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w marcu
03.03. – w Świebodzinie odbył się finał Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Historii i Społeczeństwa zorganizowany przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Maciej Śmigaj
- uczeń VI klasy Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku zajął w tym konkursie IV miejsce i otrzymał tytuł
Laureata. Ucznia do konkursu przygotowywał Jacek Gębicki.
05.03. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w XXIX Mistrzostwach Polski Strażaków. Zawody odbyły się na terenie
MOSiR w Zielonej Górze.
05.03. – w Zielonej Górze odbyło się walne zgromadzenie
Aglomeracji Zielonogórskiej. Burmistrz Piotr Iwanus wszedł
w skład zarządu tego stowarzyszenia.
09.03. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu ds. Wspierania Rodziny. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
13.03. – w MGOK w Czerwieńsku odbyły się warsztaty wielkanocne. Było to pierwsze, z dwóch zaplanowanych spotkań,
realizowanych w ramach
projektu współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu
Operacyjnego PolskaSaksonia oraz PolskaBrandenburgia zatytułowanego „Z kulturą
i tradycją ku integracji
2012”.
14.03. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w posiedzeniu
Powiatowego Związku OSP w Zielonej Górze.
15.03. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad Komisji było: realizacja
uchwał Rady Miejskiej w Czerwieńsku za 2011 r.; przygotowanie
zagadnień do kontroli wykonania budżetu za 2011 r.
16.03. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się walne zgromadzenie delegatów Gminnej Spółki Wodnej.
16.03. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.
19.03. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad Komisji było:
sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
i Straży Miejskiej za 2011 r.; sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii za 2011 r.; komunikaty, sprawy
bieżące.
19.03. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się szkolenie dotyczące funduszu sołeckiego. Podczas zajęć adresowanych do sołtysów, lokalnych działaczy i samorządowców poruszano kwestie
bezpośrednio związane z prowadzeniem i realizacją funduszu
sołeckiego, omówiono również miejsce jednostki pomocniczej
gminy w systemie samorządowym, jak i problemy związane
z działalnością sołtysów.
20.03. – delegacja z Gminy Czerwieńsk uczestniczyła w Święcie Powitania Wiosny, które odbyło się w Drebkau (Niemcy).
Delegacji przewodził Burmistrz Piotr Iwanus.
21.03. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja miała charakter
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wyjazdowy, radni wizytowali prawobrzeżną część naszej Gminy.
Przedmiotem zainteresowania Komisji był stan techniczny dróg
i obiektów użyteczności publicznej.
22.03. – Burmistrz Piotr Iwanus w Zarządzie Dróg Wojewódzkich prowadził rozmowy na temat wydłużenia czasu pracy
promu w Pomorsku.
22.03. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem
obrad Komisji było: informacja w zakresie wydatków majątkowych
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z uwzględnieniem ich finansowania z udziałem Unii Europejskiej w 2011 r. oraz aktualny stan
należnych środków finansowych gminie przy realizowaniu zadań
z ich udziałem; sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii za 2011 r.; komunikaty, sprawy bieżące.
23.03. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze
Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Członkiem Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisławem Tomczyszynem. Podczas
spotkania omówiono sprawy związane z melioracją i zabezpieczeniem przeciwpowodziowym Województwa Lubuskiego.
23.03. – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku było
gospodarzem Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym.

24.03. – na placu przy ratuszu w Czerwieńsku odbył się
kiermasz wielkanocny zorganizowany przez MGOK w ramach
projektu „Z kulturą i tradycją ku integracji 2012”.
27.03. – w MGOK w Czerwieńsku odbyły się gminne
eliminacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego w ramach PRO
ARTE, czyli Promocji Twórczych Działań Artystycznych
Dzieci i Młodzieży.
28.03. – w MGOK w Czerwieńsku odbyły się gminne eliminacje Lubuskiego Dziecięcego i Młodzieżowego Festiwalu
Piosenki.
28-30.03. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w zjeździe
Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, które odbyło się w Dźwirzynie.
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Co
słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Witam Panie Burmistrzu, jak sądzę czytał Pan list Damiana
Wolskiego. Z tonu tego artykułu wnoszę,
że nie podziela Pana optymizmu, że nasza
gmina rozwija się nie tylko dynamicznie,
ale i według przemyślanego planu. Jak pan
odbiera tę opinię?
Piotr Iwanus: Przede wszystkim to bardzo dobrze, że na łamach naszej lokalnej prasy
mogę znaleźć opinie mieszkańców, którzy
komentują działania władz. O to przecież chodzi. Nikt z nas nie ma monopolu na prawdę.
Im częściej się wymieniamy argumentami na
różne sprawy, propozycjami zmian i opiniami,
tym lepiej. To oczywiście nie zmienia mojego
krytycznego spojrzenia na przytoczone przez
D. Wolskiego oceny. Pamiętam przecież, że
Damian był radnym i doskonale zdaje sobie
sprawę, jak wygląda droga od pomysłu do
realizacji każdego budżetowego zadania.
Tymczasem stawia mi zarzuty, że chwalę się
innymi inwestycjami w gminie, a kanalizacja za Odrą stoi. Tak, jakbym mógł środki
z innych projektów przenieść na budowę tej
inwestycji. To oczywisty absurd. Nie można
czynić zarzutu, że planowane są inwestycje
w internet, w rewitalizację parków, czy budowę portu rzecznego, a nie w kanalizację.
To są całkowicie różne sprawy, ﬁnansowane
z zupełnie odmiennych programów. Nie można za pieniądze na internet zrobić kanalizacji.
Z tego artykułu wyłania się po raz kolejny
– moim zdaniem całkowicie nieprawdziwy
– obraz traktowania po macoszemu tej części
gminy. Oczywiście, że zawsze jest dylemat, co
jest ważniejsze – wydać 2 mln zł na tę drogę,
o której pisze Damian, czy lepiej te środki
przeznaczyć na budowę hali sportowej i boiska, o które tyle lat postulowali mieszkańcy.
I już nie wiem, czy to źle, że te obiekty powstały? Chętnie wysłuchałbym opinii innych
mieszkańców na ten temat.
A.S.: Cieszę się, że i Pan tak myśli. Staramy się od lat prosić naszych czytelników,
by dzielili się swoimi opiniami i komentarzami na nurtujące ich tematy. Taki był
nasz pomysł na „U nas” - ma być on forum
dyskusji na argumenty. Mając nadzieję na
kolejne głosy od mieszkańców przejdźmy do
następnych spraw. Jak wiemy 5 kwietnia
rozstrzygnięty został przetarg na realizację
projektu „Przeciwdziałanie cyfrowemu
wykluczeniu mieszkańców gminy Czerwieńsk”, a tak po ludzku mówiąc na budowę
szerokopasmowego internetu.
P.I.: Tak, rzeczywiście przetarg został
rozstrzygnięty. Wpłynęły trzy oferty miesz-

