzadziej niż 2 razy w roku.
2. Nie rzadziej niż 2 razy w roku radni winni przyjmować w
swoich okręgach wyborczych – w terminie i miejscu podanym
uprzednio do wiadomości wyborców – osoby, które chciałyby
złożyć skargi i wnioski, czy postulaty.
3. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować Obywateli
Gminy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców”.

Zaproszenie do współpracy
Zapraszam mieszkańców Gminy Czerwieńsk do współpracy mającej na celu poprawę jakości życia. Interesują
mnie wszystkie sprawy będące dla Państwa bolączką lub
stanowiące jakąkolwiek niewygodę.
Czekam na sygnały podczas dyżurów, które będę pełnić
w dniach: 03.03 2011 i 18.10.2011 r. w godzinach od 13
do 15 w UMiG w Czerwieńsku pokój 101, proszę również
o kontakt mailowy: ewa.radna.wojtowicz@gmail.com
Z poważaniem
Ewa Wójtowicz – radna Gminy Czerwieńsk

UCHWAŁA NR IV/18/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.))
oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.))
uchwala się, co następuje:
§1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których
zarządcą jest Burmistrz Czerwieńska, na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam;
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych
niż wymienione pkt 1-3.
§2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego, o którym mowa w §1
pkt 1 ustala się następujące stawki
opłat za każdy dzień zajęcia:
1) chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych
i pieszo-jezdnych - 3,00 zł;
2) do elementów pasa drogowego nie wymienionych w pkt 1 ustala się stawkę
za każdy dzień zajęcia 1m² jego powierzchni w wysokości - 3,00 zł.
§3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się
następujące roczne stawki opłat za 1m² powierzchni pasa drogowego
zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1) poza obszarem zabudowanym - 5,00 zł ;
2) w obszarze zabudowanym - 15,00 zł ;
3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 10,00 zł.
§4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się
następujące dzienne stawki opłat za 1m² powierzchni:
1) zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego
poza obszarem zabudowanym - 2,00 zł;
2) w terenie zabudowanym - 3,00 zł;
3) zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 1 ,00 zł;
4) reklamy - 1,20 zł.
§5. Traci moc uchwała nr 104/XIII/04 Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za
zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w nim urzadzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam (Dz.
Urz. Woj. Lub. Nr 30, poz. 539 z dnia 11.05.2004 r.).
§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
UCHWAŁA NR IV/19/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe
transportu zbiorowego na terenie Gminy Czerwieńsk.
Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach
(Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z poźn. zm.)) w związku z art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr
42, poz. 1591 z późn. zm.)) uchwala się, co następuje:
§1. Ustala się następujące ceny urzędowe za usługi przewozowe transportu zbiorowego wykonywanego przez uprawnionego przewoźnika
autobusowego na terenie Gminy Czerwieńsk.
1. Bilety jednorazowe na trasie:
1) Czerwieńsk - Zielona Góra - 3,50 zł;
2) Laski - Nietków - Czerwieńsk - 3,50 zł;
3) Dobrzęcin - Wysokie - Czerwieńsk - 3,50 zł;
4) Nietków - Laski - Czerwieńsk - Płoty - Przylep - 3,50 zł.

