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w grudniu
01.12. – na części Powiatu Zielonogórskiego wprowadzono całkowity zakaz wstępu do lasu i tzw. strefę czerwoną ASF. Jest to
konsekwencja znalezienia padłych dzików, u których potwierdzono,
że są zakażone wirusem ASF (afrykański pomór świń). Pod koniec
listopada na granicy województw lubuskiego i wielkopolskiego
postawiono płot, który ma na celu rozgraniczenie strefy zagrożonej
ASF od strefy nieskażonej. Płot ma 40 km długości.
02.12. – odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki POMAK.
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
02.12. – w Zaborze odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Między Odrą a Bobrem”. W zebraniu uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
04.12. – w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Zarządu ZIT
(Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Tematem posiedzenia
był nowy okres programowania środków finansowych, które
znajdą się w dyspozycji ZIT w latach 2021-2027. W posiedzeniu
uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
05.12. – w czerwieńskim ratuszu odbyła się narada z udziałem
wszystkich sołtysów z terenu Gminy Czerwieńsk. Narada była
konsekwencją wprowadzenia na terenie Powiatu Zielonogórskiego
strefy czerwonej ASF. Podczas narady omówiono zasady bioasekuracji w gospodarstwach rolnych, które prowadzą hodowlę
trzody chlewnej.
Przypadki padłych dzików, zarażonych ASF, potwierdzono na terenie
Zielonej Góry, co spowodowało poszerzenie „strefy czerwonej ASF”.
Dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk i całej zarażonej strefy,
oznacza to całkowity zakaz wstępu do lasu. Osoby mające jakikolwiek kontakt ze świniami nie powinny chodzić po lesie i terenach,
na których żerują dziki. Mogą w ten sposób przypadkowo przenieść
wirusa ASF na zwierzęta gospodarskie. Należy mieć na uwadze, że
wirus jest odporny na niskie temperatury, a więc można go przenieść
o każdej porze roku. W przypadku pobytu w lesie minimalna
długość karencji przed kontaktem ze świniami powinna wynosić
72 godziny. Ponadto, należy pamiętać o konieczności całkowitej
wymiany odzieży i obuwia przed wykonywaniem czynności przy
świniach oraz o zastosowaniu środków przeznaczonych do higieny
i dezynfekcji. Wirusa można też przenieść np. na oponach auta, które
wjechało na teren, gdzie mogą znajdować się dziki.
09.12. – rozpoczęły się prace odbiorowe nowej sali gimnastycznej, która została wybudowana przy Szkole Podstawowej
im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim. Uroczyste
oddanie sali do użytku zaplanowano na dzień 17 stycznia 2020 r.
10.12. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji
było min.: Wypracowanie opinii do projektu budżetu gminy na
rok 2020; wypracowanie opinii do projektów uchwał, wg zakresu
działania komisji; rozpatrzenie projektów uchwał przedłożonych
radzie; plan pracy komisji na rok 2020; sprawozdanie z działalności
komisji w 2019 roku; sprawy bieżące.
11.12. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było min.: kontrola
dokumentacji jednostek pomocniczych gminy za 2019 r. (cz. III:
Dobrzęcin, Laski, Leśniów Mały, Nietkowice,); przygotowanie
sprawozdania Komisji za 2019 r.; wypracowanie planu pracy Komisji na 2020 r.; sprawy bieżące.
11.12. – w Szczańcu odbył się jednodniowy Konwent Wójtów-Burmistrzów-Prezydentów Województwa Lubuskiego. W konwencie uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
13.12. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.:
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wypracowanie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej na
2020 r.; wypracowanie opinii do projektów uchwał, wg zakresu
działania komisji; rozpatrzenie projektów uchwał przedłożonych
radzie; rozpoczęcie prac dotyczących sprawozdania z działalności
komisji za 2019 r.; opracowanie planu pracy komisji na 2020 r.;
sprawy bieżące.
13.12. – w 4. Zielonogórskim Pułku Przeciwlotniczym w Czerwieńsku odbyło się spotkanie opłatkowe z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia. Podczas uroczystości dowódca pułku
płk dr Mirosław Szwed wręczył swoim podwładnym tytuły: Oficer,
Podoficer, Szeregowy oraz Pracownik Resortu Obrony Narodowej
2019 roku 4. Pułku, pamiątkowe ryngrafy oraz medale „Zasłużony
żołnierz RP III stopnia”.
16.12. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem
obrad komisji było min.: wypracowanie opinii do projektu budżetu
Gminy Czerwieńsk na 2020 r.; opracowanie planu pracy Komisji
na 2020 r.; wypracowanie opinii do projektów uchwał, wg zakresu
działania komisji; rozpatrzenie projektów uchwał przedłożonych
Radzie; sprawy bieżące.
18.12. – obradowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Przedmiotem obrad komisji było min.: wypracowanie planu pracy
Komisji na 2020 rok; sprawy organizacyjne.
18.12. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Marszałek
Województwa Lubuskiego Elżbietą Polak. Podczas spotkania
wypracowano ostateczną wersję porozumienia dotyczącego
współfinansowania projektu mostu na rzece Odrze w Pomorsku.
18.12. – odbyło się Walne Zgromadzenie Zielonogórskiego
Związku Powiatowo-Gminnego, podczas którego przyjęto uchwały dotyczące wystąpienia pięciu gmin ze Związku oraz uchwałę
budżetową na 2020 r.
23.12. – w Czerwieńsku obradowała Rada Nadzorcza spółki
POMAK. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
23.12. – Gmina Czerwieńsk otrzymała projekt porozumienia
z Nadleśnictwa Sulechów, w sprawie współfinansowania renowacji
nawierzchni drogi Sycowice-Nietkowice.
26.12. – w jednym z budynków przy ul. Akacjowej w Czerwieńsku wybuchł pożar. W akcji gaśniczej wzięły udział trzy
jednostki straży pożarnej, w tym OSP z Czerwieńska i strażacy
z jednostki wojskowej.
30.12. – odbyła się XV sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie zmian
budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2019; w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2020;
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata 2020 – 2028; w sprawie określenia średniej ceny jednostek
paliwa w Gminie Czerwieńsk na rok szkolny 2019/2020; w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2020 w Gminie Czerwieńsk; w sprawie udzielenia bonifikaty od
ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy
w trybie bezprzetargowym; w sprawie przyjęcia planu pracy Rady
Miejskiej w Czerwieńsku na 2020 rok; w sprawie przyjęcia planów
pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2020
rok; w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk.
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Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Dzień dobry, już
w Nowym 2020 Roku. Niech i on będzie
dobry dla nas wszystkich. Tradycyjnie
w nowy rok samorząd wchodzi z nowym
budżetem, ale pewnie i z nowymi zadaniami do zrealizowania. Z jakimi wyzwaniami przyjdzie się w tym roku zmierzyć?
Piotr Iwanus: W działalności samorządowej rzadko mamy do czynienia
z realizacją jakiegoś istotnego dla mieszkańców przedsięwzięcia, które da się
zaplanować w styczniu, a zrealizować
w grudniu. Te naprawdę istotne i duże inwestycje musimy rozsądnie rozplanowywać w dłuższej perspektywie – zarówno
ze względów możliwości realizacyjnych
jak i przede wszystkim finansowych.
Montaż finansowy dla takich przedsięwzięć czasem trwa dłużej i jest trudniejszy
do uruchomienia, niż sama konkretna
realizacja. Dobrym przykładem będzie
tu uporządkowanie gospodarki ściekowej
dla Nietkowic i Będowa. Złożone przez
nas wnioski do PROW na dofinansowanie
inwestycji (na jedno zadanie przez Gminę
i jedno przez POMAK) ciągle czekają na
ocenę. Bardzo liczymy na akceptację.
Jeśli przejdą weryfikację natychmiast
uruchomimy procedurę przetargową
i ruszamy. Jeśli to się nie powiedzie, równolegle namawiamy podmioty prywatne
do realizacji tych zadań w ramach tzw.
partnerstwa publiczno-prywatnego.