czące się w kwotach, jakie ma do dyspozycji
gmina. Wybrany został wykonawca, ale na
razie jeszcze jest okres przeznaczony na
ewentualne protesty, zgodnie z procedura
przetargową, więc jak upłynie to wtedy
poinformujemy w „U nas”, kto będzie realizował ostatecznie ten projekt. Inwestycja jest
niebagatelna, bowiem to koszt ok. 4,7 mln
złotych z czego w 85% jest doﬁnansowane
ze środków pozabudżetowych. Pierwszy etap
tej inwestycji, obejmujący fazę projektową
powinien się zakończyć w tym roku kalendarzowym. Na podstawie mapy propagacyjnej
z UKE ustalona będzie docelowa ilość wież
z nadajnikami, za pomocą których drogą
radiową sygnał internetowy będzie docierał
do wszystkich miejscowości gminy. Tak na
marginesie jedną z takich wież już mamy
gotową, ponieważ gmina odkupiła od TPSA
wieżę w Nietkowicach. Po wykonaniu projektu wykonawca przystąpi do realizacji II
etapu – czyli postawienia pozostałych wież
przekaźnikowych i zainstalowaniu sieci,
umożliwiającej odbiór sygnału internetowego. Cały system oparty będzie na standardzie
WIMAX, który stworzony jest dla szerokopasmowego, radiowego dostępu na dużych
obszarach. Standard ten określa informacje
dotyczące konﬁguracji sprzętu tak, aby urządzenia różnych dostawców pracowały na tych
samych konﬁguracjach, tj. aby wzajemnie ze
sobą współpracowały. Dzięki wprowadzeniu
powszechnego dostępu do szerokopasmowego internetu będzie możliwe wdrożenie m.in.
programu E-URZĄD, pozwalającego na łatwe
i szybkie komunikowanie się z urzędem we
wszystkich sprawach dotyczących relacji
obywatel-gmina, bez potrzeby osobistego
przybywania do siedziby gminy. Zaoszczędzi
to wiele czasu i niepotrzebnych kosztów. To
oczywiście tylko jeden drobny element korzyści, jaki ten projekt niesie ze sobą. W ramach
projektu przekazany zostanie nieodpłatnie
sprzęt komputerowy do 18 instytucji gminnych – straży, bibliotek, innych placówek,
a także 153 zestawy traﬁą do rodzin, które z racji swojego statusu materialnego, czy trudnej
sytuacji społecznej pozbawione są możliwości
korzystania z dobrodziejstwa internetu.
A.S.; A w jaki sposób sprzęt traﬁ do
tych rodzin, kto będzie mógł skorzystać
z tej formy?
P.I.: Zasady rozdziału sprzętu komputerowego, umożliwiającego dostęp do sieci
opracowane zostaną w regulaminie, który
stworzy powołany przez burmistrza zespół
kompetentnych osób, reprezentujących różne

środowiska i instytucje gminne, jak OPS,
szkoły, przedstawiciele rad sołeckich itp.
Kiedy taki zespół powstanie i gdy stworzy
kryteria, to oczywiście podamy je do publicznej wiadomości. Ten proces musi być
transparentny, to oczywiste.
A.S. Kończy nam się miejsce, a nie mogę
nie zapytać jeszcze o dwie bieżące sprawy
– realizację projektu rewitalizacji parków
oraz mój ulubiony temat – co dalej z zagospodarowaniem zalewu?
P.I.: Jeśli chodzi o pierwszą sprawę, to
22 marca odbyło się posiedzenie komitetu
monitorującego w Dreźnie i projekt nasz
uzyskał rekomendację. Teraz więc czekamy
na projekt umowy i podpisanie stosownych
dokumentów. Na tej podstawie powołamy
zespół roboczy, składający się z przedstawicieli władz samorządowych, konserwatora
zabytków, regionalnej dyrekcji lasów państwowych, uniwersytetu, przedstawicieli
środowisk lokalnych, który zajmie się analizą
założeń projektu.9 lipca odbędzie się wyjazdowe posiedzenie zespołu, podczas którego
zinwentaryzowane zostaną obiekty wskazane w projekcie i przygotowane założenia
do SIWZ. Następnie wyłonione zostanie
w przetargu biuro projektowe, które opracuje
w oparciu o zgłaszane sugestie projekty realizacyjne. Ten pierwszy etap ma zakończyć się
we wrześniu przyszłego roku.
Jeżeli chodzi o zalew, to muszę powiedzieć, że dochodzą mnie plotki, że ponoć gmina sprzedała wokół zbiornika jakieś działki
rekreacyjne. To oczywiście wierutna bzdura.
Po pierwsze gmina nie jest właścicielem,
żadnych terenów wokół zbiornika, te tereny to
własność lasów państwowych, więc nie może
sprzedawać czegoś, co do niej nie należy. Jak
sytuacja wygląda w rzeczywistości: obecnie
- do maja - wykonawca ma zrobić w obiekcie
wskazane przez nadzór budowlany poprawki;
następnie inwestor przeprowadzi procedurę
przekazania obiektu gminie. Na tej podstawie
będzie można rozpocząć realizację kolejnego
etapu zagospodarowania zbiornika – budowę
infrastruktury, czyli zagospodarowania ścieżek, ustawienia ławek, oświetlenia, koszy itp.
W dalszej kolejności wytyczony zostanie ok.
200 metrowy pas rekreacyjny wokół zbiornika. Wymagać to będzie przeprowadzenia
żmudnej procedury stworzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt ten poddany zostanie publicznej dyskusji
i zatwierdzeniu przez kompetentne organy jak
urząd marszałka, wojewodę, ministerstwo
środowiska, lasy państwowe itd.
Miałem nadzieję, że uda się szybko
przerzucić most przez zbiornik k. Jorge,
zwłaszcza, że udało się namówić Arcobaleno
do sﬁnansowania tej inwestycji. Niestety
w praniu okazało się to bardziej skomplikowane. Musimy najpierw wykonać projekt
budowlany, uzyskać pozwolenie wodnoprawne i pozwolenie na budowę. To musi
trochę potrwać.
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Straż na straży
Czego? Przede wszystkim porządku w gminie. A dopiero potem bezpieczeństwa.
Czerwieńska Straż Miejska została powołana już 19 lat temu (1 kwietnia i wcale
nie na prima aprilis) i trwale wrosła w nasz pejzaż. Jej zadania i uprawnienia przez
lata zmieniały się, ale co najbardziej interesowało naszych strażników w ubiegłym
roku najlepiej prześledzić w sprawozdaniu przygotowanym dla Rady Miejskiej.
Kontrole porządkowe (przestrzeganie Uchwały Rady Miejskiej nr 23/IV/07
o utrzymaniu czystości i porządku na
terenie gminy) wynikały z zaplanowanych działań oraz zgłoszeń mieszkańców. Sprawdzano umowy na wywóz
nieczystości stałych (352 kontrole)
i płynnych (165), przyłącza do
kanalizacji (4), podmioty
wywożące odpady płynne
(7) i wielkogabarytowe
(1). Podejmowano też
czynności dla wykrycia
i likwidacji nielegalnych
składowisk odpadów (12),
nielegalnego odprowadzania ścieków (3), porzucania
odpadów budowlanych (4)
i wielkogabarytowych (2).
Obowiązki posiadaczy zwierząt domowych (przede wszystkim
przestrzeganie tej samej Uchwały przez
właścicieli psów) – liczne interwencje podejmowano głównie w wyniku zgłoszeń
mieszkańców – a było ich 168. Mandaty
karne nałożono na 18 osób, pouczono 132.
Do zielonogórskiego schroniska traﬁło 11
psów a 7 znalazło nowych właścicieli.
Kontrole podatków od nieruchomości
i opłat targowych (przestrzeganie Uchwały Rady Miejskiej nr IX/89/11) – było 30
interwencji, w wyniku których nałożono 4
mandaty i pouczono 15 osób.
Inną sprawą jest przestrzeganie Kodeksu Wykroczeń. Pouczono 516 osób i nałożono 44 mandaty (i to nie za wykroczenia
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
– w ubiegłym roku nie prowadzono działań
z użyciem fotoradaru).
Ponadto Straż Miejska wykonała 197
zadań we współpracy z Policją, Jednostką
Wojskową, Ochotniczą Strażą Pożarną,
Strażą Leśną, POMAKiem, Urzędem
Gminy i Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Dotyczyły one m. in. zabezpieczania imprez
masowych, zagrożeń pożarowych a głównie
asyst w czasie wywiadów środowiskowych
i eksmisji oraz pomocy dla OPS-u.
Kto pracuje w naszej Straży Miejskiej?
Od 1 maja ubr. p.o. komendanta jest inspektor Tadeusz Boksa (13 lat w Policji;
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w latach 1990 – 1996 komendant komisariatu w Czerwieńsku). Drugim strażnikiem jest inspektor Waldemar Bernacki.
Obecnie, w ramach robót publicznych,
w pracach biurowych pomaga strażnikom
Paweł Wikiera. Uprzedni komendant Roman Wasąg objął obowiązki inspektora
Obrony Cywilnej i Zarządzania
Kryzysowego.
Czego strażnicy życzyliby sobie w pracy? Przede
wszystkim służbowego
samochodu. Oznakowany
pojazd, widoczny z daleka,
pełniłby przecież dużą rolę
prewencyjną. A dwuosobowy skład (ze względów
bezpieczeństwa nie podejmują
interwencji pojedynczo) i praca
na jedną zmianę tworzą konieczność zatrudnienia na stałe w biurze
osoby, która przyjmowałaby zgłoszenia
i pomogła w pracy administracyjnej.
Właśnie. Zgłoszenia – strażnicy apelują do mieszkańców o informacje – bez
ich pomocy niewiele da się zrobić. W tym
roku nałożyli już 20 mandatów porządkowych i to w dużej mierze zasługa właśnie
zgłaszających obywateli. Wypalanie traw,
wyrzucanie odpadów, porzucanie psów
(mamy wiele dróg przelotowych) – to naj-