2. Bilety jednorazowe na trasie Laski - Nietków - Czerwieńsk - Zielona
Góra - 4,50 zł;
3. Bilety jednorazowe na trasie Dobrzęcin - Wysokie - Czerwieńsk
- Zielona Góra - 4,50 zł;
4. Bilety miesięczne - 32 krotność ceny biletu jednorazowego.
§2. Ceny urzędowe ustalone w niniejszej uchwale mają charakter cen
maksymalnych.
§3. 1. Uprawnionymi do ulgowych i bezpłatnych przejazdów na terenie
Gminy Czerwieńsk są osoby określone w ustawie z dnia 20 czerwca
1990 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r., Nr 175, poz. 140 z późn.
zm.), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uprawnionymi do 52% ulgowych biletów są emeryci i renciści oraz
osoby, które ukończyły 70 lat życia.
3. Rodzaj dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania
z ulgowych przejazdów określa rozporządzenie wykonawcze do ustawy,
o której mowa w ust. 1.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od
dnia 1 marca 2011r.
UCHWAŁA NR IV/22/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek
pomocniczych Gminy Czerwieńsk.
Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591- tekst jednolity z późn.
zm.)), w związku z § 9 ust. 1 załącznika nr 1 i § 27 załączników nr 2 - 13
do uchwały nr 52/IX/99 Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia
29 czerwca 1999 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy oraz § 27 załącznika do uchwały nr 91/XII/99 Rady
Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie
utworzenia jednostki pomocniczej sołectwa – Dobrzęcin i uchwalenia
jej statutu - uchwala się, co następuje:
§1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy Czerwieńsk na czteroletnią kadencję, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§2. Ustala się projekt porządku obrad zebrania zwołanego w celu
wyborów organów jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/22/11
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 26.01.2011 r.
PORZĄDEK OBRAD
ZEBRANIA WYBORCZEGO
1. Otwarcie zebrania.
2. Sprawozdanie z działalności statutowej organów jednostek pomocniczych gminy za okres kadencji.
3. Zapoznanie zebranych z treścią Statutu Sołectwa (SM) w zakresie
przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych gminy
(sołtys, rada sołecka, przewodniczący SM i rada SM).
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
5. Zgłaszanie kandydatur na sołtysa (przewodniczącego SM);
- autoprezentacja kandydatów.
6. Głosowanie i ustalenie wyników wyborów.
7. Zgłaszanie kandydatur na członków Rady Sołeckiej (Rady Mieszkańców);
- autoprezentacja kandydatów.
8. Głosowanie i ustalenie wyników wyborów.
9. Zamknięcie obrad.
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Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26.01.2011 r.
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH WYBORY JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
Lp.

Miejscowość
Będów

1.

Bródki

2.

Czerwieńsk

3.

Dobrzęcin
(w tym Wyszyna)
Laski

4.
5.

I termin zebrania w przypadku braku kworum
godzina 1730
II termin zebrania godzina 1800

miejsce
zebrania

Przewodniczący
zebrania

01.03.11

01.03.11

świetlica wiejska

Woch Cezary

22.02.11

22.02.11

świetlica wiejska

Abramowicz
Marek

14.02.11

14.02.11

MGOK Czerwieńsk

Góralczyk Henryk

21.02.11

21.02.11

Świetlica wiejska
w Dobrzęcinie

16.02.11

16.02.11

Wiejski Dom Kultury

Przybyła
Zygmunt
Garbaciak
Marzena
Łyczkowska
Jadwiga
Łyczkowska
Jadwiga
Abramowicz
Marek

6.

Leśniów Mały

28.02.11

28.02.11

świetlica wiejska

7.

Leśniów Wielki

15.02.11

15.02.11

Wiejski Dom Kultury

02.03.11

02.03.11

Wiejski Dom Kultury

03.03.11

03.03.11

Wiejski Dom Kultury

Smorąg Krzysztof

07.03.11

07.03.11

świetlica wiejska

Wójtowicz Ewa

23.02.11

23.02.11

świetlica wiejska

Przychodzka
Żaneta

24.02.11

24.02.11

świetlica wiejska

Woch Cezary

10.03.11

10.03.11

świetlica wiejska

Kwaśniewski
Wiesław

04.03.11

04.03.11

świetlica wiejska w
Płotach

Góralczyk Henryk

Nietkowice

8.
9.
10.

Nietków
(w tym: Boryń, Piaśnica)
Płoty
Sudoł

11.

Sycowice

12.

Wysokie

13.

Zagórze

14.