śmy w ofercie do potencjalnych inwestorów, że chcemy, aby obiekt główny tego
kompleksu składał się z części wejściowej z salką wielofunkcyjną, pawilonu
szatniowego oraz dwukondygnacyjnego
budynku hotelowo-gastronomicznego.
W ramach inwestycji zakładamy również nowe zagospodarowanie działki
w urządzenia rekreacyjno-sportowe.
Wybudowane, nowoczesne centrum
rekreacyjno-wypoczynkowe z odkrytym
basenem zaspokajałoby nie tylko potrzeby mieszkańców Gminy Czerwieńsk,
lecz także przyciągałoby mieszkańców
gmin ościennych oraz turystów odwiedzających nasz region. Realizacja tej
inwestycji zostanie przekazana w ręce
inwestora prywatnego, który zainwestuje
środki finansowe i będzie na tej inwestycji zarabiał. Funkcjonujący przez cały
rok obiekt nie będzie miał problemów
z utrzymaniem odpowiedniego popytu
zarówno na usługi hotelowe, rekreacyjne i gastronomiczne. Dzięki realizacji
inwestycji w tej formule Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego inwestor będzie
miał możliwość zaprojektowania, wybudowania infrastruktury, a następnie
zarządzania nią i czerpania pożytków
w całym okresie trwania umowy koncesji
jak właściciel. Z racji naszego położenia
niemalże w opłotkach Zielonej Góry,
może to być atrakcyjna oferta biznesowa.

A.S.: A jaki interes miałby prywatny
inwestor podejmując takie wyzwanie?
P.I.: Jeśli znajdzie się inwestor, który
posiada kapitał, którego nie chce mrozić
na lokatach i w istocie tracić, a woli zainwestować je w tego typu przedsięwzięcie,
to zwrot z takiej inwestycji będzie na pewno większy niż z bankowych procentów.

A.S.: Dotychczas jeszcze gmina nie
realizowała żadnych inwestycji w tej
formule. Może to właśnie ten rok będzie takim otwarciem na nowe formy
współdziałania z biznesem na rzecz
mieszkańców. Będziemy te postępy
śledzić na łamach „Unas” i oczywiście
trzymać kciuki za powodzenie. A co poza
tym dziać się będzie z najbliższym czasie
w naszej gminie?
P.I.: RPO już 17 stycznia rozpatrzy
nasz wniosek o rozbudowę sieci ściekowej w aglomeracji Czerwieńska, a więc
jej południowej części w tych miejscowościach, dla których uchwalone zostały
plany zagospodarowania przestrzennego.
Chodzi m.in. o rozbudowę ujęcia wody
w Sudole, a także sieci ściekowej w Płotach i Nietkowie. Szczegóły przedstawimy, jak zakończy się procedura przyjęcia
wniosków przez RPO.

A.S.: Jak czytam na stronie internetowej Czerwieńska nie jest to jedyne
przedsięwzięcie, jakie zamierza gmina
zrealizować w tej formule. Szuka Pan
również inwestora na budowę kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego na
miejscu terenu wokół basenu przy ul.
Zielonogórskiej?
P.I.: Tak, idea takiego kompleksu
kiełkuje nam od wielu lat. Sądzę, że już
czas na podjęcie bardziej zdecydowanych działań w tym zakresie.Napisali-

Przy okazji zadań z zakresu ochrony
środowiska chciałbym prosić mieszkańców o zwracanie uwagi na staranne selektywne zagospodarowanie
nieczystości stałych, gromadzonych
w gospodarstwach domowych. Śmieci
już nie tylko wokół nas, ale i w skali
globu stają się problemem zagrażających
naszej egzystencji i nie jest to czcza
gadanina przewrażliwionych obrońców
środowiska. Jak szybko nie nauczymy
się starannego segregowania odpadów,
a przede wszystkim ograniczania ich niepotrzebnej masy to nie tylko uderzą one
w nasze zdrowie, ale również i co może
być jeszcze bardziej bolesne, w nasze
domowe budżety. Jeszcze jako samorząd
bronimy się przez podwyżkami opłat
za wywóz nieczystości, ale doroczne
przetargi na te usługi stają się coraz
droższe i prędzej czy później staniemy
przed obowiązkiem uiszczania opłat
w zależności od ich masy, odbieranej
do utylizacji. Wielkim problemem dla
gminy są np. koszty wywozu i utylizacji śmieci sprzed cmentarza. To trudny
emocjonalnie problem, bo wszyscy
pragniemy otoczyć naszych zmarłych
troską o miejsce spoczynku, ale może
spróbować choćby trochę ograniczyć
ilość stale wymienianych na grobach
zniczy np. na same wkłady. Myślę, że
naszym bliskim bardziej potrzebna jest
nasza pamięć, zaduma nad grobem, czy
modlitwa niż często zakrywające całą
mogiłę pęki sztucznych kwiatów, które
po kilku dniach, czy tygodniach trafiają
na wysypiska. Zdaję sobie sprawę jak
delikatna to materia i naprawdę nie jest
moją intencją kogokolwiek urazić. Proszę tylko o życzliwą refleksję także nad
naszym środowiskiem.
A.S.: Panie burmistrzu kończy nam
się miejsce na łamach, ale chciałem
jeszcze zapytać, bo prosił mnie o to
jeden z mieszkańców Klonowej – czy
ta wieża GSM musiała stanąć w tym
miejscu i czy nie zagraża to zdrowiu
mieszkańców?
P.I.: Nie podobał nam się ten pomysł
inwestora i jako gmina nie wyraziliśmy
zgody na takie usytuowanie. Niestety
inwestor odwołał się do wojewody i ten
uchylił nasz protest i wydał zgodę. Ta
wieża moim zdaniem fatalnie wpisuje się
w krajobraz miasta, ale posiada wszelkie
niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.
Nie wiem, czy to uspokoi mieszkańców,
ale sprawa jest niestety poza kompetencjami urzędu.
A.S.: Dziękuję za rozmowę.
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Bożonarodzeniowe nastroje

w leśniowskiej szkole
Jak co roku – z niecierpliwością czekaliśmy nadejścia tego magicznego czasuświąt, podczas których dźwięki kolęd i zapach gałązek choinkowych napawają
wszystkich radością i spokojem. Uczniowie naszej szkoły już od początku grudnia
mieli okazję odczuć tę niezwykłą atmosferę Bożego Narodzenia, a to za sprawą
dwóch wyjątkowych jarmarków.
Z okazji Mikołajek klasy III-VIII wyjechały na wycieczkę do Pragi, aby tam
zwiedzić to wspaniałe miasto i zobaczyć
jeden z najpiękniejszych Jarmarków
Bożonarodzeniowych w Europie. Było
dokładnie tak jak to sobie wyobrażaliśmy
– urokliwa starówka z niecodziennymi
widokami, smak czeskich knedlików, a do
tego przepiękne dekoracje świąteczne wywołujące w naszych sercach jeszcze większą tęsknotę za Bożym Narodzeniem...
A po powrocie do Polski – nasz coroczny Jarmark, który odbył się 7 grudnia przed

budynkiem Szkoły Podstawowej. I tu nie
zabrakło wesołych chwil – w świąteczne
nastroje wprowadziły nas dźwięki śpiewanych i granych przez dzieci kolęd, wspólne
strojenie choinki, spotkanie z Mikołajem,
który obdarowywał wszystkich łakociami.
Starsi mogli wziąć udział w loterii fantowej
oraz aukcji, gdzie atrakcyjne nagrody przyciągnęły większość uczestników jarmarku.
Jak zwykle rozstrzygnięty został Gminny
Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową,
w którym laureatami byli również uczniowie naszej szkoły.