częstsze sprawy, z jakimi ostatnio zgłaszają się nasi mieszkańcy. A przecież często
wystarczyłoby zwykłe zdjęcie z komórki,
spisanie numerów… Największy problem
porządkowy jest w tej chwili ze ściekami
za Odrą. Tam wszyscy oczekują kanalizacji, brakuje podmiotów do wywożenia
ścieków. Póki co, Straż Miejska poucza,
ale będzie też kontrolować rachunki za
wywóz ścieków.
Natomiast wielkim problemem są
bezpańskie psy. Zagrażają naszemu bezpieczeństwu, a strażnicy nie mają ani
uprawnień do wyłapywania, ani pojazdu
do przewożenia ani miejsca do ich przetrzymywania. Dlatego czynnie biorą udział
w akcji „Otwórz serce, zaadoptuj mnie”.
Wszelkie informacje w sprawie adopcji
psa pod numerem tel. 68 323 07 66 lub
68 327 81 79.
I przy okazji apelują do właścicieli
– sprzątajcie po sobie! Umieszczenie
czworonoga w zielonogórskim schronisku to ostateczność (jeśli jest miejsce)
i kosztuje nasz budżet co najmniej 600 zł
miesięcznie. A to nie nasze tam traﬁają,
tylko porzucone u nas! Może znajdą
się wolontariusze, którzy z ościennymi gminami powołaliby Towarzystwo
rozwiązujące ten problem, wszak sezon
urlopowy zbliża się wielkimi krokami
i „podrzutków” nam przybędzie… Robi
się ciepło, pojawi się więcej jednośladów.
Straż Miejska będzie też mogła sprawdzać
„papiery” motorowerów. Nie wszyscy
wiedzą, że zgodnie z nowymi przepisami
pierwszy przegląd jest po 3, a następne co
dwa lata… To samo dotyczy ciągników
i przyczep rolniczych.
Staż Miejska W Czerwieńsku ma
siedzibę przy ulicy Marii Rozwens 4, tel.
68 327 82 14, fax 68 327 80 91.
D. Grześkowiak

Promocja Twórczych Działań Artystycznych
Dzieci i Młodzieży PRO

ARTE 2012

PRO ARTE czyli Promocja Twórczych Działań Artystycznych Dzieci i Młodzieży,
to największy w województwie lubuskim program prezentacji artystycznych
adresowany do dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, teatralnych,
instrumentalnych i wokalnych. Rokrocznie Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
w Czerwieńsku czynnie uczestniczy w realizacji tego programu zarówno na szczeblu
gminnym jak i powiatowym.
27 marca br. w naszym Ośrodku
Kultury odbyły się eliminacje gminne
Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego.
Spośród pięćdziesięciu sześciu (!) wykonawców ze szkół podstawowych i Gimna-

zjum z terenu miasta i gminy Czerwieńsk,
Rada Artystyczna w składzie:
1. Sławomir Kaczmarek - przewodniczący
2. Barbara Marczenia - członek
3. Jolanta Matuszkiewicz - członek
biorąc pod uwagę opanowanie tekstu, dobór
repertuaru, interpretację, kulturę słowa, postanowiła przyznać 9 Nominacji do udziału
w konkursie powiatowym. Laureaci:
I Kategoria wiekowa (klasy I – III):
1. Julia Żukiel, Nietków
2. Justyna Wilczak, Nietków
3. Barbara Wojtaszek, Czerwieńsk
II Kategoria wiekowa (klasy IV – VI):
1. Kornelia Pukacka, Czerwieńsk
2. Maciej Śmigaj, Czerwieńsk
3. Cyprian Domerecki, Leśniów Wielki
III kategoria wiekowa (gimnazjum):
1. Aleksandra Litwa, Czerwieńsk
2. Anton Stanaszek, Czerwieńsk
3. Natalia Kędzia, Czerwieńsk
Jury przyznało wyróżnienia: Paulinie
Dwornickiej, Nikoli Przymus, Elizie
Czyżyńskiej, Hannie Wojtasińskiej, Elizie Kamińskiej, Marcinowi Domagale,
Karolinie Placety.

wykonawczych, w tym cztery zespoły
wokalne. Rada Artystyczna w składzie:
1. Jadwiga Macewicz - przewodnicząca
2. Piotr Paderewski - członek
3. Jolanta Matuszkiewicz - członek

postanowiła przyznać 11 nominacji do
udziału w konkursie powiatowym:
Laureaci nominowani do przeglądu
powiatowego:
I grupa wiekowa (rocznik 2002 i młodsze):
1. Ola Piątkowska, Czerwieńsk
2. Patrycja Michalska, Czerwieńsk
3. Piotr Biernacki, Czerwieńsk
II grupa wiekowa (roczniki 1999-2001):
1. Patrycja Kotowska, Nietków
2. Kornelia Pukacka, Czerwieńsk
3. Emilia Satała, Czerwieńsk
III grupa wiekowa (roczniki 1996-1998):
1. Eliza Kamińska, Nietkowice

IV grupa wiekowa (roczniki 1987-1995):
1. Aleksandra Klimaszewska, Czerwieńsk
Zespoły z I i II kategorii wiekowej:
1. Zespół wokalno – instrumentalny
w PSP w Nietkowie
2. Dzieci Mazowsza, Czerwieńsk
3. Zespół wokalno – instrumentalny
REZONANS, Nietków
Zespoły z III i IV kategorii wiekowej:
1. SONG, Nietkowice
Wyróżnienia przyznano Paulince
Lewkowicz, Martynce Grysiewicz oraz
Hani Tomiak.
Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za udział w tegorocznym przeglądzie
PRO ARTE.
Informujemy, że przeglądy powiatowe
odbędą się:
• Lubuski Młodzieżowy Festiwal Piosenki
- 3 kwietnia w Sulechowie,
• Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki
- 17 kwietnia w Czerwieńsku,
• Lubuski Konkurs Recytatorski - 12 kwietnia w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Prezentacje ﬁnałowe:
• Lubuski Młodzieżowy Festiwal Piosenki
- 20 kwietnia w Sulechowie,
• Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki
- 12 maja w Międzyrzeczu,
• Lubuski Konkurs Recytatorski - 10 i 11
maja w Sulechowie.
Z ostatniej chwili:
Na przeglądzie powiatowym w Sulechowie, nasza reprezentantka - Ola Klimaszewska zdobyła wyróżnienie. Gratulujemy!
Jolanta Matuszkiewicz