UCHWAŁA NR IV/25/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej
w Czerwieńsku na 2011 rok.
Na podstawie § 26 ust. 1 i § 33 ust. 1 Statutu Gminy Czerwieńsk (Dz.
Urz. Woj. Lubus. z 2003 r., Nr 32, poz. 666) uchwala się, co następuje:
§1. Przyjmuje się roczny plan pracy Rady Miejskiej w Czerwieńsku
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały nr IV/25/11
Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26.01.2011 r.
PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
NA 2011 ROK
Miesiąc

Tematyka sesji
1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy
Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2011 rok
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2011 rok.
26
3. Podjęcie uchwały w sprawie transportu zbiorowego
styczeń
na terenie Gminy Czerwieńsk.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy Czerwieńsk.
5. Podjęcie uchwał przedłożonych Radzie.
1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Spo27
łecznej i Straży Miejskiej w 2010 roku.
kwiecień 2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.
3. Podjęcie uchwał przedłożonych Radzie.
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Uwagi
Burmistrz
Przew. Rady
Przew. Komisji
Burmistrz
Burmistrz
Burmistrz
Komisja ISiPP
Burmistrz
Burmistrz

Ilość uprawnionych do głosowania
(stan na dzień 31.12.2010 r.)
kworum – I termin
kworum – II termin
187
19/9
100
10/5
3308
331/66
93
9/5
420
42/21
181
18/9
444
44/22
523
52/26
1042
104/52
789
79/39
112
11/6
220
22/11
97
10/5
107
11/6

1. Rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.
1/ rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania
budżetu oraz sprawozdania finansowego,
2/ przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,
3/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
absolutorium dla Burmistrza z uzasadnieniem,
29
4/ zapoznanie radnych z opinią RIO dot. sprawozdania
czerwiec z wykonania budżetu oraz z opinią dot. wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
5/ przedstawienie opinii innych komisji stałych Rady dot.
wykonania budżetu,
6/ debata o wykonaniu budżetu (ocena radnych o wykonaniu budżetu, wnioski i stanowiska),
7/ podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza – głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
2. Podjęcie uchwał przedłożonych Radzie.
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2011 r. wraz z informacją o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o sa28
morządowych instytucjach kultury i pozostałych samowrzesień rządowych osobach prawnych:
– opinia Komisji Budżetu i Finansów.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
Gminy Czerwieńsk w roku szkolnym 2010/2011.
3. Podjęcie uchwał przedłożonych Radzie.
1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podat26
kowych i opłat lokalnych na 2012 r.
październik 2. Informacja dot. wyników analizy oświadczeń majątkowych
radnych i wyznaczonych pracowników samorządowych
3. Podjęcie uchwał przedłożonych Radzie.
1. Uchwała budżetowa na 2012 r.
2. Przyjęcie planu pracy Rady i komisji stałych na 2012 r.
28
grudzień
3. Informacja na temat stopnia zaawansowania wdrażania
Strategii Gminy Czerwieńsk na lata 2011-2018 za 2011 r.
4. Podjęcie uchwał przedłożonych Radzie.

Burmistrz

Skarbnik
Przew. KR
Skarbnik
Przew. KR
Przew. Komisji
stałych Rady

Burmistrz
Skarbnik

Dyrektor ZEAO
Burmistrz
Burmistrz
Przew. Rady +
Burmistrz
Burmistrz
Przew. komisji
Przew. Rady
Zespół
ds. strategii

UCHWAŁA NR IV/26/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2011 rok.
Na podstawie §72 ust. 1 i § 101 ust. 1 Statutu Gminy Czerwieńsk
(Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2003 r., Nr 32, poz. 666) uchwala się, co
następuje:
§1. Przyjmuje się roczne plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej
w Czerwieńsku:
1. Komisji Rewizyjnej - stanowiący załącznik nr 1do niniejszej uchwały.
2. Komisji Budżetu i Finansów – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska– stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Komisji Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego – stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/26/11
Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26.01.2011 r.
PLAN PRACY Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej W Czerwieńsku na 2011 r.
Termin

