Nie będziemy

dłużej czekać
szczegóły na str. 5

w lutym
02.02. – w Nowej Soli odbyło się otwarcie ofert na wykonanie
dziesięciu przystani rzecznych nad Odrą, które mają powstać
w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Odra dla turystów 2020
– lubuskie przystanie”. Jedna z nich powstanie również w Nietkowie. W otwarciu ofert uczestniczył burmistrz Piotr Iwanus.
03.02. – burmistrz Piotr Iwanus wziął udział w Konwencie
Wyborczym Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.
Konwent odbył się w Nowej Soli.
04.02. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło
się spotkanie w sprawie wydłużenia czasu pracy promu w Pomorsku poza porą dzienną. Inicjatorem spotkania był burmistrz
Piotr Iwanus, który rozmawiał w tej sprawie z Przewodniczącym
Sejmiku Lubuskiego Czesławem Fiedorowiczem oraz Członkiem
Zarządu Województwa Alicją Makarską.
05.02. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się spotkanie z przedstawicielami niemieckiego miasta Rothenburg / Oberlausitz, podczas którego omówiono program wzajemnej współpracy w 2015
r. Spotkaniu przewodniczył burmistrz Piotr Iwanus.
06.02. – w Nadleśnictwie Zielona Góra odbyło się spotkanie
poświęcone bezpieczeństwu przeciwpożarowemu. W spotkaniu
uczestniczył burmistrz Piotr Iwanus.
10.02. – burmistrz Piotr Iwanus spotkał się w ratuszu z proboszczami wszystkich parafii z Gminy Czerwieńsk. Tematem spotkania
było wykorzystanie środków pochodzących z budżetu gminy na
remonty obiektów sakralnych – w tym również zabytkowych.
11.02. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.:
przyjęcie informacji nt. telekomunikacji i jej wykorzystania na
terenie Gminy Czerwieńsk; informacja o organizacji wypoczynku dla dzieci w okresie ferii zimowych; wypracowanie opinii do
projektów uchwał.
12.02. – delegacja pod przewodnictwem burmistrza Piotra
Iwanusa przebywała z roboczą wizytą w Drebkau (Niemcy).
Powodem wizyty była kontynuacja partnerskiej współpracy
pomiędzy gminami oraz omówienie i zatwierdzenie planów na
rok 2015. W składzie delegacji znaleźli się również: dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Jolanta Matuszkiewicz oraz
inspektor ds. funduszy i promocji gminy Tomasz Zbieski.
13.02. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji było
min.: przyjęcie informacji burmistrza nt. działalności spółki POMAK w 2014 roku; wypracowanie opinii do projektów uchwał.
13.02. – szkoła podstawowa w Czerwieńsku zorganizowała
manifestację i wystosowała petycję do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, w sprawie zamontowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Zielonogórskiej
58. Manifestujący (uczniowie, nauczyciele i rodzice) chcieli w ten
sposób zwrócić uwagę właścicielowi drogi na konieczność podniesienia bezpieczeństwa w miejscu, w którym często dochodzi
do wypadków z udziałem dzieci.
16.02. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad komisji było min.: ocena zadań zrealizowanych przez
sołectwa w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku; wypracowanie opinii do projektów uchwał.
18.02. – w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej
Górze odbyło się spotkanie, podczas którego omawiano sytuację
Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych po styczniowym połączeniu Gminy Zielona Góra z miastem. W spotkaniu
uczestniczył burmistrz Piotr Iwanus.
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19-20.02. – w Serocku k./Warszawy odbyła się konferencja
pn. „Nowoczesny samorząd – gwarancją rozwoju regionów”.
Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń w realizacji
projektów finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W konferencji uczestniczył burmistrz Piotr Iwanus.
23.02. – w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyła się uroczysta inauguracja Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W inauguracji uczestniczył
burmistrz Piotr Iwanus.
24.02. – w Nadleśnictwie Zielona Góra odbyło się spotkanie,
podczas którego nadleśniczy Arkadiusz Kapała przedstawił
koncepcję połączenia dróg leśnych ze ścieżkami rowerowymi.
Część z nich ma przebiegać przez teren Gminy Czerwieńsk i znacząco podnieść walory turystyczne naszego regionu. W spotkaniu
uczestniczył burmistrz Piotr Iwanus.
24.02. – burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Tematem spotkania było
ustalenie granic urbanistycznych i ruralistycznych.
25.02. – odbyła się VI sesja Rady Miejskie w Czerwieńsku. Podczas
sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie uchwalenia statutu
Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk; w sprawie zarządzenia
wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy Czerwieńsk;
w sprawie Honorowego Obywatelstwa Gminy Czerwieńsk
(pośmiertnie dla Wiesława Kwaśniewskiego – byłego burmistrza
Czerwieńska –sic!); w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwieńsku; w sprawie wyznaczenia
przedstawicieli Rady Miejskiej w Czerwieńsku do Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Czerwieńsku; uchwałę zmieniająca uchwałę nr XXXIV/329/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Czerwieńsk; uchwałę zmieniająca uchwałę nr XXXIV/334/14 Rady
Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 października 2014 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nietków w Gminie Czerwieńsk;
w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Czerwieńsk środków
stanowiących fundusz sołecki; w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk w 2015 roku; w sprawie
udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz
z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu
zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym; w sprawie
przystąpienia Gminy Czerwieńsk do Regionalnego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Zielonej Górze;
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czerwieńsk na lata 2015-2020; w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2015 rok; w sprawie zmian budżetu i w budżecie
Gminy Czerwieńsk na rok 2015; w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2015-2023.
Podczas sesji radni wystosowali również apel popierający petycję uczniów ze szkoły podstawowej w Czerwieńsku w sprawie
zamontowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych
przy ul. Zielonogórskiej 58 w Czerwieńsku.
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Co słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Witam Panie Burmistrzu. Początek roku raczej skłania
do rozmowy o najbliższych planach
samorządu na ten rok - zwłaszcza tych
gospodarczych, ale ja chciałbym porozmawiać najpierw o sprawie, która do tego
stopnia poruszyła najmłodszych naszych
mieszkańców, że postanowili zorganizować prawdziwy uliczny protest. Chodzi
mi oczywiście o manifestację uczniów
szkoły podstawowej w Czerwieńsku
w sprawie bezpieczeństwa pieszych na
Zielonogórskiej. Ostatni incydent 15
stycznia br, gdzie na oczach przechodniów o mały włos nie zginęła na przejściu
uczennica czwartej klasy PSP przelało
szalę goryczy. Czy naprawdę samorząd
nic nie może w tej sprawie uczynić?
Piotr Iwanus: To rzeczywiście przykra
sprawa. To zdarzenie niestety nie było
jedynym. Był tu już przed laty wypadek
śmiertelny, a jesienią bodajże 2013 roku
innych chłopiec został potrącony przez
auto. Istotnie jest to bardzo niebezpieczne
miejsce – głównie dlatego, że z jednej strony wielu kierowców nie zachowuje tutaj
szczególnej ostrożności, przekraczając
przy tym prędkość. W dodatku znajduje się
tu sporo sklepów, a co za tym idzie wszędzie parkują samochody i widoczność naprawdę jest ograniczona. Szczerze mówiąc
nie dziwię się uczniom i nauczycielom, że
stracili już cierpliwość i swoją manifestacją
próbują zwrócić uwagę na ten problem.
Pyta pan co może samorząd zrobić w tej
sprawie? Szczerze mówiąc możemy się
jedynie przyłączyć do tego protestu i wesprzeć żądania manifestujących, kierując
ich petycję do organów odpowiedzialnych