Następnego dnia, 28 marca, odbyły się
eliminacje gminne Lubuskiego Dziecięcego i Młodzieżowego Festiwalu Piosenki.
Zgłosiło się dwadzieścia sześć podmiotów
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Szkoła odkrywców talentów
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nietkowie w roku szkolnym 2011/12 uzyskała tytuł
Szkoły Odkrywców Talentów, który świadczy o tym, że placówka przyczynia się
do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży. Uzyskiwanie
takiego tytułu – pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju
Edukacji było podsumowaniem osiągnięć naszych uczniów w roku 2011 w wielu
konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych na różnych szczeblach,
udziału w akcjach na rzecz środowiska i wolontariatu.
Uzyskanie tytułu to nie tylko otrzymanie honorowej tablicy Szkoły Odkrywców Talentów i wpis na internetowej mapie szkół w całej Polsce, ale zobowiązuje
do kontynuowania starań w dziedzinie
promowania zdolnych uczniów.
Nowy rok zaczął się bardzo obiecująco. Nasi uczniowie udowadniają, że tytuł
jest jak najbardziej zasłużony. Konkursy
plastyczne - Gminny konkurs MGOK

„Portret kobiety niebanalnej” w kategorii uczniów szkoły podstawowej – trzy
pierwsze miejsca: Przemek Warszawski,
Martyna Hutta, Ola Kozłowska.
Gminny konkurs o Nagrodę Burmistrza „Narkotykom mówimy - nie”
- Joasia Stekla, Klaudia Szymanowska
,wojewódzki konkurs „Unia Europejska
to…” pod patronatem Biura regionalnego
woj. Lubuskiego w Brukseli - Joasia
Stekla II miejsce. Organizowane przez MGOK
w Czerwieńsku - Proarte - Lubuski Konkurs
Recytatorski - dwie nominacje do przeglądów
powiatowych - Justyna
Wilczak, Julia Żukiel.
Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki - nominacja Patrycji Kotowskiej
oraz zespoły muzyczne
uczniów naszej szkoły
„Rytm” i „Rezonans”.

Gminny Konkurs - Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego - I i II miejsce w Gminie
w kategorii szkół podstawowych. Reprezentacja drużyny w piłkę ręczną dotarła
do eliminacji powiatowych. Za nami
również ogólnopolskie akcje zbiórek dla
potrzebujących naszej pomocy najmłodszych - „Góry grosza” oraz WOŚP.
Sukcesy jakie osiągają uczniowie, są
najczęściej wynikiem dodatkowej pracy
na zajęciach pozalekcyjnych, zarówno
w projekcie „Szybciej, dalej i w górę”
jak i w kółkach zainteresowań, które na
stałe są wpisane i wyznaczają pracę szkoły.
Uczniowie o różnorodnych zdolnościach
mają szansę rozwijać swoje zainteresowania
i talenty, cieszyć się sukcesami i wzmacniać
przekonanie, że nawet uczeń małej wiejskiej
szkoły może wiele osiągnąć. Umieszczenie
naszej szkoły na polskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów to wielka promocja
naszej placówki w regionie i środowisku
lokalnym i przynosi wiele satysfakcji zarówno dzieciom jak i nauczycielom.
Ten rok nazwany przez Ministra
Edukacji Narodowej „rokiem z pasją”
świetnie wpisuje się w działania szkoły
i to ogromne wyróżnienie. Pielęgnujmy
zdolności, inwestycja w talent często staje
się pasją całego życia.
Beata Kłos-Wygas
Dyrektor szkoły

NA LICEUM PATRZ!

Marcowe harty ducha i ciała
Marzec upłynął uczniom LICEUM w CZERWIEŃSKU pod znakiem ćwiczeń i szkoleń.
Najpierw uczniowie I i II klas policyjnych ćwiczyli z policjantami z Samodzielnych
Pododdziałów Policji w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. umiejętności przywracania
ładu i porządku publicznego podczas imprez masowych na stadionach.
20 marca w klubie GWARDIA
w Zielonej Górze odbyły się MISTRZOSTWA SZKOŁY w STRZELANIU Z BRONI PNEUMATYCZNEJ,
które wygrała uczennica klasy I LOW
- Monika Linka. Uczniowie mieli
wówczas także okazję obejrzeć policjantów Grupy Realizacyjnej zielonogórskiej komendy miejskiej, którzy
ćwiczyli elementy taktyki działania,
które mogą być przydatne podczas
zabezpieczenia Euro 2012. (Patrz: archiwum artykułów http://www.zgora.
lubuska.policja.gov.pl/)
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W ostatnim tygodniu marca nasi uczniowie spędzili dzień w JEDNOSTCE
WOJSKOWEJ w Czerwieńsku. Budowanie okopów i ognisk, poznawanie
sposobów maskowania i wykrywania skażeń, zasady
udzielania pomocy,
strzelanie z broni
laserowej, to tylko
niektóre z wyzwań,
przed którymi stanęli kadeci.

Powyższe harty ducha i ciała uczniowie zawdzięczają swoim nauczycielom od
przysposobienia wojskowego i edukacji
policyjno-prawnej, czyli p. Andrzejowi
Jabłońskiemu i Jerzemu Jankowskiemu,
którym serdecznie dziękują i proszą
o więcej.
Dorota Górska

Kiermasz wielkanocny
Przepiękne, papierowe bukiety, stroiki wielkanocne, pisanki i wiele innych ozdób można było obejrzeć i zakupić na kiermaszu wielkanocnym zorganizowanym przez Ośrodek Kultury w ramach projektu „Z kulturą i tradycją ku integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Polska - Saksonia oraz Polska - Brandenburgia.
W ramach projektu, w pierwszych
dniach marca, odbyły się warsztaty, na
których partnerzy uczyli się od siebie
różnych technik zdobienia jaj i wytwarzania palm wielkanocnych, ogłoszono

również konkurs na najpiękniejszą palmę
i pisankę, a także - po raz pierwszy - konkurs na najpyszniejsze ciasto wielkanocne. Prace konkursowe wyeksponowane
były na kiermaszu - który był drugim

etapem projektu - ogłoszono też wyniki
konkursów i wręczono nagrody zwycięzcom. O dobrą zabawę dla najmłodszych
uczestników zadbali aktorzy teatru
„Trójkąt”, zachęcając wszystkie dzieci
do przeróżnych zabaw, nawiązujących do Wielkanocy. Było
więc toczenie jaj, tworzenie
gigantycznej pisanki, szukanie
złotego jaja i wiele innych
śmiesznych konkurencji.

oraz wspaniała świąteczna atmosfera
towarzyszyła organizatorom i wszystkim
uczestnikom do ostatnich chwil trwania
kiermaszu, kiedy to wszyscy zgodnie
życzyli sobie Wesołych Świąt!!

