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w lutym
03.02. – w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja
regionalna, zorganizowana przez Wojewodę Lubuskiego, podczas
której dokonano podsumowania programów społecznych, które
były realizowane na terenie województwa. Podczas konferencji
Gmina Czerwieńsk otrzymała promesę na realizację nowej edycji programu Maluch+, opiewającą na kwotę 270 216 zł. Środki
są przeznaczone na rozbudowę istniejącego już w Czerwieńsku
żłobka. Z budżetu Gminy na to zadanie zostanie wyasygnowane
dodatkowo jeszcze 70 000 zł. Liczba miejsc w żłobku wzrośnie
z 20 do 40. Promesę odebrali: Burmistrz Piotr Iwanus i Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku Danuta Tomaszewska.
04.02. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Zarządem Zlewni
w Zielonej Górze w sprawie przejęcia z zasobów Wód Polskich
zbiornika rekreacyjnego w Czerwieńsku. Niestety, prowadzone od
wielu miesięcy rozmowy nie przynoszą żadnych rozstrzygnięć w tej
sprawie. Gmina chce przejąć zbiornik nieodpłatnie, gdyż nie
planuje prowadzić tam żadnej działalności gospodarczej. Ma on
służyć mieszkańcom i być miejscem do szeroko pojętej rekreacji.
Wody Polskie chcą jednak, aby Gmina wnosiła regularne opłaty
z tytułu jego użytkowania. Takie rozwiązanie jest dla Gminy nie
do przyjęcia, gdyż nie stać jej na taki wydatek. Dotychczasowa
umowa na użytkowanie przez Gminę zbiornika wygasła z dniem
1 sierpnia 2019 r. Od tego czasu nie udaje się przekonać przedstawicieli Zarządu Regionalnego Wody Polskie we Wrocławiu do
nieodpłatnego przekazania zbiornika, a co za tym idzie, nie ma
możliwości, aby przystąpić do jego zagospodarowywania.
04.02. – Burmistrz Piotr Iwanus prowadził rozmowy z Prezesem
PKP Cargo Zbigniewem Jabłońskim na temat jubileuszu 150-lecia kolei w Czerwieńsku.
06.02. – na terenie 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego
w Czerwieńsku odbyły się ćwiczenia epizodyczne z reagowania
kryzysowego, a dokładnie z identyfikacji zagrożeń na terenie
Gminy i zasad ewakuacji poszkodowanej ludności. W ćwiczeniach
wziął udział Burmistrz Piotr Iwanus.
07.02. – delegacja z Gminy Czerwieńsk przebywała z roboczą
wizytą w partnerskiej Gminie Drebkau (Niemcy). Podczas spotkania
omówiono zakres współpracy w 2020 r. Delegacji przewodniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
07.02. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się spotkanie z przedstawicielem rady programowej Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności Sylwetki i Marki 30-lecia Wolności RP,
który nadał gminie Czerwieńsk tytuł Samorząd 30-lecia Polskiej
Transformacji.
10.02. – Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku Krzysztof Smorąg i Burmistrz Piotr Iwanus spotkali się z p.o. dowódcy
4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku ppłk
Tomaszem Isio.
11.02. – w Czerwieńsku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej
Spółki POMAK.
11.02. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji było
min.: działania podejmowane przez Gminę w zakresie publicznego
transportu zbiorowego; wypracowanie opinii do projektów uchwał,
wg zakresu działania komisji; rozpatrzenie projektów uchwał
przedłożonych radzie; sprawy bieżące.
11.02. – odbyło się Walne Zgromadzenie Zielonogórskiego
Związku Powiatowo-Gminnego. Podczas posiedzenia przyjęto
zmiany do statutu Związku, a Starosta Zielonogórski złożył rezygnację z przewodniczenia Walnemu Zgromadzeniu.
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12.02. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było min.: przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2019 roku; sprawy
bieżące.
14.02. – obradowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Przedmiotem obrad komisji było min.: sporządzenie sprawozdania
z działalności komisji za rok 2019; sprawy bieżące.
14.02. – na terenie 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego
w Czerwieńsku odbyły się uroczystości z okazji obchodów święta
2. Dywizjonu Przeciwlotniczego.
17.02. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.: wypracowanie opinii do projektów uchwał, wg zakresu działania komisji,
w tym m. in. do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk
w 2020 r.; rozpatrzenie projektów uchwał przedłożonych radzie;
sprawy bieżące.
18.02. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem
obrad komisji było min.: analiza zatwierdzonych planów finansowych jednostek organizacyjnych i jednostek kultury na 2020 r.;
wypracowanie opinii do projektów uchwał wg zakresu działania
komisji; rozpatrzenie projektów uchwał przedłożonych Radzie;
sprawy bieżące.
25.02. – Wojewoda Lubuski zmienił rozporządzenie w sprawie
zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa
lubuskiego. Nadal jednak Gmina Czerwieńsk znajduje się w obszarze skażonym. Rozporządzenie znosi natomiast zakaz wstępu
do lasu bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii. Burmistrz
Czerwieńska zaapelował mimo to do mieszkańców Gminy, aby
w miarę możliwości ograniczyli swoje wejścia do lasu.
26.02. – odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu; w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu; w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2020;
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2028; w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk w 2020 roku;
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu; w sprawie udzielenia
bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na
rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym; uchwałę zmieniającą
uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk; w sprawie
zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku;
w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość Gminy Czerwieńsk
w przywróceniu do ogólnego użytku drogi gminnej we wsi Wysokie.
27.02. – podczas prac budowlanych, na terenie jednej z posesji
przy ul. Granicznej w Czerwieńsku, znaleziono niewypał z czasów
II wojny światowej. Był to panzerfaust – niemiecki bezodrzutowy
granatnik przeciwpancerny jednorazowego użytku. Pocisk został
zabezpieczony przez Policję, która na miejsce znaleziska wezwała
saperów.
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Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Dzień dobry Panie
Burmistrzu. Nawet nie pytam jak zwykle – co słychać, bo odpowiedź pewnie
ciśnie się na usta jedna – koronawirus.
Wszyscy wokół o niczym innym ostatnio
nie rozmawiają. Jak u nas w gminie wygląda sytuacja? Czy podejmujemy jakieś
szczególne działania?
Piotr Iwanus: Rozmawiamy 11 marca. Ta informacja jest ważna, ponieważ
akurat w przypadku rozwoju tej światowej
już epidemii wszelkie informacje mają
krótki termin ważności. Sytuacja jest
niezwykle dynamiczna. Gminny Zespół
Reagowania Kryzysowego na bieżąco
monitoruje aktualny stan zagrożeń. Na
szczęście – jak dotąd – w naszej gminie
nie zanotowaliśmy żadnego przypadku
zakażenia, ale to wcale nie oznacza, że
możemy być spokojni. Dmuchając na
zimne podjęliśmy już decyzję o odwołaniu różnych imprez planowanych w najbliższym czasie, jak np. spotkania z okazji
8 marca. Jeszcze dziś rano wydawało
się, że placówki oświatowe będą na razie
pracować normalnie, a już teraz wiadomo, że premier Mateusz Morawiecki
ogłosił zawieszenie zajęć we wszystkich
szkołach w kraju. Co będzie dalej, zobaczymy – jako samorząd będziemy przede
wszystkim reagować na zalecenia rządu
i Głównego Inspektora Sanitarnego. Już
teraz uczuliliśmy wszystkie podległe władzom gminy jednostki organizacyjne na
surowe przestrzeganie wszelkich procedur, związanych z utrzymaniem higieny,
jak również zasad zgłaszania każdego
przypadku zachorowania do stacji sanitarno-epidemiologicznej w Zielonej Górze
pod nr tel. 507055962, a w przypadku
nasilonych objawów także bezpośrednio
pod numer alarmowy 112 lub na oddział
zakaźny 68 3296478.
Najważniejsze, aby w tym najbliższym okresie zachowywać się racjonalnie
i rozważnie. Z jednej strony należy pamiętać o zasadach higieny, częstym myciu
rąk, zasłanianiu ust w przypadku kaszlu,
a przede wszystkim jeśli to możliwe unikaniu większych zgromadzeń, zwłaszcza
w pomieszczeniach zamkniętych. Z drugiej natomiast strony nie poddawajmy
się jakiejś zbiorowej psychozie i panice,

ponieważ to przynosi znacznie większa
szkodę niż walka z samym wirusem. Nie
rzucajmy się gremialnie do sklepów, by
czynić jakieś gigantyczne zapasy. Wystawanie np. w kolejkach supermarketów
po konserwy, czy makaron tylko niepotrzebnie naraża nas na niebezpieczeństwo
zarażenia i roznoszenia wirusa. Rozwaga,
spokój i przestrzeganie higieny – to najskuteczniejsze sposoby na opanowanie
tej sytuacji.

z projektem potrwa do końca sierpnia br.

A.S.: W tym numerze „U nas” zamieszczamy sporo informacji na temat
zasad ochrony przed skutkami tej epidemii. Pozostanie nam jedynie zachęcić
naszych Czytelników do zapoznania się
z tymi materiałami. Wierzę, że za jakiś
czas medycyna poradzi sobie z tym koronawirusem. Walka z nim przyniesie
też dobre efekty w postaci powszechnego
przekonania, że warto dbać o higienę
i system odpornościowy organizmu, bo
to nam się po prostu opłaci. COVID-19
nie jest ostatnim możliwym wirusem – po
nim pojawią się następne, bo taka jest
logika biologii. Jeśli więc będziemy dbać
na co dzień o nasz układ odpornościowy
to zdecydowanie utrudnimy kolejnym
mutacjom żerowanie na nas.
Panie Burmistrzu, chciałbym jeszcze
zapytać o dwie sprawy bieżące i niezwiązane z epidemią. Otóż, rozpoczęta wreszcie modernizacja ul. Granicznej budzi
wśród mieszkańców nieco kontrowersji
dotyczących kanalizacji. Podobno w projekcie remontu jej nie uwzględniono.