Jak wykorzystać ten obiekt?

nad wodą. Gdzie zaparkują swoje
samochody?
P.I.: Rozumiem, że chodzi Panu
o sprawę zapowiadanego kiedyś zagospodarowania tego terenu i przede wszystkim
sąsiadującego z akwenem osiedla przy
Zielonogórskiej. Otóż, dzisiaj jesteśmy
już po wszelkich niezbędnych konsultacjach i uzgodnieniach z zarządcami
wspólnot mieszkaniowych koncepcji
zagospodarowania osiedla. Projekt został
zaakceptowany i przystępujemy do jego
realizacji. Najpierw przygotowany zostanie teren pod duży parking tuż za zaporą

za bezpieczeństwo na tej drodze. Rada
Miejska upoważniła mnie do przekazania
stosownych pism do Marszałka Województwa, Zarządu Dróg Wojewódzkich,
Policji. Na marginesie powiem, że już kilka
lat temu wnosiliśmy o podjęcie działań
w sprawie założenia choćby
sygnalizacji świetlnej. Niestety bez powodzenia. Mam
nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Już prowadzone
są badania natężenia ruchu
na Zielonogórskiej, a 17
marca spotkamy się na tym
feralnym przejściu w gronie
osób mogących podjąć decyzje w sprawie zaradzenia
problemowi. Niezależnie od
tych działań nic nie zwolni
kierowców od rozsądku i myślenia o skutkach brawury.
To miejsce niebawem zmieni swój wygląd
A.S.: Myślę, że sygnalizacja świetlna
– podobnie jak w Przylepie – spowolni
nieco ruch w tym miejscu. Skoro jesteśmy przy sprawach bezpieczeństwa,
to proszę powiedzieć, czy to prawda, że
dawny posterunek policji stanie się niebawem czerwieńskim Pentagonem?
P.I.: No, bez żartów, ale rzeczywiście
w porozumieniu z Komendą Powiatową
Policji chcemy w tym obiekcie urządzić
profesjonalne Centrum Zarządzania
Kryzysowego. W jednym miejscu pracować będą funkcjonariusze różnych
służb, odpowiadających za zapewnienie
mieszkańcom bezpieczeństwa – policja,
straż miejska, ochotnicza straż pożarna,
a także obrona cywilna. Sądzę, że taka
organizacja tej ważnej sfery
funkcjonowania samorządu
podniesie efektywność działania, szybkość i co za tym
idzie ich skuteczność.
A.S.: Panie burmistrzu wiosna za pasem.
Niedługo zazielenią się
brzegi naszego akwenu
i tylko patrzeć jak mieszkańcy wylegną na alejki. Coraz więcej osób,
także z okolic, będzie
chciało pospacerować

zbiornika. Inwestycja kosztować będzie
360 tys. zł, a prace powinny zakończyć się
10 maja br. To ważne, ponieważ na tym
terenie zamierzamy w tym roku zainaugurować kolejne doroczne Dni Czerwieńska.
Mam nadzieję, że od tego roku będzie
to tradycyjne miejsce na organizację
festynów miejskich. Kolejnym ważnym
zadaniem będzie zagospodarowanie byłej kotłowni. Ważna będzie odpowiedź
na kluczowe pytanie – jaka funkcję ten
wyremontowany i zmodernizowany
obiekt miałby spełniać. Przyznam, że
bardzo liczę na inwencję mieszkańców
w tej sprawie. Bardzo zależy mi na takiej
otwartej obywatelskiej dyskusji. Niech
sami mieszkańcy powiedzą czemu ma
służyć ten obiekt, a może w ogóle go zburzyć i otworzyć tę przestrzeń? Zapraszam
do dyskusji.
A.S.: Panie Burmistrzu w tym roku
Wielkanoc jest już na początku kwietnia,
więc kolejny numer ukaże się już po
świętach. Proszę więc przyjąć od całej
redakcji najlepsze życzenia świąteczne.
P.I.: Bardzo dziękuję, oczywiście
je odwzajemniam i za pośrednictwem
naszej gazety składam równie serdeczne
życzenia wszystkim mieszkańcom naszej
gminy. Niech będą spokojne, radosne
i miłe. Wesołych Świąt!
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Jak co roku ferie w MGOK-u!
Ferie zimowe, to dla uczniów chwila oddechu i doskonałej zabawy. Wprawdzie
zima nas w tym roku zawiodła, co spowodowało konieczność wprowadzenia zmian
w naszych planach, ale chętnych do skorzystania z oferty przygotowanej przez
MGOK nie brakowało.
W roku bieżącym motywem przewodnim ferii było hasło: „W światłach
rampy. Lata dwudzieste, lata trzydzieste.” W programie przewidziano
zajęcia z różnych dziedzin sztuki
scenicznej i plastycznej. W pierwszym
tygodniu ferii instruktorzy MGOK
odwiedzali placówki wiejskie, gdzie
wiedzę o teatrze, aktorach i czasach
przedwojennych przekazali w pigułce.
Pokazali też jak należy wykonywać
maski teatralne, nauczyli tańców
i piosenek. W Sycowicach dzieci miały
możliwość obejrzenia spektaklu pt.
„Zajęcza chatka” w wykonaniu akto-

ła, a dla dzieci był to wzór, jak należy
zachowywać się na scenie, by potem
w widowisku, które przygotują wspólnie dobrze się zaprezentować. Kolejne
dni ferii, to cały wachlarz atrakcji.
Dzieci podzielono na grupy tematyczne; część była aktorami i tworzyła balet, inni zajmowali się charakteryzacją
i kostiumami. Wspólnie poznawaliśmy
aktorów z czasów międzywojennych,
obejrzeliśmy scenki z filmów i musicali z tamtego okresu, uczyliśmy się
piosenek Ordonówny i Dymszy, przygotowaliśmy scenki teatralne wzorując
się na filmach z kina niemego. Zgłę-

rów studia teatralnego Art-Re z Krakowa. W drugim tygodniu ferie odbyły się
w Czerwieńsku. Z racji obchodzonego
w roku bieżącym „Roku Teatru”, na
rozpoczęcie ferii, spektakl teatralny
obejrzały również dzieci czerwieńskie.
Aktorzy angażowali widzów w przedstawienie, pokazali jak prowadzić teatr
otwarty. Publiczność świetnie się bawi-

bialiśmy również tajniki akrobatyki
i tańca z tamtych czasów: charlestona
i walca. Na wielki finał „projektanci”
i „choreografowie” przygotowali pokaz
mody z lat dwudziestych i trzydziestych. Rewia, którą dzieci zaprezentowały w finale, to feeria barw, eksplozja
energii i fantastyczna zabawa. Były
popisy akrobatyczne, tańce zespołowe
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i scenki kabaretowe, a konferansjerkę
brawurowo poprowadzili Danieli Kacper. Wisienką na torcie było wspólne
wykonanie piosenki „Schody” z musicalu „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”.
Zabawa była przednia, a zadowolone
buzie uczestników były dla organizatorów ogromną satysfakcją i największym
podziękowaniem.