Projekt wielkanocny, to
nie tylko kultywowanie tradycji, pogłębianie partnerstwa
czy rozwijanie plastycznych
zdolności uczestników projektu, ale także doskonała okazja
do integracji i współpracy
różnych jednostek organizacyjnych naszej gminy. Po raz
drugi współorganizatorem
przedsięwzięcia byli uczniowie i nauczyciele czerwieńskiego gimnazjum, którzy na
tę okazję przygotowali wspaniałe stoiska wystawiennicze
oraz prezentacje artystyczne.
W roku bieżącym przyłączyli
się także wolontariusze ze
Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku oraz „Zielony Patrol” Z Nietkowa. Nie zabrakło stoisk przygotowanych
przez Koła Gospodyń Wiejskich, a także naszych partnerów z Rothenburga
i Drebkau. Przepiękna, słoneczna pogoda

nr 237 • 04.2012

U NAS

7

Pasja i praca połączone
z czarnym sportem
Młodzież czerwieńskiego gimnazjum w ramach projektu „Szybciej, dalej i w górę”
uczęszcza na zajęcia Szkolnego Ośrodka Kariery.
Dowiaduje się, że swoje życiowe wybory należy opierać na predyspozycjach
osobowościowych, zainteresowaniach, ale
także na fachowej poradzie osób dorosłych.
A w to, co robimy, należy wkładać dużo
serca, kompetencji i pasji. Wtedy praca
przynosi efekty i daje zadowolenie. I dlatego
podczas zajęć powinni spotykać ludzi, dla

których praca zawodowa jest ich pasją.
25 marca wybraliśmy się na stadion żużlowy w Zielonej Górze, aby porozmawiać
z zawodnikami o ich pracy, o treningach
i o tym, czy sport daje szansę na utrzymanie siebie i rodziny. Młodzież miała okazję
obejrzeć park maszyn i przygotowywanie
motorów do meczu. Przyglądaliśmy się
pracy mechaników. To
też ciekawy zawód. Ale
największym zainteresowaniem cieszyli się jednak
sami zawodnicy. Rafał
Dobrucki opowiedział
gimnazjalistom, jak czuje
się w nowej trenerskiej
roli, jak wyglądają treningi zawodników przed
nowym sezonem. Żużlowcy - Patryk Dudek,
Piotr Protasiewicz (kapitan drużyny) rozmawiali

z młodzieżą o swojej pracy, o meczach
i radości, jaką daje uprawianie sportu. Jednakże oprócz przyjemności i uwielbienia
fanów jest ciężka praca, długie treningi
i wiele godzin poza rodzinnym domem.
Gimnazjaliści obejrzeli też mecz sparingowy z Unią Leszno - ubiegłorocznym
wicemistrzem. To również stworzyło okazję
do dalszych emocji. Mogliśmy z bliska
zobaczyć pracę ratowników medycznych,
obsługi technicznej meczu. Wrażeń i emocji
nam nie brakowało!
Agnieszka Kostrzewa - szkolny
doradca zawodowy

Wojewódzki Konkurs
z Języka Niemieckiego
30 marca 2012 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku odbyły się Wojewódzki Przedmiotowy Konkurs z Języka Niemieckiego.
Gościliśmy u nas 23 uczniów wraz z opiekunami z całego województwa lubuskiego. W komisji oddelegowanej
przez Kuratora Oświaty zasiedli dr Renata Nadobnik,

Ewa Karasińska, i Jerzy Barczyk. Otwarcia konkursu dokonała dyrektor Gimnazjum Magdalena Grysiewicz wraz
z Beatą Niemiec - przedstawicielem Lubuskiego Kuratora
Oświaty. Uczestnicy zawodów w pierwszej
części pisali test leksykalno - gramatyczny.
Po przerwie obiadowej odbyła się część ustna konkursu, do której przystąpili już tylko
uczniowie, którzy osiągnęli odpowiednią
ilość punktów w części pisemnej. Wyniki
konkursu zamieszczone zostaną na stronie
internetowej Kuratorium Oświaty. Emocje
i zdenerwowanie były ogromne. Za wszystkich trzymaliśmy kciuki, życząc połamania
długopisów.
Agnieszka Kędzia

8

nr 237 • 04.2012

U NAS

Bezpieczniej rowerem
II Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, pod patronatem Burmistrza
Czerwieńska, odbył się 23 marca 2012 r. Organizatorem turnieju było Gimnazjum
w Czerwieńsku (koordynator Aleksander Gruszczyński), natomiast z ramienia Burmistrza działaniami przygotowawczymi kierowała pani Barbara Marczenia.
Zadanie - „BRD” - jest jednym z priorytetów Lubuskiego Kuratora Oświaty
i Burmistrza Czerwieńska pana Piotra
Iwanusa. Staraliśmy się przygotować je
z pełnym zaangażowaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem Ogólnopolskiego Turnieju BRD.

Nad całością przedsięwzięcia czuwała
pani dyrektor gimnazjum Magdalena
Grysiewicz, która powitała uczestników
turnieju. Zmagania zawodników oceniały komisje specjalistów. Sędzią głównym był nadkom. Paweł Latoszewski
z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.
Pani Halina Kwaśniewska oceniała
udzielanie pierwszej pomocy, Mirosław
Nowakowski i Waldemar Dwornicki
sędziowali w konkurencji jazdy po torze
sprawnościowym; jazdę w Miasteczku
Ruchu Drogowego nadzorowali podkom.
Marcin Knap, asp. szt. Marek Masłowski i mł. asp. Jarosław Napieralski Nad
punktacją czuwała Joanna Dwornicka

i Dariusz Grześkowiak. Wszyscy włożyli naprawdę wielki wkład pracy, aby
zawody przebiegły zgodnie z założonym
programem i regulaminem. O dobry
nastrój zawodników i sędziów zadbała
pani Agnieszka Kostrzewa, częstując
ich ciepłą grochówką i pysznym ciastem
przygotowanym przez rodziców uczniów
Gimnazjum.
Całemu przedsięwzięciu towarzyszyła
dobra sportowa rywalizacja, w której
wzięło udział dziewięć drużyn ze szkół
podstawowych i pięć drużyn gimnazjum.
Zawodnicy doskonale pokonywali rowerowy tor przeszkód, wykazywali się znajomością przepisów ruchu drogowego i to
tych najnowszych oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Trzeba przyznać,
że drużyny były doskonale przygotowane,
a walka była zacięta Wszystkim osobom
zaangażowanym w organizację tego
prestiżowego dla gminy, ale i dla gimnazjum w Czerwieńsku, zadania, ogromnie
dziękuję.
Podsumowanie zmagań – pierwsze
miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Nietkowie w składzie Dawid
Wątor, Adam Lebioda, Bartosz Dubowski; drugie również szkoła z Nietkowa
(opiekunowie Joanna Wojtaszek i Jakub
Kosiak), trzecie ze Szkoły Podstawowej
w Leśniowie Wielkim. Natomiast w Gimnazjum pierwsze miejsce zajęła drużyna
z klasy 1 d w składzie Dawid Pawlak,
Paweł Pawłowski, Dominik Kapela
(opiekun A. Gruszczyński), drugie z klasy IIIb, a trzecie z klasy Ic.
Zwycięskie drużyny zakwalifikowały się do etapu powiatowego, który

odbędzie się 13 kwietnia w Sulechowie.
Serdecznie gratulujemy zawodnikom i ich
opiekunom! Pisząc o organizacji turnieju,
nie mogę nie wspomnieć o sponsorach,
bez których tej imprezy nie moglibyśmy przygotować na takim poziomie.
Dużego wsparcia udzielili nam dyrektor
PZU „Życie” Dorota Rymaszewska,
prezes Cargo PKP Zbigniew Nawrocki,
prezes CPN Eko Serwis Zbigniew Wasylkowski. Byli oni fundatorami nagród
rzeczowych dla wszystkich zawodników.
Bardzo dziękujemy!