Jasełka w Sycowicach

6 stycznia 2020 r. w święto Objawienia Pańskiego, znanego jako święto
Trzech Króli , dzieci ze świetlicy wiejskiej
w Sycowicach zaprezentowały jasełka
w miejscowym kościele. Gorące serca
naszych dzieci na nowo przywróciły
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nam radosne wspomnienia przeżywanych
świąt Bożego Narodzenia. Dziękujemy
wszystkim, którzy zaangażowali się
w przygotowanie i przedstawienie jasełek.
Elżbieta Wereszczyńska

Na koniec tradycyjnie Pani Dyrektor
zaprosiła wszystkich na pokaz sztucznych
ogni i światełko do nieba dedykowane
Milenie - naszej koleżance i pomysłodawczyni przedsięwzięcia.
Dziękujemy wszystkim za tak wielkie zaangażowanie: Pani Dyrektor, Nauczycielom,
Pracownikom szkoły, Dzieciom, Rodzicom,
Strażakom z OSP w Leśniowie Wielkim,

Mieszkańcom oraz naszym Sponsorom.
Tuż przed zimową przerwą świąteczną
w szkole w Leśniowie odbyły się Jasełka
Bożonarodzeniowe przygotowane przez
uczniów pod kierunkiem pani Eweliny
Najdek. Ten wyjątkowy występ po raz
kolejny przypomniał nam sens nadchodzących Świąt i był doskonałym wprowadzeniem w wigilijny nastrój.
Tuż po jasełkach Pani dyrektor złożyła
wszystkim serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne. Następnie udaliśmy się
do naszych klas, w których wraz z wychowawcami zasiedliśmy do wigilijnych stołów. Tradycyjne dzielenie się opłatkiem,
nastrojowe rozmowy, uroczyste spotkania
i wspólne kolędowanie sprawiły, że tego
dnia nikomu nie zbrakło radości w sercu
i prawdziwego uczucia szczęścia.
Niech ta radość i szczęście zasiane
w naszych sercach pozostaną w nas na
cały 2020 rok!
Beata Frąckiewicz

28.Finał WOŚP w Nietkowie – 6980,03 zł
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Nietkowie grała jak co roku  koncertowo
– wielkie środowiskowe spotkanie dla mieszkańców Nietkowa, Borynia i Lasek
oraz popisy talentów na muzycznej scenie WOŚP. Wiele się działo w naszej szkole
w dniu finału a suma zebrana też była ogromna jak na nasze małe środowisko –
Nietkowa, Lasek i Borynia. Razem zebraliśmy – 6980,03 zł
Uczniowie i nauczyciele Szkoły
Podstawowej w Nietkowie mogą być
dumni z kolejnego, 28. Finału WOŚP. Od
siedemnastu lat w Szkole Podstawowej
tworzy się sztab wolontariuszy – uczniów,
nauczycieli i rodziców, którzy przeprowadzają to wielkie przedsięwzięcie,
jakim jest zbiórka pieniędzy na szczytny
cel ratowania zdrowia naszych najmłodszych. Na ulicach Nietkowa i Lasek 25
wolontariuszy – uczniów szkoły od rana
zbierało pieniądze do puszek orkiestry.

Wszyscy wrzucali do puszek „chętnie
i z uśmiechem”. Uczniowie rekordziści
mieli ponad 700 zł, także ciężko było
udźwignąć puszkę, inni trochę mniej, ale
„summa summarum” – można powiedzieć
– oj się nazbierało!.
W dniu 28.FINAŁU, oprócz zbiórek
ulicznych przygotowano też integracyjne – koncertowe popołudnie w szkole,
które wymaga ogromu pracy nauczycieli i pracowników szkoły. Od wielu
lat w dniu finałów WOŚP przygotowu-

jemy wiele atrakcji i przedsięwzięć dla
odwiedzających szkołę mieszkańców,
z kiermaszem, kawiarenką przygotowaną przez rodziców i tradycyjnym Koncertem dla mieszkańców. Wszyscy nasi
uczniowie i przedszkolaki występują
w tym happeningowym koncercie muzycznym dla naszego środowiska, który
jest tak naprawdę swoistym przeglądem szkolnych talentów, umiejętności
i wszelkiej twórczości dziecięcej jaka
ma miejsce w szkole. Tańczą śpiewają
zespoły, artyści – soliści i barwne grupy. Tłumy mieszkańców, gości, stoiska
z fantami czy sprzedaż kawiarenkowa
– wszyscy mają ręce „pełne roboty”
a kupujący mnóstwo frajdy. Tradycją
już się stało, że podczas koncertu poświęcamy jego dużą część na życzenia
z okazji „Dnia babci i dziadka”, którzy
to seniorzy chętnie przychodzą oglądać
najmłodszych.
Wolontariat to ważne wychowawcze działanie nie tylko w Programie
Wychowawczym szkoły. Wiele akcji
takich jak „Góra Grosza”, „Paczka dla
zwierzaczka”, „Nakręć się na zbieranie”,
„Pomocna dłoń – akcje Caritasu” – czy
wreszcie WOŚP potwierdzają, że dzieci
chcą pomagać, potrafią się angażować.
Wszyscy udowadniamy, że pomaganie
jest proste.
Atmosfera była radosna tego styczniowego popołudnia – tak jak w całym kraju,
ekscytacja występów – radość występujących dzieci, piękne stroje i światła nadały
ton i wykreowały wspaniałą, finałową
atmosferę i klimat.
Jednym słowem - nie mogło nas
po prostu zabraknąć na mapie grającej
z WOŚP Polski. Podliczenie pieniędzy
zebranych w niedzielę zakończyło ten
wspaniały dzień pełen wrażeń i emocji... Bardzo dziękujemy tez wszystkim naszym sponsorom z Nietkowa,
rodzicom za upieczone ciasta oraz
tym, którzy co roku wspierają naszą
Orkiestrę fantami, Radę Rodziców przy
szkole, innych mieszkańców Nietkowa
za udział i hojność. Jak mówi klasyk
– Orkiestra to MY nie byłoby Finału
w Nietkowie, gdyby nie zaangażowali
się wszyscy bez wyjątku, uczniowie,
pracownicy szkoły, rodzice oraz nauczyciele. Wspólnymi siłami od 17 już
lat robimy wielkie rzeczy i wychodzi
Wielkie Granie. Dziękujemy. Sztab
WOŚP w Nietkowie.
Beata Kłos-Wygas
dyrektor szkoły, Szef Sztabu
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Grudniowy czas...
Grudzień to szczególny miesiąc – z jednej
strony to czas, w którym wszystko i wszyscy
pędzą w przedświątecznej krzątaninie...
a z drugiej to czas, kiedy wszystko wokół
nabiera innego wymiaru. To czas, w którym
zatrzymujemy się by pomyśleć o naszych bliskich... to czas, w którym więcej w nas uśmiechu, życzliwości, cierpliwości, ciepła, zrozumienia i empatii. To również czas, w którym
dźwięki kolęd i pastorałek rozbrzmiewajace
wokół wyczarowują niezwykłą atmosferę...i ta
niezwykła aura towarzyszyła naszym przedszkolakom w ten grudniowy czas.
A zaczęło się od przygotowań do spotkania z niecodziennym i niezwykłym gościem.
Wiemy już z kim? Oczywiście z Mikołajem.
W tym czasie pojawiało się wiele rozmów
i przemyśleń na temat właściwych zachowań, szacunku, dobrych uczynkach oraz
marzeń, które często bywają motorem życia.
Podczas tych pogadanek piękne było to,że
dzieci często wymieniały jako swoje marze-
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nia nie zabawki czy inne rzeczy materialne.
Ich marzenia to ponadczasowe wartości,
których niestety jakby coraz mniej wokół
nas. Przedszkolaki z radością uczyły się też
piosenek i wierszy by móc nimi przywitać
siwobrodego pana, który swoim pojawieniem się w przedszkolu wprawił wszystkich
w wesoły nastrój zabawy, śpiewu i tańca...
a następnie obdarował wszyskie dzieci
prezentami.
Po spotkaniu z Mikołajem nastał czas,
w którym aż wrzało od przeróżnych zajęć.
Każdy znalazł coś dla siebie. Malowanie,
wycinanie, sklejanie, ozdabianie to ulubione
prace plastyczne. Tym razem miały one na
celu stworzenie niecodziennego, świątecznego wystroju sal. Obok tych działań nie
zabrakło i kulinarnych, podczas których
kusił wszystkich odwiedzających niezwykły
zapach miodu i przypraw korzennych, zapach
pieczonych przez dzieci pierników i innych
słodkich ciasteczek. Świąteczne wypieki to
już tradycja w naszym przedszkolu, a wszystkie wytwory wykonane przez dzieci, którym