P.I: Bardzo mi się podobają takie
inicjatywy mieszkańców, którzy nie oglądając się na te wszystkie właścicielskie
problemy sami biorą sprawy w swoje
ręce. Szkoda tylko, że nie mogą na razie
liczyć na wsparcie w postaci np. funduszy.
Chociaż muszę powiedzieć, że ciągle
sprawa ewentualnego przekazania akwenu gminie jest w zawieszeniu. Wprawdzie
całą dokumentację przekazaliśmy Wodom
Polskim, ale ostateczna decyzja jeszcze
nie zapadła. Może w przyszłości jednak
odpowiedzialne instytucje pójdą po rozum
do głowy i zdecydują się powierzyć nam
właścicielski nadzór nad zbiornikiem.
Zobaczymy, ale niezależnie od tego
takie inicjatywy, jak wspomniane przez
Pana działania wędkarzy, czy młodzieży
szkolnej, miejscowych leśników, albo po
prostu wolontariuszy są naszą siłą i szansą
na troskę o to szczególne miejsce.

P.I: Przede wszystkim chciałbym wyjaśnić, że ta ulica jest drogą powiatową
i to Starostwo realizuje ten remont. Ja
wiem, że niezależnie od tego w czyich jest
to kompetencjach i tak pytania w końcu
trafiają do mnie. Rozumiem to, ale chciałem to doprecyzować. Rozpoczęte roboty
są w istocie remontem nawierzchni. Zakres jej remontu nie przewidywał budowy
nowej instalacji kanalizacyjnej. Zmiana
nawierzchni, ustalenie odpowiednich
spadków oraz budowa na krawędzi drogi
rynsztoków odbierających deszczówkę do
studni chłonnych, połączonych z instalacją ogólnospławną powinien problem rozwiązać. Remont ul. Granicznej zgodnie

A.S.: Chciałbym jeszcze na koniec
znów wrócić do sprawy naszego czerwieńskiego akwenu. Niedawno, mimo
że to już nie jest nasz zbiornik, byliśmy
świadkami inicjatywy naszych wędkarzy,
którzy „wespół w zespół” postanowili
zadbać o otoczenie zalewu. Posprzątali
alejki, zadbali o miejsca wędkowania.
I co Pan o ty sądzi?

A.S.: Dziękuję za rozmowę. I cóż,
pozostaje nam wierzyć, że zarządzona
dzisiaj dwutygodniowa kwarantanna
w placówkach oświatowo-wychowawczych zatrzyma rozwój tego paskudnego
koronawirusa i święta wielkanocne, które przypadają w tym roku 12 i 13 kwietnia
będziemy mogli świętować w spokoju
i radości, czego wszystkim mieszkańcom
i czytelnikom z serca obaj życzymy.
P.I.: Rzeczywiście, na łamach spotkamy się już po świętach. W imieniu
swoim i wszystkich pracowników samorządowych również składam wszystkim
mieszkańcom naszej gminy zdrowych
(co w tym roku jest szczególnie ważne!)
i pogodnych, rodzinnych Świąt Wielkanocnych. Wszystkiego najlepszego!
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Informacja dla osób

powracających z północnych Włoch
W ostatnich kilku dniach na obszarze
północnych Włoch (regiony Lombardia,
Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia
Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą
liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś
w północnych Włoszech i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:

gorączka, kaszel, duszność i problemy
z oddychaniem, to
bezzwłocznie powiadom telefonicznie
stację sanitarno-epidemiologiczną
lub
zgłoś się bezpośrednio do oddziału
zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy
tryb postępowania medycznego.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś
w północnych Włoszech i nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych
objawów, to
przez kolejne 14 dni kontroluj swój
stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe
samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji
nie wystąpiły wyżej wymienione objawy,
zakończ kontrolę.
b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione
objawy to:
bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału
zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy
tryb postępowania medycznego.
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś
w północnych Włoszech miałeś kontakt
z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, to bezzwłocznie,
telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.
Na chwilę obecną nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych
działań typu kwarantannowanie osób
powracających z regionów północnych
Włoch, odmawianie udziału w zajęciach
szkolnych oraz zamykanie szkół.
Niezbędne jest także przestrzeganie
zasad higieny w tym: częste mycie rąk
wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej
możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.
Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach półkuli
północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.
Źródło: Ministerstwo Zdrowia
P.W.

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
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
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ARKADIUSZOWI SŁONECKIEMU
Wyrazy współczucia z powodu śmierci MAMY
składają
Burmistrz, Radni i pracownicy UGiM w Czerwieńsku

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 03.03.2020 r.
zmarła Pani Michalina Tomczak
Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Czerwieńsk.
Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Burmistrz Czerwieńska i Rada Miejska w Czerwieńsku.

Być wolnym!
Mieszkańców bloków przy zielonogórskiej zastanawiał
ruch, jaki się zrobił wokół kompleksu zespołu szkół i hali
sportowej w dn. 25.01.2020. Mimo, że w mieście nie było
żadnych ogłoszeń, czy plakatów, wspomniany teren gęsto
zastawiony był samochodami. A to z racji odbywającego
się kolejnego otwartego mitingu uroczystego wspólnoty
anonimowych alkoholików.
Miting zorganizowała grupa „Kwiatowa” AA z Czerwieńska, a poprzedziła go msza św. w tut. kościele. Po
zakończeniu mszy świadectwo złożył Kazimierz. Spotkanie zostało zainagurowane pieśnią – modlitwą „o pogodę
ducha”, a prowadzili je z za stołu prezydialnego – Dorotka,
Terenia i Darek. Miting zaszczycili swym udziałem goście
– przewodnicząca GRPA, terapeuci – państwo Wiesława
i marek g. Oraz kierownik oddziału terapii uzależnień w Ciborzu – pan Leszek. „Wędrujący” mikrofon obsługiwała
Ulka, której ciekawe, zabarwione nutką humoru wypowiedzi
uprzyjemniały ten wieczór. W trakcie spotkania uczestnicy
poprzez wypowiedzi, dzielili się swoimi doświadczeniami
w osiąganiu abstynencji. Były to wypowiedzi zastanawiające, wzruszające, a z ich treści można było wychwycić rady,
jak postępować i żyć trzeźwo.
Obchodzący w tym roku jubileusz 20-lecia abstynencji
– Zdzisław – nowy szef intergrupy zielonogórskiej aa, przedstawił plany na przyszłość i zaprosił do udziału w spotkaniu
intergrupy. Znaczący był fakt, że Leszek przywiózł ze sobą
grupę pacjentów terapii uzależnień, którzy naocznie mogli
się przekonać, że wyjście z uzależnienia jest możliwe i że
warto trzeźwieć.
Spotkania takie są dla uczestników bardzo potrzebne,
o czym świadczy liczba uczestników, która wyniosła ok.
250 osób. Po zakończeniu mitingu odbyła się zabawa
taneczna, na której uczestnicy wspaniale się bawili bez
grama alkoholu.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili
się do zorganizowania imprezy, a w szczególności burmistrzowi Czerwieńska, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, dyrektorowi Zespołu Szkół w Czerwieńsku oraz kierownikowi hali sportowej „Lubuszanka”.
I na zakończenie informujemy, że osoby z problemem
alkoholowym pragnące wyjść z uzależnienia mogą liczyć na
pomoc i wsparcie na spotkaniach grupy AA w Czerwieńsku
– na „Orliku” lub w punkcie konsultacyjnym nad biblioteką
publiczną w Czerwieńsku.
Życzę pogody ducha
Wojtek AA

Pani Danucie Tomaszewskiej
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku
wyrazy współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci siostry
składają pracownicy Centrum Usług Wspólnych
w Czerwieńsku
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