Dziękujemy również naszym gościom, wśród których obecny był Prezes
ZO PZM pan Roman Filecki.
Aleksander Gruszczyński
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Wieści
z ratusza
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Czerwieńska, działając na podstawie art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 49 oraz art. 61§
1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamia, że na wniosek z dnia 06 lutego 2012 r. przedłożony
przez Pana Hendrika Jana Niehof, reprezentującego Karoland
Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 26/3, 70 - 451 Szczecin, wszczęto
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
„Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 834/31 obręb Wysokie, gmina
Czerwieńsk, powiat zielonogórski, województwo lubuskie”.
Strony postępowania mają prawo brać czynny udział w prowadzonym postępowaniu, w szczególności mogą zapoznać się
ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także składać
pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy.
Materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia dostępne są
do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
przy ul. Rynek 25, pok. nr 109 w godzinach funkcjonowania
Urzędu, tj. w poniedziałki od godz. 800 do godz. 1600 oraz od
wtorku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00.
(TP)

• ••• •

Burmistrz Czerwieńska, działając na podstawie art. 33 ust. 1
oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej
wiadomości, że na wniosek z dnia 06 lutego 2012 r. przedłożony
przez Pana Hendrika Jana Niehof, reprezentującego Karoland Sp.
z o.o. ul. Wielkopolska 26/3, 70 - 451 Szczecin, zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
„Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 834/31 obręb Wysokie, gmina
Czerwieńsk, powiat zielonogórski, województwo lubuskie”.
Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do
kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny
oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Czerwieńska.
Organami biorącymi udział w przeprowadzanej ocenie oddziaływania na środowisko są:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,
właściwy do dokonania uzgodnienia warunków realizacji
przedsięwzięcia,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze,
właściwy do wydania opinii.
Wszyscy zainteresowani mają możliwość:
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- zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która znajduje się i jest dostępna do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku przy ul. Rynek 25, pokój nr 109;
- składania uwag i wniosków w formie pisemnej – na adres
UGiM w Czerwieńsku ul. Rynek 25, 66 - 016 Czerwieńsk;
elektronicznej - na adres ggrios@czerwiensk.pl; oraz ustnej, do
protokołu - w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 109.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni - od dnia
19 kwietnia 2012 r. do dnia 09 maja 2012 r.; uwagi w formie
ustnej można składać w godzinach funkcjonowania tut. Urzędu,
tj. w poniedziałki od godz. 800 do godz. 16.00 oraz od wtorku
do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Czerwieńska przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
Jednocześnie informuję, iż - zgodnie z art. 35 przywołanej
wyżej ustawy o ooś - uwagi lub wnioski złożone po upływie
wyznaczonego terminu, tj. po dniu 09 maja 2011 r., pozostaną
bez rozpatrzenia.
(TP)

Informacja o wywieszeniu wykazu
nieruchomości przeznaczonej do oddania
w dzierżawę
Burmistrz Czerwieńska działając zgodnie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej
wiadomości, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ulica Rynek w dniu 03 kwietnia
2012 r. na okres 21 dni został wywieszony wykaz informujący
o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości, która będzie przedmiotem umowy
dzierżawy zawartej na czas oznaczony do 3-ch lat:
1) działka oznaczona nr ewidencyjnym 748 o pow. 3,9804
ha, położona w obrębie miasta Czerwieńsk z przeznaczeniem
na rekreację.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu
Gminy i Miasta Czerwieńsk (tel. 68 327 81 79).
MM

Informacja w sprawie wykazu
nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że zarządzeniem Burmistrza Czerwieńska Nr
17//2012 z dnia 02 kwietnia 2012 r. podany został do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej.
Wykazem tym objęte są następujące nieruchomości:
1) nieruchomość lokalowa – lokal mieszkalny nr 3 położony w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej 4A na rzecz najemcy lokalu,
2) nieruchomość gruntowa – zabudowana pawilonem położona
w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej na działce oznaczonej
numerem 661/1 o powierzchni 0,0046 ha na rzecz dzierżawcy.
Wykaz wywieszony jest w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku przy ul. Rynek 25 (tablica informacyjna znajduje
się na I piętrze - wejście A i na parterze - wejście B) i zamieszczony
na stronie internetowej Urzędu od dnia 02 kwietnia 2012 roku.

Burmistrz Czerwieńska
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej
Położenie

Numer i pow.
działki,
księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości
Cena
i sposób jej
wywoławcza zł Wadium zł
zagospodarowania
godzina przetargu

Opis nieruchomości

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym
w którym wyodrębnione są dwa lokale
mieszkalne, położona w obrębie wsi Zagórze 5.
601/12
Obręb
Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny
0,1000 ha
wsi
nr 1 o powierzchni 42 m2 plus pomieszczenie
Zagórze ZG1E/00077939/7
przynależne w budynku gospodarczym o pow.
20,1 m2 oraz udział w częściach wspólnych
gruntu i budynku wynosi 55/100

Przetarg na w/w lokal mieszkalny odbędzie się w dniu 17 maja
2012 roku w siedzibie Urzędu, Czerwieńsk ul. Rynek 25. Lokal
ogłoszony do przetargu jest wolny od jakichkolwiek długów. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 3.400,00 zł na konto Gminy: PKO BP S.A.
I O/Zielona Góra 74 10205402 0000 0602 0027 8861 lub w kasie
tut. Urzędu najpóźniej do dnia 14 maja 2012 roku. Wadium zwraca

Brak planu w ewidencji
gruntów
i budynków działka
oznaczona jest symbolem
B - tereny zabudowane
zurbanizowane

33.560,00
godz. 1230

3.400,00

się natychmiast po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę,
która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy,
wadium przepada na rzecz sprzedającego. Zastrzega się prawo
unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacji
o lokalu udziela się pod tel. 68 3278179.
JB.

Burmistrz Czerwieńska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Przedmiotem przetargu będą niżej wymienione nieruchomości:

Położenie

Obręb
miasta
Czerwieńsk
ul. Akacjowa

Numer i pow.
działki,
księga wieczysta

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Cena
wywoławcza zł
godzina przetargu

Wadium zł

218/50
0,6073 ha
Kw Nr
ZG1E/00052734/9

Nieruchomość zabudowana
jest budynkami gospodarczymi
- garażami, w skład których
wchodzi m.in. garaż C-9
o pow. 18,4 m2 oraz
przypisany udział w gruncie
wynoszący 159/10000

Brak planu, w ewidencji gruntów
i budynków działka 218/50 oznaczona jest
symbolem Bi - inne tereny zabudowane
Sprzedaż na własność.

3.700,00
godz. 1000

370,00

Brak planu, w ewidencji gruntów
i budynków działka 218/50 oznaczona jest
symbolem Bi - inne tereny zabudowane
Sprzedaż na własność.

4.300,00
godz. 1030

430,00

Brak planu, w ewidencji gruntów
i budynków działka 218/50 oznaczona jest
symbolem Bi - inne tereny zabudowane
Sprzedaż na własność.