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
NIE BĘDZIEMY DŁUŻEJ CZEKAĆ
„Chcemy sygnalizacji, żeby dożyć wakacji!”
„O sygnalizację prosimy, bo o życie się boimy!”
„Chcemy dotrzeć do szkoły bezpiecznie!”
„Kierowco daj mi poczuć się bezpiecznie – zwolnij!”
To tylko niektóre hasła z plakatów,
które przygotowali uczniowie organizując marsz w obronie własnego bezpieczeństwa. Niebezpieczne zdarzenie,
które miało miejsce 15 stycznia br.
na przejściu dla pieszych przy ulicy
Zielonogórskiej 58 z udziałem naszej
uczennicy, bardzo poruszyło całą społeczność szkolną i wielu mieszkańców
Czerwieńska. To nie pierwsza taka
sytuacja w tym miejscu. 31 października 2013 r. samochód potrącił innego
naszego ucznia, który cudem uniknął
śmierci. Kilkanaście lat wcześniej inny
chłopiec nie miał tyle szczęścia – zginął
wracając do domu. Przykładów jest
więcej. Natężenie ruchu samochodów,
przejeżdżających przez Czerwieńsk
główną ulicą miasta, szczególnie w godzinach porannych i popołudniowych,
jest na tyle duże, że stwarza realne
zagrożenie dla pieszych – nie tylko
małych dzieci!

w Zielonej Górze. Wykonanie apelu
powierzone zostało Burmistrzowi
Czerwieńska.
Jak tłumaczył zastępca dyrektora ds.
zarządzania drogami i mostami Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
negatywna decyzja sprzed 4 lat spowodowana była ustaleniem przez policję,
że przejście nie stanowi zagrożenia.
Jednocześnie obiecał, iż jeśli będzie
zabezpieczenie ﬁnansowe na ustawienie
sygnalizacji świetlnej – zadanie zostanie

zrealizowane. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze podjął
decyzję o przeprowadzeniu w dniu
17 marca br. wizji lokalnej przejścia
dla pieszych, która ma ocenić stan
natężenia ruchu drogowego w tym
miejscu.
Po raz kolejny okazało się, że „mały
może dużo”. Czy się uda, co osiągniemy?
Tego jeszcze nie wiemy, ale zapewne
zrobiliśmy, co w naszej mocy. Być może
nasze małe ręce i serca poruszą decydentów, a przede wszystkim przemówią do
wyobraźni kierowców.
Dziękujemy za poparcie naszej akcji
władzom, mieszkańcom Czerwieńska,
rodzicom i uczniom.
Beata Kaszewska

Parlament Uczniowski naszej szkoły
postanowił „ wziąć sprawy w swoje
małe ręce”. Przygotowaliśmy plakaty
z hasłami mającymi poruszyć serca
kierowców i napisaliśmy petycję
do Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze w sprawie zamontowania sygnalizacji świetlnej. Tak
przygotowani - 13 lutego ruszyliśmy
barwnym pochodem pod Urząd Miasta,
aby odczytać petycję władzom i prosić
o jej poparcie. Było głośno, uczestnicy
ruchu drogowego widzieli nas i słyszeli.
Wsparły nas media – pojawiliśmy się
w telewizji i w prasie.
Już 26 lutego br. przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras poinformował nas na
piśmie o poparciu petycji i przekazaniu apelu Marszałkowi Województwa
Lubuskiego, Dyrektorowi Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze,
Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz
Komendantowi Miejskiemu Policji
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„Czym byłby świat,
gdyby Was nie było…”
Takiego Dnia Kobiet jeszcze nie było. 6 marca - to wieczór niezapomnianych wrażeń
i zaskakujących wydarzeń dla Pań, które wzięły udział w Gali z okazji Dnia Kobiet,
zorganizowanej przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku.
Sala widowiskowa Domu Kultury
wypełniona po brzegi, artyści przygotowani no i zaczęło się – niespodziewanie
dla wszystkich, pojawił Pan „Woźny”
w roboczym fartuchu, wprowadzając

nym upominkiem od Jadzi Macewicz,
przyjaciółki naszego Ośrodka, było
wykonanie piosenki z repertuaru Hanny
Banaszak „Pogoda ducha” oraz „To
nie ja byłam Ewą, z repertuaru Edyty

wianki, ale ku uciesze publiczności,
w bardzo odmłodzonym składzie: Ania
Zaremba, Lidka Węclewicz, Patrycja
Michalska, Hania Tomiak, Wiktoria
Paprzycka, porywając publiczność
swoim energetycznym wykonaniem
piosenki z repertuaru prawdziwych
Nietkowianek. Był też fantastyczny
taniec w wykonaniu Mininastek, najmłodszego naszego zespołu tanecznego,
oraz piosenka z repertuaru zespołu Trzy
plus Dwa – to wszystko w brawurowym
wykonaniu Panów z Sześciopaku w odpowiedniej charakteryzacji oczywiście
– uśmiechom i brawom nie było końca.
Wielką niespodziankę sprawił Paniom
gość wyjątkowy – „Karol Strasburger”,
który nieoczekiwanie się pojawił na
naszej Gali i poprowadził wyjazdowy
odcinek Familiady, w którym wzięły
udział dwie nasze rodziny: rodzina
„Śpiewakowskich” i rodzina „Mokowiaków”. Zabawa była niesamowita,
a specjalne nagrody dla obu rodzin
ufundowała Formacja Artystyczna
Sześciopak.
Tradycyjnie też i w tym roku były
prezenty dla Pań – głównym sponsorem
upominków był MGOK w Czerwieńsku
oraz Pani Agnieszka Jarzębska, Pani
Ewa Potocka, Pani Danuta Sawka
oraz Hanna Paradowska – serdecznie
dziękujemy. Specjalne podziękowania
kierujemy do Pana Lubomira Rotko za
pomoc organizacyjną.