Aktywne
przedwiośnie

Czas kończącego się karnawału niesie ze sobą święta miłe
każdemu. Oto, bowiem już 14 lutego szkolne korytarze mieniły
się wszystkimi odcieniami czerwieni, wszelakimi serduszkami, balonikami, amorkami. O wielkiej miłości zbyt wcześnie
jeszcze mówić, ale sympatia, życzliwość, uśmiech – to czyni
świat naprawdę milszym i bardziej przyjaznym. Z tego właśnie powodu „listonosze walentynkowej poczty” mieli pełne
ręce – walentynek.
Przerwy umilały romantyczne melodie – było naprawdę magicznie i słodko. Nieco inny wymiar słodyczy przyniósł ze sobą
tłusty czwartek. Tym razem w powietrzu unosił się zapach, który
pokonał nawet najbardziej zagorzałych przeciwników niezdrowego objadania się. Otóż zgodnie z dość wygodną teorią wielu
z nas, jest to jedyny w roku dzień, kiedy zjeść pączka po prostu
trzeba. I mimo początkowych zapewnień, że „tylko jednego…”,
to miejsce na kolejnego i jeszcze jednego pączusia znalazło się
w każdym brzuszku. Odmawiać przecież nie wypada, a częstował
samorząd, pan dyrektor, rodzice. Maraton „miłych dni” dobrnął
do kolejnego święta. Już, bowiem w piątek, 6 marca, męska
część naszej społeczności rozpoczęła obchody Dnia Kobiet.
Minął weekend i ponownie w poniedziałek panowie mali i duzi
winszowali koleżankom i paniom wszystkiego, co piękne. Jak na
przedwiośnie przystało zaroiło się od pierwiosnków i tulipanów.
Znalazły się też czekoladki i cukiereczki. Nie był to jednak koniec
tego niezwykłego maratonu. Jeśli świętują kobiety, to i mężczyźni
mają swój dzień. Dziewczyny nie zawiodły. Życzenia, wierszyki i oczywiście słodkości. Uff, maraton „miłych dni” za nami
i tylko kilka dekagramów trzeba zrzucić, a pozostaną naprawdę
przyjemne wspomnienia.
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Konkursowe poruszenie
Wprawdzie zima była dla nas łaskawa, można by powiedzieć
nawet, że nie pokazała się wcale, ale jej koniec, choćby ten
kalendarzowy, wyczuwa się w powietrzu. Gdyby użyć szkolnej
skali tzw. konkursowej, to właśnie teraz jest jej kulminacja.
Każdego roku, wraz z pożegnaniem chłodów nadchodzi czas
różnorodnych konkursów. Rozgrzewką są turnieje klasowe.
Wśród koleżanek i kolegów łatwiej jest mierzyć się z samym
sobą. Dla niektórych to początek zmagań, po którym następują
kolejne etapy – szkolne, gminne, powiatowe, wojewódzkie.
A jest, w czym wybierać.
Spośród uczestników konkursów przedmiotowych najwięcej
dumy przyniosły nam: Janina Frąckowiak, Oliwia Krzyniak
i Paulina Lewkowicz – Głodek, które zakwalifikowały się do
etapu wojewódzkiego KONKURSU Z JĘZYKA POLSKIEGO (życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach).
Tradycyjnie już olbrzymim zainteresowaniem cieszy się
LUBUSKI KONKURS RECYTATORKI. Spośród kilkudziesięcioosobowej grupy uczestników z naszej szkoły największy
sukces na dzień dzisiejszy odniosła Lidia Węclewicz, która
zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego. Jej interpretacja
wiersza „Lament męża koniary” poruszyła serca jury oraz innych uczestników konkursu. Spośród najmłodszych recytatorów
z naszej szkoły do etapu wojewódzkiego została nominowana
Zuzanna Paprzycka, która zaprezentowała wiersz pt. „Dieta
pani Arbuzowej”.
Ważnym wydarzeniem artystycznym jest także KONKURS
PIOSENKI MŁODZIEŻOWEJ I DZIECIĘCEJ PRO
ARTE. W przeglądzie powiatowym wyróżnienia wyśpiewały
Małgorzata Żmuda romantycznym ”Spacerem w deszczu”
oraz Patrycja Michalska, która zaprezentowała utwór „Lubię
wrony” w rytmie bossa nowy.
Nasi uczniowie po raz pierwszy przystąpili do MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH, który odbył się w LO 3 w Zielonej Górze.
Do części pisemnej przystąpili: Daniel Przymus (najmłodszy
uczestnik), Maja Kozłowska, Paulina Lewkowicz-Głodek
i Małgorzata Żmuda. Miejsce w kolejnym, ustnym etapie, wywalczyły dziewczynki, które kolejno zajęły miejsca: IV, V i VII.
Te lokaty uważamy za duży sukces z uwagi na poziom trudności
oraz fakt, iż po raz pierwszy braliśmy udział w tym konkursie.
Podobnie jak w roku ubiegłym, nasza placówka była organizatorem GMINNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO. Z zaproszenia skorzystały cztery szkoły. Oprócz
zadań wymagających sprawnego posługiwania się komputerem
i programami, uczestnicy rozwiązywali online test obejmujący
zagadnienia teoretyczne. Indywidualnie w kategorii klas I-III
Antek Bonczyk zdobył III miejsce, z klas IV –V najlepsi byli
Sylwia Łęczycka – I miejsce i II miejsce, zaś wśród najstarszych uczniów I miejsce „wyklikał” Bartosz Kupiec. Miło nam
donieść, iż w kategorii grupowej klasy IV – V i VI – VIII
z naszej szkoły znalazły się na I miejscu.
Wszystkim uczestnikom konkursów i turniejów, na
każdym szczeblu gratulujemy odwagi i chęci sprawdzenia
samego siebie, nominowanym życzymy sukcesów w kolejnych zmaganiach, a tych, którzy ciągle jeszcze się wahają
zapraszamy do skorzystania z oferty dopasowanej do własnych zainteresowań.
Słodkie, miłe i przyjemne było to nasze przedwiośnie. Kiedy
dodamy do niego szczyptę nieukrywanej dumy z uczniów reprezentujących naszą szkołę, to możemy uznać je za naprawdę
aktywny i udany czas.
Beata Kaszewska

W Zespole Szkół w Czerwieńsku…
…w ostatnich dniach i tygodniach uczniowie – kadeci mieli możliwość uczestniczenia w kolejnych ważnych i ciekawych przedsięwzięciach, wycieczkach
i wydarzeniach. O nich wszystkich śpieszymy poinformować Czytelników.
Tradycją naszej szkoły jest aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym
regionu. Co roku całą społecznością
uczniowską udajemy się do Teatru Lubuskiego, Muzeum Ziemi Lubuskiej i Biura
Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze.
Organizacja wspólnych wyjść do miejsc
kultury ma na celu wzbogacenie działalności edukacyjno-wychowawczej szkoły
oraz podniesienie kompetencji w zakresie
odbioru sztuki. Tak było i tym razem. 27
lutego 2020 roku udaliśmy się całą szkołą
do Zielonej Góry, by stawać się coraz
bardziej świadomymi odbiorcami kultury.
W Muzeum Ziemi Lubuskiej prezentowane są wystawy na ekspozycjach
stałych oraz czasowych, które związane są
z historią miasta i regionu oraz poświęcone
sztuce. Biuro Wystaw Artystycznych to
miejska galeria sztuki współczesnej. W jej
murach swe prace prezentowali chyba
wszyscy najważniejsi dla polskiej sztuki
artyści. To jeden z najważniejszych punktów na mapie polskiej sztuki współczesnej.
„Bestia” – to z kolei hit Teatru Lubuskiego. Akcja przenosi widza w świat
nastolatków. Brutalny, stresogenny,
zobojętniały, pełen upokorzeń, trudów

i wyzwań. Świat przemocy w najróżniejszych formach, w tym przemocy w sieci.
Warto tę sztukę zobaczyć zwłaszcza
w lutym; miesiącu, w którym obchodzimy
Dzień Bezpiecznego Internetu. Spektakl
śmieszy, wzrusza, daje do myślenia, uczy,
ale nie moralizuje. Dzięki niemu teatr nie
gryzie, daje się oswoić, a i życie nastolatka może wydać się choć trochę łatwiejsze,
bo wspólne. Przesłanie sztuki jest bardzo
proste – Bądźmy dla siebie dobrzy! Warto
o tym pamiętać. My już wspomnianą
sztukę – z wielki zainteresowaniem –
obejrzeliśmy… A Wy?
„Wierni tradycji i ideałom, szanując
przeszłość, patrzymy w przyszłość”, to
słowa które były z kolei hasłem przewodnim tegorocznych obchodów Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego im. gen.
Stefana Roweckiego „Grota” oraz Technikum Kolejowego w Czerwieńsku, przygotowywali się do niego bardzo intensywnie. W tygodniu poprzedzającym 1 marca
na lekcjach wychowawczych i lekcjach
historii odbywały się zajęcia warsztatowe,
których celem było przybliżenie historii
„żołnierzy wyklętych”, dyskusje na temat

Łącząc się w bólu i żałobie pragniemy przekazać wyrazy
współczucia, zrozumienia oraz słowa wsparcia
Radnej Ewie Wójtowicz
z powodu śmierci
TATY
Burmistrz, Przewodniczący Rady z Radnymi
oraz Pracownicy Urzędu

różnego sposobu okazywania swojej miłości do Ojczyzny oraz ponadczasowych
wartości i ideałów. Chętni uczniowie
wykonywali prace plastyczne promujące
współczesny patriotyzm.
Nieodzownym elementem uroczystego świętowania było nadanie naszym
kadetom kolejnych stopni awansu. Tradycją szkoły jest bowiem to, że właśnie
z okazji 11 listopada i 1 marca w Liceum
Ogólnokształcącym im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku kadeci
zostają awansowani.
Momentem kulminacyjnym obchodów było uroczyste otwarcie wystawy
„Milcząc wołają”, którą udało nam się
pozyskać dzięki współpracy z Instytutem