4.300,00
godz.1100

430,00

Brak planu w ewidencji gruntów i budynków
działka 76/5 oznaczona jest symbolem RV
i RVI - grunty orne, Ps.V - pastwiska trwałe,
Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane
Sprzedaż na własność

25.000,00
godz. 1130

2.500,00

Obręb
miasta
Czerwieńsk
ul. Akacjowa

218/50
0,6073 ha
KW Nr
ZG1E/00052734/9

Obręb
miasta
Czerwieńska
ul. Akacjowa

218/50
0,6073 ha
KW Nr
ZG1E/00052734/9

Obręb wsi
Sycowice

76/5
0,6877 ha
KW Nr
ZG1E/0091051/2

Nieruchomość zabudowana
jest budynkami gospodarczymi
- garażami, w skład których
wchodzi m.in. garaż C-10
o pow. 18,4 m2 oraz
przypisany udział w gruncie
wynoszący 159/10000
Nieruchomość zabudowana
jest budynkami gospodarczymi
- garażami,
w skład których wchodzi m.in.
garaż C-13 o pow. 18,4 m2
oraz przypisany udział
w gruncie wynoszący
159/10000

Nieruchomość niezabudowana

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 17
maja 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwieńsk
ul. Rynek 25. Nieruchomości ogłoszone do przetargu są wolne od jakichkolwiek długów. Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej
wyżej wysokości w kasie tut. Urzędu lub na konto Gminy
PKO BP S.A. I o/Zielona Góra nr 09 10205402 0000 0602
0027 6733 najpóźniej do dnia 14 maja 2012 r. Wadium zwraca

się natychmiast po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę,
która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia
umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Zastrzega
się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji o ww. nieruchomościach udziela się pod nr tel. 068
32 78 179.
JB
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RODZINNE DOMY DZIECKA
Na terenie gminy Czerwieńsk funkcjonują już 3 rodzinne domy dziecka. W powiecie zielonogórskim jest ich jednak wciąż za mało, aby zabezpieczyć wszystkie
potrzeby w tym zakresie.
Na początku tego roku ruszyła kolejna
akcja informacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła
II w Zielonej Górze pn. „Spełnijmy
marzenia dzieci dajmy im rodzinę!”,
która na celu zachęcenie mieszkańców do
podjęcia trudu pełnienia funkcji rodziny
zastępczej.
Podstawowym zadaniem tego typu
placówki rodzinnej jest zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w warunkach
jak najbardziej zbliżonych do środowiska
normalnej, zdrowo funkcjonującej rodziny. Dzieci, które są częściowo lub całkowicie wyjęte spod władzy biologicznych
rodziców, przebywają w placówce aż do
powrotu na łono rodziny, adopcji bądź
osiągnięcia pełnoletniości, a więc usamodzielnienia. Obserwacje prowadzone
w rodzinnych domach dziecka wykazują,
że dzieci funkcjonują tu dużo lepiej niż

w dużych, państwowych domach dziecka,
które nie są w stanie zastąpić im „prawdziwego” domu.
Rodzinne domy dziecka są przede
wszystkim wielką rodziną składającą

Most jak się patrzy!
Bardzo nas ucieszyła wiadomość z Pomorska, że mimo oporów Zarządu Dróg
Wojewódzkich i tych wszystkich ważnych
urzędników, od których zależy pozytywne
rozpatrzenie wniosku naszego samorządu o połączenie obu brzegów Odry, że
mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce
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i sami zbudowali most jak należy. Przy
odrobinie zaangażowania i wiary w sens
przedsięwzięcia wespół w zespół w kilka
dni postawili most, na który pewnie jeszcze długo by czekali. Aż serce rośnie, jak
się patrzy na tę tak szybko zrealizowaną
inwestycję – szkoda tylko, że wiadomość

się z opiekunów i dzieci, które oczekują
na zmianę swojej sytuacji życiowej lub
z powodu pewnych aspektów prawnych
nie mogą zostać adoptowane czy wrócić
do rodziców.
W rodzinnych domach dziecka przebywa od czterech do ośmiu dzieci, ale
w wyjątkowych sytuacjach liczba podopiecznych może się zwiększyć.

zza Odry przyszła do nas 1 kwietnia, bo
to nie jest dobra data dla wiarygodności
informacji. Niestety.
Może jednak ta wizja zainspiruje
decydentów i zamiast toczyć boje o przedłużenie pracy promu, przełamaliby opór
przed podjęciem decyzji o budowie mostu, łączego nie tylko dwa brzegi rzeki.
Pomarzyć czasem warto, bo jak pisał
Korczak: „Dumne miejcie zamiary (…)
coś z tego zawsze się stanie”. Oby.
A.S

Prowadzenie oraz ﬁnansowanie rodzinnych domów dziecka jest zadaniem
własnym powiatu z zakresu pomocy
społecznej. Może on zlecać te czynności
organizacjom społecznym, Kościołowi
Katolickiemu oraz innym kościołom,
związkom wyznaniowym, fundacjom,
stowarzyszeniom, pracodawcom, a także
osobom ﬁzycznym i prawnym. Oznacza
to, że pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom
lub osobie niepozostającej w związku
małżeńskim, jeżeli osoby te spełnią
określone warunki. Tak czy inaczej, placówki rodzinne są wyposażane w środki
ﬁnansowe, które mają na celu pokrycie
wydatków na bieżące funkcjonowanie,
w tym utrzymanie dzieci.
Kandydaci do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej powinni zwracać
się do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej
Górze ul. Podgórna 5, mogą również uzyskać szczegółowe informacje
pod numerami telefonu 68 452 75 53
lub 68 452 75 51 lub na stronie
www.pcpr.powiat-zielonogórski.pl
Jacek Gębicki

Chroń przyrodę
O proekologicznych działaniach
mówi się wiele. I niekoniecznie wiele się
robi. A mamy przykład
pozytywnego „brania
spraw w swoje ręce”.
Otóż pan Edmund
Antczak, emerytowany stolarz z Czerwieńska, bezinteresownie
buduje budki lęgowe
dla ptaków. Zostały
one powieszone w Parku Miejskim przez
pracowników robót
interwencyjnych, którymi opiekuje się
pan Jerzy Kuczak. A na tyle wysoko,
by ptaki mogły czuć się bezpiecznie.
I nie chodzi tylko o inne zwierzęta, ale,
co tu ukrywać, o zwykłych wandali…
Miłośnicy przyrody dobrze wiedzą, że
osiedlanie ptactwa ma duży wpływ na

ilość szkodników drewna i dokuczliwych owadów.
W każdym razie, czekamy teraz na
ich zasiedlanie, a wszystkich spacerowiczów zachęcamy do ich „podglądania”.
Dziękujemy!
D. G.

Szukają nowego opiekuna
BEN - jest żywiołowym, lekko nadpobudliwym psiakiem. Kiedyś
ktoś zrobił z niego żywą tarczę do strzelania i teraz Ben ma w
sobie trochę śrutu, którego nie dało się wyciągnąć operacyjnie.
Czasami ten śrut powoduje bóle, które skutkują złym humorem
psa, przez co może ugryźć, więc trzeba uważać. Na smyczy
trochę ciągnie, jednak jest to spowodowane rzadkim wychodzeniem z boksu. Jak ma dobry humor jest wielkim pieszczochem,
łasym na przysmaki i chętnym do nauki nowych rzeczy.
płeć: pies
rasa:
mieszaniec owczarka
wiek: ok. 3 lat
szczepienia: tak
odrobaczenie: tak
odpchlenie: tak
kastracja: tak

PERŁA - piesek był maltretowany przez właściciela, który
nadużywał alkoholu. Perła jest starszą, malutką i drobniutką
sunią, trochę nieufną przy pierwszym spotkaniu, co raczej
jest zrozumiałe biorąc pod uwagę, co przeżyła. Nie jest agresywna. Jest niewidoma i potrzebuje specjalnej troski. Szuka
spokojnego domu z spokojnymi właścicielami, którzy będą ją
kochali do końca jej dni.

płeć: suczka
rasa:
mieszaniec w typie terriera
wiek: ok. 10 lat
szczepienia: tak
odpchlenie: tak
odrobaczenie: tak