Panie w żartobliwy klimat tegorocznej
Gali. Światła na scenie rozbłysły i młodzi konferansjerzy - Kacper Felusiak
i Szymon Rutkowski - przywitali zgromadzoną publiczność. Pierwsi artyści
na scenie i… już wielka owacja Pań,
bowiem w rolę Formacji Artystycznej
Sześciopak, wcieliło się sześciu młodych wykonawców: Kacper Felusiak,
Igor Szymczak, Szymon Domagała,
Leon Komar, Szymon Mielczarek,
Szymon Rutkowski, którzy swoim
wykonaniem piosenki, w eleganckich
garniturach i czarnych okularach, ujęli
serca publiczności. W romantyczny nastrój wprowadził Panie Paweł Karbownik wraz z Sześciopakiem, śpiewając
piosenkę „Czym byłby świat, gdyby
Was nie było…” – życzenia dla wszystkich Pań złożyła Pani Dyrektor Jolanta
Matuszkiewicz, a w imieniu rodu
męskiego Piotr Paderewski. Był toast,
były kwiaty i szczególne życzenia, od
Pana Burmistrza Piotra Iwanusa, dla
Seniorki naszej Gali, Pani Genowefy
Maciejewskiej. Wspaniałym, muzycz-
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Górniak. Jadzia, jak zwykle, oczarowała publiczność swoim przepięknym
głosem. Potężną dawkę dobrego humoru
zapewnił publiczności kabaret „Zalotka” z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Pojawiły się też na scenie Nietko-

I tak minął nam ten czarodziejski
wieczór w fantastycznej atmosferze,
o którym pewnie jeszcze długo będzie się mówiło i już dziś zapraszamy
wszystkie Panie na kolejny, w przyszłym roku.

Runęło z hukiem
Nawet nie za dużym. Ot, jakby ktoś wieczorową porą (było po 18-tej, powszedniego dnia, 25 lutego) ktoś rzucił petardę. Aż się zdziwiłem. Tyko jedną i to
taką małą?
U nas się świętuje (albo rozrabia)
jakoś „huczniej”. Zaglądam do parku
– nic. Tylko, jak zwykle, młodzież
w Domku Winiarza. Ale hałas był z innej strony. Rano – zdziwienie. Leży
powalone, wielkie drzewo. Na moje
oko – ze 20 metrów. Wyglądało na
zdrowe, a tu wygnite korzenie. Nawet
nie wiało. Szczęście, że nikogo nie
było. A gdyby runęło w drugą stronę,

w dzień, na plac zabaw pełen dzieci
i dorosłych?!
Każdy teren ma swego właściciela,
który za niego odpowiada i za drzewa
też. Właściwie na każdej działce czy
w pasie drogi coś rośnie. Zapytałem Tomasza Pietruszkę, z Referatu GGRiOŚ
naszego Urzędu, jak to właściwie u nas
jest. Otóż w gestii Gminy znajduje się m.

Wycinanie starych i niebezpiecznych drzew jest słuszne, bo bezpieczeństwo powinno mieć priorytet.
A w zamian sadzenie nowych. Jednak
te nowe często „przeszkadzają”, są
łamane lub płoną w ogniskach… Gmina ubezpiecza swoje mienie, budynki
i place zabaw. Również zieleń, jak
w opisywanym przypadku. Ale nie od
skutków losowych, czyli gdyby runęło
w czasie wichury…, lepiej nie myśleć…
Mieszkańcy, sołtysi mogą zgłaszać do
referatu (nawet elektronicznie) niebezpieczne, wypróchniałe drzewa. Co roku
są zabezpieczane w budżecie środki na
wynajęcie zewnętrznych firm, które
wykonują niezbędne prace, często na
dużych wysokościach. I na cięcia pielęgnacyjne. A czy starcza na wszystkie
potrzeby, nawet nie pytałem…

Listy do redakcji
Zbiornik w Czerwieńsku - wydawałoby się idealne miejsce na rodzinne
spacery… Niestety od dłuższego czasu
ścieżki wokół zbiornika i okoliczne
lasy zostały opanowane przez bandę
amatorów szybkiej jazdy motocrossami
i quadami. Już kilkakrotnie byłem świadkiem ich „popisówek” nad zalewem,
lecz nie chcąc kłopotów, do tej pory
nie reagowałem. Miarka przebrała się
w sobotnie popołudnie, kiedy to jeden
z szaleńców przejechał motocrossem na
pełnej szybkości obok wózka z dzieckiem.
Ci młodzi ludzie stają się coraz bardziej
bezczelni i jeżeli nie będziemy reagować

in. 31 ha lasów i gruntów leśnych. Oraz
parki w Nietkowie i Laskach i czerwieński Rynek oraz Park Miejski. Przy okazji
– nie ma on wciąż swojej nazwy. Drzewa
w Nietkowie i Laskach są zinwentaryzowane (rewitalizacja), a w Parku – nie.
Jego drzewa akurat podlegają przeglądom, na bieżąco są usuwane takie, które
mogą stanowić zagrożenie. W zeszłym
roku, co nie wszystkim się podobało,
pięć drzew wycięto i nasadzono w ich
miejsce pięć nowych, ale nie przetrwały
wandali…

na ich zachowanie poczują się bezkarni.
W weekendy zbiornik odwiedzają setki
spacerowiczów, zadbajmy o nasze bezpieczeństwo i naszych pociech. Dzwońmy
na Policję będąc świadkiem nagminnym
łamaniem przepisów, dokumentujmy ich
niebezpieczne popisy, może uda się kogoś
zidentyfikować i przykładnie ukarać,
może po naszych zgłoszeniach pojawią
się tu jakieś patrole. Jeżeli nie będzie
społecznego sprzeciwu wobec tych slalomów pomiędzy spacerowiczami, prędzej
czy później dojdzie do tragedii…

Za to zapytałem Krystynę Janas
z Referatu GKiM, czy to już cała
zieleń miejska. Otóż nie. Jest jeszcze
(oprócz m. in. pasów dróg gminnych)
na terenie całej gminy 25 ha zieleni,
na której utrzymanie i koszenie rocznie w budżecie jest około 100 tys. zł.
No i wiele pracy ze strony pracowników interwencyjnych i Pomaku.
A ponieważ starego drzewostanu
u nas dostatek, to pracy na długo im
nie zabraknie…

Tomasz Pietruszka

D. Grześkowiak
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redaguje:
mgr Beata Frąckiewicz

„Niech żyje bal… ”
13 lutego oba budynki Przedszkola
w Czerwieńsku zamieniły się w miejsca
pełne magii i kolorowych postaci- wróżek, aniołów, zwierząt i superbohaterów z bajek. A wszystko to za sprawą
wyczekiwanego przez dzieci BALU
PRZEBIERAŃCÓW! Wspaniałą zabawę
w rytm muzyki disco zapewniła przedszkolakom pani Hanna Paradowska,
która, również w niecodziennym stroju,
zabrała je w „Muzyczną podróż po
świecie”. Były tańce, zabawy ruchowe
i śpiew, a w murach budynków rozbrzmiewał radosny śmiech dzieci.
Zwieńczeniem niezapomnianej zabawy były pamiątkowe zdjęcia i słodkie niespodzianki jakie przedszkolaki
otrzymały. Ten dzień na długo pozostanie
w dziecięcej pamięci a ich nie znikające z twarzy uśmiechy są najlepszym

dowodem na to, że bal kończący czas
karnawału był udany.
Już teraz z niecierpliwością czekamy
na następną zabawę w naszym Przedszkolu.
„Powiedział Bartek, że dziś Tłusty
Czwartek, a Bartkowa uwierzyła,
dobrych pączków nasmażyła”
Tradycja Tłustego Czwartku sięga
starożytności. Tego dnia świętowano
odejście zimy i nadejście wiosny, objadano się tłustymi potrawami i tańczono
na ulicach. Około XVI wieku w Polsce
pojawił się zwyczaj jedzenia słodkich
specjałów, głównie pączków z ukrytym

migdałem lub orzechem. Stary przesąd
głosi, że jeśli ktoś nie zje w Tłusty
Czwartek ani jednego pączka, nie będzie
mu się wiodło przez cały następny rok.
Aby tradycji stało się zadość w naszym
Przedszkolu już po raz kolejny w ramach
projektu „Przedszkole Bliżej Seniorów”
na Tłusty Czwartek wraz z kochanymi
Babciami upiekliśmy faworki i róże. Zapach unoszący się z kuchni powodował,
że nikt nie mógł się oprzeć zjedzeniu
choć jednego smakołyku przygotowanego przez Babcie...
Wszystkim zaangażowanym w to
wspaniałe przedsięwzięcie, a szczególnie
Babciom serdecznie dziękujemy.

ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Informujemy, że z dniem 15 marca rozpoczynamy zapisy dzieci do Przedszkola w Czerwieńsku na rok szkolny
2015/2016.
Rodzice, którzy po raz pierwszy chcą zapisać swoje dziecko
do Przedszkola powinni złożyć wniosek o przyjęcie dziecka
do placówki wraz z wymaganymi załącznikami, jeśli jest to
konieczne. Wniosek oraz załączniki znajdują się do pobrania
na stronie Przedszkola www.przedszkole.czerwiensk.info
w zakładce „Ważne dla rodziców”.
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Natomiast rodzice dzieci uczęszczających już do Przedszkola w Czerwieńsku wypełniają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym
2015/2016. Deklaracja do pobrania na wyżej wymienionej
stronie i w zakładce.
Wnioski i deklaracje prosimy składać w sekretariacie
Przedszkola do 31 marca 2015 roku.
Dyrektor Przedszkola w Czerwieńsku
mgr Beata Zawada

Na liceum patrz!

Pożar w LO w Czerwieńsku
W piątek (6 marca) w LO w Czerwieńsku miała miejsce próbna ewakuacja,
której głównym celem było praktyczne
zastosowanie procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru. Ewakuacja ćwiczona jest we wszystkich szkołach, jednak jej wyjątkowość w
naszym Liceum polega na tym, że kadeci
z klas pożarniczych pełnią rolę STRAŻY
POŻARNEJ. Działania są sprawdzianem
ich wiedzy i umiejętności w sytuacjach
zagrażających życiu. Ćwiczenia wygląda-

ły bardzo realistycznie. Budynek szkoły
został zadymiony. Podjechał bojowy wóz
strażacki. Rozwinięto węże.
Po ogłoszeniu alarmu uczniowie i pracownicy szkoły szybko i sprawnie opuścili
„płonący” i pełen dymu budynek. Jednak
nie wszystkie osoby zdążyły się ewakuować. Po złożeniu meldunków dyrektorowi szkoły okazało się, że brakuje trzech
uczniów. Kadeci klas pożarniczych pod
dowództwem ogniomistrza Radosława
Popioła z JRG nr 2 w Zielonej Górze

wspomagani przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwieńsku
wyruszyli na poszukiwania. Kilkanaście
minut później odnaleziono zaginionych
i sytuacja została opanowana. Działania
zostały sﬁlmowane i będzie można je
oglądać na stronie internetowej szkoły:
http://www.lo-czerwiensk.pl/.
Wszystkim zaangażowanym w ćwiczenia składamy serdeczne podziękowania.
A. J.

STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW LASEK
organizacja pożytku publicznego z terenu gminy Czerwieńsk
uprawniona do uzyskania 1% podatku
od osób fizycznych za 2014 rok
KRS NR 0000096535

www.przedszkolelaski.pl
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Wieści
z ratusza
Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

INFORMACJE O WODZIE
Burmistrz Czerwieńska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze pismem znak:
NS-HK-AI.530.5.12015.7 z dnia 13 lutego 2015 roku stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego
w Nietkowicach o produkcji <100 m3/d, administrowanego przez
„POMAK” Sp. z o.o. w Czerwieńsku.
Analiza próbki wody nr OL-106 pobranej dnia
03.02.2015r. zgodnie z protokołem pobrania próbek wody do
spożycia nr NS-HK-ZG-10/15 wykazała, że woda w zakresie
parametrów objętych monitoringiem kontrolnym odpowiada
wymaganiom §2 ust. 1 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.
417 z poźn. zm.).
MPS
Burmistrz Czerwieńska informuje, że na podstawie
§14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417
z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zielonej Górze poinformował, że po zapoznaniu się
ze sprawozdaniami z badań nr OL-LMiP-55/2015 z dnia
26.01.2015r., nr DL.OAI.9051.12.N.15 z dnia 23.01.2015r.,
nr DL.OBŚ.9051.53.N.2015 z dnia 02.02.2015r. i nr OLLBŚ-68/2014 z dnia 12.02.2015r., próbki wody pobranej
w dniu 21.01.2015r. z indywidualnego ujęcia wody PKP
Czerwieńsk o produkcji 100 m3/d, administrowanego przez
„POMAK” Sp. z o.o. w Czerwieńsku stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.
Analiza próbki wody nr OL-54 pobranej dnia 21.01.2015r.,
zgodnie z protokołami pobrania próbek wody do spożycia nr
NS-HK-ZG-6a/15 i nr NS-HK-ZG-6b/15 wykazała, że woda
w zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym
odpowiada wymaganiom § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417z
późn. zm.).
MPS
Burmistrz Czerwieńska informuje, że na podstawie §14 ust. 1
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.
U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr OL-LMiP-54/2015 z dnia 26.01.2015r.,
nr OL-LBŚ-29/2015 z dnia 26.01.2015r., nr DL.OAI.9051.11.
N.15 z dnia 23.01.2015r., nr DL.OBŚ.9051.52.N.2015 z dnia
02.02.2015r., i nr OL-LBŚ-69/2014 z dnia 12.02.2015r., próbki
wody pobranej w dniu 21.01.205r. z wodociągu publicznego
w Płotach o produkcji 100≤1000 m3/d, administrowanego przez
„POMAK” Sp. z o.o. w Czerwieńsku stwierdził przydatność
wody do spożycia przez ludzi.
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Analiza próbek wody o nr OL-49 i OL-50, pobranych dnia
21.01.2015r. zgodnie z protokołami pobrania próbek wody do
spożycia na NS-HK-ZG-4a/15 i NS-HK-ZG-4b/15 wykazała,
że woda w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym odpowiada wymaganiom §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.
z 2007r, Nr 61, poz. 417 ze zm.).
MPS
Burmistrz Czerwieńska informuje, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze w związku z art. 12
ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn.
zm.) i na podstawie § 14 ust. 1 oraz § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.
U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), po zapoznaniu
się z pismem POMAK Sp. z o.o. w Czerwieńsku z dnia
17.02.2015r. sprawozdaniami z badań nr: 27081/15/GDY
z dnia 11.02.2015r. oraz nr 008/2015-7 z dnia 11.02.2015r.
próbki wody pobranej dnia 03.02.2015r. w ramach kontroli
wewnętrznej z wodociągu publicznego Czerwieńsku o produkcji 100≤1000 m3/d, administrowanego przez POMAK
Sp. z o.o. w Czerwieńsku stwierdził przydatność wody do
spożycia przez ludzi.
Analiza próbki wody nr 108 pobranej w hydroforni w Czerwieńsku wykazała, że woda w zakresie mętności, żelaza i manganu spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz.
417 z późn. zm.)
MPS