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość, to nieśmiertelność”
Ewuniu,
Bardzo ci współczujemy odejścia Twojego Taty.
Jesteśmy z Tobą w tym trudnym czasie, bądź dzielna...
Redakcja „U nas”
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Pamięci Narodowej. Jest ona poświęcona
poszukiwaniom szczątków ofiar systemu
komunistycznego, prowadzonym w kwaterze „Ł” Cmentarza Wojskowego na warszawskich Powązkach w latach 2012–2014
przez Instytut Pamięci Narodowej wraz
z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w ramach projektu „Poszukiwania
nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944–1956”.
Ekspozycja jest zaprojektowana w formie
dwustronnej ściany obrazującej „życie”
i „śmierć” – poszukiwania, ekshumacje
szczątków. Oś wystawy stanowią drzwi do
jednego z pomieszczeń w mokotowskim
więzieniu, w którym dokonywano mordów na polskich patriotach skazywanych
w pokazowych procesach przed komunistycznymi sądami. Ekspozycja swoją
formą plastyczną, małą ilością opisów
i podpisów, skłania widza do samodzielnej
refleksji i wyciągania własnych wniosków
z przedstawionych fotografii i dokumentów. Jest ona dostępna do zwiedzania do
końca marca br.
Otwarcie wystawy poprzedziła prelekcja Pana dr. hab. Daniela Koteluka, który

...Eko Przedszkolaki z Czerwieńska
Ekologia, o której do niedawna tylko
się rozmawiało, stała się nieodłączna
częścią życia każdego człowieka. Dlatego
też, przedszkolaki z Czerwieńska bardzo
aktywnie zaangażowały się w proekologiczne inicjatywy. Bardzo istotne jest
uświadamianie dzieciom już od najmłodszych lat jak ważną rolę pełni człowiek
w całym ekosystemie. Czerwieńskie przedszkolaki o zdrowym, ekologicznym stylu
życia mogą powiedzieć wiele, bowiem od
listopada biorą udział w projekcie „Zdrowo
jem więcej wiem”, organizowanym przez
Fundację Banku Ochrony Środowiska.
Głównym celem programu jest ukazanie
pożądanych zachowań prozdrowotnych
poprzez różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, konkursy, eksperymenty. W działania
te równie chętnie angażują się rodzice
naszych podopiecznych.
Doskonałym nawiązaniem do ekologicznej tematyki jest także projekt „Dzieci
uczą rodziców”. Lekcja zatytułowana

8

nr 332 • 03.2020

U NAS

poruszył w bardzo interesujący sposób
kwestie związane z walką Polaków w
czasach okupacji hitlerowskiej i w trudnej
rzeczywistości powojennej. Motywem
spotkania była postać ks. Ignacego Zonia, pierwszego powojennego proboszcza
parafii św. Wojciecha w Czerwieńsku,
represjonowanego i więzionego za swoje
patriotyczne poglądy i działania. Cieszymy
się, że tak ważny dla zachowania pamięci
historycznej dzień był tak wyjątkowy.
Przed nami niezwykle ważne zadanie. Rozpoczyna się czas rekrutacji
do klas pierwszych. Niestety z powodu
rozprzestrzeniania się koronowirusa
wszystkie targi edukacyjne, na których
moglibyśmy przedstawić swoją ofertę
edukacyjną, zostały odwołane. Stąd też
przygotowaliśmy materiały promocyjne,
które w najbliższych dniach trafią do szkół
podstawowych m.in. w województwie lubuskim. Nasza oferta jest bardzo ciekawa.
W Liceum rozpoczynamy rekrutację
do klas o specjalności:
- wojskowej;
- policyjnej;
- pożarniczej;

- językowo-informatycznej.
Z kolei w Technikum będziemy
kształcić w zawodach:
- technik elektroenergetyk transportu
szynowego;
- technik transportu kolejowego;
- technik automatyk sterowania ruchem
kolejowym;
- technik pojazdów kolejowych.
Stale wzbogacamy naszą ofertę dydaktyczną. Proponujemy naukę trzech
języków: angielski, niemiecki i rosyjski.
Oprócz zajęć w ramach specjalności coraz
większym zainteresowaniem cieszą się
zajęcia ceramiczne i zajęcia sportowe. Już
niedługo chętni uczniowie z klas pierwszych rozpoczną naukę pływania, by za
jakiś czas podjąć się nauki nurkowania…
Ale to nie koniec propozycji…
Dlatego Absolwencie Szkoły Podstawowej! Zespół Szkół w Czerwieńsku
może stać się Twoją szkołą. Zapraszamy
do zapoznania się z nasz ofertą na stronie
internetowej: www.zsczerwiensk.pl

„Młody ekolog” przybliżyła dzieciom
zagadnienia związane z zanieczyszczeniami powietrza, prawidłową segregacją
odpadów, pojęciem recyklingu i jego
znaczenia dla środowiska.W trakcie realizacji ekologicznych programów pojawił
się pomysł zastąpienia wszechobecnych
plastikowych reklamówek, bowiem należy pamiętać, że ich produkcja trwa zaledwie 1 sekundę, rozkładają się natomiast
przez około 400 lat. W związku z tym
Czerwieńskie Przedszkolaki postanowiły
dać drugie życie zużytym, niepotrzebnym
firankom, z których uszyte zostały siatki
wielokrotnego użytku na owoce i warzywa. Pomysł spotkał się z ogromnym
zainteresowaniem ze strony mieszkańców

Czerwieńska, ponieważ podczas zabawy
karnawałowej prawie wszystkie uszyte
woreczki znalazły swoich właścicieli.
Eko Przedszkolaki z Czerwieńska
nie poprzestaną w poszukiwaniu innych
ciekawych, ekologicznych rozwiązań.
Katarzyna Grzelak i Jagoda Miczek

Korespondenci z Zespołu Szkół
w Czerwieńsku

…kartonowe szaleństwa
W przedszkolu zawsze jest wesoło, nawet w szare, deszczowe i ponure dni. Po raz
kolejny okazało się, że tak niewiele potrzeba, żeby dzieci doskonale bawiły i uczuły
się bez kolorowych i drogich zabawek.
Co zatem im to zastąpiło? Były to tylko
kartony… różnej wielkości i w większości
szare, na pozór nieciekawe. Ale nie dla

dzieci. Posłużyły im one m.in. jako pomoc dydaktyczna w zabawach matematycznych czy jako „materiał
budowlany” w zabawach konstrukcyjnych. Najwięcej
jednak radości sprawiały im zabawy dowolne, gdzie
spontaniczne, wcześniej nie planowane działania
przerodziły się w doskonałą, niekończącą się i jakże
kreatywną zabawę. Nawiązując do opisanego wyżej
i realizowanego projektu Eko Przedszkolak jest to jeden
z pomysłów i sposobów na powtórne wykorzystanie
nikomu niepotrzebnych już pudeł i kartonów, a tym
samym umożliwienie dzieciom rozwijania swojej pomysłowości, wyobraźni i wspaniałej, radosnej zabawy.
…po sensorycznych ścieżkach
Jak bardzo dzieci ciekawe są świata wie każdy
kto z nimi przebywa. Poszukiwanie odpowiedzi na
przedziwne pytania, doświadczanie wciąż nowych
i ciekawych doznań to ich codzienność. Żeby im to
ułatwić i uatrakcyjnić w wielu grupach pojawiły się
tzw.ścieżki sensoryczne, umożliwiające dzieciom
poczuć na własnych stopach jak to jest, gdy noga
stąpa po patykach, szyszkach, piasku, kamieniach,
tkaninach, piórkach, wodzie…i innych podłożach.
Tak różnorodne bodźce dotykowe wywoływały też
i różne uczucia – radość, przyjemność, a czasami lęk
przed nieznanym. Wspaniałe były momenty kiedy
dzieci przezwyciężały własne lęki i obawy – czy
będzie to boleć?, a może będzie łaskotać? …będzie
przyjemnie czy nie? Zdecydowana większość dzieci
„zaliczała” ową ścieżkę po kilka razy i wciąż było im
mało i mało. Tego typu zabawy kolejny raz dowiodły,
że wystarczy kilka rzeczy, które mamy najczęściej
pod ręką, aby dzieci mogły poznawać i doświadczać
otaczająca rzeczywistość w jej naturalnym wymiarze.

się. Powszechnie zwana muzyką poważną wcale nie musi być trudna ani nudna
dla dzieci, a co więcej może pomagać w rozwiązywaniu różnych problemów,
np. redukować stres, lęki, ale i aktywizować ciało i umysł, wprowadzać w stan
relaksacji czy snu. Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Bati Strauss jest
doskonałym przykładem na to, że muzyka klasyczna w codziennej zabawie
ma wieloaspektowe zastosowanie. Wykonywanie prostych ruchów tanecznych
bądź ilustrujących treść opowiadania związanego z danym utworem muzycznym oraz nieskomplikowane akcesoria, które temu procesowi towarzyszą
(woreczek z grochem, chusteczka tiulowa, kubeczek plastikowy, kolorowy
worek foliowy, zwykła kartka papieru czy ochronna folia malarska) to wspaniała zabawa pozwalająca dziecku odkrywać walory i tajemnice muzyki
klasycznej. W naszym przedszkolu od kilku już lat z powodzeniem realizowane są elementy tej metody. Dźwięki Arabeski C. Debussy`ego przenoszą
dzieci w świat wodnych otchłani, Marsz Radetzkiego J. Straussa pobudza do
rytmicznej aktywności z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych, a przy
Czardaszu nogi same porywają do tańca każdego uczestnika zabawy.
Nasza placówka dokłada wszelkich starań, aby każdy kolejny dzień
w przedszkolu owocował taką otwartością, spontanicznością, dziecięcą
ciekawością i radością w poznawaniu i doświadczaniu otaczającego świata
przez wszystkie przedszkolaki.
D. Krzyżaniak

Konkurs wielkanocny
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza do udziału
w konkursie wielkanocnym.
Szczegóły na stronie: www.mgok.czerwiensk.pl
raz na facebooku MGOK