Tematyka
1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2011 rok.
styczeń
2. Sprawy organizacyjne.
1. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Czerwieńsku za 2010 rok.
2. Wypracowanie opinii o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
kwiecień
wraz z informacją o stanie mienia gminy oraz
informacją z wykonania planów finansowych
instytucji kultury i pozostałych samorządowych
osób prawnych.
3. Sprawy organizacyjne.
1. Kontrola dokumentacji powykonawczej dotyczącej budowy kanalizacji w m. Laski i Nietków
maj
oraz odbudowy dróg.
2. Sprawy organizacyjne.
1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego
gminy za 2010 rok wraz z opinią RIO oraz
2 czerwiec wypracowanie wniosku o absolutorium burmistrzowi.
3. Sprawy organizacyjne.
1. Kontrola dokumentacji jednostek pomocnipaździernik czych gminy.
2. Sprawy organizacyjne.
1. Kontrola dokumentacji jednostek pomocnilistopad
czych gminy.
2. Sprawy organizacyjne.
1. Przygotowanie sprawozdania Komisji za 2011
rok – podział zadań.
grudzień
2. Wypracowanie planu pracy Komisji na 2012 rok.
3. Sprawy organizacyjne.

Realizujący:
Komisja Rewizyjna
Burmistrz
Burmistrz +
Skarbnik Gminy +
Komisja Rewizyjna

Burmistrz

Burmistrz +
Skarbnik Gminy +
Komisja Rewizyjna

Sołtysi poszczególnych jednostek
pomocniczych gminy
Sołtysi poszczególnych jednostek
pomocniczych gminy
Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna

1. Informacja w zakresie osiągniętych efektów złożonych wniosków
w ramach:
- Programu aktywizacji i odnowy obszarów wiejskich;
- Programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”;
- Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego;
Luty
- Programu „Lider”.
2. Informacja o kwartalnym wykonaniu budżetu gminy w tym, kwota
nadwyżki/deficytu oraz o udzielonych umorzeniach nie podatkowych
należności budżetowych za IV kw. 2010 roku.
3. Opinie do projektów uchwał.
4. Sprawy organizacyjne.
1. Informacja w zakresie finansowania zadań zleconych POMK, Sp. z
o. o. POMAK w 2010 roku.
2. Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnych Programów ProfilakMarzec
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2010 r.
3. Opinia do projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.
1. Wypracowanie opinii o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu
gminy za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy oraz informacją z wykonania planów finansowych instytucji kultury i pozostałych
samorządowych osób prawnych.
Kwiecień
2. Opinia o sprawozdaniu z finansowania remontów w budynkach komunalnych wynikających z protokołów przeglądów okresowych i kominiarskich.
3. Opinia do projektów uchwał.
4. Sprawy organizacyjne.
1. Informacja w zakresie gospodarowania mieniem gminnym.
2. Sprawozdanie z finansowania robót budowlanych w placówkach
oświatowych na terenie Gminy Czerwieńsk.
3. Informacja o kwartalnym wykonaniu budżetu gminy w tym, kwota
Maj
nadwyżki/deficytu oraz o udzielonych umorzeniach nie podatkowych
należności budżetowych za I kw. 2011 roku.
4. Opinia do projektów uchwał.
5. Sprawy organizacyjne.
1. Opinia do sprawozdania finansowego Gminy Czerwieńsk za 2010 rok.
2. Informacja w zakresie windykacji I i II raty podatku za 2011 r.
Czerwiec
3. Opinia do projektów uchwał.
4. Sprawy organizacyjne.
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011
r. (z uwzględnieniem drugiego kwartału) wraz z informacją o kształtowaniu się czteroletniej prognozy finansowej oraz informacją o samorządowej instytucji kultury i pozostałych samorządowych osobach prawnych.
2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Wrzesień
3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury za I półrocze 2011 r.
4. Analiza wniosku sołtysów o podwyższenie diet.
5. Opinia do projektów uchwał.
6. Sprawy organizacyjne.
1. Opinia do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatkowych
i opłat lokalnych na 2012 rok.
Październik 2. Informacja o stanie realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.
3. Opinia do projektów uchwał.
4. Sprawy organizacyjne.
1. Zapoznanie z planem wydatków w zakresie nowych punktów oświetleniowych i przygotowaniem dokumentacji.
2. Informacja o kwartalnym wykonaniu budżetu gminy w tym, kwota
Listopad
nadwyżki/deficytu oraz o udzielonych umorzeniach nie podatkowych
(po 15)
należności budżetowych za III kw. 2011 roku.
3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały budżetowej na rok 2012.
4. Opinia do projektów uchwał.
5. Sprawy organizacyjne.
1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2011 rok.
2. Plan pracy Komisji na 2012 rok.
Grudzień
3. Opinia do projektów uchwał.
4. Sprawy organizacyjne.