OGŁOSZENIE
Burmistrz Czerwieńska działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2014 r. poz. 518 – tekst jednolity z późn. zm.) informuje, że w dniu 03 marca 2015 r. na tablicy ogłoszeń (I piętro)
w siedzibie Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ul. Rynek
25 oraz na tablicy ogłoszeń w Nietkowicach na okres 21 dni
wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do:
1. oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas
nieoznaczony:
- część nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr
562/2 o powierzchni 134 m2 położonej w Czerwieńsku przy ul.
Zielonogórskiej 10,
- część nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr
559 o powierzchni 14 m2 położonej w Czerwieńsku przy ul.
Zielonogórskiej 6.
2. oddania w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony na rzecz Spółdzielni Socjalnej „Nasze Zaodrze”:
- nieruchomość zabudowaną obiektem użytkowym o pow.
133 m2 położonym w Nietkowicach na działce oznaczonej nr
187/2 o powierzchni 0,0488 ha.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku (pokój 109), tel. 68 3278179 oraz na
stronie internetowej urzędu: www.bip.czerwiensk.pl.
(MM)

UWAGA MIESZKAŃCY
Nowy sposób naliczenia
opłaty za odpady!!!
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że
w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw) OD 1 LUTEGO 2015 ROKU zgodnie
z art. 6q ust. 2 ww. ustawy kwota opłaty za gospodarowanie
odpadami nie podlega zaokrągleniu!!!
 NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE:
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami od jednego
mieszkańca pozostają bez zmian i wynoszą odpowiednio:
1) przy selektywnym zbieraniu odpadów:
- Czerwieńsk i Płoty = 8,80 zł / od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość,
- pozostałe miejscowości = 7,60 zł / od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość,
2) bez selektywnej zbiórki – odpady zmieszane:
- Czerwieńsk i Płoty = 15,00 zł / od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość,
- pozostałe miejscowości = 12,00 zł / od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość.
Kwota należna stanowi iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty za
jedną osobę.
W związku z powyższym od lutego 2015 roku należy
wpłacać na konto gminy dokładnie wyliczoną opłatę za
odpady – bez zaokrąglania kwoty!!!
Poniżej wskazujemy sposób wyliczenia opłaty:
Np.: 1) 3 osoby zamieszkałe w Czerwieńsku lub Płotach
– selektywna zbiórka:
3 osoby x 8,80 zł = 26,40 zł – należna opłata od lutego,
2) 4 osoby zamieszkałe w pozostałych miejscowościach
gminy – selektywna zbiórka:
4 osoby x 7,60 zł = 30,40 zł – należna opłata od lutego
2015 roku.
 NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE:
Zaokrągleniu nie podlega także opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne (tj. zakłady pracy, ﬁrmy, szkoły itp. instytucje).
Poniżej wskazujemy kwoty opłat za pojemniki:
ODPADY ZMIESZANE
POJEMNIK STAWKA
o pojem- ZA
ności
POJEMNIK

MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY DLA MIEJSCOWOŚCI:
CZERWIEŃSK, PŁOTY

MIESIĘCZNA KWOTA
OPŁATY DLA POZOSTAŁYCH
MIEJSCOWOŚCI

PAPIER I TEKTURA
POJEMNIK STAWKA
o pojem- ZA
ności
POJEMNIK

MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY DLA MIEJSCOWOŚCI:
CZERWIEŃSK, PŁOTY

MIESIĘCZNA KWOTA
OPŁATY DLA POZOSTAŁYCH
MIEJSCOWOŚCI

do
od
do
od
31.01.2015r. 01.02.2015r. 31.01.2015r. 01.02.2015r.

1100 l

37,80 zł

82 zł

81,90 zł

38 zł

37,80 zł

7000 l

244,40 zł

530 zł

529,53 zł

244 zł

244,40 zł

TWORZYWA SZTUCZNE (PLASTIK)
POJEMNIK STAWKA
o pojem- ZA
ności
POJEMNIK

MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY DLA MIEJSCOWOŚCI:
CZERWIEŃSK, PŁOTY

MIESIĘCZNA KWOTA
OPŁATY DLA POZOSTAŁYCH
MIEJSCOWOŚCI

do
od
do
od
31.01.2015r. 01.02.2015r. 31.01.2015r. 01.02.2015r.

1100 l

35,70 zł

77 zł

77,35 zł

36 zł

35,70 zł

7000 l

238,00 zł

516 zł

515,67 zł

238 zł

238,00 zł

SZKŁO
POJEMNIK STAWKA
o pojem- ZA
ności
POJEMNIK
2500 l

157,70 zł

MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY DLA MIEJSCOWOŚCI:
CZERWIEŃSK, PŁOTY

MIESIĘCZNA KWOTA
OPŁATY DLA POZOSTAŁYCH
MIEJSCOWOŚCI

do
od
do
od
31.01.2015r. 01.02.2015r. 31.01.2015r. 01.02.2015r.
342 zł

341,68 zł

158 zł

157,70 zł

Wszelkich informacji dotyczących uiszczania opłaty za odpady komunalne można
uzyskać pod nr tel. 68 3219059.

Panu Burmistrzowi Piotrowi Iwanusowi
wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci Matki
składają pracownicy Urzędu
oraz Rada Miejska w Czerwieńsku

***

Panu Piotrowi Iwanusowi Burmistrzowi Czerwieńska
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Mamy
składają Dyrektor oraz pracownicy i uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku

***

Panu Burmistrzowi Piotrowi Iwanusowi
wyrazy współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci Mamy
składają Dyrektor oraz pracownicy Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Czerwieńsku

***

Panu Burmistrzowi Piotrowi Iwanusowi
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci Matki
składa Dyrektor oraz pracownicy Publicznej
Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim

do
od
do
od
31.01.2015r. 01.02.2015r. 31.01.2015r. 01.02.2015r.