pomocą jak zawsze służył personel przedszkola, znalazły się w rękach zadowolonych
rodziców podczas corocznego kiermaszu
bożonarodzeniowego organizowanego
w naszej placówce już od kilku lat. Nadszedł
też oczekiwany przez dzieci dzień ubierania
choinki oraz uroczyste Spotkanie Wigilijne.
Udekorowane sale, nastrojowe melodie
kolęd, pięknie nakryte stoły, biały opłatek
i tradycyjne polskie wigilijne potrawy to
wszystko sprawiło,że wokół zagościło to co
najważniejsze: rodzące się więzi, potrzeba
bliskości drugiego człowieka i radość ze
wspólnego spędzania czasu i świętowania.
Niech ten magiczny czas nie znika, niech uśmiech, radość, serdeczność
i miłość goszczą wokół nas nieustannie,
niech każdy czuje w codziennych spotkaniach z innymi ludźmi bijące od nich
ciepło szczerej dobroci – tego wszystkiego
w rozpoczynającym się 2020 roku życzą
wszystkim czytelnikom Dyrekcja i Personel
Przedszkola w Czerwieńsku.
D. Krzyżaniak

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

Magia grudniowych chwil
Każda pora roku, każdy miesiąc mają swój niepowtarzalny urok. Jest jednak czas
niezwykły, czas, kiedy kruszeją nasze serca, kiedy coś czyni nas innymi, lepszymi
– to zaczarowany grudzień, który przynosi ze sobą świąteczną magię.
Wszystko rozpoczyna ON, oczekiwany
przez cały rok, jegomość w czerwonej
szacie, na którego wyglądają wszyscy bez
wyjątku – mali i duzi, bogaci i ubodzy. Na
MIKOŁAJA, bo o nim mowa, czekaliśmy
przez cały tydzień. Już w poniedziałek
2 grudnia swoją działalność rozpoczęła
MIKOŁAJKOWA POCZTA – każdy mógł
zostawić w skrzynce piękny prezent w postaci pozdrowień wysłanych w ozdobnej
kopercie. Jakże wesoło wyglądały korytarze szkolne we wtorek, kiedy to zaroiło się
od elfów ubranych w zielono – czerwone
kubraczki i krasne czapki. Elfy nie tylko
uśmiechały się do siebie życzliwie, ale
tańczyły w rytm świątecznych melodii,
które rozbrzmiewały na każdej przerwie.
Kolejne dwa dni były równie wesołe – był
to czas radosnego, mikołajkowego fotografowania. Wystarczyło trochę wyobraźni,
dekoracja oraz przeróżne rekwizyty, aby
na dłużej zatrzymać czas korzystając
z FOTOBUDKI lub wykonując popularne
SELFIE. Kiedy wreszcie nadszedł piątek
– dzień ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA - nie
zawiedliśmy się. Na uczniów z klas I-IV
czekały zaproszenia do kina na film pt.
„Wyprawa”, pomocnicy Mikołaja w czerwonych czapeczkach roznosili słodkie
upominki, na pyszne coś-niecoś zapraszała
kawiarenka, zaś z mikołajkowej poczty
popłynęły wzruszające pozdrowienia. To
był naprawdę niezwykły czas.
Któż z nas nie uwielbia korzennych
pierniczków z dodatkiem miodu? To
właśnie nimi pachną święta i to właśnie
one rozpoczynają bożonarodzeniowe
przygotowania. Pamiętała o tym klasa II
b, która wraz z zaproszonymi rodzicami
i dziadkami wyczarowała pyszne wypieki.
Po degustacji okazało się, że są wyśmienite i warto, aby zaczekały na klasową
wigilię. Świetną zabawą okazało się także
wykonanie „nieziemsko długiego łańcucha

na choinkę”. Wspólna praca połączona
z opowieściami była doskonałą okazją
do przekazania kolejnemu pokoleniu
wiekowej tradycji związanej z Bożym
Narodzeniem. O nieco odchodzącej w niepamięć tradycji wysyłania kart świątecznych z życzeniami oraz własnoręcznym
wykonywaniu ozdób choinkowych pamiętały dzieci z klas młodszych i świetlicy. Jak
się okazało wystarczy kreatywnie spojrzeć
na guziki, papierowe talerzyki, papierki
po cukierkach, sznurówki, drewniane
kulki itp., aby wyczarować coś, co ucieszy
każde oko.
Kiedy pierniczki upieczone, choinki
udekorowane i życzenia wysłane, niepostrzeżenie nadchodzi chwila najpiękniejsza – wigilia szkolna. W tym roku
postanowiliśmy rozpocząć świętowanie
od KOLĘDOWANIA. Było to nie lada
przedsięwzięcie, które wymagało współpracy w grupach. Klasy w poziomach
przygotowały wybraną kolędę, pastorałkę
lub piosenkę świąteczną. Uroczystość
rozpoczęły odświętnie ubrane dzieci ze
świetlicy, które pod okiem pani Iwetty
muzykują w piątkowe popołudnia. Przygotowały kolędę „ Gore gwiazda Jezusowi”.
Zaśpiewały i zagrały na instrumentach
perkusyjnych i był to dobry początek.
Klasy VII i VIII zakończyły prezentacje
się w języku angielskim. Zrobiło się
naprawdę radośnie i jakoś tak pięknie.
Okazało się, że świąteczne muzykowanie
przegnało wstyd i połączyło śpiewających.
W podziękowaniu za piękny koncert, ale
także w prezencie dla swoich uczniów,
nauczyciele przygotowali niespodziankę
– stworzyli chór, któremu przewodziły
solistki - panie: Bożena Wesołowska,
Istiena Boguszewicz-Gnatowicz i Iwetta
Kaszewska – jak się okazało najpiękniejsze głosy wśród kadry pedagogicznej. To
właśnie one zachęciły koleżanki i kolegów

„A kto wie, czy za rogiem
Nie stoją Anioł z Bogiem?
I warto mieć marzenia
Doczekać ich spełnienia.”
            De Su „Kto wie?”

do wspólnego zaśpiewania dzieciom.
I udało się, było magicznie – bo i głosy
niebiańskie, i słowa mądre i głębokie, a ponieważ piosenka zespołu De Su „Kto wie?”
jest popularna, ostatni refren zaśpiewali już
wszyscy razem. Uczniowie docenili, jak to
nazwali „występ klasy dziewiątej” z przewodniczącym, panem Jackiem Gębickm,
który jak przystało na szefa, nadawał ton
całej, nieco przerośniętej, ale całkiem
rozśpiewanej klasie.
Tak rozpoczęty dzień trwał nadal
w wigilijnej atmosferze. Zapach barszczu,
pierogów, ryb i pierniczków oczywiście
do reszty pochłonął wszystkich. Życzenia, wspólne rozmowy przy stołach,
prezenty, blask choinek i dźwięki kolęd
- taki właśnie nastrój zanieśliśmy do
domów na zbliżające się święta Bożego
Narodzenia.
Życzymy wszystkim, aby w nadchodzących dniach Nowego Roku 2020 towarzyszyły nam słowa wyśpiewane przez „klasę dziewiątą” Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku:
(…) Jeśli zrobisz ten właściwy krok
Zanim znów upłynie życia rok
To wszystko będzie tak jak trzeba
Z udziałem lub bez udziału nieba (…).
Beata Kaszewska
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„Historia warstwą wydarzeń powleka zmagania sumień. W warstwie tej drgają zwycięstwa i upadki.
Historia ich nie pokrywa lecz uwydatnia. Słaby jest lud, jeśli godzi się ze swoją klęską, gdy zapomina,
że został posłany, by czuwać, aż przyjdzie jego godzina”.
           					
Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”

Z Berezy Kartuskiej do Rothenburga…
Z Kresowianką, Panią Julią Ciesielską, mieszkanką Nietkowa rozmawiała Krystyna
Nowakowska. Przywołane wspomnienia to jej osobiste przeżycia opowiedziane ze
wzruszeniem i tęsknotą za krainą dzieciństwa. Pani Julia Ciesielska ma 86 lat
i świetną pamięć.
Urodziła się w Krzywobłotach na Polesiu w rodzinie
Marii i Antoniego Gajewskich posiadających własną
ziemię i gospodarstwo rolne.
Rodzice p. Julii należeli do
wyróżniających się gospodarzy. Utrzymywali swoją
rodzinę dzięki ciężkiej pracy
na polu na słabej piaszczystej
ziemi. Umieli czytać, pisać
i pomagać innym. Szybko zostali dostrzeżeni przez społeczność gminy Sielce,
uzyskując ich zaufanie i szacunek.
Ludność Polesia to przede wszystkim
chłopi „słabo wykształceni” i „nieświadomi politycznie”.
Polesie to najuboższy region Polski
administrowany przez wojskowych,
którzy decydowali, np. o wyrębie lasów,
bądź o budowie dróg. Bliskość Berezy
Kartuskiej i położenie w głębi lasów było
przyczyną ciągłego lęku rodziny Gajewskich o bezpieczeństwo.
Krystyna Nowakowska: Co Pani wie
o Berezie Kartuskiej?
Julia Ciesielska: Bereza Kartuska to
miasteczko w województwie poleskim,
w którym w latach 1934-1939 istniał
obóz dla więźniów politycznych, dla antysanacyjnej opozycji. Był to jednak obóz,
w którym wykonywano wyroki śmierci.
W sąsiedztwie tego obozu mieszkała moja
ciocia ze swoją rodziną i prowadziła
spore gospodarstwo rolne. Dostarczała
więźniom mleko i produkty żywnościowe.
K. N.: Rok 1939 zapamiętany został
jako początek wojny, okupacji, grozy i zagłady. Zapoczątkował najtragiczniejsze
wydarzenia w historii XX wieku i do dziś
pozostaje najstraszniejszym kataklizmem
w dziejach ludzkości. Jakie są Pani doświadczenia?
J.C.: Byłam wówczas dzieckiem
nieświadomym tragicznych wydarzeń.
Pamiętam, że w wieku sześciu lat pieszo
pokonywałam trasę 7 km. na nauki pierwszokomunijne razem z grupą rówieśników
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i pięcioma moimi braćmi:
Władysławem, Witoldem, Karolem, Piotrem i Romanem.
Wszyscy chodziliśmy do polskiej szkoły i z tego powodu
wyszydzano nas i przezywano
Lachami.
Uczyła nas ciocia Maria
i od niej mieliśmy wsparcie,
pocieszała nas i zachęcała
do nauki.
Chłopcy byli dobrymi uczniami. Później wszyscy zdobyli dobre wykształcenie.
Uzyskali tytuły naukowe, byli wykładowcami na różnych uczelniach w kraju.
Byłam i jestem z nich dumna.
Wracając do czasu wojny…,nikomu
nie żyło się spokojnie. Wciąż słyszeliśmy
o nękaniu, o poniesionych stratach wojennych, o tragediach rodzinnych. Domy
bohaterów wojennych, którzy ponieśli
śmierć na polu bitwy dekorowano gwiazdami, gdy tymczasem tych walczących
którzy zostali kalekami izolowano od
reszty społeczeństwa. Byli skazani tylko
na siebie, nie mając od nikogo pomocy.
Polacy nie mieli wpływu na toczące
się wydarzenia. Nawet Konferencje w Teheranie Jałcie czy Poczdamie, które przesądziły o sprawie polskich granic odbyły
się bez udziału Polaków, a przecież utraciliśmy połowę polskich ziem. W historii,
w okresie zaborów, można znaleźć kilka
zrywów polskich patriotów. Kończyły się
one fiaskiem ale były. I o tym przypominały pokolenia Polaków, przekazując wieści
np. o przemarszu wojsk Napoleona przez
Polesie. Dowiedzieliśmy się że duktem
obok naszego domu przechodziło wojsko
Napoleona, kierując się na Moskwę. Wyprawa w 1812 roku zakończyła się klęską,
więc rozżaleni mieszkańcy nie mogli witać zwycięzców. I znów prysły marzenia
o wolnej Polsce.
K.N.: Jakie okoliczności przesądziły
o wyjeździe na zachód?
J.C.: Skorzystaliśmy z możliwości
osiedlenia się na Ziemiach Zachodnich,
ale nie było łatwo zostawić swój dorobek

i wyjechać. Mieliśmy też nadzieję, że wrócimy. Pozbycie się Polaków było Ruskim
na rękę. Musieliśmy jednak rozliczyć się
z kontyngentu; planowych dostaw zboża,
ziemniaków, mięsa i dopiero wtedy mogliśmy zająć wolny wagon. Tego dopilnował
najstarszy brat.
Wyruszyliśmy 26 lipca 1945r. ze stacji Bereza Kartuska. Jazda w wagonach
towarowych, na słomie, ze zwierzętami
(krowy, koń, owce, gęsi, kury, potrzebny
sprzęt i 8 osób przypominała sceny z filmu „Sami Swoi”. Chociaż nie wyglądają
swojsko, ciemny wagon ze zwierzętami,
o które musieliśmy dbać, karmić, poić
i sprzątać, odbierały siły na dalsze
przetrwanie. Umęczeni dotarliśmy celu
naszej podróży. Był sierpień 1945r. i miejscowość Rothenburg .Wyruszyliśmy na
poszukiwanie domu i ziemi. Znaleźliśmy
w Laskach. Ziemia urodzajna, a dom
bezpieczny.
K. N.: Wkroczyła Pani w nowy etap
życia. Rodzina musiała organizować
wszystko od początku. Co należało do
pracowitej dwunastolatki?
J. C.: Ciężko zachorowała moja
mama. Przejęłam jej obowiązki. Nie mogłam w pełni zająć się nauką. Uważałam
też, że to bracia muszą być lepsi, bardziej
przydatni w rodzinie i środowisku. Byłam pierwszą Polką zapisaną w szkole
przez Państwo Wróblewskich. Tato został wybrany sołtysem więc praca dla
ludzi zajmowała mu dużo czasu. Podjął

się trudnego zadania -zorganizowania
przystanku PKP w Laskach. Odległość
między przystankami wzdłuż linii kolejowej musiała wynosić nie mniej niż 3 km.
Brakowało ok. 30 m. Dalej był teren bagnisty. Gdy wszyscy myśleli, że nic z tego
nie wyjdzie, pomógł mój brat studiujący
wówczas w Poznaniu i osoby postronne,
którym do dziś jesteśmy wdzięczni. Pamiętam też, że tato podjął ważną decyzję dla
rolników. Nie podpisał zgody na oddanie
ziemi i utworzenie kołchozu. Wszyscy
ludzie zjednoczyli się i poparli sołtysa.
W Płotach powstał kołchoz, ale na krótko.
K. N.: A jak wyglądało Pani dorosłe
życie?
J. C.: Młodzież spotykała się na
zbiórkach organizowanych przez Służbę
Polsce. Tam poznałam swego przyszłego
męża Jana Ciesielskiego. Po ślubie zmieniłam miejsce zamieszkania. Przeniosłam

się do Nietkowa i zamieszkałam z rodziną
męża. Na świat przyszli trzej synowie:
Jerzy, Tadeusz i Piotr. Poświęcałam im
dużo czasu by zostali dobrymi uczniami
i obywatelami.
Jako gospodyni, mająca już pewne
doświadczenia, założyłam w Nietkowie
Koło Gospodyń Wiejskich. Spotykałyśmy
się w Wiejskim Domu Kultury i uczyłyśmy
się gotować, piec i organizować środowiskowe uroczystości i spotkania. No cóż,
wiek i choroby nie pozwoliły mi dalej być
aktywną. Od kilkunastu lat jestem samotna i korzystam z pomocy synów wnuczki
i znajomych.
Dzisiaj dziękuję Paniom, z którymi
współpracowałam za to, że teraz mogę
mieć dobre wspomnienia.
Temat Kresów jest wciąż ważny, cieszący się zainteresowaniem, zwłaszcza
osiedleńców z Kresów. Ostatni wywiad