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/26/11
Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26.01.2011 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/26/11
Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26.01.2011 r.

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2011 rok

PLAN PRACY Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska w Czerwieńsku na 2011 rok

Termin
Styczeń

Tematyka
1. Plan pracy Komisji na 2011 rok.
2. Opinie do projektów uchwał.
3. Sprawy organizacyjne.

Termin
Styczeń

Tematyka
1. Plan pracy Komisji na 2011 rok.
2. Opinie do projektów uchwał.
3. Sprawy organizacyjne.
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Luty

Marzec

1. Informacja nt. programu modernizacji nawierzchni dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich – plan na 2011 r. (z udziałem przedstawicieli ZDP i ZDW).
2. Informacja w sprawie uregulowania stanu prawnego dot. wału usypanego we wsi Laski wskutek zagrożenia powodzią w maju/ czerwcu 2010 r.
3. Informacja nt. możliwości zastosowania alternatywnych źródeł
ogrzewania w budynkach komunalnych.
4. Opinia do projektów uchwał.
5. Sprawy organizacyjne.
Komisja wyjazdowa o godz. 900 do miejscowości: Będów, Nietkowice, Sycowice w sprawie rozpoznania problemów związanych z podtapianiem domów
mieszkalnych oraz stanu realizacji budowy Sali sportowej przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Nietkowicach.
1. Informacja nt. planowanej budowy wodociągu tranzytowego Czerwieńsk
– Płoty – Sudoł oraz zbiornika zapasowo – wyrównawczego na czystą wodę
i pompowni w Płotach.
2. Informacja nt. zmiany systemu zaopatrzenia i poprawy jakości wody w
m. Czerwieńsk.

1. Opinia do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
2. Opinia do sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki
Odpadami.
Kwiecień
3. Informacja nt. robót remontowych w budynkach komunalnych wynikających z protokołów przeglądów okresowych i kominiarskich.
4. Opinia do projektów uchwał.
5. Sprawy organizacyjne.
1. Informacja o stanie realizacji zbiornika retencyjnego.
2. Informacja nt. robót remontowych w placówkach oświatowych na
Maj
terenie Gminy Czerwieńsk.
3. Opinie do projektów uchwał.
4. Sprawy organizacyjne.
1. Opinia do sprawozdania finansowego Gminy Czerwieńsk za 2010 rok.
2. Informacja nt. realizacji budowy sali sportowej przy Publicznej Szkole
Czerwiec
Podstawowej w Nietkowicach.
3. Opinia do projektów uchwał.
4. Sprawy organizacyjne.
1. Informacja nt. stanu oświetlenia na terenie gminy oraz potrzeby w zakresie nowych punktów świetlnych.
Wrzesień
2. Opinia do projektów uchwał.
3.Sprawy organizacyjne.
1. Informacja dotycząca oznakowań dróg gminnych, uzupełnienie
oznakowania, nowe znaki drogowe.
2. Informacja dot. budowy tras rowerowych na terenie Gminy Czerwieńsk.
Październik 3. Informacja nt. obiektów i terenów niezagospodarowanych na terenie
gminy.
4. Opinia do projektów uchwał.
5. Sprawy organizacyjne