80 l

7,75 zł

34 zł

33,58 zł

17 zł

16,79 zł

110 l

10,60 zł

46 zł

45,93 zł

23 zł

22,97 zł

120 l

11,50 zł

50 zł

49,83 zł

25 zł

24,92 zł

240 l

22,60 zł

98 zł

97,93 zł

49 zł

48,97 zł

1100 l

105,40 zł

457 zł

456,73 zł

228 zł

228,37 zł

7000 l

653,00 zł

2 830 zł

2 829,67 zł

1 415 zł

1 414,83 zł

16000 l

1 423,00 zł

6 166 zł

6 166,33 zł

3 083 zł

3 083,17 zł

Z żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego pracownika
Śp. Józefa Dzwoniarskiego.
Rodzinie i wszystkim Bliskim
wyrazy współczucia składają Zarząd oraz pracownicy
POMAK Sp. z o.o. w Czerwieńsku
nr 268 • 11.2014
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UCHWAŁA NR VI/21/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie Honorowego Obywatelstwa Gminy Czerwieńsk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1))
uchwala się, co następuje:
§1. Ustanawia się tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Czerwieńsk”.
§2. 1. Honorowe Obywatelstwo Gminy Czerwieńsk nadaje Rada
Miejska osobom ﬁzycznym za szczególne osiągnięcia dla Gminy
Czerwieńsk oraz wybitnym osobistościom, także cudzioziemcom.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Honorowe Obywatelstwo
może być nadane pośmiertnie.
§3. 1. Wnioski o nadanie tytułu do 31 maja każdego roku, na ręce
Przewodniczącego Rady Miejskiej, mogą składać:
1) organizacje i stowarzyszenia,
2) jednostki pomocnicze gminy,
3) zakłady pracy,
4) radni.
2. Wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa powinien być
uzasadniony na piśmie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
3. Wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa podlega zaopiniowaniu przez Kapitułę, którą tworzą:
1) Przewodniczący Rady Miejskiej - przewodniczący,
2) Burmistrz Czerwieńska - zastępca przewodniczącego,
3) przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej w Czerwieńsku,
4) osoba z grona ostatnio uhonorowanych tytułem: „Honorowy Obywatel Gminy Czerwieńsk”.
4. Wniosek po uzyskaniu wstępnej akceptacji Kapituły, przedkładany
jest komisjom stałym Rady Miejskiej.
5. Komisje stałe Rady Miejskiej swoje opinie przedkładają Kapitule.
6. Ostateczną decyzję o skierowaniu wniosku pod obrady sesji Rady
Miejskiej podejmuje Kapituła.
§4. Kapituła prowadzi rejestr nadawanych tytułów zwany: „Księgą
Honorowego Obywatela Gminy Czerwieńsk”, która przechowywana
jest w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku.
§5. 1. Nadanie tytułu Honorowego Obywatelstwa zostaje potwierdzo-
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ne pamiątkowym dyplomem, którego wzór określa załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
2. Wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Czerwieńsk dokonuje się podczas okolicznościowych uroczystości.
3. W przypadku nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa - pośmiertnie, stosuje się ceremoniał wręczenia stosowny do okoliczności.
§6. Osobie uznanej za Honorowego Obywatela Gminy Czerwieńsk,
przysługują następujące przywileje:
1) jego imieniem mogą nazywać się instytucje, place, parki i ulice na
terenie Gminy Czerwieńsk,
2) może uczestniczyć na prawach gościa w uroczystościach okolicznościowych organizowanych przez Gminę Czerwieńsk,
3) na pogrzebie uhonorowanego uczestniczy delegacja Rady Miejskiej
i Gminy,
4) upamiętnienie zmarłego następuje poprzez wyrycie imienia i nazwiska na tablicy umieszczonej na kaplicy cmentarza komunalnego
w Czerwieńsku oraz poprzez wykonanie tabliczki z napisem: „Honorowy Obywatel Gminy Czerwieńsk” zamontowanej na nagrobku
zmarłego.
§7. 1. Rada Miejska może pozbawić Honorowego Obywatelstwa w
razie stwierdzenia, że osoba, która je otrzymała jest niegodna tego
tytułu (nie ujawniono wszystkich faktów w okresie przed uzyskaniem
tytułu, naganna postawa etyczno - moralna).
2. Pozbawienie Honorowego Obywatelstwa następuje w sposób określony niniejszą uchwałą dla jego nadania.
§8. Kapituła opiniuje wnioski o nadanie odznaczeń, orderów narodowych i państwowych na zgłoszenia organizacji społeczno - zawodowych.
§9. Obsługę biurową Kapituły i uroczystości wręczenia tytułu zapewnia
Burmistrz Czerwieńska.
§10. Traci moc uchwała nr 119/XV/2000 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania Honorowego
Obywatela Gminy i Miasta Czerwieńsk.
§11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras

Wieści z hali
W czasie ferii zimowych Hala
Sportowa „Lubuszanka” gościła na
tygodniowych turnusach dwa 20 osobowe obozy sportowe dla młodych
piłkarzy UKP Zielona Góra. W czasie
pierwszego z nich rozegrano sparring
Odrą Nietków.
Systematycznie zapełniają się listy zawodników chcących rywalizować w czasie najbliższych zawodów – 22 marca
odbędzie się KM Sport CrossDuathlon
(bieg – 2x2km, rower - 2x8km, bieg 2km).
A 25 kwietnia – już mający swoją renomę
Jorgecross.

Zaczynają się imprezy biegowe. 14
lutego, w XIII Zimowym Biegu Trzech
Jezior w Trzemesznie (15 km), Michał
Kowalski był 66 w M30 (1:07:02), a Jacek Jędro 206 w M40 (1:23:00).
21 lutego, w V Biegu Górskim Leszno
– Grzybowo (10 km), wśród prawie 500
zawodników, Michał Kowalski by l 45-ty
w kategorii M30 z czasem 47:57.
28 lutego rozegrano I Ultramaraton
Zielonogórski. Trasa (103 km) została
wytyczona wzdłuż granic administracyjnych nowej, powiększonej Zielonej

Sprzątali wędkarze
Kolejny przykład właściwej obywatelskiej postawy dali tym razem
wędkarze z czerwieńskiego Koła nr
1. Otóż na początku marca skrzyknęli się i pod wodzą Przemysława
Stefańskiego posprzątali teren wokół
naszego zbiornika retencyjnego. Co
prawda są tam kosze, ale jakoś brudasów nigdy nie brakuje… Dziękujemy
za tę społeczną pracę, choć na pewien
czas będzie zdecydowanie przyjemniej
spacerowiczom. Wśród zwolenników
rekreacji nad akwenem nie brakuje też
przyjezdnych i tym bardziej miło, że
ktoś zadbał o tę naszą, choć jeszcze nie
formalnie, wizytówkę.