…muzyka klasyczna w codziennej zabawie
Jak ogromną i ważną rolę odgrywa muzyka w życiu
człowieka nie trzeba nikogo przekonywać. A jak to się
ma z muzyka klasyczną? Otóż ma ona wyjątkowe właściwości harmonizujące, co daje poczucie wewnętrznej
spójności i spokoju, pozwala na bycie w danej sytuacji
w zgodzie ze swoim własnym rytmem, co z kolei ma
znaczący wpływ na szeroko rozumiany proces uczenia
nr 332 • 03.2020
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Gmina Czerwieńsk
Harmonogram zbiórki odpadów
wielkogabarytowych z gospodarstw
MIEJSCOWOŚĆ

DATA

Będów, Bródki, Nietkowice, Sycowice

04.04.2020

Dobrzęcin, Leśniów Mały, Wysokie, Wyszyna, Zagórze

16.04.2020

Sudoł, Leśniów Wielki

17.04.2020

Boryń, Nietków, Laski, Piaśnica

25.04.2020

Czerwieńsk: Akacjowa, Boczna, Bolesława Chrobrego, Cicha,
Działkowa, Graniczna, Jasna, Klonowa, Kolejowa, Ks. Ignacego Zonia, Ks. Muchy, Kwiatowa, Marsz. Józefa Piłsudskiego,
Ogrodowa, Pl. Wolności, Podgórna, Polna, Przyleśna, Rycerska, Rynek, Strażacka, Strzelecka, Zachodnia

16.05.2020

Czerwieńsk: Brzozowa, Cytrynowa, Jagodowa, Kąpielowa,
Krótka, Kukułcza, Leśna, Łężycka, Młyńska, Moniuszki, Naftowa, Piaskowa, Składowa, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna,
Wiosenna, Wodna, Zielonogórska

23.05.2020

Płoty

23.05.2020

Odpady powinny być wystawione przed nieruchomość najpóźniej na 1 dzień przed dniem planowanego odbioru odpadów
wielkogabarytowych.
Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne, które ze
względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane w pojemnikach na odpady komunalne np. zużyte meble (stoły, krzesła,
szafy) wózki dziecięce, materace, rowery i inne sprzęty domowe
o dużych rozmiarach, zużyte opony od samochodów osobowych.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – np.: lodówki,
zamrażarki, pralki, zmywarki, piece elektryczne, odkurzacze, czajniki elektryczne, miksery, radia, suszarki do włosów, telewizory,
video, monitory, komputery, drukarki, telefony, wiertarki, wkrętarki,
kosiarki, piły, spawarki itp.
Nie wystawiamy odpadów budowlanych i rozbiórkowych
(styropian budowlany, papa, wełna mineralna), opon rolniczych
i ciężarowych, części samochodowych, a także zużytych baterii i
akumulatorów, przeterminowanych leków i chemikaliów i innych
odpadów niebezpiecznych.

Nabór wniosków o przyznanie dotacji
do wymiany starych kotłów węglowych
Burmistrz Czerwieńska informuje, że od dnia 01 marca 2020 r.
do dnia 31 marca 2020 roku będą przyjmowane wnioski o przyznanie dotacji do trwałej wymiany starych kotłów lub palenisk
węglowych na gazowe, elektryczne, pompy ciepła, automatyczne
kotły retortowe z nieruchomości znajdujących się na terenie
Gminy Czerwieńsk.
Dotacja celowa może być udzielona osobom posiadającym tytuł
prawny do władania taką nieruchomością. Dotacja, nie może
przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednakże
nie więcej niż: 1) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
- 2.500,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie gazowe, - 1.500,00 zł brutto, w przypadku
wymiany źródeł ogrzewania na pompę ciepła, - 1.2000,00 zł
brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie
elektryczne, - 2.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł
ogrzewania na automatyczne kotły retortowe; 2) dla lokalu
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym: - 2.500,00 zł brutto,
w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie gazowe,
- 2.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania
na ogrzewanie elektryczne.
Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń przez powołaną do tego celu komisję, w ramach środków
przewidzianych na ten cel w budżecie po stwierdzeniu ich
kompletności.
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Wnioski złożone w sposób niezgodny z ogłoszeniem o naborze
wniosków o udzielenie dotacji, złożone na niewłaściwym formularzu lub przez podmiot nieuprawniony zostaną odrzucone.
Przyznanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych
przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy Czerwieńsk na dany rok.
Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku – Referat Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, ul. Ogrodowa 9, I piętro, pokój nr 1, w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku oraz
na stronie internetowej www.czerwiensk.pl

Zmiana przepisów dotyczących
gospodarki odpadami komunalnymi
6 września 2019 roku weszły w życie zmiany ustawy o czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2019, poz. 2010 ze zm.). Ustawa
wprowadziła szereg niezwykle istotnych zmian związanych z gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Znowelizowane przepisy – z pewnymi wyjątkami – weszły w życie 6 września
2019 roku. Kluczowe znaczenie ma art. 9 ust. 1 ww. ustawy zgodnie
z którym Rada Miejska jest zobowiązana dostosować uchwały
wydane przed dniem 6 września 2019 r. do znowelizowanych
przepisów, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy
nowelizującej tj. do 5 września 2020 r.
Ustawodawca wprowadził bezwzględną segregację odpadów
komunalnych co oznacza, że mieszkańcy nie mogą już zbierać
odpadów komunalnych w sposób zmieszany. Każdy mieszkaniec
musi segregować odpady. Segregacja odpadów dotyczy także nieruchomości niezamieszkałych!
Rada Miejska w Czerwieńsku w drodze uchwały określi także
stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość
i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki), jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny, Oznacza to, że w przypadku
stwierdzenie, że na danej nieruchomości nie jest prowadzona
prawidłowo segregacja odpadów komunalnych naliczona będzie
podwyższona stawka!
W przypadku wspólnot mieszkaniowych konsekwencje kary poniosą wszyscy mieszkańcy jednakowo, dlatego prosimy o szczególne
zwracanie uwagi mieszkańcom – sąsiadom, którzy nie segregują
odpadów aby dostosowali się do obowiązujących zasad!
Kolejną zmianą są zwolnienia właścicieli budynków jednorodzinnych kompostujących odpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym. Oznacza to, że właściciele
takich nieruchomości, którzy zdeklarują posiadanie przydomowego
kompostownika zwolnieni będą w części z opłaty za bioodpady – w wysokości jaką podejmie Rada Miejska w Czerwieńsku.
Jednocześnie informujemy, że w takim przypadku nie będzie już
możliwości otrzymywania worków na bioodpady i będą prowadzone kontrole mające na celu sprawdzenie stanu technicznego
zgłoszonego kompostownika.
Ustawodawca określił także sposób wyliczenia stawki za pojemnik,
worki oraz stawki opłaty od mieszkańca. W praktyce oznacza to,
że dotychczasowe stawki za pojemniki i worki dla nieruchomości
niezamieszkałych ulegną zmianie. Bardzo prawdopodobne jest, że
zmianie ulegnie także miesięczna stawka opłaty od mieszkańca.
Gmina Czerwieńsk dokładnie analizuje jaki wpływ będą miały
zmiany ustawy na system funkcjonujący w naszej Gminie oraz na
obowiązujące stawki opłat.
Będziemy na bieżąco informować mieszkańców o każdym podjętym kroku w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi.
MPS

OGŁOSZENIE

UWAGA MIESZKAŃCY

możliwość składania wniosków o dofinansowanie
demontażu pokryć dachowych z eternitu
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że można składać
wnioski o dofinansowanie demontażu pokryć dachowych z eternitu.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze nie ogłosił jeszcze zasad realizacji Programu
priorytetowego „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na
2020 rok. Na dzień dzisiejszy nie znane są szczegóły dotyczące
zasad dofinansowania i czy będzie dofinansowanie w 100% poniesionych kosztów.
W związku z powyższym zainteresowanych właścicieli nieruchomości, którzy zamierzaliby skorzystać z dofinansowania w 2020
roku prosi się o złożenie odpowiedniego wniosku do 30 marca 2020
roku do Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku (Referat Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Ogrodowa
9) lub o kontakt telefoniczny: 68/3219059.
Wnioski do pobrania na stronie www.czerwiensk.pl (Informacje lub
w pokoju zajmującym się gospodarką odpadami (ul. Ogrodowa 9,
I piętro, pokój nr 1).