Listopad

Grudzień

1. Informacja nt. zaawansowania prac związanych z przygotowaniem
obiektów użyteczności publicznej do pracy w warunkach zimowych.
2. Stan realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na
2011 rok – zapoznanie się z wnioskami „Zespołu ds. strategii” o realizacji
celów „Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk na lata 20011-2018”.
3. Opinia do projektów uchwał.
4. Sprawy organizacyjne.
1. Uchwała budżetowa na 2012 rok w tym informacja dot. planów inwestycji i remontów na rok 2012 z rozbiciem na szczegółowe zadania
we wszystkich działach gospodarki.
2. Opinie do projektów uchwał.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2012 rok.
4. Wypracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2011 rok.
5. Sprawy organizacyjne.

Załącznik nr 4 do uchwały nr IV/26/11
Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26.01.2011 r.
PLAN PRACY Komisji Infrastruktury Społecznej i Porządku
Publicznego RADY MIEJSKIEJ w Czerwieńsku na 2011 rok
Termin
Styczeń

14

Tematyka
1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2011 r.
2. Opinie do projektów uchwał.
3. Sprawy organizacyjne.
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1. Informacja nt. projektu: „Szybciej, dalej i w górę – wysoka jakość
oświaty w Gminie Czerwieńsk”.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkoLuty
łach i placówkach prowadzonych przez gminę i ustalenie stałych i jednorazowych dodatków uzupełniających.
3. System organizacji szkolnictwa na terenie Gminy Czerwieńsk.
4. Opinie do projektów uchwał.
1. Opinia dot. umowy o współpracy partnerskiej Gminy Czerwieńsk
z Rothenburmien/Nysą.
2. Informacja o stanie zabezpieczenia p. powodziowego Gminy i stan
realizacji inwestycji p. powodziowych.
Marzec
3. Przedstawienie planu i stopnia realizacji utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
4. Opinia do projektów uchwał.
5. Sprawy organizacyjne.
1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży
Miejskiej za 2010 r.
2. Sprawozdanie z realizacji gminnych programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2010 r.
Kwiecień
3. Opinia do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za
2010 rok.
4. Opinia do projektów uchwał.
5. Sprawy organizacyjne.
Komisja wyjazdowa: Będów, Bródki, Nietkowice, Sycowice.
Maj
Temat: „Wizytacja placówek oświatowych, kulturalnych, sportowych
i placów zabaw”.
1. Opinia do sprawozdania finansowego Gminy Czerwieńsk za 2010 rok.
2. Informacja dot. stanu przygotowania do dożynek gminnych w 2011 r.
Czerwiec
3. Informacja dot. organizacji wypoczynku letniego.
4. Opinie do projektów uchwał.
5. Sprawy organizacyjne.
Komisja wyjazdowa: Czerwieńsk, Dobrzęcin, Płoty, Zagórze, Sudoł,
Leśniów Wielki, Leśniów Mały, Nietków, Laski, Wysokie.
Wrzesień
Temat: „Wizytacja placówek oświatowych, kulturalnych, sportowych
i placów zabaw”.
1. Informacja nt. działalności OSP na terenie Gminy Czerwieńsk, wyposażenie i potrzeby w zakresie doposażenia jednostki.
Październik 2. Informacja nt. organizacji ochrony zdrowia na terenie Gminy Czerwieńsk.
3. Opinie do projektów uchwał.
4. Sprawy organizacyjne.
1. Informacja nt. zimowego utrzymania dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich.
2. Opinia do projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
Listopad
3. Opinia do projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2012 rok.
4. Opinia do projektów uchwal.
5. Sprawy organizacyjne.
1. Opinia do uchwały budżetowej na 2012 rok.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2012 rok.
Grudzień
3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2011 rok.
4. Opinie do projektów uchwał.