Matematyka z Mikołajem

z Panią Haliną Marczenią dowiódł popularności tym tematem. Wysłałam dziesięć
odbitek, które trafiły w różne regiony
Polski, w tym trzy na Śląsk. Jest to pewnie
zasługa prof. Stanisława Niciei, historyka
i wielu innych osób. Po ukazaniu się XIII
tomu „Kresowej Atlantydy”, na spotkaniu
w Zielonej Górze wyznał, że spotkania
z ludźmi są dla mnie, jak tlen”.
Krystyna Nowakowska
4. grudnia w Zespole Edukacyjnym
w Płotach odbył się międzyszkolny
konkurs matematyczny pt. MATEMATYKA Z MIKOŁAJEM. W konkursie
udział wzięli uczniowie z 6 szkół którzy
zmierzyli się z przeróżnymi zadaniami
matematycznymi. Walka była wyrównana
ale zwycięzcy mogli być tylko jedni i tak
1. miejsce SP z Czerwieńska, 2. miejsce
SP z Przylepu, 3. miejsce SP z Leśniowa
Wielkiego, 4. miejsce SP z Płotów, 5.
miejsce ex aequo SP z Nietkowa i SP
z Nietkowic.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i atmosfera zabawy czuwał sam
Mikołaj. Wszystkim gościom jeszcze raz
dziękujemy za przybycie.
Agnieszka Nojszewska

Informacja dla Par obchodzących
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w 2020 roku
Urząd Stanu Cywilnego w Czerwieńsku ma przyjemność
organizowania uroczystości nadania Medali za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie. Zapraszam Szanownych Jubilatów –
stałych mieszkańców Gminy Czerwieńsk, którzy w 2020 r.
obchodzą 50‑tą rocznicę ślubu – do zgłaszania się w Urzędzie

Wyrazy żalu i współczucia z powodu śmierci MAMY
Radnej EWIE WÓJTOWICZ
składają:
Burmistrz Czerwieńska, Przewodniczący Rady Miejskiej
z radnymi, pracownicy UGiM w Czerwieńsku

Stanu Cywilnego osobiście lub telefonicznie pod numerem
telefonu 68 327 82 95 do dnia 30.04.2020 r. – w godzinach
pracy Urzędu.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Czerwieńsku

Ewie Wójtowicz
wyrazy najgłębszego współczucia z powodu
śmierci Mamy
składa redakcja „U nas”
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Wieści
z ratusza

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

UCHWAŁA NR 0007.105.2019
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019
r. poz. 506 z późn. zm.1)), oraz art. 211, art. 212, art. 214 i 215,
art. 217, art. 222, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
869 z późn. zm.2)) – uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 53 072 279,53 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 51 282 879,53 zł, w tym z tytułu
dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 w wysokości 461 904,53 zł.
2) dochody majątkowe w wysokości 1 789 400,00 zł, w tym
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 500 000,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 i tabelą 1a).
§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 52 687 919,72 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 49 944 056,60 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 27 939
749,68 zł, z tego na :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18
104 010,07 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9 835 739,61 zł;
b) wydatki na dotacje na zadnia bieżące 3 418 409,08 zł,
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 630
084,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 539 103,84 zł,
e) wydatki na obsługę długu publicznego 416 710,00 zł.
2) wydatki majątkowe w wysokości 2 743 863,12 zł, z tego
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 600 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i tabelą 2a) i 2b).
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości280.000,00 zł,
2) celową w wysokości 156 883,00 zł, z przeznaczeniem na
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 384 359,81 zł
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3
065 716,19 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości
3 450 076,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 6. Określa się limity zobowiązań z tytułu:
1. Kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu
budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł.
2. Kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej do wysokości 1.000.000,00 zł.
1) Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2019
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r. poz. 1309, 1571, 1696, 1815.
2) Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2018
poz. 2245; z 2019 r. poz. 1622, 1649. 2020.
§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w kwocie 180.000,00 zł oraz wydatki:
1) w kwocie 12.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
2) w kwocie 167.200,00 zł na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
§ 8. 1. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości
15.000,00 zł oraz wydatki na sfinansowanie zadań z ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, powietrza atmosferycznego
i klimatu w wysokości 15.000,00 zł.
2. Ustala się dochody w wysokości 2 185.772,00 zł z tytułu opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości 2.185.772,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi.
§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 317 284,21 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 10. Wyodrębnia się dochody i finansowane nimi wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 34 020,00 zł.
§ 11. Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Dokonywania zmian polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków
między działami w zakresie:
1) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne
od nich naliczane,
2) wydatków majątkowych;
2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych
z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą
wyniku budżetu;
2) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3. Zaciągania w roku budżetowym zobowiązań określonych w §
6 oraz ich zabezpieczenia w formie weksla in blanco, którego
źródłem pokrycia będą dochody własne budżetu gminy.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach
bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu Gminy;
5. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości
5.000.000,00 zł,
6. Przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy uprawnień do
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Krzysztof Smorąg

UCHWAŁA NR 0007.106.2019
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2028
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1)),
art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
869 z późn. zm.2)) - uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2028,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach
2020 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków
na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków
europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
3,w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia,
o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku
objętego wieloletnią prognozą finansową.

3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań,
określonych w § 3 ust. 1 i 3 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku
nr 2 do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 5. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała nr 0007.241.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu
i spłat zobowiązań na lata 2019–2028.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Krzysztof Smorąg

Od redakcji:
Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami,
wynikającymi z uchwały budżetowej odsyłamy do pełnego
tekstu uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem. Informacje znajdziemy na stronie internetowej gminy pod adresem:
http://bip.czerwiensk.pl/akty/308/typ/1/

Burmistrz Czerwieńska  na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustaw y z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), oraz Zarządzenia Burmistrza Czerwieńska Nr 0050.1.2020 z dnia 08 stycznia
2020 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu
i w drodze bezprzetargowej:
Oznaczenie nieruchomości
Powierzch- Położenie
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej
nieruchomości zagospodarowania
KW
Nr działki nia w ha
1
2
3
4
5
Księga wieczysta: 197/4
0,02 ha
Obręb
Nieruchomość niezabudowana, sprzedaż na własność w drodze bezprzeZG1E/00099042/2
miejscowości targowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
Leśniów Wielki nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 197/3, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako grunty rolne - RV.
Księga wieczy486/5
0,8271 ha Obręb miasto Sprzedaż na własność w drodze przetargowej lokal mieszkalny nr 3 o posta dla gruntu:
Czerwieńsk
wierzchni użytkowej 68,9 m2 w tym powierzchnia mieszkalna 47,9 m2
ZG1E/00057240/4
ul. Naftowa 3 i przynależna komórka w budynku gospodarczym 21 m2, wraz z udziałem
w prawie do gruntu przypisanego do tego lokalu 11/100.
Księga wieczysta
dla lokalu:
ZG1E/00078141/3

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni
tj. od dnia 10 stycznia 2020 r. do dnia 31
stycznia 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu i w miejscowości Leśniów
Wielki, a ponadto wykaz ten zostanie

WYKAZ

opublikowany na stronie internetowej
Urzędu w BIP i gazetce „U Nas” Termin
do złożenia wniosku przez osoby , którym
przysługuje pierwszeństwo nabycia na
podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy

Cena
nieruchomości
6
4.300,00 zł

48.000,00 zł

o gospodarce nieruchomościami – 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego
wykazu.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.137.2019
Burmistrza Czerwieńska z dnia 11 grudnia 2019 r.

Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania
w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
1. Oznaczenie nieruchomości według 5. Opis nieruchomości – tereny zabudowy wa dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
księgi wieczystej – ZG1E/00098703/7,
mieszkaniowej jednorodzinnej, z do- 7. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy
2. Nr ewidencyjny nieruchomości – część puszczeniem usług do poziomu parteru wynosi 0,22 zł/m2 brutto zgodnie z zadziałki 562/2,
włącznie, zajmujących maksymalnie do rządzeniem Nr 0050.106.2015 Burmistrza
3. Powierzchnia – 111,60 m2
50% powierzchni zabudowy na działce, Czerwieńska z dnia 09 października 2015
4. Położenie nieruchomości – nierucho- 6. Przeznaczenie i sposób zagospodaro- roku w sprawie ustalenia stawek czynszu
mość położona w obrębie miasta Czer- wania: dzierżawa gruntu z przeznaczewieńsk przy ul. Zielonogórskiej,
niem pod ogródek przydomowym. Umodokończenie na str. 12
nr 330 • 01.2020
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dokończenie ze str. 11
najmu i dzierżawy gruntów stanowiących
własność lub będących w użytkowaniu
wieczystym Gminy Czerwieńsk. Stawka
czynszu podlega corocznej waloryzacji
o wskaźnik inflacji przyjęty w projekcie
budżetu państwa. Czynsz dzierżawy

płatny jest z góry do dnia 30 czerwca
każdego roku,
8. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj.
do dnia 02.01.2020 r., do dnia 23.01.2020
r. do wiadomości publicznej w siedzibie
Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
oraz na stronie internetowej urzędu: www.
czerwiensk.pl. Informację o wywieszeniu

wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w gazetce „U nas”.
9. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku, pokój 109, tel. 68 327 81 179.
Czerwieńsk, dnia 11.12.2019 r.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

Burmistrz Czerwieńska  na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustaw y z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), oraz Zarządzenia Burmistrza Czerwieńska Nr 0050.141.2019 z dnia 18 grudnia
2019 roku podaje  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych i nieruchomości lokalowej
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:
Oznaczenie nieruchomości
Powierzch- Położenie
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej
nieruchomości zagospodarowania
KW
Nr działki nia w ha
1
2
3
4
5
Księga wieczysta: 375/7
0,0511 ha Obręb miasto Nieruchomość niezabudowana, sprzedaż na własność w drodze bezprzeZG1E 00056875/7
Czerwieńsk
targowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
ul. Spokojna
nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 380, w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńska działka przeznaczona jest pod MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Księga wieczysta: 375/8
0,0400 ha Obręb miasta Nieruchomość niezabudowana, sprzedaż na własność w drodze bezprzeZG1E/00056875/7
Czerwieńsk
targowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
ul. Spokojna
nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 375/1, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńska działka
przeznaczona jest pod MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Księga wieczysta: 530/1
0,0112 ha Obręb miasta Nieruchomość niezabudowana, sprzedaż na własność w drodze bezprzeZG1E/00098683/0
Czerwieńsk
targowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
ul. Rycerska
nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 360, w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńska działka przeznaczona jest pod KDX– teren ciągu komunikacji pieszo-jezdnej.
Księga wieczy650/1
0,0294 ha Obręb miasto Sprzedaż na własność w drodze bezprzetargowej dla najemcy lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 31,7 m2 wraz z udziałem w prawie do
sta dla gruntu:
Czerwieńsk
ZG1E/00044947/6
ul. Zielonogór- gruntu przypisanego do tego lokalu 26/1000
ska 35

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni
tj. od dnia 02 stycznia 2020 r. do dnia
23 stycznia 2020 r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu, a ponadto wykaz ten
zostanie opublikowany na stronie interne-

towej Urzędu w BIP i gazetce „U Nas”.
Termin do złożenia wniosku przez osoby ,
którym przysługuje pierwszeństwo nabycia na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wieści z Lubuszanki
Na parkiecie hali, już od 9 listopada, rywalizowali tenisiści ziemni. 23 listopada
młodzi adepci piłkarstwa (kategoria żak) rozegrali Andrzejkowy Turniej Piłki Nożnej,
z udziałem drużyn Akademii Piłkarskiej Sulechów, Akademii Piłkarskiej Falubaz,
MUKS 11 Zielona Góra oraz gospodarzy Piasta Czerwieńsk.
A już 25 listopada młodzi piłkarze
z rocznika 2006 i młodsi walczyli w halowym turnieju piłki nożnej im. Romana
Winnickiego. W zawodach zagrały dwie
drużyny Piasta Czerwieńsk, dwie drużyny
KP Świdnica oraz Akademia Piłkarska
Falubaz TS Przylep.
Z kolei 30 listopada swój mecz ligowy w unihokeja rozegrał KS Lokomotiv
Czerwieńsk z drużyną Fenomen z Babimostu. Gościnnie zaprezentowała się
również drużyna Prus Żary. Tego też dnia
rozegrano też unihokejowy turniej dla
dzieci o Puchar Burmistrza Czerwieńska.
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W dniach 2 – 3 grudnia w naszej hali
odbyło się zgrupowanie kadry narodowej
unihokeistek. Było to już trzecie zgrupowanie na tak wysokim szczeblu, organizowane u nas. Panie (seniorki), poczyniły tu
ostatnie przygotowania i pojechały wprost
do Szwajcarii na Mistrzostwa Świata, gdzie
zajęły, historycznie tak wysokie, V miejsce!
Mikołajkowy Turniej Tańca organizowany przez Krainę Tańca oraz
Stowarzyszenie Taneczne HIT odbył sie
7 grudnia. Rewelacyjnie wypadły zespoły
z Czerwieńska, o czym pisaliśmy w poprzednim numerze.

Cena
nieruchomości
6
z podatkiem
VAT 13.328;00 zł

z podatkiem
VAT8.626,00 zł

z podatkiem
VAT –
7.840,00 zł

61.000,00 zł

– 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia
niniejszego wykazu.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

Kolejna grudniowa impreza to rozegrany 14-ego Lubuszanka Falubaz Toyota
Cup 2019. Turniej piłkarski dla rocznika
2009 zgromadził ekipy z UKS Akademii
Piłkarskiej Falubaz, Górnika Zabrze,
Pogoni Szczecin, Stilonu Gorzów, WKS
Śląska Wrocław i Zagłębia Lubin.
Z kolei 15 grudnia odbyła się kolejna wielka impreza – sygnowany przez
WOŚP Turniej Piłki Nożnej. Zwyciężyła
Lechia Oldboy’s przed Drzonkowianką
PKM Zachód i Piastem Czerwieńsk.
Na kolejnych miejscach uplasowały się
ekipy KP Zielona Góra, Dziennikarzy
i Falubazu Team.
A od 27 do 29 grudnia trwało zgrupowanie treningowe unihokeistów. W rozegranym 4 stycznia na naszym parkiecie
meczu Lokomotiv Czerwieńsk pokonał
w unihoka UKS Prus Żary 12:3!
Co w najbliższym czasie? W styczniu – 11-ego – turniej karate Nidan. 12ego – orkiestrowy Turniej Piłki Nożnej

Młodzików, 18-ego – turniej dla dzieci
Piasta Czerwieńsk, 19-ego – Turniej
Tańca Szkoły Tańca Dance Art, 26-ego
– turniej piłki nożnej Football Academy
Zielona Góra.