W związku ze zbliżającym się okresem wiosennym proszę właścicieli posesji o zwrócenie uwagi na potrzebę utrzymania estetyki,
czystości i porządku w ich obrębie. Dotyczy to uporządkowania
różnego rodzaju odpadów, tj. często zalegających liści i suchych
traw. Mając na uwadze obowiązujące przepisy, proszę o nie spalanie
na posesjach pozostałości roślinnych i przestrzegać bezwzględnego
zakazu wypalania traw.
Ponadto pamiętajmy, aby nasza nieruchomość była wyposażona w
urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych i utrzymywania
ich w należytym stanie, a jeżeli w pobliżu jest kanalizacja sanitarna
- podłączenia się do niej.
Właściciel budynku ma obowiązek umieścić na nim w widocznym miejscu skrzynkę oddawczą tj. skrzynkę do której listonosz
doręcza korespondencję oraz tabliczkę z numerem porządkowym
nieruchomości, co ułatwia dostarczanie korespondencji, a często
może również uratować życie ponieważ służby ratownicze wiedzą
pod jaki adres udać się z pomocą.
Nagrodą za sumienne wypełnianie obowiązków będzie zadbany
dom, który posłuży przez lata.
Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus

Burmistrz Czerwieńska podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości w obrębie miejscowości Laski i I przetargu na lokal mieszkalny, stanowiących własność Gminy Czerwieńsk:
Oznaczenie nieruchomości
KW

Powierzchnia Położenie niew ha
ruchomości
Nr działki

1
Księga wieczysta :
ZG1E 00096632/4

2
376/6

3
0,0951 ha

Księga wieczysta :
ZG1E/00096632/4

376/8

0,0934 ha

Księga wieczysta :
ZG1E/00096632/4

376/9

0,0819 ha

Obręb miejscowości Laski

Księga wieczysta :
ZG1E/00096632/4

376/10

0,0813 ha

Obręb miejscowości Laski

Księga wieczysta :
ZG1E/00096632/4

376/13

0,1104 ha

Obręb miejscowości Laski

Księga wieczysta :
ZG1E/00096632/4

376/18

0,0905 ha

Obręb miejscowości Laski

Księga wieczysta dla lokalu
ZG1E/00078141/3
Księga wieczysta
dla gruntu
ZG1E/00057240/4

486/5

0,8271 ha

Obręb miasto
Czerwieńsk ul.
Naftowa

Opis i przeznaczenie nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania

4
5
Obręb miejsco- nieruchomość niezabudowana, sprzedaż na własność
wości Laski
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego,w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Laski w Gminie Czerwieńsk
działka przeznaczona jest pod MN2 – teren zabudowy
mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji usługowej
Obręb miejsco- Opis i przeznaczenie w miejscowym planie tak jak działka
wości Laski
376/6

Cena wywoławcza nieruchomości
Wysokość wadium
Godzina przetargu
6
cena -36.285,00 zł. (w tym VAT)
wadium – 3.700 zł.
godz. – 930

cena – 36.654,00 zł. (w tym VAT)
wadium – 3.700 zł.
godz. 1030
Opis i przeznaczenie w miejscowym planie tak jak działka cena – 32.226,00 zł. (w tym VAT)
376/6
wadium – 3.300 zł.
godz.1100
Opis i przeznaczenie w miejscowym planie tak jak działka cena – 32.103,00 zł. (w tym VAT)
376/6
wadium – 3.200 zł.
godz. – 1130
Opis i przeznaczenie w miejscowym planie tak jak działka cena – 44.280,00 zł. (w tym VAT)
376/6
wadium – 4.500 zł.
godz. 1200
Opis i przeznaczenie w miejscowym planie tak jak działka cena – 36.531,00 zł.(w tym VAT)
376/46
wadium – 3.700 zł.
godz. 1300
Sprzedaż na własność lokal mieszkalny nr 3 przy ul.
cena - 48.000,00 z
Naftowej 3 o powierzchni użytkowej 68,9 m2 w tym
wadium – 4.800 zł.
powierzchnia mieszkalna 47,9 m2 i przynależna komórka godz. 1330
w budynku gospodarczym o powierzchni 21,0 m2 wraz z
udziałem w prawie do gruntu przypisanego do tego lokalu
11/100 części.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. w wyżej podanych
godzinach w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ul. Rynek
25.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w
pieniądzu z określeniem numeru działki i lokalu, której wpłata dotyczy
najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2020 r. na konto Gminy Czerwieńsk
74 1020 5402 0000 0602 0027 8861 Uwaga! data dokonania wpłaty
wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne
znalazły się na koncie Gminy najpóźniej w dniu 14 kwietnia 2020
r. pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. W/w nieruchomości ogłoszone do przetargu nie są obciążone
prawem osób trzecich, jak również nie są przedmiotem jakichkolwiek
zobowiązań wobec osób trzecich. Wadium wpłacone przez uczestnika,

który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu nastąpi w terminie
trzech dni od dnia zamknięcia bądź odwołania przetargu przelewem na
podane konto bankowe. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu
tylko z uzasadnionej przyczyny w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, oraz na
tablicy ogłoszeń w miejscowości Laski, a ponadto wykaz ten zostanie
opublikowany na stronie internetowej Urzędu i w BIP oraz w gazecie
lokalnej. Szczegółowe, informacje dot. przetargu można uzyskać w
Urzędzie Gminy i Miasta pokój 109 lub pod numerem tel. 68 3278179
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus
nr 332 • 03.2020
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Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.39 .2020
Burmistrza Czerwieńska z dnia 04 marca 2020 roku

Burmistrz Czerwieńska

na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania
Oznaczenie nieruchomości
według:
KW

Nr działki

Powie-rzchnia
(m2)

1

2

3

Położenie
nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu z tytułu najmu netto

4
Czerwieńsk
ul. Zielonogórska
Czerwieńsk
ul. Rycerska
Czerwieńsk
ul. Piaskowa

5
ustawienie pojemnika na odzież
używaną i inne tekstylia gospodarcze – umowa na okres 3 lat
ustawienie pojemnika na odzież
używaną i inne tekstylia gospodarcze – umowa na okres 3 lat
ustawienie pojemnika na odzież
używaną i inne tekstylia gospodarcze – umowa na okres 3 lat

6
stawka obowiązująca w 2020 roku wynosi 17,35 zł/m2
- waloryzacja corocznie o wskaźnik inflacji przyjęty w
projekcie budżetu państwa (plus należny podatek VAT)
stawka obowiązująca w 2020 roku wynosi 17,35 zł/m2
- waloryzacja corocznie o wskaźnik inflacji przyjęty w
projekcie budżetu państwa (plus należny podatek VAT)
stawka obowiązująca w 2020 roku wynosi 17,35 zł/m2
- waloryzacja corocznie o wskaźnik inflacji przyjęty w
projekcie budżetu państwa (plus należny podatek VAT)

ustawienie pojemnika na odzież stawka obowiązująca w 2020 roku wynosi 17,35 zł/m2 do 25 – go
używaną i inne tekstylia gospo- - waloryzacja corocznie o wskaźnik inflacji przyjęty w każdego
darcze – umowa na okres 3 lat projekcie budżetu państwa (plus należny podatek VAT) miesiąca

ZG1E/00098683/0

część działki
1,29
nr 645

ZG1E/00098683/0

część działki
1,29
nr 356/1

ZG1E/00098683/0

część działki
1,29
nr 575/2

ZG1E/00097850/5

część działki
1,29
nr 252/3

Płoty

ZG1E/00099074/5

część działki
1,29
nr 366/1

Nietków
ul. Ogrodowa

ZG1E/00064904/9

część działki
1,29
nr 327/2

Leśniów
Wielki

ZG1E/00084031/4

część działki
1,29
nr 176/2

Leśniów
Wielki

ZG1E/00096644/1

część działki
1,29
nr 51

Wysokie

ZG1E/00064904/9

części
działki
nr 322/5

Laski

1,29

ustawienie pojemnika na odzież
używaną i inne tekstylia gospodarcze – umowa na okres 3 lat
ustawienie pojemnika na odzież
używaną i inne tekstylia gospodarcze – umowa na okres 3 lat
ustawienie pojemnika na odzież
używaną i inne tekstylia gospodarcze – umowa na okres 3 lat
ustawienie pojemnika na odzież
używaną i inne tekstylia gospodarcze – umowa na okres 3 lat
ustawienie pojemnika na odzież
używaną i inne tekstylia gospodarcze – umowa na okres 3 lat

stawka obowiązująca w 2020 roku wynosi 17,35 zł/m2
- waloryzacja corocznie o wskaźnik inflacji przyjęty w
projekcie budżetu państwa (plus należny podatek VAT)
stawka obowiązująca w 2020 roku wynosi 17,35 zł/m2
- waloryzacja corocznie o wskaźnik inflacji przyjęty w
projekcie budżetu państwa (plus należny podatek VAT)
stawka obowiązująca w 2020 roku wynosi 17,35 zł/m2
- waloryzacja corocznie o wskaźnik inflacji przyjęty w
projekcie budżetu państwa (plus należny podatek VAT)
stawka obowiązująca w 2020 roku wynosi 17,35 zł/m2
- waloryzacja corocznie o wskaźnik inflacji przyjęty w
projekcie budżetu państwa (plus należny podatek VAT)
stawka obowiązująca w 2020 roku wynosi 17,35 zł/m2
- waloryzacja corocznie o wskaźnik inflacji przyjęty w
projekcie budżetu państwa (plus należny podatek VAT)

Termin
wnoszenia
opłat
7
do 25 – go
każdego
miesiąca
do 25 – go
każdego
miesiąca
do 25 – go
każdego
miesiąca

do 25 – go
każdego
miesiąca
do 25 – go
każdego
miesiąca
do 25 – go
każdego
miesiąca
do 25 – go
każdego
miesiąca
do 25 – go
każdego
miesiąca

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 09 marca
2020 roku do 30 marca 2020 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta Czerwieńsk ul. Rynek 25,
a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu, na ta-

blicy ogłoszeń w miejscowości Nietków, Płoty, Laski, Leśniów
Wielki, Wysokie i w gazetce „U NAS”. Szczegółowe informacje
można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
pokój 109, tel. 68 327 81 79.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.38.2020
Burmistrza Czerwieńska z dnia 04 marca 2020 r.

7. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy: 2,74 dt pszenicy na rok
zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.6.2020 Burmistrza Czerwieńska z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek
czynszu najmu i dzierżawy gruntów stanowiących własność lub
będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Czerwieńsk
8. Termin wnoszenia opłat: czynsz roczny płatny jest za każde
półrocze roku kalendarzowego z dołu, w terminach: za I półrocze do 30 września każdego roku, za II półrocze do 28 lutego
następnego roku. Cenę pszenicy przyjmuje się na podstawie
średniej krajowej ceny skupu pszenicy publikowanej przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za każde półrocze
roku kalendarzowego.
9. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 09.03.2020 r.,
do dnia 30.03.2020 r. do wiadomości publicznej w siedzibie Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku, w miejscowości Laski oraz
na stronie internetowej urzędu: www.czerwiensk.pl. Informację
o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości
poprzez ogłoszenie w gazetce „U nas”.
10. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy
i Miasta w Czerwieńsku, pokój 109, tel. 68 327 81 179.

WYKAZ
Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) poddaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do
oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej –
ZG1E/00096630/0
2. Numer ewidencyjny nieruchomości – 168/4
3. Powierzchnia – 1,85 ha
4. Położenie nieruchomości – nieruchomość położona w obrębie
0003 Laski
5. Opis nieruchomości – w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określony jako teren rolniczy z urządzeniami
wodnymi, nieużytkami i zadrzewieniem
6. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: dzierżawa gruntu
z przeznaczeniem na cele rolnicze. Umowa dzierżawy na czas
oznaczony do 3 lat
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Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.37.2020
Burmistrza Czerwieńska z dnia 04 marca 2020 r.

WYKAZ

Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) poddaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do
oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej –
ZG1E/00094797/4,
2. Nr ewidencyjny nieruchomości – 22/2,
3. Powierzchnia – 564,42 m2,
4. Położenie nieruchomości – nieruchomość położona w obrębie
wsi Leśniów Mały,
5. Opis nieruchomości – brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów i budynków
działka sklasyfikowana jako użytek Bz – tereny rekreacyjno–

wypoczynkowe,
6. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: dzierżawa gruntu
z przeznaczeniem pod ogródek przydomowym. Umowa dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
7. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi 0,12 zł/m2 brutto
zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.6.2020 Burmistrza Czerwieńska
z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu
najmu i dzierżawy gruntów stanowiących własność lub będących
w użytkowaniu wieczystym Gminy Czerwieńsk. Czynsz dzierżawy płatny jest z góry do dnia 30 czerwca każdego roku,
8. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. do dnia 09.03.2020 r.,
do dnia 30.03.2020 r. do wiadomości publicznej w siedzibie
Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku, w miejscowości
Leśniów Mały 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.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.40. 2020 Burmistrza Czerwieńska z dnia 04 marca 2020 r.
Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.
Oznaczenie nieruchomości
KW

Nr działki

1
2
Księga wieczysta :
ZG1E/00099042/2 185/4

Powierzchnia
w ha
3
0,0113

Położenie nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

4
5
Obręb miejscowo- Zbycie w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagości Leśniów Wielki spodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki
189.Dla przedmiotowej działki brak planu miejscowego w ewidencji
gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako użytek PsIV.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 09 marca 2020
r. do dnia 30 marca 2020 r. 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
– 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 09 marca
2020 r. do dnia 20 kwietnia 2020 r.

Cena nieruchomości
6
Cena - 1.600,00 zł

Wykaz ten zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25 i w miejscowości Leśniów Wielki , a ponadto wykaz zostanie opublikowany
w gazetce „U NAS” i na stronie internetowej Urzędu i w BIP.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.35.2020 Burmistrza Czerwieńska z dnia 25 lutego 2020 r.
Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Oznaczenie nieruchomości
KW

Nr działki

Powierzchnia Położenie nieruw ha
chomości

1
2
Księga wieczysta dla gruntu 650/1
ZG1E/00044947/6

3
0,0294 ha

Księga wieczysta dla gruntu 42/5
ZG1E/00096853/9

0,1480 ha

Księga wieczysta dla lokalu 61/8
ZG1E/00080402/8
Księga wieczysta dla gruntu
ZG1E/00060242/2

0,4566 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

4
Czerwieńsk
ul. Zielonogórska 35A
Sudoł

5
6
Zbycie na własność lokalu mieszkalnego numer 12 o po95.000,00 zł
wierzchni użytkowej 45,9 m2, z lokalem związany jest udział
wynoszący 40/1000 części w nieruchomości wspólnej, III piętro
Zbycie na własność działki niezabudowanej położonej na
40.000,00 zł
zapleczu zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, brak planu,
natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej
w ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako RVI

Obręb miejscowości Leśniów
Wielki numer 59

Cena – 23.000,00 zł
Zbycie na własność lokalu mieszkalnego numer 1 o powierzchni użytkowej77,9 m2. Jest to lokal mieszkalny adaptowany z budynku gospodarczego, z lokalem tym związany jest
udział wynoszący 166/1000 części w nieruchomości wspólnej

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 02 marca 2020 r.
do 23 marca 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25 i na tablicy ogłoszeń
w miejscowości Sudoł i Leśniów Wielki, a ponadto wykaz ten
zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu i 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 pkt2
ustawy o gospodarce nieruchomościami - 6 tygodni licząc od dnia
wywieszenia niniejszego wykazu.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus
nr 332 • 03.2020
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Wieści z „Lubuszanki”
Nasza „Lubuszanka” była areną
zmagań podczas jubileuszowego, XXV
już, Halowego Turnieju Piłkarskiego
o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Do rozgrywek
przystąpiło osiem ekip: Piast Czerwieńsk, Znicz I oraz Znicz II Leśniów
Wielki, Odra I oraz Odra II Nietków,
Sparta Nietkowice, Start Płoty i JW
1517 Czerwieńsk.
Po eliminacyjnych pojedynkach – 25
stycznia – przyszedł czas na rozstrzygnięcia. Te zapadły 2 lutego. Puchar
wywalczyła Odra, która w karnych (3:2)
pokonała JW 1517 – finałowy pojedynek
zakończył się bowiem remisem 4:4 (do
przerwy 3:2). W meczu o III miejsce Piast
zwyciężył Znicz 7:4 (2:4). Za najlepszego
strzelca uznano Macieja Kamińskiego
z JW 1517 (zdobywcę pięciu goli). Najlepszym bramkarzem okazał się Marek
Conio (JW 1517) a najlepszym zawodnikiem – Patryk Trzmiel (Odra).
Podczas turnieju rozegrano 16 poje-

dynków, podczas których padło ogółem
128 bramek!
Planowane na styczeń i luty, sygnalizowane wcześniej imprezy sportowe doszły do skutku. 11-tego stycznia odbył się
turniej karate Nidan; 12-tego – w ramach
WOŚP - Turniej Piłki Nożnej Młodzików;
18-ego – Turniej Piłkarski dla dzieci
organizowany przez Piast Czerwieńsk;
19-ego – Turniej Tańca Szkoły Tańca
Dance Art; 26-go – Turniej Piłki Nożnej
Football Academy Zielona Góra.
Z kolei 15-ego lutego – Turniej Piłki
Siatkowej o Puchar Przewodniczącego
SMM Czerwieńska – Memoriał Wiesława
Kwaśniewskiego; 22-go – Turniej Piłkarski dla dzieci organizowany przez Start
Płoty. A 29-go – XIV Międzynarodowy
Zimowy Turniej Halowej Piłki Nożnej
organizowała u nas TKKF Chynowianka.
Wśród ekip wystąpiły również zespoły
z Czech i Ukrainy. W tym turnieju Znicz
Leśniów Wielki zajął III miejsce, pokonując w rzutach karnych JW 1517. I jeszcze

Sport szkolny

W tym roku szkolnym etap rozgrywek
powiatowych rozpoczął się dość późno,
dopiero 4 marca w Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku rozegrano
Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej
dziewcząt. W turnieju wzięły udział
cztery szkoły podstawowe: SP nr 1 Sulechów, SP nr 3 Sulechów, SP Trzebiechów
i SP Czerwieńsk. Po zaciętych meczach
zwycięstwo odniosły dziewczęta z naszej
szkoły, tym samym uzyskując awans do
dalszych rozgrywek. Szkołę Podstawową
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z Czerwieńska reprezentowały: Anna
Boksa, Zofia Palonek, Maja Przymuszała, Agata Stanisławiszyn, Weronika
Lewandowska, Hanna Sawka, Amelia
Kaczor, Anna Zaremba i Weronika
Przybyła. Najbardziej skuteczną zawodniczką w naszej drużynie była Maja
Przymuszała. Serdecznie dziękujemy
za godne reprezentowanie naszej szkoły
i życzymy drużynie dalszych sukcesów!
Nauczyciele wychowania fizycznego

tego samego dnia (29-go) rozegrano również ligowy mecz unihokeja, gdzie nasz
KS Lokomotiv Czerwieńsk pokonał 6:4
UKS Absolwent Siedlec. W przerwach
tego głównego pojedynku rywalizowały
w tej dyscyplinie również dzieci. Tu Siedlec pokonał Chynowiankę 2:0.
W dniach 6 – 9 lutego odbyło się
u nas zgrupowanie treningowe (18 zawodników) klubu piłkarskiego SV Einheit
Drebkau. Na koniec rozegrano spotkanie
sparingowe z Piastem Czerwieńsk.
A co czeka nas w najbliższym czasie?
7 marca rozegrany zostanie mecz unihokeja KS Lokomotiv Czerwieńsk z ubiegłorocznym Mistrzem Polski KS Górale
Nowy Targ. 28 marca odbędzie się VII
Turniej Piłki Halowej o Puchar Zarządu
Okręgowego NSZZFiPW z Poznania. Na
25 kwietnia planowany jest Jorge Cross,
Zapisy mają być na dniach uruchomione.
A na 17 maja zapowiadany jest cross
rowerowy – Lubuski Ultramarton MTB.
Jednak sytuacja związana najpierw
z ASF a obecnie z wirusem jest dynamiczna i wstępnie planowane przedsięwzięcia
sportowe mogą nie dojść do skutku…
D. Grześkowiak