Podziękowanie
Dziękujemy Panu Bogu, że żyjemy, choć los nie obszedł się z nami
łaskawie. Nie traciliśmy wiary i nadziei, a ludzka życzliwość przeszła
nasze najśmielsze oczekiwania. Żadna słowa nie są w stanie wyrazić
wdzięczność za okazaną pomoc i dobre słowo ludzkie.
Pragniemy z całego serca podziękować:
Burmistrzowi Czerwieńska Piotrowi Iwanusowi, Sołtysom Aleksandrowi Motykiewiczowi i Jerzemu Jarowiczowi, Piotrowi Jończykowi,
Jarosławowi Ryczkowskiemu oraz Magdzie Szkudlarek, młodzieży
z Płotów za czynną pomoc w usuwaniu zgliszczy, Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Firmom „POMAK”, „Arcobaleno”, Jednostce Wojskowej w Czerwieńsku, Mieszkańcom
Płotów, Zagórza, Nietkowa, Pracownikom Poczty Polskiej w
Czerwieńsku, drużynie piłkarskiej LZS Start „Artek” Płoty,
				
za zaangażowanie i okazaną pomoc. 			

Rodzina Siwińskich

Sami o sobie...
Korzystając z okazji Pracownicy i Uczniowie ZSP w Czerwieńsku pragną złożyć
wszystkim najlepsze życzenia na Nowy Rok i jednocześnie poinformować Czytelników „U nas”, co ciekawego zdarzyło się w naszej szkole w minionym I semestrze
roku szkolnego.
W tym roku po raz pierwszy w murach
naszej szkoły powitaliśmy uczniów tzw.
klasy policyjnej. Niezmiernie cieszy nas,
że fakt ten odnotowały także media: Gazeta Lubuska, Gazeta Wyborcza, Radio
Zielona Góra, Radio RMF FM, czy główne wydanie Wiadomości w TVP1. Mamy
nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli pochwalić się kolejnym mundurowym

Otrzęsiny klas pierwszych

kierunkiem kształcenia, dlatego Samorząd
Szkolny pod opieką p. D. Górskiej przy
współpracy z p. A. Januszewicz rozpoczął
realizację projektu Ważna jest tradycja!
Coś stałego, do czego się wraca, jak do
domu. Zależy nam bowiem, by uczniowie identyfikowali się ze szkołą, a opinia
publiczna przestała używać nieaktualnej
już potocznej nazwy Rolniczak.
W I semestrze szkoła zaangażowała
się w kilka akcji o charakterze pomocowym. Pedagog szkolny p. M. Działabij–
Drupka we współpracy z Samorządem
Szkolnym zorganizowała Dar Serca.
Nauczyciel wychowania fizycznego p. J.
Adamczewski (współpraca p. A. Lipecka) po raz kolejny zaangażował uczniów

Szkolne kolędowanie...

do pisania listów w obronie więźniów sumienia, a wcześniej w zbieranie podpisów
w sprawie repatriantów. Z inicjatywy nauczyciela historii i WOS p. A. Lipeckiej
uczniowie i pracownicy włączyli się do
akcji zbierania nakrętek. Tradycyjnie już
p. D. Górska pilotowała Górę Grosza.
Nauczyciel języka niemieckiego p. M.
Zielińska przygotowała uczniów do
udziału w konkursie związanym
z Europejskim rokiem walki
z ubóstwem i wykluczeniem
społecznym: „Nie wykluczam”,
a nauczyciel języka polskiego p.
A. Januszewicz do konkursu
literackiego - „Bezpieczna Europa”. Pedagog szkolny p. M.
Działabij–Drupka, realizując
działalność Szkolnego Koła
Profilaktyków, przeprowadziła
program w ramach Międzynarodowego
Dnia Walki z AIDS oraz przygotowała
interaktywną gazetkę: „Palenie - prawda
i mity”.
W każdym miesiącu I semestru w szkole
organizowano imprezy, apele, uroczystości.
We wrześniu miały miejsce przygotowane
przez klasę II wraz z wychowawcą p. M.
Zielińską (współpraca p. D. Górska)
otrzęsiny klas pierwszych. W październiku
z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie (!) przygotowali kabarecik i słodki poczęstunek. Zadbali też o uczczenie pamięci
nieodżałowanego nauczyciela śp. Zdzisława Jaworskiego minutą ciszy i złożeniem
kwiatów na jego grobie. W listopadzie koło
artystyczne pod opieką p. A. Januszewicz
przy współpracy p. A. Lipeckiej wystawi-