Chętnych do adopcji psa prosimy o kontakt ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze, tel. 68 3230766
Zdjęcia oraz informacje o psach pobrano ze strony schronisko.avx.pl
lub Urzędem Gminy i Miasta w Czerwieńsku tel. 68 3278179.
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czas przedszkolnych spacerów i zabaw
na placu zabaw, który został wzbogacony
jakiś czas temu o nowy sprzęt. Dobrze by

cego”, jedynie nazwy dopasowane zostały
tematycznie do czynności związanych z remontem, co rozwijało również wyobraźnię
przedszkolaków. Pierwsze ćwiczenia,
indywidualne, prowadziły do poznania
własnego ciała i kształtowały związek
z otoczeniem. Następnie dzieci doskonale
się odnalazły w zabawach prowadzących
do nawiązania współpracy z partnerem
czyli z tatusiami. A ﬁnałem były ćwiczenia
twórcze związane z zabawami tanecznymi.
Radość na twarzach dzieci była zauważalna przy każdej zabawie co tymbardziej
podkreśla sens takich zajęć.
A dlaczego tatusiowie zostali zaproszeni na te warsztaty? Dlatego, że w tym
roku szczególnie staramy się podkreślać
ważną rolę ojca w życiu dzieci i motywować tatusiów do wspólnego spędzania
czasu ze swoimi pociechami. Każdy

było, by „Kwiecień – plecień” nie za bardzo przeplatał zimę z latem i podarował
jak najwięcej tej pięknej pory roku jaką
jest wiosna.
A gdy pogoda jednak nie dopisuje,
warto nie rezygnować z ruchu i pobawić
się również w domu z rodzicami np.
metodą „Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborne. „Kaczuchy” zaprosiły
jednego popołudnia swoich tatusiów na
warsztaty ruchowe. Główny temat zajęć
był dopasowany do zainteresowań panów,
czyli „Remont”. Ćwiczenia były zgodne
z wytycznymi metody „Ruchu Rozwijają-

bowiem w rodzinie ma swoją ważną
rolę. Tak jak nikt nie zastąpi dzieciom
matczynej czułości, opiekuńczości i empatii, tak nikt nie zastąpi również wzoru
ojcowskiej odwagi, siły i stanowczości,
które również są ważne w życiu pociech.
Dziękujemy rodzicom za uczestnictwo
w tych warsztatach jak i innych, choćby
plastycznych, powiązanych z Wielkanocą
i życzymy by pomysły prezentowane
przez nauczycielki były wykorzystywane
w rodzinnych domach, co z pewnością
pomoże w budowaniu więzi rodzinnych.
B. F.

- „Gdzie zajączek chowa prezenty?” – spytałam przedszkolaków
przed Wielkanocą i jak wiadomo starszaki dokładnie wiedzą, gdzie
to sympatyczne zwierzątko może ukryć niespodzianki, natomiast
najmłodsi pewnie odpowiadali:
- „Pod choinką”
Maluszki więc zostały poproszone,
aby podczas Świąt zapamiętać miejsca
gdzie zajączek zostawił im prezenty,
ale w sumie patrząc na śnieżną pogodę
tej Wielkanocy w niektórych częściach
Polski nie ma się co dziwić, że niektórym
mogą się pomylić święta…
Aby takich pomyłek było jak najmniej,
co roku dzieci uroczyście witają wiosnę
i tak też było w tym roku. „Mrówki”
przygotowały przedstawienie i z pomocą
rodziców wykonały wyjątkowe Marzanny, a młodsze grupy przywoływały Panią
Wiosnę śpiewem. By uatrakcyjnić ten
dzień i wzbogacić wiedzą dzieci na temat
wiosny, przedszkolaki obejrzały prezentację multimedialną i odgadywały zagadki.
Pani Wiosenka pojawiła się z wiankiem
z żywych kwiatów i powiedziała dzieciom
wiersz. Mamy nadzieję, że dzieci będą
mogły ją spotykać każdego dnia w promieniach słońca ogrzewających je pod-

Radni Krzysztof Smorąg i Kazimierz Ruszel przesłali do redakcji na początku kwietnia życzenia wielkanocne, skierowane do mieszkańców Nietkowa - co
oczywiście odnotowujemy, jednak mimo próśb autorów ze względu na termin
ukazania się tego numeru nie zamieścimy ich, bo jak tu życzyć „smacznego
święconego”, gdy już go dawno na stole nie ma.
Nie mniej jednak wierzymy, że mieszkańcy docenią dobre intencje radnych
i ich życzliwość, nie tylko w tym świątecznym czasie, ale i całym roku.
(A.S.)
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Sport szkolny…
Uczennice ze Szkoły Podstawowej
w Czerwieńsku brały udział w Mistrzostwach Powiatu w koszykówce
dziewcząt. Zawody odbyły się 9 marca
w Sulechowie. Uczestniczyły w nich
zespoły szkół podstawowych z Trzebiechowa, Drzonkowa, Sulechowa
i Czerwieńska. Nasze zawodniczki
bez problemu pokonały SP Trzebiechów 16:4 a następnie SP Drzonków
18:6. Najbardziej zacięty i pełen
emocji okazał się mecz z drużyną SP
3 Sulechów. Ale i tym razem nasze
dziewczyny okazały się lepsze wygrywając 12:8.

Ostatecznie reprezentacja SP
Czerwieńsk zajęła I miejsce,
a tym samym zdobyła tytuł
Mistrza Powiatu w koszykówce
dziewcząt w ramach Lubuskiej
Olimpiady Młodzieży. Ten sukces daje nam jednocześnie prawo
startu w rozgrywkach na szczeblu
rejonowym.
A oto skład naszej zwycięskiej ekipy: Weronika Durka, Kasia
Zajączkowska, Kasia Lewandowska, Weronika Zaremba, Weronika
Kroczyńska, Sylwia Woch, Jessica
Greguła, Monika Magda, Kornelia

Pukacka, Kornelia Wierucka, Wiktoria Chołuj.
Serdecznie gratulujemy!
B. Oleszek, D. Siemaszko

…i gimnazjalny
Czerwieńskie Gimnazjum (w hali sportowej „Lubuszanka”)
było gospodarzem rejonowego turnieju piłki ręcznej chłopców
szkół gimnazjalnych. 3 kwietnia rywalizowało z Gimnazjum
nr 2 z Zielonej Góry i Gimnazjum z Dąbia. Awans do dalszych
rozgrywek uzyskiwały dwa zespoły. Pierwszy mecz graliśmy
z Dąbiem i aby myśleć o awansie, musieliśmy go wygrać.
Po bardo zaciętym meczu nasi wygrali 15:13, choć nie
pokazali wtedy wszystkich swoich umiejętności. Drugi mecz
z Zieloną Górą przegrali 27:16 – a to i tak niezły wynik – ci
chłopcy od szkoły podstawowej trenują piłkę ręczną i uczą
się w klasie sportowej tym proﬁlu. W ogólnej klasyﬁkacji
zajęliśmy II miejsce i uzyskaliśmy awans do półﬁnału wojewódzkiego (17 kwietnia w Zielonej Górze).
Pokonanie tego kolejnego szczebla rozgrywek będzie niezmiernie trudne, ponieważ spotkamy się tam z ekipami Nowej
Soli, Żagania i Zielonej Góry, na co dzień trenującymi piłkę ręczną.
Dla nas jest to i tak największy sukces w tej dyscyplinie sportu, od
momentu utworzenia szkół gimnazjalnych. W naszej reprezentacji
zagrali: M. Perczyński, M. Marzec, D. Iwanicki, D. Kaczor,
Ł. Pielichaty, D. Mazur, G. Fronckiewicz, P. Górski, K. Suchocki,
P. Pawłowski, D. Kapela, A. Stanaszek, D. Huszcza.
Serdecznie gratulujemy i jednocześnie dziękujemy pani
dyrektor gimnazjum za ufundowanie pucharów dla uczestniczących w turnieju drużyn.
W. Dwornicki
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