Ponadto na przełomie stycznia i lutego
odbędzie się Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Halowej
Piłce Nożnej. A na 15 lutego planowany
jest turniej piłki siatkowej – Memoriał

Wiesława Kwaśniewskiego. 22 lutego
Start Płoty planuje w hali turniej piłkarski
dla dzieci. Czynione też są uzgodnienia
co do terminu meczy ligowych unihokeja
naszego Lokomotivu Czerwieńsk.
A co słychać u miłośników biegania?
Sezon na bieganie przygasł nie tylko
z powodu tak zwanej zimy ale i ASF
oraz związanego z tym zakazem wstępu
do lasów. Przed tym jednak w II Zielonogórskim Biegu Niepodległości (9 XI,
11 km) wystartowała Agnieszka Woch.
Natomiast w VII Biegu „Biegam bo lubię
bez granic” (16 XI, 10 km, Gubin – Guben) uczestniczył Rafał Szubert. W V
Charytatywnym Biegu Dobrych Mikołajów (14 XII, 5,5 km w Zielonej Górze)
uczestniczyli Judyta Lejwoda, Bolesław
Brzeziński, Michał Bieniek, Marcin
Boroń i Krzysztof Bieniek.
D. Grześkowiak

Igor Filar Mistrzem Polski
Miła informacja dotarła do nas tuż przed końcem roku. Dyrektor Zielonogórskiego Klubu Lekkoatletycznego p. Mirosław
Krzyżanowski poinformował nas, że mieszkaniec Płot – Igor
Filar podczas Mistrzostw Polski Młodzików w lekkiej atletyce,
które odbyły się w Tarnowie 21-22 września ubr. zdobył dwa
medale – złoty w biegu na dystansie 200 m ppł oraz brązowy
na dystansie 110 m ppł. Zwłaszcza wynik pierwszego z biegów
– 25,60 s, który dał Igorowi tytuł Mistrza Polski zasługuje na
szczególną uwagę, ponieważ jest to drugi wynik w historii w tej
kategorii wiekowej.
Trzymamy oczywiście kciuki za kolejne sukcesy Igora,
życzymy mu jeszcze lepszych wyników i takiego rozwoju
sportowego, abyśmy później mogli cieszyć się jego sukcesami
także na światowych arenach już jako seniora.
Bardzo dziękujemy za przesłanie nam tej informacji. Okazuje się, że już w kilku dyscyplinach sportowych mieszkańcy
naszej gminy odnoszą znaczące sukcesy. Czekamy na kolejne

podobnie radosne informacje. Będziemy je przekazywać mieszkańcom na łamach naszego miesięcznika.
A.S.
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CST przechodzi do historii
Czerwieńskie Stowarzyszenie Tenisowe, po prawie piętnastu latach działalności, na Walnym
Zebraniu Stowarzyszenia w dniu 9 stycznia br. podjęło uchwałę o jej zakończeniu. Tym samym
rozegrany w grudniu halowy turniej o Puchar Burmistrza był ostatnią imprezą tenisową organizowaną przez CST.
Na stronie internetowej CST pojawił
się komunikat prezesa o następującej
treści: „Informuję, że z dniem podjęcia
Uchwały o rozwiązaniu się Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego przez
Walne Zebranie Członków nasze Stowarzyszenie zakończyło formalnie działalność w dniu 09 stycznia 2020 roku.
Dziękujemy wszystkim Członkom za
ich obecność w poszczególnych latach
naszego funkcjonowania. Stowarzyszenie
istniało nieprzerwanie od 15 lutego 2006
roku. W tym czasie Stowarzyszeniem kierowali Pan Andrzej Sibilski, Pan Andrzej
Kraś oraz Pan Waldemar Napora. Dziękujemy im za ich trud i odważne decyzje,
które umożliwiały nasze funkcjonowanie.
W trakcie naszej działalności, zgodnie
z głównym naszym celem statutowym,
promowaliśmy aktywnie tenis ziemny,
jako alternatywę dla innych dyscyplin
sportowych. Zapewnialiśmy możliwość
aktywnego uczestnictwa w szeregu imprez
sportowych dla seniorów, jak również dla
najmłodszych adeptów tenisa. Przez te
wszystkie lata przez nasze Stowarzyszenie
przewinęło się bardzo wielu mieszkańców
naszej gminy. Otwarci byliśmy na osoby
mieszkające poza naszą gminą, wiedząc, że
ich obecność podniesie nasze umiejętności.
Turnieje, rozgrywki ligowe, mikołajki
czy dni dziecka dla najmłodszych zawsze
były organizowane z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu potencjału osób
będących aktualnie w strukturach CST.
Dziękujemy także trenerom: Panu
Radosławowi Czestkowskiemu –
pierwszemu trenerowi CST, Pani Renacie Skrzypczyńskiej oraz Panu Alanowi Matelskiemu za ich zaangażowanie
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i wkład w rozwój szkółki tenisowej.
Dziękujemy również władzom Gminy,
a w szczególności Burmistrzowi Czerwieńska, Panu Piotrowi Iwanusowi na
wieloletnią i bardzo owocną współpracę
oraz Panu Leszkowi Jędrasowi, poprzedniemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. dziękujemy w tym miejscu
również innym pracownikom naszego
Urzędu Miasta i Gminy, którzy niejednokrotnie intensywnie wspierali nas w swoją
wiedzą i życzliwością.
Dziękujemy władzom i pracownikom
Hali Sportowej Lubuszanka, a w szczególności Panu Janowi Dolińskiemu
i Panu Lubomirowi Rotko, za ich stałą,
owocną, współpracę.
Dziękujemy sponsorom, zwłaszcza
Panu Zbigniewowi Wasylkowskiemu,
poprzedniemu Prezesowi oraz Panu
Krzysztofowi Wasylkowskiemu, obecnemu Prezesowi firmy CPN EKOSERWIS
z Czerwieńska oraz właścicielom firmy
INEX z Czerwieńska - Państwu Indze
i Leszkowi Kaczorom. Bez ich wsparcia
trudno byłoby dopiąć budżety w niektórych latach.
Dziękujemy wszystkim, którzy nas
wspierali, a także tym, którzy uczestniczyli z nami w rozgrywkach tworząc miłą
i serdeczną atmosferę.”
Waldemar Napora
Były Prezes Zarządu CST
Od redakcji:
Miałem zaszczyt wraz z Waldkiem
zakładać to stowarzyszenie i kilka lat aktywnie uczestniczyć w działalności CST,
dlatego chciałbym w związku z tą informacją bardzo podziękować Waldkowi

Naporze za jego
zaangażowanie,
czasem prawdziwą determinację w przezwyciężaniu wielu organizacyjnych kłopotów, jakie zwykle
towarzyszą takiej działalności. Waldku
bez twojej dyscypliny organizacyjnej,
bez wiary w sens promowania tej pięknej
dyscypliny i bez umiejętności zjednywania dla tej idei miejscowych sponsorów,
trudno byłoby zrobić to wszystko, co
przez minione lata się wydarzyło. Dzięki
temu uporowi przez lata działała sprawnie
szkółka tenisowa, odbywały się regularnie
turnieje i rozgrywki, a korty tenisowe
wzbogacane sukcesywnie o infrastrukturę
dobrze spełniały swoją funkcję. Cóż, coś
się zaczyna, coś się kończy. Mam nadzieję, że formalne zakończenie działalności
CST nie zakończy przygody Czerwieńska
z tenisem i jeszcze nie raz spotkamy się
na kortach. Życie nie znosi pustki, czas
na nowe pokolenie organizatorów i pasjonatów tenisa.
Andrzej Sibilski

Ostatni turniej CST

Ostatni finał już szesnastego halowego turnieju tenisa o Puchar Burmistrza
rozegrany został 21-12-2019 r. Dla historii odnotujmy, że puchar w kategorii pań
zdobyła Sylwia Hejduk, która pokonała
w finale Agatę Czarkowską 6:2, 6:2.
Triumfatorem turnieju panów został natomiast Tomasz Obst, wygrywając w finale
z Waldemarem Naporą 6:0, 7:5.

Kolejny rekord pobity
Po raz kolejny sztabowi i wolontariuszom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Czerwieńsku udało się zagrać z prawdziwym
przytupem. Znów pobity został rekord poprzedniego roku. Już teraz przed zakończeniem akcji internetowych czerwieńska drużyna
zebrała kwotę 85 314,75 zł. Na gorąco przekazujemy kilka fotografii z tego wspaniałego wydarzenia, niedzieli radości i solidarności.
Podsumowanie tegorocznej zbiórki opublikujemy w lutowym numerze "U nas".