Góry. Do rywalizacji przystąpiło 30
drużyn. Wysokie II miejsce „wybiegała”
ekipa I ROCK TRIATHLON ZIELONA
GÓRA, w składzie której wystąpił Paweł Kamoda. Czteroosobowy zespół
ukończył bieg z czasem 8:05:33. Warto
dodać, że rywalizowano też w kategorii
zespołów dwuosobowych i „solistów” aż 21 osób pokonało ten stukilometrowy
dystans.
Organizatorzy serdecznie zapraszają
zawodników i kibiców na trasy „naszych”
zawodów! KM Sport CrossDuathlon
i Jorgecross mają trasy wytyczone w okolicach naszej Hali Sportowej. Przypomnijmy – 22 marca i 25 kwietnia.
D. G.

posesji przy Zielonogórskiej nr 44 i 45,
którzy regularnie dbając o czystość
budują pożądany wizerunek naszej
reprezentacyjnej ulicy.

krajobrazu nad naszymi akwenami.
A przy okazji porządków, można też
podziękować mieszkańcom czterech

D. G.

Oba akweny są w gestii PZW, są zarybione i pod opieką Koła nr 1. Widok
amatorów świeżej rybki będzie chyba
stałym i coraz częstszym elementem

Ludzie, których kochamy nie umierają nigdy…
Pani
Jolancie Karbowiak
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci MAMY
składa dyrekcja i pracownicy MGOK w Czerwieńsku

Dnia 2 marca 2015 r. odszedł od nas Pan
Wacław Szymczak
wieloletni pracownik, całym sercem
oddany naszej szkole.
Łączymy się w bólu z Rodziną Zmarłego.
Pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Nietkowicach.
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Sport szkolny…
Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku
była organizatorem Mistrzostw Powiatu w piłce ręcznej chłopców. Zmagania
drużyn były bardzo zacięte, a uczestnicy
prezentowali wyrównany poziom gry.
Ostatecznie, po bardzo emocjonujących
rozgrywkach, reprezentacja naszej szkoły zajęła 4 miejsce.
Dziękujemy kierownikowi Hali
Sportowej „Lubuszanka”, panu Lubomirowi Rotko, za możliwość organizacji imprezy na tym obiekcie a uczniom
naszego Liceum za pomoc w obsłudze
zawodów.

Reprezentacja dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku brała
udział w Mistrzostwach Powiatu
w piłce ręcznej. Dziewczęta w Sulechowie zagrały na miarę swoich
możliwości i ostatecznie zajęły 3
miejsce.
Dziewczęta z Czerwieńska reprezentowały również naszą gminę na
Mistrzostwach Powiatu w koszykówce.
Zawody odbyły się w Przylepie z udziałem reprezentacji szkół podstawowych
z Kargowy, Przylepu i SP 3 Sulechów.

…i gimnazjalny
W pierwszym tygodniu lutego
nasza szkoła była organizatorem
finału powiatowego w koszykówce
dziewcząt. W turnieju wystąpiły
cztery drużyny. Kargowa, Przylep,
Trzebiechów i my.
Dziewczęta przespały tylko pierwszy
mecz z Kargową, który przegraliśmy
17:20. Kolejne pojedynki wypadły
zdecydowanie lepiej i po zwycięstwach
z Przylepem 19:9 i z Trzebiechowem
23:16 zajęliśmy II miejsce. Jak się okazało, pierwszy mecz był najważniejszy
i dał awans do ﬁnału rejonowego drużynie
z Kargowej.
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Nasze zawodniczki spisały się bardzo
dobrze pokonując Przylep i Sulechów,
ulegając jedynie Kargowie. Ostatecznie zajęły wysokie II miejsce. Warto
dodać, że większość naszej drużyny to
uczennice klas piątych, a w rywalizacji
ze starszymi od siebie zawodniczkami
spisywały się bardzo dzielnie! Gratulujemy! A oto skład naszej reprezentacji:
Zuzanna Kapela, Hanna Lubas,
Oliwia Lorek, Julita Łepkowska,
Paulina Dwornicka, Julia Aleksander,
Julianna Bielska, Ewa Zdyb, Zuzanna
Chylińska, Julia Kroczyńska, Agata Mazur, Marta Czyżyńska i Ewa
Strzelecka.
B. Oleszek, D. Siemaszko

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie gratulujemy wszystkim
reprezentantkom sportowej postawy!
A oto skład naszej drużyny: Weronika
Durka, Weronika Zaremba, Jessica
Kluj, Jessica Greguła, Patrycja Kotowska, Iza Bogulak, Roksana Czerniec,
Natalia Kuśmierska, Paulina Lebioda,
Katarzyna Lewandowska i Klaudia
Szymanowska.
W dniu 19 marca będziemy gospodarzami turnieju ośrodkowego w piłce
nożnej chłopców. Zapraszamy wszystkich
do kibicowania!
W. Dwornicki

Ludzie, których kochamy,
zostają na zawsze,
bo zostawili ślady
w naszych sercach
Wszystkim, którzy wsparli nas
słowami otuchy i serdeczną myślą,
nadesłali kondolencje oraz
uczestniczyli w uroczystościach
pogrzebowych i pożegnali
mojego tatę
Edwina Łączyńskiego
pragniemy wyrazić serdeczne
podziękowanie, wdzięczność
i szacunek
Córka Monika z rodziną

Drugi gminny konkurs
talentów rozstrzygnięty!
Przez cały okres ferii trwały przygotowania do finału gminnego konkursu talentów,
którego organizatorem był Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku.
Castingi odbywały się w świetlicach i Wiejskich Domach Kultury.
Każdy, kto chciał spróbować, a nie
ukończył lat 18, miał taką szansę. Do ﬁnału, który odbył się na zakończenie ferii
zimowych, zakwaliﬁkowano 13 wykonawców, w tym zespoły, duety i soliści.
Imprezę sprawnie poprowadziła Marta
Maciejewska z WDK w Nietkowie wraz
z Magdą Olszewską ze
świetlicy wiejskiej w Sudole. Uczestnicy konkursu
zmagali się w różnych
dziedzinach. Była gra na
instrumentach, śpiew, taniec, układy choreograﬁczne i akrobatyczne także ze świetlnymi efektami.
Jury w składzie: Jolanta
Matuszkiewicz - dyrektorka MGOK, Zdzisława
Orkwiszewska - choreograf oraz Piotr Paderewski - instruktor muzyki, oceniali wykonawców
poprzez podniesienie zielonej koniczynki - „jestem na tak”, bądź
czerwonej - „jeszcze nie teraz”. Z przyznanych czerwonych koniczynek jurorzy
musieli się oczywiście wytłumaczyć.
Po obejrzeniu wszystkich wykonawców
jurorzy wyłonili finałową czwórkę.
W ścisłym finale znaleźli się: duet
Patrycja Kotowska i Marcin Domagała
(taniec), zespół HIP HIP z Dobrzęcina

(taniec), Ernest Borowski z Sudołu
(pokaz light show) oraz Rezonans
z Nietkowa (zespół wokalno- instrumentalny). Ostateczny werdykt należał
do licznie zgromadzonej publiczności,
która za pomocą karteczki ze swoim
nazwiskiem, oddawała głosy na swoich
faworytów. Po przeliczeniu głosów okazało
się, że czwarte miejsce
zajął zespół Rezonans,
trzecie - Ernest Borowski, drugie - debiutantki
z Dobrzęcina - zespół HIP
HIP, a pierwsze miejsce
w drugim gminnym konkursie talentów zdobył
duet taneczny - Patrycja
Kotowska i Marcin Domagała. Spośród wszystkich oddanych głosów
zwycięska para wylosowała szczęśliwca, który
otrzymał nagrodę. Okazał
się nim najmłodszy uczestnik naszego
ﬁnału - Fabian Woźniak z Leśniowa,
który swoją piosenką podbił serca
publiczności. Serdecznie gratulujemy
laureatom, życzymy wytrwałości na
treningach i wielu tanecznych laurów,
a wszystkim uczestnikom dziękujemy
za udział i zapraszamy w przyszłym
roku.
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