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

ło sztukę pt. „Polska wierzy w Ciebie!”
Wzięliśmy też udział w lokalnych obchodach Święta Niepodległości.
W grudniu uczniowie za sprawą p. M.
Zielińskiej i p. A. Lipeckiej pięknie kolędowali, co w styczniu zaprezentowali swoim rodzicom. Semestr zamyka Studniówka
klas maturalnych. Warto podkreślić, że

Obchody Święta Niepodległości

ciasta zapewnili rodzice i uczniowie klas
programowo niższych, za co po raz kolejny
serdecznie dziękujemy.
Dla porządku przypominamy o sukcesach uczniów (przygotowanie p. J. Adamczewski) w indywidualnych biegach
przełajowych w Mistrzostwach Powiatu
Zielonogórskiego oraz o zorganizowanym
przez mjr rez. A. Gruszczyńskiego, bardzo
lubianym przez uczniów, Tygrysie. O powyższych inicjatywach pisano już w październikowym i listopadowym numerze.
Podsumowując semestr, chcielibyśmy
wspomnieć jeszcze o jednej sprawie. Było
nam niezmiernie przykro, gdy oglądając
galerię zdjęć, dotyczącą obchodów z okazji 11 Listopada na żadnej z fotografii nie
zobaczyliśmy uczniów ZSP. Kilka tygodni wcześniej pod kierunkiem mjr. rez.
uczniowie trenowali musztrę, by godnie
zaprezentować się podczas imprezy i na
defiladzie. Nasza młodzież przyjechała
z najróżniejszych stron województwa,
by w pełnym umundurowaniu i 100%
frekwencji uczcić ten historyczny dzień.
Jako ich nauczyciele nie możemy i nie
chcemy się zgodzić z tym, że ich udział
został zupełnie pominięty. Mamy jednak
nadzieję, że to było jednorazowe przeoczenie i wierzymy, że nowy rok przyniesie
nam wiele przejawów życzliwości, którą
i my sami będziemy się odwdzięczać.
Agnieszka Januszewicz
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Zimowe ferie w MGOK
Ferie w MGOK upłynęły
dzieciom pod hasłem „ W
świecie teatru”. 25-osobowa
grupa próbowała swych sił na
scenie. W trakcie codziennych
spotkań dzieci zapoznawały
się z tekstem przedstawienia,
uczyły się ról, wykonywały
kukiełki, stroje i tworzyły
scenografię do bajki. Sztuka
pod tytułem „ Pumy księżycowe” zaangażowała całą grupę.

Młodsze dzieci tworzyły balet
i chór, starsze wcieliły się w
postacie, inni odnaleźli się w
roli scenografów. Ukoronowaniem pracy było wystawienie
sztuki „Pumy księżycowe”,
na którą mali aktorzy zaprosili
swoich najbliższych.
Czas spędzano nie tylko na
nauce. Dzieci poznały ciekawe zabawy teatralne, pantomimę. Uczyły się śpiewu, tańca,

dykcji, zmagały w konkurencjach sportowych. Ostatni
dzień przeznaczono na „ucztę”
teatralną. W piątek, cała „czerwieńska grupa teatralna” z
kolegami i koleżankami ze
świetlic wiejskich i Szkoły
Podstawowej z Czerwieńska,
udała się na wycieczkę do
Teatru Lubuskiego na przedstawienie pt. „Dża, dżu, dża.
Z życia dżdżownic”. Barwne,

pełne muzyki, światła i dźwięku przedstawienie dostarczyło
wielu wrażeń.
Mali artyści, w rozmowie
z panią redaktor z Gazety Lubuskiej, która odwiedziła nasz
Ośrodek, wyrazili nadzieję,
że podczas wakacji spotkają
się ponownie i bawić się będą
równie dobrze.
Organizatorzy