Nasi
na pudle
29.02.2020 członkowie RONIN Czerwieńsk Grzegorz Fabisiak i Paweł Forgel
wywalczyli III miejsce w biegu sztafetowym 6/9 Ultramaraton Nowe Granice
Zielona Góra. Sukces to tym większy, że
pozostałe drużyny liczyły po 4 biegaczy
natomiast nasi Panowie stworzyli jedyną
sztafetę dwuosobową.
Gratulujemy sukcesu

Turniej Dance Art
Halę Sportową „Lubuszanka” w Czerwieńsku 19 stycznia wypełniło ponad 500 osób,
w tym 250 tancerzy, którzy wystartowali w III Zimowym Turnieju Szkoły Tańca
Dance Art. Turniej został podzielony na 3 kategorie główne, w których wyłoniono
zwycięzców oraz przyznano pozostałe lokaty.
I tak główną nagrodę turnieju otrzymała grupa Hounted - Dancehall Zielona
Góra - Grand Prix Turnieju przyznawane
przez dyrektora Zespołu Szkół w Czerwieńsku pana dr Przemysława Góralczyka. Z kolei w kategorii Mini Formacje
I miejsce zdobyły - Cuksy z Kosierza, II
miejsce - Kraina Baśni z Zielonej Góry,
III miejsce - Misie- z Leśniowa Wielkiego a wyróżnienia - Śnieżynki z Zielonej
Góry oraz Super Gwiazdy również
z Zielonej Góry.
Natomiast w kategorii Juniorzy I miejsce zajęły - Neonówki z Ciemnic, II
miejsce - Super Stars z Zielonej Góry, III
miejsce - Cool Kids z Lasek. Wyróżnienia
przypadły - O Co Common z Zielonej
Góry, Flow z Leśniowa Wielkiego, Wybuchowym Tancerzom z Zielonej Góry,
KeyDance z Kijów oraz Zbuntowanym
Lalkom z Drzonkowa.
Ponadto w kategorii Seniorzy - I miejsce zajął Haunted z Zielonej Góry, II
miejsce - Dream Team z Kosierza, III
miejsce - Queens z Zielonej Góry a wyróżniono Fast z Łagowa.
I kategoria solistów. Tu wśród juniorów zwyciężyła Dżesika Broniarczyk
z Ciemnic a wśród seniorów Małgorzata
Matuszak z Dobrzęcina.
Wszystkich występujących oceniało
jury w składzie: Krzysztof Babieczko –
przewodniczący, Przemysław Góralczyk

(nasz honorowy patron) oraz Magdalena
Lenio i Julia Sobota.
Dziękujemy przede wszystkim uczestnikom i ich rodzicom za włożony trud
i ogrom pracy. Dziękujemy TVP3 oraz
Radio Zielona Góra za materiał z eventu. Dziękujemy również za cudowne
pokazy taneczne zarówno jurorom jak
i formacjom tanecznym, które wystąpiły na parkiecie „Lubuszanki”: Latino
Solo - grupa taneczna prowadzona przez
Patryka Kujawińskiego w naszej Szkole
Tańca, Krzysztof Babieczko, Julia Sobota, Magdalena Lenio, grupa taneczna
Groovecrew, duet - Julia Sobota i Marcin Domagała oraz duet tańca towarzyskiego Dominika Wachelka i Patryk
Kujawiński.
Ponadto dziękujemy bardzo instruktorom za włożony trud i ogrom pracy
w przygotowanie tancerzy, a byli to
Dominika Wachelka, Judyta Solarz,
Marta Maciejewska, Marcin Domagała
i Patryk Kujawiński.
I chyba warto w tym miejscu powiedzieć kilka słów o członkach jury związanych z tańcem. Krzysztof Babieczko
- wiele lat trenuje Dancehall a jego droga
taneczna jest usłana wieloma sukcesami:
pierwsze miejsce w kategorii duety na
zawodach Dancehall Challenge 2017,
pierwsze miejsce w kategorii ekipy na
zawodach Mad Vibe 2018. Na co dzień

Krzysztof jest w składzie ekipy NoCrew,
w której jest jedynym mężczyzną. Mimo
stereotypów - nie jest odpowiedzialny
tylko za kroczki z pistoletami. W listopadzie brał udział również w zawodach
Skillz DEM up razem z ekipą No Nully
Bad Crew. Krzysztof uwielbia rozwój
oraz ciągle doskonali swoją taneczną
pasję. Na prowadzonych zajęciach stawia
na zabawę oraz czerpanie radości – bo
przecież to jest najważniejsze w Dancehallu. Krzysztofa mieliśmy okazję poznać
w maju na organizowanych przez nas
warsztatach tanecznych.
Magdalena Lenio - studentka Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej
w Łodzi na kierunku taniec. Brała udział
w teledysku bro XOXO i w najnowszym
teledysku Żelki. Przez wiele lat tańczyła
w zespole Kamila Czarneckiego, brała
udział w jego spektaklu ,,Zaja”. Występowała z Kamilem Czarneckim podczas
pokazu mody Feema. Na co dzień tańczy
takie style jak salsa, afro, jazz, taniec
współczesny i high heels.
Julia Sobota - tancerka mistrzowskiej szkoły tańca Egurrola dance Studio
oraz profesjonalnej grupy Groove Crew.
Wicemistrzyni Polski federacji WADF;
uczestniczka XI edycji programu Mam
Talent. Julia szkoli się u znakomitych
tancerzy zarówno z Polski jak i z zagranicy. Ma na swoim koncie wiele osiągnięć,
brała udział w teledyskach oraz pokazach.
Zdobywa pierwsze miejsca na ogólnopolskich turniejach tanecznych. Jej warsztat
taneczny obejmuje takie style jak High
heels, commercial, jazz, modern, hip hop
oraz dancehall.
Marta Maciejewska
Szkoła Tańca Dance Art
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PRO ARTE 2020
PRO ARTE czyli Promocja Twórczych Działań Artystycznych Dzieci i Młodzieży,
to największy w województwie lubuskim program prezentacji artystycznych, angażujący młodych lubuskich wykonawców z czterech dziedzin sztuki scenicznej
i estradowej: teatru, tańca, muzyki i recytacji. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
w Czerwieńsku czynnie uczestniczy w realizacji tego programu zarówno na szczeblu
gminnym jak i powiatowym.
W eliminacjach gminnych Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, które
odbyły się 17 lutego br., wzięło udział
35 uczestników. Rada Artystyczna,
biorąc pod uwagę opanowanie tekstu,
dobór repertuaru, interpretację i kulturę
słowa, przyznała 9 nominacji do udziału
w konkursie powiatowym. W I kategorii wiekowej (klasy I – III) nominacje
otrzymali: Lena Kluj, Patryk Seweryn,
Zuzanna Paprzycka i Zuzanna Jokś.
W II kategorii wiekowej (klasy IV – V):
Magdalena Siwińska. W III kategorii

(klasy VI – VIII): Maciej Matysik, Lidia
Węclewicz, Martyna Gańko oraz Paulina Lewkowicz – Głodek. Wyróżniono:
Noemi Kowalską, Liwię Kowalską, Sylwię Łęczycką oraz Aleksandra Pietrykę.
Kolejnego dnia odbyły się eliminacje
gminne Lubuskiego Festiwalu Piosenki,
do którego zgłosiły się 22 podmioty
wykonawcze; 47 wykonawców, w tym 4
zespoły wokalne. Jury przyznało 4 wyróżnienia: Lilianie Piwowarczyk, Konradowi Malickiemu, duetowi: Agata Kielka
i Agata Matus oraz zespołowi Małe

Mazowsze. Do przeglądu powiatowego
nominowano: w I i II grupie wiekowej
Hannę Maciejewską, Wojciecha Lebiodę, Kornelię Szczurko, Weronikę
Przybyłę i Zuzannę Paprzycką. W III
grupie wiekowej: Małgorzatę Żmudę,
Lidię Węclewicz, Paulinę Lewkowicz
– Głodek, Patrycję Michalską i Wiktorię Paprzycką. Nominowano również
3 zespoły: „Sukces”, „Trzy po trzy”
i „Rezonans”.
Podczas przeglądu powiatowego
Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego,
który odbył się 25 lutego w Nowogrodzie
Bobrzańskim, nasze reprezentantki – Zuzanna Paprzycka i Lidka Węclewicz
otrzymały nominacje do finału! Natomiast
na szczeblu powiatowym Lubuskiego
festiwalu Piosenki, w dniu 28 lutego
w Sulechowie, Małgorzata Żmuda i Patrycja Michalska zostały wyróżnione.
Wszystkim serdecznie gratulujemy, a nominowanym życzymy sukcesów w finale!
Jolanta Matuszkiewicz
Dyrektor MGOK

